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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1  Ιστορική αναδροµή Η.Ε 

Αρχικά να αναφέρουµε πως το περιεχόµενο του όρου ‘ηλεκτρονικό εµπόριο’ έχει 

µεταβληθεί αρκετά κατά τη διάρκεια του χρόνου από την στιγµή της πρώτης 

εµφάνισής του, παράλληλα µε την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και την επέκταση της 

χρήσης του σε ολοένα και περισσότερα πεδία εταιρικών δραστηριοτήτων και 

δοσοληψιών. 
1
« Έτσι λοιπόν, η εµφάνιση κατά τη διάρκεια του 1970 της 

Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων (EFT) µεταξύ τραπεζών, µέσω ασφαλών 

ιδιωτικών δικτύων, άλλαξε την εικόνα των χρηµατοπιστωτικών αγορών. Στις αρχές 

του 1980 το  Η.Ε  διαδόθηκε µεταξύ των επιχειρήσεων αρχικά ως τεχνολογία 

ηλεκτρονικής µετάδοσης µηνυµάτων (EDI: Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων και 

E-mail: Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο) ». Η πρώτη δοσοληψία µεταξύ επιχειρήσεων 

(B2B) αφορούσε την εταιρία πακέτων διακοπών Thomson Holidays και έλαβε χώρα 

το 1981. 
2
«Το 1990 ο παγκόσµιος ιστός (World Wide Web) καθιστά πλέον το Η.Ε 

ένα φθηνότερο µέσο για την εκτέλεση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και 

επιτρέπει βεβαίως τη µεγαλύτερη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων.» Από το 

2003 περίπου και έπειτα, το ηλεκτρονικό εµπόριο εµφανίζει έντονη ανάπτυξη και 

σύντοµα επεκτείνεται σε µεγάλο βαθµό στις αγορές των προηγµένων ηλεκτρονικά 

και εµπορικά χωρών. Σήµερα, το ηλεκτρονικό εµπόριο στις περισσότερες µορφές του 

τυπικά χρησιµοποιεί τον Παγκόσµιο Ιστό σε κάποιο τουλάχιστον στάδιο του κύκλου 

των διαδικασιών του, αν και πέρα από αυτό επαφίεται σε µία σειρά άλλων 

τεχνολογιών ηλεκτρονικής διάστασης που δεν συνδέονται άµεσα µε τον Παγκόσµιο 

Ιστό. Επίσης, το µέγεθος του εµπορίου που διεξάγεται στο ηλεκτρονικό πεδίο έχει 

αυξηθεί δραµατικά τα τελευταία έτη, παράλληλα µε την επέκταση της αποδοχής, της 

διείσδυσης και της χρήσης του διαδικτύου µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτικού 

κοινού. Τέλος, παρά την σηµαντική επέκταση και άνθησή του, ακόµα και σήµερα το 

ηλεκτρονικό εµπόριο βρίσκεται σε φάση αναζητήσεων, σε σχέση µε µία σειρά πεδίων 
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ενδιαφέροντος όπως ρυθµίσεις ασφαλείας, τεχνολογικής υποδοµής, αναδιοργάνωσης 

επιχειρησιακών διαδικασιών και νοµοθετικού / ρυθµιστικού περιεχοµένου.   

 

1.2 Βασικές έννοιες Η.Ε 

3
«Η ανάγκη για Ηλεκτρονικό Εµπόριο προκύπτει από την απαίτηση των 

επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων για καλύτερη χρήση της τεχνολογίας των 

υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών ώστε να βελτιωθούν οι σχέσεις αµφίδροµης 

επικοινωνίας µεταξύ πελατών, πολιτών και καταναλωτών αλλά κυρίως η ανταλλαγή 

πληροφοριών µεταξύ των επιχειρήσεων. Η τεχνολογία και ειδικότερα το ηλεκτρονικό 

εµπόριο παρέχει ευέλικτες και ολοκληρωµένες λύσεις τοποθέτησης των επιχειρήσεων 

στις επιθυµητές αγορές (target markets) παρεµβαίνοντας ευεργετικά σε κάθε στάδιο 

της αλυσίδας αξίας τους (value chain)». 
4
«Έτσι το Ηλεκτρονικό Εµπόριο θα 

µπορούσε να οριστεί ως ένα σύνολο επιχειρηµατικών στρατηγικών που µπορούν να 

υποστηρίξουν συγκεκριµένους τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας και 

συγκεκριµένες επιχειρηµατικές πρακτικές οι οποίες επιτρέπουν, µέσω της χρήσης 

νέων τεχνολογιών, τη διεκπεραίωση εµπορικών διαδικασιών µε ηλεκτρονικά µέσα.» 

1.3 Ηλεκτρονικές Προµήθειες 

5
«Οι ηλεκτρονικές προµήθειες είναι ένας ευρύς όρος που χρησιµοποιείται για να 

περιγραφεί η χρήση ηλεκτρονικών µεθόδων, µέσω του ∆ιαδικτύου, για τη διενέργεια 

συναλλαγών µεταξύ των επιχειρήσεων – αγοραστών και των επιχειρήσεων – 

προµηθευτών. Οι ηλεκτρονικές προµήθειες είναι η διαδικασία µε την οποία ένας 

φορέας προµηθεύεται τις υπηρεσίες και τα αγαθά που τον ενδιαφέρουν µε τη χρήση 

σύγχρονων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών. Μέσω αυτών των υπηρεσιών 

αναζητεί τους προµηθευτές, δέχεται προσφορές, συνάπτει συµβάσεις και γενικότερα 

διενεργεί µε ηλεκτρονικό τρόπο όλο τον κύκλο µίας προµήθειας µέχρι την 

ολοκλήρωσή της και την αποπληρωµή του προµηθευτή». 
6
«Πρωταρχικός στόχος του 

e-procurement είναι να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική διαχείριση εφοδιαστικής 

αλυσίδας που µπορεί να επιτευχθεί µε αυτόνοµη, είτε από κοινού είτε από 

ολοκληρωµένα εργαλεία λογισµικού». Έτσι, το e-procurement είναι οι λύσεις που 

προσφέρονται στη ∆ιαδικασία Προµηθειών µίας εταιρίας προκειµένου να 
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διασφαλίσει την παραγγελία καθώς και την διαχείριση των υλικών, των αγαθών και 

των υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες της µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος 

και στο πλαίσιο στρατηγικών της στόχων, χρησιµοποιώντας µία ηλεκτρονική 

πλατφόρµα. 

 

1.4 Ιστορική αναδροµή 

7
«Τα πρώτα χρόνια οι περισσότερες εταιρίες ήταν αναγκασµένες να πραγµατοποιούν 

τις προµήθειές τους µε τον κλασσικό τρόπο δηλαδή χαρτί, µολύβι, τηλέφωνο και φαξ. 

Από τη δεκαετία του 1990 όµως που το διαδίκτυο άρχισε να εξελίσσεται, αρχίζει και 

γίνεται γνωστό και προσιτό σε ολοένα και περισσότερους χρήστες, παρέχοντας 

δυνατότητες ανάπτυξης διαφορετικών µορφών ηλεκτρονικού εµπορίου. Έτσι λοιπόν, 

η ανάπτυξη του διαδικτύου έχει εισάγει ριζικές αλλαγές στον παραδοσιακό τρόπο 

διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών. Η διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί για 

τη διενέργεια µίας προµήθειας περιελάµβανε πολλά βήµατα και απαιτούσε χρόνο και 

ενέργεια : δηλαδή εύρεση προµηθευτή, σύγκριση τιµών, επικοινωνία µε αντίστοιχο 

τµήµα, σχετικές καθυστερήσεις παραγγελιών και παραλαβών κλπ. 

Έτσι λοιπόν στις µέρες µας, η ηλεκτρονική επικοινωνία και οι B2B συναλλαγές 

σαρώνουν τα πάντα στο πέρασµά τους, δίνοντας τη δυνατότητα αυτοµατοποίησης, 

ελέγχου και επιτάχυνσης των συναλλαγών µεταξύ των επιχειρήσεων, µειώνοντας 

σαφέστατα το κόστος αυτών. Για αυτό λοιπόν θα λέγαµε πως το e-procurement είναι 

πλέον µία πολυσήµαντη  λειτουργία και διαδικασία που βοηθά και ενδυναµώνει µία 

επιχείρηση. 

 

 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2.1 Ηλεκτρονικό εµπόριο 

Αρχικά, η εργασία αυτή θα καλύψει τον όρο Η.Ε σε όλες του τις διαστάσεις δίνοντας 

έµφαση κυρίως στις B2B συναλλαγές, δηλαδή δοσοληψίες µεταξύ επιχειρήσεων µε 
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άλλες επιχειρήσεις, αναφέροντας παράλληλα και άλλες τύπου συναλλαγές όπως B2C 

(δηλαδή δοσοληψίες µεταξύ επιχειρήσεων και τελικών καταναλωτών). 

Πιο συγκεκριµένα, ο τύπος της παρούσης διπλωµατικής εργασίας είναι 

βιβλιογραφική. Αναφέρεται αρχικά στις διαστάσεις του Η.Ε (είδη κλπ) κάνοντας και 

µία αναφορά στους τύπους συναλλαγών (π.χ B2B, B2C κλπ). Έπειτα, αναφέρονται 

οφέλη και µειονεκτήµατα για Οργανισµούς, Επιχειρήσεις, Καταναλωτές και 

Κοινωνία. 

Βλέπουµε τους περιορισµούς και το σχετικό Νοµοθετικό πλαίσιο όσο αναφορά τη 

χρήση του Ηλεκτρονικού Εµπορίου. Αναφερόµαστε στην Ασφάλεια των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών, στο τρόπο µε τον οποίον οι συναλλαγές 

πραγµατοποιούνται ηλεκτρονικά, στις ηλεκτρονικές υπογραφές κ.α. Επιπλέον, 

αναφορά γίνεται σε τεχνολογικές εφαρµογές του Η.Ε όπως π.χ e-mail, EDI, EFT, E-

cat κ.α). 

Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε κοινωνικά και οικονοµικά ζητήµατα που 

δηµιουργούνται (γενικότερα) π.χ πάνω σε θέµατα ηθικής. Επίσης, αναφορά γίνεται σε  

διάφορα κόστη όπως αυτό της σχεδίασης, της συντήρησης αλλά και άλλων 

λειτουργιών µίας ιστοσελίδας ώστε να αξιοποιηθεί κατάλληλα και αποτελεσµατικά το 

Ηλεκτρονικό Εµπόριο καθώς επίσης και στον Στρατηγικό σχεδιασµό του 

ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Ακόµα, να αναφέρουµε πως ένας επιπλέον σκοπός της παρούσης διπλωµατικής 

εργασίας είναι η αναφορά σε σχετικές έρευνες που αφορούν το Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

(ELTRUN), οι οποίες δίνουν σηµαντικές πληροφορίες και οδηγούν σε σαφή 

συµπεράσµατα. 

Τέλος, θα δούµε τί προοπτική και τί µέλλον µπορεί να έχει το ηλεκτρονικό εµπόριο 

γενικότερα στις επιχειρήσεις.  
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2.2 Ηλεκτρονικές Προµήθειες 

 

Όσο αναφορά τις ηλεκτρονικές προµήθειες, σκοπός της παρούσης διπλωµατικής 

εργασίας είναι να γίνει πιο γνωστός ο γενικότερος ρόλος που παίζουν οι ηλεκτρονικές 

προµήθειες στις B2B συναλλαγές. 

Θα µελετήσουµε τους τύπους και τα είδη των ηλεκτρονικών προµηθειών καθώς 

επίσης τον κύκλο ζωής τους αλλά και τα στάδια εξέλιξής τους. Επίσης, θα 

αναφερθούµε στα οφέλη καθώς και στα µειονεκτήµατα των ηλεκτρονικών 

προµηθειών, αλλά και στη στρατηγική (βήµατα υλοποίησης) των ηλεκτρονικών 

προµηθειών. 

Ακόµα, αναφορά θα γίνει σε ενδεικτικές λειτουργίες των ηλεκτρονικών προµηθειών 

καθώς επίσης και σε επιχειρηµατικά µοντέλα που συνιστούν τις ηλεκτρονικές 

προµήθειες. 

Επιπλέον, θα αναφερθούµε στις δηµόσιες ηλεκτρονικές προµήθειες (χαρακτηριστικά 

– λειτουργίες) καθώς επίσης και στον ρόλο που διαδραµατίζουν οι ηλεκτρονικές 

προµήθειες στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον καθώς επίσης και σε 

Επιχειρησιακά µοντέλα και Συστήµατα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Προµηθειών. 

Τέλος, αναφορά γίνεται στο σύστηµα ηλεκτρονικών προµηθειών µε εικόνες καθώς 

και στα επιµέρους υποσυστήµατα του.  
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

3.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

3.1.1 Γενικά 

Η σηµερινή εποχή χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η ανάπτυξη χρήσης του διαδικτύου. Το 

διαδίκτυο αποτελεί µέρος της καθηµερινότητας για πολλά άτοµα. Η ευρεία χρήση του 

αποτέλεσε την έναρξη διαφόρων δραστηριοτήτων µέσω του διαδικτύου. Μία από 

αυτές λοιπόν είναι και το ηλεκτρονικό εµπόριο. 
8
«Πιο ουσιαστικά θα λέγαµε πως η 

ανάγκη για το Ηλεκτρονικό εµπόριο προκύπτει από την απαίτηση των επιχειρήσεων 

και των κυβερνήσεων για καλύτερη χρήση της τεχνολογίας των υπολογιστών και των 

τηλεπικοινωνιών, ώστε να βελτιωθούν οι σχέσεις αµφίδροµης επικοινωνίας µε τους 

πελάτες / καταναλωτές, οι επιχειρηµατικές διεργασίες και η ανταλλαγή πληροφοριών 

ενδοεπιχειρησιακά, αλλά κυρίως µεταξύ των επιχειρήσεων (B2B). 

Ουσιαστικά η κυριότερη επιδίωξη κάθε επιχείρησης σήµερα είναι η απόκτηση και η 

εξασφάλιση ενός στρατηγικού πλεονεκτήµατος. Έτσι λοιπόν, η τεχνολογία και 

ειδικότερα το Ηλεκτρονικό Εµπόριο παρέχουν ευέλικτες και ολοκληρωµένες λύσεις 

τοποθέτησης των επιχειρήσεων στις επιθυµητές αγορές (target markets), 

παρεµβαίνοντας έτσι ευεργετικά σε κάθε στάδιο της αλυσίδας αξίας τους (value 

chain).» 

 (∆ουκίδης Γ., 2001,Ηλεκ/νικό Εµπόριο, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών) 

 

3.1.2 Ορισµός Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

9
«Ένας απλός, γενικός ορισµός του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι ότι “ αποτελεί κάθε 

µορφή επιχειρηµατικής συναλλαγής και επικοινωνίας που γίνεται µε ηλεκτρονικά 

µέσα”. Ένας τέτοιος απλοϊκός ορισµός όµως, παρόλο που τεχνικά µπορεί να είναι 

ακριβής, δεν µπορεί να συλλάβει το βασικό πνεύµα του ηλεκτρονικού εµπορίου που 

δεν είναι απλώς η χρήση ηλεκτρονικών µέσων για επικοινωνία, αλλά οι δυνατότητες 
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για επανακαθορισµό του τρόπου µε τον οποίο γίνεται το εµπόριο, ο οποίος για πρώτη 

φορά γίνεται εφικτός µε τη χρήση νέων τεχνολογιών από τις σύγχρονες επιχειρήσεις. 

Έτσι, το ηλεκτρονικό εµπόριο θα µπορούσε να οριστεί ως ένα σύνολο 

επιχειρηµατικών στρατηγικών που µπορούν να υποστηρίξουν συγκεκριµένους τοµείς 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας και συγκεκριµένες επιχειρηµατικές πρακτικές οι 

οποίες επιτρέπουν, µέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, τη διεκπεραίωση εµπορικών 

διαδικασιών µε ηλεκτρονικά µέσα.» 

3.1.3 Κινητήριες δυνάµεις του Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

10
«Όπως ξέρουµε, στις µέρες µας το ενδιαφέρον για το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι 

τεράστιο από οποιαδήποτε οπτική και αν το δει κανείς. Αυτό διότι η τεχνολογία, οι 

διάφοροι οικονοµικοί παράγοντες, οι επιχειρήσεις καθώς και οι καταναλωτές παίζουν 

τεράστιο ρόλο και επηρεάζουν την εξέλιξή του άµεσα. 

Η συνεχής προσπάθεια µείωσης του κόστους σε συνδυασµό µε την ανάγκη 

παραµονής σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, οδηγεί τις επιχειρήσεις στις 

διευκολύνσεις που προσφέρονται µέσα από το ηλεκτρονικό εµπόριο. Αυτές 

περιλαµβάνουν τεχνικές υποδοµές χαµηλού σχετικού κόστους, ακρίβεια των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών (θα µιλήσουµε παρακάτω), χαµηλό κόστος σχετικά µε 

την πληροφόρηση και τη διαφήµιση, όπως και την παροχή διαφόρων υπηρεσιών 

χαµηλού κόστους. 

Με λίγα λόγια ο λόγος που ενδιαφέρει τις εταιρίες και τις επιχειρήσεις να 

χρησιµοποιούν το ηλεκτρονικό εµπόριο και να επενδύουν πάνω σε αυτό είναι διότι 

είναι ένα πρόσφορο µέσο διαφήµισης, προσεγγίζει µικρά και µεγάλα τµήµατα της 

αγοράς (που ενδιαφέρουν την επιχείρηση). Επίσης, µπορούµε να πούµε πως είναι και 

ένα µέσο προώθησης και διαφήµισης νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Ταυτόχρονα 

δε, νέες τακτικές τιµολόγησης αλλά και νέοι τρόποι έρευνας των αναγκών της 

αγοράς, βρίσκουν εφαρµογή.» 

3.1.4 Τύποι συναλλαγών Ηλεκτρονικού Εµπορίου 
11

 

i) Επιχειρήσεις µε Επιχειρήσεις (B2B): Το µεγαλύτερο µέρος του ΗΕ σήµερα 

είναι αυτού του τύπου. 



14 

 

ii) Επιχειρήσεις µε Καταναλωτές (B2C): Αυτές είναι συναλλαγές λιανικού 

εµπορίου µε µεµονωµένους αγοραστές. Ο τυπικός αγοραστής στο 

Amazon.com είναι ένας καταναλωτής ή πελάτης. 

iii) Καταναλωτή µε Καταναλωτή (C2C): Σε αυτή τη κατηγορία ένας 

καταναλωτής πωλεί κατευθείαν σε καταναλωτές. Π.χ αγγελίες (πώληση 

σπιτιών ή αυτοκινήτων). Να προσθέσουµε πως η διαφήµιση προσωπικών 

υπηρεσιών στο Internet και η πώληση γνώσης και εξειδίκευσης είναι ένα απλό 

παράδειγµα C2C. Τέλος, πολλά άτοµα χρησιµοποιούν intranets και άλλα 

εσωτερικά δίκτυα οργανισµών για διαφήµιση αντικειµένων για πώληση ή 

υπηρεσιών. 

iv) Καταναλωτές µε Επιχειρήσεις (C2B): Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει άτοµα 

που πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες σε οργανισµούς, ενώ άτοµα που ψάχνουν 

πωλητές, αλληλεπιδρούν µε αυτούς και ολοκληρώνουν µία συναλλαγή. 

v) Μη επιχειρηµατικό ΗΕ: Ένας συνεχώς αυξανόµενος αριθµός µη 

επιχειρηµατικών ιδρυµάτων, όπως ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, µη κερδοσκοπικοί 

οργανισµοί, κοινωνικές οργανώσεις και κυβερνητικές υπηρεσίες 

χρησιµοποιούν διαφόρους τύπους ΗΕ για να µειώσουν τα έξοδά τους (π.χ να 

βελτιώσουν τις αγορές τους) ή για να βελτιώσουν τις λειτουργίες και την 

εξυπηρέτηση των πελατών τους. 

vi) ∆ιεπιχειρηµατικό ΗΕ: Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει όλες τις εσωτερικές 

δραστηριότητες οργανισµών, που συνήθως γίνονται σε intranets και 

περιλαµβάνουν ανταλλαγή αγαθών, υπηρεσιών και πληροφοριών. Οι 

δραστηριότητες ποικίλλουν από πώληση εταιρικών αγαθών σε υπαλλήλους 

µέχρι οnline εκπαίδευση και δραστηριότητες µείωσης κόστους. 

 

3.1.5 Οφέλη Ηλεκτρονικού Εµπορίου 
12

 

Η παγκόσµια φύση της τεχνολογίας, το χαµηλό κόστος, η ευκαιρία προσέγγισης 

εκατοντάδων εκατοµµυρίων ανθρώπων, η ποικιλία δυνατοτήτων και η γεµάτη 

πόρους αλλά και η ταχεία ανάπτυξη των υποδοµών υποστήριξης, έχουν ως 
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αποτέλεσµα τα ποικίλα οφέλη σε οργανισµούς, επιχειρήσεις, άτοµα και 

γενικότερα στην κοινωνία. 

Οφέλη για Οργανισµούς 

1) Το ηλεκτρονικό εµπόριο επεκτείνει τη θέση της αγοράς σε εθνικές και 

διεθνείς αγορές. Με ελάχιστο κεφάλαιο µία εταιρία πλέον, εάν επιθυµεί, 

µπορεί εύκολα και γρήγορα να βρει περισσότερους πελάτες, καλύτερους 

προµηθευτές και τους κατάλληλους επιχειρηµατικούς εταίρους σε όλο τον 

κόσµο. 

2) ∆υνατότητα δηµιουργίας άκρως εξειδικευµένων επιχειρήσεων (π.χ 

ιστοσελίδες που πωλούν µόνο αντρικά ενδύµατα). 

