
[1] 
 

  

 «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Νέες Τεχνολογίες για 

Επιχειρηματικότητα» 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΔΕΟ45- 

ΜΑΪΟΣ 

2022 
 



[2] 
 

ΤΟΜΟΣ A  

1. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικού επιχειρείν 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο: 

 Χρησιμοποιείται για επιχειρηματικές συναλλαγές  

 Συμβάλλει στη διαδικασία αγοραπωλησίας μέσω διαδικτύου 

 Είναι οι ηλεκτρονικές ανταλλαγές πληροφοριών της επιχείρησης και του πελάτη 

 Αποτελεί μέρος της ηλεκτρονικής στρατηγικής με έμφαση τις διαδικασίες που πρέπει να γίνουν για 

να επιτευχθούν εμπορικές συναλλαγές.  

 Αναφέρεται σε όλες τις διαδικασίες της αλυσίδας αξίας της επιχείρησης. 

Το ηλεκτρονικό Επιχειρείν: 

 Η συνολική διαδικασία των διεργασιών που απαιτούνται για την επιχειρηματική δραστηριότητα 

μιας εταιρείας στο διαδίκτυο  

 Ενισχύει την αναδιοργάνωση του επιχειρηματικού μοντέλου που εφαρμόζει η επιχείρηση 

 Επικεντρώνεται στην ηλεκτρονική στρατηγική 

2. Ποια είναι τα μοναδικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού επιχειρείν; 

 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.  

  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.  
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  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. Η 

έλευση του διαδικτύου που εμπεριέχει αυτά τα τρία χαρακτηριστικά της πλούσιας επικοινωνίας κατάργησε 

τον προηγούμενο περιορισμό και συνεπώς μαζικά πλέον οι διαδικτυακοί χρήστες έχουν άμεση και εύκολη 

πρόσβαση σε πληροφορίες από την απύθμενη πηγή πληροφοριών, το διαδίκτυο. Ο καταναλωτής και ο 

επιχειρηματίας οφείλουν να αναπτύξουν τη δεξιότητα εντοπισμού από ένα πλήθος πληροφοριών και αυτό 

που τελικά είναι χρήσιμο είναι να διαχωρίζουν το ασήμαντο από το σημαντικό ή το αυθεντικό από το 

παραπλανητικό. 

  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. Με την αυτοεξυπηρέτηση μέσω ηλεκτρονικών διαδρασιακών 

υπηρεσιών (web, interactive response systems,email, κ.ο.κ.) οι επιχειρήσεις μπορούν να απαντούν στα 

ερωτήματα των πελατών τους άμεσα, με χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με την προσωπική επικοινωνία, 

να παρακολουθούν τις αντιδράσεις τους μετά την αγορά (π.χ. customer reviews) αυξάνοντας με αυτόν τον 

τρόπο το επίπεδο ικανοποίησης των πελατών τους. 

  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 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. 
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3. Ποιοι είναι οι Τομείς ηλεκτρονικού επιχειρείν; 

 

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.  

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. 
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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. 

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. Η κάθε αλλαγή γνωστοποιείται άμεσα σε όλους μέσω του διαδικτύου, απλουστεύοντας τις 

εργασίες, μειώνοντας το κόστος και εκμηδενίζοντας τα ανθρώπινα λάθη, καθώς επίσης παρατηρείται και 

αυξημένη πληροφόρηση σχετικά με τα αγοραζόμενα προϊόντα. 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.  

 Παρέχεται τεχνολογική υποστήριξη 
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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.   

• 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.  
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• 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. 

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. Επιτυγχάνουν μείωση του κόστους λειτουργίας (π.χ. 

λιγότερο χαρτί), βελτίωση της παραγωγικότητας, εφόσον ο εργαζόμενος επικεντρώνεται στα ουσιαστικά 

προβλήματα της εταιρείας παρακάμπτοντας τα όποια γραφειοκρατικά εμπόδια με παράλληλη αύξηση της 

ικανοποίησης του εργαζόμενου.  

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. Οι δημοπρασίες του eBay, τα ιστολόγια (blogs) ή ακόμη και τα 

κοινωνικά δίκτυα είναι τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αυτής της κατηγορίας, όπου η ανταλλαγή 

πληροφοριών ή/και οι οικονομικές συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών επικρατούν. 

 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) 
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4. Ποια είναι τα στάδια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης; 

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).  

 

5. Κινητή διακυβέρνηση 

Είναι η υλοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης χρησιμοποιώντας ασύρματες πλατφόρμες. 

Γίνεται κυρίως σε G2C. Η κινητή διακυβέρνηση χρησιμοποιεί ασύρματη υποδομή και συσκευές Internet. 

Είναι μια υπηρεσία προστιθέμενης αξίας, επειδή δίνει τη δυνατότητα σε κυβερνήσεις να προσεγγίζουν ένα 

μεγάλο αριθμό πολιτών και μπορεί να είναι λιγότερο ακριβή από τις πλατφόρμες ΗΕ, που βασίζονται σε 
ενσύρματες επικοινωνίες.  Είναι πολύ χρήσιμη για καταστροφές (πχ ειδοποίηση επείγουσας ανάγκης), είναι 

ταχεία (πχ για την διεξαγωγή ερευνών και δημοσκοπήσεων) και είναι επίσης πολύ βολική για πολίτες. 

Επίσης, οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν πολλούς κινητούς εργαζόμενους, οι οποίοι υποστηρίζονται από 
ασύρματες συσκευές. novoville 

 

 
 

6. Ποια τα οφέλη της κινητής διακυβέρνησης; 

 

 Μπορούν να προσεγγιστούν περισσότεροι πολίτες και υπάλληλοι σε οποιοδήποτε μέρος, 

ανά πάσα στιγμή 

 Μείωση κόστους πχ αύξηση παραγωγικότητας υπαλλήλων, μείωση προϋπολογισμού 

 Εκσυγχρονισμός λειτουργιών της κυβέρνησης πχ χρησιμοποίηση κινητών συσκευών 
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 Οι υπάλληλοι μπορούν να φέρνουν τις κινητές τους συσκευές στην εργασία, 

εξοικονομώντας κόστος υλικού και λογισμικού 

 Παροχή ποιοτικών, ευέλικτων υπηρεσιών στο κοινό  

 Αύξηση της προσέγγισης και της ταχύτητας για δημόσια διασπορά πληροφοριών. 

 
 

7. Στόχοι απόδοσης ηλ. διακυβέρνησης 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι γνωστή και ως ψηφιακή διακυβένηση και αναφέρεται στην χρήση της 

τεχνολογίας των πληροφοριών γενικά και του ηλεκτρονικού εμπορίου ιδιαίτερα, για να βελτιωθεί η 
παράδοση κυβερνητικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων στον δημόσιο τομέα όπως η παροχή πιο βολικής 

πρόσβασης σε πληροφορίες και υπηρεσίες και παροχή αποδοτικής παράδοσης κυβερνητικών υπηρεσιών σε 

πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και βελτίωση των κυβερνητικών υπαλλήλων. Επίσης, είναι ένας 

αποτελεσματικός και αποδοτικός τρόπος για να αλληλεπιδρούν οι κυβερνήσεις με πολίτες, επιχειρήσεις και 
άλλες οντότητες και για να βελτιώνονται οι επιχειρηματικές συναλλαγές. 

 

 
 
 

Πολλές υπηρεσίες τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ακόμη και υπηρεσίες της κεντρικής 

κυβέρνησης, εφαρμόζουν ή πειραματίζονται με τεχνολογίες αιχμής, κυρίως σχετικές με την τεχνητή 
νοημοσύνη. Ο Kwang (2017) αναφέρεται σε δημοσιεύσεις της Γενικής Γραμματείας Επιστημών της 

Αμερικανικής Κυβέρνησης για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και τον αντίκτυπο της στην κοινωνία. 

Γενικά η ΤΝ αναμένεται να ενισχύσει την καινοτομία και την παραγωγικότητα , να υποστηρίξει πιο 
αποδοτική χρήση πόρων , να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, να βελτιώσει την 

παροχή υπηρεσιών υγείας, να ελαττώσει τον φόρτο αναζήτησης και να διευκολύνει τη λήψη κυβερνητικών 

αποφάσεων (Turban, κα. 2020, σελ. 258). 
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8. Ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να περιλαμβάνει μερικά από τα ακόλουθα στοιχεία (βλ. 

Εικόνα 1.7, σελ. 57): 

 

 
 

 Μια περιγραφή των πελατών που θα εξυπηρετηθούν και της πρότασης οικονομικού 

οφέλους τους. Επίσης, το πως μπορούν να προσεγγιστούν και να υποστηριχθούν οι 

πελάτες. 

 Μια περιγραφή όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών που θα προσφέρει η επιχείρηση 

και ποια χαρακτηριστικά διαφοροποιούν τα προϊόντα της 

 Στρατηγικές ανάπτυξης της εταιρείας 

 Περιγραφή της απαιτούμενης επιχειρησιακής διεργασίας και της υποδομής διανομής. 

 Μια λίστα απαιτούμενων πόρων, του κόστους και της διαθεσιμότητας τους 

 Περιγραφή της εφοδιαστικής αλυσίδας του οργανισμούς (προμηθευτές και άλλοι επιχ. 

Εταίροι) 

 Δομή της αλυσίδας οικονομικού οφέλους 

 Ανάλυση σχετικών αγορών με λίστα των κύριων ανταγωνιστών, του μεριδίου αγοράς τους 

και στρατηγικές αγοράς και δυνατότητες και αδυναμίες της εταιρείας 

 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσφέρεται από το επιχειρησιακό μοντέλο 

 Εκτιμώμενες αλλαγές στην επιχείρησης και τυχόν αντίσταση στην αλλαγή 

 Περιγραφή των αναμενόμενων εσόδων, του εκτιμώμενου κόστους, των πηγών 

χρηματοδότησης και της οικονομικής βιωσιμότητας. 
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9. Ποιοι είναι οι βασικοί τύποι επιχειρηματικών μοντέλων; 

Υπάρχουν πολλοί τύποι επιχειρησιακών μοντέλων ΗΕ. Τα πέντε πιο συνηθισμένα μοντέλα είναι: 

1. Online απευθείας μάρκετινγκ 

2. Ηλεκτρονικά συστήματα προσφορών 

3. Ηλεκτρονικές αγορές και ανταλλακτήρια 

4. Ιογενές μάρκετινγκ 

5. Ομαδικές αγορές 

Περαιτέρω ανάλυση σε επιχειρηματικά μοντέλα που συναντάμε. 

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 . 

 Λειτουργίες ενός επιχειρησιακού μοντέλου: 

 Περιγραφή της εφοδιαστικής αλυσίδας και της αλυσίδας οικ. Οφέλους 
 Διαμόρφωση της ανταγωνιστικής στρατηγικής του εγχειρήματος και των μακροχρόνιων 

σχεδίων της 
 Παρουσίαση της πρότασης οικονομικού οφέλους για τον πελάτη 
 Προσδιορισμός του ποιος θα χρησιμοποιεί την τεχνολογία και για ποιο σκοπό. Καθορισμός της 

διεργασίας παραγωγής εσόδων. Που θα λειτουργεί η επιχείρηση. 
 Εκτίμηση της δομής και του ποσού του κόστους και των δυνατοτήτων κέρδους 

  
Κατάταξη Επιχειρησιακών Μοντέλων στο ΗΕ 

 Μεσιτεία. Διαμορφωτές της αγοράς που χρεώνουν προμήθεια για τις υπηρεσίες τους 
 Διαφήμιση. Ιστότοποι που παρέχουν περιεχόμενο και χρεώνουν διαφημιστές για σχετικές 

διαφημίσεις 
 Διαμεσολαβητές πληροφοριών. Παρέχουν πληροφορίες και υποδομή, που βοηθούν τους 

αγοραστές και τους πωλητές και χρεώνουν για τις υπηρεσίες τους. 
 Έμπορος. Έμποροι λιανικής 
 Μοντέλο απευθείας πώλησης.  Πώληση χωρίς διαμεσολαβητές 
 Σύνδεση. Πληρωμή προς ιδιοκτήτες ιστοτόπων, ώστε να τοποθετηθούν διαφημιστικές αφίσες 

 Κοινότητα. Μοντέλο που βασίζεται σε κοινωνικά μέσα, το οποίο χρησιμοποιεί εργαλεία του web 

2.0. και κοινωνικά δίκτυα 
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   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 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.  

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  
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  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. Οι 

συνδρομές των μελών καθώς και η διαφήμιση παράγουν τα έσοδα για την εταιρεία. Τα οφέλη των μελών 

της κοινότητας προκύπτουν από τη δυνατότητα εύρεσης εξειδικευμένων πληροφοριών σε συγκεκριμένα 

ζητήματα με εύκολο τρόπο, ενώ το επιχειρηματικό μοντέλο των εικονικών κοινοτήτων μπορεί να 

λειτουργήσει συμπληρωματικά και στις λειτουργίες του εταιρικού μάρκετινγκ με στόχο την εξασφάλιση 

πιστών πελατών.  

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.                

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).  

Η εταιρεία VeriSign, για παράδειγμα, είναι από τις πιο γνωστές αρχές πιστοποίησης (CA, Certification 

Authority) που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο και αναλαμβάνει την παροχή ψηφιακών ταυτοτήτων ή 

ψηφιακών υπογραφών (digital signatures) σε απλούς χρήστες ή οργανισμούς.  

Η αρχή πιστοποίησης εκδίδει επίσης ψηφιακά πιστοποιητικά. Ένα Ψηφιακό Πιστοποιητικό, αποκαλούμενο 

μερικές φορές ψηφιακή ταυτότητα, είναι ένα ηλεκτρονικό αρχείο που επιβεβαιώνει την ταυτότητα ενός 

χρήστη. Ιδιαίτερα χρήσιμο σε τραπεζικές συναλλαγές και σε εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για 

την ψηφιακή υπογραφή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Εκτός της πρωτοποριακής εργασίας 
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του Timmers έχουν κατά καιρούς καταγραφθεί διάφοροι τύποι ηλεκτρονικών επιχειρηματικών μοντέλων, 

όπως των Rappa (2006) ή των Pateli και Giaglis (2003), οι οποίοι αξίζουν να σημειωθούν. 

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. Οι επιγραμμικές ομαδικές αγορές 

αίρουν τους γεωγραφικούς περιορισμούς και αυξάνουν τη διαπραγματευτική δύναμη των πελατών. 

Χρησιμοποιούνται ευρέως τόσο για συναλλαγές B2B, όσο και για συναλλαγές B2C. Ένα παράδειγμα είναι 

η Groupon.com.  

10. Ποια είναι τα βασικά μοντέλα εσόδων; 

 Πωλήσεις πχ net a porter 

 Προμήθεια συναλλαγής πχ allazorevma.gr 

 Τέλος συνδρομής πχ. netflix 

 Τέλη διαφήμισης  

 Τέλη σύνδεσης.  Amazon.com οι εταιρείες χρεώνουν επειδή παρεχουν αναφορά στους πελάτες 

τους προς άλλους ιστοτόπους 

  Τέλος Άδειας χρήσης. Πχ με ετήσια συνδρομή ή τέλος ανά χρήση ενός προγράμματος πχ 

Microsoft ή λογιστικά συστήματα 

 Άλλες πηγές εσόδων. Πχ κάποια Online παιχνίδια. 

 

 

11. Ποιοι είναι οι εικονικοί λιανέμποροι; 

Οι εικονικοί λιανέμποροι είναι εταιρείες με άμεσες διαδικτυακές πωλήσεις που δεν χρειάζονται φυσικά 

καταστήματα. Η Amazon είναι το πιο χαρακτηριστικό υπόδειγμα αυτής της μορφής λιανεμπορίου. Οι 

γενικού σκοπού αμιγώς ηλεκτρονικές εταιρείες μπορεί να είναι πολύ μεγάλες. Οι ειδικού σκοπού 

εικονικοί λιανέμποροι είναι εξειδικευμένοι λιανέμποροι που λειτουργούν σε περιορισμένες αγορές 

(Turban κα.,2020, σελ. 135 -136). 
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12. Τι είναι το πολυκαναλικό μοντέλο; 

Μερικοί αμιγώς ηλεκτρονικοί λιανέμποροι ανοίγουν φυσικά καταστήματα. Η ιδέα των πωλήσεων τόσο 

στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου συνιστά στοιχείο ενός μοντέλου που ονομάζεται πολυκαναλικό 

επιχειρηματικό μοντέλο. Χρησιμοποιώντας αυτή τη στρατηγική μια εταιρεία προσφέρει τη δυνατότητα 

στους πελάτες να επιλέξουν εκείνο το κανάλι μάρκετινγκ που τους είναι πιο βολικό (Turban κα.,2020, 

σελ. 136). 

Οι λιανέμποροι που λειτουργούσαν παραδοσιακά με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο όπως η Amazon έχουν 

αρχίσει και κατασκευάζουν φυσικά καταστήματα σε συγκεκριμένες περιοχές για καθορισμένους τύπους 

προϊόντων (Turban κα.,2020, σελ. 136). 

Ένας λιανέμπορος μόνο με φυσική παρουσία ασκεί δραστηριότητα αποκλειστικά στον φυσικό κόσμο.  

Αυτό δίνει την δυνατότητα και στους πελάτες να κάνουν το λεγόμενο “showrooming”, όπου οι πελάτες 

επισκέπτονται ένα κατάστημα για να εξετάσουν ένα προϊόν, το οποίο, όμως αγοράζουν έπειτα στο 

διαδίκτυο. Έτσι , οι λιανέμποροι μπορούν να ικανοποιούν αποδοτικότερα τις ανάγκες πελατών 

μοχλεύοντας τα πλεονεκτήματα των τεχνολογικών συστημάτων όσο και των φυσικών καταστημάτων 

(Brown, 2016 στο Turban κα.,2020, σελ. 137). 

 

Στο συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο συνδυάζεται η ύπαρξη ιστότοπου με φυσικό κατάστημα 

Οι αμιγώς ηλεκτρονικοί λιανέμποροί βλέπουν ότι με το πολυκαναλικό μοντέλο οι πελάτες τους έχουν 

περισσότερες επιλογές, αφού μπορούν να αγγίξουν και να δοκιμάσουν τα προϊόντα και κατόπιν μπορούν 

να τα παραγγείλουν online ειδικά αν αυτά είναι σε προσφορά. (γιατί πχ τα έχουν ήδη δοκιμάσει). 

 

Σε ό,τι έχει να κάνει με την τιμολογιακή πολιτική μιας click & mortar επιχείρησης, είναι φανερό πως οι 

τιμές πρέπει να είναι ανταγωνιστικές και στα δύο κανάλια διάθεσης των προϊόντων (φυσικό και 

ηλεκτρονικό). Άλλωστε οι δυνατότητες που δίνουν οι σύγχρονες μηχανές αναζήτησης και σύγκρισης 

τιμών στους καταναλωτές καθιστούν την τιμολόγηση των  προϊόντων ιδιαίτερα σημαντική για τη 

βιωσιμότητα μιας επιχείρησης λιανικού εμπορίου.  Πολλές φορές για την αποφυγή προβλημάτων που 

σχετίζονται με τις συγκρουόμενες τιμές  των προϊόντων στα δύο κανάλια, οι επιχειρήσεις προβαίνουν στη 

δημιουργία θυγατρικών  εμπορικών επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν εξ’ ολοκλήρου την ηλεκτρονική 

διάθεση των  προϊόντων τους, πολλές φορές, με διαφορετική ονομασία και σήμα . 

 

13. Τι είναι το Dropshipping; 

Η διαδικτυακή μεταπώληση (drop shipping) είναι ένα μοντέλο ΗΕ  όπου ο ηλεκτρονικός λιανέμπορος (ο 

πωλητής) πρώτα πουλά ένα προϊόν, το οποίο αγοράζει εκ των υστέρων (μετά τη λήψη της παραγγελίας) 

από έναν προμηθευτή (τρίτο μέρος) , που αναλαμβάνει - εκτός από τη διάθεση - τη συσκευασία και την 

αποστολή του προϊόντος στον αγοραστή. Οι βασικοί παίκτες στο συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο 

είναι ο πωλητής, ο αγοραστής, ο προμηθευτής, ο πάροχος του καταλόγου και ο κατασκευαστής της 

ιστοσελίδας (Turban κα.,2020, σελ. 140). 

 

Σε σύγκριση με τους dropshippers οι αμιγώς ηλεκτρονικοί λιανέμποροι είναι αυτοί που διαθέτουν δικές 

τους αποθήκες ως μέρος της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Ενώ στο dropshipping δεν έχουν δικές τους 

αποθήκες, ενώ δεν έχουν σε πολλές περιπτώσεις και συμμετοχή στην διαδικασία αποστολής και 

διεκπεραίωσης της παραγγελίας. 

 

Το Drop shipping δίνει τη δυνατότητα σε λιανέμπορους να αποκτήσουν ένα διαδικτυακό κατάστημα, 

χωρίς να έχουν πραγματικά προϊόντα οι ίδιοι. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να διαθέτουν αποθήκη και 

να επωμίζονται τα έξοδα διαχείρισης αυτής. Είναι ιδανικό για start ups και για μικρές επιχειρήσεις καθώς 

μειώνει σημαντικά την έκθεση σε ρίσκο στα πρώτα στάδια της επιχείρησης. Έτσι, αν μια επιχείρηση 

πουλάει t-shirt, μπορεί να έχει πωλήσεις μέχρι και 10000 t-shirt, χωρίς όμως να έχει στην αποθήκη του το 

εμπόρευμα. Ένας προμηθευτής διεκπεραιώνει τις παραγγελίες και αποστέλλει το κάθε t-shirt εκ μέρους 

της επιχείρησης. 
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Στις αμιγώς ηλεκτρονικές λιανεμπορικές επιχειρήσεις, ο έμπορος έχει μεγαλύτερο έλεγχο των 

επιχειρηματικών διαδικασιών. Αν και απαιτούν μεγαλύτερο κεφάλαιο από το dropshipping οι αμιγώς 

ηλεκτρονικοί λιανέμποροι έχουν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Είναι άλλωστε λογικό, καθώς παίρνουν 

μεγαλύτερο ρίσκο. Στο dropshipping απαιτείται χαμηλότερο κεφάλαιο, οι αμιγώς ηλεκτρονικοί 

λιανέμποροι αν δεν καταφέρουν να πουλήσουν το απόθεμα τους, θα έχουν φύρα και μειωμένα κέρδη. Από 

την άλλη το κέρδος τους είναι μεγαλύτερο, καθώς δεν υπάρχουν ενδιάμεσοι. 

 

Στο επιχειρηματικό μοντέλο dropshipping μια επιχείρηση πουλά προϊόντα χωρίς να διαθέτει εμπόρευμα σε 

κάποια αποθήκη. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, οι πελάτες επισκέπτονται ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, 

παραγγέλνουν τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν από έναν κατάλογο και πληρώνουν σε λιανική τιμή για 

την αγορά τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα προωθεί τις παραγγελίες στον προμηθευτή πληρώνοντας σε 

αυτόν σε χονδρική τιμή. Ο προμηθευτής αποστέλλει τα προϊόντα στους πελάτες με την επωνυμία του 

ηλεκτρονικού καταστήματος. 

 

14. Οι κύριοι ρόλοι στο μοντέλο dropshipping 

 

Ο ρόλος του Αγοραστή: Τον ρόλο αυτό έχει ο πελάτης ο οποίος επισκέπτεται ένα ηλεκτρονικό κατάστημα 

και παραγγέλνει σε λιανική τιμή τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν από ένα κατάλογο. Έτσι, στο παράδειγμα 

του drop shipping ο αγοραστής επιλέγει ένα προϊόν από ένα ιστότοπο της αρεσκείας του. 

Ο ρόλος του ενδιάμεσου: Τον ρόλο αυτό έχει το ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο αποδέχεται τις 

παραγγελίες από τους αγοραστές και τις προωθεί στον προμηθευτή πληρώνοντας σε αυτόν σε χονδρική 

τιμή. Έτσι, το ηλεκτρονικό κατάστημα εν προκειμένω θα δεχθεί την παραγγελία και θα την προωθήσει στον 

προμηθευτή για διεκπεραίωση. 

Ο ρόλος του Προμηθευτή, είναι ο χονδρέμπορος ο οποίος έχει τα προϊόντα είτε σε μια αποθήκη είτε στο 

δικό του φυσικό κατάστημα και αποστέλλει τα προϊόντα στους πελάτες με την επωνυμία του ηλεκτρονικού 

καταστήματος. Ο τρίτος παίκτης είναι ο προμηθευτής στο συγκεκριμένο μοντέλο και μπορεί να είναι 

παραγωγός ή χονδρέμπορος 

Ο πάροχος του καταλόγου.  Πολλές εταιρείες βοηθούν τους καταναλωτές να εντοπίσουν προμηθευτές και 

προϊόντα. Χρεώνουν συνήθως ένα τέλος για αυτήν την υπηρεσία, ενώ μπορεί να διεκπεραιώσουν αυτοί την 

παραγγελία. 

Ο κατασκευαστής ιστοσελίδας, πολλοί πωλητές που διεξάγουν πολλές συναλλαγές δημιουργούν 

εξειδικευμένη ιστοσελίδα, για να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για διαφημίσεις, εισπράξεις από πελάτες, 

επικοινωνία με αγοραστές και προμηθευτές, μεταφορά παραγγελιών, πληρωμές προς τον προμηθευτή και 

διεξαγωγή άλλων δραστηριοτήτων. 

 

15. Πλεονεκτήματα του Dropshipping 

 

 Χαμηλότερη απαίτηση κεφαλαίου, ενώ ακόμα και οι αμιγώς ηλεκτρονικοί λιανέμποροι έχουν 

περισσότερο κόστος κεφαλαίου 

 Εύκολο ξεκίνημα 

 Εύκολη κλιμάκωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 Υψηλό δυναμικό καλλιέργειας “προθυμίας” πελατών 

 Χαμηλή απαίτηση πόρων και χώρου 

 Πληρωμή των προμηθευτών μετά την πληρωμή από τους πελάτες 

 Χαμηλά γενικά έξοδα 

 Ευέλικτη τοποθεσία 

 Δεν υπάρχει ανάγκη διεκπεραίωσης της παραγγελίας 

 Δεν υπάρχει ανάγκη τήρησης αποθεμάτων 

 Αύξηση διαχρονικής αξίας πελάτη 

 Δυνατότητα επέκτασης σε νέες και παγκόσμιες αγορές 

 Διαθεσιμότητα εναλλακτικού εμπορικού καναλιού 
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16. Dropshipping Μειονεκτήματα 

 Αν προκύψει πρόβλημα στη διαδικασία την ευθύνη φέρει ο πωλητής 

 Ο πωλητής δεν βλέπει αυτά που αποστέλλει ο προμηθευτής 

 Όλοι μπορούν να κάνουν ακριβώς αυτό που κάνει ο πωλητής επομένως υπάρχει έντονος 

ανταγωνισμός 

 Οι επιστροφές από πελάτες μπορεί να είναι πολύπλοκες 

 Χάνεται ο έλεγχος της ποιότητας και της ταχύτητας αποστολών 

 Χρειάζεται υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών στον πελάτη, η οποία ενδέχεται να είναι 

κοστοβόρα όταν ο αριθμός των πελατών είναι μεγάλος 

 Η διαφορά ανάμεσα στις τιμές χρέωσης των πελατών και στις τιμές πληρωμής στους προμηθευτές 

μπορεί να είναι μικρή 

 

 
 

 

17. Ποιοι είναι οι περιορισμοί του ηλεκτρονικού εμπορίου 

 

Τεχνολογικοί περιορισμοί: 

 Ανάγκη για παγκόσμια αποδεκτά πρότυπα σε θέματα ποιότητας, ασφάλειας και αξιοπιστίας 

 Ανεπαρκές εύρος ζώνης τηλεπικοινωνιών  

 Τα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού είναι υπό ανάπτυξη 

 Δυσκολίες ολοκλήρωσης του ίντερνετ και του λογισμικού ΗΕ με ορισμένες εφαρμογές ή και βάσεις 

δεδομένων 

 Ακριβή προσπέλαση στο ίντερνετ 

 Η ικανοποίηση παραγγελιών για B2C μεγάλης κλίμακας απαιτεί ειδικές αυτοματοποιημένες αποθήκες 

 

Μη τεχνολογικοί περιορισμοί: 

 τα προβλήματα ασφάλειας και διασφάλισης απορρήτου αποτρέπουν τους χρήστες από αγορές 

 Έλλειψη εμπιστοσύνης στους πωλητές, στους υπολογιστές και στις απρόσωπες συναλλαγές 

 Αντίσταση στην αλλαγή 

Συγκριτικός 

πίνακας 

Αμιγώς Ηλεκτρονικοί λιανέμποροι Dropshipping 

οφέλη  Περισσότερο έλεγχο των 
διαδικασιών 

 Μπορούν να Πουλάνε τα 
δικά τους προϊόντα  

 Μεγαλύτερο περιθώριο 
κέρδους 

 Δυνατότητα να χτίσουν 
εμπορική επωνυμία 
(branding) 

 Έλεγχος σε επίπεδο 
branding προϊόντων 

 Λιγότερα νομικά θέματα 

 Χαμηλό λειτουργικό 
κόστος 

 Χαμηλό κόστος έναρξης  

 Ευκολία έναρξης  

 Δεν υπάρχει άγχος 
κατασκευής  

 Δεν ασχολούνται με την 
συσκευασία 

 Δεν υπάρχει φυσική 
αποθήκη  

 

μειονεκτήματα  Κόστος επένδυσης σε 
αποθήκη 

 Επένδυση σε 
επιχειρησιακές διαδικασίες 
διεκπεραίωσης 

 Λειτουργικά κόστη 
αποθηκών και κέντρων 
διακίνησης 

 Μεγαλύτερη αρχική 
επένδυση 

 Απαιτείται φυσική 
παρουσία (αποθήκη) 

 Λιγότερος έλεγχος της 
διεκπεραίωσης και της 
διαδικασίας 

 Μικρότερο περιθώριο 
κέρδους 

 Κόστη ενδιάμεσων  

 Οι επιστροφές από 
πελάτες μπορεί να είναι 
πολύπλοκες 

 Έντονος ανταγωνισμός 

 Ο πωλητής δεν βλέπει 
αυτά που αποστέλλει ο 
προμηθευτής 

 Πιθανά νομικά ζητήματα  
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 Πολλά νομικά θέματα και θέματα δημόσιας πολιτικής, περιλαμβανομένης και της φορολόγησης, δεν έχουν 

επιλυθεί ακόμα 

 Εθνικές και διεθνείς κυβερνητικές ρυθμίσεις που δυσκολεύουν τις συναλλαγές 

 Δυσκολία μέτρησης οφελών του ΗΕ 

 Δεν υπάρχουν αρκετοί πελάτες. Υπάρχει έλλειψη συνεργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

 

 

18. Ποιοι είναι οι παράγοντες διαφοροποίησης φυσικού έναντι ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου; 

 

 

19. Ποια τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου; 

 Χαμηλότερο κόστος προϊόντος, με επακόλουθο την αύξηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

 Προσέγγιση περισσότερων πελατών, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται εκτός της περιοχής του 

προμηθευτή 

 Αλλαγή τιμών και καταλόγων γρήγορα, περιλαμβάνοντας και οπτική παρουσίαση 

 Χαμηλότερο κόστος εφοδιαστικής αλυσίδας 

 Παροχή σε πελάτες μιας πληθώρας πληροφοριών ηλεκτρονικά, ως μια επιλογή 

αυτοεξυπηρέτησης, εξοικονομώντας έτσι κόστος εξυπηρέτησης πελατών 

 Γρήγορη αντίδραση σε ανάγκες των πελατών, σε παράπονα, σε εκτιμήσεις κοκ 

 Παροχή εξειδίκευσης προϊόντων και υπηρεσιών, αυτοδιαμόρφωση και εξατομίκευση φροντίδας 

πελατών 

 Δυνατότητα σε μικρές εταιρείες να ανταγωνίζονται με μεγαλύτερες εταιρείες. 
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 Καλύτερη κατανόηση των πελατών και αλληλεπίδραση με αυτούς 

 Πώληση εξειδικευμένων ειδών σε όλη τη χώρα ή και σε όλο τον κόσμο 

 Εμπλοκή πελατών σε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες αναζητήσεων, συγκρίσεων και συζητήσεων 

 Επαφή με πελάτες που δεν μπορούν να προσεγγιστούν με παραδοσιακές μεθόδους επικοινωνίας 

 

Οφέλη για τους αγοραστές 

 Πληρώνουν λιγότερο από ότι στα παραδοσιακά ή ακόμη και τα εκπτωτικά καταστήματα 

 Βρίσκουν προϊόντα/υπηρεσίες, που δεν διατίθενται σε τοπικά καταστήματα 

 Αγοράζουν από όλο τον κόσμο: συγκρίνουν τιμές και υπηρεσίες 

 Κάνουν αγορές όποτε θέλουν και από όπου θέλουν 

 Θεωρούν άχρηστο να πάνε στο κατάστημα και να ξοδέψουν χρόνο και βενζίνη και να πιέζονται 

από πωλητές 

 Δημιουργούν τα δικά τους σχέδια και προϊόντα 

 Βρίσκουν συλλεκτικά είδη 

 Αγοράζουν σε ομάδες : μαζί με φίλους και εμπλέκονται σε κοινωνικές αγορές 

 

20. Τι είναι οι Ηλεκτρονικοί κατάλογοι; 

Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι: Αποτελούνται από μια βάση δεδομένων προϊόντων, δυνατότητες κατάταξης 

και αναζήτησης και από μια λειτουργία παρουσίασης. Είναι η ραχοκοκαλιά των περισσότερων ιστοτόπων 

πωλήσεων ΗΕ. 

