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Η ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) είναι 
τριτοβάθμια πανελλαδική οργάνωση εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων και ένας από τους 
βασικούς κοινωνικούς συνομιλητές που συνυπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας. Αποτελεί το ανώτατο και μαζικότερο συνδικαλιστικό όργανο των επαγ-
γελματοβιοτεχνών όλης της χώρας. Δραστηριοποιείται στην προαγωγή και κατοχύρωση 
των επαγγελματικών, οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των 
μικρομεσαίων επιχειρηματιών. 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτε-
χνών Εμπόρων Ελλάδας «ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας υλοποί-
ησης μελετών και ερευνών για θέματα που αφορούν τις μικρές και μεσαίες επιχειρή-
σεις της βιοτεχνίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε το Δεκέμ-
βριο του 2006 με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ. Αποτελεί τον επιστημονικό της σύμβουλο σε 
θέματα οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών. Ασχολείται με τα ζητήματα της οικονο-
μικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της φορολογίας, του ανταγωνισμού, της ασφάλισης 
και άλλων θεμάτων που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις. Παρακολουθεί εκ μέρους της 
ΓΣΕΒΕΕ τις στρατηγικές που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις και αξιολογεί την πορεία των επι-
χειρησιακών προγραμμάτων. Αποτελεί το φορέα τεκμηρίωσης των θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ 
που στοχεύουν στην υποστήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης 
και συνεργάζεται στενά με το πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της 
ΓΣΕΒΕΕ (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) που οργανώνει και πραγματοποιεί δράσεις επαγγελματικής κατάρ-
τισης.

Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για απασχολούμενους 
στις μικρές επιχειρήσεις

Ως φορέας παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης, σύμφωνα με το νόμο 3879/2010 περί 
«Ανάπτυξης της διά βίου μάθησης», το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ οργανώνει προγράμματα εκπαίδευ-

Πρόλογος
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σης που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά 
Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό το ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ θα υλοποιήσει κατά τα έτη 2012-2013 προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για το 
ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης. 

Οι έντονες πιέσεις που δέχονται οι ελληνικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσα 
στο περιβάλλον της οξύτατης οικονομικής κρίσης οδήγησαν το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο σχεδιασμό 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επίκαιρα αντικείμενα μάθησης. Κύρια επιδίωξη είναι η 
αναβάθμιση των γενικών γνώσεων και των επαγγελματικών προσόντων των απασχολου-
μένων στις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να συμβάλλουμε, στο μέτρο του δυνατού, στην απο-
τελεσματικότερη διαχείριση και αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων. Πρόκειται 
για έξι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν 23 αντικείμενα εκπαίδευσης και αντιστοι-
χούν σε 300 σεμινάρια (περίπου 4.800 ωφελούμενοι/ες) που θα υλοποιηθούν σε πολλές 
πόλεις της χώρας.

Οι βασικές θεματικές ενότητες των προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι:

	 ●  Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών – Εφαρμογές του διαδικτύου στη 
μικρή επιχείρηση

	 ●  Επιχειρηματικότητα στη μικρή επιχείρηση

	 ●  Πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας 

	 ●  Νέα διατροφικά πρότυπα

	 ●  Περιβαλλοντική εκπαίδευση και εξοικονόμηση ενέργειας

	 ●  Εξειδικευμένη ελληνόγλωσση & ξενόγλωσση επιχειρηματική και επαγγελματική 
ορολογία για μικρές επιχειρήσεις

Τα προγράμματα εκπαίδευσης απευθύνονται σε απασχολούμενους στις μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή σε εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους και 
συμβοηθούντα μέλη των μικρών βιοτεχνικών και εμπορικών οικονομικών μονάδων, άνω 
των 18 ετών. 

Τα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, επομέ-
νως παρέχονται στους ωφελούμενους ΔΩΡΕΑΝ και όσοι συμμετάσχουν δεν πρόκειται να 
έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. 

Σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα δοθούν κατάλληλα εκπαιδευτικά εγχειρίδια και 
σημειώσεις διδασκαλίας. Επίσης, θα αξιοποιηθούν έμπειροι εκπαιδευτές, με γνώσεις 
υψηλού επιπέδου στο αντικείμενο που θα διδάξουν, αλλά και με ικανότητες αξιοποίησης 
των αρχών και των μεθόδων ενεργητικής και συμμετοχικής εκπαίδευσης ενηλίκων.



Στόχοι των προγραμμάτων εκπαίδευσης
	 ●  Ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα των μικρών επιχειρήσεων και βελτιωμένη 

παρουσία στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας μέσω της διά βίου εκπαίδευ-
σης. 

	 ●  Ανάδειξη της σημασίας της διά βίου μάθησης στην επιχειρηματική πορεία των 
μικρών οικονομικών μονάδων και αύξηση της συμμετοχής των εργοδοτών, εργα-
ζομένων και αυτοαπασχολούμενων σε προγράμματα εκπαίδευσης. 

	 ●  Ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας των αυτοαπασχολουμένων και εργοδο-
τών των μικρών επιχειρήσεων, με παράλληλη βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων. 

	 ●  Βελτίωση των δεξιοτήτων χρήσης εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών 
των απασχολουμένων στις μικρές επιχειρήσεις.

	 ●  Ικανοποίηση διαπιστωμένων εκπαιδευτικών αναγκών στους τομείς της υγιεινής και 
ασφάλειας, της ξενόγλωσσης επαγγελματικής ορολογίας, της περιβαλλοντικής αφύ-
πνισης και της προστασίας του καταναλωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.imegsevee.gr.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και ευχόμαστε το παρόν βιβλίο και γενικότερα το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα να αποδειχθεί χρήσιμο για σας και την επιχείρησή σας.

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕE
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Η ραγδαία εξέλιξη της πληροφορικής σε συνδυασμό με την παγκοσμιοποίηση της αγοράς 
δημιουργούν νέες συνθήκες ανταγωνισμού για τις επιχειρηματικές μονάδες. Η παρούσα 
ενότητα αποσκοπεί στην περιγραφή του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος και στην 
ανάλυση των παραγόντων που καθιστούν απαραίτητη τη χρησιμοποίηση των τεχνολογιών 
πληροφορίας και επικοινωνιών. Παρουσιάζονται σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο 
οι διαθέσιμες τεχνολογίες για το ηλεκτρονικό επιχειρείν και τις διάφορες μορφές του. Ειδι-
κότερα, εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με τα πρότυπα για τη μοντελοποίηση επιχειρη-
σιακών δραστηριοτήτων, τη συμπεριφορά των καταναλωτών, το σχεδιασμό ηλεκτρονικών 
καταστημάτων, τη λήψη και εκτέλεση παραγγελιών, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και την 
ασφάλειά τους, τη διαδικτυακή προώθηση και διαφήμιση, την αναζήτηση πληροφοριών, 
όπως επίσης και τη διαχείριση γνώσης. Απώτερος στόχος είναι η ενσωμάτωση των εν 
λόγω τεχνολογιών στην καθημερινή πρακτική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όχι μόνο 
για την εξασφάλιση της επιβίωσής τους αλλά και για την απόκτηση ανταγωνιστικών πλεο-
νεκτημάτων και τη διασφάλιση της ανάπτυξής τους στη νέα ψηφιακή οικονομία.

Περίληψη
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The technological revolution combined with market globalization creates new competi-
tive conditions for enterprising units. The current section aims in describing the modern 
economic environment and analyzing all the essential factors, which cause the employ-
ment of information and communication technologies a necessity. Thus, the e-business 
concept and its various forms are examined from not only a theoretical but also a practi-
cal scope. Moreover, subjects related to the archetype of operational activities’ modeling, 
the consumers’ behavior, the e-shops designing, the receiving and dispatching of orders, 
the electronic transactions and their safety procedures, the e-marketing strategies, the 
promotional and advertising policies, the search engine machines, as well as the knowl-
edge management are studied. The overall objective is the adoption of the aforemen-
tioned technologies small to medium-sized enterprises; daily activities, so as not only to 
guarantee their survival but also to assist them in acquiring competitive advantages and 
contribute in their development under the new digital economy.

Abstract



13Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ...................................................................................................................17
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ................................................................................................................17
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ ....................................................................................................................18
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ......................................................................................................................................21

1. Διαδίκτυο και ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και την E.E .................................27
 1.1 Εισαγωγή .....................................................................................................................28
 1.2 Συναλλαγές μέσω Διαδικτύου .................................................................................29
 1.3 Θέματα ασφάλειας – προστασίας ............................................................................31
 1.4 Εφαρμογές Διαδικτύου για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ..........35
 1.5  Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

και του Διαδικτύου στις ΜΜΕ ..................................................................................51
ΣΥΝΟΨΗ  ......................................................................................................................................52
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ .........................................................................................................................53
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ .................................................................................................................56

2. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) ............................................................................57
 2.1 Εισαγωγή .....................................................................................................................58
 2.2 Πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού επιχειρείν .......................................................60
 2.3 Παράμετροι που επηρεάζουν το ηλεκτρονικό επιχειρείν ...................................61
 2.4 Μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου ............................................................................61
 2.5 Παράγοντες που επηρεάζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο ......................................62
 2.6 Εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν .....................................................................65
 2.7 Ηλεκτρονικό επιχειρείν και εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης ................74
 2.8 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας ...............................................................................83
ΣΥΝΟΨΗ  ......................................................................................................................................86

Πίνακας Περιεχομένων



14 IME ΓΣΕΒΕΕ -    ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ .........................................................................................................................87

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ .................................................................................................................90

3. Μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου ........................................................................................91
 3.1 Οι ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces) ...........................................................92
 3.2 Οι ηλεκτρονικές προμήθειες (e-procurement) ....................................................98
 3.3 Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες (e-auctions) ........................................................105
 3.4 Το ηλεκτρονικό εμπορικό κέντρο (e-mall) ..........................................................119
 3.5 Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) .........................................................................121
 3.6 Ηλεκτρονικός Οδηγός Επιχειρήσεων στην Ελλάδα ...........................................135
 3.7 Επιχειρησιακά Συστήματα Ενδο-επιχειρησιακού Σχεδιασμού (ERP) .............145
 3.8 Ηλεκτρονική διαχείριση πελατών (e-CRM) .........................................................149

ΣΥΝΟΨΗ  ....................................................................................................................................154

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ .......................................................................................................................155

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ...............................................................................................................161

4. Προώθηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω διαδικτύου .......................................163
 4.1 Εισαγωγή ...................................................................................................................164
 4.2 Βασικές αρχές διαφήμισης στις ΜΜΕ ..................................................................164
 4.3 Το Διαδίκτυο ως μέσο προώθησης ......................................................................167
 4.4 Ηλεκτρονικά μέσα διαφήμισης ..............................................................................168
 4.5 Μέτρηση αποτελεσματικότητας προώθησης στο Διαδίκτυο ............................177

ΣΥΝΟΨΗ  ....................................................................................................................................180

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ .......................................................................................................................181

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ...............................................................................................................183

5. Το κινητό εμπόριο (m-commerce) ...................................................................................185
 5.1 Εισαγωγή ...................................................................................................................186
 5.2 Υπηρεσίες προς τους πελάτες μέσω κινητού εμπορίου ...................................187
 5.3 Παραδείγματα κινητού εμπορίου από το εξωτερικό και την Ελλάδα .............189
 5.4 Ασφάλεια συναλλαγών και τρόποι πληρωμών ..................................................193

ΣΥΝΟΨΗ  ....................................................................................................................................194

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ .......................................................................................................................195

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ...............................................................................................................197



15Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

6. Αναζήτηση χρηματοδότησης και προγραμμάτων ενίσχυσης .......................................199
 6.1 Εισαγωγή ...................................................................................................................200
 6.2 Ευρωπαϊκή πύλη για τις ΜΜΕ ...............................................................................201
 6.3 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 .............................202
 6.4 Προγράμματα ενίσχυσης – χρηματοδότησης .....................................................207
ΣΥΝΟΨΗ  ....................................................................................................................................228
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ .......................................................................................................................229
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ...............................................................................................................231