3) Το ηλεκτρονικό εµπόριο µειώνει το κόστος της δηµιουργίας, επεξεργασίας, 

διανοµής, αποθήκευσης και επαναφοράς πληροφοριών που βρίσκονται σε 

χαρτί. Π.χ εισάγοντας ένα ηλεκτρονικό σύστηµα προµηθειών (θα το δούµε 

παρακάτω), οι επιχειρήσεις µπορούν να µειώσουν το κόστος διοίκησης 

αγορών έως και 85%. 

4) Το ηλεκτρονικό εµπόριο µειώνει τον χρόνο ανάµεσα στην διάθεση του 

κεφαλαίου και στη λήψη των προϊόντων και των υπηρεσιών. 

5) Επιτρέπει να υπάρχουν µειωµένα αποθέµατα και µειωµένα έξοδα, 

διευκολύνοντας την διαχείριση αλυσίδας προµηθειών. 

6) ∆ηµιουργία νέων επιχειρηµατικών ευκαιριών. 

7) Άλλα επιπλέον οφέλη µπορούµε να πούµε πως είναι η βελτιωµένη 

εξυπηρέτηση πελατών, η εύρεση νέων επιχειρηµατικών εταίρων, οι 

απλοποιηµένες διαδικασίες, η µείωση χρόνου παραγωγής και παράδοσης, η 

αυξηµένη παραγωγικότητα, η ταχύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες, το 

µειωµένο κόστος µεταφοράς αλλά και γενικότερα η αυξηµένη ευελιξία που 

επιτυγχάνεται µέσω όλων των παραπάνω δυνατοτήτων. 

Οφέλη Καταναλωτών 
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1) Το ηλεκτρονικό εµπόριο επιτρέπει στους καταναλωτές να κάνουν τις αγορές 

τους και να πραγµατοποιούν οποιαδήποτε συναλλαγή επιθυµούν όλο το 

24ωρο, οποτεδήποτε εκείνοι επιθυµούν. 

2) Παροχή και λήψη εξειδικευµένων υπηρεσιών. 

3) ∆ίνει περισσότερες επιλογές και δεν δεσµεύει τον καταναλωτή. Ο ίδιος 

επιλέγει προµηθευτές και προϊόντα της αρεσκείας του. 

4) Το ηλεκτρονικό εµπόριο συχνά παρέχει στους πελάτες λιγότερο ακριβά 

προϊόντα και υπηρεσίες, επιτρέποντάς τους να ψωνίζουν από πολλά και 

διαφορετικά µέρη κάνοντας γρήγορες συγκρίσεις. 

5) Έχουν άµεση και γρήγορη παράδοση. 

6) Λαµβάνουν πληροφορίες εντός ολίγων δευτερολέπτων. 

7) Το ηλεκτρονικό εµπόριο επιτρέπει την αλληλεπίδραση των πελατών, πράγµα 

πολύ σηµαντικό αφού ανταλλάσσονται ιδέες και απόψεις. 

8) ∆ιευκολύνεται ο ανταγωνισµός, µε ουσιαστικό αντίκτυπο τον καταναλωτή – 

πελάτη. 

 

Οφέλη στη Κοινωνία 

 

1) Το ηλεκτρονικό εµπόριο επιτρέπει σε περισσότερα άτοµα να εργάζονται στο 

σπίτι και να πραγµατοποιούν τις αγορές τους γρήγορα και άνετα 

ελαχιστοποιώντας έτσι την γενικότερη κίνηση στους δρόµους µε αποτέλεσµα 

την µικρότερη µόλυνση του περιβάλλοντος. 

2) Το ηλεκτρονικό εµπόριο επιτρέπει σε αρκετά εµπορεύµατα να πωλούνται σε 

χαµηλότερες τιµές, οπότε µε αυτόν τον τρόπο λιγότερο πλούσιοι άνθρωποι 

µπορούν να αγοράσουν περισσότερα και να αυξήσουν έτσι το βιοτικό τους 

επίπεδο. 
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3) Πολύ σηµαντικό βεβαίως είναι πως το ηλεκτρονικό εµπόριο διευκολύνει τη 

διανοµή δηµοσίων υπηρεσιών (π.χ υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και 

διανοµής κοινωνικών κρατικών υπηρεσιών) µε µειωµένο κόστος και 

βελτιωµένη ποιότητα π.χ σε άτοµα που ζουν σε αγροτικές περιοχές ή 

αποµακρυσµένες από κάποιο κέντρο. 

 

3.1.6 Μειονεκτήµατα Ηλεκτρονικού Εµπορίου 
13

 

Παρόλα τα οφέλη που προσφέρει το ηλεκτρονικό εµπόριο, σίγουρα έχει και κάποια 

µειονεκτήµατα τα οποία τείνουν µεγάλης προσοχής. 

Η ασφάλεια των συναλλαγών, είναι κατά πάσα πιθανότητα, το σηµαντικότερο ζήτηµα 

στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό γενικότερα, πως δεν υπάρχει 100% 

ασφάλεια στο διαδίκτυο. Ο χρήστης είναι υποχρεωµένος να το γνωρίζει και να 

ενηµερώνεται συνεχώς. 

Μειονεκτήµατα για Επιχειρήσεις 

• Hackers (Άτοµα µικρής συνήθως ηλικίας που σκοπό έχουν να δηµιουργήσουν 

προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία µίας επιχείρησης όταν αυτή γίνεται µε 

ηλεκτρονικά µέσα). 

• Κακόβουλα σχόλια, κακές φήµες από πελάτες που έχουν «εξυπηρετηθεί» από 

αυτές. Έτσι από στόµα σε στόµα δυσφηµείται το brand της επιχείρησης. 

• Ιοί, κακόβουλα προγράµµατα που σκοπό έχουν να πλήξουν τη φήµη της 

εταιρίας προς όφελος σίγουρα κάποιων άλλων ανταγωνιστών. 

• Υποκλοπή δεδοµένων στο διαδίκτυο (π.χ µέσω πληρωµών). 

• Καταστροφή και αλλοίωση δεδοµένων. 

• Κόστος συντήρησης και συνεχούς ενηµέρωσης και βελτιστοποίησης του 

ηλεκτρονικού καταστήµατος. 

Μειονεκτήµατα για τον Καταναλωτή  
14
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• Ένας σοβαρός αλλά όχι ιδιαίτερα γνωστός κίνδυνος για τον καταναλωτή που 

επιλέγει να κάνει χρήση του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι η πλαστοπροσωπία. 

Έγκειται στο να χρησιµοποιήσει κάποιος τη δικτυακή ταυτότητα κάποιου 

άλλου προσώπου µε κακόβουλο προφανώς σκοπό. Η λύση είναι πολύπλοκη, 

τόσο τεχνικά όσο και διαδικαστικά αλλά και νοµικά. 

• Κλοπή προσωπικών στοιχείων (µέσω πιστωτικής κάρτας) και χρήση – χρέωση 

αυτής από κακόβουλα άτοµα προς ιδίων όφελος. 

• Υπάρχει η πιθανότητα ο παραλήπτης – πελάτης να παραλάβει προϊόντα τα 

οποία δεν ήταν της επιλογής του. 

• Ο καταναλωτής δεν βλέπει το προϊόν, δεν το δοκιµάζει, δεν µπορεί να είναι 

σίγουρος για την αυθεντικότητα του προϊόντος. 

• Το προϊόν µπορεί να χαθεί κατά τη µεταφορική διαδικασία, να υπάρξει 

καθυστέρηση, να αλλοιωθεί. 

• Αποτυπώνονται τα βήµατά σου και τα searches, οι ιστοσελίδες που έχεις 

επισκεφτεί και κατακλύζεσαι από διαφηµίσεις, news letters, πράγµα που δεν 

επιθυµείς. 

Μειονεκτήµατα για την Κοινωνία 

• Χάνεται η face to face επαφή και η συναλλαγή µε τον πελάτη. 

• Χάνονται φόροι από αγορές προϊόντων µε αποτέλεσµα έσοδα για αγορές 

εντός µίας χώρας να διαφεύγουν ανά τον κόσµο. 

• Υπάρχει η πιθανότητα της δηµιουργίας 2 ταχυτήτων καταναλωτών. 

Πρόκειται για ένα εν δυνάµει σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα που αφορά 

τους καταναλωτές. Ειδικά σε κοινωνίες µε σηµαντικές οικονοµικές 

ανισότητες ο κίνδυνος είναι ότι οι χρήστες του διαδικτύου (internet) θα 

γίνονται όλο και πλουσιότεροι αγοράζοντας στην «φθηνή» παγκόσµια 

αγορά του διαδικτύου, ενώ οι υπόλοιποι θα παγιδευτούν σε µία 

πρωτόγονη και ακριβή αγορά – οικονοµία. 
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3.1.7 Ασφάλεια στις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές 

Γενικά 

15
«Η συνεχώς αυξανόµενη εµπορευµατοποίηση του Internet και η χρήση του web 

(παγκόσµιος ιστός) έχουν ωθήσει τις επιχειρήσεις στην εύρεση µεθόδων και 

συστηµάτων πληρωµών για την υποστήριξη του Ηλ. Εµπορίου. Η πρακτική 

εφαρµογή του Ηλ. Εµπορίου στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον απαιτεί την 

ύπαρξη συστηµάτων ηλεκτρονικών πληρωµών µέσω των οποίων θα 

διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά οι οφειλές των εµπλεκοµένων µερών. Ήδη έχουν 

υιοθετηθεί διάφορα συστήµατα ηλεκτρονικών πληρωµών (π.χ πιστωτικές κάρτες κ.α) 

κατάλληλα για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών». 
16

«Τα αγαθά και οι υπηρεσίες 

δεν µπορούν να διανεµηθούν µέσα από το Internet δίχως ασφαλή συστήµατα 

πληρωµής. Ωστόσο, υπάρχει ένα φάσµα δεδοµένων για τις ηλεκτρονικές πληρωµές 

και πρέπει να υπάρξει µία διεθνής συµφωνία σε αυτόν τον τοµέα. Πρέπει να γίνει 

ένας διαχωρισµός ανάµεσα στις ίδιες τις κάρτες συναλλαγών και στο λογισµικό όπως 

και στα στοιχεία που αυτές περιέχουν. Ακόµη, η εµπιστοσύνη στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές πρέπει να στηρίζεται σε αυτόν που παρέχει την υπηρεσία πληρωµών (που 

αντιµετωπίζει και το ρίσκο της συναλλαγής) και όχι στη δυσκολία της τεχνολογίας 

που χρησιµοποιείται. 

(Θεµιστοκλέους Μ.,2001,Ηλεκ/νικό Εµπόριο, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών) 

Έτσι λοιπόν, η ασφαλή διεξαγωγή του Ηλεκτρονικού Εµπορίου, απαιτεί 

Εµπιστευτικότητα (Confidentiality), Ακεραιότητα (Integrity) και Έλεγχο 

Αυθεντικότητας (Authentication). 

α) Εµπιστευτικότητα: Η Εµπιστευτικότητα είναι απαραίτητο στοιχείο της ιδιωτικής 

ζωής του χρήστη (user privacy) καθώς και της προστασίας των µυστικών 

πληροφοριών. Η εµπιστευτικότητα είναι συνυφασµένη µε την αποφυγή µη 

εξουσιοδοτηµένης τροποποίησης µίας πληροφορίας και παρέχεται µέσω 

κρυπτογράφησης. Σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον θα πρέπει να υπάρχει η 

βεβαιότητα ότι το περιεχόµενο των µηνυµάτων που ανταλλάσσονται παραµένει 

αναλλοίωτο. 
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β) Ακεραιότητα (Integrity): Ακεραιότητα θα µπορούσε να µεταφραστεί σε αποφυγή 

µη εξουσιοδοτηµένης τροποποίησης των πληροφοριών που ανταλλάσσονται και 

παρέχεται µέσω ψηφιακής υπογραφής. Τα δεδοµένα που αποστέλλονται ως µέρος της 

συναλλαγής πρέπει να είναι µη τροποποιήσιµα κατά τη διάρκεια της µεταφοράς και 

αποθήκευσής τους στο δίκτυο. 

γ) Έλεγχος Αυθεντικότητας (Authentication): Η διαδικασία επαλήθευσης της 

ορθότητας του ισχυρισµού ενός χρήστη ότι κατέχει µία συγκεκριµένη ταυτότητα, 

αλλά και η βεβαιότητα ότι το περιεχόµενο του µηνύµατος παρέµεινε αναλλοίωτο 

κατά την µεταφορά, οριοθετούν την έννοια του ελέγχου αυθεντικότητας. Σύµφωνα µε 

τον παραπάνω ορισµό, η πιστοποίηση της ταυτότητας των επιχειρήσεων που 

συµµετέχουν σε µία συναλλαγή είναι απαραίτητη έτσι ώστε κάθε συναλλασσόµενο 

µέρος να µπορεί να πεισθεί για την ταυτότητα του άλλου. Ο έλεγχος αυθεντικότητας 

παρέχεται µέσω ψηφιακής υπογραφής. 

Επιπλέον, να αναφέρουµε κάποια ακόµη θέµατα και ζητήµατα που αφορούν την 

ασφάλεια όπως: 

1) Εξουσιοδότηση (Authorization): Η εξουσιοδότηση αφορά την 

παραχώρηση δικαιωµάτων από τον ιδιοκτήτη στον χρήστη. Για 

παράδειγµα, ο πελάτης εξουσιοδοτεί τον έµπορο ώστε ο τελευταίος να 

ελέγξει αν ο αριθµός της πιστωτικής κάρτας είναι έγκυρος και αν τα 

χρήµατα στον λογαριασµό µπορούν να καλύψουν το ποσό των 

συναλλαγών. 

2) Εξασφάλιση (Assurance): Η εµπιστοσύνη, δηλαδή ότι κάποιος 

αντικειµενικός σκοπός ή απαίτηση επιτυγχάνονται. Για παράδειγµα, µία 

από τις απαιτήσεις του πελάτη είναι η βεβαιότητα ότι ο έµπορος µε τον 

οποίον συναλλάσσεται είναι έµπιστος και νόµιµος. 

3) Μη αποποίηση Ευθύνης (Non-repudiation) : Κανένα από τα 

συναλλασσόµενα µέρη δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί τη 

συµµετοχή του σε µία συναλλαγή.» 

3.1.8 Μορφές ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο 17 
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Η µορφή της συναλλαγής εξαρτάται από τη µορφή των στοιχείων που µεταφέρονται. 

Οι διάφορες µορφές στοιχείων είναι: 

� ∆ηµόσια στοιχεία: Αυτή η µορφή στοιχείων δεν έχει δικλίδες 

ασφαλείας και µπορούν να προσπελασθούν από τον καθένα. 

� Στοιχεία που αντιγράφονται: Αυτά τα στοιχεία µπορούν να 

αντιγραφούν, όχι όµως κρυφά. Ο κάτοχος των στοιχείων είναι 

διατεθειµένος να τα παρέχει, θέλει όµως και το ανάλογο τίµηµα. Για 

να αυξήσει τα έσοδά του καταφεύγει σε έντονη ασφάλεια. 

� Εµπιστευτικά στοιχεία: Το περιεχόµενο αυτών των στοιχείων είναι 

εµπιστευτικό, αλλά η ύπαρξη των στοιχείων είναι γνωστή. Τέτοια 

είναι τα στοιχεία που περιέχουν πληροφορίες τραπεζικών 

λογαριασµών και οι προσωπικοί φάκελοι. 

� Μυστικά στοιχεία: Η ύπαρξη αυτών των στοιχείων είναι µυστική και 

πρέπει να διατηρηθεί έτσι σε κάθε περίπτωση. Είναι απαραίτητος ο 

έλεγχος όλων των προσπαθειών πρόσβασης σε αυτά. 

 

 

 

 

3.1.9 Οι ηλεκτρονικές πληρωµές  

18
 «Το γεγονός ότι υπάρχουν τόσες διαφορετικές µορφές πληροφοριών, οδηγεί στην 

αναγκαιότητα ύπαρξης διαφόρων µορφών ασφάλειας. 

Οι ηλεκτρονικές πληρωµές είναι ένα σηµαντικό µέρος του Ηλεκτρονικού Εµπορίου. 

Ένας ορισµός ευρέως διαδεδοµένος είναι ότι η ηλεκτρονική πληρωµή είναι µία 

οικονοµική συναλλαγή που λαµβάνει χώρα online ανάµεσα σε έναν αγοραστή και 

πωλητή. Το αντικείµενο αυτής της συναλλαγής είναι συνήθως µία µορφή 

ηλεκτρονικής συναλλαγής που πραγµατοποιείται από µία τράπεζα, έναν µεσάζοντα ή 

έναν νοµικό µεσολαβητή. 
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Να αναφέρουµε πως (3) τρείς είναι οι παράγοντες που προξενούν το ενδιαφέρον των 

οικονοµικών ινστιτούτων στις ηλεκτρονικές πληρωµές: η µείωση του τεχνολογικού 

κόστους, η µείωση του λειτουργικού κόστους και του κόστους των διαφόρων 

διαδικασιών καθώς επίσης και η αύξηση του εµπορίου σε πραγµατικό χρόνο. 

Η επιθυµία για µείωση του κόστους είναι ο βασικότερος λόγος αύξησης των 

ηλεκτρονικών πληρωµών. Το ρευστό χρήµα και οι επιταγές είναι διαδικασίες µε 

αυξηµένο κόστος και οι τράπεζες αναζητούν εναλλακτικές λιγότερο ακριβές. 

Εν συνεχεία θα γίνει µία αναφορά στις µεθόδους µε τις οποίες γίνεται η πληρωµή µε 

ηλεκτρονική µορφή στις µέρες µας.» 

� Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων (Electronic Funds Transfer – EFT) 

19
«Η Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων εµφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας 

του 1960. Χρησιµοποιεί την υπάρχουσα τραπεζική δοµή για να υποστηρίξει µία 

µεγάλη ποικιλία πληρωµών. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν ηλεκτρονικό έλεγχο. 

Αντί να υπάρχουν έγγραφες επιταγές οι οποίες θα σταλούν, ο αγοραστής 

προτείνει µία ηλεκτρονική συναλλαγή χρησιµοποιώντας µία χρεωστική κάρτα σε 

ένα συγκεκριµένο σηµείο της πώλησης. Η ηλεκτρονική αυτή συναλλαγή απαιτεί 

την παρεµβολή και ενός µεσάζοντα, συνήθως την τράπεζα, η οποία µεταφέρει το 

κεφάλαιο από τον λογαριασµό του αγοραστή σε αυτόν του πωλητή. 

Αυτή η µορφή συναλλαγών είναι γρήγορη και άµεση. Η µείωση του κόστους των 

αναλωσίµων και του χαρτιού είναι µεγάλη, ενώ ο φόβος των επιταγών χωρίς 

δυνατότητα εξαργύρωσης µειώνεται καθώς ο έλεγχος στον λογαριασµό του 

πωλητή µπορεί να γίνει την στιγµή της συναλλαγής. Έτσι, µπορεί να 

εξυπηρετηθεί µεγάλος αριθµός καταναλωτών και να πραγµατοποιηθούν 

αµέτρητες συναλλαγές, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε παγκόσµιο.» 

� Ψηφιακό Χρήµα (Digital Money) 

20
«Το Ψηφιακό Χρήµα είναι µία ηλεκτρονική παραλλαγή των χαρτονοµισµάτων 

και των κερµάτων. ∆ύο παραλλαγές του ψηφιακού χρήµατος είναι σήµερα 

διαθέσιµες: οι προπληρωµένες κάρτες και οι έξυπνες κάρτες. Η πιο γνωστή µορφή 

προπληρωµένης κάρτας είναι η τηλεφωνική κάρτα η οποία εκδόθηκε για πρώτη 

φορά το 1976 από την εταιρία Telecom Italia. Το πρόβληµα µε τις κάρτες που 
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χρησιµοποιούνται για συγκεκριµένο σκοπό(π.χ τηλεφωνικές κάρτες), είναι ότι ο 

καταναλωτής αναγκάζεται να έχει ένα πορτοφόλι γεµάτο από τέτοιες κάρτες για 

κάθε σκοπό ξεχωριστά. 

Η «έξυπνη κάρτα» συγκεντρώνει πολλές λειτουργίες σε µία κάρτα. Μπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως µέσο προσωπικής αναγνώρισης, πιστωτική κάρτα, κάρτα 

αυτόµατης ανάληψης µετρητών από τα αντίστοιχα µηχανήµατα, τηλεφωνική 

πιστωτική κάρτα, αρχείο σηµαντικών ιατρικών πληροφοριών αλλά και χρήµα 

συναλλαγών µικρής εµβέλειας. Η «έξυπνη» κάρτα περιλαµβάνει µνήµη και έναν 

µικροεπεξεργαστή. Οι συγκεκριµένες κάρτες εφευρέθηκαν στη Γαλλία και 

εξακολουθούν να έχουν ισχυρή παρουσία στη Γηραιά Ήπειρο, κυρίως στη Γαλλία 

και τη Γερµανία, ενώ έγιναν εξαιρετικά δηµοφιλείς στην Άπω Ανατολή. 

Η κάρτα που έχει αξία για συναλλαγές, η πιο γνωστή µορφή της τεχνολογίας των 

έξυπνων καρτών, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αγορά µίας ευρείας ποικιλίας 

αγαθών, όπως φαγητό εισιτήρια κ.α. Όταν η κάρτα χρησιµοποιείται για την 

πληρωµή ενός αγαθού ή µιας υπηρεσίας, στην ουσία σκανάρεται σε ειδικό 

µηχάνηµα το οποίο την «διαβάζει». Εν συνεχεία το ποσό της συναλλαγής 

µεταφέρεται στο µηχάνηµα αυτό και η αξία της κάρτας µειώνεται κατά το 

αντίστοιχο ποσό της συναλλαγής. 

