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ΗΜΑΝΣΙΚΟ 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

ηελ εηζαγσγή ζαο θάλεηε κηα ζύληνκε αλαθνξά ζην πεδίν ηνπ ειεθηξνληθνύ 

επηρεηξείλ, ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ θαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα 

επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη παξνπζηάδεηε ην πεξηερόκελν ηεο εξγαζίαο ζαο. ηελ 

εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ην γεληθό λόεκα ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ ζα 

αλαπηπρζεί ζηελ εξγαζία κε πεξίπνπ 100-200 ιέμεηο. Τιηθό κπνξείηε λα 

αληιήζεηε από ηνπο ηξεηο ηόκνπο θαη εηδηθόηεξα από ηα ζέκαηα πνπ ζα 

απαζρνιήζνπλ ηελ παξνύζα εξγαζία. 

ην ζύγρξνλν αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ ησλ νξγληζκώλ, ην ειεθηξνληθό επηρεηξείλ 

επηθέξεη ξαγδαίεο αιιαγέο ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα. Η δηεζλήο παξνπζία ηνπ 

ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ, πηέδεη θαη ηηο ζύγρξνλεο επηρεηξεήζεηο πξνο ηελ πηνζέηεζε 

λέσλ επηρεηξεκαηηθώλ κνληέισλ, ηα νπνία πξνθύπηνπλ από ην δηαδίθηπν θαη θέξλνπλ 

αιιαγέο ζην θιαζζηθό επηρεηξείλ. Με αιιαγέο ζε επηκέξνπο ηνκείο ηεο δηνίθεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ην ειεθηξνληθό εκπόξην εθιακβάλεηαη θαη σο απνηέιεζκα ηεο εμέιημεο 

ηνπ δηαδηθηύνπ θαη εληζρύεη νπνηαδήπνηε κνξθή επηρεηξεκαηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

ζπλαιιαγήο. Άιισζηε, ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ πιεξνθνξηαθώλ 

ζπζηεκάησλ, επεθηείλεηαη θαη κεηαβάιιεηαη, απμάλνληαο ηελ αμία ηνπ θάζε 

νξγαληζκνύ ζε όνπνην θάδν ή ηνκέα θη αλ αλήθεη.  

Η παξνύζα εξγαζία πξαγκαηεύεηαη ηα ζύγρξνλα επηρεηξεκαηηθά κνληέια θαζώο θαη 

ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο ζπζηήκαηνο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηεο ρξήζεο 

κνληέισλ. Δπίζεο, ζα αλαιπζεί ε κνξθή ειεθηξνληθνύ εκπεκπνξίνπ ηεο πιαηθόξκαο 

ηνπ Αζελνξάκαηνο θαη νη πξαθηηθέο πνπ εθαξκόδεη σο πξνο ηε δηαρείξηζε 

πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο γλώζεο θαη 

επηρεηξεκαηηθήο επθπίαο, είλαη ην ηξίην ζέκα ηεο εξγαζίαο ηα νπνία θαη ζα κειεηεζνύλ 

θαη αλαιπζνύλ. 

 

Πξνζνρή!! Απαληάηε θαη ζηα ηξία ζέκαηα, ηα νπνία είλαη ηζνδύλακα 

θαη αλαθέξνληαη ζε όινπο ηνπο ηόκνπο 
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 ΘΕΜΑ 1o  

Σν allazorevma.gr είλαη κία από ηηο ππάξρνπζεο δσξεάλ εθαξκνγέο πνπ παξέρνπλ 

πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο πνπ ρξεώλνπλ νη δηάθνξεο εηαηξίεο ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο. Με ηνλ ηξόπν απηό κπνξεί λα βνεζήζεη έλαλ ρξήζηε λα επηιέμεη κία 

εηαηξία ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

Δξσηήζεηο: 

A) Πεξηγξάςηε ην επηρεηξεζηαθό κνληέιν ηεο εηαηξείαο. Η απάληεζή ζαο λα 

πεξηιακβάλεη ηελ πξόηαζε αμίαο (δειαδή ηα νθέιε) πνπ πξνζθέξεη ε 

επηρείξεζε ζηα δηάθνξα εκπιεθόκελα κέξε θαη ην κνληέιν εζόδσλ ηεο 

επηρείξεζεο. (Σόκνο Α, Δλόηεηα 2.3). 

Β) Πξνζδηνξίζηε ηα δεδνκέλα κε ηα νπνία ηξνθνδνηείηαη ην ζύζηεκα απηό θαη 

ηηο πεγέο από ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη. 

Γ) Έλα από ηα ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο ζπζηήκαηνο ιήςεο 

απνθάζεσλ είλαη ε ρξήζε κνληέισλ (Σόκνο Γ, Δλόηεηα 4.3.1.). Πεξηγξάςηε ην 

κνληέιν πνπ θαίλεηαη λα πηνζεηεί ην ζύζηεκα απηό. ηελ απάληεζή ζαο λα 

αλαθέξεηε (i) ηε κεηαβιεηή πνπ ππνινγίδεη ην κνληέιν, (ii) ηηο παξακέηξνπο πνπ 

ιακβάλεη ππόςε ην κνληέιν γηα λα ππνινγίζεη ηε κεηαβιεηή απηή, θαη (iii) ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην απνηέιεζκα (δει. ε κεηαβιεηή πνπ ππνινγίδεηαη από ην 

κνληέιν) ρξεζηκνπνηείηαη από ην ζύζηεκα. 

 

Δλδεηθηηθά: 

 

ΔΡΩΣΗΗ A 

Δνόηηηα 2.3, Γρόζος, 2013, Σόμος Α’, ζελ 60-66  

Σν επηρεηξεκαηηθό κνληέιν είλαη ε αξρηηεθηνληθή θαη ε ςεθηαθή εθαξκνγή ηεο 

ζηξαηεγηθήο κηαο επηρείξεζεο θαη απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ  

επηρεηξεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ.  Σα επηρεηξεκαηηθά κνληέια απνηεινύλ ηε βάζε ηεο 

θάζε εθαξκνγήο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ αθνύ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο κεηά ηελ πηνζέηεζή ηνπο. Η κνληεινπνίεζε βνεζά ηηο επηρεηξήζεηο λα 
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αλαπηύμνπλ επηρεηξεκαηηθά νξάκαηα θαη ζηξαηεγηθέο, λα εληνπίδνπλ θαη αμηνινγνύλ 

ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο αιιά θαη λα επαλαζρεδηάδνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (Γξόζνο, 2013, ζει. 58). 

Έλα ειεθηξνληθό επηρεηξεκαηηθό κνληέιν ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο βαζηθέο ζπληζηώζεο 

(Γξόζνο, 2013, ζει. 59): 

1)Σα πξντόληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη κηα εηαηξεία θαη αληηπξνζσπεύνπλ 

κηα ζεκαληηθή αμία γηα ηνλ πειάηε-ζηόρν (πξόηαζε αμίαο) θαη γηα ηελ νπνία είλαη 

δηαηεζεηκέλνο λα πιεξώζεη. 

2)Σε ζρέζε πνπ ε επηρείξεζε δεκηνπξγεί θαη δηαηεξεί κε ηνλ πειάηε, πξνθεηκέλνπ λα 

ηνλ επραξηζηήζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη βηώζηκα έζνδα.  

