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Κεφάλαιο 1 – Η έννοια του ηλεκτρονικού επιχειρείν 

 

✓ Ο όρος ηλεκτρονικό επιχειρείν ή e-business διαθέτει μια σειρά από ορισμούς που  

κυμαίνονται από την διατύπωση «διεξαγωγή κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα 

μέσω του διαδικτύου» (Carter, 2001) μέχρι την ευρύτερη αντίληψη «συμπεριλαμβάνει όλες 

τις μορφές ηλεκτρονικού διαμοιρασμού πληροφοριών»(Chaffey, 2009).  

 

✓ Ο Li, αποτύπωνε το ηλεκτρονικό επιχειρείν ως «χρήση πληροφορικής και 

επικοινωνιών που επιτρέπουν τις επιχειρήσεις σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα να 

πραγματοποιούν τις δράσεις τους διαφορετικά, με υψηλότερου επιπέδου τρόπους». 

✓ Ο ευρύτερος ορισμός σημειώθηκε από τον Chaffey (2009) αντανακλά τη σύγκλιση 

τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη διαδικτυακής παρουσίας και web-

based επικοινωνίας, με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για in-house συστήματα και 

την ανάπτυξη πακέτων λογισμικού.  

✓ Ως Ηλεκτρονικό Επιχειρείν νοείται η εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Ο 

όρος του ΗΕπ πρωτοεμφανίστηκε το 1997 από την εταιρεία ΙΒΜ και έκανε λόγο για τον 

μετασχηματισμό των βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών μέσω της χρήσης των 

τεχνολογιών του διαδικτύου.  

 

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν χρησιμοποιεί πρότυπα ηλεκτρονικά δεδομένα σε συνδυασμό 

με αυτοματοποιημένες τεχνολογίες με στόχο τη διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων, 

την ενσωμάτωση εσωτερικών και εξωτερικών ροών δεδομένων και την αυτοματοποίηση 

των επιχειρηματικών διαδικασιών (Health industry Today, 1999).  

 Η πιο σημαντική λειτουργία του ηλεκτρονικού επιχειρείν είναι η διασύνδεση κι η 

αλληλεπίδραση συστημάτων. Συνεπώς, οδηγεί στην εξάλειψη πολλών  λειτουργιών 

που διεξάγονταν από ανθρώπινη παρουσία όπως περιττή εισαγωγή εισροών ή 

επαναλαμβανόμενη επεξεργασία ψηφιακών πληροφοριών. Παράλληλα, η ταχύτερη 

επεξεργασία και τα μειωμένη λάθη στις διαδικασίες και στην αλληλεπίδραση της 

επιχείρησης έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης.  

 Το ηλεκτρονικό επιχειρείν επιτρέπει στους παρόχους των υπηρεσιών να 

επικοινωνούν με πελάτες και προμηθευτές (Follit, 2000). Με αυτό τον τρόπο 

βελτιώνονται οι σχέσεις μεταξύ τους, αυξάνεται ο βαθμός εμπιστοσύνης κι η 

αφοσίωσης τους, ενώ σημειώνεται μεγιστοποίηση κέρδους και ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος για την επιχείρηση.  

 Με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού επιχειρείν παρέχεται σύνδεση μεταξύ πελατών, 

προμηθευτών, εταίρων και υπαλλήλων μέσω Internet, intranet και extranet. Τα 

διαδικτυακά συστήματα (web systems) χειρίζονται συναλλαγές με πελάτες και 
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προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου ενώ οι διαδικτυακές πύλες (web 

portals) χρησιμοποιούνται ώστε να επιτρέπουν πρόσβαση πελατών σε 

περισσότερες πληροφορίες. Mέσω  των intranets συνήθως εξυπηρετούνται σκοποί 

διαδραστικού διαμοιρασμού πληροφοριών. Προφανώς, η αυξημένη διαθεσιμότητα 

πληροφοριών βελτιώνει και την παραγωγικότητα της επιχείρησης. 

 Η ροή της πληροφορίας από και προς την επιχείρηση διευκολύνεται μέσω της 

επέκτασης των extranets, τα οποία επιτρέπουν σε όλο και περισσότερες 

επιχειρήσεις να εφαρμόσουν e-business λύσεις. Επίσης, τα extranets συνδέουν και 

τους προμηθευτές με τους πελάτες, κάτι που επιτρέπει βελτιώσεις στις προμήθειες 

όπως διασύνδεση συστημάτων, ορθολογισμό παραγωγής και αυτόματη παραγγελία 

πρώτων υλών. Η ενσωμάτωση των προμηθειών αναφέρεται ως διοίκηση 

εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management). 

 Το ΗΕπ περιλαμβάνει τις επιχειρηματικές διαδικασίες που εκτείνονται σε ολόκληρη 

την αλυσίδα αξίας: ηλεκτρονικές αγορές και διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

επεξεργασία παραγγελιών, εξυπηρέτηση πελατών, συναλλαγές με επιχειρηματικούς 

εταίρους και πλήθος άλλων. Το ΗΕπ προσβλέπει στην αναβάθμιση των σχέσεων 

της επιχείρησης με όλους τους βασικούς μετέχοντες στις επιχειρηματικές διαδικασίες 

τόσο στο ενδο-επιχειρησιακό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.  
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ΤΟ ΗΕΠ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ:  

✓ Πρώτο επίπεδο, αυτό της εσωτερικής οργάνωσης που αφορά εφαρμογές επικοινωνίας 

και συνεργασίας μεταξύ υπαλλήλων της επιχείρησης (Business to Employee, B2E), 

όπως την ηλεκτρονική πρόσβαση στους πόρους της επιχείρησης (βάσεις δεδομένων, 

έγγραφα, εφαρμογές κ.λ.π.) ή την επιμόρφωση των υπαλλήλων της κάνοντας χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων (e-learning).  

✓ Δεύτερο επίπεδο, τις συναλλαγές B2B, δηλαδή το χονδρεμπόριο και την προμήθεια 

πρώτων υλών, συνοδευόμενες από υποστηρικτικές διαδικασίες όπως όροι πληρωμής 

ή χρόνοι παράδοσης των προϊόντων.  

✓ Τρίτο επίπεδο, οι συναλλαγές B2C, δηλαδή το λιανικό ηλεκτρονικό εμπόριο με 

επίκεντρο τις πωλήσεις προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών σε μεμονωμένους πελάτες.  

Τα τρία αυτά επίπεδα έχουν ως βασικό «αγαθό» συνδιαλλαγής την πληροφορία. Η 

απόκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, αποτίμηση, μεταβίβαση και διάχυση πληροφοριών 

οδηγεί στη δημιουργία γνώσης και στην ικανοποίηση αναγκών των ατόμων και 

επιχειρήσεων παίζοντας έτσι κεντρικό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα, την παραγωγή 

πλούτου και τη διαμόρφωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών. 

ΤΟ ΗΕΠ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΚΥΡΙΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ:  

✓ την αυτοματοποίηση των συναλλαγών και της ροής εργασιών των επιχειρήσεων. 

✓ την υποστήριξη των διοικητικών στελεχών με ευφυή συστήματα και εφαρμογές 

✓ τη μείωση του κόστους  

✓ τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών 

✓  σύντομους κύκλους ζωής προϊόντων 

✓ τη δημιουργία «εξατομικευμένων» σχέσεων με επιχειρήσεις και τελικούς καταναλωτές  

✓ την επικοινωνία 7 ημέρες την εβδομάδα σε 24ώρη βάση  

✓ τη δυνατότητα ο διαδικτυακός χρήστης να είναι ταυτόχρονα καταναλωτής και 

δημιουργός περιεχομένου μέσω του web 2.0 

✓ τη μετάβαση των παραδοσιακών μέσων στο διαδρασιακό περιβάλλον (ο καταναλωτής 

περνάει πλέον περισσότερες ώρες μπροστά στην οθόνη του Η/Υ σε σχέση με την 

τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τα περιοδικά) 

✓ την εμφάνιση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, όπως για παράδειγμα αυτό του 

λογισμικού ως υπηρεσία (software as a service 

✓  τον επαναπροσδιορισμό της λειτουργίας και της προστιθέμενης αξίας ολόκληρων 

βιομηχανιών, όπως αυτών των ταξιδιών και της μουσικής.    
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1. Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. 

 

Είναι πολύ βασικό να διαχωρίζονται αυτοί οι δυο όροι όπου αρκετά συχνά προκαλούν 

σύγχυση λόγω της δημοσιότητας και της αύξησης χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου σε 

σχέση με άλλους τομείς οι οποίοι αποτελούν το ηλεκτρονικό επιχειρείν ( e-business).  

                                     Πηγή: Chaffey D.,2008.                 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο περιγράφει τη διαδικασία αγοράς, πώλησης, μεταβίβασης ή / και 

ανταλλαγής προϊόντων, υπηρεσιών και πληροφοριών µέσω του διαδικτύου ή άλλων 

δικτύων υπολογιστών. (Ε. Turban, Ε. McLean και J. Wetherbe (1997), Information Technology for 

Management, John Wiley & Sons. &  D. Chaffey (2007), E-business and E-commerce Management: 

Strategy, Implementation and Practice, Pearson Education).  

 Το ηλεκτρονικό επιχειρείν αναφέρεται σε έναν ευρύτερο ορισµό του ηλεκτρονικού εμπορίου, 

στον οποίο δεν περικλείεται µόνο η αγορά ή η πώληση αγαθών και υπηρεσιών, αλλά επίσης, 

μεταξύ άλλων, η εξυπηρέτηση πελατών, η συνεργασία µε εμπορικούς εταίρους και η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση.( D. Chaffey (2007), E-business and E-commerce Management: 

Strategy, Implementation and Practice, Pearson Education). 

 Το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να λάβει διάφορες µορφές, ανάλογα µε το βαθµό 

ψηφιοποίησης που χρησιμοποιεί. Για παράδειγμα, στο προϊόν ή στην υπηρεσία που 

πωλείται, δηλαδή αν το προϊόν είναι φυσικό ή ψηφιακό, στην όλη διαδικασία, δηλαδή αν 

γίνεται όλη ηλεκτρονικά ή μεσολαβεί και κάποια φυσική διαδικασία, και, τέλος, στον τρόπο 

παράδοσης των προϊόντων, ο οποίος θα µπορεί να είναι επίσης ψηφιακός. Εάν το προϊόν 

είναι 100% ψηφιακό, τότε η επιχείρηση που διενεργεί το ηλεκτρονικό εµπόριο λειτουργεί 

 Το ηλεκτρονικό εμπόριο ( EC) 

επικαλύπτει   σε κάποιο βαθμό το 

ηλεκτρονικό επιχειρείν ( EB) 

 Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι σε 

γενικές γραμμές ισοδύναμο με το 

ηλεκτρονικό επιχειρείν. 

 Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί 

υποσύνολο του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν.  

EC= EB 

EB 

EB EC 
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µόνο µε τον ψηφιακό τρόπο. Από την άλλη µεριά, το ηλεκτρονικό εμπόριο µπορεί να 

περιλαμβάνει και επιχειρήσεις που υιοθετούν συμπληρωματικά την πρακτική του 

ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλο τον κύκλο της επιχειρηματικότητας τους. Αυτές είναι οι 

λεγόμενες επιχειρήσεις ηλεκτρονικής και φυσικής παρουσίας (click-and-mortar). Ο όρος 

αναφέρεται στην ύπαρξη «φυσικού» (mortar), καθώς και ηλεκτρονικού (click) καταστήματος. 

( Μ. Rappa (2000), Business Models on the Web, North Carolina  State University 

(ecommerce.ncsu.edu), σ. 13.) 

Παράδειγμα αποτελεί ένα φυσικό κατάστηµα το οποίο δέχεται πελάτες σε µια φυσική 

τοποθεσία (on-site), αλλά διαθέτει και ηλεκτρονικό κατάστηµα (e-shop), από το οποίο 

µπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει αγορά των ίδιων προϊόντων. Το ηλεκτρονικό εμπόριο 

χρησιμοποιείται σε πλήθος τοµέων της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως ο τουρισμός, 

η τραπεζική, η κτηματαγορά και η υγεία. Ο βαθµός εισαγωγής του στις επιχειρήσεις είναι 

πια πολύ μεγάλος.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία επικρατεί μια ασάφεια σχετικά με το τι είναι ηλεκτρονικό 

επιχειρείν και τι ηλεκτρονικό εμπόριο.  

Ορισμοί ηλεκτρονικού εμπορίου 

 Η χρήση του Internet και του Web για επιχειρηματικές συναλλαγές. 

 Η διαδικασία αγοράς, πώλησης ή ανταλλαγής προϊόντων, υπηρεσιών και 

πληροφοριών μέσω δικτύων υπολογιστών. 

 Όλες οι ηλεκτρονικές ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ μιας επιχείρησης και των 

εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών της. 

Ορισμοί ηλεκτρονικού επιχειρείν 

Η ψηφιακή δυνατότητα διεξαγωγής συναλλαγών και διεργασιών μέσα σε μια εταιρεία, με τη 

συμμετοχή πληροφοριακών συστημάτων από τον έλεγχο της εταιρείας. 

Ένας ευρύτερος ορισμός του ηλεκτρονικού εμπορίου, που περιλαμβάνει όχι μόνο την αγορά 

και την πώληση αγαθών και υπηρεσιών, αλλά επίσης την εξυπηρέτηση πελατών, τη 

συνεργασία με επιχειρηματικούς εταίρους και την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών 

συναλλαγών μέσα σε ένα οργανισμό. 

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι  

 το ηλεκτρονικό εμπόριο παρουσιάζεται ως η διαδικασία πραγματοποίησης 

οικονομικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου.  
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 Το ΗΕπ, από την άλλη, περιλαμβάνει τη θεμελιώδη αναδιοργάνωση του 

επιχειρηματικού μοντέλου μιας επιχείρησης, ώστε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις 

του διαδικτυακού περιβάλλοντος.  

 Ενώ το ηλεκτρονικό επιχειρείν επικεντρώνεται στην ηλεκτρονική στρατηγική, το 

ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα υποσύνολο αυτής της συνολικής στρατηγικής που 

δίνει έμφαση στις εμπορικές συναλλαγές.  

 Το ηλεκτρονικό επιχειρείν περιλαμβάνει επιχειρηματικές διαδικασίες που εκτείνονται 

στο σύνολο της αλυσίδας  αξίας, από τις προμήθειες έως τις πωλήσεις και τη 

διανομή.  

 Το ηλεκτρονικό επιχειρείν μπορεί να θεωρηθεί σαν έννοια «ομπρέλα» που καλύπτει 

τις επί μέρους έννοιες των υπολοίπων ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων όπως: 

Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-Commerce), Ηλεκτρονική Τραπεζική (e-Banking), 

Τηλεργασία (e-Working), Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning), Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση (e-Government) 

 

 
 

 Παρά το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι δύο 

ξεχωριστές έννοιες υπάρχουν κάποιες ομοιότητες μεταξύ τους. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν 

και το ηλεκτρονικό εμπόριο ενσωματώνουν web τεχνολογίες στις επιχειρηματικές 

διαδικασίες. Η χρήση των τεχνολογιών αυτών βελτιώνει την απόδοση. Για την εφαρμογή και 

των δύο απαιτούνται νέα τεχνολογικά μέσα κι η επιχείρηση βελτιώνει το υλικό, το λογισμικό 

και την υποδομή που διαθέτει. 

 Μία επιχείρηση πρέπει να ξεκινά με πρωτοβουλίες ηλεκτρονικού εμπορίου πριν 

δημιουργήσει εργασίες ηλεκτρονικού επιχειρείν, αφού το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι 

χαμηλότερου επιπέδου πολυπλοκότητας.  

 Το ηλεκτρονικό επιχειρείν προϋποθέτει την ύπαρξη προηγμένων τεχνολογικών υποδομών 

για τη διασύνδεση διάφορων εμπλεκόμενων μερών κι αφού έχει εφαρμόσει επιτυχώς τις 

Ηλεκτρονικό επιχειρείν

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Διεπιχειρησιακό εμπόριο

Ενδοεπιχειρησιακό εμπόριο
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λειτουργίες ηλεκτρονικού εμπορίου, μία επιχείρηση στη συνέχεια μπορεί να προχωρήσει 

στην ανάπτυξη λύσεων ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

 Γενικά είναι δύσκολο για μία επιχείρηση χωρίς υποδομές ηλεκτρονικού εμπορίου να 

ενσωματώσει λειτουργίες ηλεκτρονικού επιχειρείν. Η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει 

τη συλλογή γνώσεων από το έργο του ηλεκτρονικού εμπορίου και να διεξάγει την εφαρμογή 

του ηλεκτρονικού  επιχειρείν πιο εύκολα. Αν αποφασίσει να προχωρήσει στο ηλεκτρονικό 

επιχειρείν χωρίς να έχει αναπτύξει λειτουργίες ηλεκτρονικού εμπορίου, το έργο θα είναι πιο 

χρονοβόρο και δαπανηρό. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο για μία επιχείρηση η δημιουργία δομών 

ηλεκτρονικού εμπορίου πριν την ανάπτυξη λύσεων ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1.2 ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.   

 

Το διαδίκτυο και κατά προέκταση το ΗΕπ εμφανίζουν κάποια χαρακτηριστικά που είναι σε 

θέση να αλλάξουν ριζικά τη δομή και τη λογική του επιχειρείν. Για παράδειγμα ένα απλό 

αλλά και παράλληλα τόσο σημαντικό χαρακτηριστικό του ΗΕπ είναι η παγκόσμια εμβέλεια: 

η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα προσέγγισης νέων αγορών σχετικά εύκολα, αλλά και 

ταυτόχρονα έχει να ανταγωνιστεί μεγάλους και ισχυρούς παίκτες σε κάθε νέα αγορά. 

Τι διαφοροποιεί το ΗΕπ σε σχέση με το κλασσικό επιχειρείν, «σύμφωνα με το βιβλίο των 

Laudon και Laudon 2011.  

Χαρακτηριστικό Περιγραφή 

Συνεχής κάλυψη 

 

Δεν υπάρχουν γεωγραφικά και χρονικά όρια. Η συναλλαγή μπορεί να γίνει 

οποτεδήποτε και από οπουδήποτε. Ειδικότερα και με το κινητό 

ηλεκτρονικό επιχειρείν (μέσω κινητής συσκευής) έχει ενισχυθεί το εμπόριο 

24/7. 

Παγκόσμια   εμβέλεια 

 

Στόχευση σε όλον τον κόσμο ανεξαρτήτως εθνικών και πολιτιστικών 

συνόρων 

Ανοιχτά πρότυπα 

 

Το TCP/IP είναι η κινητήριος δύναμη του διαδικτύου. Επιτρέπει τη 

διασύνδεση όλων των Η/Υ παγκοσμίως χωρίς διαλειτουργικά εμπόδια. 

Αφθονία 

 

Πολλοί τρόποι αναπαράστασης της πληροφορίας. Κείμενο, ήχος, εικόνα 

και βίντεο συνθέτουν ένα πολυμεσικό περιβάλλον. Το διαδίκτυο είναι 

ανεξάντλητη πηγή πληροφορίας με ακριβή και επίκαιρα δεδομένα. 

Διαδραστικότητα 

 

Άμεση ηλεκτρονική επικοινωνία, στην οποία κάθε μέρος της 

προσαρμόζεται στις ενέργειες του άλλου μέρους σε πραγματικό χρόνο. 
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Έτσι για παράδειγμα είναι δυνατή η αυτοεξυπηρέτηση των καταναλωτών 

μέσω εταιρικών ιστοτόπων. 

Προσωποποίηση και 

προσαρμογή 

 

Το ηλεκτρονικό αυτό κανάλι επιτρέπει την 1 προς 1 επικοινωνία και 

στόχευση. Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει το προϊόν, την υπηρεσία ή 

το ψηφιακό περιεχόμενο βάσει των προτιμήσεων του. 

Οικονομίες δικτύου (Network 

externalities) 

 

Όσοι περισσότεροι χρήστες συμμετέχουν και χρησιμοποιούν τον ιστό και 

τις υπηρεσίες του τόσο περισσότερο αυξάνει και η προστιθέμενη αξία του. 

Πόσο διαφορετικό θα ήταν το Facebook αν οι χρήστες του ήταν μόνο οι 

φοιτητές του Πανεπιστημίου Harvard; 

Κανάλι διανομής 

 

Το διαδίκτυο ενεργεί ως διανομέας για τα ψηφιακά προϊόντα αλλά και 

παράλληλα μειώνει την ασυμμετρία της πληροφορίας. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η αγορά αυτοκινήτου: πριν το ΗΕπ η αγορά αυτοκινήτου 

συνδεόταν με πολλές επισκέψεις σε αντιπροσώπους και εκθέσεις (ο 

πωλητής γνώριζε περισσότερα για το προϊόν από τον αγοραστή). Τώρα η 

αναζήτηση, ενημέρωση και σύγκριση των χαρακτηριστικών των 

αυτοκινήτων γίνεται διαδικτυακά και ο καταναλωτής δαπανά πολύ 

λιγότερο χρόνο στο φυσικό κατάστημα για να αγοράσει το αυτοκίνητο. 