� Ηλεκτρονικό Χρήµα (Ecash) 

Στο Άµστερνταµ αναπτύχθηκε ένα ηλεκτρονικό σύστηµα πληρωµών που 

ονοµάζεται ηλεκτρονικό χρήµα και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατάθεση 

και την ανάληψη χρηµάτων στο διαδίκτυο. Το σύστηµα σχεδιάστηκε ώστε να 

προσφέρει ασφάλεια στις πληρωµές ανάµεσα στους χρήστες ηλεκτρονικών 

υπολογιστών που επικοινωνούν µε το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή το διαδίκτυο 

γενικότερα. Το ηλεκτρονικό χρήµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τις καθηµερινές 

συναλλαγές στο διαδίκτυο, όπως η αγορά λογισµικού, η αποστολή και η ανάληψη 

χρηµάτων, η αγορά αγαθών – υπηρεσιών κ.α. Την ίδια στιγµή παρέχεται 

ιδιωτικότητα καθώς ο πληρωτής παραµένει ανώνυµος. 

Η χρήση του απαιτεί ένα δικτυακό λογαριασµό τραπέζης και το ανάλογο 

λογισµικό για τον πελάτη. Ο πελάτης είναι συνηθισµένος να κάνει ανάληψη του 

ηλεκτρονικού χρήµατος από τον τραπεζικό λογαριασµό και να το αποθηκεύει 
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στον προσωπικό του υπολογιστή. Στη συνέχεια, µπορεί να ξοδέψει τα χρήµατα 

όπως εκείνος επιθυµεί δεχόµενος ηλεκτρονικό χρήµα ή στέλνοντας χρήµατα σε 

κάποιον άλλον που έχει έναν αντίστοιχο λογαριασµό. 

Σε γενικές γραµµές, υπάρχουν 2 ευδιάκριτοι τύποι ηλεκτρονικού χρήµατος: το 

αναγνωρισµένο και το ανώνυµο. Το αναγνωρισµένο φανερώνει την ταυτότητα 

αυτού που αρχικά απέσυρε τα χρήµατα από την τράπεζα. ∆ιευκολύνει την 

τράπεζα να παρακολουθήσει το χρήµα, καθώς κινείται στο χώρο της οικονοµίας. 

Το ανώνυµο λειτουργεί όπως ακριβώς και τα µετρητά. Όταν το ανώνυµο 

αποσυρθεί από έναν λογαριασµό, µπορεί να ξοδευτεί ή να διατεθεί χωρίς να 

αφήσει ίχνος συναλλαγής. 

Να αναφέρουµε πως υπάρχουν 2 µορφές σε κάθε είδος ηλεκτρονικού χρήµατος: 

Το online ηλεκτρονικό χρήµα και το offline. Το πρώτο σηµαίνει ότι χρειάζεται 

κανείς να έχει αλληλεπίδραση µε τράπεζα (διαδικτυακά) για να πραγµατοποιήσει 

συναλλαγή µε έναν τρίτο. Το δεύτερο σηµαίνει ότι µπορεί να πραγµατοποιήσει 

µία συναλλαγή  χωρίς να εµπλακεί απευθείας µε τράπεζα.» 

� Πιστωτικές Κάρτες (Credit Cards) 

21
«Οι πιστωτικές κάρτες είναι ένα ασφαλές και ευρέως διαδεδοµένο σύστηµα 

πληρωµής. Είναι η δηµοφιλέστερη µέθοδος πληρωµής για αγορές καταναλωτών 

στον κυβερνοχώρο σήµερα. Εκατοµµύρια άνθρωποι τις χρησιµοποιούν 

καθηµερινά για την παραγγελία αγαθών και υπηρεσιών. Πριν µελετήσουµε τον 

τρόπο µε τον οποίον γίνεται η χρήση των πιστωτικών καρτών, να αναφέρουµε 

τους παίκτες οι οποίοι λαµβάνουν µέρος στη χρησιµοποίηση της πιστωτικής 

κάρτας: α) ο κάτοχος της κάρτας: ένας καταναλωτής ή ένας εταιρικός αγοραστής  

 

που χρησιµοποιεί πιστωτικές κάρτες για να πληρώνει εµπόρους. β) ο έµπορος: η 

οντότητα που δέχεται πιστωτικές κάρτες και προσφέρει αγαθά ή υπηρεσίες σε 

ανταλλαγή για πληρωµή. γ) ο εκδότης της κάρτας: ένας οικονοµικός οργανισµός 

(συνήθως µία τράπεζα) που καθορίζει λογαριασµούς για κατόχους καρτών και 

εκδίδει πιστωτικές κάρτες. δ) ο παραλήπτης: ένας οικονοµικός οργανισµός 

(συνήθως µία τράπεζα) που καθορίζει έναν λογαριασµό για εµπόρους και 

λαµβάνει τις αποδείξεις εξουσιοδοτηµένων αποδείξεων αγορών. ε) ο οργανισµός 
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της κάρτας: οργανισµοί τραπεζικών καρτών εκδοτών και παραληπτών ( π.χ 

MasterCard,Visa), που δηµιουργούνται για να προστατεύσουν και να διαφηµίζουν 

τον οργανισµό της κάρτας, να καθορίζουν και να επιβάλουν κανόνες για χρήση 

και αποδοχή των τραπεζικών καρτών τους και για να παρέχουν δίκτυα για 

σύνδεση µε εµπλεκόµενους οικονοµικούς οργανισµούς. Ο οργανισµός της κάρτας 

εξουσιοδοτεί την συναλλαγή που βασίζεται σε πιστωτική κάρτα και εγγυάται την 

πληρωµή στον έµπορο. Μερικές φορές, η εκδούσα τράπεζα κάνει τη δουλειά του 

οργανισµού. 

Πολύ σηµαντικό θέµα είναι πως οι καταναλωτές είναι έτοιµοι να προχωρήσουν σε 

συναλλαγές µε πιστωτικές κάρτες στο διαδίκτυο, µε την προϋπόθεση ότι θα 

υπάρχει ασφάλεια. Το βασικότερο µέσο για την ύπαρξη αυτής της ασφάλειας, 

είναι ένας ασφαλής παροχέας. Όταν ο χρήστης εισέρχεται σε ένα εικονικό 

κατάστηµα µιας εταιρίας, ουσιαστικά αντλεί πληροφορίες για τον παροχέα της 

εταιρίας. Οι περισσότερες εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες προσφέρουν 

λογισµικό που επιτρέπει στους καταναλωτές που έχουν ήδη πιστωτικές κάρτες να 

συναλλαχθούν µε ασφάλεια στο διαδίκτυο. Όταν ζητείται από τους καταναλωτές 

να παράσχουν κάποιες πληροφορίες σχετικά µε τις πιστωτικές τους κάρτες, 

γίνονται γνώστες της δήλωσης πως έχουν εισαχθεί σε «ασφαλή περιοχή» και ότι 

κάθε πληροφορία που θα γίνει γνωστή προστατεύεται σύµφωνα µε τους κανόνες 

των προσωπικών δεδοµένων. 

Η διάρκεια της συναλλαγής είναι ένα σηµαντικό θέµα που αφορά την χρήση 

πιστωτικών καρτών στο διαδίκτυο. Είναι πιθανό η όλη συναλλαγή να διακοπεί 

ξαφνικά και το ένα µέρος να µην είναι σίγουρο για το εάν η συναλλαγή έχει 

ολοκληρωθεί ή όχι. Απλά θα πρέπει η όλη συναλλαγή να αντιµετωπισθεί όπως η 

κατάρτιση ενός συµβολαίου, γεγονός που οδηγεί στο άλλο πρόβληµα της 

κατάρτισης συµβολαίων στο διαδίκτυο. 

Το βασικότερο µειονέκτηµά τους είναι ότι δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

συναλλαγές από άτοµο σε άτοµο. 

� Ηλεκτρονικές Επιταγές (Electronic Checks) 

Οι ηλεκτρονικές επιταγές σχεδιάστηκαν για να εξυπηρετήσουν πολλά άτοµα και 

επιχειρήσεις που προτιµούν να συναλλάσσονται πληρώνοντας µε άλλο τρόπο και 
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όχι πληρώνοντας σε ρευστό. Αυτές οι επιταγές βασίζονται στο µοντέλο των 

χάρτινων, µε µόνη διαφορά πως οι συγκεκριµένες λειτουργούν ηλεκτρονικά, 

απαιτούν ηλεκτρονικές υπογραφές για να είσαι σε ισχύ και ηλεκτρονικά 

πιστοποιητικά για να επιβεβαιώνουν την ιδιότητα του πληρωτή, την τράπεζα του 

και τον λογαριασµό του. Η ασφάλεια αυτών των επιταγών βασίζεται στις 

ψηφιακές υπογραφές και στην κρυπτογραφία µε δηµόσιο κλειδί. Η παράδοσή 

τους µπορεί να γίνει είτε µε απευθείας µεταφορά µέσω των γραµµών του 

τηλεφώνου όσο και από το διαδίκτυο.» 

 

3.1.10 Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων (Electronic Data 

Interchange – EDI) 

22
«Στις αναπτυγµένες οικονοµικά χώρες το EDI αποτελεί καθηµερινή πρακτική 

στις επιχειρηµατικές και εµπορικές συναλλαγές χιλιάδων εταιριών που 

εντάσσονται σε διάφορους κλάδους της οικονοµίας, από την παραγωγή µέχρι την 

προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών». 

23
«Ένας ορισµός από τον International Data Exchange Association (IDEA) είναι: 

«Η µεταφορά στοιχείων / πληροφοριών, δοµηµένα σύµφωνα µε συγκεκριµένα 

πρότυπα µηνύµατος, από ένα πληροφοριακό σύστηµα σε άλλο, µε ηλεκτρονικά 

µέσα». 

Με λίγα λόγια, είναι η διαδικασία ή µέθοδος της πραγµατοποίησης συναλλαγών 

µεταξύ επιχειρήσεων, όπου τα δεδοµένα της συναλλαγής περνούν από τον 

υπολογιστή της µιας επιχείρησης στον η/υ της άλλης, χωρίς να χρειάζεται 

ανθρώπινη παρέµβαση για την ερµηνεία ή την αναγραφή των στοιχείων αυτών. 

Για να υλοποιηθεί η αυτόµατη αυτή µεταφορά, οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι 

δοµηµένες σύµφωνα µε προκαθορισµένη µορφή και κανόνες έτσι ώστε ο 

υπολογιστής να µπορεί να τις µεταφράσει στο µορφότυπο (format) των 

ενδοεπιχειρησιακών εφαρµογών για να ενηµερώσει έτσι τα αρχεία ή τις βάσεις 

δεδοµένων της συγκεκριµένης επιχείρησης. 

Να τονίσουµε πως η τεχνική EDI αποτελεί το συντοµότερο µονοπάτι 

επικοινωνίας µεταξύ εµπορικών εταιριών. Βέβαια ας αναφέρουµε πως σίγουρα 
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υπάρχουν και ορισµένα προβλήµατα που σχετίζονται µε την ασφάλεια των 

µεταβιβαζοµένων πληροφοριών και είναι ιδιαίτερα εύλογα, αφού πλέον οι 

πληροφορίες δεν έχουν υλική υπόσταση. Έτσι λοιπόν, η πιο αποτελεσµατική 

λύση σε τέτοιου είδους θέµατα εξασφαλίζεται µέσω της ψηφιακής υπογραφής 

(digital signature).» 

3.1.11 Ηλεκτρονικές Υπογραφές (Electronic Signatures) 

Η ηλεκτρονική υπογραφή είναι ένα υποκατάστατο της ιδιόχειρης υπογραφής. Ωστόσο 

υπάρχει και η ψηφιακή υπογραφή που αποτελεί τεχνική η οποία περιλαµβάνει 

δυνατότητες περισσότερες από ένα ηλεκτρονικό υποκατάστατο της ιδιόχειρης 

υπογραφής. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και για να θέσει το όριο της ακεραιότητας 

των ηλεκτρονικών δεδοµένων ενώ µία µορφή της µπορεί να θεωρηθεί και 

ηλεκτρονική υπογραφή. 

Η ηλεκτρονική υπογραφή χρησιµοποιεί την κρυπτογραφία για να παράσχει ασφάλεια 

στον αποδέκτη σχετικά µε την αυθεντικότητα τόσο του περιεχοµένου όσο και των 

στοιχείων του αποστολέα. Ωστόσο, εάν δεν υπάρχει ένας οργανισµός που να 

πιστοποιεί την ταυτότητα του αποστολέα, η όλη διαδικασία τότε είναι ευάλωτη σε 

κάθε «κακοποίηση» από τον οποιοδήποτε. 

 

 

3.1.12 Firewalls 

24
«Τα firewalls παρέχουν ασφάλεια ανάµεσα στο εσωτερικό δίκτυο µιας επιχείρησης 

(intranet) ή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ενός ατόµου και ενός εξωτερικού δικτύου 

(extranet) ή του διαδικτύου. Οι επιχειρήσεις εγκαθιστούν το λογισµικό που αφορά τα 

firewalls για να προστατευτούν από εισβολείς που δεν έχουν την απαιτούµενη άδεια 

εισόδου. Τα µέτρα που παρέχουν είναι είτε το φιλτράρισµα των πληροφοριών ή 

διάφορες έξοδοι από το σύστηµα, ενώ συχνά υπάρχει και ένας ενδιάµεσος παροχέας 

που φέρνει σε επαφή τον κάτοχο του δικτύου και αυτούς που θέλουν να εισέλθουν σε 

αυτό. Ακόµη, οι ενδιάµεσοι καλύπτουν την διεύθυνση του υπολογιστή που απαντάει 

στην πρόταση του υπολογιστή που βρίσκεται έξω από το δίκτυο, παρέχοντας έτσι 

ανωνυµία και αποτρέποντας πιθανές εισβολές. 
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Το σύστηµα αυτό περιλαµβάνει έναν παροχέα και κάρτες εισόδου στα δίκτυα. Η 

κάρτα του εξωτερικού δικτύου επικοινωνεί µε τα υπόλοιπα εξωτερικά δίκτυα και το 

διαδίκτυο, ενώ η κάρτα εσωτερικού δικτύου επικοινωνεί µε το εσωτερικό δίκτυο. 

Παρέχουν µία µέθοδο φιλτραρίσµατος των πληροφοριών που διακινούνται στο 

δίκτυο, πού πηγαίνουν αυτές αλλά και το περιεχόµενό τους. Ακόµη, ελέγχουν εάν το 

δίκτυο επιτρέπει την παράδοση των πληροφοριών σε εκείνο τον προορισµό που 

αναφέρουν όπως και το είδος των πληροφοριών που εισέρχονται ή εξέρχονται του 

δικτύου. Εάν µετά το πέρας αυτών των ελέγχων δεν προκύψει κανένα πρόβληµα, 

µπορούν οι πληροφορίες να συνεχίσουν την διαδροµή τους. 

Σκοπός των firewalls είναι να προλαµβάνουν εισόδους χωρίς την απαιτούµενη άδεια, 

να µπλοκάρουν την εξωτερική κίνηση από το εσωτερικό του δικτύου, να φιλτράρουν 

την κίνηση που δεν επιθυµούν, να παρέχουν ασφάλεια και κωδικούς πρόσβασης, να 

λειτουργούν σαν ένα αποτελεσµατικό εργαλείο εντοπισµού και κίνησης και να 

ενισχύουν τις διάφορες πολιτικές ασφάλειας». 

3.1.13 Νοµοθετικό Πλαίσιο 

25
«Προκειµένου το ηλεκτρονικό εµπόριο να αποδώσει τα µέγιστα, αναπτύσσεται ένα 

νοµικό πλαίσιο το οποίο είναι διαφανές, λογικό και δίκαιο. Τα νοµικά θέµατα τα 

οποία πάντα οφείλουµε να λαµβάνουµε υπ’ όψιν είναι: 

Ηλεκτρονικό Εµπόριο: Η οδηγία 2000/31/ΕΚ για το Ηλεκτρονικό Εµπόριο επιδιώκει 

να εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας των 

πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών και, µεταξύ άλλων, επιβάλλει στα κράτη 

µέλη την υποχρέωση να επιτρέπουν στη νοµοθεσία τους την κατάρτιση συµβάσεων 

µε ηλεκτρονικά µέσα. Η στιγµή κατά την οποίαν θεωρείται ότι έχει συναφθεί µία 

ηλεκτρονική σύµβαση και οι συµβαλλόµενοι δεσµεύονται, είναι η χρονική στιγµή 

κατά την οποίαν το αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας έχει περιέλθει µε 

ηλεκτρονικά µέσα στα µέρη στα οποία απευθύνονται. Η ρύθµιση αυτή είναι 

υποχρεωτική όταν απευθυνόµαστε σε καταναλωτές, ενώ µπορεί να υπάρξει αντίθετη 

συµφωνία όταν και οι δύο συµβαλλόµενοι δραστηριοποιούνται για σκοπούς 

επαγγελµατικούς. Όσον αφορά στις αντιδικίες οι οποίες έχουν προκύψει λόγω µη 

εκπλήρωσης της ηλεκτρονικής συµβάσεως προβλέπεται η δυνατότητα εξωδικαστικής 

επίλυσης διαφορών µε ηλεκτρονικά µέσα. 
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Το προεδρικό διάταγµα 131/2003 αποτελεί την προσαρµογή του Ελληνικού δικαίου 

στην παραπάνω οδηγία. Το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι αρµόδιο για τον έλεγχο και 

την έρευνα της αποτελεσµατικής εφαρµογής του Π.∆ συνεργάζεται µε τις αρµόδιες 

αρχές των άλλων κρατών µελών της Ε.Ε. 

Ονοµατοδοσία στο ∆ιαδίκτυο (Domain Names) 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ) 

(http://www.eett.gr) είναι αρµόδια για την εποπτεία στη διαδικασία εκχώρησης των 

ονοµάτων δικτυακών τόπων µε κατάληξη “.gr” και έχει εκδώσει σχετικό κανονισµό. 

Ειδικότερα, από την 1
η
 Ιανουαρίου 2003 ισχύει ο « Κανονισµός ∆ιαχείρισης και 

Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (domain names) µε κατάληξη “.gr” » της Ε.Ε.Τ.Τ. 

Καταχωρητές είναι πάντοτε νοµικά πρόσωπα ενός κράτους µέλους της Ε.Ε και πρέπει 

να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παράρτηµα β΄ του 

κανονισµού. 

Επιπλέον, όσο αναφορά την Ηλεκτρονική / Ψηφιακή Υπογραφή, το άρθρο 14 του 

Ν.2672/1998, όπως ισχύει σήµερα µετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 10 του 

Ν.3230/2004, αναφέρεται στη διακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικά µέσα ( 

τηλεµοιοτυπία – ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) και προβλέπει την έκδοση Προεδρικού 

∆ιατάγµατος που θα καθορίζει τις προϋποθέσεις και την διαδικασία έκδοσης, 

διακίνησης, διαχείρισης και εξασφάλισης της ψηφιακής υπογραφής. 

Εν συνεχεία, το Προεδρικό ∆ιάταγµα 150/2001 αποτελεί προσαρµογή στη σχετική 

Ευρωπαϊκή Οδηγία (1999/93 ΕΚ) και προβλέπει ότι µετά από ορισµένες διαδικασίες 

έκδοσης ψηφιακών υπογραφών και εφόσον συντρέχουν ορισµένες προϋποθέσεις, οι 

ψηφιακές υπογραφές έχουν την αυτή νοµική ισχύ µε την ιδιόχειρη υπογραφή. 

Τέλος το Π.∆ 342/2002 ρυθµίζει την διακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο µεταξύ των δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.∆.∆ και Ο.Τ.Α ή µεταξύ αυτών 

και των φυσικών ή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών 

προσώπων σε ορισµένες περιπτώσεις µε υποχρεωτική ψηφιακή υπογραφή ( π.χ 

αποφάσεις, πιστοποιητικά κλπ.) και σε άλλες χωρίς ψηφιακή υπογραφή (εγκύκλιοι, 

οδηγίες κλπ) 

Επιπλέον Νοµικά Θέµατα: 
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1) Προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων ( δικαιώµατα εµπορικού σήµατος, 

πνευµατικής ιδιοκτησίας). 

2) Πολιτική προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα από την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(http:// www.dpa.gr). 

3) Θέµατα διασφάλισης απορρήτου επικοινωνιών – συµµόρφωση µε 

κανονισµούς Αρχής ∆ιασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (http: 

//www.adae.gr). 

4) Θέµατα προστασίας των καταναλωτών στο ∆ιαδίκτυο σύµφωνα µε το 

Ν,2251/1994, όπως ισχύει σήµερα και γενικότερα σύµφωνα µε την ελληνική 

και κοινοτική νοµοθεσία (http: //www.efpolis.gr). 

5) Θέµατα δικαιοδοσίας και εφαρµοστέου δικαίου (διεθνές δίκαιο). 

6) Φορολογικά θέµατα. 

Τέλος, να αναφέρουµε πως διατηρείται ιστοσελίδα στη διεύθυνση του 

Επιµελητηρίου (www.acci.gr), όπου κάτω από τον σύνδεσµο e-ΕΒΕΑ (EBEA και 

Ηλεκτρονικό Εµπόριο) υπάρχει πληροφόρηση σχετικά µε τα νοµικά θέµατα του 

ηλεκτρονικού εµπορίου.» 

 

 

Γενικοί Νόµοι περί Εφαρµογής του Ηλεκτρονικού Εµπορίου 
26

 

• Νόµος 3471/2006, σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα και την προστασία της προσωπικής ζωής στον τοµέα των 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

• Π∆ 131/2003, Προσαρµογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε ορισµένες νοµικές πτυχές των 

υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, 

στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο). 
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• Π∆ 150/2001, Προσαρµογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ σχετικά µε το Κοινοτικό 

πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές. 