3)Σελ ππνδνκή θαη ην δίθηπν ησλ εηαίξσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεί αμία θαη λα δηαηεξεί κηα θαιή ζρέζε κε ηνλ πειάηε.  

4)Σηο νηθνλνκηθέο πηπρέο πνπ κπνξνύλ λα εληνπηζηνύλ ζηηο ηξεηο πξνεγνύκελεο 

ζπληζηώζεο, όπσο ην θόζηνο θαη νη δνκέο ησλ εζόδσλ. 
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ύκθσλα κε ηνλ Timmers (1998 ζην Γξόζνο, 2013, ζει. 60-66), νη ηύπνη ησλ 

επηρεηξεκαηηθώλ κνληέισλ κπνξεί λα είλαη ε εμήο: 

 Ηιεθηξνληθά Καηαζηήκαηα (E-shops) 

 Ηιεθηξνληθέο Πξνκήζεηεο (E-procurement) 

 Ηιεθηξνληθέο Γεκνπξαζίεο (E-auctions) 

 Ηιεθηξνληθά πνιπθαηαζηήκαηα (E-malls) 

 Αγνξέο ηξίησλ (Third party marketplaces) 

 Δηθνληθέο θνηλόηεηεο (Virtual communities) 

 Παξνρείο ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο (Value chain service providers) 

 Οινθιεξσηέο αιπζίδαο αμίαο (Value chain integrators) 

 Πιαηθόξκεο ζπλεξγαζίαο (Collaboration platforms) 

 Μεζηηεία πιεξνθνξηώλ, εκπηζηνζύλεο θαη άιισλ ππεξεζηώλ (Information 

 brokerage, trust and other services) 

 Έγγξακκν (online) απεπζείαο κάξθεηηλγθ 

 Μάξθεηηλγθ ζύλδεζεο (Affiliate marketing) 

 Οκαδηθέο αγνξέο (Group buying) 

Μπνξείηε αλ ζέιεηε λα θάλεηε κηα ζύληνκε αλαθνξά ζε θάζε κνληέιν, αιιά δελ 

ρξεηάδεηαη λα ηα αλαπηύμεηε εθηελώο. 

Ο δηθηπαθόο ηόπνο allazorevma.gr είλαη κηα αλεμάξηεηε ππεξεζία 

ζύγθξηζεο ησλ ηηκώλ, πνπ βνεζά ηνπο θαηαλαισηέο λα ζπγθξίλνπλ ηηο ηηκέο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα θάζε πάξνρν ώζηε λα εμνηθνλνκήζνπλ ρξήκαηα. Σν 

allazorevma.gr παξέρεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα έρεη ν 

ρξήζηεο κηα νινθιεξσκέλε εηθόλα όρη κόλν γηα ηα ρξήκαηα πνπ ζα δαπαλά εηεζίσο, 

αιιά θαη γηα όιεο ηηο πνηνηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαθνξέο (πρ πξνθαηαβνιή, νξηαθή 

ηηκή ζπζηήκαηνο θ.α.) πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη πξηλ αιιάμεη πάξνρν. Η αγνξά 
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ξεύκαηνο είλαη αθόκε θάηη άγλσζην θαη αζαθέο ζην επξύ θνηλό. Σν allazorevma.gr 

είλαη κηα ςεθηαθή πιαηθόξκα ζύγθξηζεο ηηκώλ.  

Πξνζδηνξηζκόο επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ.  

 Σν allazorevma.gr αθνινπζεί έλα δηαθνξεηηθό είδνο επηρεηξεκαηηθνύ κνληέινπ. 

Πξαθηηθά, πξόθεηηαη γηα έλα μερσξηζηό επηρεηξεκαηηθό κνληέιν, απηό ηνπ πάξνρνπ 

κεραλώλ αλαδήηεζεο θαη ζύγθξηζεο ηηκώλ θαη πξντόλησλ. Η πην γλσζηή 

πιαηθόξκα ζηελ Διιάδα πνπ αθνινπζεί απηό ην κνληέιν είλαη ην skroutz.gr αιιά θαη 

ην Bestprice.gr.  

Πην αλαιπηηθά, αλ θνηηάμνπκε ην επηρεηξεκαηηθό κνληέιν ηνπ allazorevma.gr ζα δνύκε 

όηη : 

Σν allazorevma.gr είλαη κηα ςεθηαθή πιαηθόξκα ζύγθξηζεο ηηκώλ. 

Λεηηνπξγεί όπσο αθξηβώο θαη νη ειεθηξνληθέο πξνκήζεηεο, ζπγθξίλνληαο ηηκέο κεηαμύ 

πξνκεζεπηώλ ξεύκαηνο θαη εθθηλώληαο ηελ παξαγγειία αγνξάο. Γίλνληαο πξόζβαζε 

ζηηο εηαηξείεο ελέξγεηαο ζε δπλεηηθνύο πειάηεο θαη ρακειόηεξν θόζηνο ππνβνιήο 

πξνζθνξώλ. Απεπζύλνληαη βέβαηα όρη κόλν ζε επηρεηξήζεηο αιια θαη ζε απινύο 

θαηαλαισηέο ελέξγεηαο. Δλώ, δελ πξαγκαηνπνηείηαη ε πιεξσκή ζηελ πιαηθόξκα. 

Μνηάδεη, σζηόζν, θαη κε ηηο νκαδηθέο αγνξέο, αθνύ δίλεη ζηνπο αγνξαζηέο ηελ 

δπλαηόηεηα λα πεηύρεη ζεκαληηθέο εθπηώζεηο θαη απμάλεη ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή 

δύλακε ησλ πειαηώλ. Σν allazorevma.gr, απνηειεί νπζηαζηηθά ηνλ κεζάδνληα κεηαμύ 

ηεο επηρείξεζεο ελέξγεηαο θαη ησλ θαηαλαισηώλ, ιεηηνπξγώληαο ζαλ έλα meta 

search engine γηα ηελ ελέξγεηα. Κάηη ζαλ ην skroutz.gr θαη ην bestprice.gr θαη 

πξόθεηηαη γηα κηα κεραλή αλαδήηεζεο θαη ζύγθξηζεο ηηκώλ. 

1)Πξντόλ-Τπεξεζία 

Σν allazorevma.gr,πξνζθέξεη ζηνπο θαηαλαισηέο ηελ δπλαηόηεηα ζύγθξηζεο ηηκώλ 

αιιά θαη πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ παξόρσλ ξεύκαηνο ζηελ Διιάδα. 

Δπιίζεο, νη θαηαλαισηέο κπνξνύλ εύθνια λα αιιάμνπλ πάξνρν, δσξεάλ, 

μεθηλώληαο ηελ δηαδηθαζία κέζα από ηελ πιαηθόξκα. Απιά ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ 
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ινγαξηαζκό ηνπο θαη βάδνπλ ηα δεδνκέλα πνπ ηαηξηάδνπλ ζηηο αλάγθεο ηεο παξνρήο 

ξεύκαηνο ηνπο.  

2)ρέζε κε πειάηε.  