Μείωση του κόστους 

συναλλαγής 

 

Στο ΗΕπ και κυρίως στις B2C, B2B συναλλαγές, τα κόστη αναζήτησης 

προμηθευτών και πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες τείνουν προς 

το μηδέν δημιουργώντας συνθήκες «τέλειου ανταγωνισμού». Η 

συναλλαγή είναι μόλις ένα κλικ μακριά. 

Web 2.0 

 

Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να γίνει δημιουργός περιεχομένου. 

Χαρακτηριστικές εφαρμογές του Web 2.0 είναι τα κοινωνικά δίκτυα (social 

media), τα wikis και τα ιστολόγια (blogs) 

 

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΕ 

 Συνεχής κάλυψη: η χρήση των πανταχού δικτύων για την παροχή εξατομικευμένης 

και αδιάλειπτης επικοινωνίας και συναλλαγών μεταξύ μιας εταιρείας και άλλων 

εμπλεκόμενων μερών για να παρέχει ένα επίπεδο αξίας πάνω και πέρα από το 

παραδοσιακό εμπόριο. Η τεχνολογία του  Διαδικτύου/ Ιστού είναι διαθέσιμη παντού: 

στη δουλειά, το σπίτι κ.λπ. και ανά πάσα στιγμή. Η έννοια της διάχυτης υπολογιστικής 

πρωτοεμφανίστηκε το 1988 από τον Mark Weiser στο Computer Science Lab της 

Xerox.  

 Παγκόσμια Εμβέλεια: Το ΗΕπ επιτρέπει την πρόσβαση σε δισεκατομμύρια άτομα και 

οργανισμούς παγκοσμίως καθώς καταργεί τα γεωγραφικά και εθνικά σύνορα: η 

επέκταση του διαδικτύου διεθνώς θα μπορούσε να υποσχεθεί ευρεία πρόσβαση σε 

πελάτες και περισσότερα κέρδη για τις επιχειρήσεις. Γενικότερα τοχεύει παντού 

ανεξάρτητα από εθνικά και πολιτιστικά σύνορα.  
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 Ανοιχτά Πρότυπα: Τα ανοιχτά πρότυπα επιτρέπουν το  διαμοιρασμό όλων των ειδών 

δεδομένων είναι ελεύθερα και με απόλυτη πιστότητα και κάνουν εφικτή την σύνδεση 

μεταξύ των δικτύων. Τα ανοιχτά, παγκόσμια πρότυπα του διαδικτύου μειώνουν τα 

κόστη εισόδου στην αγορά, τα έξοδα που πρέπει να κάνουν οι έμποροι για να φέρουν 

τα αγαθά τους στην αγορά, αλλά και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα, 

δηλαδή την ικανότητα μεταφοράς και χρησιμοποίησης της πληροφορίας με ένα 

ομοιογενή και αποτελεσματικό τρόπο μεταξύ διαφόρων οργανισμών σε επίπεδο 

συστημάτων πληροφορικής. Κάποια από τα ποιο γνωστά ανοιχτά πρότυπα είναι το 

TCP/IP – Πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων στο Internet , το HTTP, HTML – 

Πρότυπα για τον Παγκόσμιο ιστό , το  SMTP, POP, IMAP – Πρότυπα για το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

 Αφθονία (richness): Η αφθονία της πληροφορίας ορίζεται από τρεις πτυχές της ίδιας 

της πληροφορίας. Η πρώτη είναι το εύρος ζώνης ή η ποσότητα των πληροφοριών που  

μπορεί να μεταφερθεί από τον αποστολέα στον δέκτη σε μια δεδομένη χρονική στιγμή 

(μια ταινία στο σινεμά είναι ευρυζωνική). Η δεύτερη πτυχή είναι ο βαθμός κατά τον 

οποίο οι πληροφορίες μπορούν να προσαρμοστούν (customized). Για παράδειγμα, μια 

διαφήμιση στην τηλεόραση είναι λιγότερο προσωπική από μια προωθητική ενέργεια 

μέσω email, αλλά φτάνει σε πολύ περισσότερους ανθρώπους. Η τρίτη πτυχή είναι η 

διαδραστικότητα. Ο διάλογος είναι δυνατός σε μια μικρή ομάδα, αλλά αδύνατος όταν 

μετέχουν εκατομμύρια ανθρώπων. Διαδραστικότητα: Ο χρήστης βρίσκεται σε 

συνεχή, άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία με άλλους χρήστες ή υπολογιστικά 

συστήματα. Με εργαλείο την διαδραστικότητα ο ηλεκτρονικός έμπορος μπορεί να 

προσομοιώσει την προσωπική πώληση σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά και με 

χαμηλότερο κόστος, εφόσον υποκαθιστά την φυσική παρουσία.  

 Προσωποποίηση και προσαρμογή: Έχοντας τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα αλλά 

και το ιστορικό αγορών των πελατών οι εταιρείες μπορούν να στοχεύουν τα 

προωθητικά τους μηνύματα σε συγκεκριμένα άτομα, προτείνοντας μόνο προϊόντα που 

πραγματικά τους ενδιαφέρουν. Με τον όρο προσωποποίηση αναφερόμαστε στη 

διαδικασία διαμόρφωσης του περιβάλλοντος ενός λογισμικού συστήματος ή 

εφαρμογών με βάση τις προσωπικές επιλογές και προτιμήσεις του χρήστη του. 

 Μείωση Κόστους Συναλλαγής (transaction cost) : Σε αντίθεση με την παραδοσιακή 

αγορά, στο ΗΕπ και κυρίως στις B2C, B2B συναλλαγές τα κόστη αναζήτησης, για 

παράδειγμα, τιμών για προϊόντα και υπηρεσίες τείνουν προς το μηδέν δημιουργώντας 

συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού. Η συναλλαγή είναι μόλις ένα κλικ μακριά. Επιπλέον 

σημαντικό ζήτημα αποτελεί και η εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων (ΠΣ) στις 

επιχειρήσεις προκειμένου να μειώσουν τα κόστη συναλλαγής. Για παράδειγμα, οι 

εργαζόμενοι μιας επιχείρησης χρειάζονται επίβλεψη προκειμένου να υλοποιούν τους 

στόχους της επιχείρησης. Όσο μεγαλώνει μια επιχείρηση, τόσο το κόστος συντονισμού 

και διαχείρισης αυξάνει. Η τεχνολογία των πληροφοριών μειώνει το κόστος 

συντονισμού και διαχείρισης διευκολύνοντας την επίβλεψη και τον έλεγχο των 

εργαζομένων.  

 Web 2.0: Το διαδίκτυο και ειδικότερα οι εφαρμογές της κοινωνικής δικτύωσης 

επέτρεψαν το μοντέλο μαζικής επικοινωνίας «πολλοί προς πολλούς». Η Wikipedia 
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αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του Web 2.0. Ο καθένας μπορεί να έχει 

πρόσβαση στην πλατφόρμα, να συμβάλει στο περιεχόμενο και να ελέγξει το υπάρχον 

περιεχόμενο στην πλατφόρμα μέσω του λογισμικού Wiki. Όσο η Wikipedia 

συγκεντρώνει όλο και περισσότερα δεδομένα, τόσο περισσότερο οι χρήστες 

συμβάλλουν σε αυτήν την προσπάθεια με ταυτόχρονη αύξηση της χρήσης για 

αναζήτηση πληροφοριών. 

ΑΝΑΓΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η ανάπτυξη της πληροφορίας έχουν αλλάξει τη μορφή του 

κόσμου , πριν το 1970. Η βιομηχανική εποχή αναμορφώνεται και τη θέση της παίρνει ένας 

νέος τεχνολογικός πολιτισμός ,επιφέροντας πρωτόγνωρες αλλαγές στις συναλλαγές. 

Το Διαδίκτυο , έχει αποτελέσει τη βάση της οικονομικής ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Οι αρτηρίες επικοινωνίας του ιντερνέτ βρίσκονται σε μια μεγάλη 

συλλογή δικτύων υπολογιστών , που και αυτά αναπτύχθηκαν  στη δεκαετία του 1970. Αυτές 

οι αρτηρίες ξεκίνησαν από ένα δίκτυο που ονομάζονταν Αpranet ( Advanced Research 

Projects Agency Network) . το οποίο σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Άμυνας των Η.Π.Α. Το 

αρχικό Apranet έχει αναπτυχθεί και επεκταθεί εδώ και πολλά χρόνια και σήμερα οι απόγονοί 

του σχηματίζουν τη ραχοκοκαλιά αυτού που ονομάζεται ιντερνέτ.  

Σημαντική είναι η επίδραση του ιντερνέτ στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Έτσι, σήμερα συχνά παρατηρείται οι παραδοσιακού τύπου επιχειρήσεις να στρέφονται 

ολοένα και περισσότερο σε ηλεκτρονικές μεθόδους επιχειρηματικής δραστηριότητας ( 

ηλεκτρονικό επιχειρείν), με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας κι των πωλήσεών 

τους.  

Ο όρος e-επιχειρείν (ηλεκτρονικό επιχειρείν ή e-business) υιοθετήθηκε προκειμένου να 

διακρίνει τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα για τη 

διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων τους από αυτές που χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά τα 

παραδοσιακά μέσα και μεθόδους. Τα τελευταία χρόνια, με την εξέλιξη της τεχνολογίας  

ολοένα και περισσότερες εταιρίες στρέφονται προς αυτό για διάφορους λόγους, καθώς η 

πλοήγηση στο Internet μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα και είναι εύκολα προσβάσιμο από το 

ευρύ κοινό. Ο όρος e-εμπόριο αναφέρεται στις επιχειρήσεις εκείνες που δραστηριοποιούνται 

εμπορικά στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τις νέες μεθόδους marketing και πωλήσεων. 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

Για τον οργανισμό: 

 Επέκταση της τοπικής αγοράς σε εθνικές και παγκόσμιες αγορές. Οι πλατφόρμες 

ηλεκτρονικού εμπορίου εξαλείφουν τους χρονικούς και γεωγραφικούς περιορισμούς, καθώς 

οι συναλλαγές πραγματοποιούνται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και από 

οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Κανένας από τους συναλλασσόμενους δεν χρειάζεται να 

ταξιδέψει, αφού η διαπραγμάτευση γίνεται από το ίδιο τους το γραφείο, κάτι που 

μεταφράζεται σε σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος. 

 Μείωση κόστους της δημιουργίας, επεξεργασίας, διανομής, διαφήμισης, αποθήκευσης και 

ανάκτησης πληροφοριών που βασίζονται σε χαρτί. Για παράδειγμα , με την εισαγωγή ενός 

ηλεκτρονικού συστήματος προμηθειών, οι εταιρείες μπορούν να μειώσουν σε μεγάλο βαθμό 

τα διοικητικά τους έξοδα.  

 Βασικό πλεονέκτημα για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος  είναι η 

ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.  

  Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες / Νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Ο επιχειρηματίας  έχει πλέον 

τη δυνατότητα να συγκρίνει προμηθευτές, να αγοράσει υπηρεσίες και υλικά από όλο τον 

κόσμο και να υλοποιεί επιχειρηματικές συνεργασίες.  

 Βελτιωμένη εμπορική εικόνα, βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών, ευκολότερη εύρεση  

νέων εμπορικών εταίρων, απλοποίηση διαδικασιών, συμπίεση του χρόνου, αύξηση της 

παραγωγικότητας , εξάλειψη της εξάρτησης από το χαρτί, επίσπευση της πρόσβασης σε 

πληροφορίες, μείωση των εξόδων μεταφοράς και αύξηση της ευελιξίας.  

Για τον πελάτη: 

 Παγκόσμιο πεδίο επιλογών.  

 Χαμηλότερες τιμές.  

 Καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών . 

 Προϊόντα προσαρμοσμένα στο συγκεκριμένο πελάτη.  

 Νέα προϊόντα και υπηρεσίες.  

 Ευκολία/ άνεση ( αγορές από το σπίτι)  

 Αυτοματοποιημένη διαχείριση επαναλαμβανόμενων αγορών. 

  Αποδοχή και εκμετάλλευση των προσφορών. 

 Σύγκριση και αγορά προϊόντων. 
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       Για τον προμηθευτή: 

 Παγκόσμια παρουσία. 

 Βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα. 

 Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

 Εν κατακλείδι ακολουθώντας την εκρηκτική ανάπτυξη του διαδικτύου, το ΗΕπ γνώρισε και 

αυτό ραγδαία εξέλιξη μετά τη δεκαετία του ΄90. Από τα κλειστά και ιδιωτικά διεπιχειρησιακά 

δίκτυα γρήγορα επεκτάθηκε σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης, όπως το μάρκετινγκ, τις 

πωλήσεις, την παραγωγή και τη διανομή. 

 Ο νέος αυτός τρόπος επιχειρηματικότητας οδήγησε στη δημιουργία εταιρειών κολοσσών, 

όπως το Amazon και το eBay, οι οποίες παράλληλα άλλαξαν τον τρόπο σκέψης και 

συμπεριφοράς των καταναλωτών: πλέον ολοένα και περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν 

το διαδίκτυο για να δημιουργούν ψηφιακό περιεχόμενο και για να πωλούν ή αγοράζουν 

διαδικτυακές υπηρεσίες και προϊόντα.  

 Είναι επίσης σαφές ότι ηλεκτρονικό επιχειρείν και ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι ταυτόσημες 

έννοιες, αλλά το εμπόριο αποτελεί υποσύνολο του πρώτου.  

 Το ΗΕπ επεκτείνεται σε όλα τα τμήματα της εταιρείας, αλλά και την ίδια στιγμή είναι 

εξωστρεφές  

 Στη σημερινή εποχή ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις στρέφουν το επιχειρησιακό τους 

ενδιαφέρον στο ΗΕπ. Αυτό συμβαίνει αφενός γιατί είναι μια ελκυστική αγορά, αφετέρου διότι 

υπάρχουν δυνάμεις που τις ωθούν να επεκτείνουν τη λειτουργία τους στον ψηφιακό κόσμο. 

Μερικοί παράγοντες που πιέζουν τις επιχειρήσεις στην απόκτηση ηλεκτρονικής παρουσίας 

είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους, οι τεχνολογικές εξελίξεις, ο ανταγωνισμός, η 

διεθνοποίηση των συναλλαγών προμήθειας και αγοράς, ο «απαιτητικός» πελάτης και ο 

σύντομος κύκλος ζωής των προϊόντων. 
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Κεφάλαιο  2 –Το περιβάλλον του ηλεκτρονικού 

επιχειρειν - υποδομές. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ : 2.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΣΤΟ ΗΕΠ 

Παράγοντες που επηρεάζουν την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα: 

 

 

1)Το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο διέπει την επιχειρηματική 

δραστηριότητα και επηρεάζει άμεσα τις στρατηγικές επιλογές της ηλεκτρονικής επιχείρησης. 

Το πλαίσιο αυτό είναι αρκετά πολύπλοκο μιας και οι συναλλαγές διεξάγονται σε παγκόσμιο 

επίπεδο και κάθε χώρα έχει τις δικές τις διατάξεις και αρχές. Σκεφτείτε για παράδειγμα τι 

σημαίνει διαδίκτυο στις Η.Π.Α. και τι στο Ιράν ή στην Κίνα. 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την οδηγία 97/7/ΕΚ σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση 

στοχεύει στο να διασφαλίσει στον πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα έχει το ίδιο 

ελάχιστο επίπεδο προστασίας ανεξαρτήτως της έδρας του προμηθευτή στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

Τον Ιούνιο του 2000 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν την Οδηγία 

31/2000/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η οποία έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει την 

ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών μεταξύ των κρατών 

μελών με τη σύγκλιση των διαφορετικών νομοθεσιών των χωρών-μελών σχετικά με τις 

ηλεκτρονικές συμβάσεις.  

1. Νομικό Περιβάλλον

2. οικονομικό Περιβάλλον

3.Κοινωνικό Περιβάλλον 

4. Τεχνολογικό Περιβάλλον
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Σε εθνικό επίπεδο η νομοθεσία έχει κινηθεί προς τον εναρμονισμό με την ευρωπαϊκή 

νομοθεσία και τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα 

ορίζεται κυρίως από: 

✓ Το Προεδρικό Διάταγμα 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».  

✓ Την Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις 

νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και ιδίως του 

ηλεκτρονικού εμπορίου.  

✓ Τον Νόμο 2472 για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και όπως 

τροποποιήθηκε από τον ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων στις ηλεκτρονικές 

επικοινωνίες.  

✓ Τον Νόμο 2251 που ορίζει ότι οποιαδήποτε αγορά μέσω του Διαδικτύου εμπίπτει στις 

διατάξεις των νόμων για τη προστασία του καταναλωτή και όπως αυτός 

τροποποιήθηκε πρόσφατα από τον ν. 3587/2007 εισάγονται και οι ευρωπαϊκές 

ρυθμίσεις για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.  

✓ Τον Νόμο 3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών . 

✓ Τον Νόμο 2121/1993 περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως 

τροποποιήθηκε από τον ν. 3057/2002 για την αποθήκευση σε κρυφή μνήμη κλπ. 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης γνωρίζοντας τη σημαντική αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου 

στην Ελλάδα και θέλοντας να εξασφαλίσει την ασφάλεια των συναλλαγών, ενσωμάτωσε 

στην Ελληνική νομοθεσία με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-891 του 2013 (ΦΕΚ 

Β’2144/30.08.13), τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου του 2011 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, 

την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ.  
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ΤΑ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ 

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΙΣΧΥ ΣΤΙΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ 2014 ΕΙΝΑΙ ΤΑ 

ΕΞΗΣ:  

✓ Ο καταναλωτής έχει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει εάν 

έχει κάνει αγορές εξ’ αποστάσεως, χωρίς να αναφέρει τους λόγους επιβαρυνόμενος 

μόνο τη δαπάνη επιστροφής του προϊόντος. Ο προμηθευτής από τη μεριά του 

υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα, μαζί με τα έξοδα αποστολής εντός 14 

ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ενημερώθηκε από τον καταναλωτή ότι 

υπαναχωρεί. Εάν ο προμηθευτής δεν έχει ενημερώσει τον καταναλωτή για το δικαίωμα 

υπαναχώρησης, τότε η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 12 μήνες μετά την κανονική 

προθεσμία των 14 ημερών.  

✓ Ο προμηθευτής οφείλει να έχει παραδώσει το προϊόν εντός 30 ημερών από την 

παραγγελία, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί άλλη ημερομηνία παραλαβής.  

✓ Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος μόνο εάν ο     

ίδιος προέβη σε κακή χρήση αυτού π.χ. εάν αποσυσκευάσει το προϊόν για να δει πως 

είναι και αυτό λειτουργεί δεν σημαίνει ότι μειώνει την αξία του.  

✓ Θεσπίζεται υποχρέωση λεπτομερούς και σαφούς ενημέρωσης των καταναλωτών για 

το συνολικό κόστος του προϊόντος ή της υπηρεσίας πριν την πραγματοποίηση της 

αγοράς, στις συναλλαγές που γίνονται μέσω διαδικτύου, μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, μέσω fax, μέσω τηλεφώνου και εκτός εμπορικού καταστήματος. 

✓ Ειδικότερα, οι προμηθευτές οφείλουν να αναφέρουν το συνολικό κόστος του      

προϊόντος ή της υπηρεσίας, όπως και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, 

δασμοί, ΦΠΑ κλπ.), πριν την πραγματοποίηση της αγοράς ενώ ο καταναλωτής που 

αγοράζει ηλεκτρονικά δεν θα υποχρεούται να πληρώνει επιβαρύνσεις ή άλλες 

δαπάνες, εάν δεν έχει ενημερωθεί πλήρως και λεπτομερώς πριν κάνει την παραγγελία. 

✓ Δημιουργείται ενιαίο πανευρωπαϊκό έντυπο υπαναχώρησης που καθιστά απλή τη 

διαδικασία υπαναχώρησης σε διασυνοριακές συναλλαγές.  

✓ Αναφέρονται με σαφήνεια τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του καταναλωτή και του 

προμηθευτή σε περίπτωση ακύρωσης μιας σύμβασης.  

✓ Ο καταναλωτής ενημερώνεται με σαφήνεια για το ποιος πληρώνει τα έξοδα σε 

περίπτωση επιστροφής των προϊόντων.  

✓ Παρέχεται ειδική προστασία των καταναλωτών σε περίπτωση συμβάσεων που 

συνάπτονται δια τηλεφώνου (cold calling). Η σύμβαση είναι έγκυρη και ισχύει από τη 

στιγμή που ο καταναλωτής υπογράψει ότι αποδέχεται την προσφορά, ενώ μέχρι 

σήμερα αρκούσε η προφορική συναίνεση δια τηλεφώνου για την εγκυρότητα της 

σύμβασης.  

✓ Απαγορεύεται να επιβαρύνονται οι καταναλωτές με επιπλέον κόστος όταν πληρώνουν 

με πιστωτική κάρτα. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε επιπρόσθετη χρέωση των 
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καταναλωτών πέραν της βασικής τιμής χρέωσης όταν καλούν σε γραμμή 

εξυπηρέτησης.  

✓  Ενισχύεται η προστασία των καταναλωτών σε ότι αφορά στα ψηφιακά προϊόντα 

(υποχρέωση παροχής ενημέρωσης σχετικά με τη συμβατότητα του περιεχομένου, τις 

τεχνικές προδιαγραφές του hardware και του software).  