• ∆ιατάξεις για την προστασία δεδοµένων στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού 

Εµπορίου στο Ν.2774/1999 

• Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

• Υ.Α Α/52/15-3-2000, Σύσταση Γραφείου της Εθνικής Επιτροπής 

Ηλεκτρονικού Εµπορίου. Στις αρµοδιότητες του εν λόγω γραφείου 

εντάσσονται: α) Η υποβολή σχετικών προτάσεων ή πρωτοβουλιών, προς την 

Εθνική Επιτροπή Ηλεκτρονικού Εµπορίου (ΕΕΗΕ), παρέχοντας 

συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα του συγκεκριµένου τοµέα. β) Η µελέτη 

και υποβολή προτάσεων για την κάλυψη των αναγκών της οργάνωσης και 

λειτουργίας της ΕΕΗΕ, καθώς και η µέριµνα για την πληροφόρηση των 

δράσεων αυτής. γ) Η αντιµετώπιση των σχέσεων της ΕΕΗΕ και η µέριµνα για 

την προβολή του έργου και της ενηµέρωσης του κοινού. δ) Η επιµέλεια για τη 

σωστή επικοινωνιακή πολιτική και η µέριµνα για την πραγµατοποίηση και 

προετοιµασία διαφόρων εκδηλώσεων για τις δραστηριότητες της ΕΕΗΕ. 

• Ειδικά Ζητήµατα (αναφορικά) 

o Η πληρωµή στο διαδίκτυο 

o Αποθήκευση Data Warehouse και εξόρυξη δεδοµένων Data mining 

o Φύλαξη δεδοµένων (Data Retention) 

o Outsourcing 

 

 

3.1.14 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Γενικά 
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27
«Με τον όρο e-ad (electronic advertising) εννοούµε την προσπάθεια κάποιων 

εταιριών να προωθήσουν τα sites τους (ιστοσελίδες), είτε για την αγορά προϊόντων / 

υπηρεσιών, είτε απλά για να ενηµερώσουν τον καταναλωτή για αυτά. 

Το ηλεκτρονικό κατάστηµα πρόκειται για την υπηρεσία που ουσιαστικά συνιστά και 

ορίζει το ηλεκτρονικό εµπόριο. Συγκεκριµένα περιλαµβάνει την αρχική «κατασκευή» 

ηλεκτρονικού καταστήµατος που µπορεί να υποστηρίζει ολοκληρωµένες συναλλαγές. 

Η µορφή που µπορεί να έχει µία ηλεκτρονική καταχώρηση ξεκινά από µία ολοσέλιδη 

καταχώρηση, υποσέλιδο, banners (µία ένδειξη πάνω στην οθόνη που φέρει το σήµα, 

το σλόγκαν ή το λογότυπο του διαφηµιζοµένου προϊόντος) και παραθυράκια που µε 

κάθε κλικ σε οδηγούν στο site του προϊόντος που σε ενδιαφέρει. 

Έτσι λοιπόν θα µπορούσε κανείς να αναρωτηθεί κατά πόσο αυτή η µορφή 

διαφήµισης είναι εις θέση να επηρεάσει τους «ηλεκτρονικούς» και µη καταναλωτές. 

Σε γενικές γραµµές, στοιχεία δείχνουν πως οι χρήστες του Internet αλλά και οι αγορές 

µέσω αυτού αυξάνονται, τα προσφερόµενα προϊόντα και οι υπηρεσίες πληθαίνουν 

διαρκώς και έτσι λοιπόν συµπεραίνουµε πως η καταναλωτική τάξη θα συνεχίζει να 

υπάρχει µε µία αλλαγή στον µέχρι τώρα τρόπο έκφρασής της επηρεασµένη σαφώς 

από τα νέα τεχνολογικά µέσα. 

Επιπλέον, σηµαντικό πλεονέκτηµα της e-ad είναι το σχετικά χαµηλό κόστος που έχει. 

Είναι δεδοµένο ότι µε την ολοένα αυξανόµενη χρήση του Internet πολλά είναι εκείνα 

που αλλάζουν στο εµπόριο. Όλο και περισσότεροι έµποροι πλέον έχουν τη 

δυνατότητα να κάνουν γνωστά τα προϊόντα τους στο ευρύ κοινό µέσω του 

∆ιαδικτύου, λόγω του χαµηλού κόστους µίας τέτοιας καταχώρησης. Ταυτόχρονα, θα 

µπορούν να παρουσιάσουν το προϊόν τους σε όλες του τις διαστάσεις, πράγµα που 

στο παρελθόν δεν ήταν εφικτό να γίνει µε την παραδοσιακή διαφήµιση λόγω του 

περιορισµένου χρόνου και του υψηλού κόστους της. Τώρα ο καταναλωτής έχει την 

ευχέρεια να µελετήσει το προϊόν και να αξιοποιήσει την οποιαδήποτε πληροφορία 

γύρω από αυτό. Η παραδοσιακή διαφήµιση εκ φύσεως δεν είναι σε θέση να 

ικανοποιήσει τόσο πολύπλευρα τον καταναλωτή, γιατί κάτι τέτοιο θα την έκανε 

κουραστική στο κοινό και κατ ΄ επέκταση αποκρουστική. 

Να σηµειώσουµε πως πάρα πολλές είναι οι εταιρίες εκείνες οι οποίες πωλούν τα 

προϊόντα / υπηρεσίες τους πιο φθηνά µέσα από τις ηλεκτρονικές πύλες αφού δεν 
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επιβαρύνονται µε τα λειτουργικά έξοδα ( ενοίκια, υπάλληλοι κλπ) ενός 

«παραδοσιακού» καταστήµατος.»  

Η ∆ιαφηµιστική Ορολογία στο ∆ιαδίκτυο 
28 

 

� Προβολές διαφηµίσεων ή προβολές σελίδων – Ad views or page views or 

impressions: Ο αριθµός των επισκέψεων σε µία σελίδα µε διαφηµιστική αφίσα 

(banner) σε ορισµένη χρονική περίοδο. 

� ∆ιαφηµιστική ταινία ή αφίσα – Banner: Μία γραφική απεικόνιση σε µία 

ιστοσελίδα για διαφηµιστικούς λόγους µε συγκεκριµένες διαστάσεις. 

� Κλικ ∆ιαφήµισης – Clicks or ad clicks: Κάθε φορά που ο επισκέπτης 

πληκτρολογεί επάνω στη διαφηµιστική ταινία µε σκοπό την πρόσβαση στην 

ιστοσελίδα του διαφηµιστή. 

� Click ratio: Ποσοστό που λειτουργεί ως δείκτης επιτυχίας µίας διαφηµιστικής 

ταινίας στην προσέλκυση επισκεπτών που επιθυµούν να δουν τη διαφήµιση. 

� Cookie: Είναι πρόγραµµα που αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του χρήστη 

όταν αυτός επισκέπτεται µία διεύθυνση στο διαδίκτυο, συχνά χωρίς τη 

συναίνεση και πολλές φορές εν αγνοία του. 

� Κόστος ανά χίλιες προβολές – CPM (cost per thousand impressions): Το 

κόστος µετάδοσης διαφηµίσεων σε 1000 άτοµα 

� Αποδοτική συχνότητα – Effective frequency: ∆είχνει πόσες φορές ένας 

χρήστης εκτίθεται σε ένα συγκεκριµένο διαφηµιστικό µήνυµα σε δεδοµένη 

χρονική περίοδο. 

� Χτύπηµα (hit): Η κλήση σε µία ιστοσελίδα ή αρχείο για αναζήτηση 

πληροφοριών. 

� ∆ιαδραστική διαφήµιση – Interactive advertisement: Οποιαδήποτε είδους 

διαφήµιση που επιτρέπει ή απαιτεί από τον χρήστη να προβεί σε κάποιες 

ενέργειες πέραν του να διαβάσει το περιεχόµενο αυτής, π.χ η αποστολή ενός 

µηνύµατος µε ερωτήσεις, ή η αναζήτηση πιο λεπτοµερών πληροφοριών. 

� Meta tag: Σήµανση που δίνει σε µία µηχανή αναζήτησης συγκεκριµένες 

πληροφορίες όπως λέξεις – κλειδιά ή περιλήψεις δικτυακού τόπου, τµήµα του 
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κώδικα HTML. Αυτές οι σηµάνσεις παραµένουν στο παρασκήνιο και ο 

τελικός χρήστης δεν τις βλέπει ποτέ. Ένας διαφηµιστής του web µπορεί να 

περιβάλλει προτάσεις, ακόµη και ολόκληρες παραγράφους µε αυτές τις 

σηµάνσεις. Ορισµένες µηχανές αναζήτησης κατόπιν διαβάζουν τις 

πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις σηµάνσεις, σαν ένα τρόπο για να 

βοηθηθούν να κατατάξουν τον δικτυακό τόπο. ∆υστυχώς οι meta tag 

πληροφορίες δεν είναι πάντα αξιόπιστες. Μπορούν να αντανακλούν το 

περιεχόµενο του δικτυακού τόπου αλλά µπορεί και όχι. 

� Εµβέλεια – Reach: Ο αριθµός των ατόµων που εκτίθενται σε µία διαφήµιση 

τουλάχιστον µία φορά στη διάρκεια µίας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. 

� Επίσκεψη – Visit: Μία αλληλουχία αιτήσεων που γίνονται από έναν χρήστη, 

σε µία επίσκεψη σε δικτυακό τόπο. Όταν ο χρήστης σταµατήσει να κάνει 

αιτήσεις από ένα δικτυακό τόπο για µια δεδοµένη χρονική περίοδο καλείται 

χρόνος διακοπής (time out), ή επόµενη επίσκεψη (hit) από τον ίδιο επισκέπτη 

θεωρείται µία νέα επίσκεψη. 

Πλεονεκτήµατα ∆ιαφήµισης στο Internet 

1) Οι διαφηµίσεις µπορούν να ανανεωθούν ανά πάσα στιγµή µε µηδαµινό 

κόστος, έτσι ώστε να είναι πάντοτε επίκαιρες 

2) Οι ιντερνετικές διαφηµίσεις έχουν παγκόσµια εµβέλεια σε µεγάλους αριθµούς 

δυνητικών αγοραστών 

3) Το κόστος τους είναι πολύ µικρότερο σε σχέση µε τις διαφηµίσεις στη 

«παραδοσιακή» αγορά 

4) Συνδυάζουν τη χρήση κειµένου, γραφικών, ήχου και κίνησης. 

5) Η χρήση του Internet εξαπλώνεται ραγδαία. 

6) Επιτρέπουν την αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ διαφηµιζοµένων και πελάτη 

και στοχεύουν παράλληλα σε άτοµα µε συγκεκριµένα ενδιαφέροντα. 

Τρόποι και Μέθοδοι ∆ιαφήµισης ηλεκτρονικά 

i. Banners – ∆ιαφηµιστικές Αφίσες 
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ii. Εµβόλιµη Οθόνη – Splash Screen 

iii. Ενοικίαση Χώρου – Spot Leasing 

iv. URL( Universal Resource Locators – Καθολικοί εντοπιστές πόρων 

v. E-mails 

vi. Chat Rooms 

vii. Λοιπές Μέθοδοι 

Βασικά στοιχεία Επιτυχηµένης Ηλεκτρονικής ∆ιαφήµισης 

� Ταχύτητα φόρτωσης σελίδας 

� Επιχειρηµατικό περιεχόµενο 

� Ευκολία πλοήγησης 

� Ασφάλεια και διασφάλιση απορρήτου 

� Εστίαση marketing στον πελάτη 

 

3.1.15 Κόστη Ιστοσελίδας Επιχείρησης 

Γενικά 

29
«Το κόστος για να προβληθεί η επιχείρηση χωρίζεται σε 4 βασικές κατηγορίες: το 

κόστος σχεδίασης, το κόστος κατοχύρωσης του ονόµατος, το κόστος φιλοξενίας και 

το κόστος συντήρησης.» 

Κόστος Σχεδίασης 

30
«Οι εταιρίες σχεδίασης και κατασκευής ιστοσελίδων συνήθως κοστολογούν ανά 

σελίδα, δηλαδή υπάρχει µία σταθερή τιµή για κάθε σελίδα πλην της αρχικής που 

κοστολογείται διαφορετικά. Ενδεικτικά για την κατασκευή ιστοσελίδας το κόστος 

ανέρχεται σε περίπου 500€. Το κόστος βέβαια εξαρτάται από τον αριθµό των 

υποσέλιδων, τα γραφικά και τις multimedia εφαρµογές που τυχών ενσωµατώνουν. 

Κόστος Κατοχύρωσης Ονόµατος 
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Η επιχείρηση σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να αποφασίσει το όνοµα της διεύθυνσης 

που θα έχει η ιστοσελίδα της. Αυτό το όνοµα θα πρέπει να το κατοχυρώσει αρχικά για 

2 χρόνια και έπειτα να κάνει την ανανέωση κάθε επόµενο χρόνο που επιθυµεί να 

κάνει χρήση του ονόµατος αυτού. 

Το κόστος είναι ανάλογο µε το “domain” που θα επιλέξει η εταιρία (εάν θα λήγει σε 

.gr, .com, .org κλπ). Για τις ανάγκες της εργασίας θα γίνει αναφορά στο κόστος του gr 

το οποίο είναι 44€ + Φ.Π.Α για τα πρώτα 2 χρόνια και 29,30€ + Φ.Π.Α για κάθε 

επόµενο έτος χρήσης του ονόµατος αυτού. Να σηµειώσουµε πως τα ποσά αυτά 

µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε την εταιρία κάθε φορά. 

Κόστος Φιλοξενίας 

Η επιχείρηση αφού επιλέξει το όνοµα που θα περιέχει την σελίδα της, θα πρέπει να 

νοικιάσει το χώρο που θα καταλαµβάνει η ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο (internet), 

καταβάλλοντας ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ένα σχετικά µικρό ποσό ως µίσθωµα. 

Το κόστος φιλοξενίας κυµαίνεται µεταξύ 3,5€ - 6,5€ µηνιαίως ανάλογα πάντα µε τα 

χαρακτηριστικά που θα επιλεγούν κάθε φορά. 

Κόστος Συντήρησης 

Κάθε ιστοσελίδα χρειάζεται συνεχή ενηµέρωση έτσι ώστε να παρέχει πάντα έγκυρες 

πληροφορίες στους χρήστες. Την ενηµέρωση και συντήρηση µπορεί να την αναλάβει 

η ίδια η εταιρία που έκανε τη σχεδίαση και κατασκευή της ιστοσελίδας, πάντα έναντι 

αµοιβής η οποία µπορεί να φτάσει το κόστος των 40€ ανά ώρα εργασίας.» 

 

3.1.16 Το µέλλον του Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

31
«Το µέλλον βρίσκεται στην έννοια της ηλεκτρονικής επιχείρησης (σε αντίθεση µε 

το «απλό» µοντέλο του ηλεκτρονικού καταστήµατος), όπου οι συναλλαγές και οι 

διεργασίες της επιχείρησης µεταβάλλονται ώστε να γίνονται µε ηλεκτρονικά µέσα. 

Σηµαντικό κοµµάτι για τη σωστή διαχείριση της επιχείρησης δεν είναι τόσο η 

διαχείριση των αγαθών, όσο της πληροφορίας και η καλύτερη δυνατή οργάνωση και 

ολοκλήρωσή της µε τελικό στόχο τις καλύτερες δυνατές παρεχόµενες υπηρεσίες προς 

τον πελάτη. 
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Σύµφωνα µε δηλώσεις του προέδρου του ΕΒΕΠ, κ. Βασίλη Κορκίδη, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δηµιουργεί ένα νέο Επενδυτικό Ταµείο συνολικού ύψους 10,4 δις 

προκειµένου να βοηθήσει τις µικρό – µεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν µε τη 

χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Το «τηλεπικοινωνιακό πακέτο» της Ε.Ε υιοθετεί 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ενώ θεωρείται σηµαντικό εργαλείο 

υποστήριξης, που θα βοηθήσει τους µικροµεσαίους της αγοράς να περάσουν 

ταχύτερα στην ψηφιακή εποχή. 

Η συγκεκριµένη χρηµατοδότηση θα δοθεί στις ιδιωτικές επιχειρήσεις για την 

ψηφιακή παρουσίασή τους, για χρήση και εφαρµογή ηλεκτρονικού εµπορίου, για 

βελτίωση εσωτερικών λειτουργιών, για συχνότερη επικοινωνία µε τους πελάτες, για 

καλύτερη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, για εισαγωγή σε διαδικασίες 

προµηθειών της δηµόσιας διοίκησης και , εν γένει, για την επέκτασή τους σε νέες 

αγορές. Το πρόγραµµα µπορεί αρχικά να µην διαθέτει αρκετά κεφάλαια, αλλά είναι 

στοχευµένο να αντιµετωπίσει την πιστωτική κρίση, να δώσει πρόσβαση στη 

χρηµατοδότηση και να βοηθήσει τις µικρό-µεσαίες επιχειρήσεις – παρά τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν – να λειτουργήσουν µε ίσους όρους, στο πλαίσιο 

µίας «ψηφιακής» Ευρώπης. (www.go-e.mcit.gov.cy)  

Το «ψηφιακό θεµατολόγιο» είναι ανεξάντλητο και, όπως µπορεί να γίνει αντιληπτό, 

υπάρχουν πολλές σηµαντικές παρεµβάσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων που 

µπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς τους, όπως: 

� Συστήµατα αυτοµατοποίησης αγοράς και πώλησης 

� Ολοκληρωµένη διαχείριση ηλεκτρονικής τιµολόγησης (e-invoicing) µε 

ταυτόχρονη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση σύµφωνα µε την οδηγία 2001/115/ΕΚ 

της Ε.Ε και τον ελληνικό ΚΦΑΣ. 

� Ηλεκτρονική παραγγελιοληψία 

� Αυτοµατοποίηση και ηλεκτρονική παρακολούθηση αποθήκης 

� Αυτοµατοποίηση των επιχειρηµατικών και οικονοµικών διαδικασιών 

� ∆ιασύνδεση των επιχειρήσεων µε εθνικά και διεθνή δίκτυα 

� Ανάπτυξη δραστηριοτήτων e-business, e-marketing και e-commerce 
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� Σύνδεση σε e-marketplaces 

� Εφαρµογή εξειδικευµένων προγραµµάτων διαχείρισης πελατών ή προσωπικού 

της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS) 

� ∆ράση εφοδιαστικής αλυσίδας 

� Barcoding και αναβάθµιση λογισµικού 

� Ηλεκτρονική πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο, παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει το απαραίτητο νοµικό 

πλαίσιο σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, εντούτοις, αποτελεί το παρόν και το µέλλον 

των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα µας, αφού δίνει τη δυνατότητα να 

ξεπεράσουν τα σύνορα της εσωτερικής κατανάλωσης και να επεκταθούν σε 

εξαγωγές ελληνικών αγαθών και υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν, όλοι οι εµπλεκόµενοι – 

ενδιαφερόµενοι οφείλουν να κοιτάξουν µπροστά, να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που 

τους προσφέρονται και το κυριότερο, να συµβαδίσουν µε την νέα ψηφιακή εποχή.» 

32
«Επιπλέον, εξέχουσα σηµασία για το µέλλον του ηλεκτρονικού εµπορίου έχει η 

πολύ µεγάλη αύξηση των smartphones, των tablets και άλλων διαφόρων φορητών 

συσκευών. Ακόµα, έχει εµφανιστεί το λεγόµενο “showrooming” όπου οι 

καταναλωτές βλέπουν τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν στο κατάστηµα και στη 

συνέχεια τα αγοράζουν online, συχνά σε χαµηλότερη τιµή από αυτή του 

καταστήµατος. Έτσι, καταλαβαίνουµε πως για το ηλεκτρονικό εµπόριο αυτό 

δηµιουργεί µία τεράστια ευκαιρία, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάµε τις διάφορες 

δυσκολίες τις οποίες πάντα οι νεοεισερχόµενοι θα συναντούν, αφού εταιρίες όπως 

Amazon.com, Ε-bay κλπ κυριαρχούν. 

Ακόµα, σύµφωνα µε στοιχεία του eMarketer’s, στα τέλη του προηγούµενου έτους 

(2013) το 16% της αγοράς του ηλεκτρονικού εµπορίου των ΗΠΑ θα προέρχονται 

από φορητές συσκευές. Εκτιµάται πως το 62,5% του συνόλου των κινητών 

συσκευών από τις οποίες θα γίνονται οι online αγορές θα είναι ταµπλέτες. Έτσι 

λοιπόν, το µόνο σίγουρο είναι πως στο µέλλον το φορητό ηλεκτρονικό εµπόριο 

πρόκειται να επεκταθεί. Για αυτό, οι επιχειρήσεις καλούνται να υιοθετήσουν 

πρακτικές, λύσεις και εφαρµογές για την εξυπηρέτηση της συγκεκριµένης 



39 

 

«φορητής» ανάγκης που σίγουρα θα φέρει αρκετά έσοδα στις επιχειρήσεις.» 

(www.huffingtonpost.com)  

 

3.1.17 Έρευνα του Ο.Π.Α (ELTRUN)  33
 

Ετήσια Έρευνα Ηλεκτρονικού Εµπορίου 2013 – 2014 

 

 Σε ρυθµούς ανάπτυξης 25% το Ηλεκτρονικό Εµπόριο B-C το 2013 στην Ελλάδα  

 

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η ετήσια έρευνα του ηλεκτρονικού εµπορίου B-C που 

πραγµατοποιεί εδώ και 5 χρόνια το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εµπορίου (ELTRUN) 

του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τα κύρια συµπεράσµατα παρουσιάσθηκαν 

την Τρίτη 3 ∆εκεµβρίου στο 9ο Συνέδριο Καινοτοµίας του ∆ιαδικτύου και Ηλεκτρ. 