Η πιαηθόξκα δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο λα πεηύρεη πξνζθνξέο θαη 

ζεκαληηθέο εθπηώζεηο, αιιάδνληαο παξόρνπο αιιά θαη επηιέγνληαο ζπγθεθξηκέλεο 

εθπησηηθέο πξνζθνξέο από ην site. 

 

3)Τπνδνκή.  

Σν allazorevma.gr πεξηιακβάλεη ηξία εκπιεθόκελα κέξε θαη απηά είλαη νη 

θαηαλαισηέο ξεύκαηνο θαη ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα, νη πάξνρνη ξεύκαηνο θαη 

ελέξγεηαο ζηελ ρώξα θαη ε πιαηθόξκα πνπ ιεηηνπξγεί σο δηακεζνιαβεηήο ησλ 

παξαπάλσ δύν. Σν δίθηπν ησλ παξόρσλ ηνπ ξεύκαηνο πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο 

παξόρνπο ελέξγεηαο ζηελ ρώξα.  

4)Οηθνλνκηθέο πηπρέο  

Όηαλ αλαθεξόκαζηε ζηηο νηθνλνκηθέο πηπρέο, θάλνπκε ιόγν γηα ην κνληέιν 

εζόδσλ. ηα ζπγθεθξηκέλα επηρεηξεκαηηθά κνληέια, ηα έζνδα πξνέξρνληαη από ηηο 

ζπλεξγαδόκελεο εηαηξείεο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε από ηνπο παξόρνπο. Σν 
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θόζηνο ηεο ππεξεζίαο δελ επηβαξύλεη ηνπο ρξήζηεο-θαηαλαισηέο ξεύκαηνο ηνπ 

allazorevma.gr. Καιύπηεηαη από ηνπο Παξόρνπο κε βάζε πξναηξεηηθέο ζπκθσλίεο γηα 

ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο αιιά θαη από δηαθεκίζεηο πνπ ηξέρνπλ ζην site (πεγή: 

https://allazorevma.gr/). 

 

Δπηπξόζζεηα, ε πιαηθόξκα ζα έβγαηλε ην 2016 θαη ζηελ πιαηθόξκα indigogo όπνπ 

ζα αλαδεηνύζε κηθξή ρξεκαηνδόηεζε από όζνπο πνιίηεο πηζηεύνπλ ζε απηήλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηδέα. Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηε κέζνδν ηνπ crowd funding, όπνπ νη 

όζνη ζεσξνύλ όηη ε εηαηξία ηνπο ή ε επηρεηξεκαηηθή ηνπο ηδέα πξνζθέξεη ζηνλ θόζκν, 

δεηνύλ ηελ εζεινληηθή ρξεκαηνδόηεζε ηνπ (πεγή: 

https://www.businessenergy.gr/articlenews/7674/%CF%8C%CE%BB%CE%B1-

%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9-

%CE%BC%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BA-

%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82-

%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-

%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%CF%82-

%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%84%C
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E%BF%CF%82-broker-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC). 

ΔΡΩΣΗΗ Β 

Τα δεδομζνα με τα οποία τροφοδοτείται το ςύςτημα και οι πηγζσ από τισ οποίεσ 

προζρχονται. 

   

Η allazorevma.gr δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο ειεθηξηζκνύ λα αιιάμνπλ 

πάξνρν κε πιήξσο ειεθηξνληθή δηαδηθαζία, εληειώο δσξεάλ. Η πιαηθόξκα παξέρεη 

ζηνπο επηζθέπηεο ηεο ηε δπλαηόηεηα ζύγθξηζεο ηηκώλ ξεύκαηνο κε ηελ on line 

ππνβνιή ζηνηρείσλ θαηαλάισζεο, ηώξα έρεη θάλεη ζπκθσλία κε ηξεηο πξνκεζεπηέο 

ηελ Elpedison, ηνλ ΗΡΩΝ θαη ηε Watt + Volt ώζηε λα ππνβάιινληαη αηηήζεηο 

πξνκήζεηαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο. "Ο θαηαλαισηήο εηζάγεη ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο κέζσ κηαο εύρξεζηεο ειεθηξνληθήο θόξκαο. Ο ρξόλνο 

πνπ απαηηείηαη γηα λα ζπκπιεξσζεί είλαη πεξίπνπ 3 ιεπηά. Η θόξκα ππνβάιιεηαη on-

line. Σν allazorevma.gr, αθνύ ηελ ειέγμεη θαη δηαπηζηώζεη όηη είλαη πιήξεο, ηελ 

πξνσζεί άκεζα ζηνλ πάξνρν πνπ έρεη επηιεγεί", αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ε εηαηξία.  

(πεγή: https://www.businessenergy.gr/articlenews/7982/allazorevmagr-

%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE-

%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%87%CE%BF%CF%85-line ).  
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Σν ζύζηεκα ηεο πιαηθόξκαο ηξνθνδνηείηε από ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηνπο 

παξόνπο. Οη θαηαλαισηέο ρσξίδνληαη ζε νηθηαθνύο ή επαγγεικαηίεο. Τπνινγίδεηαη ε 

θαηαλάισζε ηνπο κε βάζε ηνλ εθθαζαξηζηηθό ηνπο ινγαξηαζκό ή κε ηνλ κέζν όξν ηεο 

ρώξαο αλά ηεηξάκελν.  

 

Έπεηηα, νη απαληήζεηο θηιηξάξνληαη θαη πξνηείλνληαη νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη 

ελέξγεηαο. Δλώ, ν ρξήζηεο αλ ζέιεη κπνξεί λα επηιέμεη λα αιιάμεη πάξνρν, όπνπ εθεί 

ζα πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη κηα λέα θόξκα κε ηα ζηνηρεία ηνπ. 
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Οη πάξνρνη είλαη ν δεύηεξνο ζπληειεζηήο δεδνκέλσλ πνπ ηξνθνδνηεί ην ζύζηεκα ηεο 

πιαηθόξκαο απηήο. Οη πάξνρνη ελέξγεηαο δηαζέηνπλ ζηελ πιαηθόξκα ηα 

δεκνζηεπκέλα ηηκνιόγηα ηνπο. Πηζαλόηαηα, ε άληιεζε ησλ ηηκώλ ησλ παξόρσλ γίλεηαη 

κέζα από απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα όπσο θαη κε ηελ πεξίπησζε ησλ bestpirce.gr 

& skroutz.gr. 

 

Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα εδώ: 

https://allazorevma.gr/main/post/534?gclid=Cj0KCQjwmdzzBRC7ARIsANdqRRl14D4

xjdf0bEvA4oXhFDRB62CeeiuNwM2kl9CfcE2S82bJ9uKfZoIaAvfdEALw_wcB 

https://www.businessenergy.gr/articlenews/7982/allazorevmagr-

%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE-

%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%87%CE%BF%CF%85-line 
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ΔΡΩΣΗΗ Γ 

Δνόηηηα 4.3.1, Παπαδοπούλοσ, 2013, Σόμος Γ’ ζελ 108-110  

 

Έλα ζύζηεκα ζηήξημεο απνθάζεσλ δεκηνπξγείηαη γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ επίιπζε 

ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο ή γηα λα αμηνινγήζεη κηα επθαηξία. Υξεζηκνπνηεί 

δεδνκέλα, παξέρεη κηα εύθνιε δηεπαθή ρξήζηε θαη κπνξεί λα ελζσκαηώζεη ηηο ηδέεο 

ηνπ ιήπηε απνθάζεσλ (Turban et al., 2011 ζην Παπαδνπνύινπ, 2013, ζει. 108). 