7. Θεσμικό και νομικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο .............................................233
 7.1 Εισαγωγή ...................................................................................................................234
 7.2 Βασικές έννοιες και αρχές .....................................................................................234
 7.3 Θεσμικό πλαίσιο και νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο ..........................237
ΣΥΝΟΨΗ  ....................................................................................................................................239
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ .......................................................................................................................240
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ...............................................................................................................242

8. Πώς να δημιουργήσω το δικό μου ηλεκτρονικό κατάστημα ........................................243
 8.1 Εισαγωγή ...................................................................................................................244
 8.2 Στάδια εξέλιξης των ηλεκτρονικών καταστημάτων ...........................................245
 8.3 Πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού καταστήματος ..............................................246
 8.4 Διαδικασία αγορών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα .........................................247
 8.5 Διαδικασία δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος ......................................248
 8.6 Βήματα κατασκευής ηλεκτρονικού καταστήματος ............................................249
ΣΥΝΟΨΗ  ....................................................................................................................................253
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ .......................................................................................................................254
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ...............................................................................................................256

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ............................................................................................................................259
1. Έρευνα για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα ..........................................................259
2. Πωλήσεις στο Διαδίκτυο και ηλεκτρονικός καταναλωτής ............................................262
3.  Διέξοδος στην κρίση το ηλεκτρονικό επιχειρείν για έξι στις δέκα 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις .................................................................................................263
4. Ηλεκτρονικό επιχειρείν .......................................................................................................264
 4.1 Συχνές ερωτήσεις για το ηλεκτρονικό επιχειρείν ..............................................264
5. Ο δεκάλογος του επιχειρηματία στην Ψηφιακή Οικονομία ...........................................266



16 IME ΓΣΕΒΕΕ -    ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

6. e-Marketplaces ....................................................................................................................273
 6.1 Καλές πρακτικές με γενική εφαρμογή .................................................................273
 6.2 Καλές πρακτικές σε Β2Β αγορές ..........................................................................274
 6.3 Παράδειγμα e-marketplace: Amazon.com........................................................276
7. e-Auctions: Δέκα συμβουλές για πλειοδότες .................................................................280
8. Επιδοτήσεις – Χρηματοδοτήσεις ........................................................................................283
 8.1 Ευρωπαϊκή πύλη για τις ΜΜΕ ...............................................................................283
 8.2 Ποιος μπορεί να με βοηθήσει σε τοπικό επίπεδο ..............................................284
 8.3 Άλλες πηγές πληροφοριών ....................................................................................285
 8.4 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων .....................................................................286
9. ΕΣΠΑ  ....................................................................................................................................290
10. Δικτυακός τόπος κοινωνικής δικτύωσης επιχειρήσεων: LinkedIn ............................292
 10.1 Μπορεί το LinkedIn να βοηθήσει τις επιχειρήσεις; ............................................292
 10.2 Πώς να ξεκινήσω με το LinkedIn .........................................................................293
 10.3 Προώθηση της επιχείρησης μέσω LinkedIn ......................................................294
 10.4 Επαγγελματικές ευκαιρίες μέσω LinkedIn .........................................................295
11. Νομικό και θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικού εμπορίου ...................................................297
 11.1 Ελληνική Νομοθεσία ...............................................................................................297
 11.2 Κοινοτική Νομοθεσία ..............................................................................................300

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ..................................................................................................................................307

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .....................................................................................................309



17Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο  Π Ι Ν Α Κ Ω Ν  -  Σ Χ Η Μ Α Τ Ω Ν  -  Ε Ι Κ Ο Ν Ω Ν

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 1: Αγαθά και υπηρεσίες που καταναλώθηκαν μέσω e-commerce 30

Πίνακας 2: Λόγοι μη πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών 31

Πίνακας 3: Παράμετροι που επηρεάζουν το σχεδιασμό ηλεκτρονικού καταστήματος 75

Πίνακας 4: Διαδικασίες που επηρεάζονται στην εσωτερική οργάνωση 
 της επιχείρησης 78

Πίνακας 5: Τομείς εφαρμογής του ηλεκτρονικού εμπορίου 79

Πίνακας 6: Βήματα κατάρτισης επιχειρηματικού σχεδίου 82

Πίνακας 7: Βήματα που απαιτούνται για on-line δημοπράτηση στο iBid 113

Πίνακας 8: Λίστα η-καταστημάτων που δέχονται ηλεκτρονικές παραγγελίες 123

Πίνακας 9: Ενδεικτικός κατάλογος ηλεκτρονικών οδηγών 136

Πίνακας 10: Σημαντικοί παράγοντες στη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος 169

Πίνακας 11: Δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης 175

Πίνακας 12: Διαφορές ηλεκτρονικού και κινητού εμπορίου 187

Πίνακας 13: Διαθέσιμες ροές περιεχομένου (RSS Feeds) 226

Πίνακας 14: Σχέση στόχων, προβλημάτων εφαρμογής και αναγκαίες επενδύσεις 275

Πίνακας 15: Συμβουλές για πλεοδότες σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες 280

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Σχήμα 1:  Λόγοι χρήσης Διαδικτύου των on-line καταναλωτών 48

Σχήμα 2:  Συνηθέστερες ηλεκτρονικές αγορές καταναλωτών 48

Σχήμα 3:  Συνήθεις λόγοι χρήσης του Διαδικτύου από επιχειρηματίες 49

Σχήμα 4:  Τρόπος και τόπος πρόσβασης στο Διαδίκτυο 49

Σχήμα 5:  Χρήματα που δαπανώνται για ηλεκτρονικές αγορές 50

Ευρετήριο Πινάκων - Σχημάτων - Εικόνων



18 IME ΓΣΕΒΕΕ -    ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Σχήμα 6:  Λόγοι προτίμησης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος 50

Σχήμα 7:  Λόγοι πρόσβασης επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό επιχειρείν 59

Σχήμα 8:  Χάρτης διαδικασίας προμηθειών 99

Σχήμα 9:  Σημεία που πρέπει να προσέξει ο αγοραστής σε μια δημοπρασία 110

Σχήμα 10:  Σημεία που πρέπει να προσέξει ο προμηθευτής σε μια δημοπρασία 111

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εικόνα 1:  Διαδικτυακός τόπος emarket.gr 116

Εικόνα 2:   Διαδικτυακός τόπος ricardo.gr 117

Εικόνα 3:   Διαδικτυακός τόπος 124sold.gr 117

Εικόνα 4:   Διαδικτυακός τόπος BamBam.gr 118

Εικόνα 5:   Διαδικτυακός τόπος iBid.gr 118

Εικόνα 6:   Διαδικτυακός τόπος e-shop 128

Εικόνα 7:   Διαδικτυακός τόπος Πλαισίου 129

Εικόνα 8:   Διαδικτυακός τόπος airtickets 129

Εικόνα 9:   Διαδικτυακός τόπος Mayfair Travel 129

Εικόνα 10:  Διαδικτυακός τόπος Grecotel 130

Εικόνα 11:  Διαδικτυακός τόπος Skroutz 130

Εικόνα 12:  Διαδικτυακός τόπος Getitnow 130

Εικόνα 13:  Διαδικτυακός τόπος Φερούση 131

Εικόνα 14:  Διαδικτυακός τόπος ΚΗΠΟΣ 131

Εικόνα 15:  Διαδικτυακός τόπος Datart 132

Εικόνα 16:  Επιλογή προϊόντος για αγορά από το e-shop 133

Εικόνα 17:  Καλάθι αγορών στο e-shop 133

Εικόνα 18:  Φόρμα παραγγελίας στο e-shop 134

Εικόνα 19:  Μηχανή Αναζήτησης προϊόντων στο findbiz 137

Εικόνα 20:  Σύνθετη Αναζήτηση στο findbiz 137

Εικόνα 21:  Premium Αναζήτηση στο findbiz 138

Εικόνα 22:  Γρήγορη αναζήτηση βάσει θεματικών κατηγοριών 139

Εικόνα 23:  Καρτέλα επιχείρησης καταχωρημένης στο findbiz 140

Εικόνα 24:  Ισολογισμοί επιχειρήσεων καταχωρημένων στο findbiz 141

Εικόνα 25:  Business Connect για αγοραπωλησίες 142

Εικόνα 26:  Κλαδικές μελέτες στο findbiz 143



19Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο  Π Ι Ν Α Κ Ω Ν  -  Σ Χ Η Μ Α Τ Ω Ν  -  Ε Ι Κ Ο Ν Ω Ν

Εικόνα 27:  ICAP Business με προφίλ επιχειρήσεων 144

Εικόνα 28:  Περιοχή μελών στο ΕΣΠΑ 225

Εικόνα 29:  Συμπλήρωση e-mail στο Newsletter 226

Εικόνα 30:  Διαδικτυακός τόπος του Amazon 276





21Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Εισαγωγή

Στόχος

Βασικός στόχος του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελεί 
η απόκτηση γνώσεων στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν και η 
συνακόλουθη αναγνώριση των ευκαιριών που έχει μια μικρομεσαία 
επιχείρηση για να επιβιώσει στη νέα ψηφιακή οικονομία. Επίσης, η ανάπτυξη 
ικανοτήτων και η βελτιστοποίηση των δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων, 
προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επιτυχία αφενός στις 
ανάγκες της εργασίας τους και αφετέρου στη βελτίωση των δραστηριοτήτων 
των επιχειρήσεών τους. 

Η κατηγοριοποίηση των στόχων γίνεται σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και 
στάσεων προκειμένου να είναι εύκολα αξιολογήσιμοι. Τα τρία αυτά επίπεδα 
αλληλοσχετίζονται (όπως, για παράδειγμα, οι δεξιότητες απαιτούν γνώσεις) 
και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Η διατύπωση στόχων στις τρεις κατηγο-
ρίες, δηλαδή ο διαχωρισμός τους σε επίπεδο γνώσεων, στάσεων και δεξιο-
τήτων, ανταποκρίνεται αντίστοιχα σε γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκι-
νητικό τομέα.

Ο σκοπός της εκπαίδευσης γενικά είναι η παροχή βασικών αλλά και εξειδι-
κευμένων γνώσεων στην ομάδα-στόχο σχετικά με εφαρμογές πληροφορι-
κής προσαρμοσμένες στις ανάγκες της μικρής και μεσαίας επιχείρησης. Πιο 
συγκεκριμένα, στόχος αποτελεί η εξοικείωση των εργαζομένων και των στε-
λεχών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χρήση του Η/Υ και των εφαρ-
μογών του, στη χρήση του διαδικτύου και στην αξιοποίηση των ηλεκτρονι-
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κών υπηρεσιών, και ειδικότερα των εφαρμογών εκείνων που υποστηρίζουν 
την ηλεκτρονική τους επικοινωνία και επιχειρηματικότητα με τους πελάτες 
και τους προμηθευτές τους. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα συμβάλει στη διά-
γνωση των απαιτούμενων στοιχείων που θα βοηθήσουν την υιοθέτηση ηλε-
κτρονικών συναλλαγών, την εσωτερική βελτίωση των διαδικασιών της επι-
χείρησης και την αναζήτηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και τρόπων 
χρηματοδότησης προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στο συνεχώς 
μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα απευθύνεται 
τόσο σε γνώστες τέτοιων εφαρμογών ή χρήσης Η/Υ όσο και σε εκπαιδευό- 
μενους με στοιχειώδεις γνώσεις στη χρήση του Η/Υ. Κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος ο εκπαιδευτής θα παρέχει υποστήριξη στους αρχάριους χρή-
στες Η/Υ προκειμένου να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού 
αυτής της θεματικής ενότητας από τους εκπαιδευόμενους αφορούν στα ακό-
λουθα:

■ Σε επίπεδο γνώσεων

 ●  να μάθουν τις βασικές λειτουργίες του Η/Υ και τις δυνατότητες που 
προσφέρει στην επιχείρηση,

 ●  να αναγνωρίσουν τη σημασία και τη συμβολή των νέων τεχνολογιών 
στη χρηστή διοίκηση, 

 ●  να ανακαλύψουν τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού 
επιχειρείν, 

 ●  να μάθουν τις δυνατότητες αυτοματοποίησης των επιχειρησιακών δια-
δικασιών,

 ●  να γνωρίσουν τη συμπεριφορά των ηλεκτρονικών καταναλωτών και 
πώς αυτή μετασχηματίζεται,

 ●  να κατανοήσουν τα διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα,
 ●  να μάθουν τις διάφορες μεθόδους επικοινωνίας, συναλλαγών και 

ανταλλαγής πληροφοριών,
 ●  να γνωρίσουν τον τρόπο αξιοποίησης των πληροφοριών στο Διαδί-

κτυο,
 ●  να μάθουν να εφαρμόζουν κατάλληλες τεχνικές για τη δραστηριοποί-

ηση της επιχείρησής τους στο Διαδίκτυο,
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 ●  να μάθουν τον τρόπο αναζήτησης επιδοτήσεων – χρηματοδοτήσεων 
για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες,

 ●  να μάθουν τα προβλήματα και τις αδυναμίες που υπάρχουν στην υιο-
θέτηση των σύγχρονων εργαλείων από μία μικρομεσαία επιχείρηση.

■ Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 ●  να χρησιμοποιούν τον Η/Υ για την οργάνωση των επιχειρησιακών τους 
διαδικασιών,

 ●  να προσαρμόζονται στην εκάστοτε εργασιακή και οργανωσιακή κουλ-
τούρα, 

 ●  να έχουν μια πλήρη, σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα των νέων τεχνο-
λογιών αυτοματοποίησης των διαδικασιών της επιχείρησης με το εξω-
τερικό περιβάλλον,

 ●  να εφαρμόζουν τις γνώσεις που απέκτησαν από το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα,

 ●  να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τα διάφορα προβλήματα που αφορούν 
την οργάνωση της επιχείρησης, 

 ●  να επωφελούνται ως πολίτες από την ψηφιακή επικοινωνία και την 
ηλεκτρονική συναλλαγή με τους διάφορους φορείς, 

 ●  να μπορούν να συνθέτουν τις διαθέσιμες πληροφορίες και να εφαρμό-
ζουν το αποτέλεσμα στην επιχείρησή τους δημιουργώντας προστιθέ-
μενη αξία για αυτήν,

 ●  να μπορούν να επανασχεδιάζουν τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής αγοράς,

 ●  να μπορούν να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες των ηλεκτρονικών αγο-
ρών προς αναζήτηση πελατών και προμηθευτών,

 ●  να αναγνωρίζουν τις προκλήσεις της νέας ψηφιακής οικονομίας και 
τις προϋποθέσεις που πρέπει να λάβουν υπόψη τους προκειμένου να 
εξελίξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

■ Σε επίπεδο στάσεων

 ●  να εξοικειωθούν με τον Η/Υ και τις εφαρμογές του,
 ●  να αποκτήσουν οργανωτικές ικανότητες και δεξιότητες,
 ●  να μάθουν να εργάζονται ομαδικά και να λειτουργούν συλλογικά,
 ●  να αποκτήσουν την απαιτούμενη εμπειρία,
 ●  να έρθουν σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες που αποτελούν βασικό 

εργαλείο για την οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων, 
 ●  να επωφεληθούν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τις διευκολύν-

σεις που αυτές επιφέρουν στην καθημερινή δραστηριότητά τους,



24 IME ΓΣΕΒΕΕ -    ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 ●  να αφομοιώσουν τις πρακτικές και τις μεθόδους για ηλεκτρονικές 
συναλλαγές με τους πελάτες και τους προμηθευτές τους,

 ●  να αξιοποιήσουν καλύτερα το χρόνο τους μέσα από τις τεχνολογίες στο 
Διαδίκτυο,

 ●  να αναζητήσουν νέες αγορές βελτιώνοντας τις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες και παρέχοντας εναλλακτικά κανάλια διανομής των 
προϊόντων και των υπηρεσιών τους,

 ●  να αποκρυσταλλώσουν το σύγχρονο επιχειρηματικό μοντέλο και τις 
ευκαιρίες που αυτό προσφέρει,

 ●  να είναι σε θέση να αποφασίσουν για την αναγκαιότητα ή μη μιας επέν-
δυσης, έχοντας προηγουμένως προβεί σε έναν επιχειρησιακό σχεδια-
σμό, 

 ●  να έχουν συγκεκριμένες απόψεις και να είναι πρόθυμοι να κατανοή-
σουν τους συμβούλους και τους συνεργάτες τους που θα τους βοηθή-
σουν να εισέλθουν ή να εκσυγχρονίσουν την ηλεκτρονική τους επιχει-
ρηματικότητα.

Έννοιες – κλειδιά

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας ■ Intranet ■ e-mail ■ τηλεδιάσκεψη ■ ασφά-
λεια ■ Web 2.0 ■ ηλεκτρονική κατάρτιση ■ ηλεκτρονικό εμπόριο ■ ηλεκτρονικό επιχει-
ρείν ■ e-business ■ e-commerce ■ η-εμπόριο ■ ηλεκτρονικές αγορές ■ e-marketplaces
■ e-procurement ■ e-auction ■ e-mall ■ e-shop ■ εσωτερική οργάνωση επιχείρησης ■ B2B, 
B2C ■ προβολή ■ διαφήμιση ■ banner ads ■ μηχανές αναζήτησης (search engines) ■ κοι-
νωνικά δίκτυα (social networks) ■ m-commerce ■ smartphones, κινητά τηλέφωνα, PDA, 
SMS, MMS ■ χρηματοδότηση ■ Διαρθρωτικά Ταμεία ■ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης ■ Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ■ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ■ Προ-
γράμματα Ενίσχυσης, Χρηματοδότησης, Επιδότησης ■ Νόμος 2251/1994 ■ Νόμος 2472/1997  
Νόμος 2867/2000 ■ Νόμος 3471/2006 ■ ΠΔ150/2001 ■ ΠΔ131/2003 ■ ΠΔ59/2007 ■ ΠΔ60/2007  
ΠΔ118/2007 ■ ΕΚ 1994/46 ■ ΕΚ 1999/93 ■ ΕΚ 2000/31 ■ ΕΚ 2002/58 ■ ΕΚ 2004/17 ■ ΕΚ 2004/18  
ΕΚ 2005/51 ■ ΕΚ 2005/75 ■ ηλεκτρονικό κατάστημα ■ ERP ■ CRM ■ web hosting
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Σύντομη περιγραφή ενότητας

Στις ενότητες που ακολουθούν γίνεται προσπάθεια περιγραφής και ανάλυσης των παραγό-
ντων αυτών που επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και των τεχνολογιών 
που έχει στη διάθεσή του ο επιχειρηματίας, προκειμένου να μπορεί να αναγνωρίσει τις 
αδυναμίες της επιχείρησής του και να αναθεωρήσει τον τρόπο λειτουργίας της, καθιστώ-
ντας την πιο ανταγωνιστική. Δεδομένης και της οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα 
μας το τελευταίο διάστημα, αλλά και γενικότερα όλο τον κόσμο, καθίσταται, πλέον, επιτα-
κτική η ανάγκη ο επιχειρηματίας να διερευνήσει νέες μεθόδους δραστηριοποίησης, σύγ-
χρονες τεχνικές και εργαλεία, δοκιμασμένες πρακτικές, καθώς επίσης και να αξιολογήσει 
το μέλλον της επιχείρησής του αναγνωρίζοντας το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον 
που επιβάλλει η κοινωνία της γνώσης και η νέα ψηφιακή οικονομία. 

Ενδεικτικά, εξετάζονται θέματα που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό επιχειρείν, τα επιχειρη-
ματικά μοντέλα, τη συμπεριφορά των ηλεκτρονικών καταναλωτών, το σχεδιασμό των ηλε-
κτρονικών καταστημάτων με τα οποία αλληλεπιδρούν οι χρήστες, τη διαφήμιση στο Διαδί-
κτυο, τις μηχανές αναζήτησης και την αναζήτηση πληροφοριών, τα συστήματα συστάσεων, 
τα οποία προτείνουν πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες ανάλογα με τις προτιμήσεις και 
τα ενδιαφέροντα των χρηστών. 

Επίσης εξετάζονται θέματα σχετικά με τη μοντελοποίηση των επιχειρηματικών διαδικα-
σιών, τη διαχείριση των παραγγελιών και των σχέσεων με τους πελάτες, τη διαχείριση 
γνώσης, το ηλεκτρονικό εμπόριο σε mobile context, τις ηλεκτρονικές πληρωμές και την 
ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο, το Web 2.0, τη συλλογική νοημοσύνη και το μέλλον του 
Web. Τα θέματα εξετάζονται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, καθώς η 
θεωρητική περιγραφή συνοδεύεται από μελέτες περιπτώσεων.

Η δομή των παρακάτω ενοτήτων βασίστηκε στη συγκέντρωση της γνώσης και της πληρο-
φορίας που είναι διάχυτα στο Διαδίκτυο, στην επεξεργασία αυτών προκειμένου να εστια-
στούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον της μικρομεσαίας επιχείρησης, καθώς και στην προ-
σπάθεια να παρουσιαστεί το περιεχόμενο με έναν ορθολογικό τρόπο που κύριο στόχο θα 
έχει να «φέρει» τον επιχειρηματία κοντά στις σύγχρονες εξελίξεις και, επιπλέον, θα τον 
βοηθήσει να αναγνωρίσει τις ευκαιρίες και τις προοπτικές που ανακύπτουν. Τόσο το εξειδι-
κευμένο περιεχόμενο, όσο και τα εργαλεία που παρουσιάζονται σχετικά με το ηλεκτρονικό 
επιχειρείν και τις σύγχρονες πρακτικές, δεν είναι δυνατόν να εξαντληθούν στο παρόν πρό-
γραμμα, καθώς δεν αποτελεί κύριο στόχο του. Αντιθέτως, γίνεται προσπάθεια να αποκρυ-
σταλλωθούν έννοιες και μεθοδολογίες που θα βοηθήσουν τον επιχειρηματία και θα συμ-
βάλουν σε μια προστιθέμενη αξία της γνώσης που θα διαθέτει πλέον η μικρομεσαία επι-
χείρηση.
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 1.1 Εισαγωγή

 1.2 Συναλλαγές μέσω Διαδικτύου

 1.3 Θέματα ασφάλειας - προστασίας

 1.4  Εφαρμογές Διαδικτύου για τις μικρές και μεσαίες  
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

 1.5  Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
και του Διαδικτύου στις ΜΜΕ

1.  Διαδίκτυο και ηλεκτρονικές  
επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την Ε.Ε.



1.1  Εισαγωγή

Η Ελλάδα, όπως αναφέρει η Eurostat, είναι μία από τις πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με το μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης στη χρήση του διαδικτύου κατά την περίοδο 
2006-2010. Το ποσοστό χρήσης σε επίπεδο νοικοκυριών διπλασιάστηκε, και από το χαμηλό 
ποσοστό του 23% το 2006 έφτασε στο 46% το 2010. Εξακολουθεί, όμως, όπως και το 2006, 
να υπολείπεται σημαντικά του μέσου ευρωπαϊκού όρου (που το 2010 έφτασε στο 70%). Παρ’ 
όλα αυτά, έχουν γίνει σημαντικά βήματα, αφού στα χρόνια που μεσολάβησαν σημειώθηκε 
μια αύξηση στη χρήση του Διαδικτύου στη χώρα μας κατά 100%.

Στην κατάταξη των χωρών της Ε.Ε. με βάση το ποσοστό διείσδυσης του Internet στα νοικο-Internet στα νοικο- στα νοικο-
κυριά βρισκόμαστε στην τρίτη θέση – μετρώντας από το τέλος. Πίσω από την Ελλάδα βρί-
σκονται η Ρουμανία (42%) και η Βουλγαρία (33%). Πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι η Ολλανδία 
(91%), ακολουθεί το Λουξεμβούργο (90%) και η Σουηδία (88%), ενώ την πεντάδα συμπλη-
ρώνουν Δανία και Γερμανία. Τα ποσοστά αυτά είναι αναμενόμενα, μια και παραδοσιακά η 
Β. Ευρώπη είναι από τα προπύργια στη χρήση του Internet. Τα υψηλά ποσοστά πρόσβασης 
στο Διαδίκτυο οφείλονται κυρίως στα παιδιά.