H διαδικασία της διαδικτυακής αγοράς ξεκινά με έναν αγοραστή να συνδέεται στον ιστότοπο ενός πωλητή 

ή να εγγράφεται (εάν χρειάζεται) και να μεταβαίνει στον ηλεκτρονικό κατάλογο ή στον λογαριασμό του, 

ως αγοραστής. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι μπορεί να είναι πολύ μεγάλοι, επομένως η χρήση μιας μηχανής 

αναζήτησης είναι πάντα χρήσιμη. Οι αγοραστές συνήθως επιθυμούν να συγκρίνουν τιμές. Επομένως, μια 

διαδικτυακή υπηρεσία σύγκρισης τιμών μπορεί να είναι χρήσιμη. Ορισμένοι πωλητές (π.χ. American 

Airlines, Amazon.com) παρέχουν συγκρίσεις τιμών που δείχνουν τους υπάρχοντες ανταγωνιστές(βλ. Οδηγό 

μελέτης για το βιβλίο Turban). 

Αν δεν ικανοποιηθεί, ο αγοραστής μπορεί να εγκαταλείψει τον ιστότοπο του πωλητή. Εάν ικανοποιηθεί, ο 

αγοραστής θα τοποθετήσει το επιλεγμένο αντικείμενο σε ένα εικονικό καλάθι αγορών. Ο αγοραστής μπορεί 

να επιστρέψει στον ηλεκτρονικό κατάλογο του πωλητή για να επιλέξει περισσότερα είδη. Κάθε επιλεγμένο 

είδος τοποθετείται στο καλάθι αγορών(βλ. Οδηγό μελέτης για το βιβλίο Turban). 

Όταν ολοκληρωθεί η επιλογή των προϊόντων, ο αγοραστής μεταβαίνει σε μια επόμενη σελίδα για να 

ολοκληρώσει την αγορά, όπου έχει συχνά τη δυνατότητα να επιλέξει το πότε θα γίνει η αποστολή των 

προϊόντων που αγόρασε (π.χ. τυπική, την επόμενη μέρα κ.α.). Τέλος, ο αγοραστής μεταβαίνει σε μια σελίδα 

για να συμπληρώσει τα στοιχεία σχετικά με την πληρωμή(βλ. Οδηγό μελέτης για το βιβλίο Turban). 

Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι αποτελούνται από μια βάση δεδομένων προϊόντων, ένα ευρετήριο και μια 

λειτουργία παρουσιάσεων. Είναι η ραχοκοκαλιά των περισσότερων ιστοσελίδων πωλήσεων ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Για τον έμπορο, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι έχουν ως σκοπό να διαφημίσουν και να προωθήσουν 

τα προϊόντα του και τις υπηρεσίες του. Για τον πελάτη, ο σκοπός τους είναι να τον βοηθήσουν στον 

εντοπισμό πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες. Η αναζήτηση σε έναν ηλεκτρονικό κατάλογο μπορεί 

να γίνει γρήγορα με τη βοήθεια μηχανών αναζήτησης (Turban κα.,2020, σελ. 89). 

 

21. Τι είναι οι μηχανές αναζήτησης; 
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Οι μηχανές αναζήτησης είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστή το οποίο μπορεί να προσπελάσει μια βάση 

δεδομένων πόρων του ίντερνετ και να ψάξει για συγκεκριμένες πληροφορίες ή με βάση λέξεις – κλειδιά 

και να αναφέρει τα αποτελέσματα. Δημοφιλέστερες μηχ. Αναζήτησης: Google, Bing, Yahoo. Οι μηχανές 

αναζήτησης είναι ένας καλός μηχανισμός για να βρίσκουν πληροφορίες οι περισσότεροι άνθρωποι και έτσι 

μια καλή πλατφόρμα για ηλεκτρονική διαφήμιση. Η τοποθέτηση ηλεκτρονικών διαφημίσεων σε 

ιστοσελίδες που εμφανίζουν αποτελέσματα από ερωτήματα σε μηχανές αναζήτησης είναι γνωστή ως 

διαφήμιση αναζήτησης. Αν το αποτέλεσμα αναζήτησης περιλαμβάνει την εταιρεία και το προϊόν σας, τότε 

θα είναι μια δωρεάν διαφήμιση για εσάς. Το πρόβλημα είναι ότι τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης μπορούν 

να περιλαμβάνουν χιλιάδες είδη και το προϊόν σας να μην βρίσκεται στην πρώτη ή δεύτερη σελίδα 

αποτελεσμάτων.  

Προκειμένου να βελτιωθεί η κατάταξη μιας επιχείρησης μέσα στις μηχανές αναζήτησης εμπλέκεται η 

μέθοδος του Search Engine Optimization (S.E.O.). Ουσιαστικά είναι η διαδικασία για τη βελτίωση της 

προβολής μιας ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης. Σε γενικές γραμμές, η υψηλότερη κατάταξη στη 

σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης σημαίνει ότι όλο και περισσότερους επισκέπτες στην ιστοσελίδα της 

επιχείρησης. Το S.E.O. μπορεί να στοχεύει και σε διαφορετικά είδη αναζήτησης, όπως εικόνες, βίντεο, 

ακαδημαϊκή έρευνα, ειδικά περιεχόμενα (ειδήσεις συγκεκριμένων κλάδων, κ.α.). 

 

22. Ποιοι είναι οι τύποι των δημοπρασιών ; 

 ΕΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, ΕΝΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 

 ΕΝΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ, ΠΟΛΛΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ 

 ΕΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, ΠΟΛΛΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ 

 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Ο 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 ΠΟΛΛΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ, ΠΟΛΛΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ 

 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

Πιο συγκεκριμένα (Turban κα, 2018, σελ. 69): 

 ΕΝΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ, ΠΟΛΛΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ. Σε αυτήν την περίπτωση ο 

πωλητής χρησιμοποιεί μια προωθητική δημοπρασία, μια δημοπρασία κατά την οποία, ο 

πωλητής δέχεται προσφορές από πολλούς αγοραστές. Υπάρχουν τέσερις τύποι 

προωθητικών δημοπρασιών: 

o Πλειοδοτικές δημοπρασίες (Αγγλικές ή Αμερικάνικες δημοπρασίες). Οι τιμές 

προσφοράς αυξάνουν στην διάρκεια της δημοπρασίας 

o Μειοδοτικές δημοπρασίες (Ολλανδικές και Ελεύθερης πτώσης), οι 

τιμέςπροσφορών μειώνονται στην διάρκεια της δημοπρασίας 
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 ΕΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, ΠΟΛΛΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ 

o Αντίστροφες δημοπρασίες 

o Καθορισμού τιμής 

 

ΕΝΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ, ΠΟΛΛΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ. 

Αμερικάνικες δημοπρασίες: 

Ή αλλιώς : Yankee δημοπρασία. Σε αυτό το είδος γίνεται δημοπράτηση πολλαπλών 

πανομοιότυπων αντικειμένων κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφέρουν τιμή για 

οποιαδήποτε ποσότητα των προσφερόμενων αντικειμένων, και η υψηλότερη προσφορά κερδίζει. 

Στον Αμερικανικού τύπο δημοπράτησης προϊόντων (Yankee auction), έναν πλειοδοτικό τύπο 

δημοπράτησης πολλαπλών μονάδων του ιδίου προϊόντος, κατάλληλου ειδικότερα για την πώληση 

σε μικρές παρτίδες αρκετά ακριβών προϊόντων (Kambil & Van Heck,2002), έχουμε έναν πωλητή 

ο οποίος και προσφέρει έναν συγκεκριμένο αριθμό προϊόντων (πχ 100) βάσει μίας τιμής που ο 

ίδιος καθορίζει και πολλαπλών αγοραστών, οι οποίοι ανταγωνίζονται μεταξύ τους προκειμένου να 

αποκτήσουν τον επιθυμητό για αυτούς αριθμό προϊόντων υποβάλλοντας διαρκώς υψηλότερες και 

ανταγωνιστικότερες μεταξύ τους προσφορές (Kambil & Van Heck, 2002; Ockenfels et al. 2006; 

Laudon & Traver, 2007).  

Στον Αμερικανικού τύπο δημοπράτησης οι αντίστοιχες προτάσεις προσφορών 

κατατάσσονται τόσο κατά τιμή, όσο και συνολική ζητούμενη ποσότητα ή και χρόνο 

υποβολής, με τελικούς ‘νικητές’ όλους όσοι υποβάλλουν και τις υψηλότερες 

μεταξύ αυτών προτάσεις προσφορών, σε τιμές όμως ίσες και μόνο ίσες των τελικών 

τους προσφορών (Ockenfels et al., 2006), και ακολουθούν όλοι εκείνοι 

μεγαλύτερων ζητούμενων ποσοτήτων και χρονικά ταχύτερων αντίστοιχων προτάσεων 

προσφορών.  

 

Αγγλικές δημοπρασίες: 

Στην Αγγλική δημοπρασία ένα προϊόν πωλείται κάθε φορά και οι αγοραστές δίνουν προσφορές 

για ένα αντικείμενο εναλλάξ και η τιμή αυξάνεται με το χρόνο. Ένας από τους δημοφιλέστερους 

τώρα C2C, B2C και B2B τύπους δημοπράτησης προϊόντων και υπηρεσιών είναι αυτός του 

Αγγλικού (English auction), ένας ανοικτός πλειοδοτικός τύπος ηλεκτρονικής δημοπράτησης, 

προσανατολισμένος στον εκάστοτε πωλητή (seller bias), που δεν διαφέρει σημαντικά από τον 

αντίστοιχο των παραδοσιακών δημοπρασιών (Laudon & Traver, 2007). Σε μία Αγγλικού τύπου 

δημοπρασία, ένα πολύ κοινότυπο πλέον τύπο ηλεκτρονικής δημοπράτησης στο διαδίκτυο, έχουμε 

έναν πωλητή (seller) από τη μία πλευρά ο οποίος και προχωρά στην πώληση ενός προϊόντος και 

πολλαπλών αγοραστών (bidders) από την άλλη, οι οποίοι και ανταγωνίζονται μεταξύ τους 

προκειμένου να το αποκτήσουν. Για παράδειγμα οι δημοπρασίες που γίνονται στο ebay. 
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Ειδικότερα, αυτή πραγματοποιείται μέσω της υποβολής ανάλογων προτάσεων προσφορών εντός 

ενός πολύ συγκεκριμένου και γνωστού σε όλους χρονικού διαστήματος και πέραν μίας τιμής  κάτω 

της οποίας και ο εκάστοτε πωλητής αρνείται να πουλήσει, με την υψηλότερη αυτών στο τέλος 

πρόταση να “κερδίζει” το προϊόν. Ακόμη περισσότερο, σε αυτόν τον τύπο δημοπράτησης κάθε 

πρόταση προσφοράς αυξάνει βάσει ενός πολύ συγκεκριμένου κάθε φορά ανάλογου ελαχίστου 

βήματος (bid increment) ενώ κάθε αγοραστής δύναται να υποβάλλει περισσότερες της μίας 

προτάσεις προσφορών ανεξαρτήτου χρόνου και γεωγραφικής του τοποθέτησης. 

Ένα αλλο παράδειγμα αγγλικού τύπου δημοπρασίας είναι αυτός από τον οίκο Christie’s. 

https://www.christies.com/en/calendar  

 

Ολλανδικές Δημοπρασίες: 

Πρόκειται για δημοπράτηση πολλαπλών πανομοιότυπων αντικειμένων, με τιμές που ξεκινούν από 

ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο και μειώνονται καθώς περνάει ο χρόνος. Είναι δηλαδή μειωδοτική 

δημοπρασία. Οι ενδιαφερόμενοι ορίζουν τη ποσότητα που είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν σε 

συγκεκριμένη τιμή. 

Σε μία Ολλανδικού τώρα τύπου ηλεκτρονική δημοπρασία (Dutch auction), έναν πλειοδοτικό τύπο 

δημοπράτησης προϊόντων προσανατολισμένου προς τον πωλητή , έναν μειοδοτικό τύπο 

δημοπράτησης ο οποίος πρωτοξεκίνησε από τους παραγωγούς ανθών της Ολλανδίας (Aalsmeer, 

Holland) στα πλαίσια μίας προσπάθειάς για την αποτελεσματική πώληση της ημερήσιας 

παραγωγής τους (Westland & Clark, 1999), έχουμε την παρουσία ενός πωλητή (seller) ο οποίος 

και προχωρά στην πώληση ενός συγκεκριμένου αριθμού μονάδων του ιδίου προϊόντος και 

πολλαπλών αγοραστών (bidders) οι οποίοι και ανταγωνίζονται μεταξύ τους προκειμένου να 

αποκτήσουν εκείνη τη ποσότητα προϊόντος η οποία και ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες τους. 

Ειδικότερα, ο πωλητής είναι εκείνος ο οποίος εκκινεί την διαδικασία προσδιορίζοντας τόσο τον 

συνολικό αυτών αριθμό, όσο και την τιμή εκκίνησης (starting bid) ενός εξ αυτών (τιμή μονάδος), 

με τους αγοραστές να ακολουθούν υποβάλλοντας αντίστοιχες προτάσεις προσφορών οι οποίες 

αναφέρονται τόσο στην ποσότητα, όσο και στην τιμή την οποία επιθυμούν να αποκτήσουν και 

αποδώσουν αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, ο πωλητής προβαίνει σταδιακά και σε μία μείωση της 

συγκεκριμένης αυτής τιμής μονάδος, χωρίς όμως να δημοσιεύει και την διαθέσιμη πριν από κάθε 

τέτοια κίνηση ποσότητα προϊόντος, με “νικητές” αυτής σε τελική ανάλυση να καθίστανται όλοι 

εκείνοι οι οποίοι και υποβάλλουν τις υψηλότερες για κάθε περίπτωση προσφορές, αποδίδοντας 

όμως στον εκάστοτε πωλητή μόνο εκείνην την τιμή η οποία και αντιστοιχεί σε αυτήν της ελάχιστης 

αποδεκτής προσφοράς, προσφοράς η οποία μάλιστα δύναται να είναι αρκετά μικρότερη της τιμής 

ορισμένων εξ αυτών (ομοιογενή τιμολόγηση) (Laudon & Traver, 2007). 

 

Ελεύθερης πτώσης (μειούμενη τιμή) 

Στην περίπτωση αυτή έχουμε μία διαφοροποίηση της Ολλανδικής δημοπρασίας, κατά την οποία 

ένα μόνο αντικείμενο δημοπρατείται τη φορά. Η τιμή ξεκινά από πολύ υψηλό επίπεδο και 

μειώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, η προσφορά που κερδίζει είναι η χαμηλότερη όταν 

https://www.christies.com/en/calendar
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εξαντληθεί ο χρόνος. 

 

 

ΕΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, ΠΟΛΛΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ 

 

Αντίστροφες δημοπρασίες 

Στις αντίστροφες ηλεκτρονικές δημοπρασίες (reverse auctions), αντιστρέφεται ο ρόλος πωλητή 

και αγοραστή, έτσι έχουμε έναν αγοραστή από την μία που προχωρά στην δημοπράτηση-

πρόσκληση πωλητών, οι οποίοι και δύναται να ικανοποιήσουν μία πολύ συγκεκριμένη του ανάγκη 

σε προϊόντα και υπηρεσίες και πολλαπλάσιων πωλητών από την άλλη, οι οποίοι και 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους προκειμένου να καταστούν εκείνοι οι οποίοι και θα την 

ικανοποιήσουν. Οι τελευταίοι μάλιστα ανταγωνίζονται μεταξύ τους καθόλην την διάρκεια μέσω 

της υποβολής ανάλογων και συνεχώς μειούμενων προτάσεων προσφορών με τελικό αποδέκτη της 

εκείνον τον πωλητή με την χαμηλότερη τις περισσότερες φορές εξ αυτών αγοραία τιμή προσφοράς 

(Laudon & Traver, 20007; Turban et al., 2004; Smeltzer & Carr, 2003). 

Στον συγκεκριμένο τύπο δημοπράτησης, κάθε αγοραστής προχωρά στην πρόσκληση όλων εκείνων 

των πωλητών οι οποίοι και δύναται να ικανοποιήσουν τις εκάστοτε συγκεκριμένες τους ανάγκες 

σε προϊόντα και υπηρεσίες μόνο μέσω ενός συστήματος υποβολής προσφορών στο οποίο και οι 

αντίστοιχες προσφορές είναι πάντοτε ορατές και προσβάσιμες από κάθε συμμετέχοντα (Smeltzer 

& Carr, 2003).  

Ειδικότερα, κάθε πωλητής προβαίνει στην υποβολή αντίστοιχων προτάσεων προσφοράς, 

προσφοράς σε προϊόντα, υπηρεσίες ή και εργασία, μέσω ενός ανάλογου συστήματος υποβολής 

προτάσεων διάρκειας αρκετών γύρων οι οποίοι και ολοκληρώνονται στο σημείο που σταματά η 

υποβολή ακόμη χαμηλότερων σε όρους τιμών προσφορών, καθιστώντας έτσι αποδέκτη κάθε 

αρχικής πρότασης προσφοράς αυτόν με την χαμηλότερη πλέον εξ αυτών προσφερόμενη τιμή. 

Μάλιστα κατά τους Smeltzer και Carr (2003) ο συγκεκριμένος αυτός τύπος δημοπράτησης 

αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο δύναται να αυξήσει την αποδοτικότητα (efficiency) της 

στρατηγικής προμηθειών, ενώ παράλληλα αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους C2B και B2B 

τύπους δημοπράτησης προϊόντων και υπηρεσιών με ένα ετήσιο συνολικό σε παγκόσμιο επίπεδο 

μέγεθος συναλλαγών της τάξεως των 40 τρισεκατομμυρίων δολαρίων (Jap, 2002). 

Καθορισμού τιμής 

Ο δεύτερος πιο διαδεδομένος πέραν του Αγγλικού τύπος ηλεκτρονικής δημοπράτησης προϊόντων 

και υπηρεσιών στο διαδίκτυο, είναι αυτός του μοντέλου καθορισμού τιμών (“name-your-own 

price” model auction) (Laudon & Traver, 2007), ενός πρωτοποριακού τύπου δημοπράτησης ο 

οποίος και πρωτοεισήχθει στον χώρο από την καινοτόμο εταιρεία Priceline.com (2000), ενός 

διαδικτυακού ενδιαμέσου (intermediate) που ανέπτυξε την ιδέα αναζήτησης και εύρεσης για 

λογαριασμό τρίτων πελατών προϊόντων και υπηρεσιών συγκεκριμένων χαρακτηριστικών-

προδιαγραφών, όπως μεταξύ άλλων αυτών της τιμής, ποιότητας και διαθεσιμότητας τα οποία 

μάλιστα και προσδιορίζονταν από τον εκάστοτε πάντοτε αγοραστή. 
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 Ο συγκεκριμένος αυτός τύπος δημοπράτησης, ένας ειδικότερος ουσιαστικά τύπος 

αντίστροφης δημοπράτησης (reverse auction), δίνει ακόμη μία φορά τη δυνατότητα σε κάθε 

αγοραστή να καθορίζει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των προϊόντων και 

υπηρεσιών που επιθυμεί να αποκτήσει ή απολάβει αντίστοιχα, ταυτόχρονα όμως και με την 

επιθυμητή για αυτόν κάθε φορά τιμή, μίας δυνατότητας η οποία σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε 

σε αυτόν της αντίστροφης (Turban et al., 2004; Salvendy, 2001; Bidgoli, 2000). Ωστόσο, σε καμία 

περίπτωση δεν πρέπει να ταυτίζεται με αυτόν της αντίστροφης δημοπράτησης (reverse auction), 

όπου και οι εκάστοτε πωλητές (sellers) ανταγωνίζονται μεταξύ τους μέσω της υποβολής όλο και 

μικρότερων σε ύψος αντίστοιχων προσφορών (Bidgoli, 2000). 

Η συμμετοχή τώρα ενός υποψήφιου αγοραστή στον συγκεκριμένο αυτό τύπο δημοπράτησης 

προϋποθέτει την απόδοση μίας πολύ μικρής προμήθειας χρήσης προς τον αντίστοιχο δημοπράτη 

και συνοδεύεται πάντοτε και από μία ανάλογη δέσμευση αποδοχής οποιουδήποτε προϊόντος ή 

υπηρεσίες που πληροί το σύνολο όλων εκείνων των χαρακτηριστικών-προδιαγραφών που ο ίδιος 

έχει θέσει, με την προσφερόμενη όμως αυτών τιμή-πρόταση να μην γίνεται σε καμία περίπτωση 

γνωστή στους άλλους αγοραστές (Turban et al., 2004). 

Όσο αναφορά τώρα την διαδικασία εύρεσης όλων εκείνων των προτάσεων- συνδυασμών 

χαρακτηριστικών, προδιαγραφών και τιμών του εκάστοτε αιτούντος συμμετέχοντος αγοραστή, 

αυτή πραγματοποιείται από τον ίδιο τον δημοπράτη μέσω μαζικών αγορών αντίστοιχων προϊόντων 

και υπηρεσιών με όλα τα μοναδικά πλεονεκτήματα που αυτές συνεπάγονται, όσο και μέσω 

αναζητήσεων σε ανάλογες βάσεις δεδομένων προμηθευτών που αυτή διατηρεί. Μάλιστα, ο 

συγκεκριμένος αυτός τύπος δημοπράτησης, ένας τύπος δημοπράτησης εξαιρετικά κατάλληλος για 

την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών όπως αεροπορικά εισιτήρια, κρουαζιέρες, ενοικιαζόμενα 

αυτοκίνητα και πακέτα διακοπών, δύναται να εξασφαλίζει στους αγοραστές έως και 40% 

χαμηλότερες τιμές έναντι των αντίστοιχων αγοραίων τους (Ding et al., 2005). 

23. Ποιοι είναι οι περιορισμοί των δημοπρασιών; 

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες έχουν αρκετούς περιορισμούς. Οι σημαντικότεροι περιορισμοί είναι (Turban 

κα, 2018): 

 η ελάχιστη ασφάλεια,  

 η πιθανότητα απάτης  

  η περιορισμένη συμμετοχή 

24. ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κινητού εμπορίου; 

 Πανταχού παρουσία. Σημαίνει να βρίσκεστε παντού και ειδικά την ίδια ώρα. 

Διευκολύνεται από ασύρματη υπολογιστική. Δεδομένου ότι η πρόσβαση WiFi είναι 

διαθέσιμη σε όλο και περισσότερες θέσεις κι σχεδόν τα μισά κινητά τηλέφωνα είναι 

smartphones έχουμε ευκολότερη πανταχού παρουσία 

 Ευκολία χρήσης και δυνατότητες. Η ύπαρξη μιας κινητής συσκευής αυξάνει την ευκολία 

της επικοινωνίας. Η λειτουργικότητα και η ευχρηστία των κινητών συσκευών αυξάνεται, 

ενώ το φυσικό τους μέγεθος παραμένει μικρό και το κόστος ανεκτό. Σε αντίθεση με τους 

παραδοσιακούς υπολογιστές, οι κινητές συσκευές συνδέονται με το internet σχεδόν άμεσα.\ 
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 Διαδραστικότητα. Τα κινητά συστήματα επιτρέπουν την ταχεία και εύκολη διάδραση 

 Εξατομίκευση. Οι κινητές συσκευές είναι προσωπικές συσκευές. Ενώ αρκετοί άνθρωποι 

μοιράζονται τον ίδιο προσωπικό υπολογιστή , μια συγκεκριμένη κινητή συσκευή 

χρησιμοποιείται συνήθως από ένα άτομο. 

 Εντόπιση. Η γνώση του που βρίσκεται φυσικά ένας χρήστης σε πραγματικό χρόνο παρέχει 

την ευκαιρία να του προσφέρετε κινητές διαφημίσεις, κουπόνια, και άλλες υπηρεσίες 

σχετικές με την θέση του. Βλ. Ηλεκτρονικό εμπόριο βάσει τοποθεσίας (ενότητα 6.6) 

25. Ποια είναι τα οφέλη του κινητού εμπορίου; 

Τα οφέλη για οργανισμούς 

 Αυξάνει τις πωλήσεις λόγω της ευκολίας παραγγελίας από πελάτες από οπουδήποτε και 

ανά πάσα στιγμή 

 Επιτρέπει το εμπόριο βάσει τοποθεσίας, ώστε να επιτυγχάνονται περισσότερες πωλήσεις 

και έσοδα 

 Παρέχει ένα πρόσθετο κανάλι για διαφήμιση και διανομή κουπονιών 

 Αυξάνει την πίστη των πελατών 

 Βελτιώνει την ικανοποίηση των πελατών, μέσω εφαρμογών πραγματικού χρόνου 

 Παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας πολλών επιχειρησιακών εφαρμογών 

 Διευκολύνει το CRM και την συνεργασία 

 Μειώνει τον χρόνο κατάρτισης των υπαλλήλων και τους πόρους του γραφείου βοήθειας 

 Βελτιώνει την χρησιμοποίηση του χρόνου και την παραγωγικότητα των κινητών 

υπαλλήλων 

 Επιταχύνει την ροή πληροφοριών προς και από κινητούς υπαλλήλους 

 Παραδίδει ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες απευθείας σε κινητές συσκευές 

 Μειώνει τον κύκλο χρόνου προ της παραγγελίας και εκπλήρωσης της παραγγελίας 

 Επιτρέπει την διαμόρφωση χαμηλότερων και ανταγωνιστικών τιμών. 

Τα οφέλη για άτομα και πελάτες 

 Επιτρέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο από οποιαδήποτε θέση και ανά πάσα στιγμή 

 Βοηθά τις αγορές παρέχοντας πληροφορίες και άλλα βοηθήματα αγορών σε πραγματικό 

χρόνο 

 Βοηθά την οργάνωση και την επικοινωνία κατά τον χρόνο του ταξιδιού 
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 Διευκολύνει τις τραπεζικές και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

 Παρέχει ψυχαγωγία με πλούσια μέσα ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε 

 Διευκολύνει την εύρεση νέων φίλων και πληροφοριών για το που βρίσκονται υπάρχοντες 

φίλοι 

 Παρέχει μια μεγάλη επιλογή κινητών συσκευών για διεξαγωγή συναλλαγών 

 Διευκολύνει την επικοινωνία 

 Αυξάνει την οικονομική ανεκτικότητα έναντι του κόστους χρήσης επιτραπέζιων 

υπολογιστών σε ορισμένες χώρες. 

Τα οφέλη για την κοινωνία 

Πχ. Αυτοκίνητα χωρίς οδηγό => μείωση των ατυχημάτων 

 Το κινητό εμπόριο συνεισφέρει στην υγειονομική περίθαλψη 

 Εκπαίδευση διευκολύνεται 

 Επιβολή του νόμου 

 Εξοικονομήσεις σε έξοδα ενέργειας με χρήση έξυπνων πλεγμάτων 

 Μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης χρησιμοποιώντας ασύρματους αισθητήρες 

26. ΚΙΝΗΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

Ο όρος κινητό εμπόριο βάσει τοποθεσίας αναφέρεται στην χρήση συσκευών εντοπισμού, όπως το 

GPS, για να μάθετε που βρίσκεται ένας πελάτης και να του παραδώσει προϊόντα και υπηρεσίες με 

βάση τη θέση του. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από υπηρεσίες εμπορίου βάσει τοποθεσίας 

τείνουν να εστιάζονται σε ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω παράγοντες: 

 Τοποθεσία.  Εύρεση του που βρίσκεται ένα άτομο 

 Πλοήγηση. Εύρεση και εμφάνιση διαδρομής 

 Ιχνηλασία – παρακολούθηση των κινήσεων και της θέσης ατόμου 

 Χαρτογράφηση.  Δημιουργία χαρτών συγκεκριμένων γεωγρ. Θέσεων. 

 Χρονισμός. Καθορισμός ώρας άφιξης ή αναχώρησης κάποιου με συγκεκριμένη θέση πχ. 

λεωφορεία 

 

Αυτές οι υπηρεσίες βασίζονται σε πέντε βασικά συστατικά: 

 Κινητές συσκευές 

 Δίκτυα επικοινωνίας 
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 Συστατικά εντοπισμού GPS 

 Παρόχους υπηρεσιών και εφαρμογών 

 Παρόχους δεδομένων ή περιεχομένου 

Ανάμεσα σε αυτά τα συστατικά, τα συστατικά τοποθεσίας και δεδομένων, ειδικά οι γεωγραφικές 

πληροφορίες είναι κρίσιμα. Αν και το εμπόριο βάσει τοποθεσίας έχει πολλές δυνατότητες, αρκετοί 

παράγοντες εμποδίζουν την ευρεία χρήση του, που περιλαμβάνουν την ακρίβεια των κινητών 

συσκευών, το κόστος πολλών εφαρμογών σε σχέση με τα οφέλη τους, το περιορισμένο εύρος 

ζώνης και την πιθανή παραβίαση του απορρήτου. 

Υποδομή κινητού εμπορίου βάσει τοποθεσίας 

1. Συστατικό εύρεσης θέσης εντοπισμού 

2. Κέντρο κινητού εντοπισμού 

3. Χρήστης 

4. Κινητές συσκευές 

5. Δίκτυο κινητών επικοινωνιών 

6. Πάροχοι υπηρεσίας ή εφαρμογής 

7. Πάροχος δεδομένων ή περιεχομένου 

8. Σύστημα Γεωγραφικών πληροφοριών 

9. Εφαρμογή ρήτρας συμμετοχής 

 

Υπηρεσίες και εφαρμογές που βασίζονται στην τοποθεσία: 

 Διαφήμιση 

 Τιμολόγηση και πληρωμές 

 Επείγουσα ανάγκη 

 Παιχνίδια 

 Πληροφορίες 

 Αναψυχή και ταξίδια 

 Διαχείριση 

 Πλοήγηση 

 Παρακολούθηση 

 

ΦΡΑΓΜΟΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ 

 Έλλειψη GPS σε ορισμένα κινητά τηλέφωνα 

 Ακρίβεια συσκευών 

 Αιτιολόγηση κόστους οφέλους 

 Περιορισμένο εύρος ζώνης δικτύων 

 Παραβίαση απορρήτου 

 

27. Χαρακτηριστικά του κινητού εμπορίου 

 Πανταχού παρουσία. Σημαίνει να βρίσκεστε παντού και ειδικά την ίδια ώρα. 

Διευκολύνεται από ασύρματη υπολογιστική. Δεδομένου ότι η πρόσβαση WiFi είναι 
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διαθέσιμη σε όλο και περισσότερες θέσεις κι σχεδόν τα μισά κινητά τηλέφωνα είναι 

smartphones έχουμε ευκολότερη πανταχού παρουσία 

 Ευκολία χρήσης και δυνατότητες. Η ύπαρξη μιας κινητής συσκευής αυξάνει την ευκολία 

της επικοινωνίας. Η λειτουργικότητα και η ευχρηστία των κινητών συσκευών αυξάνεται, 

ενώ το φυσικό τους μέγεθος παραμένει μικρό και το κόστος ανεκτό. Σε αντίθεση με τους 

παραδοσιακούς υπολογιστές, οι κινητές συσκευές συνδέονται με το internet σχεδόν άμεσα.\ 

 Διαδραστικότητα. Τα κινητά συστήματα επιτρέπουν την ταχεία και εύκολη διάδραση 

 Εξατομίκευση. Οι κινητές συσκευές είναι προσωπικές συσκευές. Ενώ αρκετοί άνθρωποι 

μοιράζονται τον ίδιο προσωπικό υπολογιστή , μια συγκεκριμένη κινητή συσκευή 

χρησιμοποιείται συνήθως από ένα άτομο. 

 Εντόπιση. Η γνώση του που βρίσκεται φυσικά ένας χρήστης σε πραγματικό χρόνο παρέχει 

την ευκαιρία να του προσφέρετε κινητές διαφημίσεις, κουπόνια, και άλλες υπηρεσίες 

σχετικές με την θέση του. Βλ. Ηλεκτρονικό εμπόριο βάσει τοποθεσίας (ενότητα 6.6) 

28. Εφαρμογές κινητού εμπορίου 

 Τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

 Εφαρμογές κινητής επιχείρησης 

 Υπηρεσίες για καταναλωτές πχ ψυχαγωγία 

 Κινητό εμπόριο βάσει τοποθεσίας 

 Πανταχού παρούσα υπολογιστική 

 Αναδυόμενες εφαρμογές: Φορετές συσκευές πχ Google Glasses 

 Οι κινητές αγορές  

 Κινητό μάρκετινγκ 

 Κινητές πληρωμές 

 

29. Ποια είναι τα Οφέλη του κινητού εμπορίου; 

Τα οφέλη για οργανισμούς 

 Αυξάνει τις πωλήσεις λόγω της ευκολίας παραγγελίας από πελάτες από οπουδήποτε και 

ανά πάσα στιγμή 

 Επιτρέπει το εμπόριο βάσει τοποθεσίας, ώστε να επιτυγχάνονται περισσότερες πωλήσεις 

και έσοδα 

 Παρέχει ένα πρόσθετο κανάλι για διαφήμιση και διανομή κουπονιών 

 Αυξάνει την πίστη των πελατών 

 Βελτιώνει την ικανοποίηση των πελατών, μέσω εφαρμογών πραγματικού χρόνου 

 Παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας πολλών επιχειρησιακών εφαρμογών 

 Διευκολύνει το CRM και την συνεργασία 

 Μειώνει τον χρόνο κατάρτισης των υπαλλήλων και τους πόρους του γραφείου βοήθειας 

 Βελτιώνει την χρησιμοποίηση του χρόνου και την παραγωγικότητα των κινητών 

υπαλλήλων 

 Επιταχύνει την ροή πληροφοριών προς και από κινητούς υπαλλήλους 
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 Παραδίδει ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες απευθείας σε κινητές συσκευές 

 Μειώνει τον κύκλο χρόνου προ της παραγγελίας και εκπλήρωσης της παραγγελίας 

 Επιτρέπει την διαμόρφωση χαμηλότερων και ανταγωνιστικών τιμών. 