 

Σα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ ππνζηεξίδνπλ ηε ιήςε αδόκεησλ θαη 

εκηδνκεκέλσλ απνθάζεσλ. Οη δνκεκέλεο απνθάζεηο επεηδή είλαη θαιά νξηζκέλεο 

κπνξνύλ λα απηνκαηνπνηεζνύλ ή λα ηππνπνηεζνύλ θαη δελ απαηηείηαη ζύζηεκα 

ππνζηήξημεο απνθάζεσλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο. Σα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο 

απνθάζεσλ ππνζηεξίδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ νη νπνίεο δελ είλαη απνθάζεηο 

ξνπηίλαο. Σα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ επηδηώθνπλ λα δώζνπλ απάληεζε 

ζε εξσηήζεηο ηύπνπ „ηη εάλ‟ όπσο γηα παξάδεηγκα „ηη ζα ζπκβεί ζην πξόγξακκα 

παξαγσγήο αλ δηπιαζηάδνληαλ νη πσιήζεηο ηνλ επόκελν κήλα; (Παπαδνπνύινπ, 

2013, ζει. 108). 

 

Σα ζπζηήκαηα ζηήξημεο απνθάζεσλ, ζύκθσλα κε ηνπο Turban & Volonino (2012), 

ζπλδπάδνπλ κνληέια θαη δεδνκέλα γηα ηελ επίιπζε εκηδνκεκέλσλ θαη αδόκεησλ 

πξνβιεκάησλ κε έληνλε παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε. Δίλαη δηαδξαζηηθά, επέιηθηα θαη 

πξνζαξκόζηκα θαη επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα ζπγθεληξώζεη δεδνκέλα θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα ηα αλαιύζεη ρξεζηκνπνηώληαο κνληέια (Παπαδνπνύινπ, 2013, ζει. 

108). 

Τπία βαζικά σαπακηεπιζηικά ηων ζςζηεμάηων ςποζηήπιξερ αποθάζεων 

είναι(Παπαδνπνύινπ, 2013, ζει. 108-109):  
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• Μηα εύθνιε ζηε ρξήζε δηαδξαζηηθή δηεπαθή.  

• Μνληέια ηα νπνία επηηξέπνπλ αλάιπζε επαηζζεζίαο, αλάιπζε ηη-αλ (what-if), 

αλαδήηεζε ζηόρσλ θαη αλάιπζε θηλδύλσλ  

• Γεδνκέλα από εζσηεξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη εμσηεξηθέο πεγέο, ηα νπνία 

πξνζηίζεληαη από ην ιήπηε ησλ απνθάζεσλ πνπ κπνξεί λα έρεη δηαίζζεζε ζρεηηθή κε 

ηελ θαηάζηαζε απόθαζεο. 

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ allazorevma.gr ην κνληέιν πνπ έρεη πηνζεηήζεη είλαη ν 

ππνινγηζκόο ηεο θαηαλάισζεο αλά ηεηξάκελν, κε βάζε ηε ζπκθσλεκέλε ηζρύ (απιή 

ή ηξηθαζηθή ζύλδεζε). Δπίζεο, πξνζζέηεη κηα αθόκα παξάκεηξν. Ρσηάεη ηνλ ρξήζηε 

αλ ζέιεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζύγθξηζεο λα ιακβάλνπλ ππ΄όςηλ ηνλ "πληειεζηή 

Δπηβάξπλζεο Ρήηξαο Οξηαθήο Σηκήο πζηήκαηνο". 

 

ύκθσλα κε ην allazorevma.gr (πεγή: https://allazorevma.gr/compare/results?service=1)  

Οξηαθή Σηκή πζηήκαηνο είλαη ε ηηκή ρνλδξηθήο κε ηελ νπνία αγνξάδνπλ ην ξεύκα νη 

Πάξνρνη. Η ηηκή απηή παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεί έλα κε 

πξνβιέςηκν θόζηνο. Μεηαθπιίνπλ ζπλεπώο κέξνο ηνπ θηλδύλνπ απηνύ ζηνπο 

θαηαλαισηέο. Η ρξέσζε (ή πίζησζε) απηή πξνβιέπεηαη ζηηο ζπκβάζεηο πνπ 

ππνγξάθνπλ νη πειάηεο, αιιά δελ αλαθέξεηαη πάληα ζηνπο δεκνζηεπκέλνπο 

ηηκνθαηαιόγνπο ησλ Παξόρσλ. πλεπώο, είλαη θαιό λα γλσξίδνπκε, όηη πέξαλ ησλ 

αληαγσληζηηθώλ ρξεώζεσλ, είλαη πηζαλόλ λα εκθαληζζεί ζηνπο ινγαξηαζκνύο καο θαη 

ε «ξήηξα ΟΣ», πνπ είλαη κηα επηπιένλ ρξέσζε (ή πίζησζε) πνπ πξέπεη λα 

ζπλππνινγίζνπκε πξηλ αιιάμνπκε Πάξνρν. 

 

Πόζν επεξεάδεη απηή ε “Ρήηξα”ηνλ θαηαλαισηή; 

 

Αλ ε ρνλδξηθή ηηκή (Ο.Σ..) μεπεξάζεη ην άλσ όξην κηαο νπδέηεξεο δώλεο ηηκώλ πνπ 

θαζνξίδεηαη ζηελ ζύκβαζε, ν Πάξνρνο επηβαξύλεη ηνλ θαηαλαισηή, ελώ αλ είλαη 
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κηθξόηεξε από ην θάησ ν Πάξνρνο πηζηώλεη ηνλ θαηαλαισηή. Αο δνύκε έλα 

παξάδεηγκα. 

 

Παξάδεηγκα 

 

Τπνζέηνπκε όηη o Πάξνρνο έρεη νξίζεη ηελ δώλε ζηελ νπνία δελ ρξεώλεη ΟΣ λα είλαη 

κεηαμύ 45 €/MWh θαη 55 €/MWh. Τπνζέηνπκε επίζεο όηη ν θαηαλαισηήο έρεη 

θαηαλάισζε 1.500 kWh/ηεηξάκελν. Αλ ε κέζε ΟΣ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ έρεη 

αλέβεη ζηα 62€/MWh, ε επηπιένλ ρξέσζε ζην ινγαξηαζκό ζα είλαη: 

 

(62-55)=7 €/MWh Υ 1,5 MWh/ηεηξάκελν= 10,50 €/ηεηξάκελν 

 

Η εηήζηα επηβάξπλζε ιόγσ ΟΣ είλαη ζπλεπώο 10,50 Υ 3=31,50 €/έηνο, πνζό 

ζπγθξίζηκν κε ην κέγηζην εηήζην όθεινο από ηελ αιιαγή Παξόρνπ πνπ είλαη ηεο 

ηάμεσο ησλ 55 € γηα θαηαλάισζε 1.500 kWh/ηεηξάκελν. Βεβαίσο κπνξεί λα ζπκβεί 

θαη ην αληίζεην. Η νξηαθή ηηκή λα πέζεη θάησ από ηα 45 επξώ κε ζπλέπεηα ν 

θαηαλαισηήο λα απνιαύζεη κείσζε ζηνλ ινγαξηαζκό ηνπ. Σέινο, αλ ε ρνλδξηθή 

ηηκή ήηαλ κέζα ζηα όξηα ηεο δώλεο 45-55 €/MWh, δελ ππάξρεη θακία επίπησζε 

ζηνλ ινγαξηαζκό. 