✓  Θεσπίζεται υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών, πριν την πραγματοποίηση 

της αγοράς, για τα βασικά στοιχεία που αφορούν μία συναλλαγή π.χ. το συνολικό 

κόστος, τον τρόπο πληρωμής, τη διάρκεια της σύμβασης, για αγορές που γίνονται 

εντός εμπορικών καταστημάτων. 

2) Παράλληλα οι οικονομικοί παράγοντες επηρεάζουν άμεσα την 

επιχειρηματική δραστηριότητα ενός οργανισμού.  

✓ Ο ισχυρός ανταγωνισμός,  

✓ η παγκόσμια οικονομία,  

✓ το χαμηλό εργατικό κόστος σε αναπτυσσόμενες χώρες,   

✓ ο πληθωρισμός  

✓ το φορολογικό καθεστώς  

✓  η κατάσταση της Εθνικής οικονομίας (π.χ. εισόδημα και συνθήκες διαβίωσης 

νοικοκυριών) είναι στοιχεία που πιέζουν τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις για ταχεία 

απόκριση, προσαρμογή σε περιορισμούς των τοπικών αγορών και αποδοτικότητα σε 

όλες τις οργανωσιακές λειτουργίες. 

3) Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας που ωθεί τις επιχειρήσεις στο ΗΕπ είναι οι 

κοινωνικές επιρροές. Το κοινωνικό περιβάλλον με τους θεσμούς, τις αξίες και τις 

αντιλήψεις που επικρατούν διαμορφώνει τα καταναλωτικά πρότυπα που επηρεάζουν τις 

στρατηγικές επιλογές μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης. Η φράση «σκέψου παγκόσμια δράσε 

τοπικά» είναι ενδεικτική της στρατηγικής που πρέπει να ακολουθήσει μια ηλεκτρονική 

επιχείρηση. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά καταστήματα, πολλές επιχειρήσεις στο 

διαδίκτυο αντιμετωπίζουν διαφορετικές πολιτιστικές ομάδες καταναλωτών ταυτόχρονα.  

4) Το τεχνολογικό περιβάλλον, επίσης, επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις 

δυνατότητες ανάπτυξης νέων προϊόντων, τις διαδικασίες παραγωγής, την οργάνωση και 

διοίκηση μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης. Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αποδειχθεί ισχυρή 

κινητήρια δύναμη της οικονομικής αύξησης και ανταγωνιστικότητας. Στην ανάλυση των 

επιπτώσεων της εφαρμογής των ΤΠΕ στην επιχειρηματική δραστηριότητα, o ερευνητής Pilat 

(2005) ισχυρίζεται ότι: 
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✓ Η αποτελεσματική αξιοποίηση των ΤΠΕ στις επιχειρηματικές διαδικασίες απαιτεί 

εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό.  

✓  Η οργανωτική αλλαγή είναι το κλειδί για τη λειτουργία των ΤΠΕ σε μια επιχείρηση. 

✓ Οι επιπτώσεις των ΤΠΕ συνδέονται και με την ικανότητα ή την ετοιμότητα των 

επιχειρήσεων να πειραματίζονται και να καινοτομούν.  

✓ Το μέγεθος της εταιρείας επηρεάζει την εφαρμογή των ΤΠΕ. 

✓ Οι επιπτώσεις των ΤΠΕ εμφανίζονται με κάποια χρονική υστέρηση. Έτσι, δε γίνονται 

άμεσα αντιληπτά τα όποια οφέλη. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2.2 ΤΟΜΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

Μια ηλεκτρονική επιχείρηση καθημερινά συναλλάσσεται με άλλες επιχειρήσεις, δημόσιους 

οργανισμούς και ιδιώτες. Η φύση των οντοτήτων που συμμετέχουν σε αυτές τις συναλλαγές 

οδήγησε στην καθιέρωση διαφόρων τύπων ΗΕπ.  

 

 

Επιχείρηση προς Καταναλωτή (Business-to-Consumer, B2C) : Πρόκειται για την πιο 

διαδεδομένη μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία αντιστοιχίζεται με τη λιανική πώληση 

μέσω διαδικτύου. Σε αυτή την κατηγορία, η επιχείρηση μέσω του ηλεκτρονικού 

καταστήματος προσπαθεί να πουλήσει τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες της σε έναν 

απομακρυσμένο πελάτη. Το προϊόν μπορεί να πακεταριστεί και να αποσταλεί μέσω απλού 

ταχυδρομείου ή υπηρεσίας courier είτε να παραδοθεί μέσω διαδικτύου αν μιλάμε για κάποιο 

λογισμικό, κάποιο Antivirus και άλλα συναφή.  

Το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει 24ωρη υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών, 

ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης,  μείωση του κόστους διανομής, εξυπηρέτηση από το σπίτι 

εξαλείφοντας την ανάγκη μετάβασης του πελάτη στο χώρο του καταστήματος, μείωση των 

σταδίων στην αλυσίδα παραγωγής, μείωση των αποθεμάτων.  
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Επιπλέον, Η πρόσβαση που έχει ο καταναλωτής σε πλήθος πληροφοριών αλλά και 

ταυτόχρονα η ευκολία του «ενός κλικ μακριά» για την αναζήτηση και ανάκτηση, έχουν ως 

αποτέλεσμα να αυξηθεί η διαπραγματευτική του δύναμη και να μειωθεί το φαινόμενο της 

ασυμμετρίας της πληροφόρησης (αγοραστής και προμηθευτής γνωρίζουν σε βάθος πλέον 

όλα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και μπορούν εύκολα να τα συγκρίνουν με άλλα 

ανταγωνιστικά).  

Οι εταιρείες για να αντιμετωπίσουν την πίεση αυτή στις τιμές πώλησης των προϊόντων τους 

δίνουν έμφαση στη διαφοροποίηση. Η διαφοροποίηση αλλά και το κόστος αναζήτησης της 

πληροφορίας που συνοδεύει κάθε προϊόν (εκτός από την τιμή) έχουν ως αποτέλεσμα να 

μην υπάρχουν, τουλάχιστον προς το παρόν, συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού. Πέραν της 

τιμής οι αγοραστές αξιολογούν την αξιοπιστία ενός e-shop, την ποιότητα και την αισθητική 

της διεπαφής (web design) ή ακόμη και το εύρος πληροφόρησης για το προϊόν αλλά και τα 

σχόλια που έχουν κάνει άλλοι χρήστες.  Συνεπώς δεν επιζεί μόνο ο φθηνότερος αλλά και ο 

αξιόπιστος, ο ποιοτικός, ο πελατοκεντρικός κ.ο.κ. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα 

ηλεκτρονικού λιανικού καταστήματος αποτελεί το Amazon.com.  

Εκτός της διαφοροποίησης, μια εταιρεία μπορεί να πετύχει στο ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο 

όταν εμπορεύεται:  

• Επώνυμα είδη υψηλής φήμη (π.χ. Samsung)  

• Ψηφιακά προϊόντα (π.χ. iTunes)  

• Προϊόντα με παγκόσμια εγγύηση από έναν αξιόπιστο προμηθευτή (π.χ. Dell) 

 • Προϊόντα χαμηλού ρίσκου αγοράς (π.χ. αναλώσιμα γραφείου)  

• Προϊόντα τα οποία η αγορά τους βασίζεται κυρίως στην πληροφόρηση (search products) 

και όχι στις αισθήσεις (experience products), για παράδειγμα η αγορά ενός φορητού 

υπολογιστή έναντι τροφίμων. 

                                              Επιχείρηση προς Επιχείρηση ( business to business 

B2B): Η κατηγορία B2B ή B2B Marketplaces περιλαμβάνει ηλεκτρονικές εμπορικές 

συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (συνήθως χονδρικό εμπόριο) που δραστηριοποιούνται 

στο χώρο του Διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων είναι η μεγαλύτερη 

μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου, με περίπου 3,6 τρισ. δολ. σε συναλλαγές στις ΗΠΑ το 2010. 

Ο όρος Β2Β περιγράφει εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, όπως είναι μεταξύ 

ενός κατασκευαστή και ενός χονδρεμπόρου ή μεταξύ ενός χονδρεμπόρου και ενός 

λιανοπωλητή. 
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Τέσσερις είναι οι βασικοί τύποι Β2Β συναλλαγών:  

• Αγορά καθοδηγούμενη από αγοραστή (buyer-driven). Μια εταιρική ιστοθέση προμηθειών, 

που χρησιμοποιεί αντίστροφες δημοπρασίες, διαπραγματεύσεις, ομαδικές αγορές ή 

οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ηλεκτρονικού εφοδιασμού.  

• Αγορά καθοδηγούμενη από πωλητή (seller-driven). Εδώ η ηλεκτρονική αγορά 

δημιουργείται από μια εταιρεία που πωλεί σε πολλούς αγοραστές συνήθως μέσω 

καταλόγων ή δημοπρασιών.  

• Ανεξάρτητες αγορές (independent), όπου η ηλεκτρονική αγορά δημιουργείται με σκοπό να 

προσελκύσει αγοραστές και προμηθευτές, να ταιριάξει αγορά και ζήτηση, χωρίς να δίνεται 

έμφαση σε κάποια από τις δύο πλευρές. Οι Β2Β αγορές (ή αλλιώς marketplaces) 

λειτουργούν ως ηλεκτρονικοί κόμβοι (hubs)  που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό αγοραστών 

και πωλητών και αυτοματοποιούν τις επιχειρησιακές συναλλαγές.  

• Βελτιώσεις αλυσίδας προμηθειών και συνεργατικό εμπόριο. Πρόκειται για άλλες 

δραστηριότητες εκτός της αγοράς και πώλησης ανάμεσα σε επιχειρηματικούς εταίρους, 

όπως για παράδειγμα βελτιώσεις στην διεπιχειρησιακή επικοινωνία, στη σχεδίαση και τον 

προγραμματισμό κ.ο.κ. 

Με το Β2Β η σχέση μεταξύ της επιχείρησης και των συνεργατών βελτιώνεται και παρουσιάζει 

καλύτερα αποτελέσματα.  

Τέλος, μία B2B αγορά μπορεί να  προσφέρει τα εξής:  

• Αναζητούνται προϊόντα σε ηλεκτρονικούς καταλόγους, με βάση τη μάρκα, το όνομα του 

κατασκευαστή, το όνομα του προμηθευτή, τον κωδικό του προϊόντος ή ένα συνδυασμό των 

παραπάνω για πιο εύκολη αγορά.  

• Απολαμβάνουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως προσαρμογή της λίστας αγορών 

σύμφωνα με τις ανάγκες τους, υπηρεσίες προώθησης των δικών τους προϊόντων στην 

αγορά, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εφοδιαστικής (Logistics - διακίνηση, 

αποθήκευση προϊόντων).  

 • Μετά από κάθε αγοραπωλησία γίνεται (αν έχουν το κατάλληλο λογισμικό) ενημέρωση των 

τμημάτων της επιχείρησης (λογιστήριο, αποθήκη, πωλήσεις), τόσο του αγοραστή, όσο και 

του προμηθευτή.  

• Διατίθεται υπηρεσία μεταφοράς.  

• Γίνεται έλεγχος πίστωσης του αγοραστή.  
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• Παρέχεται τεχνολογική υποστήριξη 

 

Οι κύριοι ρόλοι στην ηλεκτρονική αγορά είναι αυτοί του αγοραστή, του προμηθευτή και 

του ενδιάμεσου.  

❖ Ο αγοραστής αναζητά ευκαιρίες αγοράς ή προμηθεύεται υπηρεσίες και προϊόντα 
για την παραγωγική διαδικασία.  

❖ Ο προμηθευτής παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες, εκπληρώνοντας έτσι ανάγκες 
των συμμετεχόντων αγοραστών. Ο προμηθευτής φροντίζει να παρέχει και να 
ενημερώνει σε συνεχή βάση, στοιχεία και πληροφορίες για τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες του στον κατάλογο της αγοράς, όπου οι αγοραστές έχουν πρόσβαση.  

❖ Ο ενδιάμεσος είναι μια τρίτη διαμεσολαβητική οντότητα που παρέχει υπηρεσίες 
που διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ αγοραστή προμηθευτή μέσω μιας 
τεχνολογικής πλατφόρμας λειτουργίας της ηλεκτρονικής αγοράς. Τα έσοδα του 
ενδιάμεσου προέρχονται κυρίως από τις αμοιβές συμμετοχής, τις αμοιβές 
υπηρεσιών, συναλλαγών ή από το ποσοστό επί της αξίας συναλλαγών 
(προμήθεια). 

 

Οι ηλεκτρονικές αγορές μπορούν να είναι:  

❖ Δημόσιες, δηλαδή ανοικτές αγορές με δυνατότητα διεθνούς συμμετοχής 

❖ Ιδιωτικές αγορές, οι οποίες επιτρέπουν σε συγκεκριμένους εγκεκριμένους 
προμηθευτές να κάνουν συναλλαγές με άλλες μεγάλες επιχειρήσεις. 

❖  Οριζόντιες αγορές στις οποίες συμμετέχουν επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου και 
είναι συνήθως ηλεκτρονικές αγορές για την αγοραπωλησία προϊόντων / υπηρεσιών 
γενικής χρήσης, όπως είδη γραφείου και μηχανοργάνωσης. 

❖  Κάθετες αγορές, οι οποίες σχηματίζονται γύρω από ένα συγκεκριμένο προϊόν, μια 
υπηρεσία, ένα συγκεκριμένο κλάδο, ή βάσει των αναγκών ενός μεγάλου 
προμηθευτή ή αγοραστή (π.χ. αλουμίνιο). 

 

Οι βασικότερες υπηρεσίες των ηλεκτρονικών αγορών είναι:  

• Δημιουργία ηλεκτρονικών καταλόγων με τα προϊόντα των προμηθευτών. 

 •Τήρηση αρχείου πελατών.  

• Εξελιγμένος μηχανισμός αναζήτησης, ώστε οι αγοραστές να βρίσκουν με ευκολία τα 

προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.  

• Ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγγελίας και των πληρωμών. 

 • Διαχείριση εμπορικής πολιτικής και τιμοκαταλόγων.   



 

Σελίδα 21 από 63 

 

• Τυποποίηση και αυτοματοποίηση των εγκριτικών ροών αγορών και των σταδίων και 

κλιμακίων εγκρίσεων (approval workflows) με βάση τις εσωτερικές διαδικασίες ή 

κανονισμούς της εταιρείας.  

• RFQ - Πρόχειροι διαγωνισμοί και έρευνες αγοράς για την προμήθεια υλικών / υπηρεσιών.  

• Δυναμικές διαπραγματεύσεις (Dynamic Trade) για την πώληση προϊόντων / υπηρεσιών 

και την εκποίηση υλικών, όπως η πλειοδοσία Αγγλικού τύπου, κατά τις οποίες ο 

προμηθευτής ενός αντικειμένου ανοίγει τη δημοπρασία με μια τιμή εκκίνησης και στη 

συνέχεια οι αγοραστές κάνουν διαδοχικές αυξανόμενες προσφορές μέχρι τη λήξη της 

δημοπρασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και η μειοδοσία Ολλανδικού τύπου, 

κατά οποία ο διοργανωτής καθορίζει την τιμή ανοίγματος, το ποσό αναπροσαρμογής και το 

χρονικό βήμα, το οποίο πρέπει να περάσει για να αλλάξει η τιμή. Η τιμή παραμένει σταθερή 

κατά τη διάρκεια κάθε χρονικού βήματος και μεταβάλλεται αυτόματα κατά το ποσό 

αναπροσαρμογής κάθε φορά που ολοκληρώνεται το συγκεκριμένο χρονικό βήμα. Ο πρώτος 

που υποβάλει προσφορά κερδίζει την ποσότητα για την οποία υπέβαλε την προσφορά στην 

τιμή που επικρατούσε εκείνο το χρονικό διάστημα. 

 

Καταναλωτής προς Επιχείρηση (Consumer-to-Business C2B) Πρόκειται για ένα είδος 

εφαρμογών γνωστό και ως reserve auction, στις οποίες ο αγοραστής δίνει τη δική του 

εκτίμηση για την αξία του προϊόντος (demand bit ή απαιτούμενη προσφορά) και ζητά 

προσφορές από τους πωλητές. Για παράδειγμα, όταν ένας καταναλωτής γράφει σχόλια ή 

όταν αποτυπώνει μια χρήσιμη ιδέα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τότε ο καταναλωτής 

είναι αυτός που δημιουργεί την αξία. Η έγγραμμη διαφήμιση μέσω της πλατφόρμας Google 

Adsense ή το συνεργατικό μάρκετινγκ (affiliate marketing) της Amazon είναι τα καλύτερα 

παραδείγματα της C2B κατηγορίας. 
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            Ενδεικτικά παρουσιάζεται C2B αποτύπωση δραστηριότητας 

Επιχείρηση προς Εργαζόμενο (Business-to-Employee,B2E) Εφαρμογές ηλεκτρονικού 

επιχειρείν που οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των 

υπάλληλων τους για άμεση πληροφόρηση, συνεργασία με συναδέλφους και απόκτηση ή 

καταγραφή νέας γνώσης που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών. Οι Β2Ε υπηρεσίες 

επιτρέπουν την άμεση, εύκολη πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα και την αξιοποίησή τους 

οπουδήποτε και οποτεδήποτε.  

Καταναλωτής προς Καταναλωτής (Consumer-to-Consumer, C2C)  : Πρόκειται για 

ιδιώτες που αγοράζουν και πωλούν προϊόντα μεταξύ τους. Η αγοραπωλησία αυτής της 

μορφής γίνεται σε συγκεκριμένα site, τα auction site (site δημοπρασιών) όπως το eBay. Σε 

αυτή την περίπτωση, οι τιμές ρυθμίζονται βάσει της αγοράς και της ζήτησης ανά χρονική 

στιγμή και ουσιαστικά το άτομο που πουλάει το προϊόν λειτουργεί σαν την επιχείρηση στην 

κατηγορία B2C.  

Αντίστοιχη αποτύπωση C2C δραστηριότητας παρουσιάζεται παρακάτω. 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ο όρος ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-Governance) 

αναφέρεται στην αλληλεπίδραση ανάμεσα σε κυβερνητικούς φορείς, πολίτες, επιχειρήσεις 

αλλά και στις εσωτερικές κυβερνητικές λειτουργίες με ηλεκτρονικά μέσα. Απώτεροι στόχοι 

είναι η απλοποίηση, βελτίωση και διαφάνεια των κυβερνητικών όψεων της Διακυβέρνησης. 

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι κάτωθι υποκατηγορίες:  

• Επιχείρηση προς κυβέρνηση (π.χ. προμήθειες μέσω δημοσίου συστήματος ηλ. 

προμηθειών)  

• Κυβέρνηση προς επιχείρηση (π.χ. Υποβολή ΦΠΑ μέσω www.taxisnet.gr)  

• Πολίτης προς κυβέρνηση (οι πολίτες ρωτούν μέσω e-kep.gov.gr) 

 • Κυβέρνηση προς πολίτη (πληροφορίες για δημόσιες υπηρεσίες μέσω των portals των 

φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης),   

• Κυβέρνηση προς κυβέρνηση (ενδοκυβερνητικές υπηρεσίες, για παράδειγμα ανταλλαγή 

ψηφιακών πιστοποιητικών) 

 

 

 

 

http://www.taxisnet.gr/
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Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση όμως για να μπορέσει να ενισχύσει πραγματικά τις 

δημοκρατικές διαδικασίες, να επιφέρει αύξηση της παραγωγικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις, μέσω βελτιωμένων ηλεκτρονικών. υπηρεσιών, 

αλλά και να καταστήσει δυνατή τη συνεργασία μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 

αρχών, χρειάζεται να μεταβεί κάποια στάδια. Προς το σκοπό αυτό υιοθετήθηκε το ακόλουθο 

πλαίσιο:  

•Στάδιο 1 - Πληροφόρηση: Ηλεκτρονική πληροφόρηση για τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες. Η υπηρεσία δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί πλήρως ηλεκτρονικά και ουσιαστικά 

ο ιστοχώρος ενημερώνει για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν, τους φορείς 

που εμπλέκονται για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, τη σειρά εκτέλεσης των συναλλαγών 

που περιλαμβάνει η υπηρεσία, κ.ο.κ.  

• Στάδιο 2 - Αλληλεπίδραση: Λήψη εντύπων .Παρέχουν πληροφοριακό υλικό για τον τρόπο 

διεκπεραίωσης της υπηρεσίας καθώς και υλικό (πρότυπα αιτήσεων, βεβαιώσεων, κλπ) το 

οποίο οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν στον υπολογιστή τους, να το τυπώσουν και 

να το χρησιμοποιήσουν κατά τη φυσική συναλλαγή τους με το φορέα. 

 •Στάδιο 3 – Αμφίδρομη αλληλεπίδραση: επεξεργασία εντύπων, συμπεριλαμβανομένης 

και της ταυτοποίησης.  Online φόρμες για συμπλήρωση  και ηλεκτρονική αποστολή της 

αίτησης. Προϋποθέτουν μηχανισμό αναγνώρισης, ταυτοποίησης και προστασίας των 

δεδομένων που αποστέλλει ο χρήστης. 