Ειδικά για τις ευρυζωνικές συνδέσεις έχουμε μια κατακόρυφη αύξηση στην Ελλάδα, καθώς 
από το 4% των νοικοκυριών το 2006 φτάσαμε το 2010 στο 41%. Ποιος όμως λόγος συγκρατεί 
τα ποσοστά αυτά σε χαμηλά επίπεδα μην επιτρέποντας την κατάταξη της Ελλάδας σε υψη-
λότερα ποσοστά; Σύμφωνα με τη Eurostat ο χαμηλός βαθμός διείσδυσης στις ευρυζωνικές 
συνδέσεις οφείλεται στο μεγάλο ποσοστό νοικοκυριών που αποτελούνται από εργένηδες 
και ζευγάρια που δεν έχουν ακόμα αποκτήσει παιδιά. Συγκεκριμένα, στα νοικοκυριά που 
έχουν και παιδιά στα μέλη τους το ποσοστό χρήσης αγγίζει το 66%, ενώ στα υπόλοιπα νοι-
κοκυριά περιορίζεται στο 39%. Φαίνεται πως η παρουσία παιδιών καθιστά μονόδρομο τη 
χρήση του διαδικτύου, λόγω της αναγκαιότητας και των υποχρεώσεων που προκύπτουν 
από την καθημερινή ζωή των παιδιών στο σχολείο και στις παρέες τους, ενώ οι υπόλοιποι 
μάλλον δεν θεωρούν την απόκτηση οικιακής σύνδεσης προτεραιότητα, καθώς οι ανάγκες 
τους καλύπτονται είτε από το χώρο εργασίας τους, είτε από άλλους χώρους (φίλων, δημό-
σιων δικτύων κτλ.).

Σε έρευνα του Ευρωβαρόμετρου στην οποία συμμετείχαν 27.000 Ευρωπαίοι πολίτες, οι 
οποίοι ρωτήθηκαν το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2009, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

1.   Internet από το κινητό

	 ●	 	Την 22η θέση στην Ε.Ε. καταλαμβάνει η Ελλάδα στον πίνακα της πρόσβασης στο 
Διαδίκτυο από το κινητό τηλέφωνο. Δύο στους δέκα Έλληνες (20%) δηλώνουν ότι 
«σερφάρουν» στο Internet από το κινητό. Πρώτες έρχονται η Σουηδία (58%), η Βρε-
τανία (49%) και η Σλοβενία (47%). Ο μέσος όρος στην «Ευρώπη των 27» είναι 33%.

	 ●	 	Στην ίδια θέση βρίσκεται η χώρα μας στη χρήση ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης, 
όπως το Facebook και το Twitter. Το 33% των Ελλήνων έχει πρόσβαση σε παρό-
μοια sites, αγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που βρίσκεται στο 35%. Πρώτη στη 
χρήση κοινωνικών δικτύων στο Internet έρχεται η Λετονία με 57% και ακολουθούν 
η Ολλανδία και η Δανία με 52%.
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2.   Ανησυχούν για την ασφάλεια οι  Έλληνες

	 ●	 	Από τις χώρες της Ε.Ε. η Ελλάδα, η Σουηδία και η Κύπρος εμφανίζουν τα μεγαλύ-
τερα ποσοστά ανησυχίας μεταξύ των πολιτών τους για ζητήματα ασφάλειας στο Δια-
δίκτυο (υποκλοπή δεδομένων, ηλεκτρονικό έγκλημα, παρακολουθήσεις κ.λπ.).

3.   «Πρωταθλητές» στα τηλέφωνα οι  Έλληνες 

	 ●	 	Αντίθετα με το Internet και την ευρυζωνικότητα, η Ελλάδα βρίσκεται στις υψηλότε-
ρες θέσεις του πίνακα με την κατοχή τηλεφωνικών συσκευών.

	 ●	 	Στο 99% των νοικοκυριών βρίσκεται τουλάχιστον ένα τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό), 
με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να διαμορφώνεται στο 98%.

	 ●	 	Το 80% των Ελλήνων δηλώνει ότι έχει σταθερό τηλέφωνο στο σπίτι (73% ο μέσος 
όρος στην Ε.Ε.), ενώ περισσότεροι είναι οι κάτοχοι κινητών τηλεφώνων: το 85% των 
Ελλήνων έχει τουλάχιστον από ένα κινητό, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 
87%.

4.   «Άγνωστη» ακόμη η ψηφιακή τηλεόραση

	 ●	 	Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πίνακας της κατοχής τηλεοπτικών δεκτών στην Ευρω-
παϊκή Ένωση. Στην Ελλάδα κυριαρχεί η επίγεια τηλεόραση, με το 95% των Ελλήνων 
να δηλώνει ότι έχει τουλάχιστον έναν αναλογικό δέκτη στο σπίτι (34% είναι ο ευρω-
παϊκός μέσος όρος).

	 ●	 	Ωστόσο, σχεδόν ανύπαρκτη είναι ακόμη η διείσδυση της ψηφιακής και της δορυ-
φορικής τηλεόρασης. Μόνο δύο στους εκατό Έλληνες έχουν πρόσβαση σε ψηφι-
ακή τηλεόραση από το σπίτι (23% είναι ο μέσος όρος στην Ε.Ε.) και τρεις στους εκατό 
έχουν δορυφορική τηλεόραση (24% είναι ο μέσος όρος στην Ε.Ε.).

5.   Δεσμεύσεις της Κομισιόν

	 ●	 	Το 36% των ερωτηθέντων στο Ευρωβαρόμετρο ανέφερε ότι έχει διακοπεί έστω μία 
φορά η πρόσβασή του στο Internet και το 24% έκρινε ότι η απόδοση της σύνδε-
σής του (ταχύτητα, ποιότητα κ.λπ.) δεν είναι αντίστοιχη με αυτή για την οποία είχε 
δεσμευτεί εγγράφως ο πάροχος.

	 ●	 	Η Ψηφιακή Ατζέντα της Κομισιόν προβλέπει ότι θα εξασφαλίζεται σε κάθε πολίτη 
ελάχιστη ταχύτητα σύνδεσης 30 Mbps στο Διαδίκτυο από το 2020. Τουλάχιστον τα 
μισά ευρωπαϊκά νοικοκυριά με ευρυζωνική σύνδεση αναμένεται επίσης να έχουν 
100 Mbps την ίδια ημερομηνία.

1.2  Συναλλαγές μέσω Διαδικτύου 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.) για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα, μολονότι υπήρξε αύξηση το 2009 συγκριτικά με το 2008 
κατά 18,2% στην αγορά / παραγγελία αγαθών ή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου, οι Έλληνες 
παραμένουν επιφυλακτικοί στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών για προσωπική 
χρήση. 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή και 
παραγγέλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου κατά το διάστημα Απρίλιος 2008 – Μάρτιος 
2009, καθώς και οι λόγοι μη πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών.

Πίνακας 1: Αγαθά και υπηρεσίες που καταναλώθηκαν μέσω e-commerce

ΑΓΑΘΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
% του συνολικού 
αριθμού αγορών

Ταξιδιωτικές υπηρεσίες (εισιτήρια, ενοικίαση αυτοκινήτου κτλ.) 30,9

Εξαρτήματα και περιφερειακός εξοπλισμός (hardware) ηλεκτρονικού 
υπολογιστή

28,3

Ηλεκτρονικές συσκευές (βιντεοκάμερες, φωτογραφικές μηχανές, 
κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις, DVD κτλ.)

27,3

Διαμονή σε καταλύματα (ξενοδοχεία, δωμάτια, διαμερίσματα κ.ά.) 23,7

Είδη ένδυσης και υπόδησης, αθλητικά είδη 23,2

Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, υλικό ηλεκτρονικής εκμάθησης 22,7

Εισιτήρια για εκδηλώσεις (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, κινη-
ματογράφο κτλ.)

20,3

Ταινίες, μουσική (DVD, CD, βιντεοκασέτες κτλ.) 13,1

Οικιακά είδη (έπιπλα, παιχνίδια, είδη τέχνης κτλ.) 11,8

Λογισμικό για ηλεκτρονικό υπολογιστή (εξαιρουμένων computer 
games και video games) 

10,9

Άλλα (κοσμήματα, πληροφορίες από βάσεις δεδομένων κτλ.) 8,7

Παιχνίδια για ηλεκτρονικό υπολογιστή και παιχνιδομηχανές 8,2

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (συνδρομές συνδρομητικής τηλεόρασης 
–Nova–, συνδρομές ευρυζωνικής σύνδεσης, λογαριασμοί κινητού ή 
σταθερού τηλεφώνου, καταβολή χρημάτων σε προπληρωμένη τηλε-
φωνική κάρτα κ.λπ.) 

3,5

Μετοχές, οικονομικές υπηρεσίες, ασφάλειες (π.χ. ζωής, ατυχημάτων, 
ακινήτων, αυτοκινήτων κ.λπ.)

3,0

Είδη διατροφής – είδη παντοπωλείου 2,4

Φάρμακα ή άλλα χημικά προϊόντα 2,1
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Πίνακας 2: Λόγοι μη πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΑΣ
% του συνολικού 
 αριθμού που δεν 

πραγματοποίησαν αγορές

Δε χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί on-line αγορά 47,5

Προτιμούν να αγοράζουν τα προϊόντα οι ίδιοι και να τα βλέπουν, 
έχουν εμπιστοσύνη σε συγκεκριμένα καταστήματα, θέμα συνήθειας

40,9

Τους ανησυχεί να δίνουν τα προσωπικά τους στοιχεία 31,7

Τους ανησυχεί να δίνουν στοιχεία της πιστωτικής τους κάρτας για 
λόγους ασφάλειας

26,4

Υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης σχετικά με την παραλαβή ή την επι-
στροφή των προϊόντων / είναι δύσκολο να παραπονεθούν ή να απο-
ζημιωθούν για ελαττωματικά προϊόντα

12,7

Δε διαθέτουν κάρτα χρεωστική, πιστωτική ή άλλη 12,1

Έλλειψη απαιτούμενων δεξιοτήτων 10,3

Άλλοι λόγοι  8,9

Είναι δύσκολο να βρουν πληροφορίες για αγαθά ή υπηρεσίες στις 
ιστοσελίδες

1,1

Η παράδοση των προϊόντων είναι προβληματική (καθυστέρηση κτλ.) 0,8

Τεχνικοί περιορισμοί: Η ταχύτητα σύνδεσης με το Διαδίκτυο είναι 
πολύ αργή 

0,8

Ο παραπάνω πίνακας (Λόγοι μη πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών) παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους επιχειρηματίες, διότι μπορούν να κατανοήσουν συγκεκρι-
μένα τα προβλήματα και τις αλλαγές που πρέπει να κάνουν στο ηλεκτρονικό τους κατά-
στημα. Για παράδειγμα, δεν είναι σπάνιο φαινόμενο να υπάρχουν διαδικτυακοί τόποι επι-
χειρήσεων οι οποίοι δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη στον επισκέπτη τους με αποτέλεσμα ο 
τελευταίος να μην αγοράζει on-line. Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, το αίσθημα 
ασφάλειας ή, καλύτερα, η έλλειψη αυτού είναι από τους πιο ισχυρούς λόγους που σταμα-
τάνε έναν επισκέπτη από το να πραγματοποιήσει on-line αγορές. 