 

Γηα λα δηακνξθώζεη ν θαηαλαισηήο άπνςε γηα ην ζέκα παξνπζηάδνληαη νη κέζεο 

κεληαίεο ηηκέο ΟΣ θαη νη «νπδέηεξεο» δώλεο αλά Πάξνρν ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 
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ΘΔΜΑ 2ν  

Δπηζθεθηείηε θαη πεξηεγεζείηε ζηνλ ειεθηξνληθό νδεγό δηαζθέδαζεο 
www.athinorama.gr.  

 

ΔΡΩΣΗΗ 

A) Να αλαιύζεηε ηη κνξθή ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ είλαη ε ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα 

θαη λα ζρνιηάζεηε ην ξόιν ηεο σο ειεθηξνληθνύ δηακεζνιαβεηή. (Σόκνο Β΄, 

Κεθάιαην 2, Δλόηεηα 4.2.2). 

Β) Να εληνπίζεηε θαη παξνπζηάζεηε ηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκόδεη ν ειεθηξνληθόο 

νδεγόο δηαζθέδαζεο ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ (CRM) 

(Δλόηεηα 3.2.1,2, Σόκνο Β’). 

Δλδεηθηηθά: 

ΔΡΩΣΗΗ A 

Δνόηηηα 4.2.2, Πανόποσλος, 2013, Σόμος Β’ ζελ 91-92  

 

Οη δηακεζνιαβεηέο, είλαη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο βξίζθνληαη αλάκεζα ζηελ 

επηρείξεζε (πσιεηέο) θαη ηνπο αγνξαζηέο. Ο ξόινο ηνπο είλαη δηηηόο. Από ηε κηα, 

παξέρνπλ γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε δήηεζε ησλ πξντόλησλ, κε απώηεξν 

ζθνπό λα ηαηξηάμνπλ νη αγνξαζηέο κε ηνπο πσιεηέο, θαη από ηελ άιιε παξέρνπλ 

ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ( Kleindl, 2001). 



 
 
 
 

ΑΠΟΣΔΛΔΙ ΠΡΟΣΑΗ ΑΠΑΝΣΗΗ- ΓΙΑΜΟΡΦΩΣΔ ΣΗ ΓΙΚΗ Α ΜΔ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
ΣΡΟΠΟ ΚΔΨΗ ΚΙ ΔΚΦΡΑΗ- Η ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ ΣΙΜΩΡΔΙΣΑΙ ΑΤΣΗΡΑ ΑΠΟ ΣΟ ΔΑΠ 

ειίδα 17 από 27 

 

 

ην παξαδνζηαθό δίθηπν δηαλνκήο ε παξνπζία κεζαδόλησλ απμάλεη ην θόζηνο. 

Ωζηόζν, ε απεπζείαο ζύλδεζε κεηαμύ επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηώλ κπνξεη λα έρεη 

θάπνηνπο πεξηνξηζκνύο. Γηα απηό θαη ρξεζηκνπνηνύληαη νη ειεθηξνληθνί δηακεζνιαβεηέο 

(Παλόπνπινο, 2013, ζει. 91). 

  

Οη ειεθηξνληθνί δηακεζνιαβεηέο, ειέγρνπλ ηελ ξνή ησλ πιεξνθνξηώλ ζην 

δηαδίθηπν θαη ζπγθεληξώλνπλ πιεξνθνξίεο, ελώ ζε κεηέπεηηα ζηάδην ηηο πσινύλ ζε 

άιινπο. Οη επηρεηξήζεηο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνπο πειάηεο θαη απηνί κε ηελ ζεηξά 

ηνπο επηιέγνπλ αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά πξντόληα (Παλόπνπινο, 2013, ζει. 91). 

Η απεπζείαο ζύλδεζε κεηαμύ ησλ αγνξαζηώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ εηδηθά ζην 

ειεθηξνληθό εκπόξην, ελέρεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνύο. Γηα απηό ην ιόγν ρξεζηκνπνηνύληαη 

ειεθηξνληθνί δηακεζνιαβεηέο, κεξηθά από ηα πιενλεθηήκαηα ησλ νπνίσλ αλαθέξνληαη 

παξαθάησ (Turban et al. 2000 ζην Παλόπνπινο, 2013, ζει. 91-92):  
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 Μεησκέλν θόζηνο αλαδήηεζεο: Τπάξρεη κεγάιν θόζηνο ζην λα βξνπλ νη 

επηρεηξήζεηο ηνπο θαηαλαισηέο ή ην αληίζεην. Με ηε ρξήζε δηακεζνιαβεηώλ νη 

100 νπνίνη έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο βάζεηο δεδνκέλσλ, ην θόζηνο θαζώο θαη ν 

ρξόλνο αλαδήηεζεο κεηώλνληαη.  

  Γηαζθάιηζε απνξξήηνπ: ε πεξίπησζε πνπ ν αγνξαζηήο ή ε επηρείξεζε ζέιεη λα 

παξακείλεη αλώλπκε, ν δηακεζνιαβεηήο κπνξεί λα δηαζθαιίζεη απόθξπςε 

δεδνκέλσλ.  

 Πιήξεο πιεξνθόξεζε πειαηώλ: ε αξθεηέο πεξηπηώζεηο νη επηρεηξήζεηο δελ είλαη 

ζε ζέζε λα παξάζρνπλ ζηνπο αγνξαζηέο όζεο πιεξνθνξίεο είλαη απαξαίηεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα θιείζνπλ ηελ πώιεζε. Έλαο δηακεζνιαβεηήο κπνξεί λα 

ζπγθεληξώζεη πιεξνθνξίεο από πνιιέο δηαθνξεηηθέο πεγέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

πξντόλ κε απνηέιεζκα λα παξάζρεη πιήξε πιεξνθόξεζε ζηνλ αγνξαζηή. 

 Σν Αζελόξακα είλαη ν πην παιηόο νδεγόο δηαζθέδαζεο ηεο Αζήλαο θαη ν 

δηαδηθηπαθόο ηνπ ηόπνο είλαη ην www.athinorama.gr, θαη αλήθεη ζηελ ΓΔΜΗ ΔΚΓΟΣΙΚΗ 

A.E. Θεσξείηαη κάιηζηα ν πην αμηόπηζηνο θαη πιήξεο νδεγόο πόιεο. To αζελόξακα.gr 

είλαη ην πξώην ειιεληθό site πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα λα απνηειέζεη έλα νινθιεξσκέλν 

νδεγό πόιεο. Από ην 1996 κέρξη ζήκεξα βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα πξώηα από άπνςε 

επηζθεςηκόηεηαο sites ηνπ ειιεληθνύ Internet, θαηέρνληαο ζηαζεξά ηελ θνξπθή κεηαμύ 

ησλ sites πνπ αθνξνύλ ηελ έμνδν, ηε δηαζθέδαζε, ηελ ςπραγσγία. Με ηελ πιεξόηεηα θαη 

ηελ εγθπξόηεηα ηνπ Αζελνξάκαηνο, θαιύπηεη όινπο ηνπο ηνκείο ηεο δηαζθέδαζεο θαη ηεο 

ςπραγσγίαο ζηελ πόιε ηεο Αζήλαο, παξέρνληαο ηόζν πιεξνθνξία, όζν θαη άπνςε 

(https://www.athinorama.gr/mediakit/). 