 

Τα οφέλη για άτομα και πελάτες 

 Επιτρέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο από οποιαδήποτε θέση και ανά πάσα στιγμή 

 Βοηθά τις αγορές παρέχοντας πληροφορίες και άλλα βοηθήματα αγορών σε πραγματικό 

χρόνο 

 Βοηθά την οργάνωση και την επικοινωνία κατά τον χρόνο του ταξιδιού 

 Διευκολύνει τις τραπεζικές και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

 Παρέχει ψυχαγωγία με πλούσια μέσα ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε 

 Διευκολύνει την εύρεση νέων φίλων και πληροφοριών για το που βρίσκονται υπάρχοντες 

φίλοι 

 Παρέχει μια μεγάλη επιλογή κινητών συσκευών για διεξαγωγή συναλλαγών 

 Διευκολύνει την επικοινωνία 

 Αυξάνει την οικονομική ανεκτικότητα έναντι του κόστους χρήσης επιτραπέζιων 

υπολογιστών σε ορισμένες χώρες. 

Τα οφέλη για την κοινωνία 

 Πχ. Αυτοκίνητα χωρίς οδηγό => μείωση των ατυχημάτων 

 Το κινητό εμπόριο συνεισφέρει στην υγειονομική περίθαλψη 

 Εκπαίδευση διευκολύνεται 

 Επιβολή του νόμου 

 Εξοικονομήσεις σε έξοδα ενέργειας με χρήση έξυπνων πλεγμάτων 

 Μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης χρησιμοποιώντας ασύρματους αισθητήρες 

 Επιτρέπει την διαμόρφωση χαμηλότερων και ανταγωνιστικών τιμών. 

 

30. Ποια τα οφέλη του κοινωνικού εμπορίου; 

Οφέλη κοινωνικού εμπορίου για πελάτες 

 Είναι εύκολο να πάρετε συστάσεις από φίλους και άλλους πελάτες. Οι συστάσεις έχουν 

ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και βοηθούν πελάτες να αποφασίσουν για την 

αγορά προϊόντων και υπηρεσιών 

 Οι πελάτες εκτίθενται σε ειδικές προσφορές ώστε να πετύχουν μεγάλες εξοικονομήσεις 

 Οι αγορές ταιριάζουν καλύτερα με ιδιαίτερες ανάγκες, θελήσεις, γούστα και επιθυμίες 

πελατών. Αυτό αυξάνει την ικανοποίηση και μειώνει τον χρόνο λήψης απόφασης για 

την επιλογή προϊόντος 

 Είναι εύκολο οι πελάτες να χρησιμοποιούν την τεχνολογία ΚΕ 

 Το ΚΕ ταιριάζει καλά με τον τρόπο ζωής που χρησιμοποιεί κινητές συσκευές. 
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 Αναπτύσσεται αυξημένη εμπιστοσύνη σε προμηθευτές 

 Το ΚΕ επιτρέπει σε πελάτες να βοηθούν άλλους πελάτες 

 Οι πελάτες μπορούν να λαμβάνουν καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών από προμηθευτές 

 Οι πελάτες μπορούν να συναντούν νέους φίλους και να κάνουν κοινωνικές επαφές με 

ηλεκτρονικό τρόπο 

 Οι πελάτες μπορούν να λαμβάνουν μια πλούσια κοινωνική συνάφεια και σχετικότητα 

κατά την διάρκεια λήψης αποφάσεων αγορών 

 Οι πελάτες μπορούν να συνδέονται με άτομα και επιχειρήσεις, που σε διαφορετική 

περίπτωση δεν θα μπορούσαν να προσπελάσουν  

Τα οφέλη του κοιν. εμπορίου για Λιανεμπόρους 

Οι καταναλωτές  μπορούν να παρέχουν ανάδραση για την στρατηγική επικοινωνίας της αγοράς 

και για την σχεδίαση προϊόντων 

Οι προμηθευτές λαμβάνουν δωρεάν μάρκετινγκ φήμης 

Αυξημένη κίνηση στον ιστότοπο που αυξάνει τα έσοδα και τις πωλήσεις 

Αυξημένες πωλήσεις, επειδή χρησιμοποιείται συνεργατικό φιλτράρισμα και άλλες μέθοδοι 

κοινωνικής επιρροής 

Τα οφέλη για άλλους τύπους επιχειρήσεων 

 Επιτυγχάνουν ταχύτερες και φθηνότερες προσλήψεις με μεγαλύτερη προσέγγιση σε ένα 

μεγάλο αριθμό υποψηφίων 

 Μειώνουν το κόστος μέσων καινοτόμων μεθόδων, όπως η  χρήση συλλογικής νοημοσύνης 

υπαλλήλων και επιχειρηματικών εταίρων 

 Καλλιεργούν καλύτερες εξωτερικές σχέσεις, πχ με εταίρους και μέλη του καναλιού 

διανομής 

 Αυξάνουν τη συνεργασία και βελτιώνουν την επικοινωνία μέσα στην επιχείρηση και με 

επιχειρηματικούς εταίρους 

 Καλλιεργούν καλύτερες εσωτερικές σχέσεις 

 Παρέχουν δωρεάν συμβουλές σε μικρές επιχειρήσεις 

 Κατανοούν ότι συνήθως δεν είναι ακριβό να εγκαθιστούν και να λειτουργούν συστήματα 

ΚΕ 

 Εντοπίζουν ειδικούς γρήγορα, τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά, όταν χρειάζεται 

 Διεξάγουν έρευνα αγοράς γρήγορα και φθηνά και λαμβάνουν ανάδραση από πελάτες, 

υπαλλήλους και επιχειρηματικούς εταίρους 



[31] 
 

 Αυξάνουν το μερίδιο τους στην αγορά και τα περιθώρια κέρδους 

 Κτίζουν εμπορικές επωνυμίες μέσω συζητήσεων και προωθήσεων σε κοινωνικά μέσα 

 Κάνουν μικροτμηματοποίηση για να προσεγγίσουν πολύ μικρές αγορές με πρόσφορες με 

πολύ μικρό κόστος 

 Διαχειρίζονται ηλεκτρονικά την φήμη της επωνυμίας και της εταιρείας 

 Κτίζουν κοινότητες εμπορικής επωνυμίας για να δημιουργείται θετική φήμη με 

ηλεκτρονικό τρόπο 

 Εμπλουτίζουν την εξυπηρέτηση και την υποστήριξη των πελατών 

 Αυξάνουν την κίνηση και τις πωλήσεις στον ιστότοπο της εταιρείας και σε φυσικούς 

λιανεμπόρους 

 Διευκολύνουν την έρευνα αγοράς, παρακολουθώντας ηλεκτρονικές συζητήσεις 

 Αυξάνουν την κατάταξη της εταιρείας και της εμπορικής επωνυμίας σε αποτέλεσμα 

αναζήτησης μηχανών αναζήτησης. 

31. Ποια τα καινοτόμα επιχειρησιακά μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 Επιχειρησιακά μοντέλα αγορών περιλαμβάνουν widgets σε ιστοτόπους κοινωνικών μέσων για 
άμεση αγορά 

 Ηλεκτρ. Πράκτορες λογισμικού που βοηθούν την συνάντηση αγοραστών και πωλητών, όπως το 
TripAdvisor 

 Χορηγία περιεχομένου – πώληση διαφημίσεων σε έναν ιστότοπο 

 Μοντέλα πληθοπορισμού (Crowdsourcing ) 

 Προωθήσεις πωλήσεων που διεξάγονται σε κοιν. δίκτυα 

 Κινητό εμπόριο βάσει τοποθεσίας 

 Προσλήψεις σε κοιν. δίκτυα 

  Μοντέλα συνεργασίας τα οποία διευκολύνονται από ιστολόγια, wikis, crowdsourcing κτλ 

32. Προβλήματα και περιορισμοί από την διεξαγωγή κοινωνικού εμπορίου 

Περιορισμοί 

 Οι δυσκολίες για την αιτιολόγηση πρωτοβουλιών Κοιν. εμπορίου στην ανώτατη διοίκηση 

 Ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας 

 Πιθανότητες απάτης 

 Νομικά προβλήματα 

 Ποιότητα περιεχομένου που παράγεται από χρήστες 
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 Απώλεια χρόνου από υπαλλήλους κατά την διάρκεια των ωρών εργασίας 

 Απώλεια ελέγχου της εικόνας της εμπορικής επωνυμίας και της φήμης σε συζητήσεις 

κοινωνικών μέσων και σε ιστοτόπους κριτικών προϊόντων 

Προβλήματα 

1. Εκθέσεις σε ευπάθεια ασφάλειας 

2. Αμφιβολίες για την δυνατότητα αποδοτικής διοίκησης 

3. Ανεπαρκής ολοκλήρωση συστημάτων 

4. Αμφιβολίες για την απόδοση της επένδυσης και την αξία 

5. Ανεπαρκής υιοθέτηση της τεχνολογίας από τον οργανισμό 

33. Οι ρόλοι στο κοινωνικό εμπόριο 

 Σύνδεσμοι. Αυτοί είναι οι άνθρωποι με επαφές, που συστήνουν ανθρώπους μεταξύ τους. 

Οι σύνδεσμοι προσπαθούν να επηρεάσουν ανθρώπους, να κάνουν αγορές. Αυτό το ρόλο 

τον παίζουν οι σύμβουλοι και οι συνδεδεμένοι άνθρωποι (affiliates). 

 Πωλητές. Όπως οι παραδοσιακοί πωλητές, η κύρια προσπάθεια των πωλητών είναι να 

επηρεάσουν τους αγοραστές να κάνουν αγορές. Έχουν καλές συνδέσεις, έτσι ώστε να 

μπορούν να εντυπωσιάσουν τους αγοραστές 

 Αναζητούντες. Αυτοί οι καταναλωτές ψάχνουν συμβουλές και πληροφορίες για αγορές και 

υπηρεσίες από γνώστες, φίλους και ειδικούς. 

 Ειδικοί. Είναι αναγνωρισμένοι, αλλά ανεπίσημοι γνώστες σε ορισμένους τομείς., οι οποίοι 

μπορούν να δώσουν θετικές ή αρνητικές συστάσεις, για να συμβουλέψουν τους 

αναζητούντες. 

 Αυτάρκεις. Αυτοί εργάζονται μόνοι τους και δεν τους αρέσει να επηρεάζονται.  

 Αταξινόμητοι. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ανήκουν σε καμία κατηγορία από τις 

παραπάνω. 

34. Οφέλη των κοινωνικών αγορών 

 Μπορείτε να κάνετε κοινωνικές επαφές ενώ κάνετε αγορές. 

 Ανακαλύπτετε προϊόντα και υπηρεσίες που δεν γνωρίζατε ότι υπάρχουν 

 Αλληλεπιδράτε με αντιπροσώπους προμηθευτών εύκολα και γρήγορα 

 Η εμπιστοσύνη σας στις ηλεκτρονικές αγορές μπορεί να αυξηθεί λόγω της εμπλοκής με 

φίλους και των αλληλεπιδράσεων με φίλους 

 Μπορείτε να βρείτε προσφορές μέσω ομαδικών αγορών, προσφορών της ημέρας και 

προσφορών άλλων ειδών. 
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 Μπορείτε να ανταλλάσσετε πληροφορίες αγορών με φίλους, θαυμαστές κα. Μαθαίνετε από 

την εμπειρία των άλλων. 

 Μπορείτε να κτίσετε και να μοιραστείτε λίστες επιθυμητών προϊόντων . Wish list 

 Μπορείτε να κάνετε αγορές με ανθρώπους που έχουν παρόμοια γούστα με εσάς. 

35. Κύριες διαφορές ανάμεσα στο ηλεκτρονικό εμπόριο και το κοινωνικό εμπόριο 

 

36. Ποιες είναι οι 5 δυνάμεις του Porter; 

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;) 
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37. Οι επιπτώσεις του ΗΕ και του ΚΕ υπό το πρίσμα των 5 δυνάμεων του Porter 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΔΥΝΑΜΗ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ 

ΔΥΝΑΜΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Μειώνεται, λόγω των ηλεκτρονικών προμηθειών, της 

διαθεσιμότητας περισσότερων προμηθευτών και 

ανταγωνιστών παγκόσμια, της αυξημένης χρήσης 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών, η προμήθεια μέσω του internet 

τείνει να δίνει σε όλους τους αγοραστές ίση πρόσβαση προς 

προμηθευτές. Υπάρχει περισσότερη τυποποίηση προϊόντων 

και μείωση της διαφοροποίησης ανάμεσα σε προμηθευτές. Δεν 

υπάρχει μεγάλη διαφορά σε τιμές. Τέλος, το κόστος της 

αλλαγής των πελατών προς άλλους πωλητές είναι μικρό. 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ 

ΔΥΝΑΜΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Αυξάνεται. Λόγω της δυνατότητας σύγκρισης τιμών, αγοράς 

ηλεκτρονικά, χρήσης ομαδικών αγορών και προσφορών της 

ημέρας, χρήσης περισσότερων συστάσεων, περισσότερης 

ισχύος λόγω της κοινωνικής δικτύωσης, οι πελάτες μπορούν να 

έχουν περισσότερες γνώσεις και περισσότερες πληροφορίες. 

Επίσης, μπορούν να αγοράσουν από παγκόσμιες αγορές, 

μειώνοντας το κόστος αλλαγής. Οι πελάτες μπορούν να 

διαπραγματευτούν μέσω νέων μοντέλων. 

ΦΡΑΓΜΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ 

Μειώνονται. Λόγω της ευκολίας έναρξης ηλεκτρονικών 

επιχειρήσεων, υπάρχει ταχύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες, 

οι οποίες είναι ακριβέστερες, μειωμένο κόστος εκκίνησης και 

σταθερό κόστος και η φήμη νέας επιχείρησης μπορεί να 

διαδοθεί ταχέως ηλεκτρονικά μέσω της προφορικής φήμης. 

Είναι ευκολότερο να κλωνοποιηθούν οι ανταγωνιστές. 

Εμφανίζονται πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις ΗΕ. Νέες ετικέτες 

μπορούν να αποκτήσουν φήμη γρήγορα. 
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ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΌ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ 

ΠΡΟΪΌΝΤΑ / 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Αυξάνεται. Νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες μπορούν να 

αναπτυχθούν και να διαφημιστούν γρήγορα σε παγκόσμια 

βάση. Οι πελάτες (και οι Β2Β) μπορούν να βρουν 

υποκατάστατα ταχύτερα και ευκολότερα. Επίσης, μπορούν να 

βρουν ευκολότερα κριτικές συστάσεις. Το ΗΕ και το ΚΕ 

διευκολύνουν την δημιουργία νέων επιχειρησιακών μοντέλων, 

τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν εναλλακτικά προϊόντα ή 

εναλλακτικές υπηρεσίες (πχ τα ηλεκτρονικά βιβλία 

αντικαθιστούν τα έντυπα βιβλία). 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Αυξάνεται. Οι αγορές είναι πιο αποδοτικές και είναι εύκολο να 

πάρετε πληροφορίες για τον ανταγωνισμό έγκαιρα. Ωστόσο, οι 

εταιρείες έχουν περισσότερους ανταγωνιστές και υπάρχει 

μικρότερο πλεονέκτημα εντοπιότητας. Οι παγκόσμιοι παίκτες 

έχουν πρόσβαση σε τοπικές αγορές, αυξάνοντας τον 

ανταγωνισμό. Οι περισσότερες ΜΜΕ ανταγωνίζονται μεταξύ 

τους. Οι αυξημένες ηλεκτρονικές επιχειρηματικές 

δραστηριότητες διευκολύνουν τον ανταγωνισμό. Η 

Amazon.com έχει κάνει τους ανταγωνιστές να μειώσουν τις 

τιμές και να κλείσουν καταστήματα. Έντονος ανταγωνισμός 

παρουσιάζεται στις βιομηχανίες ταξιδιών και μόδας, καθώς και 

στην αγορά κοσμημάτων. Πολλοί ανταγωνιστές χρεωκοπούν. 

 

 

38. Ποιες είναι οι στρατηγικές που προτείνει ο 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 στρατηγική ηγεσίας κόστους 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.   

Στρατηγική 
Ηγεσίας 
Κόστους

Στρατηγική 
Ηγεσίας 
Κόστους

Στρατηγική 
Διαφοροποίησης

Στρατηγική 
Διαφοροποίησης

Στρατηγική  
Εστίασης

Στρατηγική  
Εστίασης
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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 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 διαφοροποίησης, 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 στρατηγική εστίασης 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: 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.  

Το πλεονέκτημα αυτό και η έννοια της «διατηρησιμότητάς» του είναι σχετικά. Σε μια εποχή ταχύτατων 

τεχνολογικών εξελίξεων, συντομότερων κύκλων ζωής προϊόντων, ευκολίας προσαρμογής του καταναλωτή 

στις ραγδαίες αλλαγές, συνεχούς παραγωγής νέου περιεχομένου και πληροφορίας στο διαδίκτυο, έντονου 

ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και αβεβαιότητας είναι σαφές ότι αυτό που κυρίως έχουν ανάγκη οι 
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επιχειρήσεις είναι να εκμεταλλευτούν ή καλύτερα να αποκτήσουν εκείνες τις ικανότητες (competences) 

«εμπορευματοποίησης» της γνώσης. 

        

39. ΜΑΖΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΧΕΣΕΩΝ 

          

 

40. Βασικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικών διαφημίσεων 

 

Μπορούν να ανανεώνονται ανά πάσα στιγμή με ελάχιστο κόστος.  

Μπορούν να θεαθούν από μεγάλο μερίδιο πιθανών καταναλωτών σε παγκόσμιο επίπεδο. · Είναι 

πιο φθηνές από τα παραδοσιακά μέσα προβολής (τηλεόραση, ραδιόφωνο κλπ). 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κείμενο, γραφικά, ήχος και κίνηση, όπως ακριβώς και στην 

τηλεόραση.  

Μπορούν να είναι διαδραστικές και να στοχεύουν σε πάρα πολύ συγκεκριμένο κοινό.  

 

41. Βασική ορολογία διαφήμισης στο Internet 

 Προβολές διαφήμισης: Ad views, ο αριθμός των φορών που οι χρήστες καλούν μια σελίδα που 
έχει μια διαφημιστική αφίσα επάνω της, κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου. Είναι 
γνωστή ως πατήματα ή προβολές σελίδας. 

 Κουμπί: Μια μικρή διαφημιστική αφίσα, που συνδέεται με ένα ιστότοπο. Μπορεί να περιέχει 
λογισμικό, που μπορείτε να καταφορτώσετε. 

 Κλικ, κλικ διαφήμισης: Click, ad click: μια μέτρηση που γίνεται κάθε φορά που ένας επισκέπτης 
κάνει κλικ σε μια διαφημιστική αφίσα, για να προσπελάσει τον ιστότοπο του διαφημιστή. 
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 Κόστος ανά χίλια πατήματα: Η χρέωση που πληρώνει ένας διαφημιστής για κάθε 1000 φορές που 
παρουσιάζεται μια σελίδα με μια διαφημιστική αφίσα.  

 Ποσοστό μετατροπής: conversion rate, το ποσοστό αυτών που έκαναν κλικ, οι οποίοι 
πραγματοποίησαν μια αγορά 

 Ποσοστό κλικ:  click through rate /ratio CTR. Το ποσοστό των επισκεπτών που εκτίθενται σε μια 
διαφημιστική αφίσα και κάνουν κλικ επάνω της. 

 Χτύπημα hit : μια αίτηση για δεδομένα από μια ιστοσελίδα ή ένα αρχείο 

 Σελίδα προσγείωσης (Landing page): η σελίδα στην οποία κατευθύνεται ο θεατής, αφού κάνει 
κλικ σε μια σύνδεση. Στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, αυτή η σελίδα χρησιμοποιείται για να 
μετατρέψει το άτομο από θεατή σε αγοραστή. 

 Σελίδα (page) : ένα έγγραφο html που μπορεί να περιέχει κείμενο, εικόνες και άλλα ηλεκτρονικά 
στοιχεία, όπως java appletsκαι αρχεία πολυμέσων. Μπορεί να παράγεται στατικά ή δυναμικά. 

42. Μέθοδοι ηλεκτρονικής διαφήμισης 

Η ηλεκτρονική διαφήμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί με (α) αφίσες (banners), (β) αναδυόμενες (Pop 

up), (γ) καταδυόμενες (pop under), (δ) Splash Screen (ε) ενοικίαση χώρου (Spot Leasing), (στ) μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail), (ζ) μέσω  μηχανών αναζήτησης, (η) σε δωμάτια συζητήσεων (Chat 

Rooms) (θ) μέσω κοινωνικών δικτύων (Social Media). 

Οι αφίσες είναι η δημοφιλέστερη μέθοδος ηλεκτρονικής διαφήμισης. Άλλες, συχνά χρησιμοποιούμενες 

μέθοδοι είναι οι αναδυόμενες και άλλες παρόμοιες διαφημίσεις, το email, οι μικρές αγγελίες, η 

καταχώριση url σε μηχανές αναζήτησης, η διαφήμιση μέσω λέξεων κλειδιά στο Google. Οι κοινότητες 

κοινωνικών δικτύων προσφέρουν νέες ευκαιρίες για μάρκετινγκ επιτρέποντας την τμηματοποίηση, το 

ιογενές μάρκετινγκ, τις παραγόμενες από χρήστες διαφημίσεις και πολλές άλλες. Η διαφήμιση μέσα σε 

βίντεο γίνεται επίσης πολύ δημοφιλής. 

 

Κύριες κατηγορίες διαφημίσεων 

 Μικρές Αγγελίες. Χρησιμοποιούν κείμενο, περιλαμβάνουν και φωτογραφίες και ομαδοποιούνται 
σύμφωνα με μια κατάταξη. Θα τις βρείτε σε ειδικούς ιστότοπους και σε ηλεκτρονικές εφημερίδες, 
ηλεκτρονικές αγορές και δικτυακές πύλες. 

 Διαφημιστικές Αφίσες. Εικονογραφημένες διαφημίσεις, που χρησιμοποιούν γραφικά, λογότυπα, 
χρώματα ή ειδικές σχεδιάσεις.  

 Διαδραστικές διαφημίσεις. Χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά και μη ηλεκτρονικά διαδραστικά μέσα 
για να αλληλοεπιδρούν με πελάτες και για να προωθούν προϊόντα, επωνυμίες και υπηρεσίες. 

Αφίσες: Μια αφίσα είναι ένα έκθεμα που χρησιμοποιείται για διαφήμιση σε μια ιστοσελίδα και 
συνδέεται με την σελίδα του διαφημιστή. Όταν οι χρήστες κάνουν κλικ επάνω στην αφίσα, μεταφέρονται 
στον ιστότοπο του διαφημιστή. Μια αφίσα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να προσελκύει την προσοχή 
ενός καταναλωτή. Συχνά περιλαμβάνουν εικόνες και μερικές φορές βίντεο κλιπ και ήχο. 
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Οι αφίσες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

 

 

Προκειμένου οι αφίσες της επιχείρησης να αναρτηθούν στο διαδίκτυο πρέπει να ενοικιαστεί ο 

κατάλληλος χώρος. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι προκειμένου να τοποθετήσει η επιχείρηση τις 

αφίσες της στο διαδίκτυο. 
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43. Είδη Αφισών και διαφήμισης 

Ανταλλαγή αφισών (banner swapping): η εταιρεία Α συμφωνεί να εμφανίζει μια αφίσα της 

εταιρείας Β, ως αντάλλαγμα της εμφάνισης από την εταιρεία Β της αφίσας της εταιρείας Α. Είναι 

ο φθηνότερος τρόπος διαφήμισης με αφίσες, αλλά είναι δύσκολο να διακανονιστεί. 

Ανταλλακτήρια αφισών (banner exchanges): είναι αγορές που επιτρέπουν πολλαπλούς 

ιστοτόπους να ανταλλάσσουν χώρο για αφίσες. Ένας τέτοιος διαμεσολαβητής βρίσκει εταίρους 

για συναλλαγές τέτοιου είδους. 

Αναδυόμενες αφίσες (Pop up ad): επίσης γνωστή ως spawning, εμφανίζεται λόγω της αυτόματης 

εκκίνησης ενός νέου παραθύρου προγράμματος πλοήγησης όταν ο επισκέπτης εγκαταλείπει ένα 

ιστότοπο ή όταν συμβαίνει μια καθυστέρηση. Συνήθως καλύπτουν την τρέχουσα οθόνη του 

χρήστη και είναι δύσκολο να κλείσουν. 

Αναδυόμενα βίντεο. Μαζί με την αύξηση των δωρεάν ιογενών βίντεο πχ στο Youtube 

εμφανίζονται πριν από αυτά ως αναδυόμενα βίντεο. 

Διαφήμιση μέσω email. Το email marketing αναφέρεται στην χρήση email για την αποστολή 

διαφημιστικών μηνυμάτων σε χρήστες. Το μάρκετινγκ μέσω email έχει τις παρακάτω τυπικές 

μορφές: 
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 Χρήση διαφήμισης μέσω email 

 Αποστολή μηνυμάτων email για διευκόλυνση των σχέσεων πελατών και προμηθευτών 

(CRM) 

 Αποστολή μηνυμάτων email για προσπάθεια ανάκτησης νέων πελατών 

 Αποστολή μηνυμάτων μέσω μικροϊστολογίων ή μέσω άλλων πλατφορμών κοινωνικών 

μέσων. 

44.  Διαφήμιση μέσω Μηχανών Αναζήτησης  

 Οι μηχανές αναζήτησης είναι ένας καλός μηχανισμός για να βρίσκουν πληροφορίες οι περισσότεροι 

άνθρωποι και έτσι μια καλή πλατφόρμα για ηλεκτρονική διαφήμιση. Η τοποθέτηση ηλεκτρονικών 

διαφημίσεων σε ιστοσελίδες που εμφανίζουν αποτελέσματα από ερωτήματα σε μηχανές αναζήτησης 

είναι γνωστή ως διαφήμιση αναζήτησης. Αν το αποτέλεσμα αναζήτησης περιλαμβάνει την εταιρεία και 

το προϊόν σας, τότε θα είναι μια δωρεάν διαφήμιση για εσάς. Το πρόβλημα είναι ότι τα αποτελέσματα 

μιας αναζήτησης μπορούν να περιλαμβάνουν χιλιάδες είδη και το προϊόν σας να μην βρίσκεται στην 

πρώτη ή δεύτερη σελίδα αποτελεσμάτων. 

Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν τις μοναδικές τους διευθύνσεις (Universal Resource Locators) 

σε μηχανές αναζήτησης, χωρίς καμία χρέωση, με αποτέλεσμα οι δυνητικοί χρήστες να μπορούν να την 

βρουν ηλεκτρονικά (Seda, 2004). 

Προκειμένου να βελτιωθεί η κατάταξη μιας επιχείρησης μέσα στις μηχανές αναζήτησης εμπλέκεται η 

μέθοδος του Search Engine Optimization (S.E.O.). Ουσιαστικά είναι η διαδικασία για τη βελτίωση της 

προβολής μιας ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης. Σε γενικές γραμμές, η υψηλότερη κατάταξη στη 

σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης σημαίνει ότι όλο και περισσότερους επισκέπτες στην ιστοσελίδα της 

επιχείρησης. Το S.E.O. μπορεί να στοχεύει και σε διαφορετικά είδη αναζήτησης, όπως εικόνες, βίντεο, 

ακαδημαϊκή έρευνα, ειδικά περιεχόμενα (ειδήσεις συγκεκριμένων κλάδων, κ.α.).  

Μια από τις σημαντικότερες τεχνικές προώθησης συνιστά το μάρκετινγκ μέσω μηχανών αναζήτησης. 

Προκειμένου οι επιχειρήσεις και τα προϊόντα/ υπηρεσίες τους να προβάλλονται στις μηχανές αναζήτησης 

στην όσο δυνατόν ψηλότερη θέση χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές (Ghose & Yang 2009): 
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45. Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων για μηχανές αναζήτησης SEO Search Engine Optimization   

Είναι μια διεργασία, που βελτιώνει τη θέαση μιας εταιρείας ή μιας επωνυμίας μέσα στην σελίδα 

αποτελεσμάτων, που εμφανίζονται από μια μηχανή αναζήτησης. Στην ιδανική περίπτωση, τα 

αποτελέσματα πρέπει να βρίσκονται στα πρώτα πέντε ή δέκα στην πρώτη σελίδα.  Οι εταιρείες 

προσλαμβάνουν άτομα ως βελτιστοποιητές αναζήτησης ή προσπαθούν να κάνουν βελτιστοποίηση μόνοι 

τους. 

Η SEO μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των επισκεπτών ενός ιστότοπου και έτσι οι εταιρείες είναι 

διατεθειμένες να πληρώσουν για αυτή την υπηρεσία. 

 

Διαφήμιση μέσω λέξεων κλειδιών 

Οι διαφημίσεις μέσω λέξεων κλειδιών συνδέουν την εμφάνιση διαφημίσεων με λέξεις κλειδιά που 
καθορίζονται από τον διαφημιστή. Αυτό περιλαμβάνει την πληρωμή ανά κλικ. Οι επιχειρήσεις επιλέγουν 
τις λέξεις κλειδιά με βάση τις οποίες θέλουν να γίνεται αναζήτηση και ταίριασμα των διαφημίσεων τους. 

Καταχώριση URL 

Οι περισσότερες εταιρείες μηχανών αναζήτησης επιτρέπουν σε επιχειρήσεις να υποβάλλουν τα URL τους 
δωρεάν, ούτως ώστε να γίνεται αναζήτηση για αυτά τα URL από τις μηχανές αναζήτησης. Οι αράχνες της 
μηχανής αναζήτησης ψάχνουν μέσα σε κάθε ιστότοπο, ευρετηριάζοντας τα περιεχόμενα και τις συνδέσεις 
του. Ο ιστότοπος κατόπιν περιλαμβάνεται ως υποψήφιος για μελλοντικές αναζητήσεις. Επειδή, υπάρχουν 
πολλές μηχανές αναζήτησης, οι διαφημιστές καταχωρούν τα URL τους σε όσες το δυνατό περισσότερες 
καλές μηχανές αναζήτησης. 

Διαφημίσεις με Χορηγία 

Εκτός της βελτιστοποίησης, μπορείτε να αγοράσετε διαφημίσεις μέσω λέξεων κλειδιών για να 
εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων. 
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46. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών διαφημίσεων ;  

Βασικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών διαφημίσεων 

 Μπορούν να ανανεώνονται ανά πάσα στιγμή με ελάχιστο κόστος.  

 Μπορούν να θεαθούν από μεγάλο μερίδιο πιθανών καταναλωτών σε 

παγκόσμιο επίπεδο. · Είναι πιο φθηνές από τα παραδοσιακά μέσα προβολής 

(τηλεόραση, ραδιόφωνο κλπ). 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κείμενο, γραφικά, ήχος και κίνηση, όπως ακριβώς 

και στην τηλεόραση.  

 Μπορούν να είναι διαδραστικές και να στοχεύουν σε πάρα πολύ συγκεκριμένο 

κοινό.  

 

 
  

47. Πως επιλέγεται το κοινό στόχος στην ηλεκτρονική διαφήμιση; Ποια είναι δλδ τα κριτήρια στόχευσης; 

Η στόχευση μπορεί να πραγματοποιηθεί με (Chi et al. 1997): 

1. βάση τα συμφραζόμενα (Contextual). Το περιεχόμενο ιστοσελίδας με βάση λέξεις κλειδιά  

2. συμπεριφορικά (Behavioural). Προηγούμενες επισκέψεις χρηστών. 

3. δημογραφικά (Demographic). Τα πραγματικά χαρακτηριστικά των χρηστών. 

4. γεωγραφικά (Geographic). Γεωγραφικά κριτήρια.  

5. σημασιολογικά (Semantic). Τις έννοιες πίσω από τα κείμενα. 

6. την τοποθέτηση (Placement). Συγκεκριμένους ιστότοπους. 

48. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών διαφημίσεων; 

Οι ηλεκτρονικές διαφημίσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τα κάτωθι βασικά  

χαρακτηριστικά  (Turban et al. 2008): 

• Τα οπτικά μέσα που χρησιμοποιούνται πρέπει να ελκύουν τους καταναλωτές. 

• Πρέπει να στοχεύουν συγκεκριμένα κοινά. 

• Το περιεχόμενο τους πρέπει να έχει αξία για τους καταναλωτές. 

• Οι διαφημίσεις πρέπει να είναι συνδεδεμένες με την αγοραστική διαδικασία. 

• Πρέπει να δίνουν έμφαση στο προϊόν και στην εικόνα της επιχείρησης. 

• Πρέπει να είναι μέρος μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής διαδικασίας. 

• Πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένες στην ιστοσελίδα. 
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49. Ποιες οι βασικές στρατηγικές ηλεκτρονικής διαφήμισης; 

 

Η παθητική στρατηγική έλξης, προϋποθέτει ότι οι καταναλωτές θα εισέλθουν στην ιστοσελίδα της 

επιχείρησης επειδή ακριβώς τους προσφέρεται χρήσιμο και πολύ ελκυστικό περιεχόμενο. Η ιστοσελίδα 

μπορεί να παρέχει απλά διαφημιστικό περιεχόμενο και πληροφορίες για προϊόντα/ υπηρεσίες ή μπορεί 

ταυτόχρονα να είναι ένα πλήρες ηλεκτρονικό κατάστημα. Η διαφήμιση είναι το πρώτο βήμα για το κλείσιμο 

της πώλησης στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου οι καταναλωτές δεν επισκέπτονται 

το ηλεκτρονικό κατάστημα από μόνοι τους, θα πρέπει να τους οδηγήσει η ίδια η επιχείρηση. Το βασικό 

πρόβλημα για να καταφέρει η επιχείρηση να πείσει τους μελλοντικούς στοχευόμενους καταναλωτές, είναι 

να συγκεντρώσει τις διευθύνσεις ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας. Εφόσον έχει η επιχείρηση στη διάθεση 

της μια βάση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τότε μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους 

καταναλωτές και να τους προσελκύσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Προκειμένου οι επιχειρήσεις να 

εφαρμόσουν τις στρατηγικές ηλεκτρονικής διαφήμισης θα πρέπει να προσελκύσουν πελάτες στα 

ηλεκτρονικά καταστήματα. Ένας από τους σημαντικότερους τρόπους είναι η χρησιμοποίηση του S.E.O. η 

οποία και αναπτύχθηκε προηγουμένως. Επιπροσθέτως, μικρές αλλαγές στην ιστοσελίδα μας (αλλαγή 

κειμένου και λέξεων-κλειδιών) μπορεί να οδηγήσουν την επιχείρηση ψηλότερα στις μηχανές αναζήτησης. 