1.3  Θέματα ασφάλειας – προστασίας

Θεμελιώδη ρόλο για την παρουσία και τη λειτουργία μιας επιχείρησης στο σύγχρονο επιχει-
ρηματικό περιβάλλον παίζει η ασφάλεια. Κι αυτό γιατί οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησι-
μοποιούν πλέον τις πληροφορίες σε ψηφιακή μορφή για να διεκπεραιώσουν τις καθημερι-
νές τους λειτουργίες. Έχουν αποθηκευμένα δεδομένα για τους πελάτες τους, τα προϊόντα, 
τα οικονομικά αποτελέσματα, το προσωπικό τους κτλ., τα οποία οφείλουν να προστατεύουν 
από τους ανταγωνιστές τους, αλλά και από τον κίνδυνο της συνολικής ή μερικής απώλειας.
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Υποστηρίζεται ότι η ασφάλεια πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν πρόβλημα διαχείρισης κινδύ-
νων. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, και η ασφάλεια των συστημάτων η-εμπορίου απαιτεί, 
εκτός από την πλήρη γνώση του τι προστατεύεται, την απαραίτητη τεχνολογική και τεχνική 
υποδομή, καθώς και την κατάλληλη επιλογή των ανθρώπων που θα χειρίζονται τα συστή-
ματα. Οι βασικές συνιστώσες ασφάλειας στο Διαδίκτυο είναι:

●	 	Πολιτική ασφάλειας και διαδικασίες: Η πολιτική ασφάλειας καθορίζει τι προστατεύ-
εται και γιατί. Περιγράφει τις απειλές και τους κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπι-
στούν γρήγορα και αποτελεσματικά. Είναι επίσης σημαντικό για την πολιτική ασφά-
λειας να εξελίσσεται παράλληλα με τις αλλαγές στις επιχειρήσεις αφού αυτές οι αλλα-
γές επηρεάζουν τη φύση των πιθανών κινδύνων. Τέλος, οι διαδικασίες καταγράφουν 
τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος και επιτρέπουν τη λήψη των σωστών αποφά-
σεων και μέτρων όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

●	 	Τεχνολογία: Περιλαμβάνει μηχανισμούς κρυπτογράφησης, πρωτόκολλα ασφαλών επι-
κοινωνιών, τρόπους αποθήκευσης ευαίσθητων πληροφοριών κ.ά. 

●	 	Προσωπικό: Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας. 
Οποιοσδήποτε εμπλέκεται στο σύστημα θα πρέπει να γνωρίζει την πολιτική ασφάλειας, 
τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της πολιτικής και τις ευθύ-
νες του για την ασφαλή φύλαξη των πόρων και των πληροφοριών.

Η έλλειψη υπηρεσιών ασφάλειας στην υποδομή του διαδικτύου μιας επιχείρησης μπορεί 
να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο, όπως:

●	 Υποκλοπή αριθμών πιστωτικών καρτών ενώ μεταδίδονται στο Διαδίκτυο.

●	 Υποκλοπή συνθημάτων (passwords).

●	 Κλοπή χρημάτων τροποποιώντας το ποσό μιας συναλλαγής.

●	 Συλλογή ποσών με απάτη, για παράδειγμα, ο παραβάτης προσποιείται κάποιον άλλον.

●	 Άρνηση συναλλαγής από συμμετέχοντα.

Σε μια πρώτη φάση θα πρέπει να αναγνωριστούν ποιοι είναι οι «εχθροί» του συστήματος 
και σε μια δεύτερη φάση το είδος των επιθέσεων που μπορεί να δεχτεί το σύστημα.

Πιθανοί «εχθροί» του συστήματος μπορεί να είναι: 

●	 	Hackers – Crackers: Συνηθίζουν να εισβάλλουν σε υπολογιστικά συστήματα για 
πλάκα, βανδαλισμούς ή και για επίδειξη.

●	 	Εγκληματίες: Τα εγκλήματα στο Διαδίκτυο ποικίλλουν, από απλές απάτες με κλοπή 
αριθμών πιστωτικών καρτών έως επιθέσεις σε συστήματα και δίκτυα για την απόκτηση 
πρόσβασης σε χρήμα ή σημαντικές πληροφορίες.

●	 	Ανταγωνιστές: Ενδέχεται να μπουν σε ένα υπολογιστικό σύστημα για να κλέψουν χρή-
ματα ή να καταστρέψουν αρχεία ή να αποκτήσουν πρόσβαση στις λίστες πελατών της 
εταιρείας ή σε επιχειρηματικά σχέδια χρήσιμα για αυτούς.

●	 	Εσωτερικοί εχθροί: Πιθανότατα δυσαρεστημένοι ή και άπληστοι υπάλληλοι μπορεί να 
αποτελέσουν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των συστημάτων του e-shop. Οι εχθροί 
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αυτοί είναι και οι πιο επικίνδυνοι διότι διαθέτουν πολύτιμες πληροφορίες εκ των έσω 
της εταιρείας και μπορεί να κάνουν πολλές ζημιές στο σύστημα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μπορούμε να καταγράψουμε τα είδη των επιθέσεων 
στα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων:

●	 	Διακοπή υπηρεσιών: Προκαλείται από σφάλματα στους σκληρούς δίσκους των υπο-
λογιστών ή στο δίκτυο. Σε μια τέτοια επίθεση δεν αποκαλύπτεται καμιά ιδιωτική πληρο-
φορία, αλλά οι επιθέσεις έχουν σχέση με την αποδοτική λειτουργία των επιχειρήσεων.

●	 	Κλοπή και απάτη: Ένα τέτοιο πρόβλημα παρουσιάζεται από αποτυχία της πιστοποίησης 
όταν ένας χρήστης χωρίς εξουσιοδότηση υποδύεται με επιτυχία έναν εξουσιοδοτημένο 
χρήστη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση ενός εισβολέα που, μαντεύο-
ντας passwords, αποκτά πρόσβαση στο λογαριασμό κάποιου άλλου χρήστη.

●	 	Κατάχρηση: Πληρωμές χρηστών μπορεί να κατευθυνθούν σε μη εξουσιοδοτημένα 
μέλη.

●	 	Παραποίηση δεδομένων: Τα αρχεία που κρατάει το σύστημα μπορεί να καταστραφούν 
ή να παραποιηθούν. Αυτό μπορεί να προκληθεί από κάποιον ιό ή από αποτυχία του 
συστήματος ή από κάποια σκόπιμη επίθεση.

●	 	Κλοπή αρχείων: Ένας εισβολέας μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα αρχεία μιας επι-
χείρησης, σε εμπιστευτικές πληροφορίες του συστήματος ή σε ιδιωτικές πληροφορίες 
σχετικά με τους πελάτες της.

●	 	Μετατροπή περιεχομένου: Οι εισβολείς μπορούν να μπουν σε ένα σύστημα και να 
μεταβάλουν το περιεχόμενό του, όπως, για παράδειγμα, να μπουν σε κάποιο web site 
και να καταστρέψουν τις σελίδες του.

●	 	Μεταμφίεση: Στην περίπτωση αυτή οι εισβολείς δημιουργούν ένα παρόμοιο web site οι 
σύνδεσμοι του οποίου καθοδηγούν τους ανυποψίαστους χρήστες σε λάθος σελίδες.

1.3.1  Τρόποι προστασίας στο Διαδίκτυο

Τίποτα δεν μπορεί να εξασφαλίσει απόλυτη προστασία από τις απειλές που υπάρχουν στο 
Διαδίκτυο. Οι ιοί, τα λεγόμενα «σκουλήκια» (worms), και άλλες παρόμοιες απειλές, κάνουν 
κάθε μέρα την αναζήτηση ασφάλειας μια όλο και πιο περίπλοκη υπόθεση. 

Παρακάτω αναλύονται τα κύρια σημεία του τι πρέπει να κάνει μια μικρομεσαία επιχείρηση 
για να προστατευθεί καλύτερα από τις απειλές του Διαδικτύου: 

●	 	Συνεχής ενημέρωση: Παρακολουθήστε δικτυακούς τόπους με προγράμματα προ-
στασίας και εγγραφείτε σε mailing lists που ενημερώνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου για τις νέες απειλές. Είναι βασικό να γνωρίζετε τις απειλές πριν διαδοθούν 
ευρέως. Έτσι, μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε καλύτερα.

●	  Επιλογή «δύσκολων» συνθημάτων: Τα προγράμματα των hackers στο Διαδίκτυο περι-
λαμβάνουν δεκάδες χιλιάδες πιθανών συνθημάτων. Με αυτά τα προγράμματα, όταν 
το σύνθημα είναι συνηθισμένο και απλό να βρεθεί, οι hackers μπορούν να εισβάλουν 
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στα συστήματα των υπολογιστών. Ένα ιδανικό σύνθημα μπορεί να είναι ο συνδυασμός 
συμβόλων και αριθμών, όπως, π.χ., το 45#Β&90!

●	  Συχνή αλλαγή του συνθήματος: Ακόμα και να το βρουν οι hackers, εσείς ήδη θα χρη-
σιμοποιείτε ένα καινούριο.

●	  Συνεχής ενημέρωση των εγκατεστημένων προγραμμάτων προστασίας: Πολλές εται-
ρείες λογισμικού προσφέρουν ανανεώσεις και συμπληρωματικά modules στα προ-
γράμματα ασφάλειας που παρέχουν για να μπορούν αυτά να ανταποκρίνονται στις νέες 
απειλές. Οι μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά το πρόγραμμα ασφά-
λειας που διαθέτουν και να το ανανεώνουν συχνά για να μπορεί να αντιμετωπίζει τις 
νέες απειλές που εμφανίζονται.

●	 	Προστασία των συστημάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιεί η επι-
χείρηση: Διαλέξτε συστήματα e-mail που «μπλοκάρουν» ιούς που πιθανόν να περιέχο-
νται στα e-mails που λαμβάνει η επιχείρηση. Οι υπάλληλοι της επιχείρησης θα πρέπει 
να εκπαιδευθούν για να μην ανοίγουν συνημμένα αρχεία (file attachments) από πηγές 
που δε γνωρίζουν, και που είναι ο συνηθέστερος τρόπος για να εισέλθει ένας ιός στον 
υπολογιστή. 

●	 	Έλεγχος του συστήματος για αδυναμίες: Πραγματοποιήστε τακτικά τεστ για να βρείτε 
τυχόν αδυναμίες του συστήματος. Αυτά τα τεστ μπορούν να γίνουν τόσο μέσα από το 
δίκτυο της εταιρείας όσο και με εργαλεία που μπορούν να βρεθούν στο Διαδίκτυο. Για 
παράδειγμα, μπορείτε με ένα πρόγραμμα που «σπάει» κωδικούς να δείτε αν πρέπει να 
αλλαχθούν οι κωδικοί πρόσβασης των χρηστών της εταιρείας.

●	  Εκπαίδευση και διαβάθμιση του προσωπικού: Οι υπάλληλοι της εταιρείας πρέπει να 
κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι εταιρικά στοιχεία και πληροφορίες να παραμέ-
νουν εμπιστευτικά και κυρίως να μην κυκλοφορούν ευρέως στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, 
θα πρέπει να υπάρχει διαβάθμιση του προσωπικού προκειμένου να ελέγχεται η πρό-
σβαση στο σύστημα της επιχείρησης.

●	 	Ενημέρωση των προγραμμάτων και του λειτουργικού συστήματος: Διατηρήστε το 
λειτουργικό σας σύστημα και τα προγράμματά σας ενημερωμένα και εγκαταστήστε τις 
τελευταίες ενημερώσεις. Έτσι και το σύστημα θα είναι πιο σταθερό και οι νέες συμπλη-
ρώσεις στα προγράμματα ασφάλειας θα λειτουργούν καλύτερα. 

●	 	Αντι-ιικά παντού: Όλα τα συστήματα, από φορητούς υπολογιστές μέχρι τους εξυπηρε-
τητές (servers) της επιχείρησης, θα πρέπει προστατεύονται από ιούς. Αν έχετε εγκατα-
στήσει τέτοια προγράμματα, βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί κατάλληλα. Επίσης βεβαι-
ωθείτε ότι οι υπάλληλοι της εταιρείας δεν έχουν το δικαίωμα να απενεργοποιήσουν 
αυτά τα συστήματα. 