 •Στάδιο 4 – Συναλλαγή: Διεκπεραίωση αιτημάτων, ολοκλήρωση συναλλαγών και 

πληρωμή. Παρέχεται η δυνατότητα πλήρους υποκατάστασης της αντίστοιχης μη 

ηλεκτρονικής δημόσιας υπηρεσίας. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η υποβολή ΦΠΑ, 

όπου ο χρήστης εκτός της υποβολής, μπορεί μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής να πληρώσει 

το χρεωστικό υπόλοιπο και έτσι δεν χρειάζεται να μεταβεί αυτοπροσώπως στην αρμόδια 

οικονομική υπηρεσία. 

 • Στάδιο 5 – Προσωποποίηση: Στοχευμένη παροχή υπηρεσιών ανάλογα με τον ρόλο του 

χρήστη. Ο χρήστης μέσω μιας μόνο κυβερνητικής πύλης αποκτά προσωποποιημένες 

υπηρεσίες που αφορούν αποκλειστικά τον ίδιο, απαλλάσσοντας από περιττές ενέργειες τον 

πολίτη ή τον επιχειρηματία (π.χ. η συμπλήρωση της δήλωσης του φόρου εισοδήματος ενός 

μισθωτού του Δημοσίου γίνεται αυτόματα από το σύστημα, εφόσον είναι γνωστή η 

μισθοδοσία του) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 Ένα επιχειρηματικό μοντέλο δεν είναι παρά μια περιγραφή της αξίας που μια εταιρεία 

προσφέρει σε ένα ή περισσότερα τμήματα πελατών, της αρχιτεκτονικής της εταιρείας 

καθώς και το δίκτυο συνεργατών για τη δημιουργία, το μάρκετινγκ και τη διανομή αυτής 

της αξίας, ώστε να παράγει κέρδη και σταθερά έσοδα. 

 Το επιχειρηματικό μοντέλο είναι η αρχιτεκτονική και η ψηφιακή εφαρμογή της 

στρατηγικής μιας επιχείρησης και αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση των  

επιχειρηματικών διαδικασιών.  

 Τα επιχειρηματικά μοντέλα αποτελούν τη βάση της κάθε εφαρμογής ηλεκτρονικού 

εμπορίου αφού καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης μετά την υιοθέτησή 

τους. Η μοντελοποίηση βοηθά τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν επιχειρηματικά οράματα 

και στρατηγικές, να εντοπίζουν και αξιολογούν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες αλλά και 

να επανασχεδιάζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

 «Επιχειρηματικό μοντέλο είναι το σύνολο των τρόπων που μια εταιρία επιλέγει τους 

πελάτες της, ορίζει και διαφοροποιεί τις προσφορές της, αποφασίζει τις εργασίες που 

θα πράξη μόνη της και αυτές που θα αναθέσει σε τρίτους, καθορίζει τους πόρους της, 

αναπτύσσεται στην αγορά, προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες και 

κατακτά κέρδη.»(Slywotzkh, 1996), (Lee, 2001). 

 «Επιχειρηματικό μοντέλο είναι η μέθοδος πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων μιας 

επιχείρησης ώστε να έχει έσοδα. Το επιχειρηματικό μοντέλο επεξηγεί τον τρόπο που η 

επιχείρηση έχει κέρδος με τον καθορισμό της θέσης της στην αλυσίδα αξιών.» (Rappa, 

2001). 

Ένα ηλεκτρονικό επιχειρηματικό μοντέλο χωρίζεται σε τέσσερις βασικές συνιστώσες. 

1) Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει μια εταιρεία και αντιπροσωπεύουν 

μια σημαντική αξία για τον πελάτη-στόχο (πρόταση αξίας) και για την οποία είναι 

διατεθειμένος να πληρώσει. 

2) Τη σχέση που η επιχείρηση δημιουργεί και διατηρεί με τον πελάτη, προκειμένου να 

τον ευχαριστήσει και να δημιουργήσει βιώσιμα έσοδα.  
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3) Την υποδομή και το δίκτυο των εταίρων που είναι απαραίτητα προκειμένου να 

δημιουργεί αξία και να διατηρεί μια καλή σχέση με τον πελάτη.  

4) Τις οικονομικές πτυχές που μπορούν να εντοπιστούν στις τρεις προηγούμενες 

συνιστώσες, όπως το κόστος και οι δομές των εσόδων. 

 

Τα επιχειρηματικά μοντέλα είναι αφηρημένες, περίπλοκες έννοιες , οι 

βασικοί τύποι είναι :  

1)Ηλεκτρονικά Καταστήματα (E-shops): Περιλαμβάνουν το διαδικτυακό μάρκετινγκ ενός 

οργανισμού με στόχο την προώθησή του και τη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών του. Τα 

οφέλη για την εταιρεία είναι η αυξημένη ζήτηση λόγω μεγαλύτερης αγοράς-στόχου (και 

δεδομένου ότι το ηλεκτρονικό  κατάστημα είναι συμπληρωματική δραστηριότητα της 

προηγούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας), σημαντικά χαμηλότερο κόστος για διεθνή 

παρουσία και κόστος προώθησης και πωλήσεων. 

 Οι πελάτες επιτυγχάνουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού, 

της αρτιότερης πληροφόρησης και μεγαλύτερης ευκολίας στις παραγγελίες λόγω 24ώρης 

διαθεσιμότητας του ηλεκτρονικού καταστήματος. 

 Η Amazon.com αποτελεί τη ναυαρχίδα των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Τα ηλεκτρονικά 

καταστήματα απαιτούν την υλοποίηση πολλαπλών μηχανισμών, όπως ο ηλεκτρονικός 

κατάλογος, η μηχανή εσωτερικής αναζήτησης, το ηλεκτρονικό καλάθι και η ηλεκτρονική 

πληρωμή. Οι υπηρεσίες που μπορεί ένα e-shop να υποστηρίξει είναι ανεξάντλητες. 

Επιγραμματικά ακολουθούν οι βασικότερες: 

 Πωλήσεις με χρέωση Paypal ή πιστωτικής κάρτας . 

  Δυνατότητα αποστολής newsletter και εκπτωτικών κουπονιών μέσω e-mail . 

  Κατασκευή e-shop με φίλτρα πλοήγησης βάσει προμηθευτή ή τιμής 

  Διαδικασία εγγραφής μέλους - πελάτη (Sign In) . 

  Wish list (καλάθι αγαπημένων προϊόντων) .  

  Λειτουργία σχετικών προϊόντων (related products) στο backend . 

  Δυνατότητα του πελάτη να βλέπει την καρτέλα του και το ιστορικό των παραγγελιών 
του . 

 Υπολογισμός ταχυδρομικών εξόδων βάσει βάρους και γεωγραφικής ζώνης. 

2) Ηλεκτρονικές Προμήθειες (E-procurement): Ηλεκτρονικές προμήθειες είναι η 

ηλεκτρονική διαχείριση των δραστηριοτήτων προμηθειών προϊόντων ή και υπηρεσιών μίας 
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επιχείρησης. Τα οφέλη των ηλεκτρονικών προμηθειών περιλαμβάνουν τη μείωση του 

κόστους διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, λιγότερα αποθέματα, αυξημένη ευελιξία 

στην αλυσίδα εφοδιασμού, τη μείωση των χρόνων παράδοσης, αυξημένη «ορατότητα» της 

αλυσίδας εφοδιασμού, παρουσία περισσότερων εναλλακτικών στην επιλογή των 

προμηθευτών και τη μείωση του κόστους αγοράς. Οι προμηθευτές αποκτούν περισσότερες 

ευκαιρίες υποβολής προσφορών, ευκολότερη πρόσβαση σε δυνητικούς πελάτες και 

χαμηλότερο κόστος υποβολής προσφορών. 

3) Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες (E-auctions) : Πρόκειται για τον ηλεκτρονικό τρόπο 

υλοποίησης των κλασικών παραδοσιακών δημοπρασιών. Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες 

εκτελούνται σε ελάχιστο χρόνο, με κοινό σημείο πρόσβασης για διοργανωτές και 

συμμετέχοντες. Απευθύνονται στην τοπική και στη διεθνή αγορά.  

Οι συμμετέχουσες οντότητες σε ένα σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών είναι ο 

δημοπράτης που καθορίζει τους όρους, με βάση τους οποίους θα πραγματοποιηθεί η 

δημοπρασία, ο πωλητής, ο οποίος προσφέρει τα προϊόντα του προς πώληση και ο 

αγοραστής, ο οποίος προσφέρει μια τιμή για τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει.  

Τα έσοδα για τις επιχειρήσεις που παρέχουν την υποδομή για τη διεξαγωγή των 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών προέρχονται από συνδρομές των συμμετεχουσών εταιρειών, 

ή από προμήθειες που σχετίζονται με τον όγκο ή την αξία των συναλλαγών ή ακόμη και από 

διαφημίσεις στον ιστοχώρο τους. Τα προσφερόμενα προϊόντα καλύπτονται με τη χρήση 

τεχνολογιών πολυμέσων (βίντεο προϊόντος, δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης και 

περιστροφής, ηχητική παρουσίαση χαρακτηριστικών κλπ.) Τα έσοδα για τις επιχειρήσεις 

που παρέχουν την υποδομή για τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών προέρχονται 

από τα έσοδα παροχής της τεχνολογίας της πλατφόρμας, τα έσοδα που σχετίζονται με τον 

όγκο ή την αξία των δοσοληψιών και τα έσοδα διαφημίσεων.  

4). Ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα (E-malls): Τα ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα είναι 

ένα σύνολο ηλεκτρονικών καταστημάτων (eshops), τα οποία εντάσσονται κάτω από μια 

ευρέως γνωστή επωνυμία (brand). Οι επιχειρήσεις επωφελούνται από την φήμη και την 

αξιοπιστία του ηλεκτρονικού πολυκαταστήματος, αυξάνοντας έτσι την επισκεψιμότητα των 

ιστοσελίδων τους και παράλληλα έχουν ευκολότερη συντήρηση του ηλεκτρονικού τους 

καταστήματος.  
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Οι πελάτες επωφελούνται από την πρόσβαση σε διαφορετικά προϊόντα/ υπηρεσίες μέσω 

ενός σημείου επαφής. Οι βασικές παρεχόμενες υπηρεσίες του συγκεκριμένου 

επιχειρηματικού μοντέλου είναι οι:  

 Παρουσίαση προϊόντων μέσω ηλεκτρονικών καταλόγων  

 Ολοκληρωμένος μηχανισμός πληρωμών  

 Μηχανισμοί διαφημίσεων Ωστόσο η εμπορική επιτυχία αυτού του επιχειρηματικού 

μοντέλου έχει αμφισβητηθεί εντόνως, μιας και η έννοια της «γειτνίασης» δεν 

μεταφράζεται σε αντίστοιχη φυσική απόσταση στον κυβερνοχώρο, όπου κάθε 

τοποθεσία είναι μόλις ένα κλικ μακριά. 

             

5)Αγορές τρίτων (Third party marketplaces): Μοντέλο κατάλληλο για τις εταιρείες εκείνες 

που επιθυμούν να αναθέσουν την επιχειρηματική τους παρουσία στο Διαδίκτυο σε έναν 

τρίτο φορέα. Στη συντριπτική πλειοψηφία οι επιχειρήσεις αυτές δεν εγκαταλείπουν τα 

παραδοσιακά τους κανάλια διανομής, αλλά επεκτείνονται στο «νέο» on-line κανάλι του 

διαδικτύου. Στις αγορές τρίτων προστίθενται αρκετές νέες δυνατότητες, όπως η δημιουργία 

«διακριτής επωνυμίας» (branding), οι πληρωμές, η διοικητική μέριμνα, οι παραγγελίες και η 

πλήρης κλίμακα ασφαλών συναλλαγών. 

6)Εικονικές κοινότητες (Virtual communities): Μια εικονική κοινότητα, όπως ορίζεται από 

τον Timmers, αποτελείται από μέλη που προσφέρουν πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο 

αντικείμενο σε έναν δικτυακό χώρο και με τεχνολογίες που εξασφαλίζονται από τον πάροχο 

της εικονικής κοινότητας. Η αξία των εικονικών κοινοτήτων προέρχεται από τα μέλη της 

(πελάτες ή συνεργάτες), οι οποίοι προσθέτουν τις πληροφορίες τους σε ένα βασικό 

περιβάλλον που παρέχεται από την εταιρεία της εικονικής κοινότητας.  

7)Παροχείς υπηρεσιών υποστήριξης (Value chain service providers): Ειδικεύονται σε 

μια συγκεκριμένη λειτουργία της αλυσίδας παραγωγής αξίας μιας εταιρείας (value chain), 

π.χ. ηλεκτρονικές πληρωμές, διανομή προϊόντων, με στόχο να γίνει αυτή η λειτουργία το 

στρατηγικό ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Παραδείγματα: FedEx, PayPal. 

8)Ολοκληρωτές αλυσίδας αξίας (Value chain integrators): Αποσκοπούν στην 

ολοκλήρωση πολλών διαφορετικών τμημάτων της αλυσίδας, ώστε να εκμεταλλευτούν 

αποτελεσματικά τη διακινούμενη πληροφορία μεταξύ αυτών των επιπέδων. Τα έσοδα 

εξασφαλίζονται από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
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9) Πλατφόρμες συνεργασίας (Collaboration platforms) : Οι συνεργατικές πλατφόρμες 

παρέχουν ένα σύνολο εργαλείων και εξασφαλίζουν ένα περιβάλλον πληροφόρησης που 

αποσκοπεί στη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων. Η πλατφόρμα επικεντρώνεται 

συνήθως σε μια συγκεκριμένη διαδικασία, όπως για παράδειγμα ο κοινός σχεδιασμός και 

ανάπτυξη προϊόντων, ενώ οι συνεργάτες επωφελούνται από την ανταλλαγή των 

πληροφοριών. 

10) Μεσιτεία πληροφοριών, εμπιστοσύνης και άλλων υπηρεσιών (Information 

brokerage, trust and other services) :Ηλεκτρονικοί μεσάζοντες που ελέγχουν τη ροή 

πληροφοριών στο web, συγκεντρώνοντας πληροφορίες και πουλώντας αυτές σε τρίτους. 

Συχνά πρόκειται για δραστηριότητες, όπως αναζήτηση πληροφοριών (π.χ. Yahoo) ή 

διασφάλισης του απορρήτου (π.χ. VeriSign).  

11) Έγγραμμο (online) απευθείας μάρκετινγκ : Απευθείας πωλήσεις από έναν παραγωγό 

ή κατασκευαστή σε έναν πελάτη. Οι μεσάζοντες καταργούνται (αποδιαμεσολάβηση – 

disintermediation), ο καταναλωτής επωφελείται λόγω χαμηλότερης τιμής, ενώ ο πωλητής 

μπορεί και πουλάει υψηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση αλλά και έχει 

άμεση αντίληψη και πληροφόρηση για τις προτιμήσεις του πελάτη. Κατά τον τρόπο αυτό, οι 

αεροπορικές εταιρείες γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο τις απαιτήσεις των ταξιδιωτών και 

ανταποκρίνονται άμεσα με δυναμική τιμολόγηση, ώστε να αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους. 

12) Καθορισμός τιμής (Name-your-own-price) : Στο μοντέλο αυτό (name-your-own-

price), ένας εν δυνάμει αγοραστής ονοματίζει την τιμή που προτίθεται να πληρώσει π.χ. για 

ένα αεροπορικό ταξίδι και ζητά από τους προμηθευτές (επιχειρήσεις) να πουλήσουν το 

αγαθό ή την υπηρεσία σ’ αυτήν την τιμή. Το μοντέλο αυτό κατοχυρώθηκε με πατέντα από 

την Priceline.com. 

13) Μάρκετινγκ σύνδεσης (Affiliate marketing) : Επινόηση της Amazon.com που 

χρησιμοποιείται εκτεταμένα σε πλήθος ιστοχώρων. Είναι ένα μοντέλο συνεργασίας μεταξύ 

δυο ιστοτόπων (συνήθως ένα site περιεχομένου και ένα site ηλ. εμπορίου), κατά το οποίο 

το πρώτο (affiliate) συμφωνεί να φιλοξενήσει περιεχόμενο ή διαφήμιση σχεδιασμένα στο να 

οδηγήσουν επισκέπτες στο δεύτερο. Σε αντάλλαγμα το affiliate site λαμβάνει ποσοστό των 

πωλήσεων που προήρθαν από τη συγκεκριμένη προβολή. 

14) Ομαδικές αγορές (Group buying) : Αγορές σε ποσότητες που επιτρέπουν στους 

αγοραστές να επιτυγχάνουν σημαντικές εκπτώσεις στις τιμές των προϊόντων. Η πλατφόρμα 

του διαδικτύου αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την ομαδοποίηση της ζήτησης με 

αποτέλεσμα οι ομαδικές αγορές να είναι ένα από τα πιο καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα 

του ηλεκτρονικού εμπορίου.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2.4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  

✓ Εκατομμύρια διασυνδεδεμένοι υπολογιστές ανταλλάσσουν δεδομένα και εκτελούν 

διαδικτυακές εφαρμογές.  

✓ Η Τεχνολογία λόγω της ανοικτής λογικής που έχει, επιτρέπει την αδιάλειπτη και 

χωρίς δυσκολίες επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή. 

✓ Το ΗΕΠ βασίζεται σε πρωτόκολλα και γλώσσες που είναι κλιμακωτά που 

επιτρέπουν την δημιουργία κειμένων με απεριόριστα πολύπλοκη δομή και 

συντακτικό (κώδικες) 

✓ Τα επόμενα στάδια της τεχνολογικής υποδομής τείνουν σε λύσεις διάχυτης 

υπολογιστικής (cloud), μέσω της ταχείας υιοθέτησης ασύρματων δικτύων (wifi) και 

ανάπτυξη των αόρατων υπολογιστικών συσκευών ,και ενός παγκόσμιου ιστού , 

όπου τα κείμενα και οι πληροφορίες αποκτούν σημασία επιτρέποντας στις 

διαδικτυακές εφαρμογές να λειτουργούν ακόμη πιο εύχρηστα και έξυπνα. 

Η ένωση δύο ή περισσότερων δικτύων είναι μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία. Για αυτόν 

ακριβώς τον λόγο το διαδίκτυο απαιτεί ισχυρή οργάνωση, ώστε να λειτουργεί 

αποτελεσματικά. Η οργάνωση αυτή, που προϋποθέτει τη διασύνδεση δρομολογητών, 

τερματικών, λογισμικού, επιτυγχάνεται πρώτιστα από το πρωτόκολλο TCP/IP. Το 

πρωτόκολλο αυτό ορίζει τους κανόνες που διέπουν τη μετάδοση πληροφοριών μεταξύ δύο 

διαδικτυακών σημείων. Το TCP/IP αποτελείται από δύο τμήματα το TCP και το IP. Το πρώτο 

τμήμα, το TCP, φροντίζει για την μετατροπή των μηνυμάτων σε πακέτα στον κόμβο 

αποστολής, αλλά και εκτελεί την αντίθετη διαδικασία, δηλαδή την σύνθεση των μηνυμάτων 

στον κόμβο προορισμού. Το δεύτερο τμήμα, το IP, αναλαμβάνει τη διευθυνσιοδότηση και 

δρομολόγηση των μηνυμάτων από τον έναν κόμβο στον άλλο, οι  οποίοι είναι μοναδικοί στο 

δίκτυο και διακρίνονται από την IP address. 

Αρχιτεκτονική του επιχειρηματικού μοντέλου 

Το σύγχρονο επιχειρηματικό μοντέλο αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ των:  

✓ Στρατηγικών διαδικασιών (strategy) 

✓ Επιχειρηματικών διαδικασιών (business process)  

✓  Διαθέσιμης τεχνολογίας πληροφορικής και τεχνολογιών.  
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Το επιχειρηματικό μοντέλο είναι η εννοιολογική, αρχιτεκτονική και ψηφιακή εφαρμογή της 

στρατηγικής μιας επιχείρησης και αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση των επιχειρηματικών 

διαδικασιών της επιχείρησης τόσο με τον παραδοσιακό τρόπο όσο και ψηφιακά με την 

αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριακών συστημάτων. 

Η κατανόηση του επιχειρηματικού μοντέλου σε ένα δυναμικό περιβάλλον όπως αυτό του e-

business είναι απαραίτητο για τους ακόλουθους λόγους:  

Η επιχειρηματική μοντελοποίηση συνεισφέρει ουσιαστικά στον καθορισμό των στοιχείων 

που απαρτίζουν μία επιχείρηση και των μεταξύ τους σχέσεων, όπως:  

✓ Το είδος της επιχείρησης  

✓ Την καινοτομία των προϊόντων της  

✓ Τη θέση που κατέχει στην αγορά  

✓ Σε ποιους πελάτες απευθύνεται  

✓ Πώς διανέμει τα προϊόντα της  

✓ Πως κτίζει σχέσεις με πελάτες  

✓ Ποιο είναι το μοντέλο κόστους. 

Ο Παγκόσμιος (σημασιολογικός) Ιστός: Η σημαντικότερη όμως υπηρεσία στο διαδίκτυο 

είναι ο παγκόσμιος ιστός (WWW). Ο WWW είναι ένα καθολικό και αποκεντρωμένο 

πληροφοριακό σύστημα με τεράστιο όγκο πληροφοριών (δισεκατομμύρια ιστοσελίδες). 

Πρόκειται για έναν ηλεκτρονικό ψηφιακό κόσμο, όπου η επικοινωνία γίνεται μέσω 

υπερκειμένου (hypertext), δηλαδή τις ιστοσελίδες (web pages).  