   

50. Πως μετριέται η αποτελεσματικότητα της διαφήμισης; 

Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης παραμένει μια δύσκολη διαδικασία, όπως 

ακριβώς συμβαίνει και με την μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης σε ένα παραδοσιακό 

μέσο επικοινωνίας. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά εργαλεία προκειμένου να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα 

της. Μερικά από αυτά παρατίθενται στο παρακάτω σχήμα (Keller, 1997,Turban, 2008). 
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Hit: Είναι ουσιαστικά το αίτημα για ένα αρχείο από τον web server. Ο αριθμός των επισκέψεων που 

λαμβάνονται από μια ιστοσελίδα είναι μια μέθοδος προκειμένου να μετρηθεί η δημοτικότητα της. Ο 

αριθμός αυτός είναι όμως μερικές φορές αρκετά παραπλανητικός, καθώς η κάθε ιστοσελίδα αποτελείται 

από πολλά διακριτά αρχεία και καθένα από αυτά υπολογίζεται ως hit με αποτέλεσμα ο αριθμός των 

επισκέψεων να είναι ουσιαστικά ένας αυθαίρετος αριθμός.  

Page view: Το αίτημα για ένα αρχείο του οποίου τύπος ορίζεται ως μια σελίδα. Και αυτός ο τρόπος δεν 

είναι ο καλύτερος δυνατός, καθώς ο ίδιος χρήστης μπορεί να έχει επισκεφτεί πολλές φορές την ίδια 

ιστοσελίδα.  

Visit: Μια επίσκεψη (visit) ορίζεται ως μια σειρά από αιτήματα σελίδων από τον ίδιο τον πελάτη με ένα 

χρόνο όχι περισσότερο από 30 λεπτά ανάμεσα σε κάθε αίτημα. Με άλλα λόγια, μια επίσκεψη τελειώνει 

όταν κάποιος πηγαίνει σε μια άλλη περιοχή, ή όταν μεσολαβούν 30 λεπτά μεταξύ επίσκεψης 

διαφορετικών ιστοσελίδων. Αν κάποιος αφήνει μια ιστοσελίδα και επιστρέψει μέσα σε 30 λεπτά μετράει 

ως μια επίσκεψη.  

Unique visit: Ανεξάρτητα με το πόσες φορές θα επιστρέψει ο χρήστης στην ιστοσελίδα (μέσα σε ένα 

χρονικό διάστημα το οποίο ορίζεται από την επιχείρηση, μια ημέρα, μια εβδομάδα κλπ) η επίσκεψη του 

μετράει μόνο μια φορά. Με άλλα λόγια,  ένας μοναδικός επισκέπτης μετρά μία φορά εντός του 

χρονοδιαγράμματος. Η αναγνώριση του γίνεται μέσω του υπολογιστή του (IP address ή των cookies). 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι αν ο ίδιος χρήστης επισκεφτεί την ιστοσελίδα από δυο διαφορετικούς 

υπολογιστές η επίσκεψη του θα μετρήσει δυο φορές.  

Impression: Μετράει το πόσες φορές παρουσιάστηκε η διαφήμιση στην οθόνη του χρήστη.  

Time on page: Μετράει το πόση ώρα οι επισκέπτες παραμένουν στην κάθε σελίδα της ιστοσελίδας της 

επιχείρησης.  
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Active time: Μετράει το πόση ώρα οι επισκέπτες παραμένουν στην κάθε σελίδα του ιστότοπου της 

επιχείρησης αλλά και ταυτόχρονα είναι ενεργοί. Με άλλα λόγια μετριούνται οι κινήσεις του ποντικιού, 

τα κλικ, τα ανεβοκατεβάσματα στην ιστοσελίδα.  

Frequency: Μετράει το πόσο συχνά οι επισκέπτες επιστρέφουν στην ιστοσελίδα της επιχείρησης. 

Ουσιαστικά μετριέται διαιρώντας τον συνολικό αριθμό των επισκέψεων (visits) με τον συνολικό αριθμό 

των μοναδικών επισκεπτών (unique visitors).  

Click: Μετράει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρήστης χρησιμοποιεί ένα υπερσύνδεσμο (hyperlink) 

προκειμένου να μεταφερθεί σε μια άλλη σελίδα. 

 

51. Πως πραγματοποιούνται οι ηλεκτρονικές πληρωμές; 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι πληρωμής με τους οποίους μπορεί να ολοκληρωθεί μια συναλλαγή 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Συνήθως σε συναλλαγές B2C και C2C χρησιμοποιούνται πιστωτικές και 

χρεωστικές κάρτες ενώ σε ότι αφορά τις συναλλαγές B2B εξαιτίας του μεγέθους τους χρησιμοποιούνται 

ηλεκτρονικοί τραπεζικοί λογαριασμοί, ηλεκτρονικές επιταγές και ηλεκτρονικές πιστωτικές επιστολές. 

Ένας άλλος επαναστατικός τρόπος ηλεκτρονικής πληρωμής είναι μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού 

πορτοφολιού και ψηφιακής ταυτότητας. Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι όπως ακριβώς και το πορτοφόλι στον 

φυσικό κόσμο περιλαμβάνει τους οικονομικούς πόρους (χρήματα, πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, κ.α.) 

που έχει ο ιδιοκτήτης του. Ουσιαστικά πρόκειται για μια εφαρμογή λογισμικού με όλα τα στοιχεία που 140 

χρειάζεται ο καταναλωτής προκειμένου να πραγματοποιήσει μια αγορά. Όταν λοιπόν ο ιδιοκτήτης του 

πορτοφολιού δίνει μια εντολή αγοράς όλες οι απαραίτητες φόρμες για την πραγματοποίηση και εξόφλησή 

της συμπληρώνονται αυτόματα και αυτή χρεώνεται στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι του. 

Εκτός από τη χρήση καρτών ηλεκτρονικά μπορούν να δημιουργηθούν ηλεκτρονικοί λογαριασμοί οι οποίοι 

να πιστώνονται και να χρεώνονται με ποσά. Υπάρχουν γνωστές υπηρεσίες όπως είναι για παράδειγμα η 

PayPal στις οποίες ο χρήστης μπορεί να ανοίξει έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό αφού δώσει τα στοιχεία του 

τον οποίο στην συνέχεια μπορεί να τροφοδοτήσει με χρήματα είτε μέσω τραπεζικού του λογαριασμού ή με 

πιστωτική κάρτα ή με μεταφορά χρημάτων από άλλο ηλεκτρονικό λογαριασμό. Στη συνέχεια κάνει τις 

συναλλαγές του μέσω σύνδεσης και μεταφοράς χρημάτων από τον ηλεκτρονικό λογαριασμό. Τέλος 

υπάρχουν οι ηλεκτρονικές πιστωτικές επιστολές και οι ηλεκτρονικές επιταγές ιδίως για B2B συναλλαγές. 

Προϋπόθεση και για τις δυο περιπτώσεις είναι η ύπαρξη ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού ο οποίος και 

θα αναλάβει να εγγυηθεί για την πραγματοποίηση του ποσού πληρωμής. 

Κάρτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ηλεκτρονικές πληρωμές 

 Πιστωτικές κάρτες 

 Κάρτες χρέωσης (κάρτες που πρέπει να αποπληρωθούν μέσα σε ένα χρονικό 

διάστημα) 

 Προπληρωμένες κάρτες 

 Χρεωστικές κάρτες 

Τα κύρια μέρη στην ηλεκτρονική επεξεργασία καρτών πληρωμών είναι: 

• Πελάτης 

• Έμπορος 
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• Εκδότρια τράπεζα 

• Λήπτρια τράπεζα 

• Ένωση πιστωτικών καρτών (Visa – Mastercard) 

• Πάροχος υπηρεσιών πληρωμών 

 

 

 

52. Ανέπαφες πληρωμές μέσω κινητών τηλεφώνων 

Η κινητή πληρωμή αναφέρεται σε συναλλαγές πληρωμών που εκκινούν ή επιβεβαιώνονται 

χρησιμοποιώντας κινητή συσκευή ενός ατόμου, συνήθως ένα SMARTPHONE. Οι κινητές πληρωμές 

αντικαθιστούν ορισμένες παραδοσιακές μη ηλεκτρονικές μεθόδους πληρωμής, όπως είναι η αγορά αγορών 

(προϊόντων), οι μεταφορές κεφαλαίων, οι πληρωμές λογαριασμών και οι ανέπαφες αγορές. 

Οι ανέπαφες κινητές πληρωμές χρησιμοποιούνται για αγορές σε φυσικά καταστήματα, σε μηχανές 

αυτόματων πωλήσεων, σε υπηρεσίες μεταφοράς και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Οι ανέπαφες πληρωμές 

συχνά γίνονται μέσω κινητών τηλεφώνων, που είναι εξοπλισμένα με ένα ολοκληρωμένο τσιπ ή μια 

Smartcard, ένα ειδικό αναγνώστη , που αναγνωρίζει το τσιπ, όταν αυτό βρεθεί σε μικρή απόσταση από τον 

αναγνώστη και ένα δίκτυο για χειρισμό της πληρωμής. Στην ουσία ένας αγοραστής κοινά το ειδικά 

εξοπλισμένο κινητό του κοντά σε ένα αναγνώστη για να εκκινήσει μια πληρωμή. Αυτός είναι ο λόγος που 

οι πληρωμές καλούνται ανέπαφες πληρωμές. Σπάνια δε απαιτείται επαλήθευση πχ ΡΙΝ., 

Οι περισσότερες από τις σύγχρονες λύσεις πληρωμών μέσω κινητής τηλεφωνίας έχουν σχεδιασθεί για να 

αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες μεθόδους πληρωμών, όπως τις μη ψηφιακές (με μετρητά ή πιστωτική 

κάρτα) και τις ψηφιακές (μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή) (Turban, κα, 2020, σελ. 671). 

Στις προσφερόμενες τραπεζικές – χρηματοοικονομικές εφαρμογές περιλαμβάνεται και το ψηφιακό 

πορτοφόλι. Το κινητό ψηφιακό πορτοφόλι αναφέρεται σε ένα συνδυασμό ενός ηλεκτρονικού λογαριασμού, 

μιας κινητής συσκευής και μιας εφαρμογής για κινητά που σχεδιάστηκε για να ψηφιοποιήσει τις αγορές , 

να αξιοποιήσει τις ανταμοιβές από προγράμματα για πιστούς καταναλωτές και να τους παρέχει στοχευμένες 

ψηφιακές προσφορές (Turban, κα, 2020, σελ. 672). 

 



[48] 
 

Τα ψηφιακά πορτοφόλια είναι συστήματα πληρωμής βάσει εγγύτητας που λειτουργούν με τη βοήθεια της 

τεχνολογίας επικοινωνιών κοντινού πεδίου (NFC). Από την πλευρά του καταναλωτή το σύστημα απαιτεί 

κινητή συσκευή να είναι εφοδιασμένη με κεραία NFC και να διαθέτει ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή ή 

έξυπνη κάρτα με τα δεδομένα της κάρτας πληρωμών (πιστωτικής ή χρεωστικής). Από την πλευρα του 

εμπόρου απαιτείται εξειδικευμένη συσκευή ανάγνωσης NFC για την αναγνώριση του μικροεπεξεργαστή 

όταν βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη συσκευή ανάγνωσης και ένα δίκτυο για τη διαχείριση της 

πληρωμής (Turban, κα, 2020, σελ. 673). 

Μια εναλλακτική λύση στα ψηφιακά πορτοφόλια που βασίζονται στην ενσωματωμένη τεχνολογία επί της 

συσκευής είναι τα ψηφιακά πορτοφόλια που βασίζονται στην τεχνολογία νέφους. Η υποδομή για τα 

πορτοφόλια αυτά δεν είναι τόσο δαπανηρη  όσο ένα σύστημα που στηρίζεται στην τεχνολογία NFC. Οι 

συναλλαγές ξεκινούν με τη σάρωση γραμμωτού κώδικα ή κωδικού ταχείας απόκρισης (Turban, κα, 2020, 

σελ. 674). 

53. Θέματα ασφάλειας ανέπαφων πληρωμών μέσω κινητών τηλεφώνων 

Κάθε επιτυχημένο μοντελο πληρωμής που βασίζεται στις κινητές συσκευές έρχεται αντιμέτωπο με 

μια σειρά από ζητήματα (Turban, κα, 2020, σελ. 671): 

 

  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ: 

 Για τον Αγοραστή: Ασφάλεια (προστασία από απάτες), ιδιωτικότητα, ευκολία 

χρήσης, επιλογή κινητής συσκευής 

 Για τον Πωλητή: Ασφάλεια (έγκαιρη πληρωμή), χαμηλό κόστος λειτουργίας, 

υιοθέτηση από επαρκή αριθμό χρηστών, βελτιωμένη ταχύτητα συναλλαγών 

 Για τον φορέα δικτύου: Διαθεσιμότητα ανοικτών προτύπων, κόστος λειτουργίας, 

διαλειτουργικότητα και ευελιξία και δυνατότητα περιαγωγής 

 Για τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα: προστασία από απάτη και μείωση 

φαινομένων παραπλάνησης, ασφάλεια (επικύρωση, ακεραιότητα, 

ταυτοπροσωπία, απάλειψη φαινομένων άρνησης συναλλαγής), και φήμη. 

Για τις ανέπαφες συναλλαγές, ο χρηματοπιστωτικός κλάδος χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες 

ασφάλειας τόσο όσον αφορά την κάρτα όσο και στο τερματικό EFT/POS αλλά και δίκτυο επικοινωνίας και 

επεξεργασίας των δεδομένων αυτών με σκοπό την πρόληψη πιθανής απάτης. 

54. Τεχνολογία NFC 

Μέσα στα χρόνια έχουν προταθεί αρκετά πρωτόκολλα και τεχνολογίες για υποστήριξη των ανέπαφων 

πληρωμών. Σήμερα το καλύτερο πρωτόκολλο είναι το πρωτόκολλο επικοινωνίας Εγγύς Πεδίου (near Field 

Communication). Χρησιμοποιείται σε αρκετές ανέπαφες εφαρμογές, που δεν αφορούν πληρωμές. Η χρήση 

του NFC για ανέπαφες πληρωμές αναμένεται να αυξηθεί ταχέως τα επόμενα χρόνια. 

Η τεχνολογία NFC είναι ευάλωτη σε διάφορες απειλές, όπως η υποκλοπή (eavesdropping), η τροποποίηση 

δεδομένων (data modification) αλλά και σε επιθέσεις αναμετάδοσης (relay attacks). 

Η τεχνολογία NFC, εκτός από την υποστήριξη των κινητών πληρωμών μπορεί να συμβάλλει σημαντικά 

στην εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων λιανικής μέσα από μια πληθώρα λειτουργιων. H χρήση 

τεχνολογίας  Near Field Communication, μπορεί να ενσωματώσει smart στοιχεία σε καθημερινές 

δραστηριότητες καταναλωτών. Μέσω της τεχνολογίας εγγύς πεδίου ,  μπορούν να συλλεχθούν δεδομένα 

καταναλωτών μέσα από αλληλεπιδράσεις NFC και έπειτα, μέσα και από τη χρήση analytics, να παρέχουν 

πολύτιμες πληροφορίες για την offline συμπεριφορά των καταναλωτών, συμβάλλοντας ουσιαστικά σε μια 

βελτιστοποιημένη εμπειρία χρήσης. Χρησιμοποιώντας NFC tags ή labels μπορεί να συλλεχθούν στοιχεία 
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και να χρησιμοποιηθούν εργαλεία και μέθοδοι analytics που μέχρι τώρα ήταν περιορισμένα μόνο στο 

διαδικτυακό εμπόριο. 

Επίσης, όταν ο καταναλωτής πραγματοποιεί φυσικές αγορές και το smartphone γίνεται μέρος της εμπειρίας, 

τότε δίνεται η δυνατότητα καταγραφής και παρακολούθησης της συμπεριφοράς κατά την διαδικασία της 

αγοράς. Μέσα από την προσφορά χρήσιμων στον καταναλωτή, σχετικών με το φυσικό προϊόν υπηρεσιών, 

μπορούν να συλλεχθούν δεδομένα ακόμα και μετά την αγορά. Συνδέοντας τη φυσική εμπειρία με τον 

ψηφιακό κόσμο, το λιανικό εμπόριο μπορεί να εμπλουτιστεί με απεριόριστες δυνατότητες που μέχρι τώρα 

αποτελούσαν πλεονεκτήματα αποκλειστικά του online εμπορίου. 

ΤΟΜΟΣ Β 

 

55. Περιγράψτε τις βασικές έννοιες που συνδέονται με τα ΠΣ 

Βασικές έννοιες που συνδέονται με τα πληροφοριακά συστήματα είναι τα δεδομένα, η πληροφορία και η 

γνώση. 

• Δεδομένα (Data) είναι πρωτογενής μορφή ακατέργαστων στοιχείων, τα οποία έχουν καταγραφεί αλλά δε 

βρίσκονται σε μορφή τέτοια ώστε να είναι κατανοητή και χρήσιμη. Μπορεί να είναι σύνολο από μετρήσεις 

ή γεγονότα. Τα δεδομένα αποτελούν την πρώτη ύλη από την οποία προκύπτει η πληροφορία. Παράδειγμα 

ο αριθμός των εργαζομένων, το σύνολο των ωρών εργασίας σε μια εβδομάδα, σύνολο των αποθεμάτων ή 

των πωλήσεων. 

• Πληροφορία (Information) είναι τα δεδομένα αφού έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία και κατά συνέπεια 

μεταφέρουν κάποιο νόημα και έχουν αξία για τους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος. Για 

παράδειγμα , διευθυντές πωλήσεων μπορούν να λάβουν γνώση για τις συνολικές μηνιαίες πωλήσεις ( 

δηλαδή , είναι πιο πολύτιμη ) από ό, τι να γνωρίζει τον αριθμό των πωλήσεων για κάθε αντιπρόσωπο 

πωλήσεων.   

•  Γνώση (Knowledge) είναι δεδομένα ή/και πληροφορία που μετά από επεξεργασία μεταφέρουν εμπειρία, 

κατανόηση, συσσωρευμένη μάθηση και εξειδίκευση, που μπορούν να εφαρμοστούν σε κάποια τρέχουσα 

περίσταση. 

Παράδειγμα: Έστω ότι έχουμε ένα κατάστημα. Δεδομένα αποτελούν οι αριθμοί που είναι οι τιμές των 

προϊόντων που πωλούνται από το κατάστημα. Πληροφορία είναι το σύνολο των τιμών των προϊόντων που 

πουλήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο. Γνώση είναι ότι οι πωλήσεις τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο είναι 

υψηλότερες σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες λόγω της εορταστικής περιόδου. 

56. Ποια είναι τα δομικά στοιχεία ενός ΠΣ; 
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Τα δομικά στοιχεία ενός πληροφοριακού συστήματος είναι το υλικό, το λογισμικό, τα δεδομένα, τα δίκτυα, 

οι διαδικασίες και οι άνθρωποι.  

• Το υλικό (hardware) είναι ο υλικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την είσοδο, επεξεργασία, έξοδο, 

αποθήκευση και διάθεση δεδομένων και πληροφοριών. Περιλαμβάνει τις συσκευές εισόδου, τις συσκευές 

εξόδου, τον επεξεργαστή, την μνήμη, τις συσκευές αποθήκευσης και τις περιφερειακές συσκευές. Επίσης 

το υλικό δεν περιορίζεται στους υπολογιστές αλλά εκτείνεται 11 πλέον σε όλες τις συσκευές που έχουν 

υπολογιστικές δυνατότητες, όπως για παράδειγμα τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα.  

•Το λογισμικό (software) αποτελείται από τα προγράμματα και τις εφαρμογές που εκτελούνται στους 

υπολογιστές για την πραγματοποίηση λειτουργιών, σύμφωνα με τις εντολές που περιέχουν και 

χρησιμοποιώντας το υλικό του υπολογιστή. Το λογισμικό μπορεί να κατηγοριοποιηθεί στο λογισμικό 

συστήματος, στο οποίο ανήκει πρωτίστως το λειτουργικό σύστημα (π.χ. Microsoft Windows)  και στο 

λογισμικό εφαρμογών, στο οποίο ανήκει για παράδειγμα το Microsoft Office.  

• Τα δεδομένα αποτελούν τα στοιχεία τα οποία επεξεργάζονται τα πληροφοριακά συστήματα. Η οργάνωση, 

αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων πραγματοποιείται με συνδυασμό ειδικού υλικού και 

λογισμικού, όπως τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων.  

• Το δίκτυο είναι το σύνολο στοιχείων υλικού και λογισμικού το οποίο επιτρέπει την επικοινωνία δύο ή 

περισσότερων συσκευών για το διαμοιρασμό πόρων. Ένα δίκτυο μπορεί να είναι ενσύρματο ή ασύρματο.  

• Οι διαδικασίες είναι το σύνολο των βημάτων προς την υλοποίηση ενός στόχου, που υπαγορεύουν τον 

τρόπο συνδυασμού και συνεργασίας των στοιχείων ενός πληροφοριακού συστήματος για την επίτευξη του 

επιδιωκόμενου αποτελέσματος.  

•Οι άνθρωποι αποτελούν βασικό στοιχείο ενός πληροφοριακού συστήματος. Είναι τα άτομα που 

αλληλεπιδρούν με το σύστημα, που δουλεύουν με το σύστημα ή που χρησιμοποιούν την έξοδο του 

συστήματος.     

 

 

57. Ποιες είναι οι τρεις βασικές λειτουργίες ενός ΠΣ (Παράδειγμα) 

1).Η είσοδος συλλέγει ακατέργαστα δεδομένα μέσα από τον οργανισμό ή από το εξωτερικό περιβάλλον.  

2).Η επεξεργασία, όπως μαρτυρά και το όνομα της συγκεκριμένης λειτουργίας, επεξεργάζεται τα δεδομένα 

που έχουν ληφθεί από την είσοδο, δηλ. τα μετασχηματίζει σε άλλη μορφή, τα αναλύει, κάνει υπολογισμούς 

σε αυτά.  

ΠΣΥΛΙΚΟ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ
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3). Η έξοδος εμφανίζει το αποτέλεσμα της επεξεργασίας στα στελέχη του οργανισμού τα οποία πρόκειται 

να το χρησιμοποιήσουν ή το μεταφέρει σε άλλα πληροφοριακά συστήματα. Πέρα από αυτές τις τρεις 

παραπάνω λειτουργίες τα πληροφοριακά συστήματα χρειάζονται, συμπληρωματικά, την ανάδραση, έναν 

μηχανισμό με τον οποίο η έξοδος χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση και πιθανώς διόρθωση της εισόδου 

στο πληροφοριακό σύστημα. 

Παράδειγμα : ένα πληροφοριακό σύστημα ενός βενζινάδικου.  

Είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα μπορεί να είναι η ποσότητα και το είδος της βενζίνης που ζητάει κάθε 

καταναλωτής. Εναλλακτικά, αντί για την ποσότητα της βενζίνης το σύστημα μπορεί να δέχεται ως είσοδο 

το ποσό που επιθυμεί να πληρώσει ο καταναλωτής. Τα στοιχεία εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα με 

την πληκτρολόγηση που γίνεται στην αντλία της βενζίνης. Είσοδος Επεξεργασία Έξοδος Ανάδραση  

 Επεξεργασία του πληροφοριακού συστήματος αποτελεί ο υπολογισμός του ποσού που πρέπει να πληρώσει 

ο καταναλωτής σύμφωνα την ποσότητα και την τιμή του τύπου βενζίνης που ζήτησε. Εναλλακτικά 

επεξεργασία μπορεί να είναι ο υπολογισμός που αφορά την ποσότητα της βενζίνης που λαμβάνει ο 

καταναλωτής, σύμφωνα με την τιμή του τύπου βενζίνης που ζήτησε και το ποσό που επιθυμεί να πληρώσει.  

Έξοδος του πληροφοριακού συστήματος είναι η απόδειξη που δίνεται στον καταναλωτή για το ποσό που 

πλήρωσε. Η έξοδος πραγματοποιείται με την εκτύπωση της απόδειξης. Η απόδειξη μπορεί να αναγράφει 

την ποσότητα και τον τύπο της βενζίνης που αγοράστηκε και την τιμή ανά λίτρο του συγκεκριμένου τύπου 

βενζίνης. Επίσης μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετα στοιχεία όπως τα στοιχεία του βενζινάδικου, την 

ημερομηνία και ώρα αγοράς κλπ. 

 

58. Ποια είναι τα επίπεδα οργάνωσης των ΠΣ; 

Τα πληροφοριακά συστήματα είναι βασικό και αναπόσπαστο τμήμα ενός οργανισμού.  

Οι οργανισμοί έχουν μια δομή, η οποία είναι ιεραρχική και χωρίζεται σε επίπεδα. Υπό αυτή την έννοια, 

μπορούμε να θεωρήσουμε τον οργανισμό σαν μια πυραμίδα, τα επίπεδα της οποίας συγκεντρώνουν στελέχη 
του οργανισμού με διαφορετικές αρμοδιότητες και ρόλους. Οι αρμοδιότητες και οι ρόλοι αυξάνουν σε 

σημασία και ευθύνη πηγαίνοντας από το χαμηλότερο στο υψηλότερο επίπεδο της πυραμίδας. Μπορούμε 

να διακρίνουμε τρία βασικά επίπεδα διοίκησης σε έναν οργανισμό: την ανώτερη διοίκηση στο στρατηγικό 
επίπεδο, τη μεσαία διοίκηση στο διοικητικό/διαχειριστικό επίπεδο και τη λειτουργική/επιχειρησιακή 
διοίκηση στο επιχειρησιακό επίπεδο  (Laudon & Laudon, 2012) 

  

Στραγικό επίπεδο           
( Ανώτερη διοίκηση) 

Τακτικό επίπεδο ( Μεσαία 
διοίκηση)

Επιχειρησιακό επίπεδο ( επιχειρησιακή διοίκηση)
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 Η ανώτερη διοίκηση, στο στρατηγικό επίπεδο του οργανισμού, περιλαμβάνει στελέχη τα οποία 

αντιμετωπίζουν στρατηγικά ζητήματα, λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις και πραγματοποιούν 
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό στόχων, όπως π.χ. το σχεδιασμό για ένα καινούριο προϊόν. 

 Η μεσαία διοίκηση, στο τακτικό επίπεδο του οργανισμού, περιλαμβάνει στελέχη που ασχολούνται 

με δραστηριότητες διαχείρισης, ελέγχου και λήψης αποφάσεων, σε περιοδικά διαστήματα. 
Παράδειγμα δραστηριότητας στο επίπεδο μεσαίας διοίκησης αποτελεί η δημιουργία μηνιαίων 

αναφορών. Στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνεται επίσης το προσωπικό το οποίο ασχολείται με τη 
δημιουργία γνώσης για τον οργανισμό ανάλογα με το αντικείμενο στο οποίο είναι εξειδικευμένο.  

 Η λειτουργική/επιχειρησιακή διοίκηση, στο επιχειρησιακό επίπεδο του οργανισμού, περιλαμβάνει 

τα στελέχη τα οποία αφορούν στην παραγωγικές διαδικασίες του οργανισμού, στην καταγραφή και 

παρακολούθηση συναλλαγών. Το επίπεδο αυτό αφορά σε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε 
καθημερινή βάση και σχετίζονται με το χειρισμό μεγάλου όγκου δεδομένων. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η καταγραφή και παρακολούθηση των συναλλαγών που γίνονται με τα 
μηχανήματα ΑΤΜ μιας τράπεζας 

 

59. Κατηγορίες και τύποι πληροφοριακών συστημάτων 

Η πρώτη κατηγοριοποίηση κατατάσσει τα πληροφοριακά συστήματα σύμφωνα με το επίπεδο του 

οργανισμού στο οποίο βρίσκονται και τα χωρίζει σε ισάριθμες κατηγορίες, οι οποίες είναι:  

 Πληροφοριακά συστήματα στρατηγικού επιπέδου. Τα πληροφοριακά συστήματα που 

υποστηρίζουν την ανώτερη διοίκηση, στο στρατηγικό επίπεδο του οργανισμού. Γενικότερα 

βοηθάνε τα  ανώτερα στελέχη να αντιμετωπίσουν και ασχοληθούν με στρατηγικά ζητήματα και 

μακροπρόθεσμες τάσεις τόσο μέσα στην επιχείρηση όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της.  

 Πληροφοριακά συστήματα τακτικού επιπέδου. Τα πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν τη 

μεσαία διοίκηση, στο τακτικό επίπεδο του οργανισμού. Απευθύνονται στα ανώτερα στελέχη και 

αφορούν τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό της επιχείρησης ( π.χ. προγραμματισμός παραγωγής, 

αξιολόγηση προμηθευτών ) 

 Πληροφοριακά συστήματα επιχειρησιακού επιπέδου. Τα πληροφοριακά συστήματα που 

υποστηρίζουν τη λειτουργική/επιχειρησιακή διοίκηση, στο επιχειρησιακό επίπεδο του οργανισμού. 

Με βάση το επίπεδο του οργανισμού και της διοικητικής υποστήριξης που παρέχουν τα πληροφοριακά 

συστήματα σε καθένα από αυτά χωρίζονται σε συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών, πληροφοριακά 

συστήματα διοίκησης, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων και  συστήματα επιτελικής υποστήριξης 

(Laudon & Laudon, 2012): 

 Συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών (Transaction processing systems – TPS): Τα συστήματα 

επεξεργασίας συναλλαγών εκτελεί και καταγράφει τις καθημερινές συναλλαγές ρουτίνας ενός 

οργανισμού, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα τα οποία προέρχονται από τις διάφορες 

συναλλαγές που πραγματοποιούνται. Τα συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών βρίσκονται στο 

επιχειρησιακό επίπεδο ενός οργανισμού και αποτελούν πηγές πληροφορίας για άλλα συστήματα 

και λειτουργικούς τομείς.  

 Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (Management information systems – MIS) αποτελούν επίσης 

μία ειδική κατηγορία πληροφοριακών συστημάτων. Υποστηρίζουν τα στελέχη στο μεσαίο επίπεδο 

διοίκησης του οργανισμού. Βοηθούν την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη λήψη αποφάσεων και σε 
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διοικητικές δραστηριότητες. Παρέχουν αναφορές σχετικά με την τρέχουσα επίδοση ενός 

οργανισμού.  

 Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (Decision support systems – DSS):  υποστηρίζουν τα στελέχη 

στο μεσαίο επίπεδο διοίκησης του οργανισμού. Βοηθούν στη λήψη αποφάσεων για την επίλυση 

προβλημάτων. 

 Συστήματα επιτελικής υποστήριξης (Executive support systems – ESS): Τα συστήματα επιτελικής 

υποστήριξης βοηθούν στην αντιμετώπιση στρατηγικών ζητημάτων και μακροπρόθεσμων τάσεων, 

μέσα και έξω από την επιχείρηση. Υποστηρίζουν τα στελέχη στο ανώτερο επίπεδο διοίκησης του 

οργανισμού. 

 

 Ένας άλλος τρόπος κατηγοριοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων είναι σύμφωνα με το 

λειτουργικό τομέα που υποστηρίζουν σε έναν οργανισμό. Με βάση το λειτουργικό τομέα 

μπορούμε να διακρίνουμε τα ακόλουθα είδη πληροφοριακών συστημάτων: 1) πληροφοριακά 

συστήματα πωλήσεων και μάρκετινγκ, 2) πληροφοριακά συστήματα κατασκευής και 

παραγωγής, 3) πληροφοριακά συστήματα οικονομικών, 4) πληροφοριακά συστήματα 

λογιστικής και 5) πληροφοριακά συστήματα ανθρώπινων πόρων.  

 Πληροφοριακά συστήματα πωλήσεων και μάρκετινγκ : Τα συστήματα πωλήσεων και 

μάρκετινγκ υποστηρίζουν το λειτουργικό τομέα πωλήσεων και μάρκετινγκ και το αντίστοιχο 

τμήμα ενός οργανισμού. Ασχολούνται: 

o με τον εντοπισμό πελατών  

o την ανάπτυξη και το σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών  

o την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών  

o την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών  

o την παροχή άμεσης υποστήριξης των πελατών  
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 Πληροφοριακά συστήματα κατασκευής και παραγωγής.  Τα συστήματα κατασκευής και 

παραγωγής υποστηρίζουν το λειτουργικό τομέα κατασκευής και παραγωγής και το αντίστοιχο 

τμήμα ενός οργανισμού. Ασχολούνται με: 

o το σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών  

o το προγραμματισμό, ανάπτυξη και συντήρηση των παραγωγικών εγκαταστάσεων.  

o την απόκτηση, αποθήκευση και διαθεσιμότητα των υλικών παραγωγής.  

o το χρονικό προγραμματισμό των υλικών, του εξοπλισμού και της εργασίας . 

o τον έλεγχο της ροής παραγωγής. 

 Πληροφοριακά συστήματα οικονομικών. Τα συστήματα οικονομικών υποστηρίζουν το 

λειτουργικό τομέα οικονομικών και το αντίστοιχο τμήμα ενός οργανισμού. Υποστηρίζουν 

δραστηριότητες χρηματοοικονομικής διαχείρισης όπως κατάρτιση προϋπολογισμού, ανάλυση 

και προγραμματισμός επενδύσεων, διαχείριση ενεργητικού, κεφαλαιοποίησης, αποθεματικού 

και περιουσιακών στοιχείων.  