Η δηαξθήο αλαλέσζε, ην εύξνο θαη ε εγθπξόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ θαη νη 

εύρξεζηνη κεραληζκνί αλαδήηεζεο, ην έρνπλ θέξεη θαη ην δηαηεξνύλ πνιύ ςειά ζηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ Διιήλσλ ρξεζηώλ ηνπ internet. Σν athinorama.gr είλαη έλα site 

ζύγρξνλν, δσληαλό, θαη θηιηθό πξνο ην ρξήζηε ζην νπνίν κπνξεί θαλείο λα απνθηήζεη κηα 

νινθιεξσκέλε εηθόλα γηα ηα ζεκαληηθόηεξα γεγνλόηα ηεο εβδνκάδαο, θηλεκαηνγξαθηθά, 

κνπζηθά, ζεαηξηθά, εηθαζηηθά, ελώ ηαπηόρξνλα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα βξεη γξήγνξα θαη 
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αμηόπηζηα όηη ρξεηάδεηαη από ην ρώξν ηεο γεύζεο, ηνπ clubbing θαη ηνπ night life 

(https://www.athinorama.gr/mediakit/). 

Σν αζελόξακα.gr είλαη έλαο ειεθηξνληθόο δηακεζνιαβεηήο θαη κέζα από ηνλ 

ηζηόηνπν ηνπ ελεκεξώλεη ηνπο θαηαλαισηέο γηα ππεξεζίεο θαη πξντόληα ςπραγσγίαο. Η 

κνξθή ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ πνπ πηνζεηεί ε ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα είλαη Β2C, 

δειαδή ειεθηξνληθό εκπόξην επηρείξεζεο πξνο θαηαλαισηέο, πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο 

ελεκέξσζεο γηα ηα δηάθνξα είδε ςπραγσγίαο ζηελ πόιε, ζύγθξηζε θαη έξεπλα αγνξάο , 

γηα παξάδεηγκα πνηνη θηλεκαηνγξάθνη παίδνπλ κηα ηαηλία θαη ιεηηνπξγεί σο έλαο 

ειεθηξνληθόο δηακεζνιαβεηήο. Δπίζεο, δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε πιαηθόξκεο 

αγνξάο εηζηηεξίσλ γηα πξνπώιεζε εηζηηεξίσλ γηα παξαζηάζεηο. Παξέρεη, σο 

δηακεζνιαβεηήο γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε δήηεζε ησλ παξαζηάζεσλ, ηαηληώλ, 

θηλεκαηνγξάθσλ, εθδειώζεσλ, εζηηαηνξίσλ θηι. Πιεξνθνξεί ηνπο θαηαλαισηέο πνπ 

επηζπκνύλ λα βγνπλ ζηε λπρηεξηλή Αζήλα, ρσξίο θόζηνο θαη δηαζθαιίδνληαο ην απόξξεην 

ηεο επηθνηλσλίαο. πγθεληξώλεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη από πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο πεγέο παξέρνληαο ζηνπο θαηαλαισηέο πξόζβαζε ζε πιήζνο επηρεηξήζεσλ 

εζηίαζεο θαη ςπραγσγίαο. 

ΔΡΩΣΗΗ Β 

 

Πξαθηηθέο πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ CRM  

Δνόηηηα 3.2.1,2, Πανόποσλος, 2013, Σόμος Β’ ζελ 57 – 59  

To Π. CRM κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ησλ πσιήζεσλ, ηελ πξόβιεςε 

θαηαλαισηηθώλ αλαγθώλ θαη ηάζεσλ, εληνπίζεη κε κεγαιύηεξε αθξίβεηα ηηο 

θαηαλαισηηθέο αλάγθεο, ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε πξνηάζεσλ αγνξάο, παξέρεη 

εμαηνκηθεπκέλε πιεξνθόξεζε, θαη κπνξεί λα κεγηζηνπνηήζεη ην πεξηζώξην θέξδνπο 

(Παλόπνπινο, 2013) 
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«Τα ζςζηήμαηα διασείπιζερ πελαηειακών ζσέζεων (Customer Relationship 

Management – CRM) παπέσοςν πλεποθοπίερ για ηο ζςνηονιζμό όλων ηων 

επισειπεμαηικών διαδικαζιών πος αθοπούν πελάηερ ζε πωλήζειρ, μάπκεηινγκ και 

εξςπεπέηεζε» (Παπαδοπούλος, 2013, ζελ. 77).  

Μέζσ απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο επηηπγράλεηαη ελνπνίεζε όισλ ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

πειαηώλ θαη έηζη είλαη εύθνια ζηελ αλάιπζή ηνπο. Γηαθξίλνληαη ζε δύν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο ηα επηρεηξεζηαθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζε πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ θαη ηα 

αλαιπηηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ. ηελ πξώηε πεξίπησζε, 

πεξηιακβάλνληαη εξγαιεία ζπλαιιαγώλ, ππνζηήξημεο εμππεξέηεζεο πειαηώλ θαη 

απηνκαηνπνηεκέλνπ κάξθεηηλγθ. ηε δεύηεξε πεξίπησζε πεξηιακβάλνληαη εξγαιεία 

πνπ αλαιύνπλ ηα δεδνκέλα ησλ πειαηώλ θαη έηζη παξέρεηαη πιεξνθόξεζε ζηελ 

εηαηξεία γηα ηελ επίδνζή ηεο (Παπαδνπνύινπ, 2013). 

ην athinorama.gr ν ρξήζηεο κπνξεί λα πεξηεγεζεί κέζα από πιήζνο νδεγώλ 

γηα ηελ δηαζθέδαζε, όπσο ην ζέαηξν, νη θηλεκαηνγξάθνη, ηα εζηηαηόξηα  ζηελ πόιε 

ηεο Αζήλαο. Δπίζεο, δηαζέηεη ην αζελόξακαtravel.gr έλα εμεηδηθεπκέλν θαη εύρξεζην 

ηαμηδησηηθό site ζρεδηαζκέλν γηα λα απνηειέζεη έλαλ αμηόπηζην νδεγό γηα ηηο δηαθνπέο 

ζηελ Διιάδα θαη κηα πεγή ηδεώλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηαμίδηα ζην εμσηεξηθό. Αιιά θαη 

ην αζελόξακαumami.gr, έλα site κνλαδηθό ζην είδνο ηνπ ζηνλ ειιεληθό ρώξν κε παξά 

ηνλ ηεξάζηην όγθν ζπληαγώλ ηνπ. 

Σν athinorama.gr πξνζθέξεη πιήζνο επηινγώλ γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ, αιιά θαη 

ηε δπλαηόηεηα λα ζπλδεζνύλ ζην My athinorama θαη λα γίλνπλ θαη ζπλδξνκεηέο ηνπ. 