To υπερκείμενο είναι διαδραστικό (interactive), που σημαίνει πως η ροή της πληροφορίας 

ανάμεσα στο χρήστη και στο πληροφορικό σύστημα πραγματοποιείται αμφίδρομα 

σχηματίζοντας έτσι την έννοια διαλόγου. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του ιστού είναι η μη 

γραμμική οργάνωση. Η αναζήτηση και πλοήγηση στην πληροφορία δε γίνεται με κάποια 

συγκεκριμένη σειρά (π.χ. αλφαβητική), αλλά τυχαία με βάση τους υπερσυνδέσμους (links) 

που υπάρχουν στο υπερκείμενο. Ο ιστός χρησιμοποιεί το HTTP (HyperText Transfer 

Protocol – πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου) πρωτόκολλο για τη μεταφορά 

δεδομένων. Για να προσπελάσουμε μια ιστοσελίδα θα πρέπει να γνωρίζουμε τη διεύθυνση 

της (URL – Uniform Resource Locator) που είναι της μορφής http://www.eap.gr. 

Για να λειτουργήσει ο Σημασιολογικός Ιστός θα πρέπει οι υπολογιστές να έχουν πρόσβαση 

σε δομημένες βάσεις γνώσης και σε κανόνες συμπερασμού τους οποίους να μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν για να διενεργήσουν αυτόματη συλλογιστική. Η μεγαλύτερη συμβολή της 

πρωτοβουλίας του Σημασιολογικού Ιστού μέχρι σήμερα είναι η προτυποποίηση που 

παρέχει σε γλώσσες και τεχνολογίες.  

http://www.eap.gr/
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ είναι μεγάλη 

εφόσον φιλοδοξεί να επιτρέψει τόσο στους χρήστες όσο και στα πληροφοριακά συστήματα 

να μπορούν να κατανοούν και να επεξεργάζονται λογικά τις ίδιες πληροφορίες και δεδομένα. 

Προφανώς αυτή η προοπτική θα ανοίξει νέους συναρπαστικούς ορίζοντες, αφού τα 

πληροφοριακά συστήματα θα μπορούν πέρα από το να αντλούν μεγάλες ποσότητες 

πληροφοριών, όπως κάνουν σήμερα, επιπλέον θα τις επεξεργάζονται λογικά και θα εξάγουν 

λογικά συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας διεργασίας θα μπορούν να 

δημοσιεύονται και αυτά στο διαδίκτυο έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

τρίτους, αυξάνοντας έτσι τη συνολική γνώση και αξία του σημασιολογικού ιστού.  

 

Ασύρματα δίκτυα υπολογιστών και πρόσβαση στο Διαδίκτυο: Ως ασύρματο δίκτυο 

χαρακτηρίζεται το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιεί, ραδιοκύματα για την 

μετάδοση των δεδομένων. Τα δεδομένα μεταφέρονται μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων 

με συχνότητα φέροντος, η οποία εξαρτάται κάθε φορά από τον ρυθμό μετάδοσης 

δεδομένων που απαιτείται να υποστηρίζει το δίκτυο. Η ασύρματη επικοινωνία επιτυγχάνεται 

μεταξύ ενός πομπού και ενός δέκτη μεταδίδοντας την πληροφορία κωδικοποιημένη σε 

ραδιοκύματα, τα οποία μεταδίδονται στον χώρο μεταξύ των δύο σημείων.  

 

 

Κεφάλαιο 3- Στρατηγικές ηλεκτρονικού επιχειρειν 

 

Στο πλαίσιο του επιχειρείν η στρατηγική αποτελεί το σύνολο των τακτικών και των 

σχεδιασμένων χειρισμών για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού. Ο σκοπός είναι η 

γενική επιδίωξη, δηλαδή το όραμα και η αποστολή της εταιρείας και επιτυγχάνεται μέσω καλά 

ορισμένων, ειδικών στόχων και διακεκριμένων φάσεων, που οδηγούν στην επίτευξη του 

γενικού αυτού σκοπού. Η εταιρεία καθορίζει βασικούς μακροπρόθεσμους στόχους και ορίζει 

το επιχειρηματικό σχέδιο για τη βέλτιστη χρήση των πόρων της, ώστε να αντιμετωπίζει τον 

συνεχή ανταγωνισμό και να δημιουργεί διατηρήσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

Σύμφωνα με τους Johnson και Scholes (2006) η επιχειρησιακή στρατηγική ορίζεται ως η 

κατεύθυνση και το πεδίο δράσης μίας επιχείρησης, για να επιτύχει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα μέσω της αξιοποίησης των πόρων της σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον, να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες 

των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders). 
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Συσχέτιση στρατηγικής ηλεκτρονικού επιχειρείν με τις υπόλοιπες στρατηγικές Πηγή 

: Chaffey , 2009 

 

 

Πριν την ανάπτυξη στρατηγικής η ομάδα διοίκησης θα πρέπει να συμφωνήσει στη 

διαδικασία που θα ακολουθήσει. Τα μοντέλα ανάπτυξης στρατηγικής παρέχουν ένα πλαίσιο 

για μια λογική ακολουθία ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι βασικές δραστηριότητες του e-

business.  

➢ Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, που θα πρέπει να διεξάγονται 

τόσο κατά την ανάπτυξη της στρατηγικής όσο και συνεχώς για ανταπόκριση στον 

ανταγωνισμό.  

➢ Σαφής διατύπωση οράματος και στόχων, με στόχο την διάδοση τους στους 

εργαζόμενους και την αγορά. Οι στόχοι είναι απαραίτητοι και για πραγματοποίηση 

ελέγχου αν η επιχείρηση έχει επιτύχει.  

➢ Η ανάπτυξη στρατηγικής μπορεί να διαχωριστεί σε δύο φάσεις : διαμόρφωση και 

υλοποίηση.  

➢ Ο έλεγχος είναι μείζονος σημασίας για να εξασφαλιστεί αποτελεσματικότητα της 

στρατηγικής και να γίνουν οι κατάλληλες τροποποιήσεις. 
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Εναλλακτικά μοντέλα ανάπτυξης στρατηγικής Πηγή : Chaffey, 2009 

Mε βάση τα παραπάνω στοιχεία οδηγούμαστε σε ένα γενικά ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ που αποτελείται από:  

• Στρατηγική ανάλυση: Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος  

• Ορισμός στρατηγικών στόχων  

• Διαμόρφωση στρατηγικής 

 • Υλοποίηση στρατηγικής 
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Γενικό Μοντέλο Ανάπτυξης στρατηγικής Πηγή : Chaffey, 2009 

Η φύση του διαδικτύου με όλα τα χαρακτηριστικά του επηρεάζει σημαντικά το στρατηγικό 

κομμάτι μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης. ο Hartman et al. (2000) υποστηρίζουν ότι το 

ενδιαφέρον έχει τώρα στραφεί, στο πώς οι επιχειρήσεις θα επιτύχουν περισσότερα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα αξιοποιώντας την τεχνολογία του διαδικτύου.   

Ο καθηγητής του Harvard M. Porter στο άρθρο του «Strategy and the Internet», κατέγραψε 

τις δυνάμεις που επιδρούν στην στρατηγική μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης, δηλαδή 

επαναδιατύπωσε το μοντέλο των πέντε ανταγωνιστικών δυνάμεων στο πλαίσιο του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν.  

Το μοντέλο των ανταγωνιστικών δυνάμεων αποτελεί ουσιαστικά μια μέθοδο για την 

κατανόηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της εταιρείας, εφόσον οι πέντε 

ανταγωνιστικές δυνάμεις είναι αυτές που ορίζουν το πλαίσιο, μέσα στο οποίο μπορεί να 

κινηθεί η στρατηγική της εταιρείας σε κάθε κλάδο και αγορά. Με άλλα λόγια η στρατηγική 

είναι κατά κύριο λόγο η τοποθέτηση της επιχείρησης στο περιβάλλον και ορίζει τις δράσεις 

της επιχείρησης και την θέση της απέναντι στον ανταγωνισμό.  
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Οι πέντε δυνάμεις είναι: 

 Παραδοσιακοί ανταγωνιστές (είναι έντονη η αντιπαλότητα και 
ανταγωνισμός στην αγορά; Είναι τα προϊόντα διαφοροποιημένα;)  

 Νεοεισερχόμενοι στην αγορά (απαιτείται υψηλό κεφάλαιο ή 
τεχνογνωσία για να μπει ένας νέος παίκτης στην αγορά; Ποια είναι η 
αντίδραση των υφισταμένων επιχειρήσεων, όταν ένας νέος παίκτης 
εμφανιστεί;)  

 Υποκατάστατα προϊόντα και υπηρεσίες (μπορούν οι πελάτες να 
στραφούν σε υποκατάστατα προϊόντα άλλων προμηθευτών, αν για 
παράδειγμα οι τιμές των προϊόντων της ηλ. εταιρείας αυξηθούν; 
Παράδειγμα υποκατάστατων προϊόντων εφημερίδα – ηλεκτρονικός 
τύπος)  

 Πελάτες (ποια η διαπραγματευτική δύναμη των πελατών; Είναι εύκολο 
να στραφούν σε υποκατάστατα προϊόντα ή ανταγωνιστικά;)  

 Προμηθευτές (ποια η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών; 
Είναι σε θέση να αυξήσουν μονομερώς τις τιμές των προϊόντων;) 

 

✓ Σύμφωνα με τον Porter (2001) η τεχνολογία του διαδικτύου παρέχει στους αγοραστές 

ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τους προμηθευτές, 

με αποτέλεσμα την ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης του αγοραστή.  

✓ Επιπλέον τo Internet μειώνει τα εμπόδια εισόδου σε νέες αγορές (π.χ. μόνο μεγάλες 

εταιρείες μπορούσαν να συμμετέχουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πριν το διαδίκτυο 

καθώς μπορούσαν να επενδύουν σε εργοστάσια, αποθήκες και κέντρα διανομής στο 

εξωτερικό), ενώ με την δυνατότητα νέων προσεγγίσεων για την ικανοποίηση των 

αναγκών και την εκτέλεση των επιχειρηματικών διαδικασιών, η υποδομή του 

διαδικτύου μπορεί να οδηγήσει εύκολα σε υποκατάστατα προϊόντα.  

✓ Επίσης επειδή το διαδίκτυο είναι ένα ανοικτό σύστημα, οι εταιρείες έχουν μεγαλύτερη 

δυσκολία στο να διατηρήσουν αποκλειστικές προτάσεις οφέλους για τον πελάτη, 

επιτείνοντας έτσι την αντιπαλότητα μεταξύ των ανταγωνιστών. Το διαδίκτυο διευρύνει 

την αγορά, αυξάνει τους ανταγωνιστές, μειώνει τις διαφορές μεταξύ τους, ενώ πιέζει τις 

τιμές προς τα κάτω, φέρνοντας όλο και περισσότερες εταιρείες σε έντονο ανταγωνισμό 

μεταξύ τους.  

✓ Τέλος οι τεχνολογίες του διαδικτύου οδηγούν στη μείωση του μεταβλητού κόστους 

δημιουργώντας ισχυρή πίεση στις επιχειρήσεις για να συμμετάσχουν σε έντονο 

ανταγωνισμό τιμών.  

 

 

 



 

Σελίδα 36 από 63 

 

Το μοντέλο των 5 ανταγωνιστικών δυνάμεων στα πλαίσια του ΗΕπ, όπως το διατύπωσε ο 

καθηγητής του Harvard, M.Porter  

 

 

Ο Porter προσδιορίζει τρεις στρατηγικές ανταγωνισμού με κριτήρια το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα μέσω του οποίου η επιχείρηση ανταγωνίζεται στο μακροπεριβάλλον της και το 

εύρος της αγοράς. 

                       

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ επικεντρώνεται στο χαμηλό κόστος 

παραγωγής, το οποίο μεταφέρεται στον καταναλωτή ως η δυνατότητα αγοράς του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας στην οικονομικότερη τιμή σε σχέση με τον ανταγωνισμό.   

Μικρότερο κόστος από τον ανταγωνισμό σημαίνει και χαμηλότερες τιμές και συνεπώς 

απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, δηλαδή η εταιρεία είναι ανώτερη από τις άλλες 

στην αγορά και χρησιμοποιεί αυτήν την ικανότητά της για να πετύχει ανώτερη επίδοση σε 

όρους κερδοφορίας.  

Στο διαδικτυακό περιβάλλον το αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα ηγεσίας κόστους είναι 

η εταιρεία Easy Jet, που μαζί με την εταιρεία Ryanair αποτελούν τις δύο μεγαλύτερες 

αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους.  

Με ποιον τρόπο καταφέρνει να είναι ηγέτης κόστους; Η καλύτερη απάντηση έρχεται μέσα 

από τον ίδιο τον ιστότοπο της εταιρείας: «μειώνοντας τα περιττά έξοδα! Έτσι για 

Στρατηγική 
Ηγεσίας Κόστους

Στρατηγική 
Διαφοροποίησης

Στρατηγική  
Εστίασης
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παράδειγμα, δε σας προσφέρουμε δωρεάν γεύμα κατά τη διάρκεια της πτήσης, αλλά αντ’ 

αυτού μπορείτε να αγοράσετε μικρά γεύματα και ποτά από το easyKiosk εντός του 

αεροσκάφους. Επίσης, πουλάμε απευθείας (κυρίως μέσω της ιστοσελίδας easyJet.com), 

καταργώντας την προμήθεια των μεσαζόντων. Επειδή πετάμε με καινούργια αεροσκάφη 

(στην πραγματικότητα ο στόλος μας είναι από τους νεότερους στον κόσμο), μπορούμε να 

εκμεταλλευτούμε την καλύτερη χρήση καυσίμων και το χαμηλό κόστος συντήρησης. Επίσης, 

χρησιμοποιούμε τον στόλο μας πολύ αποτελεσματικά και εξοικονομούμε χρήματα σε τέλη 

αεροδρομίου διατηρώντας τους χρόνους διεκπεραίωσης του κύκλου εργασιών στο έδαφος 

κατά μέσο όρο στα 25 λεπτά. Διατηρώντας κατά αυτόν τον τρόπο το κόστος χαμηλό, 

μπορούμε να μεταφράσουμε αυτή την εξοικονόμηση σε φθηνά ναύλα» 

Η δεύτερη στρατηγική σύμφωνα με τον Porter είναι αυτή της ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, 

η οποία βασίζεται στο γεγονός ότι η επιχείρηση ανταγωνίζεται προσφέροντας προϊόντα ή 

υπηρεσίες με χαρακτηριστικά, τα οποία ο πελάτης αντιλαμβάνεται ως διαφορετικά από αυτά 

των ανταγωνιστών και συνεπώς είναι διατεθειμένος να αγοράσει σε υψηλότερη τιμή. Η 

διαφοροποίηση αναφέρεται στην ποιότητα, στη συσκευασία, στο επίπεδο εξυπηρέτησης 

κ.ο.κ.. Μπορεί να επιτευχθεί μέσω των ακολούθων μεθόδων: 

✓ Ανώτερα προϊόντα ή υπηρεσίες (π.χ. Αpple iPhone)  

✓ Καινοτομία (π.χ. Wind στον τηλεπικοινωνιακό τομέα και mobile TV)  

✓ Καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση αναγκών των πελατών (π.χ. Amazon) 

✓ Τοποθέτησης του προϊόντος και αντίληψης των καταναλωτών για τη 

διαφορετικότητα του (coca-cola vs. Pepsi)  

✓ Οι επιχειρήσεις μπορούν ακόμα να επιλέξουν ανάμεσα στην εξυπηρέτηση του 

συνόλου της αγοράς ή να εστιαστούν σε μερικά τμήματά της.  

 

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ σημαίνει για την επιχείρηση ότι εστιάζει σε ένα 

συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς είτε μέσω ηγεσίας κόστους είτε μέσω διαφοροποίησης. Η 

ψηφιακή οικονομία σε αντίθεση με τις κλασσικές αγορές δεν μπορεί να βασιστεί 

αποκλειστικά σε πλεονεκτήματα κόστους εργασίας ή σε πλεονεκτήματα ποιότητας πρώτων 

υλών, αλλά είναι βασικά μια αγορά έντασης γνώσης.  

Οι διαφορές στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα καλύπτονται πάρα πολύ γρήγορα με τις 

διαφοροποιήσεις να τείνουν να ομογενοποιούνται ταχύτατα αλλά και τα μοναδικά 

χαρακτηριστικά να θεωρούνται πλέον προαπαιτούμενα για την επιχειρηματική επιβίωση: 
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υπάρχει δηλαδή η ανάγκη εστίασης στην γνώση ως κινητήρια δύναμη για την επίτευξη 

τεχνολογικής καινοτομίας και δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για την επίτευξη 

διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  

 

  3.1 ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού περνάει από αρκετά στάδια μέχρις ότου να 

υλοποιηθούν αποτελεσματικά οι σκοποί της εταιρείας. 

 Το πρώτο στάδιο είναι ο προσδιορισμός της αποστολής, του οράματος, καθώς και του 

συστήματος αξιών της επιχείρησης. Ποιος ο λόγος ύπαρξης, ποια η πρόταση 

οικονομικού οφέλους (value proposition) και κάτω από ποιο πρίσμα αξιών θα 

επιτευχθεί η αποστολή της επιχείρησης; Αυτά τα βασικά ερωτήματα θα πρέπει να 

απαντηθούν από τον επιχειρηματία που θέλει να επιτύχει στον διαδικτυακό κόσμο. Το 

επόμενο βασικό στάδιο είναι η διαμόρφωση της στρατηγικής και σε αυτό το σημείο 

πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει το επιχειρησιακό σχέδιο (business plan).  

 Το τρίτο απαραίτητο βήμα είναι η υλοποίηση της στρατηγικής όπως ακριβώς 

αναπτύχθηκε κατά τα δύο προηγούμενα στάδια. Η εφαρμογή της στρατηγικής 

πραγματοποιείται από τα μεσαία και κατώτερα στελέχη. H διαχείριση ενός έργου 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:  
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 Προγραμματισμός  

  Καθορισμός έργου, ανάθεση αρμοδιοτήτων  

  Εκτέλεση  

 Διαχείριση χρόνου  

 Διαχείριση κόστους  

 Διαχείριση ποιότητας  

 Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων  

 Διαχείριση επικοινωνίας  

  Διαχείριση κινδύνου  

  Διαχείριση διαδικασιών προμήθειας/αγορών  

 Έλεγχος πορείας  

     

❖ Επιχειρηματικό Πλάνο – Business Plan  

Το επιχειρηματικό πλάνο περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

✓ Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου: Ο επιχειρηματίας οφείλει να σκεφτεί και 

επιλέξει τις επιχειρησιακές διαδικασίες, βάσει των οποίων προσθέτει αξία στο 

προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχει στους αγοραστές. Υπάρχει πλήθος 

επιχειρηματικών μοντέλων που μπορεί να υιοθετήσει για τις επιχειρηματικές του 

πρακτικές, όπως άμεσες πωλήσεις από τον κατασκευαστή στον καταναλωτή, 

ενδιάμεσος συναλλαγής (transaction broker), μάρκετινγκ σύνδεσης, ομαδικές 

αγορές, μεσίτης πληροφοριών (infobroker), οριζόντιας πύλης πληροφοριών 

(information portal) κ.ο.κ. 

Αποστολή & Εταιρικό 
όραμα

Διαμόρφωση & 
επιχειρησιακό πλάνο

Υλοποίηση στρατηγικής

Έλεγχος & αποτίμηση
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✓ Προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες: Ποια είναι τα μοναδικά χαρακτηριστικά 

των προϊόντων / υπηρεσιών που ο πελάτης τα αντιλαμβάνεται ως υψηλής 

προστιθέμενης αξίας και μπορούν να προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα; 

✓ Ανάλυση Αγοράς-Στόχου: Καθορισμός των δημογραφικών και ψυχογραφικών 

χαρακτηριστικών των εν δυνάμει πελατών. Επικέντρωση σε αυτούς που κάνουν 

καθημερινή χρήση του διαδικτύου και ακόμη περισσότερο σε αυτούς που 

πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές.  

✓ Ανάλυση Ανταγωνισμού: Ποιοι είναι οι άμεσοι και έμμεσοι ανταγωνιστές; Σε ποιο 

στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται η αγορά; Ποιες είναι οι πιθανές αντιδράσεις από τους 

ανταγωνιστές; Τι αποτελέσματα και συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν από την 

ανάλυση Strengths, Weaknesses, Opportunities, και Threats (SWOT analysis); 

Είμαστε πρωτοπόροι ή οπαδοί; Αν ισχύει το 2ο τότε πρέπει να μάθουμε από τα 

λάθη του πρώτου στην αγορά και να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. 

✓ Σχεδιασμός Μάρκετινγκ: Ποια είναι η τιμολογιακή πολιτική; Ποια είναι η τοποθεσία 

στον φυσικό και ψηφιακό κόσμο; Ποιο το domain της εταιρείας; Είναι 

αντιπροσωπευτικό της κύριας δραστηριότητας της εταιρείας; Πώς γίνεται η διανομή 

φυσικών ή άυλων προϊόντων; Πώς θα γίνει η προώθηση και ποια είναι τα 

αποδοτικότερα κανάλια επικοινωνίας; Παγκόσμιο ή τοπικό ηλεκτρονικό επιχειρείν; 

Προσαρμογή στις εθνικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες άλλων εθνικοτήτων.  