 Πληροφοριακά συστήματα λογιστικής. Τα συστήματα λογιστικής υποστηρίζουν το 

λειτουργικό τομέα λογιστικής και το αντίστοιχο τμήμα του οργανισμού. Υποστηρίζουν 

δραστηριότητες λογιστηρίου όπως κατάρτιση ισολογισμών, λογιστικές καταστάσεις, 

διαχείριση εσόδων - ενεργητικό, διαχείριση εξόδων - παθητικό, δαπάνες, αποσβέσεις, 

τιμολόγηση.  

 Πληροφοριακά συστήματα ανθρώπινων πόρων. Τα συστήματα ανθρώπινων πόρων 

υποστηρίζουν το λειτουργικό τομέα ανθρώπινων πόρων και το αντίστοιχο τμήμα ενός 

οργανισμού. Ασχολούνται με: 

o Την ανεύρεση υποψήφιων υπαλλήλων  

o Την τήρηση φακέλων για τους υπαλλήλους . 

o Την παρακολούθηση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων, των αποδόσεών τους στη 

εργασία και της εκπαίδευσή τους. 

o Την υποστήριξη του σχεδιασμού αμοιβών των υπαλλήλων και της εξέλιξης της 

καριέρας τους . 

 Μια άλλη κατηγοριοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων είναι σύμφωνα με την έκταση 

που υποστηρίζουν σε έναν οργανισμό.  

 Ενδοεπιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα ή πληροφοριακά συστήματα 

(intraorganizational information systems) είναι πληροφοριακά συστήματα τα οποία 

λειτουργούν μέσα στα όρια του οργανισμού. Τα συστήματα αυτά ουσιαστικά αφορούν στο 

αντίστοιχο τμήμα του οργανισμού και υποστηρίζουν τις αντίστοιχες επιχειρηματικές 

λειτουργίες. Τα πληροφοριακά συστήματα ωστόσο μπορούν να εκτείνονται σε ολόκληρο τον 

οργανισμό και να συνδυάζουν συστήματα από διάφορες επιχειρηματικές λειτουργίες και 

οργανωσιακά τμήματα. Αυτά τα ενδοεπιχειρησιακά συστήματα περιλαμβάνουν τα Συστήματα 

Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning systems – ERP), 

Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management – CRM) 

και Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management Systems).  
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 Διεπιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα ή διοργανωσιακά πληροφοριακά συστήματα 

(interorganizational information systems) είναι πληροφοριακά συστήματα τα οποία εκτείνονται 

πέρα από τα όρια του οργανισμού και τον συνδέουν με άλλους οργανισμούς. Αυτοματοποιούν 

τη ροή πληροφορίας διαπερνώντας τα οργανωσιακά όρια και καθιστούν εφικτή τη σύνδεση 

οργανισμών. Τα διεπιχειρησιακά ή διοργανωσιακά πληροφοριακά συστήματα συνδέουν δύο ή 

περισσότερους οργανισμούς, όπως για παράδειγμα πωλητές και αγοραστές. Ένα παράδειγμα 

τέτοιου συστήματος είναι το παγκόσμιο σύστημα κρατήσεων αεροπορικών εισιτηρίων 

SABRE. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν επίσης τα συστήματα διαχείρισης εφοδιαστικής 

αλυσίδας 

 

60. Ποιος είναι ο ρόλος της ποιότητας των δεδομένων; 

Ποιότητα δεδομένων: η ποιότητα των δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα πληροφοριακά 

συστήματα καθώς αποτελεί μέτρο της χρησιμότητας των δεδομένων καθώς και της ποιότητας των 

αποφάσεων που στηρίζονται σε αυτά. Αν τα δεδομένα, τα οποία αποτελούν την είσοδο στο πληροφοριακό 

σύστημα δε είναι καλής ποιότητας, τότε το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους, η έξοδος του 

πληροφοριακού συστήματος (π.χ. αναφορές) θα είναι επίσης κακής ποιότητας. Επομένως η ποιότητα των 

δεδομένων είναι καθοριστική για την αποτελεσματικότητα του πληροφοριακού συστήματος. Η ποιότητα 

των δεδομένων μπορεί να αναλυθεί σε μία σειρά από ιδιότητες, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:  

 

 

 

 Ακρίβεια. Τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή, σαφή και σε τυποποιημένη μορφή 

 Ορθότητα. Τα δεδομένα πρέπει να είναι ορθά και να μην περιέχουν σφάλματα  

 Πληρότητα. Τα δεδομένα πρέπει να είναι πλήρη, χωρίς ελλείψεις, ώστε να υπάρχουν όλα τα 

δεδομένα που απαιτούνται για την επίλυση ενός προβλήματος  

 Συνάφεια. Τα δεδομένα πρέπει να είναι σχετικά και συναφή με το προς επίλυση πρόβλημα  

 Επικαιρότητα. Τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα εγκαίρως, όταν χρειάζονται. 

 

61. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του CRM; 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΟΡΘΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Βασικά πλεονεκτήματα χρήσης CRM στο ηλεκτρονικό εμπόριο από την πλευρά των πελατών 

είναι: 

 Το ιστορικό πωλήσεων καθώς και το ιστορικό λογαριασμού του κάθε πελάτη. Με το 

ιστορικό πωλήσεων, οι πελάτες είναι σε θέση να δουν προηγούμενες αγορές, την 

κατάσταση της παραγγελίας, ενώ παράλληλα μπορούν να κάνουν μια νέα παραγγελία με 

ένα μόνο κλικ (Apicella, 2001).  

 Το δεύτερο βασικό πλεονέκτημα, είναι το ιστορικό λογαριασμού. Οι πελάτες μπορούν να 

δουν την πιστωτική τους θέση, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να δουν λεπτομέρειες του 

λογαριασμού τους, όπως απογραφικά στοιχεία.  

Από την πλευρά της επιχείρησης, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το CRM είναι:   

 Το τμήμα των πωλήσεων μπορεί να βλέπει τη δραστηριότητα του πελάτη στην ιστοσελίδα, 

την τελευταία φορά που συνδέθηκε, τις σελίδες που διάβασε τις περισσότερες φορές κ.α.  

 Η επιχείρηση μπορεί να δει οποιεσδήποτε αγορές είναι σε εκκρεμότητα και να τις 

υπενθυμίσει στον πελάτη. Η εφαρμογή διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) από την 

επιχείρηση, συνεπάγεται ωφέλεια σημαντικού χρόνου και κόστους. Ωστόσο, υπάρχουν και 

άλλα οφέλη τα οποία αναπτύσσονται παρακάτω.  

Η ανάπτυξη καλύτερων σχέσεων με τους υπάρχοντες πελάτες, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 

(Bradshaw & Brash, 2001, Rigby et al. 2002)  

 Καλύτερο συγχρονισμό της αύξησης των πωλήσεων με την πρόβλεψη των καταναλωτικών 

αναγκών, βάσει ιστορικού.  

 Αποτελεσματικότερο εντοπισμό των αναγκών του πελάτη, αφού κατανοηθούν οι ειδικές 

του απαιτήσεις.  

 Σταυροειδής πωλήσεις των άλλων προϊόντων, επισημαίνοντας και προτείνοντας 

εναλλακτικές λύσεις ή βελτιώσεις.  

 Προσδιορισμός πελατών κλειδιά (Key accounts).  

Η τακτική αυτή, μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη διάθεση των προϊόντων ή των υπηρεσιών 

της επιχείρησης, αφού εστιάζεται σε (Swift, 2001, Greenberg, 2001):  

 Στοχευμένες και αποτελεσματικές επικοινωνίες μάρκετινγκ, οι οποίες απευθύνονται ειδικά 

σε ανάγκες των πελατών.  

 Εξατομικευμένες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και 

υπηρεσιών.  

Η εφαρμογή διαχείρισης πελατειακών σχέσεων από την επιχείρηση, η οποία 

δραστηριοποιείται στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε:  

 Αυξημένη ικανοποίηση των πελατών και άρα τη διατήρηση αυτών. 
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 Εξασφάλιση της καλής φήμης της επιχείρησης.  

 Αυξημένη αξία των υπαρχόντων πελατών λόγω του μειωμένου κόστους που συνδέεται με 

την υποστήριξη και τη συντήρησή τους, γεγονός το οποίο οδηγεί αύξηση της συνολικής 

απόδοσης της επιχείρησης. 

 Βελτίωση της κερδοφορίας, μέσω της εστίασης στους πλέον επικερδείς πελάτες.  

Από την εργασία: 

 Τα οφέλη από τη χρήση του CRM είναι πολλά και διαφορετικά. Από τη βελτίωση του 

customer engagement, την αύξηση του brand loyalty και των εσόδων, μέχρι τη μείωση 

των εξόδων και προτάσεις για την καλύτερη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων. Με 

τη χρήση των Συστημάτων Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων οι επιχειρήσεις μπορούν 

να αυξήσουν τις πωλήσεις τους χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένα εργαλεία 

αυτοματοποίησης των διαδικασιών και τη διαχείριση των υποψήφιων πελατών τους, με 

εκτίμηση των εσόδων, με υποστήριξη τεχνικών cross-selling και γενικά ενίσχυση του e 

– commerce και πολλά άλλα. Επίσης, μπορούν να συλλέγουν (με τη σύμφωνη γνώμη τους 

πάντα) τα στοιχεία των πελατών σε πραγματικό χρόνο και να μπορούν έτσι να 

εκμεταλλευτούν νέες ευκαιρίες, να διαχειριστούν καλύτερα τις καμπάνιες marketing και 

να προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες (One2one marketing), που ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες τους. Μέσα από πιο Στοχευμένο marketing μπορούν να προσεγγίσουν 

πελάτες στο κανάλι της επιλογής τους, είτε μέσω των social media, των emails ή των 

καμπανιών. 

 Σε επίπεδο Customer experience η εμπειρία των πελατών βελτιώνεται και οι 

επιχειρήσεις έχουν μια συνολική εικόνα των πελατών του και έτσι μπορούν να επιλύσουν 

αποτελεσματικά τυχόν προβλήματα, από την πρώτη επαφή. Επίσης, αυξάνεται η 

αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, καθώς χάρη στις αυτοματοποιημένες διαδικασίες 

και τα προγραμματισμένα follow-ups, ένα σύστημα CRM μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες 

πωλήσεων, μάρκετινγκ και εξυπηρέτησης να πετύχουν περισσότερα, καταβάλλοντας 

λιγότερη προσπάθεια. Οι ομάδες και τα τμήματα μπορούν να μοιραστούν πληροφορίες 

εσωτερικά επιτυγχάνοντας να προσφέρουν καλύτερη εμπειρία στους πελάτες. 

 To CRM αυτοματοποιεί κάθε σημείο επαφής της επιχείρησης με τους πελάτες της, από 

την προσέλκυση των πελατών μέχρι την βελτίωση των προϊόντων, τις πωλήσεις, την 

εξυπηρέτηση και τη διατήρηση των πελατών (Rigby και Ledingham, 2004). 

 Για παράδειγμα, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το CRM για το τμήμα των πωλήσεων 

είναι ότι μπορεί να βλέπει τη δραστηριότητα του πελάτη στην ιστοσελίδα, την τελευταία 

φορά που συνδέθηκε, τις σελίδες που διάβασε τις περισσότερες φορές κ.α. Επίσης, η 

επιχείρηση μπορεί να δει οποιεσδήποτε αγορές είναι σε εκκρεμότητα και να τις 

υπενθυμίσει στον πελάτη. Η εφαρμογή διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) από 

την επιχείρηση, συνεπάγεται ωφέλεια σημαντικού χρόνου και κόστους.  
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62. Η διαχρονική αξία πελάτη 

Η διαχρονική αξία του πελάτη - Customer Lifetime Value  ουσιαστικά αποτελεί τα μελλοντικά 

κέρδη που αναμένετε να κερδίσει μία επιχείρηση μέσα από την διαχρονική της σχέση με τον 

πελάτη. Η διαχρονική αξία πελατών προέκυψε καθώς τα στελέχη είχαν όλο και περισσότερο 

την ανάγκη να γνωρίζουν την αξία των πελατών τους προκειμένου να κάνουν πιο στοχευμένες 

ενέργειες μάρκετινγκ. 

Η διαχρονική αξία του πελάτη επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την εν γένει ανάπτυξη µιας 

επιχείρησης (Zahay κ.ά., 2010). Ένας βελτιωµένος τρόπος µέτρησης της διαχρονικής αξίας 

ενός πελάτη, σύµφωνα µε τον Werner (2007), είναι ο δείκτης "Αξία Πελατειακής Επένδυσης" 

ή στα αγγλικά "Customer Placement Value". Το CPV συνδέεται άµεσα, οδηγεί ουσιαστικά, 

στον υπολογισµό της διαχρονικής αξίας ενός πελάτη για µια εταιρία (Lifetime Value). 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου αυτού τρόπου µέτρησης είναι:  

1. Εξετάζει ένα µέρος των πωληθέντων προϊόντων και υπηρεσιών και για ένα περιορισµένο 

χρονικό διάστηµα. 

2. Εξετάζει τις πωλήσεις που προκλήθηκαν από την πώληση των προϊόντων ή υπηρεσιών 

αυτών (π.χ. τα έσοδα από το Service που θα χρειαστεί το προϊόν κατά την διάρκεια της ζωής 

του). 

Έτσι , εστιάζει στο εισόδημά που δημιουργεί ένα προϊόν ή µια υπηρεσία και στο τι αποφέρει 

το προϊόν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όχι στην καθαυτού πώληση αυτού του 

προϊόντος ή υπηρεσίας. «Υπολογίζει την αξία που δημιουργείται από την προώθηση ενός 

συνδυασμού υλικών και άυλων προΪοντικών χρησιμοτήτων σε έναν πελάτη µιας οικονομικής 

μονάδας» . 

Είναι σημαντικό να προσφέρουν οι επιχειρήσεις πελατοκεντρικές υπηρεσίες που θα τις 

βοηθήσουν να αυξήσουν την αξία των πελατών τους και τη διάδοση της φήμης τους. Μέσα 

από την δημιουργία πιστών πελατών και τη συγκράτηση τους αυξάνεται η φήμη της εταιρείας 

και πολλαπλασιάζονται τα κέρδη της. Μεταξύ πελατών που θεωρούνται οι πιο κερδοφόροι, το 

ποσοστό πρόθεσης διακοπής του συμβολαίου είναι μεγαλύτερο σε εκείνους που εμφανίζουν 

χαμηλή πρόθεση διάδοσης «καλής φήμης» σε σύγκριση µε εκείνους που παρουσιάζουν υψηλή 

πρόθεση. Από την άλλη, στους πελάτες που έχουν δεν επιθυμούν αποσύνδεση  παρατηρείται 

θετική επίδραση της διάδοσης «καλής φήμης» στην διαχρονική αξία του πελάτη. 

Γενικά η «καλή φήμη» συνδέεται με τη διαχρονική αξία του πελάτη η οποία αυξάνεται 

περισσότερο µέσω της μείωσης του άμεσου κόστους απόκτησης νέων πελατών και την 

εκτεταμένη διάρκεια καθώς οι πελάτες διαδίδουν περισσότερο την «καλή φήμη» . 

Η αγοραστική συμπεριφορά των πελατών είναι η καλύτερη ένδειξη για την αφοσίωση και την 

ικανοποίηση τους. Για αυτό και οι επιχειρήσεις δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους παράγοντες 

εκείνους που συνθέτουν την «συµπεριφορική» διάσταση των πελατών, αν θέλουν να 

διατηρήσουν τους πελάτες τους. Η αξία του πελάτη σαν κεφάλαιο της επιχείρησης είναι πολύ 

σημαντική παράμετρος μιας μακροχρόνιας επιτυχημένης πορείας. Μέσα από ένα σύγχρονο 
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σύστημα CRM οι επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίσουν τους πιο κερδοφόρους πελάτες τους και 

επομένως να αυξήσουν τη διαχρονική τους αξία. 

 

63. Τι είναι τα ERP συστήματα; 

Τα συστήματα επιχειρησιακής οργάνωσης ERP (Enterprise Resource Planning) έχουν αναπτυχθεί 

βαθμιαία τα τελευταία 50 χρόνια περίπου, αποτελώντας πλέον απαραίτητες υποδομές για τη 

λειτουργικότητα των επιχειρήσεων, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις σχέσεις και την επικοινωνία με 

τους πελάτες.  

Το σύγχρονο περιβάλλον και οι συνεχείς του εξελίξεις, έχουν επιβάλλει στις επιχειρήσεις την 

υιοθέτηση νέων πληροφοριακών συστημάτων που τις βοηθούν να προγραμματίσουν, να 

οργανώσουν και να ελέγξουν τις λειτουργίες τους συνολικά.  Τα συστήματα ERP’s (Enterprise 

resource planning) είναι λογισμικά, τα οποία εγκαθίστανται στην εταιρεία και αποτελούν την 

κεντρική πηγή πληροφόρησης.   

Το σύστημα ERP (Enterprise Resource Planning), είναι ουσιαστικά ένα λογισμικό το οποίο 

ενσωματώνει τις πρακτικές διοίκησης των επιχειρήσεων και τη σύγχρονη τεχνολογία. Κατά βάθος, 

ενσωματώνονται όλες οι βασικές επιχειρηματικές διεργασίες, προκειμένου να εξορθολογισθούν 

και να επιτευχθούν συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί στόχοι. Συνεπώς, το ERP (Enterprise Resource 

Planning) αποτελεί συγχώνευση τριών σημαντικών στοιχείων της επιχείρησης (Τurban, 2008):  

1. Πρακτικών Διοίκησης Επιχειρήσεων.  

2. Πληροφορικής.  

3. Επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων. 

Οι λειτουργίες, οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα σύστημα ERP είναι οι εξής (Norris, 

2001): 
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 Το ERP είναι στην ουσία του ένα λογισμικό, το οποίο χρησιμοποιείται από ολόκληρη την 

επιχείρηση και το οποίο υποστηρίζει τη μετάδοση και τη διανομή των πληροφοριών σε όλες τις 

λειτουργικές μονάδες της. Το γεγονός αυτό, οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας της 

επιχείρησης.  

Η εφαρμογή ενός συστήματος ERP σε μια επιχείρηση, είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία. 

Χρειάζεται μια καλά δομημένη προσέγγιση και αρκετός συστηματικός σχεδιασμός. Λόγω του 

εκτεταμένου πεδίου εφαρμογής του, είναι απαραίτητη η σύμπραξη έμπειρων συνεργατών. Η 

εφαρμογή ενός συστήματος ERP, απαιτεί σημαντικές αλλαγές τόσο στο προσωπικό όσο και στις 

μεθόδους εργασίας. Για αυτό το λόγο, πρέπει να παρθεί η σημαντική απόφαση αν η επιχείρηση θα 

πραγματοποιήσει η ίδια (in house) την εφαρμογή ενός συστήματος ERP ή θα την αναλάβει ένας 

έμπειρος εξωτερικός συνεργάτης (outsource). Συνήθως, συνιστάται να αναλάβουν την 

πραγματοποίηση του έργου, ειδικοί εμπειρογνώμονες υλοποίησης ERP, καθώς είναι 

εκπαιδευμένοι στην ανάπτυξη τέτοιου είδους συστημάτων. 

Υπηρεσίες ERP: 

 

 Συνήθως το κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου υπάρχουν τρεις τύποι υπηρεσιών οι οποίες 

παρέχονται κατά την υλοποίηση ενός ERP συστήματος. Είναι οι συμβουλευτικές, οι 

προσαρμοστικές, και οι υποστηρικτικές (Jahangir et al. 2009). 

  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Είναι υπεύθυνες για τα αρχικά στάδια της εφαρμογής ERP. 

Ενισχύουν την επιχείρηση στο να υιοθετήσει το νέο σύστημα.  

  Προσαρμοστικές υπηρεσίες: Επέκταση της χρήσης του νέου ERP συστήματος ή αλλαγή 

της χρήσης του υπάρχοντος, χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένες διεπαφές καθώς και εφαρμογή 

κώδικα. Ενώ τα συστήματα ERP έχουν κάποιες βασικές λειτουργίες – διαδικασίες, οι οποίες και 

ακολουθούνται από τις περισσότερες επιχειρήσεις,, ωστόσο υπάρχουν κάποιες ανάγκες για 

προσαρμογή ιδιαίτερων διαδικασιών.  

  Υπηρεσίες Υποστήριξης: Περιλαμβάνουν την υποστήριξη και τη συντήρηση των 

συστημάτων ERP, για παράδειγμα, την αντιμετώπιση προβλημάτων και βοήθεια με ERP θέματα. 

64. Ποια είναι τα οφέλη και τα μειονεκτήματα από την εισαγωγή συστημάτων ERP στο ηλεκτρονικό εμπόριο; 

Πλεονεκτήματα - οφέλη των συστημάτων ERP Η εφαρμογή των συστημάτων ERP στις 

επιχειρήσεις δημιουργεί πολλές ευκαιρίες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Τα συστήματα 

ERP προσφέρουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα  (Colin & Burn, 2003) 

 Καλύτερος συντονισμός σε όλη τη ροή των εμπορικών και παραγωγικών λειτουργιών της 

επιχείρησης, από τη μείωση των αποθεμάτων και τη φειδώ στις παραγγελίες των πρώτων 

υλών, ως την καλύτερη εκμετάλλευση του παραγωγικού εξοπλισμού, με αποτέλεσμα τη 
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μείωση των χρόνων διεκπεραίωσης & παράδοσης των προϊόντων στους πελάτες και την 

ταυτόχρονη αποφυγή νεκρών χρόνων ή άσκοπων υπερωριών.  

 Κατάργηση πολλαπλής εισαγωγής των ίδιων δεδομένων σε ποικίλα πληροφοριακά 

συστήματα με ενοποίηση όλων των λειτουργιών εμπορίας (πωλήσεων και αγορών), 

προγραμματισμού και παρακολούθησης παραγωγής, οικονομικών όπως επίσης και των 

υπόλοιπων διοικητικών λειτουργιών σε ένα μοναδικό σύστημα.  

 Μείωση των λειτουργικών εξόδων της μηχανογραφικής υποστήριξης της επιχείρησης, 

λόγω της χρήσης ενός και μόνο συστήματος.  

 Ακριβέστερος προγραμματισμός & καλύτερη αξιοποίηση της χρήσης των πόρων της 

επιχείρησης.  

 Τυποποίηση και κεντρικός έλεγχος των βασικών εργασιών της επιχείρησης.  

 Αυτοματοποίηση διαδικασιών & αύξηση παραγωγικότητας στο γραφείο, λόγω της 

επιτάχυνσης διεκπεραιωτικών εργασιών ρουτίνας.  

 Εξοικονόμηση χρόνου των στελεχών διοίκησης εξαιτίας της έγκυρης και ολοκληρωμένης 

πληροφόρησης, με αποτέλεσμα τη λήψη καλύτερων και ταχύτερων αποφάσεων και τη 

βελτίωση της αποδοτικότητας.  Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, με περισσότερη 

ακρίβεια και συνέπεια στους χρόνους παράδοσης, με συνέπεια τη βελτίωση της συνολικής 

εικόνας της επιχείρησης.  

 Βελτίωση της προσαρμοστικότητας της επιχείρησης και της απόκρισής της στις μεταβολές 

της αγοράς και τις αλλαγές προτεραιοτήτων από τους πελάτες, μέσα από τη δυνατότητα 

ταχύτερης αναπροσαρμογής των προγραμμάτων και των παραγγελιών.  

 Βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων οργανωτικών 

μονάδων της επιχείρησης, εξαιτίας της ταχύτητας ανταλλαγής πληροφοριών.  

 Δυνατότητα επανασχεδιασμού, βελτίωσης των υφιστάμενων διαδικασιών και 

επαναπροσδιορισμού των στόχων τις επιχείρησης. 

 Υποστήριξη της διεύρυνσης της επιχείρησης σε νέο πελατολόγιο, νέα προϊόντα, νέες 

γεωγραφικές περιοχές κτλ.  

 Υποδομή για δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου.  

   Τα μεγάλα πακέτα ERP αποτελούν μονόδρομο για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες 

λειτουργούν διεθνώς σε πολυεταιρικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον με διαφορετικά νομίσματα, 

παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο και χρησιμοποιούν διαφορετικά λογιστικά 

συστήματα και συστήματα μέτρησης της απόδοσης. Μειονεκτήματα - προβλήματα των 

συστημάτων ERP 

 Τα συστήματα ERP παρουσιάζουν όμως και τα εξής μειονεκτήματα/προβλήματα (Jahangir et al. 

2009) :  
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 Η προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες και τον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης, συχνά 

απαιτούν πολυάριθμες αρχικοποιήσεις, διασυνδέσεις με άλλα συστήματα και 

τροποποιήσεις του επιλεγέντος συστήματος ERP.  

 Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε υψηλό κόστος για τη μετέπειτα υποστήριξη και συντήρηση 

του συστήματος ERP.  

 Το πλήθος των εξειδικευμένων και έμπειρων στελεχών στον προγραμματισμό και τη 

διαχείριση συστημάτων ERP είναι περιορισμένο.  

 Υπάρχουν σημαντικές ανάγκες συνεχούς εκπαίδευσης τόσο των χρηστών όσο και του 

εξειδικευμένου προσωπικού πληροφορικής/επικοινωνιών της επιχείρησης, οι οποίες 

εντείνονται κατά την περίοδο εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων του προϊόντος.  

 Η εγκατάσταση και ανάπτυξη ενός συστήματος ERP σε μια επιχείρηση, μπορεί να 

επιφέρει μεγάλες αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της, κάποιες από τις 

οποίες ενδέχεται, να είναι αναγκαστικές προκειμένου η επιχείρηση να μπορέσει να 

προσαρμοστεί στο ERP.  

 Τα δύο παραπάνω προβλήματα μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικές δυσαρέσκειες και 

"αντιστάσεις" των χρηστών (resistance to change), για τη  διαχείριση των οποίων 

απαιτείται κατάλληλο πρόγραμμα επικοινωνίας και διαχείρισης των αλλαγών (change 

management).. 

 

 

 

 

 

 

65. Ποιες είναι οι τεχνολογικές υποδομές των ΠΣ; 
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 Υλικό (Hardware) : Όλα τα φυσικά μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος – συσκευές εισόδου – 

συσκευές επεξεργασίας – συσκευές εξόδου – συσκευές αποθήκευσης   Όλα τα μηχανήματα και οι 

συσκευές που διαθέτουν υπολογιστική ισχύ – υπολογιστές – εξυπηρετητές – κινητές συσκευές.  

 Λογισμικό (software): Το σύνολο των προγραμμάτων τα οποία δίνουν στον υπολογιστή τις εντολές 

που του υπαγορεύουν τι να κάνει και με ποιον τρόπο λογισμικό συστήματος – λειτουργικό σύστημα 

– βοηθητικά εργαλεία (utilities)  λογισμικό εφαρμογών 

 Δίκτυο: είναι ένα σύνολο από υπολογιστές που αλληλοσυνδέονται και επομένως μπορούν να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες. Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι δικτύων, τα ενσύρματα και τα 

ασύρματα. Επίσης, στο πλαίσιο ενός οργανισμού, τα δίκτυα μπορούν να διακριθούν σε εσωδίκτυα 

και εξωδίκτυα. Εσωδίκτυο (intranet) είναι δίκτυο το οποίο είναι εσωτερικό σε έναν οργανισμό και 

η πρόσβαση σε αυτό περιορίζεται μόνο στους υπαλλήλους του οργανισμού. Εξωδίκτυο (extranet) 

είναι επίσης ένα ιδιωτικό δίκτυο ενός οργανισμού, αλλά η πρόσβαση σε αυτό επιτρέπεται σε 

προμηθευτές, πελάτες και άλλες εξουσιοδοτημένες οντότητες.  

 Διαδίκτυο ( internet) : Το διαδίκτυο είναι η φυσική διασύνδεση δικτύων που παρέχει το μέσο για 

την επικοινωνία υπολογιστικών συσκευών.  

 Παγκόσμιος ιστός : είναι ένα σύστημα για την πρόσβαση πληροφοριών μέσω διαδικτύου (Berners-

Lee & Cailliau, 1990). Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι πολυμεσικές, όπως π.χ. κείμενο, ήχος, 

εικόνες, βίντεο, και είναι ενσωματωμένες σε 55 ιστοσελίδες που ανήκουν σε ιστοτόπους (websites) 

οι οποίοι βρίσκονται σε εξυπηρετητές ιστού (webservers). 

 Κοινωνική υπολογιστική (social computing)  : Συστήματα και εφαρμογές που έχουν ως 

αναπόσπαστο μέρος τους την κοινωνική συμπεριφορά και αλληλεπίδραση .Η πληροφορία 

δημιουργείται από τους χρήστες και καταναλώνεται από τους χρήστες.  

 Παράδειγμα :  

 Εικονοποίηση ( virtualization) : Διαχωρισμός των εφαρμογών και των δεδομένων από τους πόρους 

υλικού. Επιτρέπει στους οργανισμούς αντί να έχουν μηχανήματα όπως εξυπηρετητές (servers) 
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αποκλειστικά για κάποιες εφαρμογές, να έχουν τους πόρους υλικού συγκεντρωμένους και να τους 

αναθέτουν σε εφαρμογές όποτε χρειάζεται. Τα τρία βασικά είδη εικονικοποίησης είναι : 

 Εικονικοποίηση υλικού : Η χρήση λογισμικού για την εικονική δημιουργία - μίμηση (emulation) 

υλικού ή ολόκληρου υπολογιστικού περιβάλλοντος διαφορετικού από αυτό στο οποίο τρέχει 

πραγματικά το λογισμικό. 

 Εικονικοποίηση δικτύου : Συνδυάζει τους διαθέσιμους δικτυακούς πόρους χωρίζοντας το φόρτο 

του δικτύου σε διαχειρίσιμα τμήματα, καθένα από τα οποία μπορεί να ανατεθεί σε ένα 

συγκεκριμένο εξυπηρετητή στο δίκτυο. 

 Εικονικοποίηση αποθήκευσης: Αναφέρεται στη συγκέντρωση φυσικού αποθηκευτικού χώρου από 

διάφορες δικτυακά μέσα αποθήκευσης σε ένα χώρο η διαχείριση του οποίου γίνεται κεντρικά.  

 Υπολογιστική νέφους (Cloud computing) : Η υπολογιστική νέφους είναι ένας όρος που 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα μοντέλο στο οποίο η τεχνολογική υποδομή - 57 

υπολογιστική ισχύς, αποθήκευση, λογισμικό - θεωρείται ως ένα νέφος και παρέχεται ως υπηρεσία. 

Ένας συνήθης τρόπος για να περιγραφεί η έννοια της υπολογιστικής νέφους είναι η αναλογία με το 

ηλεκτρικό ρεύμα. Το ηλεκτρικό ρεύμα αποτελεί ένα αγαθό το οποίο δεν παράγει η κάθε οικιακή ή 

επιχειρηματική μονάδα (στη γενική περίπτωση) για να το χρησιμοποιήσει, αλλά είναι διαθέσιμο 

από τη εταιρεία ηλεκτρισμού η οποία το παράγει και οι καταναλωτές το χρησιμοποιούν κάθε φορά 

που χρειάζεται και πληρώνουν με βάση τη χρήση του. Κατά αντιστοιχία η υπολογιστική νέφους 

περιγράφει τη διαθεσιμότητα υπολογιστικών πόρων ως αγαθό μέσω δικτύου. 

 

66. Ποια είναι τα οφέλη που προκύπτουν από τα δίκτυα; 

 Διαμοιρασμός πόρων. Ένα δίκτυο καθιστά τα προγράμματα, τον εξοπλισμό και τα δεδομένα 

διαθέσιμα σε οποιονδήποτε στο δίκτυο ανεξάρτητα από τη φυσική θέση τόσο του χρήστη όσο και 

του πόρου.  

 Υψηλή αξιοπιστία. Με τη χρήση δικτύου υπάρχει δυνατότητα για εναλλακτικές πηγές των πόρων, 

όπως για παράδειγμα η ύπαρξη αντιγράφων αρχείων ή ύπαρξη πολλαπλών μηχανών και η χρήση 

τους σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ενός πόρου. 

 Εξοικονόμηση χρημάτων : Η δυνατότητα διαμοιρασμού εξυπηρετητών και άλλων πόρων μπορεί 

να αξιοποιηθεί ώστε τα δεδομένα ή/και οι εφαρμογές να βρίσκονται σε έναν ή περισσότερους 

εξυπηρετητές και οι χρήστες μέσω πελατών να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά, σύμφωνα με 

το μοντέλο εξυπηρετούμενου-εξυπηρετητή. 

 Μέσο επικοινωνίας. Ένα δίκτυο παρέχει ένα ισχυρό μέσο επικοινωνίας ανάμεσα σε υπαλλήλους 

που βρίσκονται σε απόσταση. Επιτρέπει τη συνεργασία απομακρυσμένων ατόμων και ομάδων, σε 

πραγματικό χρόνο, όπως για παράδειγμα την άμεση επεξεργασία ενός εγγράφου από πολλούς 

χρήστες. Επίσης επαυξάνει τη διαπροσωπική επικοινωνία, με ποικίλα πλούσια μέσα όπως είναι η 

βιντεοδιάσκεψη. 