●	 	Δημιουργία εταιρικής πολιτικής ασφάλειας: Καταγράψτε την πολιτική ασφάλειας της 
επιχείρησής σας και ανανεώστε την ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να περιγράφει 
και να ανταποκρίνεται καλύτερα σε νέες απειλές που προκύπτουν. Φροντίστε όλοι οι 
υπάλληλοι να εφαρμόζουν τις αρχές αυτής της πολιτικής.
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1.4  Εφαρμογές Διαδικτύου για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τόσο οι μικρομεσαίες όσο και γενικότερα όλες οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους ένα 
μεγάλο αριθμό από εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να βελ-
τιώσουν την εσωτερική τους οργάνωση, καθώς και τις διαδικασίες τους στην επιχειρη-
ματική δραστηριότητα και τις συναλλαγές με τους πελάτες και τους προμηθευτές τους. Οι 
εφαρμογές Διαδικτύου για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) παρέχουν τη δυνατό-
τητα να διευρύνουν το επιχειρηματικό τους περιβάλλον, να δραστηριοποιηθούν σε μεγαλύ-
τερες αγορές, να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος και γενικότερα να επιβιώσουν στο 
σύγχρονο, άκρως ανταγωνιστικό, επιχειρηματικό περιβάλλον. Ορισμένες από τις εφαρμο-
γές αυτές, τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει μία ΜΜΕ, κατά περίπτωση και σύμ-
φωνα με τις δυνατότητές της, καθώς και το αντικείμενο δραστηριοποίησής της παρατίθε-
νται στη συνέχεια.

1.4.1  E-mail

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι το άμεσο αντίστοιχο του παραδοσιακού ταχυδρομείου, 
αλλά σε ηλεκτρονική μορφή, και επιτρέπει την ανταλλαγή οποιασδήποτε μορφής επικοινω-
νίας μεταξύ των χρηστών. Είναι επίσης ένας γρήγορος, οικονομικός και αποδοτικός τρόπος 
επικοινωνίας μεταξύ μεμονωμένων χρηστών οπουδήποτε στον κόσμο.

Αποτελεί ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Διαδικτύου, το οποίο πραγματικά μεί-
ωσε στο ελάχιστο το χρόνο που απαιτείται για την επικοινωνία και την αποστολή δεδομέ-
νων. Το e-mail προσφέρει ένα εξαιρετικό εργαλείο marketing στις ΜΜΕ, καθώς τους δίνει 
τη δυνατότητα να προωθήσουν τα προϊόντα τους και να επικοινωνήσουν με τους πελάτες 
τους γρήγορα, εύκολα και κυρίως με χαμηλό κόστος. Η αποστολή προσωπικών διαφημι-
στικών μηνυμάτων γενικεύεται όλο και περισσότερο στο πλαίσιο του λεγόμενου άμεσου 
marketing. 

Για τα ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επι-
κρατήσει ο όρος spam. Spam είναι η μαζική αποστολή μεγάλου αριθμού μηνυμάτων που 
απευθύνονται σε ένα σύνολο παραληπτών του Διαδικτύου χωρίς αυτοί να το επιθυμούν και 
χωρίς να έχουν συνειδητά προκαλέσει την αλληλογραφία με τον εν λόγω αποστολέα. Το 
spam συχνά έχει τη μορφή ενημερωτικών ή διαφημιστικών μηνυμάτων για προϊόντα ή 
υπηρεσίες τα οποία φθάνουν στο γραμματοκιβώτιό μας χωρίς να έχουμε ζητήσει τη συγκε-
κριμένη πληροφόρηση. Η αλληλογραφία αυτή, λοιπόν, μπορεί να χαρακτηριστεί ως απρό-
κλητη ή ανεπιθύμητη, δύο όροι που χρησιμοποιούμε για την απόδοση στη γλώσσα μας της 
έννοιας του spam.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά ενός spam μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα σημεία:

●	 	Απρόκλητο: Η επικοινωνία που επιχειρείται είναι απρόκλητη, με την έννοια ότι δεν 
υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ παραλήπτη και αποστολέα που θα δικαιολογούσε ή θα 
προκαλούσε την επικοινωνία αυτή. 

●	 	Εμπορικό: Πολλές φορές το spam αφορά την αποστολή μηνυμάτων εμπορικού χαρα-
κτήρα με σκοπό την προβολή και τη διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών για την προ-
σέλκυση πελατών και την πραγματοποίηση πωλήσεων. 



36 IME ΓΣΕΒΕΕ -    ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

●	 	Mαζικό: Το spam συνίσταται στη μαζική αποστολή μεγάλων ποσοτήτων μηνυμάτων 
από τον αποστολέα σε ένα πλήθος παραληπτών. Συνήθως το ίδιο μήνυμα ή ελαφρά 
διαφοροποιημένο στέλνεται σε ένα μεγάλο πλήθος παραληπτών. 

Η αποστολή μηνυμάτων, δεδομένων και αρχείων, που παλιά στοίχιζε πολύ σε χρόνο και 
χρήμα, γίνεται πλέον με ένα κλικ, γρήγορα και εύκολα, σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Από 
τη στιγμή που το Internet αποτελεί επιχειρηματικό εργαλείο πρώτης γραμμής, το ίδιο συμ-Internet αποτελεί επιχειρηματικό εργαλείο πρώτης γραμμής, το ίδιο συμ- αποτελεί επιχειρηματικό εργαλείο πρώτης γραμμής, το ίδιο συμ-
βαίνει και με το e-mail. Άλλωστε η γρήγορη και εύκολη επικοινωνία αποτελεί ένα από 
τα κυριότερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του Διαδικτύου. Το e-mail λοιπόν «που-e-mail λοιπόν «που--mail λοιπόν «που-mail λοιπόν «που- λοιπόν «που-
λάει», «προωθεί», «πληροφορεί» και «υπενθυμίζει». Εν ολίγοις αποτελεί ένα από τα πιο 
χρήσιμα και, κυρίως, οικονομικότερα μέσα του marketing.

Για άμεση ανταπόκριση marketing δεν υπάρχει γρηγορότερος, φτηνότερος ή πιο αποτε-marketing δεν υπάρχει γρηγορότερος, φτηνότερος ή πιο αποτε- δεν υπάρχει γρηγορότερος, φτηνότερος ή πιο αποτε-
λεσματικός τρόπος για να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις του εξαιρετικά ανταγωνιστικού 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος από το e-mail. Το e-mail σάς επιτρέπει να στοχεύσετε σε 
ένα κοινό το οποίο είναι έτοιμο να ακούσει το μήνυμά σας. Μπορείτε να χωρίσετε αυτό το 
κοινό σε δημογραφικές ομάδες και να στείλετε στην κάθε ομάδα μήνυμα έτσι ώστε να έχετε 
ανταπόκριση. 

Μπορείτε, επίσης, να οργανώσετε προωθητικές ενέργειες (καμπάνιες) για προσφορές, με 
τις οποίες σας επιτρέπεται να πουλήσετε και να ξαναπουλήσετε τα προϊόντα και τις υπη-
ρεσίες σας από την αρχή. Και, αντί να γίνονται πωλήσεις μέσα σε εβδομάδες ή ακόμη και 
μήνες αφού ξεκινήσει η προώθηση –όπως στην περίπτωση του παραδοσιακού ταχυδρο-
μείου– μία «e-mail καμπάνια» μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη μόνο μέσα σε λίγες 
μέρες.

Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, το 78% των Αμερικανών καταναλωτών κατέταξαν το e-mail 
ως την καλύτερη μέθοδο επικοινωνίας. Τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο της επιχείρησης; Ότι 
οι μελλοντικοί σας πελάτες θα προτιμούσαν να ακούσουν νέα σας μέσω e-mail περισσό-e-mail περισσό--mail περισσό-mail περισσό- περισσό-
τερο από άλλες μορφές επικοινωνίας. Το e-mail marketing πλέον δεν έχει γίνει μόνο ένα 
από τα κυριότερα εργαλεία μείωσης κόστους για τις επιχειρήσεις, αλλά και εργαλείο για την 
αύξηση της πελατειακής βάσης και την οικοδόμηση καλύτερων και ισχυρότερων σχέσεων 
με τους πελάτες που ήδη έχει μια επιχείρηση δίνοντας στις ΜΜΕ, που το χρησιμοποιούν, 
ένα συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στους ανταγωνιστές της.

Τα χαρακτηριστικά του e-mail marketing, και κατά συνέπεια τα πλεονεκτήματά του, μπο-e-mail marketing, και κατά συνέπεια τα πλεονεκτήματά του, μπο--mail marketing, και κατά συνέπεια τα πλεονεκτήματά του, μπο-mail marketing, και κατά συνέπεια τα πλεονεκτήματά του, μπο- marketing, και κατά συνέπεια τα πλεονεκτήματά του, μπο-marketing, και κατά συνέπεια τα πλεονεκτήματά του, μπο-, και κατά συνέπεια τα πλεονεκτήματά του, μπο-
ρούν να συνοψισθούν γενικά ως εξής:

●	 	Οικονομικό: Επειδή οι επικοινωνίες με e-mail «δημιουργούνται» και διανέμονται ηλε-
κτρονικά, δεν υπάρχει κόστος εκτύπωσης. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι το κόστος σχεδι-
ασμού και διανομής των προϊόντων του e-mail marketing είναι βασικά πολύ λιγότερο 
από τη δημιουργία και την αποστολή παρόμοιων εκτυπωμένων υλικών για τον ίδιο 
αριθμό πελατών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπορείτε να διανέμετε τα υλικά σας πιο 
συχνά σε χαμηλότερο κόστος. Ακόμη, από τη στιγμή που είναι τόσο εύκολο να προω-
θούνται τα e-mails σε πολλούς φίλους και συναδέλφους σας, το κόστος ανά επικοινω-
νία μειώνεται δραματικά, καθώς όλο και περισσότεροι στόχοι επιτυγχάνονται ανά επι-
κοινωνία.
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●	 	Επικοινωνιακό: Το e-mail ενθαρρύνει το διάλογο ανάμεσα στους πελάτες σας και εσάς 
με το να τους επιτρέπει να μοιράζονται τις απόψεις τους και τα σχόλιά τους μαζί σας 
μέσα από έρευνες αλλά και μέσα από άλλες μορφές καταγραφής απόψεων των πελα-
τών. Το αποτέλεσμα είναι να καταλαβαίνετε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών σας και 
να επαναπροσδιορίσετε τις προωθητικές σας ενέργειες.

●	 	Ολοκληρωμένο: Μπορείτε να αυξήσετε την επισκεψιμότητα του δικτυακού σας τόπου 
προσθέτοντας σε όλα τα e-mails που στέλνετε παραπομπές στο web site της επιχεί-
ρησής σας. Από τη στιγμή που οι περισσότεροι άνθρωποι εξετάζουν το e-mail τους σε 
καθημερινή βάση (χωρίς όμως να μπαίνουν στο site σας πολύ συχνά), τότε το e-mail 
δρα σαν ένα είδος «mobile website» το οποίο ελκύει την προσοχή για σημαντικά ζητή-
ματα που αφορούν την επιχείρησή σας τα οποία διαφορετικά θα περνούσαν απαρατή-
ρητα.

●	 	Μια δεύτερη ομάδα πωλήσεων: Οι ήδη υπάρχοντες πελάτες μπορούν εύκολα να προ-
ωθήσουν αντίγραφα του e-mail σας σε φίλους σας και συναδέλφους. Το αποτέλεσμα 
είναι να μεταμορφώνετε τους πελάτες σας ουσιαστικά σε μια δεύτερη ομάδα πωλή-
σεων και να μεταδίδετε το μήνυμα σε πιο πολλούς μελλοντικούς πελάτες από αυτούς 
που θα ελπίζατε ότι θα προσεγγίσετε μόνοι σας.

●	 	Αλλάζει εύκολα: Τα υλικά εκτύπωσης είναι ίδια – εάν θέλετε να κάνετε ακόμα και πολύ 
μικρές αλλαγές θα σας πάρει χρόνο και θα σας κοστίσει. Με το e-mail οι αλλαγές είναι 
πολύ απλές κάνοντας ευκολότερη τη διανομή σε πιο συχνή βάση και με πολύ λιγότερα 
προβλήματα.