Επιχειρείν (που οργανώνει το ΕΙΠ / ΕΕ∆Ε και το ELTRUN / ΟΠΑ)  

 

Το 35% των χρηστών Internet στην Ελλάδα (περίπου 2.2εκ) έκανα τουλάχιστον µια 

αγορά προϊόντος / υπηρεσίας on-line. Παρά το ότι η on-line αγορά κινήθηκε µε 25% 

ρυθµούς ανάπτυξης σε σχέση µε το 2012, ακόµη παραµένει σε χαµηλά επίπεδα, αφού 

η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή αγορά θα φθάσει τα €350 δις µε το 70% των χρηστών 

Internet να αγοράζουν on-line. Αυτό δείχνει και την προοπτική της Ελληνικής αγοράς 

που από τα €3.2 δις µπορεί κάτω από προϋποθέσεις να φθάσει τα επόµενα χρόνια τα 

€6 δις.  

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των Ελλήνων on-line καταναλωτών είναι:  

 

• Έχουν µια σχετική πλέον εµπειρία 5,5 ετών κατά µέσο όρο on-line αγορών. 

Το 18% ξεκίνησε τις on-line αγορές το 2013 που δικαιολογεί σε µεγάλο 

βαθµό την ανάπτυξη της αγοράς το 2013 σε σχέση µε το 2012  

• Η µέση αξία των on-line συναλλαγών κυµάνθηκε στα €1500 µε την µερίδα 

του λέοντος να την παίρνουν η αγορά υπηρεσιών όπως: ταξιδιωτικές 

υπηρεσίες (αγορά εισιτηρίων), διαµονή σε καταλύµατα, ασφάλειες 

αυτοκινήτων, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, εισιτήρια για εκδηλώσεις  
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• Το 40% θα αυξήσουν τις on-line αγορές τους το 2014, ενώ λόγω της 

οικονοµικής κρίσης το 20% θα τις µειώσει  

• Η σηµασία του διαδικτύου στις αγορές συνολικά φαίνεται και από το γεγονός 

ότι για τους on-line αγοραστές το 40% των αγορών σε φυσικά καταστήµατα / 

εταιρίες γίνεται αφού γίνει σοβαρή διερεύνηση / έρευνα και σύγκριση τιµών 

στο ∆ιαδίκτυο  

• Μόνο το 60-65% των συνολικών on-line αγορών κατευθύνεται σε Ελληνικά 

sites. Αυτό καταδεικνύει και την προοπτική των Ελληνικών ψηφιακών 

επιχειρήσεων κάτω από προϋποθέσεις στο µέλλον, αφού το αντίστοιχο 

νούµερο στην Ευρώπη είναι κοντά στο 90%  

• Οι Έλληνες on-line αγοραστές συνήθως αγοράζουν από 4-5 Ελληνικά sites 

και 3-4 ξένα sites  

 

 

 

� Το σχήµα καταγράφει τα ποσοστά των Ελλήνων on-line αγοραστών που 

έκαναν τουλάχιστον µια on-line αγορά (από Ελληνικό ή ξένο site) το πρώτο 
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εννεάµηνο του 2013 στις συγκεκριµένες γνωστές κατηγορίες προϊόντων 

υπηρεσιών. Τα βασικά συµπεράσµατα είναι:  

� Σε σχέση µε το 2012 όλες σχεδόν οι κατηγορίες είχαν µεγαλύτερα ποσοστά 

των on-line αγοραστών να αγοράζουν κάτι  

� Οι κατηγορίες που είχαν την µεγαλύτερη ανάπτυξη το 2013 είναι διαµονή σε 

καταλύµατα (λόγω πολλών sites που προσφέρουν τις υπηρεσίες αυτές αλλά 

και της µείωσης του σχετικού budget των καταναλωτών που ψάχνουν 

ευκαιρίες στο Internet), εισιτήρια για εκδηλώσεις (πλέον υπάρχουν πολύ 

καλές υπηρεσίες που προσφέρονται µε ασφάλεια από εταιρίες), υπηρεσίες 

τηλεπικοινωνιών (όλοι οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί προσφέρουν 

προχωρηµένες υπηρεσίες on-line στους πελάτες τους που φθάνουν µέχρι και 

προσωποποιηµένες), ασφάλειες (είναι πλέον η κύρια στρατηγική όλου του 

κλάδου λόγω της εισόδου δυναµικών νέων on-line εταιριών), είδη 

φαρµακείου (λόγω της εµπλοκής πολλών φαρµακείων στο ψηφιακό κανάλι 

και τις ευκαιρίες στις τελικές τιµές για βιταµίνες, συµπληρώµατα διατροφής 

και ΜΗΣΥΦΑ)  

� Παρ’ ότι για τα φυσικά προϊόντα υπήρχαν πολύ περισσότερες παραγγελίες 

από ότι για τις υπηρεσίες, οι τελευταίες είχαν πολύ µεγαλύτερη χρηµατική 

αξία  
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Όσον αφορά τους λόγους που οι Έλληνες on-line καταναλωτές εµπιστεύονται και 

αγοράζουν από ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα, τα συµπεράσµατα είναι:  

� Οι πρώτοι τρείς λόγοι σχετίζονται µε την ασφάλεια / πιστοποίηση που 

σχετίζεται µε την έλλειψη εµπειρίας για αγορές από απόσταση αλλά και την 

“δυσπιστία” που εκφράζει τα τελευταία χρόνια γενικά ο Έλληνας 

καταναλωτής για τις αγορές του  

� Παρ’ όλα αυτά το 60% πιθανόν ή σίγουρα θα αγόραζε από ένα on-line 

κατάστηµα ακόµα και αν δεν κάλυπτε τα παραπάνω κριτήρια αλλά είχε 

χαµηλές τιµές και καλές προσφορές  

(www.eltrun.gr)  

3.1.18 Στρατηγικός Σχεδιασµός και Υλοποίηση του Η.Ε 34 

Στρατηγικός Σχεδιασµός στο Η.Ε 

Ο στρατηγικός σχεδιασµός διευκρινίζει τι θα πρέπει να κάνει ή πού θα πρέπει να 

εστιάζει ένα πρόγραµµα ΗΕ, αναφορικά µε την αποστολή της εταιρίας και το 

δεδοµένο επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι επιλογές που έχει µία εταιρία είναι: α) να 

µην επιχειρήσει επέκταση στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, β) να πραγµατοποιεί µόνο 
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παθητική διαφήµιση, γ) να ανοίξει ηλεκτρονικά καταστήµατα σε συνδυασµό µε τα 

ήδη υπάρχοντα καταστήµατα (e-tailing), δ) να καθιερώσει ένα ξεχωριστό online 

τµήµα εντός της εταιρίας, ε) να πραγµατοποιεί µόνο ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

Η απόφαση να τονίσουµε πως δεν εξαρτάται µόνο από τη φύση των εργασιών της 

εταιρίας, αλλά και από το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί και από τους διαθέσιµους 

εσωτερικούς πόρους. Ο στρατηγικός σχεδιασµός περιλαµβάνει µία λεπτοµερή 

ανάλυση της επιλογής µιας εκ των παραπάνω εναλλακτικών. 

Όσον αφορά στον τρόπο που πραγµατοποιείται ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του 

Η.Ε, έχουν προταθεί διάφορες µεθοδολογίες. Μία από αυτές είναι «ο κύκλος του 

στρατηγικού σχεδιασµού» όπου αποτελείται από 4 στάδια: 

1
ο
) Επιχειρησιακή και Ανταγωνιστική ανάλυση για το ΗΕ: Περιλαµβάνει τον έλεγχο, 

την αξιολόγηση και τη διασπορά πληροφοριών από το εξωτερικό και το εσωτερικό 

περιβάλλον, αναφορικά µε την εκκίνηση ενός προγράµµατος ΗΕ. Ένας δηµοφιλής 

τρόπος για την υλοποίηση µίας τέτοιας ανάλυσης είναι η χρήση της ανάλυσης SWOT 

(Strengths – ∆υνάµεις, Weaknesses – Αδυναµίες, Opportunities – Ευκαιρίες, Threats 

– Απειλές). 

2
ο
) ∆ιατύπωση Στρατηγικής: Η διατύπωση στρατηγικής (strategic formulation) είναι 

η ανάπτυξη µακροπρόθεσµου στρατηγικού σχεδίου για την αποτελεσµατική 

διαχείριση των περιβαλλοντικών ευκαιριών και απειλών, υπό το φως των εταιρικών 

δυνάµεων και αδυναµιών. Περιλαµβάνει την εξέταση και ορισµό της αποστολής του 

προγράµµατος ή της εταιρίας, µε τον καθορισµό σκοπών, τη δηµιουργία στρατηγικών 

και τον ορισµό κατευθυντήριων οδηγιών υλοποίησης για το ΗΕ. 

3
ο
) Υλοποίηση: Αρχικά, πριν την έναρξη της υλοποίησης της στρατηγικής 

αναπτύσσεται πάντα ένα σχέδιο υλοποίησης που προσδιορίζει τα βήµατα που 

ακολουθούνται κατά την υλοποίηση. 

Επίσης, δηµιουργείται µια οµάδα εργασίας. Κατά τη δηµιουργία µιας οµάδας web, 

πρέπει να οριστούν οι ρόλοι και οι ευθύνες του ηγέτη της οµάδας, του διευθυντή του 

web, του τεχνικού προσωπικού και των χρηστών. Η οµάδα εργασίας πρέπει να 

καθορίσει το συγκεκριµένο περιεχόµενο της ιστοσελίδας. Η υλοποίηση του ΗΕ 

απαιτεί πρόσβαση στο Internet, δηµιουργία της ιστοσελίδας, σύνδεση µε τα 

υπάρχοντα εταιρικά πληροφοριακά συστήµατα κ.α. Να τονίσουµε πως η σωστή 
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οργάνωση και υποδοµή µίας ιστοσελίδας είναι το βασικότερο βήµα για την επιτυχία 

της. 

4
ο
) Αξιολόγηση στρατηγικής και έργου: Η στρατηγική και το αντίστοιχο έργο κάθε 

φορά απαιτεί αξιολόγηση κατά τη διάρκεια και µετά της υλοποίησής του. Χρειάζεται 

να γίνει µία µέτρηση των αποτελεσµάτων. Αυτή η µέτρηση πραγµατοποιείται µέσα 

από συγκεκριµένου είδους ερωτήσεων όπως (π.χ ποιες ήταν οι προσδοκίες, ποιοι οι 

στόχοι και αν επιτεύχθηκαν κ.α) 

Έτσι τελικά, µε τα συλλεγόµενα δεδοµένα, µπορεί να υπολογιστεί η πραγµατική 

επιστροφή στην επένδυση και να συγκριθεί µε εκείνη που είχε προβλεφθεί. Επίσης, 

µπορεί να γίνει ανασκόπηση στις προσπάθειες marketing. Ίσως ακόµα απαιτηθούν 

διορθωτικά βήµατα, από την προσφορά υπηρεσιών µέχρι τη στρατηγική τιµολόγησης 

ή από την προώθηση µέσω του Internet µέχρι µία επανεκτίµηση των προµηθευτών 

του λογισµικού. Όταν γίνει αυτό, µπορεί να δηµιουργηθεί µία νέα στρατηγική. 

Εδώ να αναφέρουµε επιγραµµατικά τα 10 βήµατα προς επιτυχηµένα προγράµµατα 

ΗΕ: 

 Παροχή εκπαίδευσης σε όλους τους ενδιαφερόµενους 

 Αναθεώρηση υπαρχόντων µοντέλων παροχής και κατανοµής προϊόντων και 

υπηρεσιών 

 Κατανόηση του τι πραγµατικά θέλουν και περιµένουν οι πελάτες και οι 

συνεργάτες από το web 

 Επανα – αποτίµηση της φύσης των προϊόντων και των υπηρεσιών που 

προσφέρει η εταιρία 

 Απονοµή συγκεκριµένου ρόλου στο Τµήµα Ανθρωπίνων Πόρων 

 Επέκταση των υπαρχόντων συστηµάτων προς τα έξω. (Σύνδεση των 

προϊόντων και υπηρεσιών µε online καταλόγους και εµπορικές κοινότητες και 

ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστηµάτων µε εκείνα των συνεργατών – 

προµηθευτών 

 Εντόπιση νέων ανταγωνιστών και µεριδίων αγοράς 
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 Ανάπτυξη µίας δικτυο-κεντρικής στρατηγικής marketing 

 Συµµετοχή στη δηµιουργία και την ανάπτυξη µιας εικονικής εµπορικής 

αγοράς 

 Υιοθέτηση νέου στυλ διαχείρισης. (Αντιµετώπιση του ΗΕ ως ένα εντελώς νέο 

πεδίο ανάπτυξης και κερδοφορίας, λαµβάνοντας πάντα υπόψη τις 

δοκιµασµένες πρακτικές marketing) 
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3.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

3.2.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Εισαγωγή 

35
«Με τον όρο προµήθεια εννοούµε το σύνολο των συναλλαγών που εκτελούνται 

ανάµεσα σε επιχειρήσεις και οργανισµούς για την αγορά προϊόντων ή τη µίσθωση 

έργων και υπηρεσιών, για την κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει. Ένα πολύ 

µεγάλο µέρος της καθηµερινότητας των οργανισµών και των επιχειρήσεων 

απασχολούν οι διαδικασίες προµηθειών γεγονός που απαιτεί χρήµα και χρόνο. 

Ορισµός: Ως λειτουργία των προµηθειών ορίζεται η συστηµατική διαδικασία 

απόφασης για τον προσδιορισµό και επιλογή της ποιότητας, της ποσότητας, της 

τιµής, του χρόνου και της πηγής αγοράς για ένα αντικείµενο – υλικό – προϊόν – 

εµπόρευµα ή υπηρεσία που έχει αποφασιστεί η απόκτησή του και η εφαρµογή 

κανόνων διασφάλισης ότι το παραλαµβανόµενο είδος ανταποκρίνεται πλήρως στις 

απαιτούµενες προδιαγραφές. 

Κύκλος ζωής προµηθειών 

Βασικοί στόχοι των προµηθειών αποτελούν η σωστή ποιότητα και ποσότητα, στην 

καλύτερη δυνατή τιµή, από τη σωστή πηγή, στον σωστό χρόνο. Η επίτευξη αυτών 

των στόχων προσδιορίζει και προϋποθέτει τις εξής φάσεις του προµηθευτικού 

κύκλου: 

1) Προσδιορισµός και περιγραφή απαιτήσεων προµήθειας   

• Συµπλήρωση πρωτογενούς αίτησης προµήθειας 

• Εκπόνηση προδιαγραφών 

• Προϋπολογισµός τιµών και χρόνου αγοράς 

• Καθορισµός διαδικασιών προµήθειας 

• Έκδοση τελικής διακήρυξης 
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• ∆ηµοσίευση διακήρυξης 

 

2) Έρευνα προµηθευτικών αγορών   

• Καθορισµός προϋποθέσεων επιλογής των δυνητικών προµηθευτών 

• Εντοπισµός δυνητικών προµηθευτών 

 

3) Επιλογή και Ανάθεση 

• Επιλογή τρόπου διενέργειας της προµήθειας 

• Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών 

• ∆ιενέργεια διαγωνισµών 

• Επιλογή προσφορών – ∆ιαπραγµάτευση της επικρατούσας προσφοράς 

• Τελική επιλογή του προµηθευτή 

• Σύνταξη και υπογραφή σύµβασης 

4) ∆ιεκπεραίωση προµήθειας 

• ∆ιοίκηση συµβάσεων 

• ∆ιαχείριση προµηθειών ( µεταφορά, παραλαβή) 

• ∆ιαχείριση αποθεµάτων 

• Οικονοµικός διακανονισµός µε τον προµηθευτή (αποπληρωµή) 

• Μέτρηση απόδοσης στα Συστήµατα Προµηθειών 

Να αναφέρουµε πως ο κύκλος ζωής των προµηθειών παρουσιάζει ένα πλαίσιο για την 

περιγραφή των ενεργειών που περιλαµβάνονται σε µία διαδικασία προµήθειας. 

Ωστόσο οι διαδικασίες που εκτελούνται δεν είναι πάντα ίδιες ή δε συµβαίνουν 

απαραίτητα κατά µία συγκεκριµένη σειρά.» 
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3.2.2 Ηλεκτρονικές Προµήθειες / E – Procurement 

36
«Οι ηλεκτρονικές προµήθειες προϋποθέτουν τη χρήση τεχνολογιών 

τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για να υλοποιήσουν την διαδικασία µε την οποία 

ένας φορέας προµηθεύεται αγαθά και υπηρεσίες. Στον φορέα παρέχονται υπηρεσίες 

αναζήτησης προµηθευτών, αποδοχής προσφορών, διαχείρισης συµβάσεων µε τους 

προµηθευτές κ.α.. Αποτελεί λοιπόν µία ηλεκτρονική υπηρεσία διαχείρισης 

ολόκληρου του κύκλου προµηθειών. 

Τα ηλεκτρονικά συστήµατα ( hardware and software) σε συνδυασµό µε τις 

επιχειρηµατικές διαδικασίες που ορίζουν τον κύκλο ζωής των προµηθειών στηρίζουν 

ένα σύστηµα ηλεκτρονικών προµηθειών. Οι ηλεκτρονικές προµήθειες µπορούν να 

διαχωριστούν σε 2 διαφορετικούς τύπους: 

1) Τον τύπο δηµοσίων ηλεκτρονικών προµηθειών (public e – Procurement). Στην 

περίπτωση αυτή ο φορέας που αναζητεί προµηθευτές είναι µία δηµόσια 

υπηρεσία. Οι δηµόσιες προµήθειες υπάγονται στη γενικότερη κατηγορία του 

ηλεκτρονικού εµπορίου B2A (Business to Administrator / Government) 

2) Τον τύπο των ιδιωτικών ηλεκτρονικών προµηθειών (Private e – Procurement). 

Στην περίπτωση αυτή ο φορέας είναι ιδιωτική εταιρία. Οι ιδιωτικές 

ηλεκτρονικές προµήθειες υπάγονται στη γενικότερη κατηγορία του 

ηλεκτρονικού εµπορίου B2B (Business to Business). 

Να αναφέρουµε, πως στην εποχή των υπηρεσιών, η νέα γενιά ηλεκτρονικών 

προµηθειών είναι πλέον on – demand ή ένα software – as – a –service. Ένας από τους 

πρωταρχικούς στόχους της υπηρεσίας των ηλεκτρονικών προµηθειών είναι να 

καταστεί δυνατή η ολοκληρωµένη µε ηλεκτρονικά µέσα διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας που µπορεί να εφαρµοστεί µε ολοκληρωµένα εργαλεία λογισµικού. 

3.2.3 Τυπικά Στάδια εξέλιξης των ηλεκτρονικών προµηθειών 

 Στάδιο 1: Αναφέρεται στη δυνατότητα πρόσβασης σε δηµοσιευµένες διακηρύξεις  

µέσω διαδικτύου µόνο. 
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Στάδιο 2: Οι προµηθευτές µπορούν είτε να αποθηκεύσουν στον Η/Υ τα σχετικά 

έγγραφα µε τη διακήρυξη µέσω της σχεδιασµένης ιστοσελίδας ή να τους 

διαβιβαστούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µετά από αίτηση. 

Στάδιο 3: Οι προµηθεύτριες εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να διαβιβάζουν προτάσεις 

ηλεκτρονικά. Προκειµένου αυτό το στάδιο να εφαρµοστεί πλήρως, πρέπει να υπάρχει 

και ο απαραίτητος µηχανισµός πιστοποίησης και ασφάλειας ηλεκτρονικών 

συναλλαγών ( π.χ ηλεκτρονικές υπογραφές κλπ) 

3.2.4 Κόστος 

Οι ηλεκτρονικές προµήθειες αποτελούν ένα νέο επιχειρηµατικό µοντέλο το οποίο 

επηρεάζει σηµαντικά τη λειτουργία των εµπλεκοµένων. Είναι πλέον αποδεκτό ότι τα 

πληροφοριακά συστήµατα που εντάσσονται στις σηµερινές επιχειρήσεις καθορίζουν 

τον τρόπο λειτουργίας τους και δεν συνυπάρχουν απλώς στην καθηµερινότητά τους. 

Οι B2B συναλλαγές περνούν σε νέα εποχή µε την ένταξη συστηµάτων ηλεκτρονικών 

προµηθειών. Οι ηλεκτρονικές προµήθειες θα µπορούσαµε να πούµε πως προσπαθούν 

να «εκµεταλλευτούν» την τεχνολογία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας προµηθειών 

µε σκοπό τη µείωση τόσο του άµεσου όσο και του έµµεσου κόστους αυτών. 

Το άµεσο κόστος µπορεί να µειωθεί αρχικά µε την ανεύρεση περισσότερων 

προµηθευτών, πολλές φορές και εκτός συνόρων, έπειτα µε τη χρήση της τεχνολογίας 

αυξάνεται ο ανταγωνισµός (π.χ ηλεκτρονικές δηµοπρασίες) και τέλος, η αύξηση της 

διαφάνειας των διαδικασιών συµβάλλει στην αποφυγή «εναρµονισµένων πρακτικών» 

κατά το στάδιο της δηµοπρασίας ή δωροληψιών και άλλων φαινοµένων 

«συναλλαγής» (maverick buying). 

Αντίστοιχα µέσω της χρήσης των ΤΠΕ (τεχνολογίες των πληροφοριών και 

επικοινωνιών) το έµµεσο κόστος µπορεί να µειωθεί αρχικά µέσω της ‘σµίκρυνσης’ 

του διοικητικού κόστους των διαδικασιών και της συντόµευσης της διάρκειάς τους 

και µέσω της µείωσης των σφαλµάτων και των επικαλύψεων ενεργειών. 

Συµπερασµατικά λοιπόν από τα παραπάνω, οι ηλεκτρονικές προµήθειες µπορούν να 

περιορίσουν σηµαντικά το συνολικό κόστος των προµηθειών. Παράλληλα, οι 

αναποτελεσµατικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες που καθυστερούν και 



50 

 

κοστίζουν, έχουν τη δυνατότητα να µετασχηµατιστούν σε αποδοτικές και 

παραγωγικές διαδικασίες.» 