67. Μοντέλα υπηρεσιών υπολογιστικής νέφους 

Η υπολογιστική νέφους προσφέρει τις παρεχόμενες δυνατότητες με τρία μοντέλα υπηρεσιών:  

 λογισμικό-ως-υπηρεσία (Software as a Service) επιτρέπει στο χρήστη του νέφους να 

χρησιμοποιήσει λογισμικό που τρέχει στο σύννεφο, χωρίς να χρειάζεται να το αγοράσει και να το 
εγκαταστήσει στον υπολογιστή του. 
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 πλατφόρμα ως υπηρεσία (Platform as a Service) : Η δυνατότητα που παρέχεται στον καταναλωτή 
είναι να εγκαταστήσει (deploy)πάνω στην υποδομή 58 νέφους εφαρμογές που δημιουργήθηκαν από 

τον καταναλωτή ή που αποκτήθηκαν και που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση γλωσσών 

προγραμματισμού, βιβλιοθηκών, υπηρεσιών και εργαλείων που υποστηρίζονται από τον πάροχο 
 υποδομή ως υπηρεσία (Infrastructure as a Service): Η δυνατότητα που παρέχεται στον καταναλωτή 

είναι η παροχή επεξεργασίας, αποθηκευτικού χώρου, δικτύων, και άλλων θεμελιωδών 

υπολογιστικών πόρων, όπου ο καταναλωτής είναι σε θέση να αναπτύξει και να εκτελέσει αυθαίρετο 
λογισμικό, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές. 

 

68. Τι είναι το ολικό κόστος κυριότητας; 

Πέρα από την αγορά του υλικού και του λογισμικού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη συνεχείς 

λειτουργικές δαπάνες για αναβαθμίσεις του υλικού και του λογισμικού, τη συντήρηση, την τεχνική 

υποστήριξη, την εκπαίδευση του προσωπικού, ακόμα και το κόστος ακινήτων και ενεργειακής 

κατανάλωσης για τη λειτουργία και τη στέγαση της τεχνολογίας. 

 

Χρησιμοποιείται για την ανάλυση του άμεσου και έμμεσου κόστους για να προσδιοριστεί το 

πραγματικό κόστος κατοχής μιας ορισμένης τεχνολογίας 

 Άμεσα κόστη: Κόστη αγοράς υλικού και λογισμικού 

 Έμμεσα κόστη: Συνεχή διαχειριστικά κόστη, αναβαθμίσεις, συντήρηση, τεχνική 

υποστήριξη, εκπαίδευση, κόστη κατανάλωσης και ακινήτων 

 Αφανή έξοδα: Προσωπικό υποστήριξης, χρόνος εκτός λειτουργίας, πρόσθετη διαχείριση 

δικτύου 
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 Το Ολικό Κόστος Κυριότητας μπορεί να μειωθεί με μεγαλύτερη συγκέντρωση και 

τυποποίηση πόρων υλικού και λογισμικού 

 

69. Τι είναι ο ανοιχτός πηγαίος κώδικας 

Λογισμικό ανοικτού πηγαίου κώδικα: Το λογισμικό ανοιχτού πηγαίου κώδικα (open source software) 

παρέχει σε όλους τους χρήστες υπολογιστών ελεύθερη πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα προκειμένου να 
τροποποιούν για να διορθώνουν τυχόν σφάλματα και να κάνουν βελτιώσεις. Το λογισμικό ανοιχτού πηγαίου 

κώδικα δεν αποτελεί ιδιοκτησία κανενός ατόμου ή εταιρείας. Ένα παγκόσμιο δίκτυο προγραμματιστών και 

χρηστών διαχειρίζεται και τροποποιεί το λογισμικό συνήθως, χωρίς τα μέλη του να πληρώνονται για αυτό  
(Laudon & Laudon, 2015, σελ.246). 

 

Το λογισμικό ανοιχτού πηγαίου κώδικα (open source software) παρέχει σε όλους τους χρήστες υπολογιστών 

ελεύθερη πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα προκειμένου να τροποποιούν για να διορθώνουν τυχόν σφάλματα 
και να κάνουν βελτιώσεις. Το λογισμικό ανοιχτού πηγαίου κώδικα δεν αποτελεί ιδιοκτησία κανενός ατόμου 

ή εταιρείας. Ένα παγκόσμιο δίκτυο προγραμματιστών και χρηστών διαχειρίζεται και τροποποιεί το 

λογισμικό συνήθως, χωρίς τα μέλη του να πληρώνονται για αυτό  (Laudon & Laudon, 2014). 
 

O όρος “ανοιχτός κώδικας” αναφέρεται σε κάτι που μπορεί να τροποποιηθεί και να μοιραστεί ελεύθερα 

γιατί ο βασικός του σχεδιασμός είναι προσβάσιμος σε όλους.  Ενώ σαν όρος προέρχεται από το πλαίσιο της 

ανάπτυξης λογισμικού, σήμερα ο όρος “open source” προσδιορίζει ένα γενικότερο σύνολο αξιών, το 
μοντέλο ανοικτού κώδικα. Έργα ανοικτού κώδικα, πρωτοβουλίες ή και προϊόντα, είναι εκείνα που 

αγκαλιάζουν και προωθούν την ανοικτή ανταλλαγή ιδεών, την συνεργατική συμμετοχή, την ταχεία 

πρωτοτυποποίηση, την διαφάνεια, την αξιοκρατία και την ανάπτυξη της κοινότητας (ellak,2015). 
 

Το λογισμικό ανοικτού πηγαίου κώδικα προσφέρει τεράστιες δυνατότητες σε εταιρείες, ειδικά τις 

μικρομεσαίες, με ελάχιστο κόστος. Σαφέστατα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το συνολικό κόστος μπορεί 
να διαφοροποιηθεί ανάλογα με το κόστος αγοράς, συντήρησης και υποστήριξης του site κτλ.  

 

70. Αναφέρετε Web services 

 Υπηρεσίες Ιστού:  Στοιχεία λογισμικού που ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες 

χρησιμοποιώντας παγκόσμια πρότυπα και γλώσσες επικοινωνίας στον Ιστό.  

o Μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες ανάμεσα σε δύο διαφορετικά συστήματα, 

ανεξάρτητα από τα λειτουργικά συστήματα ή τις γλώσσες προγραμματισμού στις 

οποίες βασίζονται τα συστήματα. 

 XML (επεκτάσιμη γλώσσα σημείωσης) – δυνατότητες παρουσίασης, επικοινωνίας και 

αποθήκευσης δεδομένων 

 SOA (Υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική) – σύνολο αυτοτελών υπηρεσιών που 

επικοινωνούν η μια με την άλλη για τη δημιουργία μιας λειτουργικής εφαρμογής 

λογισμικού 

 

71. Τι είναι το Web 2 (Ιστός 2.0) 

 Δεύτερη γενιά αλληλεπιδραστικών υπηρεσιών που βασίζονται στο Διαδίκτυο και επιτρέπουν στους 

ανθρώπους να συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να δημιουργούν νέες υπηρεσίες στο 

δίκτυο  

  Ιστολόγια (Blogs): Χρονολογικές, ανεπίσημες τοποθεσίες Ιστού που δημιουργούνται από άτομα 
που χρησιμοποιούν εύχρηστα εργαλεία δημοσίευσης στον Ιστό & microblogging (twitter) 
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  RSS (Πλούσια Περίληψη τοποθεσίας Ιστού): Πρακτορεύει το περιεχόμενο τοποθεσιών του Ιστού 
ώστε να μπορεί να άλλα περιβάλλοντα ή να το δει αργότερα ο χρήστης  

  Wikis: Συνεργατικές τοποθεσίες Ιστού, όπου οι επισκέπτες μπορούν να προσθέτουν, να διαγράφουν 

ή να τροποποιούν το περιεχόμενό τους 
 

72. Οφέλη του Business Process Management 

 

Business Process Management έχει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των επιχειρηματικών 

διεργασιών. Χρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία και μεθοδολογίες για την κατανόηση των 

υφιστάμενων διεργασιών, το σχεδιασμό νέων και τη βελτιστοποίηση τους. Η διαχείριση 

επιχειρηματικών διεργασιών δεν ολοκληρώνεται ποτέ μιας και είναι συνεχής αναζήτηση και 

εφαρμογή βελτιώσεων και συνεπάγεται διαρκείς αλλαγές. Οι εταιρείες που υιοθετούν τη 

διαχείριση επιχειρηματικών διεργασιών ακολουθούν τα βήματα: 

1. Να προσδιορίσουν τις διεργασίες προς αλλαγή 

2. Να αναλύσουν τις υφιστάμενες διεργασίες 

3. Να σχεδιάσουν τη νέα διεργασία 

4. Να υλοποιήσουν τη νέα διεργασία 

5. Να πραγματοποιούν συνεχείς μετρήσεις. 

Στην εικόνα φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να ανασχεδιαστεί η διαδικασία αγοράς ενός 

βιβλίου με τη βοήθεια του διαδικτύου. Ο πελάτης προσπελάζει κάποιο διαδικτυακό βιβλιοπωλείο 

από τον υπολογιστή του και αναζητά το βιβλιο που θέλει στον ηλ. Κατάλογο του βιβλιοπωλείου. 

Αν αυτό είναι διαθέσιμο θα υποβάλει ηλεκτρονικά παραγγελία. 
 

 

 
 

 

73. Πως οργανώνονται τα ΠΣ; 

Η οργάνωση των πληροφοριακών συστημάτων, μπορεί να γίνει ανάλογα με:  

• τη λειτουργική περιοχή του οργανισμού την οποία υποστηρίζουν. Στην κατηγορία αυτή διακρίνουμε τα 

πληροφοριακά συστήματα πωλήσεων και μάρκετινγκ, τα πληροφοριακά συστήματα κατασκευής και 
παραγωγής, τα πληροφοριακά συστήματα οικονομικών, τα πληροφοριακά συστήματα λογιστικής και τα 

πληροφοριακά συστήματα ανθρώπινων πόρων.  

• το επίπεδο διοίκησης μέσα στην ιεραρχία του οργανισμού. Σύμφωνα με αυτή την κατηγοριοποίηση τα 

πληροφοριακά συστήματα χωρίζονται σε συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών, πληροφοριακά 
συστήματα διοίκησης, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων και συστήματα επιτελικής υποστήριξης.  
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• την οργανωσιακή τους έκταση. Στην κατηγορία αυτή τα πληροφοριακά συστήματα διακρίνονται σε 
ενδοεπιχειρησιακά ή ενδοργανωσιακά πληροφοριακά συστήματα και διεπιχειρησιακά ή διοργανωσιακά 

πληροφοριακά συστήματα. 

 
Τα πληροφοριακά συστήματα  κατατάσσονται με βάση το επίπεδο διοίκησης  του οργανισμού σε: 

   

 πληροφοριακά συστήματα στρατηγικού επιπέδου 
 πληροφοριακά συστήματα τακτικού επιπέδου  

 πληροφοριακά συστήματα επιχειρησιακού επιπέδου  

 

Σύμφωνα με την οργανωσιακή τους έκταση τα πληροφοριακά συστήματα  διακρίνονται σε:  
 Ενδοεπιχειρησιακά ή ενδοργανωσιακά  

 Διεπιχειρησιακά ή διοργανωσιακά 

 
 

74. Ποια είναι τα κύρια επιχειρηματικά πληροφοριακά συστήματα; 

Τα επιχειρηματικά πληροφοριακά συστήματα (Enterprise Information Systems) είναι μία οικογένεια 

ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων τα οποία εκτείνονται σε ολόκληρο τον οργανισμό και 
διαπερνούν όλους τους λειτουργικούς τομείς ενός οργανισμού. Εστιάζουν στην εκτέλεση επιχειρηματικών 

διαδικασιών που αφορούν σε ολόκληρο τον οργανισμό και περιλαμβάνουν όλα τα επίπεδα διοίκησης. 

Επιτρέπουν στα διοικητικά στελέχη και στους οργανισμούς να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους καθώς 
παρέχουν τη δυνατότητα διαμοιρασμού των δεδομένων μεταξύ τμημάτων και μεταξύ του οργανισμού με 

άλλους εξωτερικούς οργανισμούς. Επίσης τα επιχειρηματικά πληροφοριακά συστήματα ενισχύουν το 

βαθμό αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών 

 
 Τα συστήματα προγραμματισμού επιχειρηματικών πόρων (Enterprise Resource Planning Systems 

– ERP) 

 Τα συστήματα διαχείρισης εφορδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management – SCM) 
 Τα συστήματα διαχείρισης πελατειακων σχέσεων (Customer Relationship Management, CRM) 

 Συστήματα διαχείρισης γνώσης (Knowledge Management Systems – KMS). 

 
 

75. Ποια είναι τα είδη των αποφάσεων; 

Αποφάσεις στρατηγικού σχεδιασμού. Είναι οι αποφάσεις με τις οποίες τίθενται μακροπρόθεσμοι 

στόχοι και ορίζονται πολιτικές για την κατανομή πόρων για την επίτευξη των στόχων αυτών.  

Αποφάσεις διοικητικού ελέγχου. Είναι οι αποφάσεις που αφορούν την απόκτηση και αποδοτική 

χρήση των πόρων για την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων που τέθηκαν κατά το στρατηγικό 

σχεδιασμό.  

Αποφάσεις επιχειρησιακού ελέγχου. Είναι οι αποφάσεις οι οποίες σχετίζονται με την αποδοτική και 

αποτελεσματική εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, στην καθημερινή λειτουργία του οργανισμού. 
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Σύμφωνα με τον Simon (1960), οι αποφάσεις κυμαίνονται από δομημένες σε αδόμητες και διακρίνονται σε 

δομημένες, ημιδομημένες και αδόμητες.  

 Δομημένες αποφάσεις: επαναλαμβανόμενες και ρουτίνας αποφάσεις που ακολουθούν 

προκαθορισμένη διαδικασία χειρισµού τους 

 Αδόμητες αποφάσεις: αποφάσεις έξω από την καθημερινή ρουτίνα στις οποίες αυτός που τις 

παίρνει πρέπει να διαθέτει την κρίση, την ικανότητα αξιολόγησης και την οξυδέρκεια που 

χρειάζεται για τον καθορισµό του προβλήματος 

 Ημιδομημένες αποφάσεις: Είναι αποφάσεις που έχουν στοιχεία και από τα δύο προηγούμενα είδη 

αποφάσεων, στις οποίες ένα μόνο μέρος του προβλήματος έχει μια ξεκάθαρη απάντηση η οποία 

δίνεται από μια αποδεκτή διαδικασία. Γενικά, οι δομημένες αποφάσεις επικρατούν περισσότερο 

στα χαμηλότερα επίπεδα του οργανισμού, ενώ οι αδόμητες αποφάσεις είναι πιο συνηθισμένες στα 

υψηλότερα επίπεδα του οργανισμού. 

Επίσης, σύμφωνα με τον Simon, οι αποφάσεις χωρίζονται προγραμματιζόμενες και μη 

προγραμματιζόμενες. 

76. Ποια είναι τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων; 
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 Συλλογή πληροφοριών  

o Ανακάλυψη, 

καθορισμός και 

κατανόηση των 

προβλημάτων 

που υπάρχουν 

στον οργανισμό – 

γιατί υπάρχει 

πρόβλημα, πού 

υπάρχει, ποιες 

είναι οι 

επιπτώσεις του  

 Σχεδιασμός  

o Εντοπισμός και 

διερεύνηση διαφόρων λύσεων  

 Επιλογή  

o της προτιμότερης από τις εναλλακτικές λύσεις  

 Εφαρμογή  

o Υλοποίηση της επιλεγμένης λύσης και παρακολούθηση του πόσο καλά λειτουργεί 

 

77. Σχεσιακή βάση δεδομένων 

 Η σχεσιακή βάση δεδομένων είναι η κατεξοχήν μέθοδος για την οργάνωση και την 

τήρηση δεδομένων σε ένα πληροφοριακό σύστημα σήμερα. Τα δεδομένα είναι 

οργανωμένα σε πίνακες δύο διαστάσεων με γραμμές και στήλες, οι οποίοι 

ονομάζονται σχέσεις. 

 Κάθε πίνακας περιέχει δεδομένα για μια οντότητα και για τις ιδιότητες της. Κάθε 

γραμμή αντιπροσωπεύει μια εγγραφή, ενώ κάθε στήλη αντιπροσωπεύει μια ιδιότητα 

ή πεδίο.  

 Κάθε πίνακας περιέχει ένα πεδίο – κλειδί με το οποίο προσδιορίζει μοναδικά κάθε 

εγγραφή για ανάκτηση ή χειρισμό. 

 Το διάγραμμα οντοτήτων – σχέσεων αναπαριστά σχηματικά τη σχέση ανάμεσα στις 

οντότητες μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων και του εξορθολογισμού τους, έτσι 

ώστε να ελαχιστοποιείται ο πλεονασμός τους και οι άβολες πολυσήμαντες σχέσεις, 

ονομάζεται κανονικοποίηση. 

 Πλέον όμως για τύπους δεδομένων των οποίων η διαχείριση δεν γίνεται εύκολα με 

το μοντέλο της σχεσιακής βάσης δεδομένων, κερδίζουν έδαφος οι μη σχεσιακές 

βάσεις δεδομένων. 

Η σχεσιακή βάση δεδομένων είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος βάσης δεδομένων  σήμερα.  Στις 

Σχεσιακές βάσεις τα δεδομένα είναι οργανωμένα σε πίνακες δύο διαστάσεων  με στήλες και 
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γραμμές. . Κάθε πίνακας περιέχει δεδομένα για μια οντότητα και τις ιδιότητες της.  Συνήθως, 

υπάρχει ένας πίνακας για κάθε επιχειρηματική οντότητα(Laudon & Laudon, 2015, σελ. 271). 

 

 Βάση δεδομένων: 

 Συλλογή συναφών αρχείων με στοιχεία για ανθρώπους, τόπους ή 

πράγματα 

 Πριν από τις ψηφιακές βάσεις δεδομένων, οι επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούσαν φωριαμούς αρχειοθέτησης 

 Οντότητα: 

 Γενικευμένη κατηγορία που αντιπροσωπεύει πρόσωπο, τόπο ή 

πράγμα, στην οποία αποθηκεύουμε και τηρούμε πληροφορίες 

 π.χ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑ 

 Ιδιότητες: 

 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε οντότητας, π.χ.: 

 όνομα και διεύθυνση ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 περιγραφή, τιμή μονάδος, προμηθευτής 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

Η κάθε οντότητα περιγράφεται από ένα σύνολο ιδιοτήτων οι οποίες στην ορολογία του σχεσιακού 

μοντέλου, ονομάζονται πεδία ή χαρακτηριστικά (attributes). Ο όρος πεδίο αποδίδει τον τρόπο 

οργάνωσης της πληροφορίας ενώ ο όρος χαρακτηριστικό σχετίζεται με την περιγραφή των 

ιδιοτήτων της οντότητας. 

78. Δημιουργία σχέσεων στις βάσεις δεδομένων 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 Οργανώνει τα δεδομένα σε πίνακες δύο διαστάσεων (σχέσεις) με στήλες και γραμμές  

 Ένας πίνακας για κάθε οντότητα  

o π.χ. ΠΕΛΑΤΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ  

 Πεδία (στήλες) αντιπροσωπεύουν μία ιδιότητα της οντότητας  

 Οι γραμμές αποθηκεύουν δεδομένα για κάθε χωριστή εγγραφή  

 Πεδίο κλειδί: Προσδιορίζει κάθε εγγραφή με μοναδικό τρόπο  

 Πρωτεύον κλειδί:  

o Ένα πεδίο σε κάθε πίνακα  
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o Δεν επιτρέπεται να επαναληφθεί αλλού  

o Είναι το μοναδικό αναγνωριστικό όλων των πληροφοριών σε κάθε γραμμή 

 

 

 

 Διάγραμμα οντοτήτων-σχέσεων  

o χρησιμοποιείται για να διευκρινίζει τις σχέσεις μεταξύ πινάκων σε μια σχεσιακή 

βάση δεδομένων  

 Οι πίνακες σχεσιακής βάσης δεδομένων μπορεί να έχουν:  

o Αμφιμονοσήμαντη σχέση (One-to-one)  

o Μονοσήμαντη σχέση (One-to-many) ή  

o Πολυσήμαντη σχέση (Many-to-many)  

 Χρειάζεται η δημιουργία ενός πίνακα (πίνακας ένωσης ή σχέση τομής) 

που συνδέει τους δύο πίνακες για να ενώνει τις πληροφορίες 

 

 Κανονικοποίηση (Normalization)  

o Διαδικασία εξορθολογισμού πολύπλοκων ομάδων δεδομένων για: 

 ελαχιστοποίηση πλεοναζόντων δεδομένων  
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 ελαχιστοποίηση δύσχρηστων πολυσήμαντων σχέσεων Ø αύξηση 

σταθερότητας και ευελιξίας  

 Κανόνες ακεραιότητας αναφορών  

o Χρησιμοποιούνται στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων για να διασφαλιστεί ότι οι 

σχέσεις μεταξύ συνδεδεμένων πινάκων παραμένουν συνεπείς  

o π.χ. όταν ένας πίνακας έχει ένα ξένο κλειδί που παραπέμπει σε άλλον πίνακα, δεν 

πρέπει να προστεθεί εγγραφή στον πίνακα με το ξένο κλειδί, εκτός αν υπάρχει 

αντίστοιχη εγγραφή στον συνδεδεμένο πίνακα 
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79. Τι είναι το κοινωνικό επιχειρείν 

 Η χρήση µέσων κοινωνικής δικτύωσης για να αυξήσουν το βαθµό συµµετοχής των 

υπαλλήλων, πελατών, προµηθευτών τους στις συνεργατικές δραστηριότητες.  

 Στόχος του κοινωνικού επιχειρείν είναι η πιο στενή αλληλεπίδραση των οµάδων, εντός και 

εκτός της επιχείρησης, προκειµένου να επισπεύδεται και βελτιώνεται η ανταλλαγή 

πληροφοριών, η καινοτοµία και η διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

 Λέξη-κλειδί στο κοινωνικό επιχειρείν είναι οι «συζητήσεις».  

 Απαιτείται διαφάνεια σε επίπεδο πληροφοριών.  

 Ενισχύει τη λειτουργική παραγωγικότητα, δίνει εναύσµατα για καινοτοµία, επιταχύνει τη 

λήψη αποφάσεων. 

80. Ποια τα εργαλεία και οι εφαρμογές του κοινωνικού επιχειρείν; 

 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και άµεσα µηνύµατα  

 Συνεργατικές τοποθεσίες (σελίδες wiki)  

 Εικονικοί κόσµοι  

 Πλατφόρµες συνεργασίας και κοινωνικού επιχειρείν  

 Συστήµατα εικονικών συσκέψεων (τηλεπαρουσία), π.χ. Skype, Google+, Hangouts, Zoom, 

Cisco Webex, Adobe Connect  

 Υπηρεσίες συνεργασίας µέσω νέφους  

o Google Drive, Drophox  

 Microsoft SharePoint  

 Lotus Notes  

 Εργαλεία εταιρικής κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. Yammer 



[75] 
 

 

 

 

81. Οφέλη του Κοινωνικού επιχειρείν 

 Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες συνεργασίας επιφέρουν µεγάλη απόδοση, ειδικά στους τοµείς 

των πωλήσεων, του µάρκετινγκ, και της έρευνας και ανάπτυξης  

 Παραγωγικότητα: Μερισµός γνώσεων και επίλυση προβληµάτων  

 Ποιότητα: εντοπισµός λαθών ο ένας του άλλου πιο γρήγορα, µείωση χρονικών καθυστερήσεων 

στον σχεδιασµό και την παραγωγή  

 Νεωτερισµός/καινοτοµία: Περισσότερες ιδέες για προϊόντα και υπηρεσίες 

 Εξυπηρέτηση πελατών: Ταχύτερη διευθέτηση παραπόνων 

 Οικονοµικές επιδόσεις: Από τις βελτιώσεις στα παραπάνω, επιτυγχάνονται υψηλότερες 

πωλήσεις και καλύτερες οικονοµικές επιδόσεις. 

ΟΦΕΛΟΣ ΣΚΕΠΤΙΚΟ 

Παραγωγικότητα 

Όταν οι εργαζόμενοι αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται, είναι σε θέση να 

καταγράφουν τις εξειδικευμένες γνώσεις και να λύνουν τα προβλήματα πιο 

γρήγορα από ότι θα μπορούσαν να κάνουν αν εργάζονταν μεμονωμένα. Τα λάθη 

θα είναι λιγότερα 
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Ποιότητα 

Όταν οι εργαζόμενοι συνεργάζονται μπορουν να εντοπίζουν τα λάθη ο ένας του 

άλλου και να προχωρούν στις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες πιο γρήγορα 

από ότι θα έκαναν αν εργάζονταν μεμονωμένα. Οι τεχνολογίες συνεργασίας και 

κοινωνικής δικτύωσης συμβάλλουν στη μείωση των χρονικών καθυστερήσεων 

στον σχεδιασμό και την παραγωγή. 

Νεωτερισμός / 

καινοτομία 

Όταν οι εργαζόμενοι συνεργάζονται μπορουν να επινοούν περισσότερες 

καινοτόμες ιδέες για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις διοικητικές διεργασίες 

από ότι θα έκαναν αν εργάζονταν μεμονωμένα. Πλεονεκτούν επίσης σε επίπεδο 

διαφοροποίησης, ποικιλίας και στη "συλλογική σοφία". 

Εξυπηρέτηση 

πελατών 

Όταν οι εργαζόμενοι συνεργάζονται χρησιμοποιώντας εργαλεία συνεργασίας και 

κοινωνικής δικτύωσης, μπορούν να δίνουν λύσεις στα παράπονα και προβλήματα 

των πελατών πιο γρήγορα και αποτελεσματικά από ότι θα έκαναν εργάζονταν 

μεμονωμένα.  

Οικονομικές 

επιδόσεις 

(κερδοφορία, 

πωλήσεις και 

αύξηση πωλήσεων) 

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, οι επιχειρήσεις στις οποίες κυριαρχεί η 

φιλοσοφία της συνεργασίας, επιτυγχάνουν μεγαλύτερες πωλήσεις, αλλά και 

μεγαλύτερη αύξηση των πωλήσεων και κατά συνέπεια καλύτερες οικονομικές 

επιδόσεις.  

 

 

 

 

82. Ποιες είναι οι βασικές έννοιες που συνδέονται με την ασφάλεια; 

 Βασικές έννοιες που συνδέονται με την ασφάλεια είναι: 

 Ευπάθεια (Vulnerability): Κάθε αδυναμία ή ευάλωτο σημείο των πόρων ενός πληροφοριακού 

συστήματος που μπορεί να εκμεταλλευτεί μία απειλή.  

 Απειλή: Κάθε πιθανή αιτία παραβίασης της ασφάλειας ενός πληροφοριακού συστήματος  

 Επίθεση: Κάθε ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληροφοριών που ανήκουν σε 

έναν οργανισμό.  

 Μηχανισμός ασφάλειας: Μια διαδικασία (ή μια συσκευή που ενσωματώνει μια τέτοια διαδικασία) 

η οποία έχει σχεδιαστεί για την ανίχνευση, την πρόληψη, ή την ανάκαμψη από μια επίθεση 

ασφάλειας.  

 Υπηρεσία ασφάλειας: Μια υπηρεσία επεξεργασίας ή επικοινωνίας που ενισχύει την ασφάλεια των 

συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων και τις μεταφορές πληροφοριών ενός οργανισμού. Οι 

υπηρεσίες προορίζονται για την αντιμετώπιση επιθέσεων ασφάλειας, και κάνουν χρήση ενός ή 

περισσοτέρων μηχανισμών ασφαλείας για την παροχή της υπηρεσίας. 
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83. Ποιες είναι οι 3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΤΟΧΟΙ της ασφάλειας; 

1.Εμπιστευτικότητα : Η διατήρηση εξουσιοδοτημένων περιορισμών στην πρόσβαση και αποκάλυψη 

πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των μέσων για την προστασία της ιδιωτικότητας (privacy) και των 

ιδιόκτητων (proprietary) πληροφορίων.  

Ο όρος αυτός καλύπτει δύο συναφείς έννοιες:  

 Εμπιστευτικότητα δεδομένων: Εξασφαλίζει ότι οι ιδιωτικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες δεν 

διατίθενται ή δεν αποκαλύπτονται σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.  

 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: διαβεβαιώνει ότι τα άτομα ελέγχουν ή επηρεάζουν ποιες 

πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά  μπορούν να συλλέγονται και να αποθηκεύονται και από 

ποιον και για ποιον οι πληροφορίες μπορούν να αποκαλυφθούν. 

Η απώλεια της εμπιστευτικότητας είναι η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη των πληροφοριών 

2.Ακεραιότητα : Η προστασία από μη κατάλληλη/επιτρεπτή τροποποίηση ή καταστροφή πληροφοριών, 

συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης της μη ανακλησιμότητας και της αυθεντικότητας πληροφοριών  

Ο όρος αυτός καλύπτει δύο συναφείς έννοιες:  

 Ακεραιότητα δεδομένων: Εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες και τα προγράμματα αλλάζουν μόνο με 

καθορισμένο και εξουσιοδοτημένο τρόπο.  

 Ακεραιότητα συστήματος: Εξασφαλίζει ότι ένα σύστημα εκτελεί την προβλεπόμενη λειτουργία του 

με άμεμπτο τρόπο, απαλλαγμένο από σκόπιμη ή ακούσιο μη εξουσιοδοτημένο χειρισμό του 

συστήματος. 

 Η απώλεια της ακεραιότητας είναι η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή καταστροφή των πληροφοριών 

3.Διαθεσιμότητα:Η εξασφάλιση έγκαιρης και αξιόπιστης πρόσβασης και χρήσης πληροφοριών. 

Εξασφαλίζει ότι τα συστήματα λειτουργούν ορθά και δεν υπάρχει άρνηση εξυπηρέτησης σε 

εξουσιοδοτημένους χρήστες .  

Η απώλεια διαθεσιμότητας είναι η διακοπή της πρόσβασης και χρήσης των πληροφοριών ή ενός 

πληροφοριακού συστήματος  

Αυτές οι τρεις έννοιες συχνά αναφέρονται ως τριάδα CIA, από τα αρχικά των λέξεων εμπιστευτικότητα, 

ακεραιότητα και διαθεσιμότητα στην αγγλική γλώσσα (Confidentiality, Integrity, Availability). 

 

Παρόλο που η χρήση της τριάδας CIA για τον καθορισμό των στόχων της ασφάλειας είναι καλά 

εδραιωμένη, συχνά θεωρείται ότι απαιτούνται πρόσθετες έννοιες για τον πλήρη ορισμό της ασφάλειας. Δύο 

από αυτές τις έννοιες είναι η αυθεντικότητα και η λογοδοσία. Ας δούμε τις δύο αυτές έννοιες πιο αναλυτικά: 

 

Αυθεντικότητα : Η ιδιότητα του να είναι κάτι γνήσιο και να μπορεί να επαληθευτεί και είναι εμπιστεύσιμο. 

Η σιγουριά για την εγκυρότητα μιας μετάδοσης, ενός μηνύματος, ή της οντότητας προέλευσης ενός 
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μηνύματος.  Αυτό σημαίνει επαλήθευση του ότι οι χρήστες είναι αυτοί που λένε ότι είναι και ότι κάθε 

είσοδος που φθάνει στο σύστημα προήλθε από έμπιστη πηγή.  

Λογοδοσία :Ο στόχος της ασφάλειας που δημιουργεί την απαίτηση οι δράσεις μιας οντότητας να 

αποδοθούν (traced) αποκλειστικά στην εν λόγω οντότητα. Αυτό υποστηρίζει μη ανακλησιμότητα 

(nonrepudiation), αποτροπή, απομόνωση σφαλμάτων, ανίχνευση και πρόληψη εισβολής, και μετά τη δράση 

ανάκτηση και νομική δράση.  

84. Περιγράψτε τις έννοιες της απειλής και της επίθεσης 

Απειλή: σύμφωνα με τον Stallings (2011) και Bishop (2003),  είναι μια δυνητική παραβίαση της ασφάλειας. 

Είναι το ενδεχόμενο για την παραβίαση της ασφάλειας, το οποίο υφίσταται όταν υπάρχει μια συνθήκη, 

ικανότητα, δράση ή συμβάν που θα μπορούσαν να παραβιάσουν την ασφάλεια και προκαλέσουν ζημιά. Με 

άλλα λόγια, η απειλή είναι ένας πιθανός κίνδυνος ο οποίος θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί μία ευπάθεια, 

χωρίς ωστόσο να υποδηλώνεται ότι πρέπει να εκδηλωθεί η ευπάθεια για να υφίσταται η απειλή. 

Οι απειλές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε ακούσιες και εκούσιες. 

Ακούσιες απειλές: Oι ακούσιες απειλές περιλαμβάνουν:  

• Ανθρώπινα λάθη, τα οποία μπορούν να συμβούν κατά την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος ή 

κατά την εισαγωγή δεδομένων σε αυτό.  

• Περιβαλλοντικούς κινδύνους, όπως σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, εκρήξεις, διακοπή ρεύματος, βλάβη 

κλιματισμού και άλλες καταστροφές, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν διακοπή της ομαλής λειτουργίας 

του πληροφοριακού συστήματος με μεγάλες απώλειες σε κόστος και σε χρόνο. • Βλάβες υπολογιστικών 

συστημάτων, οι οποίες μπορούν να συμβούν από ελαττωματικό εξοπλισμό, παλαιότητα ή κακή συντήρηση 

του συστήματος.   

Εκούσιες απειλές: Οι εκούσιες απειλές περιλαμβάνουν την κλοπή δεδομένων, τη μη εξουσιοδοτημένη 

χρήση δεδομένων, την αλλοίωση κατά την είσοδο, επεξεργασία και μεταφορά δεδομένων, την κοινωνική 

μηχανική (social engineering).  

Εσωτερικές απειλές: Επιπλέον, μία πολύ σημαντική κατηγορία απειλών για ένα πληροφοριακό σύστημα 

ενός οργανισμού είναι οι εσωτερικές απειλές, δηλ. οι απειλές που προέρχονται από το προσωπικό του 

οργανισμού.  

Επίθεση : Μια προσβολή της ασφάλειας του συστήματος που προέρχεται από μία ευφυή απειλή. 

Οι επιθέσεις μπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες, 1) τις παθητικές επιθέσεις και 2) τις ενεργητικές 

επιθέσεις (Stallings, 2011). 