Με ην Αζελόξακα νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα δηεθδηθήζνπλ πξνζθιήζεηο θαη εηζηηήξηα γηα 

παξαζηάζεηο θαη εθδειώζεηο θαη θπζηθά κπνξνύλ λα αμηνινγνύλ όζα εζηηαηόξηα 

επηζθέπηνληαη θαη όζα έξγα βιέπνπλ. Δπίζεο, κπνξνύλ λα επηιέμνπλ ηη Newsletter ζα 

ιακβάλνπλ, κε εμεηδηθεπκέλεο πξνηάζεηο πξνζαξκνζκέλεο ζηα ελδηαθέξνληα ηνπο. 
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Μηα επηπιένλ παξνρή ηνπ Αζελνξάκαηνο είλαη ην αζελόξακα club. Σν αζελόξακα 

Club είλαη κηα κνλαδηθή πξσηνβνπιία ηνπ «αζελνξάκαηνο», έλα club κειώλ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε γηα όζνπο ζέινπλ λα απνιακβάλνπλ έμππλα θαη πην νηθνλνκηθά ό,ηη 

θαιύηεξν έρεη λα πξνζθέξεη ε Αζήλα. Tν αζελόξακα Club ζπλεξγάδεηαη κε 

εθαηνληάδεο ρώξνπο από όιν ην θάζκα ηεο γαζηξνλνκίαο, ηεο ςπραγσγίαο θαη ηεο 

πνιηηηζηηθήο δσήο ηεο πόιεο εμαζθαιίδνληαο γηα ηα κέιε ηνπ εηδηθέο ηηκέο θαη 

εθπηώζεηο κέρξη θαη 50%. πκπιεξώλνληαο ηελ θόξκα αίηεζεο κέινπο γίλεζαη κέινο 

ηνπ αζελόξακα Club θαη κε εηήζηα ζπλδξνκή € 25 παξαιακβάλεηο ηελ θάξηα κέινπο 

πνπ ζνπ δίλεη απεξηόξηζηε πξόζβαζε ζε όζα αγαπάο ζηελ πόιε θαη θπζηθά κε 

πξνλόκηα πνπ ην αζελόξακα θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ εμαζθαιίδνπλ ζπλερώο 

απνθιεηζηηθά γηα ηα κέιε! (Πεγή: https://www.athinoramaclub.gr/club.aspx ). 
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ΘΔΜΑ 3 

Μηα αλαπηπζζόκελε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί έλα ύζηεκα Γηαρείξηζεο 
Γλώζεο (Knowledge Management System) θαη εμεηάδεη λα εγθαηαζηήζεη θαη έλα 

ζύζηεκα Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο (Business Intelligence). 

ΔΡΩΣΗΗ: 

A) Πσο πηζηεύεηε όηη κπνξνύλ λα ζπζρεηηζηνύλ ηα δπν παξαπάλσ 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο;  

Β) Πσο κπνξεί θαηά ηε γλώκε ζαο έλα ζύζηεκα επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο λα 

σθειήζεη ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζε θάπνηα από ηα ηέζζεξα, θαηά ηνλ 

Simon, ζηάδηά ηεο (Δλόηεηα 4.1.2 Σόκνο Γ); 

Δλδεηθηηθά: 

ΔΡΩΣΗΗ Α 

Σόμος Γ’, Δνόηηηα 4 ζελ 105-106 και 111-112 

Σςζηήμαηα διασείπιζερ γνώζερ:  ππνζηεξίδνπλ ηε ζπγθέληξσζε, ηελ νξγάλσζε θαη 

ηε ρξήζε ηεο γλώζεο ελόο νξγαληζκνύ. Τπνζηεξίδνπλ ην δηακνηξαζκό, ηε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ηε ζπλεξγαζία ζε νξγαλσζηαθό επίπεδν αλεμαξηήησο ηνπνζεζίαο 

(Turban & Volonino, 2012). Ο ζηόρνο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο γλώζεο είλαη λα 

αλαγλσξίδνπλ, λα ζπιιέγνπλ, λα απνζεθεύνπλ, λα δηαηεξνύλ θαη λα παξαδίδνπλ 

ρξήζηκε πιεξνθνξία ζε κνξθή πνπ έρεη λόεκα ζε νπνηνλδήπνηε ηε ρξεηάδεηαη, 

νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε κέζα ζε έλαλ νξγαληζκό. 

Έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο γλώζεο αθνινπζεί έμη βήκαηα ζε κία θπθιηθή ζεηξά (Turban 

et al., 2011). Η ζεηξά ησλ βεκάησλ ζρεκαηίδεη θύθιν γηαηί ε γλώζε απνθηάηαη θαη 

βειηηώλεηαη κε ην ρξόλν. Tα βήκαηα είλαη ηα αθόινπζα:  
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1. Γεκηνπξγία γλώζεο. Η γλώζε δεκηνπξγείηαη θαζώο νη άλζξσπνη θαζνξίδνπλ λένπο 

ηξόπνπο γηα λα θάλνπλ πξάγκαηα ή αλαπηύζζνπλ ηερλνγλσζία. Μεξηθέο θνξέο 

ππάξρεη κεηαθνξά εμσηεξηθήο γλώζεο.  

2. Καηαγξαθή γλώζεο. Οη λέεο γλώζεηο πξέπεη λα ραξαθηεξηζηεί σο αμηόινγεο θαη 

πξέπεη λα αλαπαξίζηαληαη κε έλαλ ινγηθό ηξόπν.  

3. Βειηίσζε γλώζεο. Οη λέεο γλώζεηο πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζην πιαίζην ζην 

νπνίν αθνξνύλ έηζη ώζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Απηό είλαη ην ζεκείν ζην 

νπνίν νη αλζξώπηλεο ηδέεο πξέπεη λα θαηαγξαθνύλ καδί κε ηα ξεηά γεγνλόηα.  

 4. Απνζήθεπζε γλώζεο. Η ρξήζηκε γλώζε πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα απνζεθεπηεί κε 

κία ινγηθή κνξθή ζε έλα απνζεηήξην γλώζεο έηζη ώζηε νη άιινη ζηνλ νξγαληζκό λα 

κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε ζε απηή. 

Συςτήματα 
Διαχείριςησ 

Γνώςησ 

Δημιουργία 
γνώςησ  

Καταγραφή 
γνώςησ 

Βελτίωςη 
γνώςησ  

Αποθήκευςη 
γνώςησ  

Διαχείριςη 
γνώςησ  

Διάδοςη 
γνώςησ 
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 5. Γηαρείξηζε γλώζεο. Η γλώζε πξέπεη λα είλαη ελεκεξσκέλε θαη έγθπξε. Πξέπεη λα 

επηζεσξείηαη γηα λα είλαη ζίγνπξν όηη είλαη ζρεηηθή θαη αθξηβήο. 6. Γηάδνζε γλώζεο. Η 

γλώζε πξέπεη λα δηαηίζεηαη ζε κηα ρξήζηκε κνξθή ζε νπνηνλδήπνηε ζηελ νξγαληζκό 

ηε ρξεηάδεηαη, νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε. 