●	 	Ανιχνεύσιμο: Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας, μπορείτε να βρείτε πόσοι 
άνθρωποι είδαν και άνοιξαν το e-mail σας, ποια άρθρα, νέα ή ποιο άλλο περιεχόμενο 
ήταν το πιο δημοφιλές, και πόσες φορές το e-mail σας προωθήθηκε σε φίλους ή συνα-
δέλφους.

●	 	Προσωπικό: Χρησιμοποιώντας τη νέα τεχνολογία, είναι πολύ απλό να κάνετε τα e-mails 
σας προσωπικά και να διανέμετε το περιεχόμενο που αντιστοιχεί στα ενδιαφέροντα του 
κάθε λήπτη. Η προσωπική επικοινωνία, σε αντάλλαγμα, πιάνει μεγαλύτερα ποσοστά 
ανταπόκρισης από άλλα μέσα.

Τα πλεονεκτήματα του e-mail marketing είναι λοιπόν πολλά, και κυρίως πολύ χρήσιμα, 
ιδιαίτερα για μια ΜΜΕ που δε διαθέτει τους πόρους (και σε χρόνο αλλά και σε χρήμα) για 
να προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της με τα παραδοσιακά διαφημιστικά μέσα.

1.4.2  Τηλεδιάσκεψη (Video Conferencing)

Πρόκειται για μια από τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Με 
την υπηρεσία αυτή μπορούν να είναι σε οπτική και ακουστική επαφή ταυτόχρονα αρκε-
τοί άνθρωποι από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Μέσα από τη διάσκεψη αυτού του 
τύπου χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και άλλα μέσα επικοινωνίας όπως fax, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, προβολείς ταινιών, slides κ.λπ. 
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Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την υπηρεσία της τηλεδιάσκεψης είναι διαφορετικού 
τύπου. Υπάρχουν τα κέντρα των οργανισμών τηλεπικοινωνίας που είναι ειδικά στούντιο. 
Ένα τέτοιο κέντρο μπορεί να στηθεί σε μία επιχείρηση, εφόσον οι ανάγκες της το απαιτούν, 
αυξάνοντας όμως το κόστος της επένδυσης το οποίο ωστόσο αντισταθμίζεται με τα οφέλη 
και την ποιότητα που θα αποκομίσει από τη χρήση του. Παράδειγμα μπορεί να αποτελεί η 
δημιουργία ενός χώρου τηλεδιάσκεψης σε μία ΜΜΕ, η οποία όμως το χρησιμοποιεί για να 
επικοινωνεί με τους προμηθευτές της ή με επιχειρήσεις σε απομακρυσμένα σημεία στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το κέντρο τηλεδιάσκεψης που θα δημιουργηθεί μπορεί να απο-
τελεί αναγκαιότητα της ίδιας της επιχείρησης ή ακόμα υποχρέωση της συνεργαζόμενης 
επιχείρησης προς τη δική σας προκειμένου να υπάρχει ένας σταθερός και ποιοτικός τρό-
πος επικοινωνίας κατά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Ένα δεύτερο τρόπο επικοινωνίας, ο οποίος είναι αρκετά διαδεδομένος και με χαμηλότερο 
κόστος εγκατάστασης, αποτελεί η χρησιμοποίηση δωρεάν ή χαμηλού κόστους εφαρμο-
γών, οι οποίες εγκαθίστανται στον υπολογιστή του επιχειρηματία και με τη χρήση ευρυζω-
νικών συνδέσεων παρέχουν τη δυνατότητα να επικοινωνεί με τους πωλητές, τους προ-
μηθευτές του και γενικότερα με συνεργάτες που βρίσκονται μακριά από την επιχείρηση. 
Αυτής της μορφής συστήματα τηλεδιάσκεψης είναι, λόγω του μηδενικού ή του πολύ χαμη-
λού κόστους, διαδεδομένα στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στους απλούς χρήστες-φίλους που 
επικοινωνούν μεταξύ τους, καθώς και στους συνεργάτες επιχειρηματίες που διαμένουν σε 
διαφορετικές πόλεις. Μία τέτοια δωρεάν εφαρμογή είναι το Skype (www.skype.com), το 
οποίο μας επιτρέπει να επικοινωνούμε μέσω μετάδοσης φωνής, εικόνας και δεδομένων 
(αρχείων) με άλλους χρήστες του Διαδικτύου. Η επικοινωνία μέσω υπολογιστών συνδεδε-
μένων στο Internet επιτυγχάνεται με βιντεοκάμερες και το ειδικό αυτό λογισμικό. 

Η τηλεδιάσκεψη αποτελεί ένα εργαλείο που διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ επιχειρή-
σεων, μεταξύ του προσωπικού μιας επιχείρησης και των πωλητών της, μεταξύ της ίδιας 
επιχείρησης και των παραρτημάτων της, καθώς και με άλλους χρήστες που βρίσκονται σε 
μεγάλες αποστάσεις και χρησιμοποιούν τα ευρυζωνικά δίκτυα. 

Με το ύψος των χρημάτων που απαιτούνται για τις οργανώσεις, τις διάφορες εκδηλώσεις ή 
την εταιρική παρουσία σε μια εκδήλωση, γίνεται προφανές ότι η προτεραιότητα της τηλεδι-
άσκεψης στον εταιρικό κόσμο των επιχειρήσεων δεν μπορεί να αγνοηθεί, ακόμη και όταν 
αναφερόμαστε σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Δεν αποτελεί ένα εργαλείο πολυτελείας 
για την επικοινωνία, αλλά ένα εργαλείο διευκόλυνσής της με χαμηλό κόστος. Τα συστήματα 
τηλεδιάσκεψης επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν συναντήσεις από απομα-
κρυσμένα σημεία, να ενημερώνονται, να ασκούν οικονομικές δραστηριότητες, να παρέ-
χουν εκπαιδευτικά σεμινάρια στους εργαζόμενους, να παίρνουν συνεντεύξεις, καθώς και 
πολλές άλλες εφαρμογές.

1.4.2.1 Η τηλεδιάσκεψη στις επιχειρήσεις

Τα εργαλεία φωνής και τηλεδιάσκεψης βελτιώνουν τις επικοινωνίες και παρέχουν καλύ-
τερη εξυπηρέτηση πελατών, επιτρέποντας την εργασία εν κινήσει και προσφέροντας στους 
συνεργάτες της επιχείρησης πρόσβαση στα δεδομένα της. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 
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ορισμένοι τρόποι με τους οποίους οι επιχειρήσεις επωφελούνται από τις λύσεις φωνής, 
τηλεδιάσκεψης και ενοποιημένων επικοινωνιών:

Εξυπηρέτηση πελατών:

●	 Προσφέρετε στους πελάτες εύκολη και άμεση πρόσβαση στην επιχείρησή σας. 

●	 	Επιτρέπετε την εμφάνιση αναδυόμενων παραθύρων με πληροφορίες πελατών στις 
οθόνες των εργαζομένων σας, καθώς ο πελάτης καλεί. 

Με την τεχνολογία κέντρου εξυπηρέτησης πελατών, ως μέρος μιας λύσης ενοποιημένων 
επικοινωνιών, η εταιρεία σας μπορεί να προσφέρει πολλές διαφορετικές επιλογές επικοι-
νωνίας, όπως τηλέφωνο, fax, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή λειτουργία ανταλλαγής μηνυμά-fax, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή λειτουργία ανταλλαγής μηνυμά-, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή λειτουργία ανταλλαγής μηνυμά-
των «click-to-chat». 

Φορητότητα:

●	 	Αποκτάτε πρόσβαση στο γραφείο από απομακρυσμένα σημεία για φωνή, βίντεο ή 
δεδομένα. 

●	 Έχετε πλήθος επιλογών για απομακρυσμένη τηλεδιάσκεψη. 

●	 	Βελτιώνετε τις δυνατότητες επικοινωνίας και ανταποκρισιμότητας των εργαζομένων 
από απόσταση. 

Οι εργαζόμενοι πλέον δεν εκτελούν την εργασία τους μόνο από το γραφείο. Βρίσκονται 
εκτός της εταιρείας, στους χώρους του πελάτη για πωλήσεις, στο αεροδρόμιο, στο σπίτι ή 
σε άλλες εγκαταστάσεις της εταιρείας σας. Οι εργαζόμενοι μπορούν να ενοποιήσουν όλες 
τις εισερχόμενες επαγγελματικές κλήσεις (σε κινητά τηλέφωνα, τηλέφωνα οικιακού γρα-
φείου ή σε οποιοδήποτε προσωρινό τηλέφωνο τηλε-εργασίας) σε έναν επαγγελματικό 
τηλεφωνικό αριθμό και να λαμβάνουν τις κλήσεις αμέσως όπου και αν εργάζονται. 

Συνεργασία:

●	 Αποκτάτε εύκολη πρόσβαση σε εργαλεία συνεργασίας. 

●	 	Αξιοποιείτε τις λειτουργίες του ημερολογίου και την ανταλλαγή μηνυμάτων για εύκολο 
συντονισμό. 

Οι λύσεις φωνής, τηλεδιάσκεψης και ενοποιημένων επικοινωνιών επιτρέπουν την πρό-
σβαση στα εργαλεία συνεργασίας που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση συνα-
ντήσεων και συσκέψεων με φωνητικές υπηρεσίες και μέσω Web, για υπηρεσίες βίντεο, 
φωνητικού ταχυδρομείου και άλλες χρησιμοποιώντας ένα ενιαίο εύχρηστο περιβάλλον 
εργασίας χρήστη σε πολλές διαφορετικές ενσύρματες και ασύρματες συσκευές.

Μείωση κόστους, βελτίωση παραγωγικότητας με:
●	 	τηλεφωνικά συστήματα IP που συμβάλλουν στη μείωση του κόστους τηλεφωνικών 

χρεώσεων, 
●	 	συνδυασμένο δίκτυο φωνής και δεδομένων για απλουστευμένη εγκατάσταση και δια-

χείριση, 
●	 	ενοποιημένη λειτουργία ανταλλαγής μηνυμάτων για μείωση του χρόνου διαχείρισης 

μηνυμάτων, 
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●	 	φωνητικές υπηρεσίες και τηλεδιάσκεψη μέσω Web για βελτίωση της παραγωγικότη-
τας και μείωση του κόστους μετακινήσεων. 

1.4.2.2 Web 2.0 και σύγχρονη επιχείρηση

Σήμερα γίνεται λόγος για το Web 2.0, το οποίο εισάγει νέους τρόπους εργασίας, ψυχαγω-Web 2.0, το οποίο εισάγει νέους τρόπους εργασίας, ψυχαγω- 2.0, το οποίο εισάγει νέους τρόπους εργασίας, ψυχαγω-
γίας, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με άλλους χρήστες διά μέσου του Web. Το Web 2.0 
δεν είναι κάποια νέα τεχνολογία software ή hardware, αλλά ένας γενικός όρος για να περι-software ή hardware, αλλά ένας γενικός όρος για να περι- ή hardware, αλλά ένας γενικός όρος για να περι-hardware, αλλά ένας γενικός όρος για να περι-, αλλά ένας γενικός όρος για να περι-
γράψουμε πρωτοποριακές υπηρεσίες δεύτερης γενιάς που προάγουν την ενοποίηση του 
Web με το περιβάλλον χρήσης του PC (ή άλλων φορητών και μη συσκευών που μπορούν 
να αποκτήσουν πρόσβαση στο Internet) και διευκολύνουν τη συνεργασία και την ανταλ-Internet) και διευκολύνουν τη συνεργασία και την ανταλ-) και διευκολύνουν τη συνεργασία και την ανταλ-
λαγή δεδομένων μεταξύ χρηστών. 