1)Παθητικές επιθέσεις. Οι παθητικές επιθέσεις επιχειρούν να μάθουν ή να χρησιμοποιήσουν πληροφορίες 

από το σύστημα αλλά δεν επηρεάζουν τους πόρους του συστήματος. Αφορούν στις υποκλοπές, ή στην 

παρακολούθηση των μεταδόσεων.  Οι παθητικές επιθέσεις είναι πολύ δύσκολο να ανιχνευθούν, επειδή δεν 

περιλαμβάνουν αλλοίωση των δεδομένων.  

2)Ενεργητικές επιθέσεις. Οι ενεργητικές επιθέσεις επιχειρούν να τροποποιήσουν τους πόρους του 

συστήματος ή να επηρεάσουν τη λειτουργία του. Περιλαμβάνουν κάποιο είδος τροποποίησης της ροής 

δεδομένων ή τη δημιουργία ψευδών δεδομένων και μπορεί να υποδιαιρεθούν σε τέσσερις κατηγορίες: 

μεταμφίεση, επανάληψη, τροποποίηση των μηνυμάτων, καθώς και άρνηση υπηρεσίας. 

85. Αναφέρετε τις παραβιάσεις ασφάλειας 
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1) Η υποκλοπή (snooping) είναι η παράνομη υποκλοπή των πληροφοριών, είναι μια μορφή 

γνωστοποίησης. Είναι παθητική, γεγονός που υποδηλώνει απλά ότι κάποια οντότητα ακούει (ή διαβάζει) 

τις επικοινωνίες ή βλέπει τα αρχεία ή τις πληροφορίες του συστήματος. 

2) Η τροποποίηση ή αλλοίωση, είναι η αναρμόδια αλλαγή πληροφοριών, και καλύπτει τρεις 

κατηγορίες απειλών. Ο στόχος μπορεί να είναι εξαπάτηση, όπου κάποια οντότητα βασίζεται στα 

τροποποιημένα δεδομένα για να καθορίσει ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν, ή όπου λανθασμένες 

πληροφορίες είναι αποδεκτές ως ορθές. Εάν η τροποποίηση των δεδομένων ελέγχει τη λειτουργία του 

συστήματος, προκύπτουν οι απειλές της διακοπής και της ιδιοποίησης. Σε αντίθεση με την υποκλοπή, η 

τροποποίηση είναι ενεργητική.  

3) Η πλαστογράφηση (masquerading ή spoofing) ή η πλαστοπροσωπία μίας οντότητας από μία άλλη, 

είναι μια μορφή εξαπάτησης όσο και ιδιοποίησης. Δελεάζει το θύμα να πιστέψει ότι η οντότητα με την 

οποία η επικοινωνεί είναι μια διαφορετική οντότητα. Για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης προσπαθεί να 

συνδεθεί σε έναν υπολογιστή μέσω του Internet, αλλά αντί για αυτόν συνδέεται σε ένα άλλο υπολογιστή 

που παρουσιάζεται ως  αυτός, έχει γίνει πλαστογράφηση. 

4) Η αποκήρυξη προέλευσης (Repudiation of origin) είναι μια ψεύτικη άρνηση ότι μια οντότητα 

έστειλε, ή δημιούργησε κάτι. Αποτελεί μια μορφή εξαπάτησης. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένας 

πελάτης στέλνει μια παραγγελία σε μία εταιρεία για ένα προϊόν. Η εταιρεία αποστέλλει το προϊόν και στη 

συνέχεια απαιτεί πληρωμή. Στη συνέχεια έστω ότι ο πελάτης αρνείται ότι παρήγγειλε το προϊόν, δηλ. 

αποκηρύσσει την προέλευση της παραγγελίας. Εάν η εταιρεία δεν μπορεί να αποδείξει ότι η επιστολή ήρθε 

από τον πελάτη, η επίθεση πετυχαίνει. Μια παραλλαγή αυτής είναι η άρνηση από το χρήστη ότι 

δημιούργησε συγκεκριμένες πληροφορίες ή αρχεία. 

5) Η αποκήρυξη παραλαβής είναι μία ψευδής άρνηση ότι μία οντότητα έλαβε κάποια πληροφορία ή 

μήνυμα. Είναι μια μορφή εξαπάτησης. Ας υποθέσουμε ότι ένας πελάτης παραγγέλνει ένα προϊόν αλλά η 

εταιρεία απαιτεί πληρωμή πριν από την αποστολή. Ο πελάτης πληρώνει και η εταιρεία αποστέλλει το 

προϊόν. Ο πελάτης αργότερα ρωτάει την εταιρεία πότε θα λάβει το προϊόν. Αν ο πελάτης έχει λάβει ήδη το 

προϊόν, το θέμα αποτελεί επίθεση άρνησης παραλαβής. Η εταιρεία μπορεί να αμυνθεί έναντι αυτής της 

επίθεσης μόνο αποδεικνύοντας ότι ο πελάτης έχει, παρά τις διαψεύσεις του, παραλάβει το προϊόν.  

Παραβιάσεις 
ασφαλείας

Υποκλοπή

Τροποποίηση

Πλαστογράφηση

Αποκήρυξη 
προέλευσης

Αποκύρυξη 
παραλαβής

Καθυστέρηση

Άρνηση 
υπηρεσίας

Κακόβουλο 
λογισμικό
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6) Η καθυστέρηση είναι μία προσωρινή αναστολή της υπηρεσίας. Είναι μια μορφή της ιδιοποίησης, 

αν και μπορεί να διαδραματίσει υποστηρικτικό ρόλο στην εξαπάτηση. Τυπικά, η παράδοση ενός μηνύματος 

ή υπηρεσίας απαιτεί κάποιο χρόνο. Αν ένας επιτιθέμενος μπορεί να αναγκάσει την παράδοση να διαρκέσει 

περισσότερο από αυτό το χρόνο ο επιτιθέμενος έχει καθυστερήσει με επιτυχία την παράδοση. Αυτό απαιτεί 

χειρισμό στοιχείων ελέγχου του συστήματος, όπως δικτυακοί κόμβοι ή διακομιστές, και ως εκ τούτου είναι 

μορφή ιδιοποίησης. 

7) Άρνηση υπηρεσίας : Πολλές επιθέσεις στο Διαδίκτυο προσπαθούν να αποσπάσουν προσωπικά 

δεδομένα ή να καταστρέψουν δεδομένα. Αντίθετα, μια άρνηση υπηρεσίας έχει ως στόχο να κλείσει ένα 

ολόκληρο δίκτυο, ένα διακομιστή, ή ένα συγκεκριμένο ιστότοπο. Η επίθεση προσπαθεί να εμποδίζει τους 

νόμιμους χρήστες μιας υπηρεσίας από τη χρήση της υπηρεσίας αυτής. Η άρνηση υπηρεσίας είναι μία 

μακροχρόνια αναστολή της υπηρεσίας, είναι μια μορφή ιδιοποίησης, αν και χρησιμοποιείται συχνά με 

άλλους μηχανισμούς για να εξαπατήσουν. 

8) Κακόβουλο λογισμικό (malware) είναι οποιοσδήποτε τύπος λογισμικού που έχει σχεδιαστεί ειδικά 

για να προκαλέσει βλάβη σε έναν υπολογιστή ή στις λειτουργίες του. Αυτό περιλαμβάνει ιούς (virus), 

σκουλήκια (worms), βόμβες (bombs) και δούρειους ίππους (Trojan horses) (Salomon, 2010). 

 

86. Ποιοι είναι οι βασικότεροι τύποι απειλών και επιθέσεων ; 

Τύποι επιθέσεων και προβλημάτων ασφαλείας · 

Εισβολή (Intrusion): Στην περίπτωση αυτή επιχειρείται η εισβολή στο σύστημα και η 

χρησιμοποίηση της υπολογιστικής υποδομής από κάποιους άλλους σαν να ήταν αυτοί 

οι νόμιμοι χρήστες. Αυτή η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή μεταμφίεση αποτελεί ένα 

από τα σημαντικότερα προβλήματα ασφαλείας. Ένας από τους συνηθισμένους τρόπους 

ελέγχου είναι η εφαρμογή κρυπτογραφημένης αυθεντικοποίησης και ελέγχου 

προσπέλασης. · 

Άρνηση υπηρεσίας (Denial of service): Μια τέτοιου είδους επίθεση αποσκοπεί στο 

να εμποδίσει τη χρήση της υπολογιστικής υποδομής από εξουσιοδοτημένους χρήστες. 

Το Φεβρουάριο του 2000 γνωστές ηλεκτρονικές επιχειρήσεις όπως οι Amazon, το 

eBay, η Yahoo και άλλες έγιναν στόχοι μιας τέτοιας μορφής επίθεσης πλημμυρίζοντας 

από τόσο μεγάλο αριθμό μη πραγματικών αιτήσεων που η κανονική τους λειτουργία 

διακόπηκε (Kabay & Walsh, 2000). Οι οικονομικές απώλειες που προκλήθηκαν από 

τις επιθέσεις αυτές υπολογίστηκαν κοντά στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια πέρα βέβαια 

από τις επιπτώσεις που αυτές είχαν στη συμπεριφορά των πραγματικών χρηστών των 

εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και στη φήμη των επιχειρήσεων. ·  

Κλοπή πληροφορίας (Information theft): Πρόκειται για την περίπτωση όπου ένας 

επιτιθέμενος στην υπολογιστική υποδομή είναι δυνατόν να αποκτήσει δεδομένα χωρίς 

να έχει απευθείας πρόσβαση στους υπολογιστές αυτής. Ένας από τους τρόπους 

αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων είναι η χρήση κρυπτογραφικών αλγορίθμων με 

σκοπό την αποτροπή κατανόησης και χρήσης της πληροφορίας. ·  

Παρακολούθηση (Tapping): Διακρίνεται σε ενεργή και μη ενεργή ανάλογα με τις 

ενέργειες και τον τρόπο που επιλέγει ο παρεμβολέας και λαμβάνει χώρα ακόμα και σε 
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επίπεδο γραμμής σύνδεσης (οπτικής ίνας). Ένας ενεργός παρεμβολέας μπορεί να 

παρακολουθεί και να καταγράφει τις δραστηριότητες των χρηστών θέτοντας σε 

κίνδυνο τα προσωπικά τους δεδομένα αλλά μπορεί ακόμα και να εισάγει δικά του 

δεδομένα ή να ανακατευθύνει την επικοινωνία σύμφωνα με τις δικές του επιδιώξεις. 

Ακόμα και αν δεν μπορεί ο επιτιθέμενος να παραβιάσει την εμπιστευτικότητα της 

επικοινωνίας η ανάλυση της συχνότητας της επικοινωνίας αποτελεί επίσης κίνδυνο 

στην προσπάθεια δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης.   

Καταλογισμός ευθύνης (Repudiation): Όταν δεν είναι δυνατό να αποδοθεί η ευθύνη 

για παράδειγμα μιας συναλλαγής σε έναν εξουσιοδοτημένο χρήστη. Για το λόγο αυτό 

προωθείται η χρήση των ψηφιακών υπογραφών προκειμένου όπως και στο φυσικό 

κόσμο να μην μπορεί κάποιος να αρνηθεί μια ενέργεια ή συναλλαγή. · 

Ιοί (Viruses): Είναι λογισμικό που σχεδιάζεται προκειμένου να προκαλέσει 

προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι ιοί 

μπορούν είτε να καταστρέψουν τα δεδομένα ή να παραποιήσουν την ακεραιότητά τους 

(Αλεξανδρής, Χρυσικόπουλος & Πεππές, 1995). 

 

87. Περιγράψτε τις τεχνολογίες ασφάλειας στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

Οι πιο διαδεδομένες και ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες ασφαλείας σήμερα είναι η 

κρυπτογραφία, οι ψηφιακές υπογραφές και τα πιστοποιητικά και η χρήση των firewall. Με τα δυο 

πρώτα εξασφαλίζουμε την εμπιστευτηκότητα, και την ακεραιότητα των πληροφοριών ενώ με το 

firewall πετυχαίνουμε να εμποδίσουμε την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων χρηστών στην 

πληροφοριακή υποδομή. 

Η κρυπτογραφία: αποτελεί μια μαθηματική τεχνική η οποία χρησιμοποιείται κατά την 

επικοινωνία προκειμένου να μη γίνεται αντιληπτό το περιεχόμενο ενός μηνύματος σε μη 

εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια απλή διαδικασία 

κρυπτογράφησης θα πρέπει να υπάρχει ένα αρχικό μήνυμα το οποίο επιθυμούμε να 

κρυπτογραφήσουμε, ένας μαθηματικός αλγόριθμος με βάση τον οποίο θα μετατραπεί το αρχικό 

μας μήνυμα σε κρυπτογραφημένο κείμενο το οποίο δεν μπορεί να γίνει κατανοητό από τρίτους και 

ένα "κλειδί" δηλαδή τον κωδικό που χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση και την 

αποκρυπτογράφηση του μηνύματος. Ο παραλήπτης του κρυπτογραφημένου κειμένου με τη χρήση 

του ίδιου κλειδιού μπορεί με τη σειρά του να το αποκρυπτογραφήσει εμφανίζοντας το αρχικό 

κείμενο.  

Για παράδειγμα για ένα κλειδί μήκους 40 bits υπάρχουν πάνω από 1 τρισεκατομμύριο πιθανοί 

συνδυασμοί (Turban et al., 2004). Σήμερα χρησιμοποιούνται κλειδιά με μήκος 256 bits τα οποία 

χρειάζονται αρκετά χρόνια δοκιμών προκειμένου κάποτε να βρεθεί ο συνδυασμός τους. 

Σήμερα χρησιμοποιείται η τεχνική της ασύμμετρης κρυπτογράφησης η λειτουργία της οποία 

βασίζεται στην ύπαρξη ζεύγους κλειδιών και όχι μόνο ενός. Συγκεκριμένα το ένα κλειδί καλείται 

δημόσιο κλειδί (public key) ακριβώς επειδή όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό και το άλλο 

κλειδί καλείται ιδιωτικό κλειδί (private key) και είναι απόρρητο. Η λειτουργία του ζεύγους 
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κλειδιών βασίζεται στο γεγονός ότι αυτά είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους επιτρέποντας την 

κρυπτογράφηση ενός κειμένου με το δημόσιο κλειδί και την αποκρυπτογράφησή του μόνο με το 

ιδιωτικό κλειδί. 

Ψηφιακοί φάκελοι: Η λύση στο πρόβλημα της ταχύτητας και της αποκωδικοποίησης μεγάλου 

αριθμού πληροφοριών είναι η χρήση των ψηφιακών φακέλων η οποία κατ' ουσίαν εκμεταλλεύεται 

τα πλεονεκτήματα της κρυπτογράφησης που περιγράφηκαν προηγουμένως. Δημιουργείται ένα 

ιδιωτικό κλειδί με το οποίο κρυπτογραφούμε το μήνυμα που θέλουμε να μεταδώσουμε. Στη 

συνέχεια με τη χρήση της ασύμμετρης κρυπτογράφησης κωδικοποιούμε το παραπάνω συμμετρικό 

κλειδί με το δημόσιο κλειδί του προσώπου εκείνου στον οποίο επιθυμούμε να κάνουμε ασφαλή 

αποστολή του προηγούμενου κρυπτογραφημένου μηνύματος. Αυτό που έχει δημιουργηθεί 

καλείται ψηφιακός φάκελος. Ο παραλήπτης του φακέλου δεν έχει παρά να χρησιμοποιήσει το 

ιδιωτικό του κλειδί για να αποκρυπτογραφήσει με ασφάλεια το συμμετρικό κλειδί και στη συνέχεια 

έχοντάς το στην κατοχή του να προχωρήσει με αυτό στην αποκρυπτογράφηση του μηνύματος. 

Ψηφιακά Πιστοποιητικά: Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό δεν είναι δυνατό να αναλαμβάνει ο 

καθένας ατομικά να διαδίδει το δημόσιο κλειδί του σε όλους τους υπόλοιπους με τους οποίους 

συναλλάσσεται αλλά ούτε και να κρατάει όλα τα δημόσια κλειδιά που πιθανά του χρειάζονται για 

τις επικοινωνίες του. Επίσης αν επιτραπεί στον καθένα χωρίς έλεγχο να δημιουργεί ζεύγη κλειδιών 

είναι δυνατό να υπαινίσσεται ότι είναι κάποιος άλλος με τον οποίο τρίτοι χρήστες να 

συναλλάσσονται ακλόπιστα μαζί του. Για τους παραπάνω λόγους λοιπόν έχουν δημιουργηθεί τα 

ψηφιακά πιστοποιητικά τα οποία επιβεβαιώνουν ότι ο κάτοχος ενός ζεύγους κλειδιών είναι αυτός 

που ισχυρίζεται καθώς και οργανισμοί που καλούνται έμπιστες τρίτες οντότητες (Trusted Third 

Parties - TTPs) οι οποίοι εκδίδουν τα πιστοποιητικά αυτά και φροντίζουν για τη φύλαξη και τη 

διάθεση των δημόσιων κλειδιών των χρηστών.  

Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό : 

προσδιορίζει την αρχή πιστοποίησης που το εξέδωσε δηλαδή την έμπιστη τρίτη οντότητα  

περιέχει το όνομα και άλλες ιδιότητες του εγγεγραμμένου  

το δημόσιο κλειδί του εγγεγραμμένου  

 είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από την αρχή πιστοποίησης που το εξέδωσε 

Ψηφιακή Υπογραφή : προκειμένου να ολοκληρωθεί μια συμφωνία είναι απαραίτητο τα 

συμβαλλόμενα μέρη να αποδεχτούν μέσω της υπογραφής τους το σχετικό κείμενο έτσι και στον 

ψηφιακό κόσμο είναι απαραίτητο να  υπάρχει μια ψηφιακή αντίστοιχη υπογραφή η οποία θα 

δεσμεύει εξίσου με τη φυσική υπογραφή. Η ψηφιακή υπογραφή μας επιτρέπει όχι μόνο να 

γνωρίζουμε ποιός είναι αυτός που υπογράφει ένα έγγραφο και κατά συνέπεια να μην μπορεί 

κάποιος να αρνείται ενέργειες που έχει κάνει αλλά βοηθά και στην εξασφάλιση της ακεραιότητας 

ενός μηνύματος. 

Firewall 

Με τον όρο firewall εννοούμε συστήματα ή ομάδες συστημάτων τα οποία επιβάλλουν μια πολιτική 

ασφαλείας μεταξύ δυο δικτύων. Συνήθως το ένα από τα δυο δίκτυα είναι το Internet. Ο ρόλος του 
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firewall λοιπόν είναι τόσο η αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων προσβάσεων σε μια ασφαλή περιοχή 

όσο και η αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης εξόδου πληροφορίας από μια περιοχή. Μπορεί δηλαδή 

να λειτουργήσει σαν μια θύρα ελέγχου η οποία ελέγχει την κίνηση και προς τις δυο κατευθύνσεις. 

 

 Το firewall αποτελεί το επίκεντρο των αποφάσεων που σχετίζονται με θέματα ασφαλείας.  

 Το firewall εφαρμόζει έλεγχο προσπέλασης (access control )από και προς το δίκτυο 

υποστηρίζοντας και ενισχύοντας την πολιτική ασφαλείας (security policy)της επιχείρησης. 

 Το firewall προσφέρει αποτελεσματική καταγραφή της δραστηριότητας στο δίκτυο 

(Network activity logging). 

 Το firewall προστατεύει τα διαφορετικά δίκτυα εντός του ίδιου οργανισμού. 

 Το firewall προστατεύει από τις εξωτερικές απειλές. 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022 
 

1. Η  υπολογιστική  νέφους  περιλαμβάνει  το  μοντέλο  «Λογισμικό  ως  Υπηρεσία  – 
Software as a Service – SaaS». Στο μοντέλο αυτό: 

A. Επιτρέπεται η χρήση λογισμικού που αναπτύσσει ο πάροχος του νέφους χωρίς 
τοπική εγκατάσταση στον υπολογιστή του χρήστη. 

B. Επιτρέπεται στο χρήστη η ανάπτυξη και εγκατάσταση δικού του λογισμικού στην 
υποδομή νέφους. 

C. Ο χρήστης μπορεί να διαχειρίζεται την υποδομή του δικτύου. 

D. Ο χρήστης μπορεί να αναπτύξει και να εγκαταστήσει δικό του λειτουργικό 
σύστημα στο νέφος. 

 

2. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ έχει σχέση με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση; 

A. Ανοικτή  πρόσβαση  σε  δεδομένα  που  παράγει  και  συλλέγει  η  δημόσια 
διοίκηση 

B. Ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα κοινά 

C. Ηλεκτρονική παροχή δημόσιων υπηρεσιών 

D. Πλήρης εσωτερική ηλεκτρονική λειτουργία των επιχειρήσεων 
 

3. Ένας καταναλωτής ενδιαφέρεται για την αγορά μιας ηλεκτρικής συσκευής. Κάνει μια 
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εκτεταμένη έρευνα σε διάφορους ιστοχώρους σύγκρισης τιμών και χαρακτηριστικών, 
ωστόσο ολοκληρώνει την τελική αγορά του σε ένα κατάστημα στην πόλη του, πληρώνοντας 
με φυσικό τρόπο σε ρευστό. Σε αυτή την περίπτωση: 

A. Έχουμε αμιγώς ηλεκτρονικό εμπόριο 

B. Έχουμε αμιγώς φυσικό εμπόριο 

C. Έχουμε έμμεσο ηλεκτρονικό εμπόριο 

D. Δεν έχουμε οικονομική συναλλαγή μέσω του διαδικτύου, άρα δεν μιλούμε για 
ηλεκτρονικό εμπόριο κατά κανέναν τρόπο 

 

4. Η ‘Μοναδική Επίσκεψη’ (Unique Visit) είναι μια από τις σημαντικότερες μετρικές για την 
αξιολόγηση της επισκεψιμότητας του ιστοτόπου μιας επιχείρησης (ως αποτέλεσμα 
προωθητικών ενεργειών και διαφήμισης) και: 

A. Μετράει  το  πόση  ώρα  οι  επισκέπτες  παραμένουν  στην  κάθε  σελίδα  της 
ιστοσελίδας της επιχείρησης 

B. Μετράει τις επισκέψεις ενός χρήστη μόνο μια φορά, ανεξάρτητα με το πόσες φορές 
αυτός θα επιστρέψει στην ιστοσελίδα 

C. Μετράει  το  πόσο  συχνά  οι  επισκέπτες  επιστρέφουν  στην  ιστοσελίδα  της επιχείρησης 
D.      Μετράει  τις  περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες  ο  χρήστης  χρησιμοποιεί  έναν 

υπερσύνδεσμο (hyperlink) προκειμένου να μεταφερθεί σε μια άλλη σελίδα 

 

5. Μια  πολύ  διαδεδομένη  τεχνική  μάρκετινγκ  είναι  η  τοποθέτηση  διαφημιστικών banners 
με το μοντέλο PPC, δηλαδή: 

A. Public Promotion Click 

B. Pay Per Click 

C. Pay Per Consumer 

D. Pay Per Company 
 

6. Ποιο από τα ακόλουθα είναι το καταλληλότερο εργαλείο για το χτίσιμο πελατειακών σχέσεων: 

A. Εταιρικό web site 

B. Σύστημα CRM 

C. Σύστημα ERP 

D. Σύστημα EDI 
 

7. Ποια είναι η πιο συχνή αιτία για την αποτυχία ενός πληροφοριακού συστήματος (ΠΣ); 

A. Λάθη του προσωπικού διαχείρισης του ΠΣ 

B. Η ασυμβατότητα υλικού και λογισμικού 

C. Η αγορά ΠΣ που είναι ακατάλληλα για την επιχείρηση 

D. Η οργανωσιακή αντίσταση στην αλλαγή 
 

8. Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση από τις ακόλουθες: 

A. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν ορίζεται ως η εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

B. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι διακριτές έννοιες. 

C. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν περιλαμβάνει μόνο τις επιχειρηματικές διαδικασίες των 
ηλεκτρονικών αγορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

D. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν αποτελεί υποσύνολο των διαδικασιών του 
ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 

9. H  λήψη  απόφασης  για  την  αντιμετώπιση  των  κινδύνων  ασφαλείας  απαιτεί  να 
καθοριστούν: 

A. Η αξία των στοιχείων του πληροφοριακού συστήματος 
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B. Οι  απειλές  από  τις  οποίες  κινδυνεύουν  τα  στοιχεία  του  πληροφοριακού 
συστήματος 

C. Η πιθανότητα εκδήλωσης των απειλών 

D. Όλα τα παραπάνω 
 

10. Τι από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί ιδιότητα ποιότητας δεδομένων; 

A. Επικαιρότητα 

B. Επάρκεια 

C. Πληρότητα 

D. Ακρίβεια



 
 

 

 

Σελίδα 86 από 105 
Επιμέλεια ύλης: Κατερίνα Μαργαριτοπούλου 

 
 

 

 

 

1. Ο όρος ηλεκτρονική διακυβέρνηση αναφέρεται: 
Α. στην αλληλεπίδραση επιχειρήσεων με κυβερνητικούς φορείς.  
Β. σε εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν που οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ώστε να καλύψουν 

τις ανάγκες των υπαλλήλων τους. 
Γ. στην ενεργό ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε 

όλες τις διαστάσεις της καθημερινής ζωής. 
Δ. στην αλληλεπίδραση ανάμεσα σε κυβερνητικούς φορείς, πολίτες, επιχειρήσεις και εσωτερικές 

κυβερνητικές λειτουργίες με ηλεκτρονικά μέσα. 
 
2. Οι βασικές στρατηγικές που ακολουθούνται στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ είναι: 

Α. μαζικό μάρκετινγκ, τμηματοποίηση μάρκετινγκ, μάρκετινγκ ενός προς έναν. 
Β. αναγνώριση ανάγκης, αναζήτηση πληροφοριών, αξιολόγηση και εξυπηρέτηση. 
Γ. δημογραφικά κριτήρια, γεωγραφικά κριτήρια, ψυχογραφικά κριτήρια. 
Δ. κανένα από τα παραπάνω. 

 
3. Η ………………….. είναι η ψευδής άρνηση ότι μία οντότητα έλαβε κάποια πληροφορία ή μήνυμα. 

Α. Αποκήρυξη προέλευσης. 
Β. Πλαστογράφηση. 
Γ. Άρνηση υπηρεσίας. 
Δ. Αποκήρυξη παραλαβής. 

 
4. Ένα Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management, 

CRM): 
Α. Εφαρμόζεται (επικεντρώνεται) κυρίως στις παρακάτω λειτουργικές περιοχές μιας επιχείρησης: 

Μάρκετινγκ, Πωλήσεις και Εξυπηρέτηση Πελατών. 
Β. Εφαρμόζει στην πράξη την πελατοκεντρική φιλοσοφία. 
Γ. Βοηθά στην ολοκλήρωση / ενοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών. 
Δ. Βοηθά στην ολοκλήρωση των επιχειρηματικών δεδομένων που αφορούν τους πελάτες της 

επιχείρησης. 
 
5. Ποια από τις πιο κάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες δεν εντάσσεται στον κλάδο του Β2Β εμπορίου: 

Α. Τραπεζικές Υπηρεσίες.  
Β. Ηλεκτρονική πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών.  
Γ. Υπηρεσίες τουρισμού.  
Δ. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. 

 
6. Το κριτήριο μέτρησης αποτελεσματικότητας διαφήμισης Active Time μετρά το χρονικό διάστημα: 

A. Εμφάνισης μιας διαφήμισης στην οθόνη του χρήστη. 
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Β. Παραμονής του χρήστη στην κάθε σελίδα του ιστότοπου της επιχείρησης. 
Γ. Παραμονής και δραστηριοποίησης του χρήστη στον ιστότοπο της επιχείρησης. 
Δ. Μέχρι να επιστρέψει ο χρήστης στον ιστότοπο της επιχείρησης. 

 
7. Τι από τα παρακάτω ΔΕΝ ισχύει για τη διαφήμιση μέσω κοινωνικών δικτύων; 

Α. Είναι μια σχετικά ανέξοδη διαδικασία. 
Β. Εστιάζει στη δημιουργία περιεχομένου που προσελκύει την προσοχή. 
Γ. Είναι κατάλληλα μόνο για έμμεση διαφήμιση. 
Δ. Το μήνυμα μπορεί να διαδοθεί από χρήστη σε χρήστη. 

 
8. Όταν το ΙΚΑ μοιράζεται τα στοιχεία των συνταξιούχων του με το Υπουργείο Οικονομικών έχουμε μια 

εφαρμογή: 
Α. B2B. 
B. B2G. 
Γ. G2B. 
Δ. G2G. 

 
9. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σωστό όσον αφορά στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών: 

Α. Η κρυπτογράφηση επιτρέπει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. 
Β. Η ψηφιακή υπογραφή επιτρέπει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. 
Γ. Η ψηφιακή υπογραφή επιτρέπει την πιστοποίηση της ταυτότητας του αποστολέα. 
Δ. Η διαχείριση των ψηφιακών πιστοποιητικών γίνεται από τρίτες έμπιστες οντότητες. 

 
10. Ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) είναι: 

Α. Διεπιχειρησιακό πληροφοριακό σύστημα. 
Β. Στρατηγικό πληροφοριακό σύστημα. 
Γ. Πληροφοριακό σύστημα στήριξης αποφάσεων. 
Δ. όλα τα παραπάνω.  

 
  



 
 

 

 

Σελίδα 88 από 105 
Επιμέλεια ύλης: Κατερίνα Μαργαριτοπούλου 

 
 

 

 

 

 
1. Να επιλέξετε ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή: 

Α. Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο περιλαμβάνει τις επιχειρηματικές διαδικασίες που εκτείνονται σε ολόκληρη 
την αλυσίδα αξίας 

Β. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι υποσύνολο του ηλεκτρονικού εμπορίου 
Γ. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι μόνο οι συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου ή η αγορά και πώληση 

στον ιστό. 
Δ. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν ορίζεται ως η χρήση του Διαδικτύου από τις εμπορικές επιχειρήσεις για 

τη βελτίωση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων και της εξυπηρέτησης των πελατών 
τους. 

 
2. Στα δίκτυα διανομής με ηλεκτρονικούς διαμεσολαβητές: 

A. Δεν υπάρχει δυνατότητα διασφάλισης της ανωνυμίας του καταναλωτή. 
Β. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά μηχανές αναζήτησης. 
Γ. Αυξάνει ο χρόνος αναζήτησης επιχειρήσεων από τους καταναλωτές. 
Δ. Οι διαμεσολαβητές παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. 

 
3. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση: 

Α. Επιφέρει σημαντικές οργανωτικές αλλαγές όχι μόνο στο δημόσιο τομέα αλλά και στις επιχειρήσεις 
Β. Έχει ως βασικό παράγοντα επιτυχίας τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων των 

δημόσιων φορέων 
Γ. Επιτρέπει τη συμμετοχική δημοκρατία 
Δ. Όλα τα παραπάνω. 

 
4. Ένα αναλυτικό σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων χρησιμοποιείται για την: 

A. συλλογή των δεδομένων των πελατών της επιχείρησης 
Β. ανάλυση των στόχων μιας προωθητικής καμπάνιας μέσω email 
Γ. ανάλυση ενός πλάνου μάρκετινγκ 
Δ. ανάλυση των δεδομένων των πελατών της επιχείρησης 

 
5. Η ψηφιακή υπογραφή: 

Α. Επιτρέπει να γνωρίζουμε τον αποστολέα του μηνύματος 
Β. Επιτρέπει την εξασφάλιση της ακεραιότητας του μηνύματος 
Γ. Δημιουργείται με τη χρήση κρυπτογράφησης 
Δ. Όλα τα παραπάνω 

 
6. Το επιχειρηματικό μοντέλο του paypal κατατάσσεται: 

Α. Στα ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) 
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Β. Στην αγορά τρίτου φορέα (third-party marketplace) 
Γ. Στις πλατφόρμες συνεργασίας (collaboration platforms) 
Δ. Στους παροχείς υπηρεσιών υποστήριξης (Value-chain service providers) 

 
7. Ποια διάσταση ασφάλειας θίγει η υποκλοπή; 

Α. Την ακεραιότητα 
Β. Την εμπιστευτικότητα 
Γ. Την αυθεντικότητα 
Δ. Τη λογοδοσία 

 
8. Να επιλέξετε ποια από τις παρακάτω αρχές δεν είναι βασική αρχή του Web 2.0: 

Α. Παραγωγή ατομικού περιεχομένου χρήστη (user generated content) 
Β. Φωνητική επικοινωνία μέσω IP (VoIP)  
Γ. Εκμετάλλευση της συλλογικής ευφυΐας που γεννιέται στο διαδίκτυο (collective intelligence) 
Δ. Δεδομένα σε επική κλίμακα (data on epic scale) 

 
9. Η απόφαση για τη δραστηριοποίηση μιας επιχείρησης σε μία νέα αγορά χαρακτηρίζεται ως: 

A. Δομημένη 
Β. Ημιδομημένη 
Γ. Αδόμητη 
Δ. Συνδυασμός όλων των παραπάνω 

 
10. Ένα ξενοδοχείο δίνει την δυνατότητα απευθείας κρατήσεων με ειδικές τιμές σε εταιρικούς πελάτες. 