✓ Μοντέλο εσόδων: Μοντέλο συνδρομής; Μοντέλο χρέωσης με βάση τη συναλλαγή; 

Μοντέλο διαφήμισης; Μοντέλα χορηγίας; 

✓ Έγγραμμες (online) λειτουργίες:Δημιουργία περιεχομένου Διαχείριση περιεχομένου 

μέσω Content Management System Φιλική και εύχρηστη διεπαφή Λειτουργικότητα 

Ευκολία πρόσβασης/ πλοήγησης Καλαίσθητη εικαστική παρουσίαση (Aesthetics) 

Διαθεσιμότητα 24/7 Αξιοπιστία Ταχύτητα ανταπόκρισης Ασφάλεια 

✓ Δείκτες αποτίμησης στρατηγικής και επίτευξης στόχων Καθορισμός συγκεκριμένων 

αντικειμενικών στόχων: Αριθμός (μοναδικών) επισκεπτών ανά μήνα Αριθμός 

πελατών και επαναλαμβανόμενων αγορών Ύψος αγορών (π.χ. μέσο μέγεθος 

καλαθιού ανά πελάτη) Ρυθμός ανάπτυξης πελατών Ρυθμός ανάπτυξης 

συναλλαγών Αύξηση μεριδίου αγοράς κατά 5% τον επόμενο χρόνο Εισαγωγή 

πέντε νέων προϊόντων στο ερχόμενο εξάμηνο Μείωση στις επιστροφές προϊόντων 

κατά 10% το ερχόμενο τρίμηνο. 

✓ Άλλα θέματα: Νομικό πλαίσιο, φορολογία. 
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SWOT ANALYSIS 

 

 

Η Ανάλυση SWOT εξετάζει τα Ισχυρά (Strengths) και Αδύναμα σημεία (Weaknesses) μιας 

επιχείρησης, τις Ευκαιρίες (Opportunities) και Απειλές (Threats) από το περιβάλλον που 

δραστηριοποιείται. Χρησιμοποιείτε από πολλές επιχειρήσεις προκειμένου να αξιολογήσουν την 

κατάσταση που βρίσκονται σήμερα με σκοπό να πάρουν αποφάσεις και να διαμορφώσουν έτσι την 

μελλοντική στρατηγική τους. Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο 

χρησιμοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, όταν 

η επιχείρηση πρέπει να σχεδιάσει και οριστικοποιήσει τους στόχους της. Τα δυνατά και αδύναμα σημεία 

αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον και τους πόρους της επιχείρησης, ενώ οι ευκαιρίες και οι απειλές 

αντανακλούν στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση. 

Τα ΔΥΝΑΤΑ σημεία σε μια επιχείρηση 
μπορούν να περιλαμβάνουν: 

✓ Κάποια “ειδικά” προϊόντα και υπηρεσίες 
που δεν υπάρχουν στην αγορά. 

✓ Υγιής οικονομική κατάσταση (ταμειακές 
ροές, αυξανόμενος κύκλος εργασιών και 
κερδοφορία, κλπ.). 

✓ Σωστή οικονομική διαχείριση. 
✓ Ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα και καλή 

σχέση με την τράπεζα. 
✓ Καλή φήμη και brand name. 
✓ Ηγέτης σε ένα επιλεγμένο τμήμα της 

αγοράς (niche market). 
✓ Ύπαρξη πατέντας ή πνευματικών 

δικαιωμάτων. 
✓ Εκπαιδευμένους και έμπιστους 

υπαλλήλους. 
✓ Η γνώση και εμπειρία του αντικειμένου. 
✓ Η καλή τοποθεσία της επιχείρησης. 
✓ Η απάντηση στην ερώτηση, “τι είναι αυτό 

που κάνουμε καλά;” 
✓ Το “ανταγωνιστικό πλεονέκτημα” της 

επιχείρησης! 
✓ Κάτι το οποίο προσφέρει η επιχείρηση το 

οποίο δεν προσφέρει κανείς άλλος! 

 

Τα ΑΔΥΝΑΤΑ σημεία ή τα σημεία που μειονεκτεί η 
επιχείρησή μπορούν να είναι: 

• Η κακή οικονομική διαχείριση. 

• Οι μικρές ικανότητες διοίκησης και οργάνωσης της 
επιχείρησης. 

• Το ανεπαρκές κεφάλαιο κίνησης. 

• Αδυναμία είσπραξης οφειλών από πελάτες. 

• Μη υιοθέτηση πρακτικών μάρκετινγκ. 

• Το μη εξειδικευμένο και ανεκπαίδευτο προσωπικό της 
επιχείρησης. 

• Προβλήματα στις λειτουργίες της (π.χ. στην παραγωγή, 
διανομή, προώθηση, τιμολόγηση, κτλ.) 

• Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις: “τι είναι αυτό που ΔΕΝ 
κάνουμε καλά;”, “σε ποια σημεία υστερούμε έναντι του 
ανταγωνισμού;”, “τι θα πρέπει να αποφύγουμε;” 
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Οι Ευκαιρίες και Απειλές της επιχείρησης εντοπίζονται από την μελέτη του εξωτερικού 

περιβάλλοντος στο οποίο και δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Εξωγενείς παράγοντες που 

μπορούν να επηρεάσουν την λειτουργία της επιχείρησης είναι οι πολιτικοί παράγοντες (ένα 

καινούριο νομοσχέδιο, ή ακόμα και μια αλλαγή στην κυβέρνηση), οικονομικοί (αύξηση 

φορολογίας, μείωση επιτοκίων), κοινωνικοί (αύξηση πληθυσμού, ανεργία) και τεχνολογικοί 

(νέες μεθόδους παραγωγής, νέες τεχνολογίες, ). 

Οι ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ σε μια επιχείρηση μπορούν να περιλαμβάνουν: 

✓ Νέες υποδομές που δημιουργούνται (πχ. Εγνατία Οδός, Βιοτεχνικές Περιοχές, 

κλπ.). 

✓ Οι επιδοτήσεις από αναπτυξιακά Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα (πχ. ΕΣΠΑ). 

✓ Τα “κενά” στην αγορά τα οποία να μπορεί να τα καλύψει η επιχείρησή σας. 

✓ Η “ανάγκη” για νέα προϊόντα και υπηρεσίες από τους καταναλωτές. 

✓ Οι αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών. 

✓ Η ανάπτυξη νέων καναλιών διανομής (π.χ. μέσω του Διαδικτύου). 

✓ Η τεχνολογική πρόοδος (νέα υλικά, νέες μέθοδοι παραγωγής, έξυπνα συστήματα, 

κλπ.). 

✓ Οι νέοι τρόπου εύρεσης και αγοράς προϊόντων από τους καταναλωτές (πχ. 

amazon, e-shop, eBay, κλπ.). 

✓ Οι νέοι τρόπου δικτύωσης των νέων (πχ. blogs, facebook, κλπ.). 

 

Οι ΚΙΝΔΥΝΟΙ (ή απειλές) που μπορούν να εμφανιστούν περιλαμβάνουν: 

✓ Μια Παγκόσμια Οικονομική Κρίση. 

✓ Μια ενδεχόμενη μείωση της κατανάλωσης. 

✓ Η αύξηση του ανταγωνισμού. 

✓ Η είσοδος πολλών νέων επιχειρήσεων στην αγορά. 

✓ Μια ενδεχόμενη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. 

✓ Η υπερβολική εξάρτηση από έναν Προμηθευτή. 

✓ Η αύξηση των τιμών από τους Προμηθευτές 

✓ Αλλαγές στη νομοθεσία (πχ. αύξηση φορολογίας, επιπλέων άδειες ή εγκρίσεις για 

άδεια λειτουργίας, κλπ.) 

✓ Οι Διεθνές πολιτικό-οικονομικές συγκυρίες (π.χ τρομοκρατία, αύξηση πετρελαίου, 

κλπ.). 

✓ Μια ενδεχόμενη αύξηση του πληθωρισμού και των επιτοκίων. 

✓ Η μη κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων από πελάτες (πχ. αύξηση ακάλυπτων 

επιταγών, κλπ.). 
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Κεφάλαιο 4 Ηλεκτρονικό επιχειρείν και πελάτες 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.1 TO ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat το 2011 τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων έχουν 

χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο κατά μέσο όρο τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, ενώ το 

ένα τέταρτο δεν το έχει χρησιμοποιήσει ποτέ. Το διαδίκτυο αποτελεί σημαντικό κομμάτι της 

καθημερινότητας, τόσο στην εκπαίδευση, όσο στην εργασία και στην κοινωνική 

δραστηριότητα. Η πλειοψηφία των νοικοκυριών και των ατόμων χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο 

σήμερα. Ωστόσο υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην πρόσβαση και την χρήση μεταξύ των 

χωρών και των κοινωνικό-οικονομικών ομάδων.  

✓ Περίπου το ένα τέταρτο της ΕΕ των 27 κρατών μελών πληθυσμού ηλικίας 16 έως 74 

ετών δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο. Μεταξύ εκείνων που το 

χρησιμοποιούν οι περισσότεροι χρήστες αναζητούν πληροφορίες και ειδήσεις, 

συμβουλεύονται wikis, συμμετέχουν σε κοινωνικά δίκτυα και αγοράζουν προϊόντα από 

ηλεκτρονικά καταστήματα. Πιο συγκεκριμένα:  

✓ Το 56% των ευρωπαίων στην ΕΕ χρησιμοποιεί το διαδίκτυο καθημερινά ή σχεδόν κάθε 

μέρα.  

✓ Το 68% χρησιμοποιούν το διαδίκτυο τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.  Το 

ποσοστό των νοικοκυριών στην ΕΕ με πρόσβαση στο διαδίκτυο έφθασε το 73% το 

2011, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 24 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2006.  

✓ Το 2011 περισσότερο από τα δύο τρίτα (68%) των νοικοκυριών στην ΕΕ 

χρησιμοποιούν ευρυζωνικές συνδέσεις παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 26 

ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) σε σύγκριση με το 2007 και 38 ποσοστιαίες μονάδες σε 

σύγκριση με το 2006.  

✓ Το διαδίκτυο έχει βρει ευρεία αναγνώριση ως πηγή πληροφοριών από τους χρήστες. 

Σχεδόν το 80% των χρηστών του Διαδικτύου αναζητά πληροφορίες για αγαθά και 

υπηρεσίες για ιδιωτικούς σκοπούς.  

✓ Περισσότεροι από τους μισούς χρήστες του διαδικτύου στην ΕΕ σύμφωνα με έρευνα 

κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011, το χρησιμοποιούν για να διαβάζουν ειδήσεις (56%), 

για να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με ταξίδια και διαμονή (54%) ή αναζητούν 

πληροφορίες για θέματα υγείας (54%). 

✓  Επιπλέον ένα σημαντικό ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου (40%) αναζητεί 

πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση.  

✓ Στην ΕΕ των 27, το 53% των χρηστών του διαδικτύου συμμετέχουν σε κοινωνικά 

δίκτυα με το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που συμμετείχαν σε επαγγελματικά 

δίκτυα να κυμαίνεται στο 10%.  

✓ Ένας στους πέντε χρήστες δήλωσε ότι διαβάζει και δημοσιοποιεί απόψεις για πολιτικά 

ζητήματα.  
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✓ Οι αγορές μέσω διαδικτύου (e-commerce ή e-shopping) έχουν γίνει πολύ δημοφιλείς 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι καταναλωτές εκτιμούν την ευκολία των αγορών, 

οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε, την άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και τη 

δυνατότητα επιλογής προϊόντων από πληθώρα προμηθευτών, τη σύγκριση τιμών ή 

την πρόσβαση σε σχόλια και απόψεις άλλων καταναλωτών. Δεν προτιμούν όμως όλοι 

το διαδίκτυο για τις αγορές τους. Οι κυριότεροι λόγοι περιλαμβάνουν την προτίμηση για 

αγορές αυτοπροσώπως ή την ανασφάλεια για τα προσωπικά δεδομένα και την 

ασφάλεια ηλεκτρονικών πληρωμών. 

 

Τα καλύτερα sites στην Ελλάδα κατά τον Μάϊο του 2012, βάσει της επισκεψιμότητας τους, 

είναι τα ακόλουθα: 

✓ Google.gr: Η μεγαλύτερη παγκόσμια μηχανή αναζήτησης στα ελληνικά. 

✓ Facebook.com: Το μεγαλύτερο κοινωνικό δίκτυο 

✓ Youtube.com: Δημοφιλής διαδικτυακός τόπος, ο οποίος επιτρέπει την 

αποθήκευση, αναζήτηση και αναπαραγωγή ψηφιακών ταινιών. 

✓ Blogspot.com: Το πιο γνωστό ιστολόγιο. 

✓ Yahoo.com: Η Yahoo! παρέχει πλούσια συλλογή ηλεκτρονικών πηγών, που 

περιλαμβάνει διάφορα εργαλεία επικοινωνίας, αναζήτησης και πληροφόρησης, 

φόρουμ αλλά και υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και ενημέρωσης.  

✓ Windows live: Μηχανή αναζήτησης από την Microsoft 

✓ Twitter.com: Υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπει στους χρήστες να 

διαβάσουν και να δημιουργήσουν σύντομα μηνύματα που ονομάζονται tweets. Τα 

tweets αποτελούνται από κείμενο και έχουν ως μέγιστο όριο τους 140 χαρακτήρες 

✓ Wikipedia.org: Πολυγλωσσική διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια με ελεύθερη πρόσβαση. 

Περισσότεροι από 400 εκ. επισκέπτες τον μήνα. 

✓ Wordpress.com: Σύστημα διαδικτυακών δημοσιεύσεων και διαχείρισης 

περιεχομένου. 

✓ Newsit.gr: Διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4.2 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ. 

 

✓ Το μάρκετινγκ είναι η διαδικασία του σχεδιασμού και της εκτέλεσης της σύλληψης 
μιας ιδέας, ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, της τιμολόγησης, της διανομής και της 
προώθησης τους, έτσι ώστε να προκληθούν ανταλλαγές που θα ικανοποιούν τους 
στόχους των ατόμων και των οργανισμών». 

 

✓ Με τον όρο «αλληλεπίδραση» εννοούμε οποιαδήποτε επικοινωνία ανάμεσα σε ένα 
χρήστη και έναν υπολογιστή που βασίζεται στον διάλογο, στην ανάδραση και στον 
έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης μιας εργασίας από τον χρήστη. Η έμφαση 
δηλαδή δίνεται στην άμεση και στη συνεχή επικοινωνία μεταξύ χρήστη και 
συστήματος. 

 

Πλήθος λογισμικών βοηθούν τον επιχειρηματία και τον διαχειριστή ενός εταιρικού 

ιστοχώρου να μάθουν ποιες ενέργειες μάρκετινγκ είναι οι αποτελεσματικότερες, ποια είναι 

τα μοτίβα επισκεψιμότητας και ποιες ομάδες πελατών είναι οι πολυτιμότερες. Το πιο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου λογισμικού, που χρησιμοποιεί πλήθος εταιρικών 

ιστοτόπων, είναι το Google Analytics.  

Παρέχει πλούσιες πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου και την 

αποτελεσματικότητα του μάρκετινγκ εφόσον μπορεί εύκολα να συνδεθεί και με το AdWords 

μια άλλη υπηρεσία τη Google που σχετίζεται με τη διαφήμιση στη μηχανή αναζήτησης και 

σε δίκτυα άλλων ιστοσελίδων. Συγκεκριμένα ένα τέτοιο λογισμικό παράγει αναφορές με 

στοιχεία και πληροφορίες που ο επιχειρηματίας μπορεί να χρησιμοποιήσει για να απαντήσει 

σε ερωτήματα που τον απασχολούν, όπως:  

➢ Ποια τα δημογραφικά στοιχεία των επισκεπτών, η περιοχή διαμονής τους, η 

μητρική τους γλώσσα, το πρόγραμμα περιήγησης, και το λειτουργικό τους σύστημα 

(κινητό ή μη);  

➢  Πόσοι είναι οι μοναδικοί επισκέπτες τον μήνα που πέρασε;  

➢ Πόσες προβολές σελίδων έγιναν ανά επισκέπτη και ποιος είναι ο μέσος χρόνος 

πλοήγησης στον ιστότοπο; Πόσο χρόνο διέθεσαν και σε ποιες εσωτερικές σελίδες; 

➢ Πόσοι και ποιοι είναι οι νέοι επισκέπτες (ποσοστό των συνολικών επισκεπτών που 

επισκέφθηκαν τον ιστότοπο για πρώτη φορά);  

➢ Πώς αλλάζει το προφίλ των επισκεπτών με το πέρασμα του χρόνου; 

➢ Πώς έφτασαν οι επισκέπτες στην ιστοσελίδα (keywords, referral links κλπ). 

Σημαντικό στατιστικό στοιχείο εφόσον υποδεικνύει πιο ξένο site μας στέλνει 

επισκέπτες (κίνηση) ή με ποια λέξη-κλειδί στη μηχανή αναζήτησης της Google 

καταλήγουν οι χρήστες στον ιστοχώρο της εταιρείας . 
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➢ Ποιο το ποσοστό επιστροφής στη σελίδα; Οι πελάτες είναι τακτικοί; Ο αριθμός των 

μοναδικών επισκέψεων καθώς και ο αριθμός των επανερχόμενων επισκεπτών 

(returning visitors) δείχνουν κατά πόσο η ιστοσελίδα έχει κάποια αξία για τους 

χρήστες.  

➢ Ποιο είναι το ποσοστό εγκαταλείψεων ( bounce rate); Το επί τοις εκατό ποσοστό 

των χρηστών που επισκέφτηκαν μια σελίδα αλλά δε συνέχισαν την περιήγησή τους 

στο site.  

➢ Ποιες σελίδες είναι οι πιο ενδιαφέρουσες και ποιες οι λιγότερο; 

➢ Ποια είναι τα μονοπάτια πλοήγησης (click streams) και ποια από αυτά οδηγούν σε 

αγορές; 

Τα Web Analytics, όπως ευρέως ονομάζονται αυτά τα 

λογισμικά, καταγράφουν και αναλύουν την 

επισκεψιμότητα των τελικών χρηστών προς, και μέσα, σε 

μια συγκεκριμένη σελίδα, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα 

επιχειρηματικά συμπεράσματα, για την επίτευξη των 

στόχων μάρκετινγκ και για την ανάγκη επιπρόσθετων βελτιώσεων, ώστε να γίνει 

σαφέστερη η σχέση μεταξύ πελατών και προϊόντων, να δημιουργηθεί πιστό 

πελατολόγιο με ταυτόχρονη αύξηση των πωλήσεων και των κερδών. 

 

Η στρατηγική της εξατομίκευσης είναι η δυνατότητα της προσαρμογής των προϊόντων, 

υπηρεσιών και του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος στις προτιμήσεις των πελατών (Srinivasan, 

Anderson, & Ponnavolu, 2002; Zhu & Kraemer, 2002). Ως μέρος της στρατηγικής αυτής οι 

επιχειρήσεις επενδύουν σε τεχνολογίες εξατομίκευσης, με την λογική ότι παρέχοντας το 

σωστό προϊόν στο σωστό πελάτη και στο σωστό χρόνο, μπορούν να εξυπηρετούν τους 

πελάτες τους καλύτερα, να αυξάνουν την ικανοποίηση των πελατών, να οικοδομούν σχέσεις 

εμπιστοσύνης και να αυξάνουν το ποσοστό πιστών πελατών, που δημιουργούν 

επαναλαμβανόμενες αγορές. 

Οι τεχνολογίες εξατομίκευσης επιτρέπουν στις επιχειρήσεις την παροχή εξατομικευμένων 

χαρακτηριστικών που κυμαίνονται από την απλή προβολή του ονόματος ενός πελάτη σε μια 

ιστοσελίδα, στην πλοήγηση στον προσωπικό ηλεκτρονικό κατάλογο προϊόντων ή ακόμη και 

στην προσαρμογή των προϊόντων με βάση τη βαθιά κατανόηση των αναγκών των χρηστών 

και των συμπεριφορών τους (Kramer, Noronha, και Vergo, 2000). 

Η εξατομικευμένη επικοινωνία έχει τη δυνατότητα να μειώσει το φαινόμενο της 

υπερφόρτωσης του πελάτη από πληροφορίες στο διαδίκτυο, να τον βοηθήσει κατά τη 

διαδικασία της αγοράς, ενώ τα σχετικά προϊόντα που προκύπτουν από την προσαρμογή 

αυτή μπορεί να αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο για συνεχείς και σταθερές πελατειακές 
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σχέσεις. Η εξατομίκευση είναι ουσιαστικά η προσαρμογή των προϊόντων ή των υπηρεσιών 

μιας εταιρείας στις ιδιαίτερες και προσωπικές ανάγκες και προτιμήσεις των πελατών της. 

Στο διαδικτυακό περιβάλλον μπορούμε να επιτύχουμε εξατομίκευση  τόσο στο περιεχόμενο 

της ιστοσελίδας, όσο και στο ίδιο το προϊόν.  

Το διαδίκτυο 

✓ Το Διαδίκτυο προσφέρει σε επιχειρήσεις και καταναλωτές ευκαιρία για 
αμφίδρομη επικοινωνία. 