3.2.5 Επιχειρηµατικά µοντέλα που συνιστούν τις ηλεκτρονικές 

προµήθειες 37 

1) «e – Tendering: Αναφέρεται στην χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνίας για την πραγµατοποίηση µε ηλεκτρονικό τρόπο της διαδικασίας 

δηµιουργίας και δηµοσίευσης της προκήρυξης καθώς και της δηµιουργίας και 

διακίνησης των σχετιζοµένων µε αυτήν εγγράφων. Συνήθως η όλη διαδικασία 

συντονίζεται µέσω ενός κεντρικού διαδικτυακού τόπου µέσω του οποίου είναι 

διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή οι προκηρύξεις καθώς και όλα τα 

απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (διευκρινίσεις, τεχνικές προδιαγραφές κλπ). 

Επιπλέον, µέσω του διαδικτυακού τόπου οι προµηθευτές µπορούν να 

υποβάλουν µέσω τυποποιηµένων ηλεκτρονικών φορµών τις προσφορές τους. 

Τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά των προµηθευτών ανακτώνται 

από ένα ηλεκτρονικό αρχείο προµηθευτών και ελέγχονται για την ορθότητά 

τους. Τέλος, µέσω του διαδικτυακού τόπου είναι δυνατή η αλληλεπίδραση 

µεταξύ αναθέτουσας αρχής και προµηθευτών. Τυπικά στάδια της διαδικασίας 

e – Tendering είναι: α) ∆ηµοσίευση διακηρύξεων µέσω διαδικτύου, β) 

Ηλεκτρονική παροχή εγγράφων, γ) Ηλεκτρονική υποβολή 

2) Ηλεκτρονικές ∆ηµοπρασίες: Αποτελούν µια δυναµική – επαναληπτική 

διαδικασία που βασίζεται σε έναν ηλεκτρονικό µηχανισµό παρουσίασης νέων, 

µειωµένων τιµών ή / και νέων αξιών όσον αφορά στοιχεία των προσφορών. 

∆ιεξάγονται έπειτα από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών. 

Μόλις ολοκληρωθεί η προκαταρκτική αξιολόγηση η Αναθέτουσα Αρχή 

στέλνει πρόσκληση στους επιλεχθέντες προµηθευτές να συµµετάσχουν στη 

δηµοπρασία. 

3) Ηλεκτρονικά marketplaces: Οι ηλεκτρονικές αγορές επιτρέπουν σε 

επιχειρήσεις να παρουσιάζουν το εταιρικό προφίλ τους και τα προϊόντα τους 

σε µία ειδική για το σκοπό αυτό πλατφόρµα στο διαδίκτυο, προσφέροντας 

στους ενδιαφερόµενους τη δυνατότητα να έχουν µία γενική εικόνα της 

αγοράς. Συνδυασµένες µε ηλεκτρονικούς καταλόγους δηµιουργούν µία 
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πλατφόρµα που επιτρέπει στους φορείς (π.χ του ∆ηµοσίου) να κάνουν και 

παραγγελίες προϊόντων. 

4) Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι (e – Catalogues): Έχουν µία κοινή – 

προτυποποιηµένη δοµή και βασίζονται σε ενιαία ηλεκτρονικά µητρώα 

προµηθευτών και ειδών τα οποία δοµούνται επίσης βάσει προτύπων. Μέσω 

της χρήσης ηλεκτρονικών καταλόγων επιτυγχάνεται: µείωση χρόνου 

επεξεργασίας στοιχείων, ελαχιστοποίηση σφαλµάτων, η ανεύρεση των 

προµηθευτών µέσω εξειδικευµένων προγραµµάτων, η διευκόλυνση της 

διαδικασίας επιλογής του ανάδοχου προµηθευτή (e – Awarding), η 

διευκόλυνση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής λήψης παραγγελιών (e – 

Ordering). 

 

 

3.2.6 Ενδεικτικές λειτουργίες που δρουν υποστηρικτικά στην 

λειτουργικότητα µίας πλατφόρµας ηλεκτρονικών προµηθειών 

1. Συστήµατα Προεπιλογής: Π.χ στις διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων, οι 

εταιρίες θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι πληρούν συγκεκριµένες οικονοµικές, 

χρηµατοδοτικές και τεχνικές προδιαγραφές. Επιπλέον, κάθε φορά θα πρέπει 

να υποβάλλουν µία σειρά από συγκεκριµένα έγγραφα. Έτσι µε τα 

συγκεκριµένα συστήµατα προεπιλογής µειώνονται οι γραφειοκρατικές 

διαδικασίες µέσα από την υποβολή και τον έλεγχο των συγκεκριµένων 

δικαιολογητικών. 

2. Συστήµατα e – Awarding: Η λειτουργία αυτή αποσκοπεί στην υποβοήθηση 

της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών αφενός µέσω της 

αυτοµατοποίησης των τυποποιηµένων διαδικασιών και αφετέρου µέσω της 

χρήσης εργαλείων στήριξης αποφάσεων (decision support tools) που βοηθούν 

την επιλογή του αναδόχου ενισχύοντας έτσι την διαφάνεια και το αδιάβλητο 

της διαδικασίας. 



52 

 

3. Συστήµατα e – Contracting: Η λειτουργία αυτή αναλαµβάνει να υποστηρίξει 

την ηλεκτρονική διαχείριση των διαδικασιών κατάρτισης και 

παρακολούθησης της εκτέλεσης των συµβάσεων. 

4. Συστήµατα e – Ordering: Η µονάδα αυτή επιτελεί όλες τις λειτουργίες που 

σχετίζονται µε τη δηµιουργία και διακίνηση µε ηλεκτρονικό τρόπο όλων των 

σχετιζόµενων µε τις παραγγελίες εγγράφων. 

5. Συστήµατα e – Invoicing: Η λειτουργία αυτή είναι υπεύθυνη για την 

αυτοµατοποίηση της διαδικασίας δηµιουργίας και διακίνησης των τιµολογίων 

µεταξύ αγοραστή και προµηθευτή. 

6. Συστήµατα e – Payment: Αναφέρεται στη διακίνηση πληροφορίας πληρωµών 

ή / και την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικά της πληρωµής µεταξύ αγοραστή, 

προµηθευτή και τράπεζας. Επιπλέον, η µονάδα αυτή υποστηρίζει την 

ηλεκτρονική διαχείριση εγγυητικών επιστολών.» 

 

 

 

3.2.7 Οφέλη Ηλεκτρονικών Προµηθειών 

Γενικά 

Πλεονεκτήµατα: Μέσω των ηλεκτρονικών προµηθειών µπορούν όλες οι 

παραγγελίες να γίνονται αυτόµατα. Υπάρχουν µεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής και 

ο προγραµµατισµός των παραγγελιών γίνεται πολύ πιο οργανωµένα και 

αποτελεσµατικά. Οι παραγγελίες λαµβάνουν χώρα όλο το 24ωρο πράγµα πολύ 

σηµαντικό για τους προµηθευτές. Επίσης, η πρόσβαση προµηθευτών από το internet 

παίζει ουσιαστικό ρόλο στην απλούστευση των διαδικασιών αλλά και στην 

ικανοποίηση πελατών οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό. Ακόµα, µε την ανάπτυξη 

των ηλεκτρονικών προµηθειών πρέπει να αναφέρουµε ότι γίνεται µία πολύ πιο σωστή 

διαχείριση των αποθεµάτων. Τέλος, παρατηρούµε µία γενικότερα ουσιαστική 

εξυπηρέτηση µε σαφώς καλύτερη ποιότητα στις υπηρεσίες που παρέχει η διαδικασία 

των ηλεκτρονικών προµηθειών. 
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Οφέλη Αγοραστών 

� Βελτιωµένη διαχείριση της πληροφορίας: Κωδικοποιηµένες και 

τυποποιηµένες πληροφορίες µε ελάχιστα σφάλµατα 

� Ηλεκτρονική πληρωµή τιµολογίων: Επιτυγχάνεται η ακρίβεια και η συνέπεια 

για την εκτέλεση των υποχρεώσεων προς τους προµηθευτές 

� Συµµόρφωση στη χρήση συµβάσεων 

� Στρατηγική εύρεσης προµηθευτών (χαµηλότερες τιµές) 

� Ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρµα προµηθευτών – αγοραστών: Βοηθάει την 

ανάπτυξη σχέσεων µε προµηθευτές προς αµοιβαίο όφελος (SRM – Supplier 

Relationship Management) 

� Αλλαγή στη κουλτούρα: ∆ηµιουργείται κλίµα διαφάνειας και ευελιξίας και τα 

αιτήµατα – διαγωνισµοί παρακολουθούνται ανά πάσα στιγµή στα διάφορα 

στάδια του κύκλου τους 

� Επίβλεψη και εγκρίσεις δαπανών: Μέσα από τα συστήµατα ηλεκτρονικών 

προµηθειών διασφαλίζεται ότι όλες οι δαπάνες που αφορούν προµήθειες 

ακολουθούν πρότυπα εγκρίσεων 

� Υψηλός βαθµός παρακολούθησης της απόδοσης των προµηθευτών 

� Αυτοµατισµός της διαδικασίας προµηθειών (procure to pay) 

Οφέλη Προµηθευτών 

� Ακριβείς πληροφορίες 

� Έγκαιρες πληρωµές: Ηλεκτρονικά τιµολόγια µε συγκεκριµένους χρόνους 

πληρωµής 

� Γρηγορότερη ανακοίνωση παραγγελιών: Ηλεκτρονική κοινοποίηση 

παραγγελιών ανεξάρτητα από το είδος, το περιεχόµενο και το ύφος της 

παραγγελίας 

� Μείωση στα κόστη διαχείρισης: Μόλις τα συστήµατα του προµηθευτή είναι 

ικανά να µεταφέρουν και να λαµβάνουν δεδοµένα των επιχειρήσεων άµεσα 
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από και προς τους αγοραστές, ο προµηθευτής µπορεί να εκτελεί παραγγελίες 

πιο γρήγορα και να ελαχιστοποιεί το χρόνο και το κόστος των λαθών 

αντιγραφής που είναι τόσο συνηθισµένα στη διαδικασία που είναι βασισµένη 

στο χαρτί 

� Βελτίωση της απόδοσης: Η άµεση σύνδεση µε έναν πελάτη και η συνεργασία 

για να διασφαλιστεί η ακρίβεια και η παράδοση on time, παρέχει καλύτερη 

εξυπηρέτηση και χαµηλότερα συνολικά κόστη προµηθειών στο πελάτη και 

µπορεί να επιδράσει σε περισσότερες σχέσεις συνεργασίας του αγοραστή και 

του πωλητή  

� Αυξηµένος κύκλος εργασιών: Επιτυγχάνεται µέσω συµβάσεων και έτσι ο 

κύκλος εργασιών του προµηθευτή ανά πελάτη – αγοραστή αυξάνεται ή 

παραµένει σταθερός, µέχρι τη λήξη της σύµβασης 

Μειονεκτήµατα: Αρχικά, υπάρχει η πιθανότητα τα προϊόντα που αγοράζει µία 

επιχείρηση να µην διατίθενται στην ηλεκτρονική πώληση. 

 Πολλά προϊόντα πιθανών να µην έχουν την αναµενόµενη ποιότητα, µε αποτέλεσµα 

οι αγοραστές να µην είναι ικανοποιηµένοι.  

Επίσης, πολλές φορές υπάρχει µη εξοικειωµένο προσωπικό το οποίο δηµιουργεί µία 

αβεβαιότητα στις παραδόσεις αλλά και αβεβαιότητα για την εγγύηση των προϊόντων.  

Ακόµα εµφανίζεται ο φόβος για µη ολοκλήρωση των απαιτούµενων πληρωµών.  

Επιπλέον, η διαδικασία - υπηρεσία µπορεί να χαρακτηριστεί χρονοβόρα, ακριβή, 

απρόσωπη και η χρήση της πολλές φορές γίνεται δύσκολα και από τα δύο 

στρατόπεδα. 

Επίσης, οι αλλαγές των βασικών αρχών των διαδικασιών στις προµήθειες των 

επιχειρήσεων και της κουλτούρας των εταιριών που δηµιουργούνται µε την εφαρµογή 

ενός συστήµατος e - procurement 

 Τέλος, µικρό είναι το ποσοστό των προµηθευτών εκείνων που διαθέτει προϊόντα 

µέσω διαδικτύου, αφού η χρήση του είναι δύσκολη, υπάρχει έλλειψη οπτικής επαφής 

µε το προϊόν και φυσικά µια αβεβαιότητα για το πόσο, προσωπικά δεδοµένα µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν για κακοπροαίρετους σκοπούς. 
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3.2.8 ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  

38
«Όσο αφορά τις σχέσεις και συναλλαγές ανάµεσα σε προµηθευτές και φορείς του 

δηµοσίου τοµέα χρησιµοποιούνται οι όροι «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα» ή 

«∆ηµόσιες Προµήθειες» ή «Κρατικές Προµήθειες». Οι συναλλαγές του δηµόσιου 

τοµέα µε τους προµηθευτές διέπεται συνήθως από τις µεταξύ τους συµβάσεις. Οι 

συµβάσεις αυτές µπορεί να αφορούν αγορά ή µίσθωση αγαθών, έργων ή υπηρεσιών 

που προέρχονται από τους αντίστοιχους προµηθευτές. Για τις δηµόσιες συµβάσεις 

τρείς είναι οι βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται: 

1
η
) Αρχή της δηµοσιότητας: Κάθε προµήθεια του ∆ηµοσίου οφείλει να 

γνωστοποιείται στα ενδιαφερόµενα µέρη µέσω του εθνικού τύπου και της 

εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Από την αρχή αυτή εξαιρούνται 

ορισµένες κατηγορίες προµηθειών χαµηλής αξίας, οι οποίες ορίζονται ρητά 

από τον Νόµο. 

 

2
η
) Αρχή της διαφάνειας των διαδικασιών: Η διαδικασία εκτέλεσης των 

δηµοσίων προµηθειών, σε όλες τις φάσεις του διαγωνισµού (διακήρυξη -

επιλογή προµηθευτή - ανάθεση σύµβασης) στηρίζεται σε συγκεκριµένους και 

γνωστούς εκ των προτέρων κανόνες, οι οποίοι ισχύουν σε όλη τη διάρκεια του 

και οφείλουν να είναι πλήρεις, απόλυτα κατανοητοί και σαφείς. Οι όροι των 

διαγωνισµών για τις δηµόσιες προµήθειες δεν επιτρέπεται να αλλάξουν µετά 

την προκήρυξή τους, παρά µόνο στη περίπτωση που γίνουν αποδεκτές τυχόν 

κατατεθειµένες, από µέρος των διαγωνιζοµένων, ενστάσεις ή προσφυγές. 

 

3
η
) Αρχή της ίσης µεταχείρισης: Οι όροι των διαγωνισµών για τις δηµόσιες 

προµήθειες δεν επιτρέπεται να εισάγουν πολιτική διακρίσεων έναντι 

συγκεκριµένων επιχειρήσεων ή κατηγοριών επιχειρήσεων.» 

3.2.9 ∆ηµόσιες Ηλεκτρονικές Προµήθειες 
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39
«Από τις αρχές του 2013 όλοι οι φορείς του ∆ηµοσίου υποχρεούνται να 

δηµοσιεύουν στο διαδίκτυο και σε ειδική ψηφιακή πλατφόρµα τα αιτήµατα και τις 

προκηρύξεις των διαγωνισµών που θέλουν να κάνουν για την προµήθεια υλικών ή 

και για την αγορά υπηρεσιών αξίας άνω των 1.000 ευρώ. 

Για πρώτη φορά, λοιπόν, είναι εύκολη η πρόσβαση στις κρατικές προµήθειες και για 

την ακρίβεια σε όλους τους διαγωνισµούς που διενεργούν οι δήµοι, οι περιφέρειες, τα 

υπουργεία, κ.λπ. Υπάρχει διαφάνεια και οι επιχειρήσεις που θέλουν για παράδειγµα 

να δώσουν προσφορές π.χ. για αναλώσιµα υλικά, έπιπλα, χαρτικά, τρόφιµα κ.λπ. το 

πράττουν ηλεκτρονικά, ενώ µπορούν να συµµετάσχουν και στη διαδικασία της 

διαβούλευσης για την κατάρτιση των προκηρύξεων. Οι υποβολές των τιµών γίνονται 

µόνο ηλεκτρονικά. 

Υπεύθυνος για το σύστηµα των ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων είναι το 

υπουργείο Ανάπτυξης. Πιο αναλυτικά λοιπόν το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) διαθέτει πλατφόρµα µέσω της οποίας όλοι οι 

φορείς του ∆ηµόσιου Τοµέα πραγµατοποιούν µε ηλεκτρονικό τρόπο όλη τη 

διαγωνιστική διαδικασία µιας δηµόσιας σύµβασης. Συγκεκριµένα, µέσω του 

συστήµατος υποστηρίζονται διαδικασίες όπως είναι η κατάρτιση και δηµοσίευση της 

διακήρυξης ενός διαγωνισµού, η υποβολή των προσφορών από τους υποψηφίους, η 

αξιολόγησή τους, η κατάρτιση και σύναψη της σύµβασης του διαγωνισµού. 

Επίσης, µέσω του συστήµατος παρακολουθείται η εκτέλεση των συµβάσεων, 

περιλαµβάνοντας διαδικασίες όπως η ηλεκτρονική παραγγελία, η ηλεκτρονική 

τιµολόγηση και η ηλεκτρονική πληρωµή. Μέσω του συστήµατος δίνεται επιπρόσθετα 

η δυνατότητα σε όλους τους φορείς του ∆ηµοσίου να εφαρµόσουν νέες τεχνικές στις 

διαδικασίες ανάθεσης συµβάσεων, όπως είναι ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός, τα 

δυναµικά συστήµατα αγορών, ο ανταγωνιστικός διάλογος και η συµφωνία πλαίσιο.» 

40
«Ένα κοµµάτι του ΕΣΗ∆ΗΣ είναι και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

∆ηµοσίων Συµβάσεων. Σκοπός του είναι η συλλογή, επεξεργασία και δηµοσίευση 

στοιχείων που αφορούν στο σύνολο των δηµοσίων συµβάσεων της χώρας. Πεδίο 

εφαρµογής είναι η εκτέλεση έργων, η προµήθεια αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε 

όλα τα στάδια και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης άνω των 1.000 ευρώ. Σε αυτό, 

όλοι οι φορείς του ∆ηµοσίου Τοµέα καταχωρίζουν υποχρεωτικά µέσω της 
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διαδικτυακής πύλης (Portal) του συστήµατος, για κάθε δηµόσια σύµβαση, τα στοιχεία 

που αφορούν στο πρωτογενές αίτηµα, στην έγκρισή του, στη διακήρυξή του, τη 

συµβασιοποίησή του και τις σχετικές πληρωµές που πραγµατοποιούνται για την 

υλοποίησή της. 

Επίσης µέσα στο ΕΣΗ∆ΗΣ υπάρχει και το Μητρώο των προµηθευτών. ∆ηλαδή των 

επιχειρήσεων που συµµετέχουν στους διαγωνισµούς. Στην ενότητα αυτή δίνεται 

πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει το σύστηµα προς τους προµηθευτές για την 

αυτοµατοποιηµένη, διαφανή και ασφαλή ηλεκτρονική προετοιµασία και υποβολή 

προσφορών σε διαγωνισµούς. 

 

 

Συνοπτικά, τα οφέλη από την υλοποίηση και εφαρµογή του συστήµατος προκύπτουν 

τόσο από τον εκσυγχρονισµό των διαδικασιών όσο και από τα ακόλουθα: 

 Αυτοµατοποίηση, επιτάχυνση, απλούστευση, τυποποίηση των  διαδικασιών 

 Υποστήριξη, εφαρµογή και χρήση  νέων µοντέλων  και πρακτικών 

 Βελτίωση της διαφάνειας, της δηµοσιότητας και της ίσης µεταχείρισης των 

εµπλεκοµένων στις δηµόσιες συµβάσεις 

- Πληρέστερη πληροφόρηση σε πραγµατικό χρόνο. 

- Ανοικτό σύστηµα προσβάσιµο από όλους 
 

 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας  
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 Μείωση των δαπανών για τις δηµόσιες συµβάσεις 

 Μείωση κόστους και χρόνου διαδικασίας 

 Μείωση κόστους συµµετοχής στους διαγωνισµούς για τις επιχειρήσεις» 
 
 

3.2.10 Τύποι µοντέλων για την ανάπτυξη της εφαρµογής των 

ηλεκτρονικών προµηθειών στο ∆ηµόσιο Τοµέα  

41
 α) ∆ηµόσιο Μοντέλο (Public model) 

«Στο µοντέλο αυτό όλα τα στάδια ανάπτυξης της εφαρµογής και της διαχείρισης των 

ηλεκτρονικών προµηθειών οργανώνονται από το κράτος, το οποίο υφίσταται όλους 

τους επενδυτικούς κινδύνους του προγράµµατος. Επίσης, η υιοθέτηση αυτού του 

µοντέλου δηµιουργεί έναν πολύ υψηλό κίνδυνο για επιλογή µίας τεχνολογικής 

πλατφόρµας, που θα είναι µη συµβατή µε τη πρότυπη τεχνολογία που θα προκύψει 

στο εγγύς µέλλον – που στη τεχνολογία πληροφοριών είναι πάντα µία πολύ σύντοµη 

χρονική περίοδος – και µε την οποία οι επιχειρήσεις θα πραγµατοποιούν τις 

εµπορικές τους συναλλαγές στο διαδίκτυο. 

Ωστόσο, παρόλο τους κινδύνους που ενέχει, ήταν το µοντέλο που υιοθετήθηκε από 

τις οµοσπονδιακές αρχές καθώς και από µεµονωµένες πολιτείες των ΗΠΑ, όπως η 

Μασαχουσέτη, µια και ο οµοσπονδιακός νόµος δεν επιτρέπει στα κράτη να κάνουν 

χρήση των οµοσπονδιακών συστηµάτων προµηθειών. 