Τότε έχουμε μια εφαρμογή:  
Α. C2B 
B. B2C 
Γ. Β2Β 
Δ. G2C 
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1. Η μηχανή αναζήτησης είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστή που μπορεί να : 
 

A. Αυθεντικοποιήσει χρήστες κατά την είσοδο τους σε ένα εξωδίκτυο 
B. Αυθεντικοποιήσει χρήστες κατά την είσοδο τους σε ένα ενδοδίκτυο 
C. Προσπελάσει μια βάση δεδομένων πόρων του διαδικτύου 
D. Συγκρίνει τιμές στο διαδίκτυο 
 
2. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ έχει σχέση με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση; 
 
A. Ανοικτή πρόσβαση σε δεδομένα που παράγει και συλλέγει η δημόσια διοίκηση 
B. Ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα κοινά 
C. Ηλεκτρονική παροχή δημόσιων υπηρεσιών 
D. Πλήρης εσωτερική ηλεκτρονική λειτουργία των επιχειρήσεων 
 
3. Ένας καταναλωτής ενδιαφέρεται για την αγορά μιας ηλεκτρικής συσκευής. Κάνει μια εκτεταμένη 

έρευνα σε διάφορους ιστοχώρους σύγκρισης τιμών και χαρακτηριστικών, ωστόσο ολοκληρώνει 
την τελική αγορά του σε ένα κατάστημα στην πόλη του, πληρώνοντας με φυσικό τρόπο σε 
ρευστό. Σε αυτή την περίπτωση: 

 
A. Έχουμε αμιγώς ηλεκτρονικό εμπόριο 
B. Έχουμε αμιγώς φυσικό εμπόριο 
C. Έχουμε έμμεσο ηλεκτρονικό εμπόριο 
D. Δεν έχουμε οικονομική συναλλαγή μέσω του διαδικτύου, άρα δεν μιλούμε για ηλεκτρονικό εμπόριο 

κατά κανέναν τρόπο 
 
4. Η ‘Μοναδική Επίσκεψη’ (Unique Visit) είναι μια από τις σημαντικότερες μετρικές για την 

αξιολόγηση της επισκεψιμότητας του ιστοτόπου μιας επιχείρησης (ως αποτέλεσμα 
προωθητικών ενεργειών και διαφήμισης) και: 

 
A. μετράει το πόση ώρα οι επισκέπτες παραμένουν στην κάθε σελίδα της ιστοσελίδας της επιχείρησης 
B. Μετράει τις επισκέψεις ενός χρήστη μόνο μια φορά, ανεξάρτητα με το πόσες φορές αυτός θα 

επιστρέψει στην ιστοσελίδα 
C. Μετράει το πόσο συχνά οι επισκέπτες επιστρέφουν στην ιστοσελίδα της επιχείρησης 
D. Μετράει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρήστης χρησιμοποιεί έναν υπερσύνδεσμο (hyperlink) 

προκειμένου να μεταφερθεί σε μια άλλη σελίδα 
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5. Μια πολύ διαδεδομένη τεχνική MKT είναι η τοποθέτηση διαφημιστικών banners με το μοντέλο 
PPC, δηλαδή: 

 
A. Public Promotion Click 
B. Pay Per Click 
C. Pay Per Consumer 
D. Pay Per Company 
 
6. Ποια από τα παρακάτω αποτελούν οφέλη του κινητού εμπορίου 
 
A. Υποστήριξη συνεργασίας και σχέσεων με πελάτες, αύξηση πωλήσεων, δυνατότητα τηλεργασίας, 

παροχή πρόσθετου δίαυλου διαφήμισης 
B. Υποστήριξη συνεργασίας και σχέσεων με πελάτες, αύξηση τιμών για τη βελτίωση της κερδοφορίας, 

αύξηση των πωλήσεων, δυνατότητα τηλεργασίας 
C. Υποστήριξη συνεργασίας και σχέσεων με πελάτες, μείωση κόστους λειτουργίας επιχείρησης και της 

ικανοποίησης των πελατών, μείωση παραγωγικού χρόνου των υπαλλήλων, δυνατότητα 
τηλεργασίας, παροχή πρόσθετου δίαυλου διαφήμισης 

D. Υποστήριξη συνεργασίας και σχέσεων με πελάτες, αύξηση πωλήσεων, μείωση παραγωγικού χρόνου 
υπαλλήλων , δυνατότητα τηλεργασίας , παροχή πρόσθετου δίαυλου διαφήμισης 

 
7. Παράγοντες που επιβραδύνουν την ευρεία χρήση του κινητού εμπορίου βάσει τοποθεσίας είναι 

όλοι οι παρακάτω εκτός από έναν. Ποιον;   
 
A. τα οφέλη των υπηρεσιών βάση τοποθεσίας μπορεί να μην αιτιολογούν το κόστος 
B. Οι άνθρωποι είναι συνήθως πρόθυμοι να αποκαλύψουν τις κινήσεις τους 
C. Περιορισμένο εύρος δικτύων 
D. Έλλειψη ακρίβειας σε ορισμένες συσκευές 
 
8. Η αξιοπιστία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να αυξηθεί μέσα από την 
 
A. Ακεραιότητα 
B. Ικανοποίηση 
C. Αποτελεσματικότητα 
D. Εμπιστοσύνη 
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9. Η εταιρεία ABC έχει δημιουργήσει έναν ιστότοπο για τη διαχείριση των συναλλαγών με τους 
προμηθευτές της. Μέσω αυτού του ιστοτόπου η εταιρεία καλεί, συγκεκριμένους ανά περίπτωση, 
προμηθευτές της ώστε να συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες για διάφορα προϊόντα 
που θέλει να προμηθευτεί. Ο ιστότοπος της εταιρείας είναι: 

 
A. B2B σύστημα προσανατολισμένο στον μεσάζοντα 
B. B2B σύστημα προσανατολισμένο στον προμηθευτή 
C. B2B σύστημα προσανατολισμένο στον αγοραστή 
D. B2C σύστημα προσανατολισμένο στον αγοραστή 
 
10. Ένα τυπικός ορισμός του ηλεκτρονικού επιχειρείν είναι: 
 
Η διαδικασία αγοράς, πώλησης ή ανταλλαγής προϊόντων, υπηρεσιών και πληροφοριών μέσω δικτύων 

υπολογιστών. 
Β. Όλες οι ηλεκτρονικές ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ μιας επιχείρησης και των εξωτερικών 

ενδιαφερόμενων μερών της. 
C. Όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο, τόσο μέσα σε μια επιχείρηση 

όσο και με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, και υποστηρίζουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες 
D. Η χρήση του Internet και του Web για την υποστήριξη όλων των επιχειρηματικών συναλλαγών μιας 

επιχείρησης με τους εξωτερικούς της συνεργάτες 
 
11. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί όφελος για τις επιχειρήσεις από την εφαρμογή κοινωνικού 

εμπορίου 
 
A. Ενισχύονται οι σχέσεις συνεργασίας ανάμεσα στα στελέχη τους 
B. Διεξάγονται εύκολα, γρήγορα και οικονομικά έρευνες αγοράς, ρωτώντας άμεσα τους πελάτες 
C. Αυξάνεται η κίνηση στους ιστοτόπους των επιχερήσεων 
D. Ενισχύεται εύκολα και οικονομικά η φήμη μιας επιχείρησης χάρη στις συζητήσεις και συστάσεις 

μεταξύ πελατών 
 
12. Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση από τις ακόλουθες: 
 
A. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν ορίζεται ως η εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορίας και 

επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 
B. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν και το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι διακριτές έννοιες. 
C. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν περιλαμβάνει μόνο τις επιχειρηματικές διαδικασίες των ηλεκτρονικών 

αγορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
D. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν αποτελεί υποσύνολο των διαδικασιών του ηλεκτρονικού εμπορίου. 
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13. Η ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της φορολογικής δήλωσης των φυσικών προσώπων 

ανήκει στην ακόλουθη μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου: 
 
A. G2B 
B. G2C 
C. C2G 
D. G2G 
 
14.Ποια από τις παρακάτω ΔΕΝ είναι C2B συναλλαγή. 
 
A. Έγγραμμη (online) διαφήμιση μέσω της πλατφόρμας Google Adsense 
B. Ηλεκτρονικές δημοπρασίες του δημοσίου 
C. Το συνεργατικό μάρκετινγκ (affiliate marketing) της Amazon 
D. Συμμετοχή των καταναλωτών σε διαδικτυακές έρευνες για αξιολόγηση νέων προϊόντων 
 
15. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί όφελος για τους πελάτες κοινωνικού εμπορίου 
 
A. Ενημερώνονται για ειδικές προσφορές με αποτέλεσμα να πετύχουν την εξοικονόμηση χρημάτων 
B. Δημιουργούν περιεχόμενο για την επιχείρηση 
C. Μπορούν να συναντούν νέους φίλους και να κάνουν κοινωνικές επαφές 
D. Είναι εύκολο να πάρουν συστάσεις για κάποιο προϊόν από φίλους ή άλλους πελάτες 
 
16.Η επιχείρηση «χ» δέχεται να προβάλει τις αφίσες της επιχείρησης «ψ» με την προϋπόθεση ότι η 

«ψ» θα προβάλει τις αφίσες της «χ» αντίστοιχα. Ο τρόπος αυτός ονομάζεται: 
 
A. τρόπος εναλλαγής (banner swapping). 
B. τρόπος ανταλλαγής (banner exchange). 
C. τρόπος πληρωμένης διαφήμισης. 
D. τρόπος επιβράβευσης 
 
17. Η επεξεργασία των πληρωμών πιστωτικών καρτών  έχει δύο κύριες φάσεις: 
 
A. Εξουσιοδότηση και εκκαθάριση 
B. Ανάγνωση και εκκαθάριση 
C. Επαλήθευση της διεύθυνσης και ανάγνωση 
D. Εξουσιοδότηση και απόσβεση 
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18. Με τον όρο ______________ αναφερόμαστε σε συναλλαγές ανάμεσα σε εταιρείες, που λαμβάνουν 
χώρα ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου, ιδιωτικών δικτύων , εξωδικτύων ή ενδοδικτύων 

 
A. Ηλεκτρονικό εμπόριο Ε2Β 
B. Ηλεκτρονικό εμπόριο B2Β 
C. Ηλεκτρονικό εμπόριο Β2C 
D. Ηλεκτρονικό εμπόριο C2Β 
 
19. Τα εικονικά πανεπιστήμια είναι: 
 
A. Πανεπιστήμια που εξειδικεύονται στην εικονική πραγματικότητα 
B. Πανεπιστήμια που εξαπατούν τους φοιτητές, προσφέροντας εικονικά διπλώματα που δεν έχουν 

καμία αναγνώριση 
C. Πανεπιστήμια που δρουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά και έχουν εξειδίκευση στην ηλεκτρονική 

μάθηση 
D. Πανεπιστήμια που εξειδικεύονται στην διαδραστική προσωμοίωση 
 
20. Ο όρος κινητή τραπεζική περιγράφει; 
 
A. Τη διεξαγωγή τραπεζικών συναλλαγών αποκλειστικά μέσω κινητού τηλεφώνου 
B. Τις εφαρμογές κινητής διαπραγμάτευσης μετοχών 
C. Τις εφαρμογές που παρέχει μια τράπεζα σε φυσικά πρόσωπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών 

συναλλαγών 
D. Τη διεξαγωγή πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου προς ηλεκτρονικά καταστήματα 
 
21. Η αγορά ενός ζεύγους παπουτσιών από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελεί παράδειγμα: 
 
A. Άμεσου ηλεκτρονικού εμπορίου. 
B. Έμμεσου ηλεκτρονικού εμπορίου. 
C. Παραδοσιακού εμπορίου. 
D. Κανένα από τα παραπάνω. 
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22, Ποιος όρος περιγράφει τη συλλογή από υπηρεσίες Web που δίνουν τη δυνατότητα επικοινωνίας 
των χρηστών με ιστοτόπους στους οποίους οι χρήστες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και 
δημιουργούν περιεχόμενο; 

 
Α. Διαλειτουργικότητα (Interoperability) 
Β. Web 2.0 
Γ. Πλατφόρμα ως Υπηρεσία (Platform as a Service) 
Δ. Λογισμικό ως Υπηρεσία (Software as a Service) 
 
23. Το χαρακτηριστικό του ηλεκτρονικού επιχειρείν στο οποίο ο χρήστης βρίσκεται σε συνεχή, άμεση 

και αμφίδρομη επικοινωνία με άλλους χρήστες ή υπολογιστικά συστήματα, αναφέρεται ως: 
 
Α. Αφθονία 
Β. Διαδραστικότητα 
Γ. Συνεχής κάλυψη 
Δ. Προσωποποίηση και προσαρμογή 
 
24. Η τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει ένας λιανέμπορος μερικού ΗΕ είναι μια δύσκολη 

απόφαση, μεγάλης στρατηγικής σημασίας. Η κύρια δυσκολία της έγκειται στη σύγκρουση 
ανάμεσα στις τιμές του φυσικού και του ηλεκτρονικού καναλιού πώλησης.  Για να αποφύγουν 
εντελώς τέτοιες εσωτερικές συγκρούσεις, πολλές επιχειρήσεις: 

 
Α. Ακολουθούν την τιμολογιακή πολιτική του ηλεκτρονικού καναλιού και στο φυσικό κανάλι πώλησης 
Β. Ακολουθούν την τιμολογιακή πολιτική του φυσικού καναλιού και χρησιμοποιούν συχνές εκπτώσεις 
Γ. Δημιουργούν ανεξάρτητες θυγατρικές ηλεκτρονικές εταιρείες, πολλές φορές με διαφορετικό 

όνομα 
Δ. Ακολουθούν την τιμολογιακή πολιτική του φυσικού καναλιού και στο ηλεκτρονικό κανάλι πώλησης 
 
25. Ποια είναι η πιο ρεαλιστική σχέση ανάμεσα στις έννοιες του E-commerce και του E-Business; 
 
Α. To e-business είναι υποσύνολο του e-commerce 
Β. Οι δύο έννοιες είναι σε γενικές γραμμές εναλλάξιμες 
Γ. Το e-commerce έχει μερική επικάλυψη με το e-business 
Δ. To e-commerce είναι υποσύνολο του e-business 
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26. Το διαδίκτυο προσφέρει στις εταιρείες και τους καταναλωτές ευκαιρίες για αμφίδρομη επικοινωνία 
και εξατομίκευση. Έτσι: 

 
Α. Η σύγχρονη αντίληψη για το μάρκετινγκ είναι προσανατολισμένη κυρίως στο προϊόν. 
Β. Το γραφικό περιβάλλον, τα διαφημιστικά μηνύματα αλλά και τα προϊόντα είναι προσανατολισμένα 

στην αύξηση των πωλήσεων 
Γ. Το γραφικό περιβάλλον, τα διαφημιστικά μηνύματα αλλά και τα προϊόντα είναι προσαρμόσιμα 

στις προτιμήσεις του πελάτη 
Δ. Τα παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδα), χαρακτηρίζονται από 

τη διαχείριση του πελάτη ως ενεργητικό δέκτη των προωθητικών μηνυμάτων που διακινούν, 
χωρίς να τον κουράζουν 

 
27. Το Β2Ε αναφέρεται: 
 
Α. στην αλληλεπίδραση επιχειρήσεων με κυβερνητικούς οργανισμούς 
Β. στο διεπιχειρηματικό τύπο ηλεκτρονικού επιχειρείν 
Γ. σε εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν που οι καταναλωτές συναλλάσσονται μεταξύ τους 
Δ. σε εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν που οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ώστε να καλύψουν τις 

ανάγκες των υπαλλήλων τους 
 
28. Ποια απάντηση από τις παρακάτω αναφέρεται σε μια ηλεκτρονική αγορά που συνδέει αγοραστές 

και πωλητές από διάφορους βιομηχανικούς κλάδους κυρίως για το εμπόριο έμμεσων υλικών 
 
A. Οριζόντια αγορά 
B. Κλαδικό ανταλλακτήριο 
Γ. Ανταλλακτήριο διαπραγμάτευσης κοινοπραξίας 
Δ. Κάθετη αγορά 
 
29. Η εφαρμογή keaprogram.gr παρέχει πληροφορίες και υπηρεσίες σχετικά με το Κοινωνικό Εισόδημα 

Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).Η εφαρμογή μπορεί να δέχεται αιτήσεις πολιτών και διασταυρώνοντας 
στοιχεία που αφορούν τους αιτούντες από βάσεις δεδομένων άλλων δημόσιων υπηρεσιών να 
εγκρίνει ή να απορρίπτει τις αιτήσεις τους να καταστούν δικαιούχοι του ΚΕΑ. Πρόκειται για 
υπηρεσία: 

 
Α. C2G 
Β. G2C 
Γ. G2G 
Δ. G2B 

http://keaprogram.gr/
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30. Η ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα που επιτρέπει στον πολίτη να χειρίζεται τις άυλες 
φαρμακευτικές συνταγές και τα άυλα παραπεμπτικά για εξετάσεις εύκολα και γρήγορα από το 
κινητό του αποτελεί δραστηριότητα: 

 
Α. Κυβέρνηση προς Επιχειρήσεις 
Β. Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
Γ. Κινητής διακυβέρνησης 
Δ. Ηλεκτρονικού εμπορίου κυβέρνησης προς εργαζόμενο 
 
 
 

1. Το ηλεκτρονικό εμπόριο: 

Α. Είναι ευρύτερο του ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

Β. Είναι υποσύνολο του ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

Γ.  Αφορά στη διεξαγωγή όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ηλεκτρονικά. 

Δ.  Αφορά στην πώληση ψηφιακών αγαθών ηλεκτρονικά. 

 

2. Η αγορά και παράδοση ενός μουσικού κομματιού σε έναν πελάτη μέσω του διαδικτύου 

θεωρείται: 

Α. Έμμεσο ηλεκτρονικό εμπόριο  

Β. Αμιγές ηλεκτρονικό εμπόριο 

Γ.  Μερικό ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Δ.  Παραδοσιακό εμπόριο. 

 

3. Όταν μια επιχείρηση προσφέρει προγράμματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για την 

επιμόρφωση των στελεχών της, το επιχειρηματικό μοντέλο που ακολουθεί ανήκει στην εξής 

κατηγορία ηλεκτρονικού εμπορίου: 

Α. B2B 

Β. B2C 

Γ.  B2E 
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Δ.  B2B και στη συνέχεια B2C 

4. Όταν μια επιχείρηση φιλοξενεί στον ιστότοπο της διαφημιστικές αφίσες άλλων επιχειρήσεων, 

το μοντέλο εσόδων που υιοθετεί είναι το μοντέλο: 

Α. Πωλήσεων 

Β. Τελών διαφήμισης 

Γ.  Προμηθειών συναλλαγής 

Δ.  Τελών άδειας χρήσης 

 

5. Το επιχειρηματικό μοντέλο των λιανεμπόρων που έχουν ταυτόχρονη ηλεκτρονική και φυσική 

παρουσία (μερικό ΗΕ), συναντάται στη βιβλιογραφία και ως: 

Α. Bricks-and- Kicks 

Β. Brick -and- Mortar 

Γ. Clicks-and- Kicks 

Δ. Click-and-Mortar 

 

6. Ποια από τις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων έχει το μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας να 

πωληθεί μέσω Διαδικτύου; 

Α. Βασικά προιόντα για τα οποία δεν είναι απαραίτητη η φυσική επιθεώρηση (π.χ. βιβλία, CD, 

αεροπορικά εισιτήρια κ.α.) 

Β. Ψηφιακά προιόντα (λογισμικό, ηλεκτρονικά βιβλία κ.α.) 

Γ. Συσκευασμένα είδη (π.χ. συσκευασμένα τρόφιμα, συμπληρώματα διατροφής κ.α.) 

Δ. Έπιπλα (π.χ. καναπέδες, κρεβάτια, τραπεζαρίες) 

 

7. Το μεγαλύτερο δίκτυο παγκοσμίως είναι: 

Α. Το ARPANET του Αμερικάνικου Υπουργείου Άμυνας 

Β. ο Παγκόσμιος Ιστός 
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Γ. το Διαδίκτυο 

Δ. το εξωδίκτυο της Google 

 

8.  Οι εφαρμογές  _________________  παρέχουν στα διοικητικά στελέχη πληροφορίες απόδοσης 

προκειμένου να βελτιώνουν τη λήψη αποφάσεων. 

Α. διαχείρισης γνώσης 

Β. επιχειρηματικής ευφυΐας 

Γ. πληροφορικής 

Δ. προγραμματισμού 

 

9.  Τα διοικητικά στελέχη υιοθετούν τεχνολογίες υποστήριξης τηλεδιασκέψεων για να: 

Α. μειώνουν τον χρόνο και το κόστος των μετακινήσεων 

Β. μειώνουν τον χρόνο και το κόστος των μετακινήσεων, αλλά και για να βελτιώνουν ταυτόχρονα τη 

συνεργασία και τη λήψη αποφάσεων 

Γ. βελτιώνουν τη συνεργασία και τη λήψη αποφάσεων 

Δ. μειώνουν το κόστος των μετακινήσεων και να έχουν σύγχρονη συνεργασία 

 

10.  Οι κυριότερες διαστάσεις ενός πληροφοριακού συστήματος είναι: 

Α. Το υλικό, το λογισμικό και οι δικτυώσεις 

Β. Τα ενδοδίκτυα, τα εξωδίκτυα και το Διαδίκτυο 

Γ. Οι οργανισμοί και οι άνθρωποι που το χρησιμοποιούν και η υποκείμενη τεχνολογία  

Δ. Οι οργανωτικές δομές και οι επιχειρηματικές διεργασίες που υποστηρίζει 

11. Το ηλεκτρονικό εμπόριο διακρίνεται σε αμιγές ή μερικό σύμφωνα με τη φύση των εξής 

δραστηριοτήτων του: 

Α. Παραγγελία και πληρωμές, εκπλήρωση παραγγελίας και παράδοση στον πελάτη. 

Β. Εκπλήρωση παραγγελίας,  παράδοση στον πελάτη και υποστήριξη του πελάτη μετά την παράδοση. 
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Γ.  Διαφήμιση, παραγγελία και παράδοση στον πελάτη.  

Δ.  Εκπλήρωση παραγγελίας και παράδοση στον πελάτη. 

 

12.  Οι πέντε πυλώνες υποστήριξης σε ένα πλαίσιο ηλεκτρονικού εμπορίου είναι: 

Α.  Άνθρωποι, Υποδομή, Δημόσια Πολιτική, Μάρκετινγκ και διαφήμιση, Επιχειρηματικές 

συνεργασίες. 

Β. Άνθρωποι, Δημόσια Πολιτική, Μάρκετινγκ και διαφήμιση, Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου, 

Επιχειρηματικές συνεργασίες. 

Γ. Άνθρωποι, Μάρκετινγκ και διαφήμιση, Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Διοίκηση, 

Επιχειρηματικές συνεργασίες. 

Δ. Άνθρωποι, Δημόσια Πολιτική, Μάρκετινγκ και διαφήμιση, Υπηρεσίες υποστήριξης, 

Επιχειρηματικές συνεργασίες. 

 

13.  Το κοινωνικό εμπόριο αφορά στις δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου που: 

Α. Έχουν ιδιαίτερα οφέλη για την κοινωνία. 

Β. Επικεντρώνονται στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και συμπεριφορές. 

Γ.  Διεξάγονται μέσω κοινωνικών δικτύων με τη χρήση εργαλείων Web 2.0. 

Δ.  Δίνουν έμφαση στη συνεργασία και τη διαμοίραση περιεχομένου με τη χρήση εργαλείων Web 2.0. 

 

14.  Τα έσοδα  σε ένα μοντέλο τελών συνδρομής: 

Α. Εξαρτώνται από τον όγκο των συναλλαγών. 

Β. Βασίζονται στην παραπομπή επιχειρήσεων/καταναλωτών σε συγκεκριμένους ιστότοπους. 

Γ.  Αφορούν στην τοποθέτηση αγγελιών σε ιστότοπους τρίτων. 

Δ.  Προέρχονται από την καταβολή συγκεκριμένου ποσού για την παροχή μιας υπηρεσίας . 

 

15.  Η μηχανή αναζήτησης είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστή που μπορεί να: 

Α. Αυθεντικοποιήσει χρήστες κατά την είσοδο τους σε ένα ενδοδίκτυο  
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Β. Αυθεντικοποιήσει χρήστες κατά την είσοδο τους σε ένα εξωδίκτυο  

Γ. Προσπελάσει μια βάση δεδομένων πόρων του Διαδικτύου 

Δ. Συγκρίνει τιμές στο Διαδίκτυο 

 

16.  Η δυναμική διαμόρφωση τιμής (dynamic pricing)  αναφέρεται σε τιμές που: 

Α. Είναι σταθερές 

Β. Δεν είναι σταθερές αλλά επιτρέπεται να αλλάζουν με βάση την προσφορά και τη ζήτηση 

Γ. Δεν είναι σταθερές αλλά επιτρέπεται να αλλάζουν με βάση τη ζήτηση 

Δ. Δεν είναι σταθερές αλλά επιτρέπεται να αλλάζουν με βάση την προσφορά  

 

17.  Οι Ιστότοποι Επαλήθευσης Αξιοπιστίας είναι: 

Α. τρίτα μέρη (trusted third parties) που επαληθεύουν και αξιολογούν την αξιοπιστία διαφόρων 

ηλεκτρονικών λιανεμπόρων 

Β. τρίτα μέρη (trusted third parties) που επαληθεύουν και αξιολογούν την αξιοπιστία των 

καταναλωτών όταν η συναλλαγή ξεπερνά κάποιο χρηματικό ποσό 

Γ. τρίτα μέρη (trusted third parties) που παρέχουν προγράμματα αποζημίωσης σε περίπτωση που 

υπάρχει πρόβλημα στη διαδικασία αγοράς και παράδοσης 

Δ. μια άλλη ονομασία για τους τραπεζικούς οργανισμούς που παρέχουν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

πληρωμής σε μια συναλλαγή B2C. 

 
18. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ψευδής; 

Α. Τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να μετατρέψουν δεδομένα που προέρχονται από 

διαφορετικές πηγές σε χρήσιμες πληροφορίες 

Β. Η επίδραση μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων και των οργανισμών είναι αμφίδρομη 

Γ. Η κουλτούρα ενός οργανισμού είναι ανεξάρτητη από τα πληροφοριακά του συστήματα 

Δ. Τα πληροφοριακά συστήματα αυτοματοποιούν πολλές επιχειρηματικές διεργασίες 

 

19. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθής; 
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Α. Τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν να μετατρέψουν δεδομένα που προέρχονται από 

διαφορετικές πηγές σε χρήσιμες πληροφορίες 

Β. Οι πρακτικές ενός οργανισμού δεν επηρεάζονται από τα πληροφοριακά του συστήματα 

Γ. Η κουλτούρα ενός οργανισμού είναι ανεξάρτητη από τα πληροφοριακά του συστήματα 

Δ. Η κουλτούρα ενός οργανισμού δεν επηρεάζεται από τα πληροφοριακά του συστήματα 

 

20. Ποια είναι τα βασικά βήματα για την επίλυση ενός προβλήματος σε μία επιχείρηση; 

Α. Η εισαγωγή και επεξεργασία των κατάλληλων δεδομένων, η παραγωγή πληροφοριών από αυτά και 

η έξοδός τους 

Β. Ο σχεδιασμός τεχνολογικών, διαδικασιακών και οργανωσιακών λύσεων 

Γ. Ο εντοπισμός του προβλήματος, ο σχεδιασμός λύσεων και η αξιολόγησή τους, καθώς και η επιλογή 

της βέλτιστης λύσης και η υλοποίησή της 

Δ. Η ανάλυση του εξωτερικού και στην συνέχεια του εσωτερικού περιβάλλοντος 

 

21. Ποια είναι τα κυριότερα δεδομένα σε ένα πληροφοριακό σύστημα φορολογίας, όπως είναι 

το Taxis; 

Α. Τα εκκαθαριστικά των πολιτών που καθορίζουν το ποσό φόρου το οποίο πρέπει να πληρώσει κάθε 

πολίτης 

Β. Οι φορολογικές δηλώσεις των πολιτών. 

Γ. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις φορολογικών εσόδων ανά περιοχή της χώρας και κατηγορία 

φορολογουμένων (π.χ. μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι, κλπ.) που δημιουργούνται για τις αρμόδιες 

διευθύνεις του Υπουργείου Οικονομικών 

Δ. Κατάλογοι πολιτών για φορολογικό έλεγχο, για τους οποίους υπάρχει υψηλή πιθανότητα 

φοροδιαφυγής 

 

22. Έχετε αναλάβει να μελετήσετε το πληροφοριακό σύστημα μίας επιχείρησης και να 

προτείνετε βελτιώσεις του. Σε ποιες διαστάσεις του θα πρέπει να εστιάσετε; 

Α. Στους υπολογιστές (υλικό), το λογισμικό και το ενδοδίκτυο 

Β. Στους υπολογιστές (υλικό), το λογισμικό , το ενδοδίκτυο και το εξωδίκτυο 
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Γ. Στις οργανωτικές δομές και διαδικασίες που υποστηρίζει, τα τεχνολογικά του στοιχεία, καθώς και 

τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν 

Δ. Στο προσωπικό πληροφορικής και στους χρήστες του συστήματος 

 

23. Ένα πληροφοριακό σύστημα μισθοδοσίας προσωπικού καταγράφει σε καθημερινή βάση 

αναλυτικά στοιχεία που αφορούν την απασχόληση των εργαζόμενων της επιχείρησης και με 

βάση αυτά υπολογίζει το ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον εργαζόμενο. Το πληροφοριακό 

αυτό σύστημα είναι ένα:  

Α. Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων  

Β. Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης  

Γ. Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης  

Δ. Σύστημα Επεξεργασίας Συναλλαγών   

 

 

24. Η χρήση του YouTube για πρόσληψη υπαλλήλων από μια επιχείρηση: 

Α.  Αποτελεί παράδειγμα κοινωνικού εμπορίου. 

Β. Αποτελεί παράδειγμα της συνεργατικής κατανάλωσης. 

Γ.  Είναι χαρακτηριστικό της συνεργατικής οικονομίας. 

Δ. Είναι χαρακτηριστικό της έξυπνης υπολογιστικής. 

 

25. Αντιπραγματισμός (bartering) είναι: 

Α. Μέθοδος ανταλλαγής πληροφοριών 

Β. Η ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών 

Γ. Μια σύγχρονη εμπορική πρακτική 

Δ. Η συναλλαγή υπηρεσιών και δεδομένων 
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26. Πως επηρεάζει το φαινόμενο του ‘Showrooming’ το σύγχρονο ηλεκτρονικό λιανεμπόριο; 

Α. Δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να δημιουργήσει μια ηλεκτρονική αίθουσα (showroom) για την 

επίδειξη των προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές 

Β. Αυξάνει τις διαθέσιμες πληροφορίες για τα προϊόντα μιας επιχείρησης, ενισχύοντας έτσι τις πωλήσεις στα 

φυσικά καταστήματα 

Γ. Μειώνει τις πωλήσεις των φυσικών καταστημάτων μιας επιχείρησης προς όφελος των ηλεκτρονικού της 

καταστήματος ή ακόμα και του ανταγωνισμού 

Δ. Αυξάνει μόνο τις πωλήσεις των ανταγωνιστικών προϊόντων 

 

27. Η τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει ένας λιανέμπορος μερικού ΗΕ είναι μία 

δύσκολη απόφαση, μεγάλης στρατηγικής σημασίας. Η κύρια δυσκολία της έγκειται στη 

σύγκρουση ανάμεσα στις τιμές του φυσικού και του ηλεκτρονικού καναλιού πώλησης. Για να 

αποφύγουν εντελώς τέτοιες εσωτερικές συγκρούσεις τιμών, πολλές επιχειρήσεις: 

Α. ακολουθούν την τιμολογιακή πολιτική του φυσικού καναλιού και στο ηλεκτρονικό κανάλι πώλησης  

Β. ακολουθούν την τιμολογιακή πολιτική του ηλεκτρονικού καναλιού και στο φυσικό κανάλι πώλησης 

Γ. ακολουθούν την τιμολογιακή πολιτική του φυσικού καναλιού και χρησιμοποιούν συχνές εκπτώσεις  

Δ. δημιουργούν ανεξάρτητες ηλεκτρονικές θυγατρικές εταιρίες, πολλές φορές με διαφορετικό όνομα 

 

 

28. Ο όρος Πληροφοριακά Συστήματα αναφέρεται όχι μόνο στην τεχνολογία της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας που ένας οργανισμός χρησιμοποιεί, αλλά και στον τρόπο 

με τον οποίο οι άνθρωποι _____________ αυτή την τεχνολογία για την υποστήριξη των 

επιχειρηματικών διαδικασιών. 

Α. αλληλεπιδρούν με 

Β. εξελίσσουν 

Γ. εξαρτώνται από 

Δ. αναπροσαρμόζουν 

 



 
 

 

 

Σελίδα 105 από 105 
Επιμέλεια ύλης: Κατερίνα Μαργαριτοπούλου 

 
 

 

 

 

29. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι σωστό; 

Α. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα εξωδίκτυα (extranets) για την ανταλλαγή πληροφοριών με τους 

κυριότερους προμηθευτές τους 

Β. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα εξωδίκτυα (extranets) για την ανταλλαγή πληροφοριών με τους 

κυριότερους πελάτες τους 

Γ. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα εξωδίκτυα (extranets) για την ανταλλαγή πληροφοριών με 

εργαζόμενούς τους που βρίσκονται εκτός των γραφείων της επιχείρησης 

Δ. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα εξωδίκτυα (extranets) για την ανταλλαγή πληροφοριών με 

κρατικούς φορείς 

 

30. Ποιο από τα παρακάτω είναι αληθές; 

Α. Η ανάπτυξη των ενδοδικτύων (intranets) των επιχειρήσεων οδήγησε στην αύξηση της εξωτερικής 

ανάθεσης των εργασιών τους (outsourcing) 

Β. Η ανάπτυξη των εξωδικτύων (extranets) των επιχειρήσεων οδήγησε στην αύξηση της εξωτερικής 

ανάθεσης των εργασιών τους (outsourcing) 

Γ. Η ανάπτυξη του Διαδικτύου (Internet) οδήγησε στην αύξηση της εξωτερικής ανάθεσης εργασιών 

των επιχειρήσεων (outsourcing) 

Δ. Η ανάπτυξη των υποδομών πληροφοριών των επιχειρήσεων οδήγησε στην αύξηση της εξωτερικής 

ανάθεσης των εργασιών τους (outsourcing) 

 

 