✓ Οι καταναλωτές είναι πλέον πιο «εκπαιδευμένοι» στην αναζήτηση, σύγκριση 
και επιλογή προϊόντων και επιζητούν εκείνα που είναι προσαρμοσμένα στις 
δικές τους ανάγκες. 

✓ Αυτή η ανάγκη για εξατομίκευση μπορεί να καλυφθεί από τη χρήση του 
Διαδικτύου από τις επιχειρήσεις. 

✓ Τα διαφημιστικά μηνύματα, ο τρόπος προβολής του ιστότοπου, η επιλογή των 
προϊόντων, η αποστολή και η πληρωμή τους μπορούν να εξατομικευθούν με τη 
χρήση εργαλείων που προσφέρει το διαδίκτυο και να απευθύνονται σε μικρές 
ομάδες καταναλωτών με κοινά χαρακτηριστικά. 

✓ Οι επιχειρήσεις μπορούν να συλλέγουν και να επικαιροποιούν τις πληροφορίες 

για το τι προτιμούν οι πελάτες από τις online & offline έρευνες αλλά και από τα 

«ίχνη» που αφήνουν οι πελάτες από την περιήγηση τους στο διαδίκτυο. 
✓ Πλήθος λογισμικών βοηθούν στην ανάλυση αυτών των στοιχείων και 

επιτρέπουν στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των ενεργειών marketing. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.3 WEB 2.0 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

Το Web 2.0 περιλαμβάνει ιστοχώρους και εφαρμογές όπως οι ιστότοποι κοινωνικής 

δικτύωσης, blogs, wikis, και άλλα διαδραστικά εργαλεία, που επιτρέπουν κυρίως την 

παραγωγή και ανταλλαγή περιεχομένου ανάμεσα σε απλούς χρήστες του διαδικτύου. Το 

επίκεντρο είναι το περιεχόμενο και η δυνατότητα που έχουν πλέον οι χρήστες χωρίς ειδικές 

γνώσεις διαδικτυακού προγραμματισμού, να μοιράζονται πολυμεσικές πληροφορίες και να 

βρίσκονται σε συνεχή διάδραση. Οι χρήστες του παγκόσμιου ιστού μπορούν τώρα να 

χρησιμοποιήσουν όλες τις γνωστές διαδικτυακές τεχνολογίες αφού και οι εφαρμογές είναι 

εύκολα προσβάσιμες, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν στους χρήστες να συμμετέχουν και να 

δημιουργούν δυναμικές διαδικτυακές εφαρμογές.  
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Οι βασικές αρχές του Web 2.0 είναι οι ακόλουθες: 

 Παραγωγή ατομικού περιεχομένου χρήστη (user generated content) . 
 Εκμετάλλευση της συλλογικής ευφυΐας που γεννιέται στο διαδίκτυο (collective intelligence).  
 Δεδομένα σε επική κλίμακα (data on epic scale).  
 Arxitektonik;h poy bohu;a th symmetox;h (Architecture of participation) . 
 Οικονομίες δικτύου (network effects). 
  Ο ιστός είναι ανοικτός σε όλους, όπως είναι και οι εφαρμογές του (openness). 

Ιστολόγια (Blogs) : Τα ιστολόγια, συγκαταλέγονται στις ψηφιακές υπηρεσίες δεύτερης γενιάς (Web 

2.0), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παιδαγωγική διαδικασία, λόγω της διαδραστικότητας 

και της δυνατότητας για ομαδική εργασία που προσφέρουν (sch.gr). 

Ο όρος web-log, ή στο blog, επινοήθηκε από τον Jorn Barger το 1997 και αναφέρεται σε μια απλή 

ιστοσελίδα που αποτελείται από σύντομες παραγράφους απόψεων, πληροφοριών, εντυπώσεων και 

γεγονότων όπως ακριβώς σε ένα προσωπικό ημερολόγιο, τοποθετημένα κατά χρονολογική σειρά, 

με πρώτη την πιο πρόσφατη ανάρτηση. Τα περισσότερα blogs επιτρέπουν στους επισκέπτες να 

προσθέσουν ένα σχόλιο κάτω από κάθε δημοσίευση.  

Wikis : Ένα wiki είναι μια ιστοσελίδα ή ένα σύνολο από ιστοσελίδες που μπορεί εύκολα να 

τροποποιηθεί από οποιονδήποτε έχει πρόσβαση. Το πρώτο wiki δημιουργήθηκε το 1994 και 

εγκαταστάθηκε στον Ιστό στις 25 Μαρτίου του 1995 από τον Ward Cunningham. Στην ουσία ένα wiki 

δεν είναι τίποτα παραπάνω από έναν ιστοχώρο που μέσα σε αυτόν περιλαμβάνονται επιμέρους 

ιστοσελίδες. Η μεγάλη του διαφορά, σε σχέση με τους κοινούς ιστοχώρους, είναι ότι επιτρέπει στο 

χρήστη να δημιουργήσει νέες ιστοσελίδες, να τις γεμίσει με περιεχόμενο και να τις συνδέσει μεταξύ 

τους με έναν εύκολο τρόπο, χωρίς να χρειάζεται να έχει εξειδικευμένες γνώσεις προγραμματισμού 

ιστοσελίδων. Ένας χρήστης του wiki έχει τη δυνατότητα να επέμβει, τροποποιεί το υπάρχον 

περιεχόμενο, προσθέτει κείμενο, εικόνες, βίντεο και ήχο. Αποτελεί χώρο επικοινωνίας, συνεργασίας, 

και ανταλλαγής πληροφορίας. 

Tagging : Η ετικέτα (tag) είναι μία λέξη κλειδί ή κάποιος όρος που σχετίζεται με δεδομένο όπως μια 

φωτογραφία, ένα άρθρο, ένα σύνδεσμο ή ένα βίντεο. Ουσιαστικά οι ετικέτες περιγράφουν εν συντομία 

το αντικείμενο με λέξεις-κλειδιά που επιτρέπουν το σημασιολογικό προσδιορισμό του. Η σήμανση 

βοηθά στην εύκολη ταξινόμηση και 114 μετέπειτα αναζήτηση αντικειμένων μέσα σε έναν ιστότοπο. 

Το Wordle (http://www.wordle.net) είναι μια δωρεάν εφαρμογή Web 2.0 που επιτρέπει στους χρήστες 

να δημιουργούν «σύννεφα ετικετών» (tag clouds). Με τον τρόπο αυτό οπτικοποιείται η συχνότητα 

εμφάνισης μιας λέξης σε έναν ιστοχώρο, καθώς οι λέξεις με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης 

παρουσιάζονται μεγαλύτερες σε σχέση με τις υπόλοιπες. Ακολούθως παρουσιάζεται το σύννεφο που 

δημιουργήθηκε από το περιεχόμενο του rss.in.gr κατά την 1η Ιουνίου 2012 μέσω του Wordle.net.  
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RSS :Το Διαδίκτυο αποτελείται από δισεκατομμύρια σελίδες, οι οποίες περιέχουν τεράστιο όγκο 

δεδομένων που ανανεώνεται τόσο πολύ τακτικά, ώστε να είναι αδύνατο οποιοσδήποτε χρήστης να 

παρακολουθεί διαρκώς ό,τι νεότερο συμβαίνει στον κόσμο. Μια καλή λύση, για να αντιμετωπιστεί 

αυτό το πρόβλημα, είναι το RSS. Το ακρωνύμιο RSS προκύπτει από τον Αγγλικό όρο Really Simple 

Syndication.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4.3 ΤΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΔΙΚΤΥΑ 

Κοινωνικά Δίκτυα (Social Media) ονομάζουμε τις διαδικτυακές (internet based) 

τεχνολογικές πλατφόρμες οι οποίες επιτρέπουν τη δημοσίευση περιεχομένου και 

πληροφοριών, την ανάπτυξη κατ’ αρχήν επικοινωνιακών και στη συνέχεια κοινωνικών, 

πολιτικών και οικονομικών σχέσεων και δεσμών μεταξύ των ανθρώπων. 

 Facebook με πάνω από 845 εκατομμύρια χρήστες. To Facebook 

είναι μια ανοιχτή online υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης όπου οι άνθρωποι μπορούν να 

επικοινωνούν με τους φίλους τους, να δημιουργήσουν νέες σχέσεις και να συγκροτήσουν 

ομάδες κοινού ενδιαφέροντος.  

 

 MySpace   με πάνω από  95.000.000 χρήστες,  είναι μια ιστοσελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης με έδρα της το Beverly Hills της Καλιφόρνια. 

Είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που προσφέρει ένα διαδραστικό δίκτυο 

φίλων, προσωπικά προφίλ, μπλογκς, ομάδες, φωτογραφίες, 

μουσική και βίντεο. 

Youtube αριθμός προβολών βίντεο παραπάνω από 1 δις την εβδομάδα. 

Το YouTube είναι μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης με περιεχόμενο 

που αποτελείται από βίντεο που δημιουργούν και δημοσιεύουν τα μέλη 

του. Μέσα από την σελίδα του Youtube οι χρήστες μπορούν να 

αναπαράγουν τα βίντεο που ανήκουν σε άλλους χρήστες και να “ανεβάσουν” και να τα δικά 

τους βίντεο. Επίσης έχουν την δυνατότητα να σχολιάσουν τα βίντεο και τα τραγούδια που ακούν 

και να δείξουν αν τους αρέσουν ή όχι, απλά πατώντας ένα κουμπί.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF


 

Σελίδα 50 από 63 

 

Windows Live Messenger με πάνω από 460 εκατομμύρια χρήστες. Αποτελεί την τελευταία 

έκδοση ενός προγράμματος αποστολής μηνυμάτων σε χρήστες που η ηλεκτρονική τους 

διεύθυνση είναι γνωστή. Η τελευταία έκδοση δίνει δυνατότητα στους χρήστες: να μοιράζονται 

φακέλους , να καλέσουν συμβατικά τηλέφωνα , να στείλουν μηνύματα σε χρήστες που δεν είναι 

συνδεδεμένοι  και ακόμα να μοιράζονται παιχνίδια και εφαρμογές 

Flickr ,το 52ο πιο δημοφιλές site στην Ελλάδα. Ιστοχώρος φιλοξενίας, 

αποθήκευσης, οργάνωσης και διαμοιρασμού φωτογραφιών στα πλαίσια 

των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ FLICKR: Να 

μπορεί κανείς να κοινοποιεί το φωτογραφικό του υλικό σε ανθρώπους, με 

τους οποίους ενδιαφέρεται να το μοιραστεί .Να παρέχει τρόπους 

προσωπικής οργάνωσης φωτογραφιών και βίντεο, προσφέροντας τη δυνατότητα, όχι μόνο 

στον εκάστοτε χρήστη αλλά και στις επαφές του, να συμβάλλουν στην οργάνωση του υλικού, 

με τη χρήση σημειώσεων και tags) 

 

Το Twitter είναι ένας διαδικτυακός χώρος όπου μπορούμε να εγγραφούμε και να γίνουμε μέλη. 

Δημιουργήθηκε το Μάρτη του 2006 από το Jack Dursey και σήμερα έχει περισσότερα από 200 

εκατομμύρια μέλη σε ολόκληρο το κόσμο. Σε αυτό το ιστότοπο μας παρέχεται η δυνατότητα 

εύρεσης φίλων και συγγενικών μας ατόμων από όλο το πλανήτη. Μέσα από τη δική μας 

ηλεκτρονική αίθουσα μπορούμε να συνομιλήσουμε με άλλα άτομα ενώ παράλληλα να 

διαφημίσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε ως επαγγελματίες τις οποίες θα λάβουν όσοι 

μας ακολουθούν στο twitter(followers). Επίσης το twitter είναι περισσότερο γνωστό και ως ''sms 

του Internet''. 

LinkedIn με πάνω από 150 εκατομμύρια χρήστες. Το δίκτυο LinkedIn 

στοχεύει στη δικτύωση επαγγελματιών και διευκολύνει τα μέλη του στη 

διατήρηση επαγγελματικών σχέσεων ακόμα και στην εύρεση εργασίας. 

Η δικτύωση των μελών επεκτείνεται σε 3 επίπεδα: κάθε μέλος 

διασυνδέεται αυτόματα με τους άμεσους γνωστούς του, αλλά και με 

τους γνωστούς των γνωστών . 
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Η Google με πάνω από 90 εκατομμύρια χρήστες. Θεωρείται  

ένα από τα νεότερα Κοινωνικά Δίκτυα. Η Google το θεωρεί περισσότερο ως μία social 

πλατφόρμα πάνω στην οποία έχει συνδέσει όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες της, αφού το 

Google+ προφίλ χρησιμοποιείται για υπηρεσίες όπως το YouTube, το Gmail, κλπ. Επίσης, 

μέσω του συγκεκριμένου Κοινωνικού Δικτύου έγινε μία προσπάθεια σύνδεσης των σελίδων 

των διαφόρων sites του ίντερνετ με τους κατόχους τους στη Google αναζήτηση. Αυτό που 

ξεχωρίζει το Google+ από τα υπόλοιπα Κοινωνικά Δίκτυα είναι η υπηρεσία Hangouts για βίντεο 

κλήσεις έως 10 χρηστών και η επεξεργασία και οι διάφορες λειτουργίες των φωτογραφιών. 

Σε 60 δευτερόλεπτα στον κόσμο του ίντερνετ:  

 Γίνονται 695.000 status upadates, 79364 wall posts και 510.040 comments στο 

facebbok.  

 Δημιουργούνται 320 νέοι λογαριασμοί στο Twitter και  γίνονται 98.000 tweets.  

 Ανεβαίνουν στο YouTube 600 βίντεο συνολικής διάρκειας 25 ωρών.   

Ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων στο σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων, είναι ιδιαίτερα 

ισχυρός και ικανός να κατευθύνει ή να απομακρύνει το κοινό από ένα προϊόν ή μια 

υπηρεσία. Η ένταξη των κοινωνικών δικτύων στην καθημερινότητα των περισσότερων 

ανθρώπων, έχει ανοίξει ένα νέο ορίζοντα στις επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν εύκολα να 

επεκταθούν σε όποιο κοινό εκείνες επιθυμούν, να κάνουν στοχευμένες πωλήσεις και να 

διαφημιστούν ευρύτατα σε διεθνές επίπεδο. (Οικονόμου, 2004). Μέσω των κοινωνικών 

δικτύων, μια ηλεκτρονική επιχείρηση μπορεί να αποκομίσει ποικίλα οφέλη: 

 Να γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό. 

 Να εστιάσει σε συγκεκριμένες αγορές – στόχους που αυτή επιθυμεί. 

 Να κάνει εξοικονόμηση χρηματικών πόρων που θα δαπανούνταν για άλλου τύπου 

διαφήμιση. 

 Να συγκεντρώσει πληροφορίες για τις ανάγκες των πελατών και τις προτιμήσεις 

τους, έχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθεί το ιστορικό τους. 

 Να αυξήσει την αμεσότητα της επικοινωνίας και την ταχύτητα των πωλήσεων της. 

 Να κάνει ευρέως γνωστά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και να εδραιώσει μια 

καλή φήμη στην αγορά. 

 Να αυξήσει τις πωλήσεις της, χρησιμοποιώντας έναν ακόμα δίαυλο επικοινωνίας 

και διανομής, ο οποίος σχετικά με τα οφέλη που αποφέρει είναι σχεδόν ανέξοδος. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4.4 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. 

Το YouTube ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2005 και επιτρέπει σε δισεκατομμύρια άτομα να 

ανακαλύψουν, παρακολουθήσουν και ανταλλάξουν πρωτότυπα βίντεο. Το YouTube είναι 

ένα κοινωνικό δίκτυο με 2 δισεκατομμύρια προβολές την ημέρα, εκατοντάδες ταινίες και 

χιλιάδες τηλεοπτικά επεισόδια πλήρους διάρκειας, προγράμματα πλήρους διάρκειας των 

CBS και MGM. Το 2006 εξαγοράστηκε από την Google για $1,65 δισεκατομμύρια.  

 

4.5 ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Η Ηθική είναι κλάδος της φιλοσοφίας που διαπραγματεύεται το σωστό και το λάθος. Κάτι 

που είναι ανήθικο δεν είναι απαραίτητα και παράνομο. Τα πνευματικά δικαιώματα, η 

ελευθερία του λόγου, η προστασία της ιδιωτικής πληροφορίας, η εγκυρότητα της 

πληροφόρησης, θέματα υγείας από την υπερβολική χρήση του διαδικτύου (π.χ. εθισμός) 

είναι μερικά από τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τόσο τον ιδιώτη, όσο και τον 

επιχειρηματία στην ψηφιακή εποχή. Στην πραγματικότητα η πληροφορική έχει ήδη 

διεισδύσει σε σχεδόν κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας, όμως πολύ συχνά είναι 

αόρατη στον χρήστη. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε μια ειδική 

συμβουλευτική ομάδα το «Ευρωπαϊκό Γκρουπ για την Ηθική της Επιστήμης και των Νέων 

Τεχνολογιών», για να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις ηθικές επιπτώσεις των ΤΠΕ. Μεταξύ των 

άλλων αυτή η ομάδα εργασίας οριοθετεί τους ακόλουθους βασικούς άξονες που πρέπει να 

κινηθούν οι Ευρωπαϊκοί οργανισμοί:  

• Την εξασφάλιση και την προώθηση του δικαιώματος της πρόσβασης στο διαδίκτυο  

• Την παροχή των κατάλληλων μέσων για ην προώθηση της ευθύνης αυτών που κάνουν 

χρήση των ΤΠΕ, είτε ως μεμονωμένοι χρήστες ή ως πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών (με 

πρόσθετες διασφαλίσεις για τα παιδιά και τους εφήβους)  

• Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον χώρο των ΤΠΕ να υποβάλλονται σε 

επεξεργασία βάσει ρητής συγκατάθεσης του ενδιαφερομένου (με δυνατότητα απόσυρσης 

αυτού του δικαιώματος επεξεργασίας)  

• Την ανάγκη για τη διατήρηση του διαδικτύου ως ένα κανάλι επικοινωνίας όπου η ελευθερία 

της έκφρασης προστατεύεται από τη λογοκρισία στο πλαίσιο του Χάρτη των Θεμελιωδών 
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Δικαιωμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει δικαιώματα ομαδοποιημένα σε έξι μεγάλα κεφάλαια 

(αξιοπρέπεια, ελευθερία, ισότητα, αλληλεγγύη, ιθαγένεια και δικαιοσύνη)  

• Τη διασφάλιση ότι τα κοινωνικά δίκτυα θα προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των 

χρηστών τους με υπεύθυνο τρόπο  

• Την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών για τη συλλογή δεδομένων των χρηστών των ΤΠΕ 

και τον σαφή καθορισμό των αρμοδιοτήτων των σχετικών φορέων που εμπλέκονται στη χ 

ρήση αυτών των δεδομένων. 

Εν κατακλείδι, η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο είναι εξαιρετικά 

δύσκολη, δεδομένου ότι η αντιγραφή ψηφιακών πληροφοριών είναι εύκολη και χωρίς 

κόστος. Παράλληλα, το διαδίκτυο είναι μέχρι σήμερα ίσως το μοναδικό μέσο, στο οποίο όλες 

οι γνώμες και αντιλήψεις μπορούν να εκφραστούν και μάλιστα να καταγραφθούν με 

«ανεξίτηλο» μελάνι.  

Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να διαβάσει το οποιοδήποτε σχόλιο, οποτεδήποτε και αυτή 

η αμεσότητα και η πανταχού πρόσβαση είναι ένα ειδοποιό χαρακτηριστικό σε σχέση με την 

τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τις εφημερίδες και τα περιοδικά, στα οποία είναι δύσκολο 

κάποιος να αναζητήσει και βρει πληροφορίες που έχουν ειπωθεί ή γραφτεί πριν μήνες ή και 

χρόνια.  

Ειδικότερα, η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί κακόβουλα αλλά η προσπάθεια να 

αποτρέψουμε κάτι μπορεί να οδηγήσει σε καταστρατήγηση άλλων ελευθεριών. Το 

βασικότερο στην κοινωνία της πληροφορίας είναι η δημιουργία και παρουσίαση 

εναλλακτικών μοντέλων χρήσης για να επιλέξει ο καταναλωτής, αυτό που του ταιριάζει.  
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Κεφάλαιο 5 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  

1η Μελέτη Περίπτωσης: Amazon.com  

 

 Η τεχνολογική καινοτομία της (όπως π.χ η εξατομικευμένη εμπειρία αγορών, η άνετη πληρωμή 

μέσω πατενταρισμένης υπηρεσίας, η «Λίστα Επιθυμιών, κλπ) προσφέρει στους πελάτες της 

περισσότερα προϊόντα, πιο εύκολα και σε χαμηλότερη τιμή. Διαχειρίζεται και συντηρεί πλήθος 

άλλων ιστοτόπων λιανικών πωλήσεων και προσφέρει S/W που επιτρέπουν στους εταίρους της 

να πωλούν τα προϊόντα τους μέσω των ιστοσελίδων της:  

 www.amazon.com, www.amazon.co.uk, www.amazon.de,  

 www.amazon.co.jp, www.amazon.fr, www.amazon.ca,  

 www.amazon.cn, www.amazon.it, www.amazon.es, 

 www.shopbop.com, www.endless.com, www.zappos.com,  

 www.endless.com, www.javari.co.jp.  