Με το µοντέλο αυτό επίσης, δεν είναι απαραίτητες σηµαντικές νοµοθετικές αλλαγές 

πέραν κάποιων προσυµβατικών και συµβατικών µηχανισµών, καθώς επίσης και 

κάποιων κανόνων προσφυγής στο δικαστήριο για συµβατικές διαφορές, που πρέπει 

να επανεξεταστούν και να προσαρµοστούν στις ηλεκτρονικές συµβάσεις. 

Τέλος, θα πρέπει να προσδιοριστεί µία κατάλληλη τιµολόγηση για τη συµµετοχή των 

προµηθευτών στο σύστηµα ηλεκτρονικών προµηθειών. 

β) Ιδιωτικό Μοντέλο (Private Model) 

Στο µοντέλο αυτό όλα τα στάδια ανάπτυξης της εφαρµογής και της διαχείρισης των 

ηλεκτρονικών προµηθειών οργανώνονται από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι φέρουν 

όλους τους επενδυτικούς κινδύνους του προγράµµατος. 
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Αυτό το µοντέλο απαιτεί βαθύτερες αλλαγές της νοµοθεσίας, κυρίως επειδή η 

οντότητα που διαχειρίζεται το σύστηµα των ηλεκτρονικών προµηθειών µπορεί να 

εκτελέσει – και καλείται να το κάνει – µερικές πράξεις που αποδίδονται παραδοσιακά 

από το νόµο στους δηµόσιους φορείς. 

Η επιλογή µιας µη κρατικής οντότητας για τη διαχείριση του συστήµατος 

ηλεκτρονικών προµηθειών µπορεί επίσης να προκαλέσει νοµικά προβλήµατα καθώς 

και ζητήµατα που έχουν σχέση µε τη διασφάλιση της ίσης µεταχείρισης. Συνεπώς, το 

µοντέλο αυτό απαιτεί την ύπαρξη µιας ισχυρής επιβλέπουσας ρυθµιστικής αρχής, 

ώστε να εξασφαλιστεί η διαφάνεια, η µη διακριτική µεταχείριση των προµηθευτών, η 

προστασία των προσωπικών δεδοµένων και των µυστικών εταιρικών και εµπορικών 

συναλλαγών. 

Επίσης, η τιµή της συµµετοχής των προµηθευτών στο σύστηµα ηλεκτρονικών 

προµηθειών θα µπορούσε να είναι ιδιαίτερα υψηλή ( στην περίπτωση που δεν 

υπάρχει κρατική συµµετοχή), µε συνέπεια την αδυναµία συµµετοχής για πολλές 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

Οι κανόνες προσφυγής στο δικαστήριο για τις δηµόσιες συµβάσεις φαίνονται επίσης 

ανεπαρκείς να ελέγξουν τις αποφάσεις ενός ιδιωτικού φορέα που θα διαχειρίζεται το 

σύστηµα ηλεκτρονικών προµηθειών και ως εκ τούτου ίσως χρειάζονται λεπτοµερή 

επανεξέταση. 

γ) Μικτό Μοντέλο (Mixed Model) 

Στο µοντέλο αυτό όλα τα στάδια ανάπτυξης της εφαρµογής και της διαχείρισης των 

ηλεκτρονικών προµηθειών οργανώνονται από τη σύµπραξη οντοτήτων του δηµόσιου 

και ιδιωτικού τοµέα, µε τους επενδυτικούς κινδύνους και τα οφέλη του 

προγράµµατος από κοινού στους συµµετέχοντες. 

Αυτό το µοντέλο, ενώ αποφεύγει από τη µία πλευρά την τοποθέτηση του συνολικού 

οικονοµικού βάρους της αρχικής επένδυσης στο κράτος, επιτρέπει από την άλλη τη 

µείωση των τιµών µε τις οποίες χρεώνονται οι προµηθευτές και οι οντότητες του 

δηµόσιου τοµέα για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών προµηθειών, ως 

αποτέλεσµα της δηµόσιας συµµετοχής στην οντότητα που διαχειρίζεται το σύστηµα 

ηλεκτρονικών προµηθειών. 
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Επίσης το µοντέλο αυτό απαιτεί την ύπαρξη µιας επιβλέπουσας ρυθµιστικής αρχής, 

καθώς και επανεξέταση των κανόνων προσφυγής για τις δηµόσιες συµβάσεις.» 

Τέλος, η επιλογή του µοντέλου είναι ιδιαίτερα σηµαντική αν συνυπολογίσει κανείς 

ότι τελευταία, υπάρχει µία έντονη κινητικότητα εταιριών που προσφέρουν λύσεις 

ηλεκτρονικών προµηθειών στα διάφορα κράτη. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να 

επιδείξουν µεγάλη προσοχή , ώστε να µην βρεθούν σε µία κατάσταση να πληρώνουν 

ακριβά για λύσεις επί παραγγελία, που στο µέλλον ίσως αποδειχτούν µη λειτουργικές, 

ειδικά µε την προοπτική των ανοικτών συστηµάτων, συστηµάτων δηλαδή που είναι 

βασισµένα στο διαδίκτυο και χρησιµοποιούν µη ιδιόκτητα πρότυπα. 

Από την άλλη µεριά, πρέπει να προσεχθεί και να ελεγχθεί το κατά πόσο είναι 

συµβατό το σύστηµα ηλεκτρονικών προµηθειών µε το υπάρχον πληροφοριακό 

σύστηµα του οργανισµού καθώς επίσης και να εξετασθούν θέµατα που έχουν να 

κάνουν µε τη διοικητική υποστήριξη από την κορυφή της ιεραρχίας, µε την αλλαγή 

νοοτροπίας και την οργανωτική αλλαγή που η εφαρµογή ενός τέτοιου συστήµατος 

µπορεί να επιφέρει. Επιπλέον, η ιδιαίτερα ευαίσθητη φύση των διαδικασιών 

δηµόσιων προµηθειών απαιτεί την πλήρη εξοικείωση του διοικητικού προσωπικού µε 

τα µέσα που χρησιµοποιούνται. Εν κατακλείδι, τα προγράµµατα των δηµοσίων 

ηλεκτρονικών προµηθειών χρειάζονται επαρκείς προσπάθειες προώθησης, στις 

οποίες οι οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα 

νέα εργαλεία και τους δίνεται αρκετός χρόνος, ώστε να προλάβουν να προετοιµάσουν 

την τεχνολογική τους υποδοµή και το τεχνικό τους προσωπικό πριν την εφαρµογή 

του προγράµµατος για να µην υπάρξει εν τέλει ένα εξαιρετικά δαπανηρό ψηφιακό 

χάσµα.       

 

3.2.11 Επιχειρησιακά Μοντέλα και Συστήµατα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Προµηθειών 

42
«Οι διαδικασίες των δηµοσίων προµηθειών διαµορφώνουν τη τελική µορφή και 

φυσιογνωµία των επιχειρησιακών µοντέλων ηλεκτρονικών προµηθειών. Οι 

διαδικασίες αυτές µπορεί να λαµβάνουν χώρα σε όλες ή µέρος από τις φάσεις του 

προµηθευτικού κύκλου και τα στάδια της συναλλαγής, από την αίτηση υποβολής 

προσφορών, την αρχική εξέταση των απαιτούµενων προϋποθέσεων και όρων, µέχρι 
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την πληρωµή και σε αρκετές περιπτώσεις τη διαχείριση των συµβάσεων. Τα 

συστήµατα ηλεκτρονικών προµηθειών αποτελούν ενοποιηµένες λύσεις που 

ολοκληρώνουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες, δηλαδή αυτοµατοποιούν, 

παρακολουθούν και ελέγχουν τις διαδικασίες προµηθειών µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο για τους δηµόσιους φορείς και τους προµηθευτές. 

Τα συστήµατα ηλεκτρονικών προµηθειών δεν είναι κάτι καινούργιο στην οργάνωση 

του κύκλου προµηθειών ενός ή περισσοτέρων οργανισµών (αγοραστές - 

προµηθευτές). Ήδη, µε την εµφάνιση της τεχνολογίας EDI (Electronic Data 

Interchange) πριν από αρκετά χρόνια, η αυτοµατοποίηση για την εξασφάλιση 

αποδοτικότερης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας ήταν γεγονός που άλλαξε τα 

δεδοµένα των επιχειρησιακών διαδικασιών. Ωστόσο, η ραγδαία ανάπτυξη του 

∆ιαδικτύου, ως ανοιχτής και εύκολα προσβάσιµης αρχιτεκτονικής λύσης, καθιερώνει 

πλέον νέες προοπτικές στην υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικών προµηθειών. 

Η εξέλιξη των συστηµάτων δηµοσίων ηλεκτρονικών προµηθειών ακολουθεί συνήθως 

4 στάδια εξέλιξης: 

•  Παρουσία ενός website που παρέχει γενικές πληροφορίες και on-line 

φόρµες. 

•  ∆υνατότητα αναζήτησης σε βάσεις δεδοµένων και ολοκληρωµένες 

online φόρµες. 

•  Αµφίδροµη επικοινωνία µε προµηθευτές καθώς και εισαγωγή από τους 

προµηθευτές εµπιστευτικών δεδοµένων. 

• Από κοινού χρήση πιστοποιηµένων / ελεγµένων δεδοµένων µε άλλες 

υπηρεσίες, µε τη συγκατάθεση (όπου χρειάζεται) των προµηθευτών.» 

 

43 3.2.12 Στρατηγική Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Προµηθειών 

«Ο µετασχηµατισµός της διαδικασίας προµηθειών από τον παραδοσιακό τρόπο στον 

ηλεκτρονικό τρόπο διεξαγωγής της επιτυγχάνεται µέσω µιας ολοκληρωµένης και 

ξεκάθαρης στρατηγικής. Στην ενότητα αυτή, θα δούµε θέµατα που σχετίζονται µε τη 

στρατηγική υλοποίησης συστηµάτων ηλεκτρονικών προµηθειών σε µια επιχείρηση. 
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Παρουσιάζεται πώς η τεχνολογία µπορεί να συµβάλλει στη βελτίωση της διαδικασίας 

προµηθειών, ποιές είναι οι εναλλακτικές στρατηγικές αποφάσεις που πρέπει να 

εξετάσει µία επιχείρηση πριν αποφασίσει να υιοθετήσει λύσεις ηλεκτρονικών 

προµηθειών, ποια είναι τα βασικά θέµατα σχεδιασµού και υλοποίησης συστηµάτων 

ηλεκτρονικών προµηθειών, πώς µπορεί να διαχειριστεί την αλλαγή ένας οργανισµός 

αφού υιοθετήσει λύσεις ηλεκτρονικών προµηθειών και σε ποιους παράγοντες θα 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία ώστε να λειτουργήσει οµαλά το σύστηµα 

ηλεκτρονικών προµηθειών. 

Από το χαρτί στο Web 

Η παραδοσιακή διαδικασία προµηθειών παρουσιάζει κάποια πολύ σοβαρά 

προβλήµατα κατά τη λειτουργία της. Ποιά είναι αυτά τα προβλήµατα και πώς 

µπορούν να ξεπεραστούν µε την υποστήριξη των πληροφοριακών συστηµάτων; 

 

 

Σχήµα1: Παραδοσιακή διαδικασία προµηθειών 

 

 

Βελτιώσεις πάνω στη παραδοσιακή διαδικασία πληροφοριών 
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Οι αιτήσεις για παραγγελίες προωθούνται άµεσα και αυτοµατοποιηµένα µέσω 

παραµετροποιηµένων κριτηρίων προς έγκριση από τους αρµόδιους. 

• Online δηµοσίευση προκηρύξεων και εξατοµικευµένες προσκλήσεις για 

συµµετοχή σε διαγωνισµούς και δηµοπρασίες µέσω αυτοµατοποίησης της 

διαδικασίας πρόσκλησης προµηθευτών σε κάθε κατηγορία. 

• Η διαδικασία αξιολόγησης προµηθευτών αυτοµατοποιείται και γίνεται 

σύµφωνα µε προκαθορισµένα κριτήρια. Μείωση λίστας προµηθευτών και 

διατήρηση µόνο των προµηθευτών εκείνων µε τους οποίους η συνεργασία 

είναι πιο συµφέρουσα. 

• Αύξηση του ανταγωνισµού και της διαφάνειας της διαγωνιστικής 

διαδικασίας µέσω δηµοπρασιών. 

• Οι αιτήσεις παραγγελιών γίνονται µόνο από εξουσιοδοτηµένους 

χρήστες. 

• Οι παραγγελίες γίνονται από εγκεκριµένους καταλόγους προµηθευτών 

και µέσω προκαθορισµένων διαδικασιών και έτσι εξαλείφεται το maverick 

spending, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται και µείωση λαθών στις παραγγελίες. 

• Ο κύκλος από την αίτηση έως την ικανοποίηση της παραγγελίας είναι 

ορατός στο σύστηµα µόνο για τα ενδιαφερόµενα µέρη ( αιτών χρήστης – 

υπεύθυνος παραγγελιών – προµηθευτής). 

• Οι ηλεκτρονικές πληρωµές µπορούν να επιταχύνουν τόσο τον κύκλο 

ικανοποίησης παραγγελιών όσο και το χρόνο πληρωµής των παραγγελιών. 

• Τα αποθέµατα µπορούν να ελαχιστοποιηθούν τόσο µε την εισαγωγή της 

τµηµατικής παράδοσης κατά παραγγελία, καθώς και µε τη παροχή άµεσων και 

ακριβών πληροφοριών σε αγοραστές και προµηθευτές µέσω των συστηµάτων 

προµηθειών. 

• Αποτελεσµατική ∆ιαχείριση Πληροφορίας και παραγωγή Αναφορών και 

Αναλύσεων µε διαχειριστική αξία για τον Οργανισµό. 
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• Το συνεργατικό εµπόριο ανάµεσα σε µέλη της αλυσίδας προµηθειών 

µπορεί να γίνει πραγµατικότητα, σε πολλές περιοχές που εκτείνονται από τη 

σχεδίαση προϊόντος µέχρι τη πρόβλεψη ζήτησης. 

 

Μετασχηµατισµός και Αυτοµατοποίηση κύκλου προµηθειών 

 

 

Σχήµα2: Κύκλος ζωής ηλεκτρονικών προµηθειών    

Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές λειτουργίες και διαδικασίες που 

υποστηρίζονται από τα συστήµατα ηλεκτρονικών προµηθειών. Ο κύκλος ζωής των 

παραδοσιακών προµηθειών µετασχηµατίζεται και η αυτοµατοποίηση των 

διαδικασιών φέρνει βελτιώσεις και οφέλη τόσο για τους προµηθευτές όσο και για 

τους αγοραστές. 

� Προηγµένη παραµετρική µηχανή για την αναζήτηση προϊόντων και 

προµηθευτών σε ηλεκτρονικούς καταλόγους. 

� Αυτόµατη παραγωγή προκηρύξεων και αποστολή ειδοποιήσεων καθώς 

και υποδοχή απαντήσεων και προσφορών. 

� Συστήµατα αξιολόγησης προσφορών. 

� Συστήµατα διαπραγµατεύσεων µε προµηθευτές – δηµοπρασίες. 

� ∆ιαδικασία παραγωγής αιτήµατος, αυτόµατη δροµολόγηση έγκρισης και 

αποστολή παραγγελίας στον προµηθευτή. 
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� Εργαλεία που υποστηρίζουν αναφορές µε αξιολογήσεις για την 

παρακολούθηση των τιµών των προµηθευτών, την ποιότητα και την 

εξυπηρέτηση. 

� Πρόσβαση σε υπηρεσίες υπολογισµού των φόρων, συγκρίσεις σε 

µεταφορικά και υποστήριξη σε logistics. 

� Εργαλεία και υπηρεσίες µεταφοράς στοιχείων παραστατικών ( δελτία 

αποστολής, τιµολόγια κλπ) από συστήµατα προµηθευτών σε συστήµατα 

αγοραστών. 

� Υποστήριξη modules που αφορούν στην  ολοκλήρωση µε συστήµατα 

διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP), συστήµατα πληρωµών και γενικής 

ή αναλυτικής λογιστικής. 

� Αντιπαραβολή τιµολογίων προµηθευτών, ηλεκτρονική πληρωµή. 

 

Η διαχείριση ροής εργασιών καθορίζει τη στρατηγική ηλεκτρονικών προµηθειών 

Μία στρατηγική ροής εργασιών πρέπει να υποστηρίξει τους στόχους της στρατηγικής 

προµηθειών. Ειδικότερα µπορεί: 

o Να υποστηρίξει την εντιµότητα, την αξία για τα χρήµατα και την 

εταιρική διακυβέρνηση. 

Πιστοποιώντας ότι οι µεγάλης αξίας ή / και υψηλού κινδύνου συναλλαγές 

διαχειρίζονται εκ των προτέρων µε τα βήµατα ροής εργασιών να σχεδιάζονται µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν ότι ο οργανισµός προστατεύεται από 

ακατάλληλες αποφάσεις που λαµβάνονται. 

o Να διαχωρίσει τα καθήκοντα 

Η ροή εργασιών πρέπει να είναι σχεδιασµένη µε τέτοιο τρόπο που να ενισχύσει τον 

διαχωρισµό των καθηκόντων όπου θεωρείται ότι υπάρχει ένας επιχειρησιακός 

κίνδυνος. Αυτό µπορεί να περιλάβει ξεχωριστή εξουσιοδότηση δέσµευσης και 

δαπανών για την τοποθέτηση συµβάσεων, ή το διαχωρισµό της τεχνικής και 

εµπορικής εξέτασης των προσφορών και των αποκρίσεων των υποβαλλόντων. 
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o Να υποστηρίξει την αυτοµατοποίηση της χαµηλής αξίας προµηθειών 

Μία κατάλληλη χαµηλής αξίας στρατηγική πρέπει να εισαχθεί µε στόχο τη µείωση 

της χειρωνακτικής επεξεργασίας δραστηριοτήτων. Η ροή εργασιών µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί εκ των προτέρων για τη διαχείριση των δαπανών χαµηλής αξίας και 

µπορεί να υποστηρίξει την αλλαγή κουλτούρας από τον έλεγχο µέχρι την οργάνωση.  

o Να υποστηρίξει µία προσέγγιση κατηγορίας προµηθειών 

Χρησιµοποιώντας τα εργαλεία όπου οι κατηγορίες προµηθειών καθορίζονται βάσει 

του κινδύνου και των δαπανών θα επιτρέψουν στη ροή εργασιών να τεθεί µε τον 

κατάλληλο τρόπο. Τα επίπεδα ελέγχου για την καθηµερινή παραγγελία των 

αναλωσίµων από έναν προεπιλεγµένο προµηθευτή πρέπει να έχει έναν διαφορετικό 

δρόµο ροής εργασιών από εκείνους που υποβάλλουν προσφορές για ένα µεγάλο 

συµβόλαιο εξωτερικής ανάθεσης π.χ Πληροφοριακών Τεχνολογιών. 

 

3.2.13 Θέµατα σχεδιασµού και υλοποίησης 

Σε αυτό το σηµείο αναλύονται βασικά θέµατα τα οποία αφορούν λήψη αποφάσεων 

σχετικών µε την υλοποίηση στις Έργου Ηλεκτρονικών Προµηθειών. Συγκεκριµένα 

γίνεται αναφορά στα εξής θέµατα πάνω στα οποία θα πρέπει να «προβληµατιστούν» 

οι οργανισµοί ώστε να επιτύχουν τη βέλτιστη δυνατή µετάβαση από την 

Παραδοσιακή διαδικασία προµηθειών στην Ηλεκτρονική: 

 

 

Σχήµα3: Θέµατα Σχεδιασµού και Υλοποίησης 

Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση στις έργου ηλεκτρονικών προµηθειών προϋποθέτουν 

τη διεξοδική εξέταση διαφόρων θεµάτων που αφορούν τον εντοπισµό του «µίγµατος» 
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ηλεκτρονικών προµηθειών το οποίο θα µεγιστοποιήσει την αποτελεσµατικότητα που 

προκύπτει από τη χρήση στις εφαρµογής. 

Αυτό το «βέλτιστο» µίγµα θα προσδιοριστεί από την ανάλυση διαφόρων καίριων 

θεµάτων, για τον οργανισµό που επιθυµεί να υλοποιήσει µία λύση ηλεκτρονικών 

προµηθειών και αφορούν στην έκταση και στην ένταση υλοποίησης στις εφαρµογής. 

Τα θέµατα αυτά έχουν να κάνουν µε αποφάσεις που σχετίζονται µε την επιλογή: 

� Των συνεργατών (προµηθευτών) 

� Των φυσικών σηµείων δραστηριότητας του οργανισµού στα οποία 

συµφέρει η εγκατάσταση τεχνολογικής υποδοµής ηλεκτρονικών προµηθειών. 

� Των κατηγοριών ηλεκτρονικά προµηθευόµενων αγαθών και  / ή 

υπηρεσιών. 

� Στις προτεραιότητες υλοποίησης για επίτευξη του µεγαλύτερου δυνατού 

κέρδους (όταν γίνει επιλεκτική εφαρµογή λύσης ηλεκτρονικών προµηθειών 

και δεν υλοποιηθεί λύση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών 

προµηθειών του οργανισµού). 

� Το καθορισµό του πιο συµφέροντος συνδυασµού ανάπτυξης, 

εγκατάστασης και συντήρησης Πληροφοριακών Συστηµάτων (Software and 

Hardware). 

� Να εξετάζονται για κάθε οργανισµό ξεχωριστά ώστε να 

ανταποκρίνονται στις δικές του λειτουργικές ανάγκες και όραµα. 