 

Τι ονομάδοςμε επηρεηξεκαηηθή επθπΐα (business intelligence): δεδνκέλα θαη 

εξγαιεία γηα ηελ νξγάλσζε, ηελ αλάιπζε θαη ηελ παξνρή πξόζβαζεο ζε δεδνκέλα 

γηα ιήςε απνθάζεσλ  

Σα ζπζηήκαηα επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο δελ πεξηνξίδνληαη ζηε κεζαία δηνίθεζε αιιά 

ρξεζηκνπνηνύληαη από όια ηα επίπεδα ηνπ νξγαληζκνύ   

Γελ είλαη αλεμάξηεηα, απηόλνκα ζπζηήκαηα νύηε ππνζηεξίδνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζηόρν.  

 

Ένα ζύζηεμα επισειπεμαηικήρ εςθςΐαρ έσει ηέζζεπα βαζικά ζηοισεία (Turban & 

Volonino, 2012):  

1. Έλα απνζεηήξην ή κία βάζε δεδνκέλσλ κε ηα πεγαία δεδνκέλα.  

2. Δξγαιεία επηρεηξεκαηηθήο αλάιπζεο (business analytics), κία ζπιινγή εξγαιείσλ 

γηα ρεηξηζκό, εμόξπμε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη ζην απνζεηήξην 

δεδνκέλσλ.  

3. Δξγαιεία δηαρείξηζεο επηρεηξεκαηηθήο επίδνζεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηελ 

αλάιπζε ηεο επίδνζεο.   

4. Μία δηεπαθή ρξήζηε θαη απεηθόληζε 

Σα πζηήκαηα επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο επηηεινύλ ηξεηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: 

1. Δπεξσηήζεηο. Οη επεξσηήζεηο (queries) απνηεινύλ ηξόπν πξόζβαζεο ζηα 

δεδνκέλα θαη αλάιπζεο ηνπ ηη ζπκβαίλεη ή ηνπ ηη ζπλέβε.  

2. Αλαθνξέο. Οη αλαθνξέο απνηεινύλ ηξόπν πξόζβαζεο ή δηαλνκήο ησλ 

δεδνκέλσλ θπξίσο γηα δηαρείξηζε θαζεκεξηλώλ ιεηηνπξγηώλ.  
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3. Δπηρεηξεκαηηθή αλαιπηηθή. Η επηρεηξεκαηηθή αλαιπηηθή παξέρεηαη κε ηα 

αλαιπηηθά εξγαιεία πξνβιέςεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ δηάθνξνπο αιγόξηζκνπο 

γηα ηελ πξόβιεςε απνηειεζκάησλ θαη ζρέζεσλ αλάκεζα ζε κεηαβιεηέο θαζώο 

θαη γηα ηελ αλαγλώξηζε πξνηύπσλ (pattern) ζηα δεδνκέλα. 

 

 

 

πλδπάδνληαο έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο γλώζεο θαη έλα ζύζηεκα επηρεηξεκαηηθήο 

επθπίαο ε επηρείξεζε ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα: 

 Έρεη πξόζβαζε ζε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο αιιά θαη ζε πην εμεηδηθεπκέλεο 

πξνβνιέο θαη κειέηεο, πνπ ζα ηεο επηηξέςνπλ λα αλαιύζε θαη κεζνδεύζε ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο. 

 Να πξαγκαηνπνηήζεη αλαιπηηθέο κειέηεο πάλσ ζε πξόηππα θαη δεδνκέλα θαη 

λα αλαθαιύςεη λέεο ζρέζεηο ζηα δεδνκέλα ηεο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο 

ιήςεο απνθάζεσλ. 

 Να γλσξίδεη θαιύηεξα ηηο επηδόζεηο ηεο κε επηρεηξεκαηηθή αλάιπζε 

 Να ζρεδηάζεη θαιύηεξα ηηο πσιήζεηο ηεο θαη λα απμήζεη ηα θέξδε ηεο 

 Να βειηηζηνπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θαη λα βειηηώζε ηηο δηνηθεηηθέο ηεο 

ιεηηνπξγίεο. 

 Να παξέρεη θαιύηεξε εμππεξέηεζε πειαηώλ. 

Επερωτήςεισ 

Αναφορζσ 

Επιχειρηματική Αναλυτική 



 
 
 
 

ΑΠΟΣΔΛΔΙ ΠΡΟΣΑΗ ΑΠΑΝΣΗΗ- ΓΙΑΜΟΡΦΩΣΔ ΣΗ ΓΙΚΗ Α ΜΔ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 
ΣΡΟΠΟ ΚΔΨΗ ΚΙ ΔΚΦΡΑΗ- Η ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ ΣΙΜΩΡΔΙΣΑΙ ΑΤΣΗΡΑ ΑΠΟ ΣΟ ΔΑΠ 

ειίδα 26 από 27 

 

 Να απνθηήζεη αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα 

 Να πεηύρεη λα δεκηνπξγήζεη θαηλνηνκία. 

 

ΔΡΩΣΗΗ Β 

  

Σόμος Γ’, Δνόηηηα 4.1.2 ζελ. 102 

Η ιήςε απνθάζεσλ πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ζηάδηα ζύκθσλα κε ηνλ Simon 

(1977, νπ. Παπαδνπνύινπ, 2013):  

1. Δπθπΐα. Η επθπΐα ζπλίζηαηαη ζηελ αλαθάιπςε, ηελ αλαγλώξηζε θαη ηελ 

θαηαλόεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ ζε έλαλ νξγαληζκό.  

2. ρεδηαζκόο. Ο ζρεδηαζκόο πεξηιακβάλεη αλαγλώξηζε θαη εμεξεύλεζε 

δηαθόξσλ ιύζεσλ ζην πξόβιεκα.  

3. Δπηινγή. Η επηινγή αθνξά ζηελ επηινγή κεηαμύ ζε ελαιιαθηηθέο ιύζεηο  

4. Τινπνίεζε. Η πινπνίεζε πεξηιακβάλεη ηελ επίηεπμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ιύζεο 

θαη ηε ζπλέρηζε ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο πνξείαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 

Σα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζύζηεκα 

επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο γηα λα ηνπο βνεζήζεη ζην αξρηθό ζηάδην ηεο επθπΐαο ζηελ 

αλαγλώξηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αλάιπζε κεγαιύηεξνπ όγθνπ δεδνκέλσλ, ζε 

πνιύ κηθξόηεξν ρξόλν. Δπίζεο, κπνξεί λα βνεζήζεη ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνύ κε 

ηελ εμεξεύλεζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ γηα νπνηνδήπνηε πξόβιεκα πξνθύςεη θαη λα 

πξνρσξήζνπλ ζηελ επηινγή ηεο ιύζεο, κεηώλνληαο θαη ηνλ νπνηνδήπνηε βαζκό 

αβεβαηόηεηαο κπνξεη λα έρνπλ γηα ηελ απόθαζε ηνπο. Με ηελ πινπνίεζε, ηέινο, ηνπ 

ζρεδηαζκνύ  κπνξνύλ λα έρνπλ ηε ζπλερή παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο ηεο 

ιεηηνπξγίαο.  
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