 Το 2011, οι επιχειρήσεις που πωλούν μέσω της Amazon πούλησαν παγκοσμίως εκατοντάδες εκ. 

προϊόντα, αξίας δισ. Δολαρίων. Από το 1997 η εταιρεία δημιούργησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα 

συνδεδεμένων εταιριών (affiliate marketing). Μέσα σε 5 χρόνια η εταιρεία είχε πάνω από 500.000 

εταίρους που παραπέμπουν πελάτες τους σε αυτήν. Από το 2000 η Amazon προσφέρει μέρη της 

πλατφόρμας της σε άλλους εμπόρους λιανικής πώλησης. Σήμερα περισσότερα από 2 εκ. μικρές 

επιχειρήσεις και διεθνή καταστήματα λιανικού εμπορίου αυξάνουν τις πωλήσεις τους και 

προσεγγίζουν νέους πελάτες μέσω της Amazon.com. 

 το Sears χρησιμοποίει τις υπηρεσίες της, για να μεγιστοποιήσει τις διαδικτυακές τους πωλήσεις, 

χρησιμοποιώντας υπηρεσίες SaaS για την εμπορική διαχείριση, την εξυπηρέτηση πελατών και 

την εκτέλεση παραγγελιών 

 Οι υπηρεσίες Amazon Web Services παρέχουν πρόσβαση σε τρίτες εταιρείες, σε υπηρεσίες 

υποδομής νέφους (cloud). 

 Το 2007 παρουσίασε το πρώτο Kindle. Το Δεκέμβριο του 2011 οι πελάτες της αγόραζαν πάνω 

από 1 εκατομμύριο συσκευές Kindle κάθε εβδομάδα 

 

http://www.amazon.com/
http://www.amazon.co.uk/
http://www.amazon.co.jp/
http://www.amazon.fr/
http://www.amazon.cn/
http://www.amazon.it/
http://www.shopbop.com/
http://www.endless.com/
http://www.endless.com/
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2η Μελέτη Περίπτωσης: Ηλεκτρονική Τιμολόγηση  

 

 Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έρευνας του ELTRUN του ΟΠΑ: 

 Το 2012 περίπου 20.000 επιχειρήσεις θα διακινούν 12 εκ. ηλεκτρονικά 

τιμολόγια/έτος συνολικής αξίας 5 δισ. ευρώ. Μέχρι το τέλος του ίδιου έτους 

θα υπάρξει αύξηση των ηλεκτρονικών τιμολογίων που διακινούνται στην 

Ελλάδα κατά 40% σε σχέση με το 2011 

 Σήμερα στην Ελλάδα διακινούνται περίπου 200 εκ. τιμολόγια που αφορούν 

συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων. Περισσότερες από 12.000 ελληνικές 

επιχειρήσεις αξιοποιούν οργανωμένα το διαδίκτυο για τις ηλεκτρονικές τους 

συναλλαγές. Οι δύο βασικές εφαρμογές είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση και 

οι ηλεκτρονικές προμήθειες.  

 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος», το 

οποίο χρησιμοποιεί 100% ηλεκτρονικά τιμολόγια και αποτελεί βέλτιστη 

πρακτική τόσο για την Ελλάδα όσο και για τον ευρωπαϊκό χώρο.  

 Τα τελευταία 3-4 χρόνια είχαμε αύξηση του 100% και σε αριθμό ηλεκτρονικών 

τιμολογίων και σε αριθμό εμπλεκόμενων εταιρειών. Το γεγονός ότι το 2012 

πάνω από 6%-7% των συνολικών τιμολογίων μεταξύ επιχειρήσεων θα 

διακινούνται ηλεκτρονικά, μας τοποθετεί πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο 

όρο. 
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3η Μελέτη Περίπτωσης: e-bay.com 

 

 Το eBay είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια ηλεκτρονική αγορά, με 

περισσοτέρους από 100 εκ. ενεργούς χρήστες παγκοσμίως (4ο τρίμηνο 

2011).  

 Ιδρύθηκε με το όνομα AuctionWeb στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α. τον 

Σεπτέμβριο του 1995, από τον Pierre Omidyar.  

 Τον Νοέμβριο του 1996 το eBay συνεργάστηκε με την εταιρεία Electronic 

Travel και πρόσφεραν  αεροπορικά εισιτήρια καθώς και άλλα προϊόντα 

αναψυχής.  

 Το 1997 ο ιστοχωρος πραγματοποίησε 2.000.000 δημοπρασίες έναντι 

250.000 το 1996.  

 Η εταιρεία άλλαξε επίσημα το όνομα της από AuctionWeb σε eBay τον 

Σεπτέμβριο του 1997 

 Το 2011 η συνολική αξία των αγαθών που πωλήθηκαν στο eBay ήταν 68,6 

δις, πάνω από 2.100 δολάρια/sec. 

 Σήμερα διαθέτει προς δημοπράτηση: είδη διακόσμησης και τέχνης, 

ηλεκτρονικά προϊόντα, ρούχα, κοσμήματα ακόμη και γραμματόσημα τα οποία 

πωλούνται επί καθημερινής βάσεως.  

 Δίνει την δυνατότηα να δημοπρατηθεί οτιδήποτε, αρκεί να μην είναι 

παράνομο και να μην παραβιάζει τους κανόνες και την πολιτική του. 

 Διαθέτει προϊόντα με δυνατότητα άμεσης αγοράς και προϊόντα που 

βασίζονται στην κλασική δημοπρασία με τη μέθοδο των προσφορών: το 

σύστημα ενημερώνει τον χρήστη για το χρονικό όριο που το προϊόν είναι 

διαθέσιμο και ο αγοραστής μπορεί να δει αναλυτικά τα στοιχεία του πωλητή 

καθώς και ένα ποσοστό που αντιστοιχεί στην φήμη του βάσει των σχολίων 

που έχει πάρει από τους προηγούμενους αγοραστές 

 To eBay ως επιχειρηματικό μοντέλο ενώνει αγοραστές και πωλητές για άμεσες 

αγορές. Μειώνει το κόστος συναλλαγής ανά πώληση λόγω της απουσίας των 
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μεσαζόντων και αυτό το όφελος μεταφέρεται στον τελικό αγοραστή αλλά και στον 

πωλητή.  

 Tο eBay δε διατηρεί αποθέματα αλλά λειτουργεί ως ένας ενδιάμεσος (η βασική του 

λειτουργία είναι να ταιριάξει την προσφορά με τη ζήτηση). 

 Η eBay Inc εξαγόρασε την εταιρεία PayPal το 2002. Το PayPal αποτελεί:  

 έναν ασφαλή τρόπο αγοράς, αποστολής και λήψης χρημάτων ηλεκτρονικά. 

 μια παγκόσμια μηχανή πληρωμών (με τις καλύτερες δυνατότητες ανίχνευσης 

κινδύνου και απάτης στον τομέα των πληρωμών).  

 Με 106 εκ. ενεργούς λογαριασμούς χρηστών σε όλο τον κόσμο (2011), το PayPal 

έχει καταστήσει δυνατό για ιδιώτες και επιχειρήσεις να πληρώνουν και να 

πληρώνονται απευθείας σε διαφορετικές τοποθεσίες και νομίσματα 

 Σήμερα το PayPal είναι διαθέσιμο σε 190 αγορές, 24 νομίσματα και είναι αποδεκτό 

από εκ. online εμπόρους σε όλο τον κόσμο. 

Αδυναμίες στην επιτυχημένη πορεία της eBay:  

 Η πιο βασική αδυναμία της είναι η αντιμετώπιση της πώλησης προϊόντων 

απομίμησης. Γαλλικό δικαστήριο της επέβαλε πρόστιμο εκ. ευρώ γιατί  

επέτρεψε την πώληση προϊόντων απομίμησης, προκαλώντας έτσι ζημιές 

ύψους αρκετών εκ. ευρώ στον όμιλο εταιρειών LVMH (προϊόντα από τους 

οίκους Louis Vuitton, Christian Dior και Givenchy).  

 Μια ακόμη αδυναμία ήταν η αποτυχημένη εξαγορά και έπειτα πώληση του 

Skype. Το 2009 το eBay πούλησε το Skype σε μια ομάδα επενδυτών για το 

ποσό των 2,75 δισ. δολαρίων. Το Skype είχε αποκτηθεί από την εταιρεία 

μόλις το 2005 με τίμημα 2,6 δισ. δολ. με την προσδοκία ότι η online υπηρεσία 

τηλεφωνικών κλήσεων θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με τα άλλα 

λειτουργικά τμήματα της εταιρείας. 
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4η Μελέτη Περίπτωσης: e-TRACK 

 

  Διαχείριση στόλου οχημάτων σε πραγματικό χρόνο: Η εφαρμογή του e-

TRACK® στη Διακίνησις Α.Ε. 

 Η Διακίνησις Α.Ε παρέχει υπηρεσίες third-party logistics και ολοκληρωμένες λύσεις 

διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management) 

 Η εταιρία παραδίδει 3.000 παραγγελίες σε όλη την Ελλάδα με 160 φορτηγά σε 

καθημερινή βάση, διακινώντας κατά μέσον όρο 100.000 κιβώτια ανά ημέρα. 

 Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας των παραδόσεων μπορεί να μειωθεί 

σημαντικά εξαιτίας διαφόρων γεγονότων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης του δρομολογίου, έχοντας ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται χρονικές 

αποκλίσεις από το σχεδιασμένο πλάνο διανομής 

Πρόβλημα 

 Κυκλοφοριακό, καιρικά φαινόμενα, έργα οδοποιίας, υπαίθριες αγορές, πορείες 

 Ανεπάρκεια διαθέσιμου χώρου για 

 εκφόρτωση αγαθών, προβλήματα με τα προϊόντα (π.χ. λάθος παραγγελία) 

 Ατύχημα, Μηχανική βλάβη 

 Αίτημα για παράδοση ή παραλαβή από νέο πελάτη 

 Ποσότητα για παράδοση ή παραλαβή από νέο πελάτη 

Συνέπειες για την εκτέλεση του δρομολογίου 

 Αυξημένος χρόνος κίνησης του Οχήματος (Travel time) 

 Αυξημένος χρόνος εξυπηρέτησης του 

 Πελάτη (Service time) 

 Πιθανή αδυναμία εξυπηρέτησης 

 Πελάτη 

 Επαναδρομολόγηση / Πιθανή αδυναμία εξυπηρέτησης πελάτη 

 Επαναδρομολόγηση / Πιθανή αδυναμία εξυπηρέτησης πελάτη 
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 Μερική λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης και αντιμετώπισης δυναμικών 

γεγονότων σε πραγματικό χρόνο έδωσε η χρήση της τηλεματικής και εξειδικευμένων 

συστημάτων διαχείρισης στόλου οχημάτων, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου 

της θέσεως των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο καθώς επίσης και τη δημιουργία 

απολογιστικών αναφορών. 

 Ακόμα και τέτοια συστήματα αδυνατούν να διαχειριστούν απρόσμενα γεγονότα 

 Συνολική λύση σε αυτό το πρόβλημα έδωσε η επέκταση του συστήματος διαχείρισης 

στόλου οχημάτων e-TRACKR της Έμφασις Τηλεματικής, όπως διαμορφώθηκε στο 

πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος MORSE (MObile Real-Time Supply chain 

Execution) το οποίο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

≪Ανταγωνιστικότητα≫ και χρηματοδοτήθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας 

και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ). 

H αρχιτεκτονική του συστήματος αποτελείται από 3 βασικά μέρη: 

 Back-end σύστημα: Αποτελείται από το σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων e-

TRACK, στο οποίο έχει ενσωματωθεί μια νέα μονάδα αντιμετώπισης δυναμικών 

γεγονότων σε πραγματικό χρόνο. Η μονάδα αυτή προβλέπει συνεχώς τη ροή 

εκτέλεσης του δρομολογίου και όταν αντιλαμβάνεται ότι θα υπάρξει απόκλιση από 

το αρχικά προγραμματισμένο δρομολόγιο (π.χ. πιθανότητα παραβίασης ενός 

παραθύρου διανομής), προτείνει επαναδρομολόγηση του οχήματος, έτσι ώστε να 

περιοριστεί ή να αποφευχθεί πιθανό πρόβλημα κατά τη διανομή των προϊόντων 

 Ασύρματες και δορυφορικές επικοινωνίες: Τα συστήματα αυτά (επίγεια επικοινωνία 

μέσω GPRS, και δορυφορικός εντοπισμός μέσω GPS) είναι υπεύθυνα για την 

ασύρματη επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορτηγών ή μεταξύ 

των κεντρικών γραφείων και των φορτηγών.  

 Front-end σύστημα: Το σύστημα αυτό είναι εγκατεστημένο σε κάθε φορτηγό και 

αποτελείται από ένα φορητό τερματικό (ruggedized terminal) μέσω του οποίου 

υπάρχει επικοινωνία με το back-end σύστημα. Ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να 

βλέπει τη λίστα των πελατών που πρέπει να επισκεφθεί, στοιχεία για κάθε πελάτη 

(π.χ. διεύθυνση, τηλέφωνο καταστήματος, υπεύθυνος παραλαβής, χρονικά 

παράθυρα παράδοσης) 



 

Σελίδα 60 από 63 

 

 Ενεργοποιώντας την back-end πλατφόρμα του συστήματος, ο υπεύθυνος 

δρομολόγησης έχει τη δυνατότητα να δει για κάθε όχημα τα σημεία, τα οποία πρέπει 

να επισκεφθεί καθώς επίσης και τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης του οχήματος σε αυτά.  

 Ο χρόνος αυτός αναπροσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με το 

περιβάλλον της διανομής (π.χ. κίνηση στο δρόμο).  

 Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα ενημέρωσης για το μέσο χρόνο εξυπηρέτησης σε 

κάθε πελάτη (χρόνος που χρειάζεται το όχημα πχ για να ξεφορτώσει τα προϊόντα), 

ο οποίος προέρχεται από ιστορικά στοιχεία που συλλέγει το σύστημα.  

 Όταν παρουσιαστεί απόκλιση από το αρχικά προγραμματισμένο δρομολόγιο 

διανομής, το σύστημα ενημερώνει τον υπεύθυνο δρομολογίου και χρησιμοποιώντας 

αλγορίθμους δυναμικής δρομολόγησής προτείνει μια νέα σειρά επίσκεψης των 

εναπομείναντων πελατών με στόχο να μην παραβιαστεί κάποιο παράθυρο διανομής 

και να εξυπηρετηθούν όλοι οι πελάτες. 

 Το νέο δρομολόγιο αποστέλλεται στο φορητό τερματικό του οδηγού, ο οποίος 

ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για την αλλαγές στο δρομολόγιό του και ενεργεί 

ανάλογα. 

Στρατηγικά οφέλη 

 Μείωση των δαπανών στόλου: είτε με τη μείωση του αριθμού φορτηγών που 

χρησιμοποιούνται στο στόλο, είτε με την αποδοτικότερη χρήση του τρέχοντος 

στόλου οχημάτων 

 Βέλτιστη λήψη αποφάσεων: Λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο για την 

επίλυση προβλημάτων δυναμικών γεγονότων που παρουσιάζονται κατά την 

εκτέλεση του δρομολογίου 

 Βελτιστοποίηση του customer service: με τη χρήση πιστοποιητικού παράδοσης 

(POD) σε πραγματικό χρόνο και με τη γνώση της θέσης του κάθε οχήματος σε 

πραγματικό χρόνο 

 Υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας: Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω μπορεί να 

δηλωθεί ότι το προτεινόμενο σύστημα προσθέτει αξία στην επιχείρηση με τη 

βελτίωση των δραστηριοτήτων της αλυσίδας εφοδιασμού και επομένως οδηγεί στην 

καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, σε χαμηλότερο κόστος και σε βελτιωμένη χρήση 

των πάγιων του χρήστη. 
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Λειτουργικά οφέλη 

 Βελτιωμένος χειρισμός απρόβλεπτων γεγονότων: Χρησιμοποιώντας έξυπνους 

αλγορίθμους επαναδρομολόγησης και μεθόδων δυναμικής πρόβλεψης χρόνου 

ταξιδίου, η εταιρεία-χρήστης είναι σε θέση να αποκριθεί βέλτιστα σε δυναμικά 

γεγονότα. 

 Έλεγχος απόδοσης και κόστους: Η απόδοση κάθε οδηγού και το κόστος κάθε 

δρομολογίου μπορεί να ελεγχθεί σε πραγματικό χρόνο μέσω των μετρικών που 

συλλέγονται συνεχώς. 

 Βελτιωμένη διαχείριση: Σε σχέση με τα ανωτέρω βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) 

μπορούν να προσδιοριστούν από τον τελικό χρήστη, ώστε να δημιουργηθούν οι 

κατάλληλες μετρικές, οι οποίες θα ελέγχουν το σύστημα με στόχο τη διαρκή 

βελτιστοπο ίηση αυτού και την εξαγωγή χρήσιμων για τον χρήστη συμπερασμάτων. 
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5η Μελέτη Περίπτωσης: Parking Defenders 

 Εφαρμογή που θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να αλλάζουν μεταξύ τους 

θέσεις parking αντί να ψάχνουν να βρουν για ώρες μια θέση  

 ο κάθε χρήστης της εφαρμογής, ανάλογα με το αν προσφέρει ή αν ψάχνει θέση 

parking, παίρνει το ρόλο του Defender ή του Seeker αντίστοιχα.  

 Ο Defender καλείται μέσω της εφαρμογής να δηλώσει που ακριβώς έχει παρκάρει 

και σε πόση ώρα πρόκειται να αφήσει τη θέση του ελεύθερη. Στη συνέχεια περιμένει 

να δει ποιοι είναι οι Seeker που διεκδικούν τη θέση του, διαλέγει σε ποιον θα την 

προσφέρει και όταν τελειώνει ο χρόνος που δήλωσε στην εφαρμογή ξεπαρκάρει και 

παραδίδει τη θέση του στον τυχερό Seeker. Αυτή η καλή πράξη (!!) του δίνει πόντους 

που μπορεί να εξαργυρώσει όταν θα αναζητά και εκείνος μια θέση. 

 Στην περίπτωση αυτή ο Seeker-χρήστης της εφαρμογής δηλώνει σε ποια περιοχή 

ψάχνει θέση parking. Στη συνέχεια βλέπει ποιες θέσεις προσφέρονται στην περιοχή 

που τον ενδιαφέρει, αποφασίζει ποια θα διεκδικήσει και κάνει αίτηση (request) στον 

αντίστοιχο Defender. Αν το αίτημα του γίνει δεκτό του αποκαλύπτεται η ακριβής θέση 

του Defender καθώς και οι οδηγίες πλοήγησης για να φτάσει εύκολα μέχρι εκεί και 

να παραλάβει τη θέση του.  

Επιχειρηματικό μοντέλο 

 Η αγορά του parking διεθνώς είναι μια τεράστια αγορά.  

 Μοναδικός περιορισμός για το Parking Defenders είναι ότι δεν απευθύνεται σε κάθε 

οδηγό μεγάλης πόλης, αλλά στον οδηγό που έχει στο χέρι του ένα smartphone και 

που το χρησιμοποιεί 

 Στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας (που αποτέλεσε και την περιοχή test για την 

εφαρμογή) υπολογίστηκε ότι κυκλοφορούν περίπου 15.000 με 20.000 χρήστες 

smartphone. 

 Ανταγωνισμός: Στο κομμάτι των online υπηρεσιών parking βρέθηκαν εφαρμογές, οι 

οποίες ενημερώνουν τους χρήστες για τις ελεύθερες θέσεις που υπάρχουν σε μια 

περιοχή, χωρίς ωστόσο αυτό να διασφαλίζει ότι η θέση θα μείνει ελεύθερη μέχρι τη 

στιγμή που θα φτάσει εκεί ο χρήστης. 
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 Σε ότι αφορά τους offline ανταγωνιστές, δηλαδή τα parking, το βασικό τους 

μειονέκτημα είναι το υψηλό κόστος, που τα καθιστά την τελευταία λύση για τους 

περισσότερους οδηγούς ωστόσο με μια προσεκτική ανάλυση μπορούν από 

ανταγωνιστές να γίνουν σύμμαχοι. 

Εσοδα 

 Κεντρική ιδέα της εφαρμογής ήταν εξ αρχής ότι δε θα έχει χρηματικό κόστος για τους 

χρήστες της. 

 Τρεις τρόποι δημιουργίας εσόδων 

 συνεργασία με τους επιχειρηματίες των ιδιωτικών parking για την δημιουργία 

ειδικών προσφορών για τους χρήστες με στόχο την αύξηση της πελατείας 

τους ανταμείβοντας το Parking Defenders αναλόγως,  

 στοχευμένες χωρο-χρονικές διαφημίσεις που ενδιαφέρουν τους χρήστες της 

εφαρμογής τη συγκεκριμένη στιγμή που ψάχνουν για μια θέση parking και  

 επιβολή μικρών χρεώσεων στους χρήστες για την παροχή επιπλέον 

υπηρεσιών. 

 Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στα marketplaces (iOS AppStore, Google Play, 

Windows Phone Marketplace) από τις 21 Μαρτίου 2012 και διατίθεται εντελώς 

δωρεάν χωρίς καμία κρυφή ή φανερή χρέωση. Κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας 

της την κατέβασαν 2.500 χρήστες ενώ το δεύτερο και τρίτο μήνα την κατέβασαν 

συνολικά 3.000 χρήστες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