 

3.2.14 Επιλογή Προµηθευτών 

Οι ηλεκτρονικές προµήθειες προϋποθέτουν την ύπαρξη τόσο αγοραστών, όσο και 

προµηθευτών οι οποίοι µπορούν και θέλουν να προµηθεύονται και να εµπορεύονται 

(αντίστοιχα) ηλεκτρονικά. Συνεπώς, είναι ευνόητο ότι η ύπαρξη καλής συνεργασίας 

που θα έχει αξία και για τις δυο κατηγορίες συναλλασσοµένων είναι καίριας 

σηµασίας για την επιτυχηµένη αυτοµατοποίηση του κύκλου προµηθειών. 

• Η διαδικασία αξιολόγησης των προµηθευτών 
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Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνονται τα βήµατα πραγµατοποίησης αξιολόγησης των 

προµηθευτών: 

 

Σχήµα 4: ∆ιαδικασία Αξιολόγησης Προµηθευτών 

• Κριτήρια Επιλογής / ∆ιατήρησης Προµηθευτών 

Κατά την επιλογή προµηθευτών, εξετάζονται οι υπάρχοντες αλλά και οι εν δυνάµει 

προµηθευτές ενός οργανισµού, ώστε να διαπιστωθεί εάν η συνεργασία µαζί τους θα 

είναι συµφέρουσα στα πλαίσια του οράµατος υιοθέτησης µιας λύσης ηλεκτρονικών 

προµηθειών. 

Οι προµηθευτές θα πρέπει σε πρώτο στάδιο να αξιολογηθούν µε βάση ορισµένα 

κριτήρια, τα οποία θα αναδείξουν τους προµηθευτές εκείνους που όχι µόνο είναι 

σηµαντικοί για τον οργανισµό αλλά παράλληλα µπορούν και θέλουν να 

συνεργαστούν ηλεκτρονικά στην αυτοµατοποίηση των διαδικασιών προµηθειών. 

Τεχνολογική Ωριµότητα: Αφορά στο κατά πόσο οι βασικές επιχειρησιακές 

διαδικασίες του προµηθευτή είναι αυτοµατοποιηµένες. 

Αξία Προµηθειών: Αφορά στο ύψος των παραγγελιών που πραγµατοποιεί η 

εταιρία από τον συγκεκριµένο προµηθευτή ως ποσοστό των συνολικών αγορών. 

Κατηγορία: Αφορά στο κατά πόσο τα είδη τα οποία προµηθεύεται η εταιρία από 

τον συγκεκριµένο προµηθευτή είναι στρατηγικής. 

Όφελος: Εξετάζονται τα οικονοµικά και λειτουργικά οφέλη που θα προκύψουν 

από τη στενότερη συνεργασία και την επισύναψη συµβολαίου ή σύµβασης. 

Ευκολία: α) ευκολία διασύνδεσης της εφαρµογής και των πληροφοριακών 

συστηµάτων της επιχείρησης µε αυτά του προµηθευτή β) ύπαρξη προηγούµενης 

εµπειρίας στις ηλεκτρονικές προµήθειες (για εντοπισµό των αναγκών για 

εκπαίδευση του προµηθευτή και για έλεγχο εντιµότητας του προµηθευτή για 
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συνεργασία) γ) σηµασία που έχει ο αγοραστής για τον προµηθευτή (αν θεωρείται 

σηµαντικός πελάτης), ώστε να θεωρήσει και ο ίδιος σηµαντική την εµπλοκή του 

στις ηλεκτρονικές του προµήθειες για διατήρηση της συνεργασίας δ) κουλτούρα 

και στάση προµηθευτή απέναντι στις νέες τεχνολογίες και στις ηλεκτρονικές 

προµήθειες. Ακόµα και αν ο προµηθευτής δεν έχει προηγούµενη εµπειρία σε 

εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου, µια θετική στάση απέναντι στις νέες 

τεχνολογίες θα µπορούσε να είναι αρκετή για να αποτελέσει σηµαντικό κίνητρο 

για την δραστηριοποίησή του ηλεκτρονικά. 

 

3.2.15 Εύρος υλοποίησης λύσης ηλεκτρονικών προµηθειών 

Το εύρος υλοποίησης αφορά την εξέταση εναλλακτικών λύσεων που καθορίζουν 

σηµαντικές αποφάσεις σχετικά µε την υιοθέτηση λύσεων ηλεκτρονικών προµηθειών. 

Τέτοιες αποφάσεις µπορούν να αφορούν: 

i) Επιλογή του κέντρου δραστηριότητας στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση 

εξοπλισµού για πραγµατοποίηση Ηλεκτρονικών Προµηθειών ή και  

ii) Αποφάσεις σχετικές µε την κατηγορία των προϊόντων / υπηρεσιών που 

θα προµηθεύεται ένας οργανισµός ηλεκτρονικά. 

Οι διαφορετικές εναλλακτικές σχετικά µε το εύρος υλοποίησης αναφέρονται 

παρακάτω και οι αποφάσεις που θα παρθούν τελικά θα πρέπει να οδηγούν στην 

επίτευξη του υψηλότερου δυνατού οικονοµικού και λειτουργικού οφέλους. 

Η µετάβαση στις ηλεκτρονικές προµήθειες και η αυτοµατοποίηση των 

επιχειρησιακών διαδικασιών δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνουν όλες µαζί ή εξ αρχής. 

Υπάρχουν διάφορα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία µπορεί να γίνει ανάλυση των 

διαδικασιών και των κατηγοριών προµηθειών που συµφέρει έναν οργανισµό να 

αυτοµατοποιήσει σε ένα πρώτο στάδιο εφαρµογής συστήµατος ηλεκτρονικών 

προµηθειών. 

3.2.16 Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων 

ηλεκτρονικών προµηθειών 
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Στο διάγραµµα που ακολουθεί δίνεται µία πρώτη εικόνα των θεµάτων που 

σχετίζονται µε το σχεδιασµό και τις αποφάσεις για εσωτερική ή εξωτερική ανάλυση 

απαιτήσεων, σχεδιασµό, ανάπτυξη, φιλοξενία και συντήρηση µιας εφαρµογής 

ηλεκτρονικών προµηθειών. 

 

  

Σχήµα5: Αποφάσεις για ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων e-procurement 

 

3.2.17 ∆ιαχείριση Αλλαγής 

Η υλοποίηση οποιασδήποτε εφαρµογής ηλεκτρονικών προµηθειών θα απαιτήσει 

αξιόλογη επένδυση και θα επιφέρει σηµαντική αλλαγή στον οργανισµό που θα την 

υιοθετήσει είτε είναι επιχείρηση είτε το δηµόσιο. Επίσης θα επηρεάσει τις σχέσεις µε 

τους προµηθευτές. 
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Σχήµα6: Πληροφοριακά Συστήµατα από τους ανθρώπους για τους ανθρώπους 

 

3.2.17.1 Τι πρέπει να ληφθεί υπόψη 

Η διαχείριση αλλαγής συχνά εξετάζεται εκ των υστέρων, όταν αρχίζει το πρόγραµµα 

να διαδίδεται και σταµατά σταδιακά. Είναι πιο εύκολο να εστιάσουµε στη τεχνολογία 

παρά στους ανθρώπους. Αλλά οι επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει από πολύ νωρίς 

συστήµατα ηλεκτρονικών προµηθειών έχουν µάθει ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή στα ζητήµατα που σχετίζονται µε τους ανθρώπους. Εκείνοι που δεν έχουν 

πραγµατοποιήσει κάτι τέτοιο ακόµα, αναγνωρίζουν ότι πρέπει να εξεταστεί η 

διαχείριση αλλαγής και να κάνουν κάτι γι’ αυτό.  

Ένα από τα βασικά θέµατα που προκύπτουν από αυτούς που έχουν ήδη υιοθετήσει 

συστήµατα ηλεκτρονικών προµηθειών, είναι ότι η υλοποίηση των συγκεκριµένων 

συστηµάτων χωρίς την εξέταση των προµηθειών µπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια 

του συστήµατος. 

Οι ηλεκτρονικές προµήθειες µπορούν τόσο ως οδηγός για να βελτιωθεί η διαδικασία 

προµηθειών όσο και ως εργαλείο για να επιτρέψει στους οργανισµούς να κάνουν κάτι 

τέτοιο. Ενεργεί ως καταλύτης και παρέχει πληροφορίες και έλεγχο προκειµένου να 

ενθαρρύνει καλύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας προµηθειών. Οι αλλαγές και οι 

βελτιώσεις προέρχονται από τους ανθρώπους που αγοράζουν καλύτερα. 

Αναπόφευκτα, κάνοντας αυτές τις βελτιώσεις θα χρειαστεί πολλοί άνθρωποι να 

αλλάξουν τον τρόπο που εργάζονται. Μπορεί να χρειαστούν αλλαγές στις 

παραδοσιακές σχέσεις πελατών προµηθευτών, που οδηγούν στην αντίσταση και τη 

δυσαρέσκεια. 
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Προκειµένου λοιπόν να εξασφαλιστεί ότι η υλοποίηση του συστήµατος θα φέρει 

θετικά αποτελέσµατα, είναι σηµαντικό η προσεκτική διαχείριση των ανθρώπων που 

σχετίζονται µε την αλλαγή. Η τεχνολογία µόνη της, δεν αλλάζει τη κουλτούρα. 

 

 

 

 

Τί πρέπει να γίνει ώστε η αλλαγή να είναι επιτυχής; 

� Υποστήριξη σε ανώτερο επίπεδο ιεραρχίας 

� Σαφείς στόχοι 

� Καθορισµένες διαδικασίες 

� ∆οµηµένα προγράµµατα κατάρτισης και επικοινωνιών 

� Ικανοποιητικοί πόροι 

� Η διαχείριση της εισαγωγής και διάδοσης του συστήµατος ηλεκτρονικών 

προµηθειών δεν είναι διαφορετική από οποιοδήποτε άλλο σύνθετο πρόγραµµα 

– χρειάζεται ένα επίσηµο, σωστά – ρυθµισµένο πρόγραµµα 

   

 

Η διαχείριση της αντίστασης στην αλλαγή 

� Το προσωπικό δεν θέλει να αλλάξει καθηµερινές διαδικασίες 

� Οι προµηθευτές δεν θέλουν να αλλάξουν καθηµερινές διαδικασίες 

� Στρατηγική που χρησιµοποιείται για διαχείριση αλλαγής: «Ξεκινήστε µε 

µικρά βήµατα, σκεφτείτε πολύ, διαχειριστείτε στενά, αναπτυχθείτε γρήγορα» 

� Αναγνώριση όλων των ενδιαφερόµενων µερών και εµπλοκή τους στη 

διαδικασία αλλαγής 

� ∆ιερεύνηση πτυχών που είναι υποχρεωτικές, αλλά και λύσεις για το πώς θα 

επιτευχθεί η συµµόρφωση 

� Ταίριασµα της διάδοσης του συστήµατος µε την ικανότητα του οργανισµού 

να απορροφήσει την αλλαγή 
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3.2.17.2 Πλάνο διαχείρισης αλλαγής 

Οι βασικές πτυχές ενός πλάνου διαχείρισης αλλαγής παρουσιάζονται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

 

 

Στοιχείο Περιγραφή 

∆ιαχείριση 

ενδιαφερόµενων και 

Επιχειρησιακή 

ετοιµότητα 

Εµπλέκει την αναγνώριση των βασικών ενδιαφερόµενων 

µερών που εµπλέκονται στο πρόγραµµα της αλλαγής και 

παρέχει αξιολόγηση της τωρινής τους κατάστασης και της 

ετοιµότητάς τους για αλλαγή. 

Επικοινωνία Χρησιµοποιεί τη λίστα των βασικών ενδιαφερόµενων µερών 

και αξιολογεί θέµατα επικοινωνίας για τον καθένα έναντι των 

βασικών εµποδίων του έργου. 

Οργανωσιακός 

Σχεδιασµός 

Είναι το σηµείο στο οποίο οι πιθανές επιπτώσεις στον 

οργανωσιακό σχεδιασµό (άνθρωποι, διαδικασίες – 

λειτουργίες, τεχνολογία) απαιτείται να αλλάξουν προκειµένου 

να µεταφέρουν τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα που 

εξετάζονται. 

Σχεδιασµός 

εργασίας 

Απορρέει από ζητήµατα οργανωσιακού σχεδιασµού και 

εστιάζει στο βαθµό κατά τον οποίο ο τρέχων σχεδιασµός 

εργασίας ευθυγραµµίζεται µε µελλοντικές αλλαγές στο 
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εργασιακό περιβάλλον. 

Εκπαίδευση Περιλαµβάνει την εκπαίδευση και κατάρτιση που απαιτείται 

για τη µετάβαση από τη µελέτη και αναγνώριση των 

προαπαιτούµενων ώστε να διευκολύνει αποτελεσµατικά την 

αλλαγή και να διατηρηθεί στο χρόνο. 

Μετάβαση Αναφέρεται στα παραδοτέα του έργου, στα εµπόδια και τις 

αξιολογήσεις έναντι των παραπάνω στοιχείων προκειµένου να 

εγκαθιδρύσει ένα πλάνο µετάβασης από τις υπάρχουσες 

διατάξεις στις απαιτούµενες νέες διατάξεις.  

 

3.2.17.3 ∆ιατήρηση Πλεονεκτήµατος 

Η υλοποίηση συστηµάτων ηλεκτρονικών προµηθειών επιφέρει σηµαντικές αλλαγές 

σε µία επιχείρηση / οργανισµό. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες στους οποίους θα 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία ώστε να λειτουργήσει οµαλά το σύστηµα 

ηλεκτρονικών προµηθειών. Μερικοί από αυτούς τους παράγοντες αναλύονται 

παρακάτω: 

• Υποστήριξη του εγχειρήµατος από την ανώτερη διοίκηση 

Η υποστήριξη από την ανώτερη διοίκηση είναι κριτικής σηµασίας για την παροχή 

καθοδήγησης και την υποστήριξη του εγχειρήµατος και την εµπλοκή όλων των 

ενδιαφερόµενων µερών να συµµετάσχουν ενεργά στην επιτυχία του έργου. 

• Κινητοποίηση Τελικών Χρηστών για αξιοποίηση των νέων εφαρµογών 

Μιλήστε στους τελικούς χρήστες για τις απαιτήσεις τους και εξηγήστε τους τα 

πλεονεκτήµατα. Οι τελικοί χρήστες θα θέλουν να χρησιµοποιήσουν το σύστηµα µόνο 

εάν έχουν άποψη για το τί προσφέρει και να τους προσφέρει πραγµατικά οφέλη. 

Επίσης η προσεκτική επιλογή των προµηθευτών (και των προϊόντων που 

προσφέρουν) είναι σηµαντικό στοιχείο για να παρακινηθούν οι τελικοί χρήστες ώστε 

να χρησιµοποιούν το σύστηµα και όχι τις χειροκίνητες παραγγελίες. 

• ∆ιαφορές κουλτούρας ενός οργανισµού 
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Η εµπειρία έχει δείξει ότι παραβλέποντας τις διαφορές κουλτούρας εκτός 

επιχείρησης, είναι η βασικότερη πρόκληση, παρά κάποια τεχνικά ή διαδικαστικά 

θέµατα. Αυτά τα soft ζητήµατα είναι διαφορετικά σε κάθε οργανισµό και πρέπει να 

αναγνωρίζονται και να αντιµετωπίζονται. 

• ∆έσµευση Προµηθευτών και Εκπαίδευσή τους 

Η εµπλοκή των προµηθευτών στη διαδικασία ηλεκτρονικών προµηθειών αποτελεί 

έναν από τους κρισιµότερους παράγοντες επιτυχίας. Θα παρέχουν όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες για τη κατασκευή και τη διατήρηση των καταλόγων και 

πρέπει να ενσωµατωθούν στην τεχνολογική πλατφόρµα που πρόκειται να εισαχθεί 

στον οργανισµό. 

Μερικοί προµηθευτές δεν είναι ακόµα σε  θέση να υιοθετήσουν συστήµατα 

ηλεκτρονικών προµηθειών, ενώ άλλοι διαθέτουν µακροχρόνια εµπειρία στη χρήση 

συστηµάτων ηλεκτρονικών προµηθειών. Μια ανάλυση ετοιµότητας των 

προµηθευτών να υιοθετήσουν τα συγκεκριµένα συστήµατα είναι ουσιαστική κατά 

την επιλογή των προµηθευτών µε τους οποίους θα συνεργάζεται ο οργανισµός µέσω 

του συστήµατος. 

• Αποφυγή παραπλάνησης από την Τεχνολογία 

Ένας πραγµατικός κίνδυνος είναι ότι η ανώτερη διοίκηση ενθουσιάζεται µε τις 

ευκαιρίες που προκύπτουν από την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας. Τα διοικητικά 

συµβούλια εµπλέκονται ολοένα και περισσότερο σε αποφάσεις που σχετίζονται µε 

την τεχνολογία, πράγμα που πολλές φορές οδηγεί σε σφάλματα ,αφού ο κίνδυνος είναι 

υψηλός από πιθανή έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων. 

 

3.2.18 Σύστηµα Ηλεκτρονικών Προµηθειών 

Ένα σύστηµα ηλεκτρονικών προµηθειών αποτελείται από επιµέρους υποσυστήµατα. 

Οι παρακάτω εικόνες απεικονίζουν τα υποσυστήµατα αυτά καθώς και τις µεταξύ τους 

αλληλεπιδράσεις.» 
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Σχήµα 7: Υποσυστήµατα Ηλεκτρονικών Προµηθειών  

  

4. Συµπεράσµατα 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποτελεί µια εκτενή αναφορά στον τοµέα του 

ηλεκτρονικού εµπορίου και των ηλεκτρονικών προµηθειών. Θα πρέπει να 

αναφέρουµε ότι το σύστηµα των ηλεκτρονικών προµηθειών έχει αναπτυχθεί αρκετά 

σε σχέση µε τα παλαιότερα χρόνια. Αυτό όµως, δεν σηµαίνει ότι όλες οι εταιρίες και 

επιχειρήσεις είναι σύµµαχοι αυτής της εξέλιξης. Π.χ εταιρία στην Ελλάδα 

χρησιµοποιεί το σύστηµα των ηλεκτρονικών προµηθειών όχι για βελτίωση των 

προµηθειών της, αλλά διότι υποχρεούται από την πολυεθνική στην οποία ανήκει. 

Τέλος, θα πρέπει να τονίσουµε ότι οι ηλεκτρονικές προµήθειες έχουν σαφώς 

προκαλέσει σε διεθνές επίπεδο σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των 
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επιχειρήσεων, επηρεάζοντας συνολικά τον τρόπο διεξαγωγής των προµηθειών και 

διαµορφώνοντας τις σχέσεις των επιχειρήσεων µε τους προµηθευτές τους. Αυτό 

καταδεικνύει ότι οι Ηλεκτρονικές Προµήθειες αποτελούν πλέον µια αναγνωρισµένη 

πρωτοβουλία στον επιχειρηµατικό κόσµο. Συγκεκριµένα, το 80% των επιχειρήσεων 

δηλώνει ότι θεωρεί την ύπαρξη των ηλεκτρονικών προµηθειών πολύ σηµαντική για 

τις υπόλοιπες λειτουργίες του. Σε παγκόσµια κλίµακα, το 20% σκοπεύει να 

εφαρµόσει Ηλεκτρονικές Προµήθειες εντός των τριών προσεχών ετών µε τη 

δραστηριότητα σε Ευρώπη και Ασία να κυµαίνεται σε παρόµοια επίπεδα. Άλλωστε, 

οι ηγεσίες των επιχειρήσεων συνήθως στοχεύουν να χρησιµοποιήσουν την επιτυχία 

της υλοποίησης των Ηλεκτρονικών Προµηθειών ως έναυσµα για την εξάπλωση και 

τη διεύρυνση των συναλλαγών µεταξύ των επιχειρήσεων (B2B), εκµεταλλευόµενες 

την εµπειρία που θα έχει αποκοµισθεί κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της 

εφοδιαστικής τους αλυσίδας σε θέµατα σχεδιασµού, εκπαίδευσης και αλλαγής 

κουλτούρας. Οι Ηλεκτρονικές Προµήθειες µπορούν να επιτύχουν σηµαντική 

εξοικονόµηση κόστους και ταυτόχρονα να αποτελέσουν επένδυση µε ταχείς 

αποδόσεις. Το µήνυµα που προκύπτει είναι σαφές: οι ηλεκτρονικές προµήθειες 

µπορούν να συνεισφέρουν στη µείωση του κόστους των αγορών, στον έλεγχο και τον 

περιορισµό των προµηθειών που εκτελούνται εκτός συµβολαίων και στην επίτευξη 

της µείωσης του κόστους των διαδικασιών µε ταυτόχρονη αύξηση της 

αποδοτικότητας. Σχεδόν τα δύο τρίτα των συµµετεχόντων αναµένουν ότι οι 

Ηλεκτρονικές Προµήθειες θα τους επιτρέψουν να µειώσουν τα έξοδά τους σε 

ποσοστό µεγαλύτερο του 5%, ενώ σχεδόν το 25% των συµµετεχόντων αναµένει 

µείωση των εξόδων σε ποσοστό µεγαλύτερο του 15%. 

Τέλος, το e – procurement αποτελεί τη τεχνολογική εξέλιξη που προσφέρει το 

διαδίκτυο στις επιχειρήσεις. Η εφαρµογή του απαιτεί σωστή υποδοµή, οργάνωση και 

πλήρη κατανόηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου, ενός ξεχωριστού και µέχρι 

στιγµής ανεξερεύνητου χώρου για πολλούς επιχειρηµατίες. Η υιοθέτησή του µπορεί 

να αποφέρει σηµαντικά οφέλη στην επιχείρηση αν γίνει µε σωστά βήµατα, σε 

αντίθετη περίπτωση κάθε προσπάθεια µπορεί να αποβεί µοιραία. Καµία νέα 

τεχνολογία δεν αποτελεί πανάκεια για τα προβλήµατα του σύγχρονου 

επιχειρηµατικού κόσµου. Η λύση στα προβλήµατα είναι η ορθή σκέψη και η 

αντιµετώπισή τους µε ωριµότητα και σοβαρότητα. 
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