Το Web 2.0 είναι μια φράση που εφευρέθηκε από την O’ Reilly το 2004. Οι εφαρμογές και 
τα χαρακτηριστικά του Web 2.0 έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν τον τομέα των επιχειρή-Web 2.0 έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν τον τομέα των επιχειρή- 2.0 έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν τον τομέα των επιχειρή-
σεων. Η επίδραση αυτή επικεντρώνεται στην εσωτερική τους συγκέντρωση, στην εμπο-
ρική δραστηριότητα και στην πολιτική τους προς τους καταναλωτές. Οι δημοφιλέστερες 
χρήσεις εφαρμογών Web 2.0 είναι τα blogs και τα forums. Ήδη οι δυνατότητες του Web 
2.0 είναι αξιοποιήσιμες σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα επιχειρηματικά περιβάλλοντα, π.χ. 
με πλήρη συστήματα διαχείρισης (CMS) που είναι αποκλειστικά on-line. Όμως, η λίστα των 
εφαρμογών Web 2.0 δεν εξαντλείται σε εφαρμογές και υπηρεσίες που μπορεί σήμερα να 
περνάνε απαρατήρητες σε κάποιους. Ακόμα και τα πιο δημοφιλή και επιτυχημένα web 
mails των ημερών μας –και συγκεκριμένα τα Gmail, Yahoo! Mail και Windows Live Mail– 
δεν είναι άλλα από εφαρμογές Web 2.0. 

Τα κυριότερα εργαλεία του Web 2.0 περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

●	 Social networks, π.χ. facebook.com και myspace.com
●	 RSS, newsgator.com, π.χ. feedburner.com
●	 Open source software, π.χ. openoffice.org και mysql.com
●	 Blogs, π.χ. weblogs.com και blogger.com
●	 Social search engines, π.χ. technorati.com
●	 User review portals, π.χ. tripadvisor.com και cnet.com
●	 P2P file sharing, π.χ. gnutella.com
●	 C2C e-commerce, π.χ. ebay.com, accompany.com
●	 Comparison shopping sites, π.χ. froogle.com και shopzilla.com
●	 Podcasts, π.χ. podshow.com
●	 	Wikis και άλλα συμμετοχικά λογισμικά (collaboration software), π.χ. socialtext.com και 

wiki.org
●	 Tagging, π.χ. del.icio.us.com και flickr.com
●	 Social gaming ή metaverse environments, π.χ. secondlife.com
●	 Mash-ups, π.χ. earthbookers.com και chicagocrime.org

Στο Web 1.0 οι στρατηγικές marketing των εταιρειών στηρίζονταν κυρίως σε τρεις τομείς:
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●	 	στην άμεση προώθηση πληροφοριακού υλικού στον πελάτη μέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου,

●	 	στη βελτιστοποίηση της θέσης της ιστοσελίδας της εταιρείας στα αποτελέσματα των 
μηχανών αναζήτησης του Διαδικτύου κατά την αναζήτηση πληροφοριών από τους χρή-
στες,

●	 	στη δημιουργία συμμαχιών μέσω της διασύνδεσης – παραπομπής της ιστοσελίδας της 
επιχείρησης στην ιστοσελίδα μιας συνεργαζόμενης επιχείρησης.

Η βασική αλλαγή από το Web 1.0 στο Web 2.0 έγκειται στα ακολούθα σημεία:

●	 Το Web 2.0 είναι μια πλατφόρμα για όλους. 
●	 	Στο Web 2.0 ένα μεγάλο μέρος της «εξουσίας» πηγάζει από πολλούς «μικρούς» και όχι 

από λίγους «μεγάλους».
●	 Στο Web 2.0 προσφέρονται κυρίως υπηρεσίες.

Με τη χρήση του Web 2.0 δημιουργούνται νέες μορφές εμπορίου (π.χ. το εμπόριο μέσω 
eBay). Στο Web 1.0 ο χρήστης καλεί μια URL, λαμβάνει πληροφορίες και, μέσω υπερ-
συνδέσμων (hyperlinks), μπορεί να φτάνει σε άλλες τοποθεσίες στο Διαδίκτυο. Στην ουσία 
πρόκειται για μια παθητική χρήση των προϋπαρχόντων δεδομένων.

Εφαρμογές στο Web 2.0 όπως Wiki, Podcasts κτλ. επιτρέπουν στο χρήστη να εισάγει ο 
ίδιος άμεσα τις δικές του πληροφορίες στο Διαδίκτυο. Αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται σε 
άμεση διάθεση για τους άλλους χρήστες. Έτσι μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση σε ό,τι 
γράφεται. 

Με την έλευση του Web 2.0 παρουσιάζονται εκατοντάδες νέοι τρόποι για να γίνει προσέγ-Web 2.0 παρουσιάζονται εκατοντάδες νέοι τρόποι για να γίνει προσέγ- 2.0 παρουσιάζονται εκατοντάδες νέοι τρόποι για να γίνει προσέγ-
γιση του πελάτη, οι περισσότεροι από τους οποίους δημιουργούνται από τους ίδιους τους 
καταναλωτές, μέσω της χρήσης και διάδοσης του περιεχομένου των social media. Πολλές 
επιχειρήσεις και στελέχη marketing έχουν ήδη κατανοήσει πόσο σημαντικό είναι να αυξή-marketing έχουν ήδη κατανοήσει πόσο σημαντικό είναι να αυξή- έχουν ήδη κατανοήσει πόσο σημαντικό είναι να αυξή-
σουν την παρουσία τους στη νέα αυτή διαδικτυακή πραγματικότητα. Παραδείγματα τέτοιων 
εφαρμογών στις επιχειρήσεις δίνονται στη συνέχεια.

Ενίσχυση και προώθηση εμπορικών σημάτων 

Μέσω των εφαρμογών του Web 2.0 ενισχύεται η ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με 
την ύπαρξη της εταιρείας ή των προϊόντων της. Συζητήσεις για την εταιρεία πραγματοποι-
ούνται στο Διαδίκτυο με ή χωρίς τη δική της συμμετοχή. Καθήκον και στρατηγική απόφαση 
της εταιρείας αποτελεί η συμμετοχή της στη συζήτηση αυτή με τρόπους που να δίνουν 
έμφαση στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες των καταναλωτών – τροφοδοτώντας τους με 
πληροφορίες και επιδρώντας σε αυτούς με τρόπους που θα ενδυναμώσουν το εμπορικό 
της σήμα και θα διασφαλίσουν την αναγνωρισιμότητα και το κύρος της. Η επιλογή της ως 
θέμα συζήτησης αποτελεί επιτυχία για μια εταιρεία που έχει ξεκινήσει να εμπλέκεται με το 
Web 2.0.

Ανάπτυξη νέου προϊόντος

Η συμβολή των χρηστών-καταναλωτών στο Web 2.0 δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία 
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και διακίνηση περιεχομένου. Η επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει την άμεση ανατροφοδό-
τηση που έχει από το καταναλωτικό κοινό και για την επίτευξη στόχων όπως η ανάπτυξη 
νέων προϊόντων ή η βελτίωση των ήδη υπαρχόντων. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δίνουν 
την ευκαιρία στους χρήστες να συμμετέχουν σε όλη τη διαδικασία βελτίωσης ή ανάπτυξης 
ενός προϊόντος επιτρέποντάς τους να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους σχετικά με τον 
επανασχεδιασμό, την αναβάθμιση, τη λειτουργικότητα κτλ. των προϊόντων και υπηρεσιών 
τους αξιοποιώντας όλη την πληροφορία που συσσωρεύεται στο Web 2.0.

Διαφήμιση

Η παραδοσιακή διαφήμιση των προϊόντων, μέσα από καταχωρήσεις σε έντυπο υλικό, 
ραδιόφωνο και, φυσικά, τηλεόραση, απαιτεί υψηλό κόστος και απευθύνεται σε ένα γενικό 
κοινό. Στην περίπτωση που δημιουργηθούν διαφορετικές εκδοχές της ώστε να στοχεύει 
σε πιο συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων, το κόστος αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Από 
την άλλη, η διαδικτυακή διαφήμιση απαιτεί λιγότερα χρήματα για να υλοποιηθεί. Μέσω των 
εφαρμογών και της τεχνολογίας Web 2.0 μπορεί να γίνει ακόμη πιο στοχευμένη, εξετάζο-Web 2.0 μπορεί να γίνει ακόμη πιο στοχευμένη, εξετάζο- 2.0 μπορεί να γίνει ακόμη πιο στοχευμένη, εξετάζο-
ντας τις προσωπικές προτιμήσεις των χρηστών που δημοσιοποιούνται από τις προηγούμε-
νες αγορές τους, την κατάθεση των απόψεών τους και το social bookmarking. Με την ολο-social bookmarking. Με την ολο- bookmarking. Με την ολο-bookmarking. Με την ολο-. Με την ολο-
ένα και μεγαλύτερη αύξηση των χρηστών του Διαδικτύου προσφέρει εύκολη και άμεση 
πρόσβαση σε ένα τεράστιο αγοραστικό κοινό. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα Web 2.0 διαφήμισης είναι αυτή της εταιρείας General 
Motors για το SUV Chevy Tahoe. Η εταιρεία έδινε την ευκαιρία στους επισκέπτες της ιστο- για το SUV Chevy Tahoe. Η εταιρεία έδινε την ευκαιρία στους επισκέπτες της ιστο-SUV Chevy Tahoe. Η εταιρεία έδινε την ευκαιρία στους επισκέπτες της ιστο- Chevy Tahoe. Η εταιρεία έδινε την ευκαιρία στους επισκέπτες της ιστο-Chevy Tahoe. Η εταιρεία έδινε την ευκαιρία στους επισκέπτες της ιστο- Tahoe. Η εταιρεία έδινε την ευκαιρία στους επισκέπτες της ιστο-Tahoe. Η εταιρεία έδινε την ευκαιρία στους επισκέπτες της ιστο-. Η εταιρεία έδινε την ευκαιρία στους επισκέπτες της ιστο-
σελίδας της να δημιουργήσουν αυτοί το video της διαφήμισης για το συγκεκριμένο αμάξι, 
με κίνητρο κάποιο χρηματικό έπαθλο. Με τη λήξη του διαγωνισμού 629.000 άτομα είχαν 
επισκεφθεί την ιστοσελίδα και 22.000 video είχαν ανέβει σε αυτή. Πέρα από αυτό, η δημι-video είχαν ανέβει σε αυτή. Πέρα από αυτό, η δημι- είχαν ανέβει σε αυτή. Πέρα από αυτό, η δημι-
ουργία και blog, στο οποίο συζητιούνταν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του αμα-blog, στο οποίο συζητιούνταν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του αμα-, στο οποίο συζητιούνταν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του αμα-
ξιού, βοήθησε την εταιρεία να ξεχωρίσει και να δώσει έμφαση στα σημεία που υπερτερεί 
σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Ακόμη και η αρνητική κριτική-διαφήμιση που έγινε, κυρίως 
για τη ρύπανση που προκαλούν αμάξια τέτοιου τύπου, είχε τελικά αποτελέσματα στη δημο-
τικότητα του προϊόντος.

Φαινόμενο Long Tail

Πολλές είναι οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύτηκαν το φαινόμενο αυτό επωφελούμενες 
τις τεχνολογίες του Web 2.0. Σύμφωνα με αυτό, πολλά πεδία της αγοράς ακολουθούν μια 
εκθετική καμπύλη αναζήτησης. Στην αρχή της, βρίσκονται οι υψηλές πωλήσεις που ανή-
κουν στα δημοφιλή προϊόντα τα οποία είναι τα κυρίαρχα στην κατηγορίας τους. Το κοινό 
των συγκεκριμένων πωλήσεων είναι το λεγόμενο ευρύ κοινό που προσεγγίζεται με τους 
παραδοσιακούς τρόπους διαφήμισης. Όσο μετατοπιζόμαστε δεξιά της καμπύλης, οι πωλή-
σεις μειώνονται και εκεί ανήκουν τα λιγότερo δημοφιλή προϊόντα.

Αυτά είναι διαφοροποιημένα σε σχέση με τα κυρίαρχα, συνήθως πιο εξειδικευμένα και δεν 
έχουν τη δυνατότητα μαζικής διαφήμισης. Όμως, το πλήθος αυτών των προϊόντων είναι 
μεγάλο και, προσθέτοντας τις χαμηλές πωλήσεις τους, διαπιστώνεται ότι αποτελούν ένα 
σημαντικό μερίδιο αγοράς. Το Διαδίκτυο μέσα από τις εφαρμογές Web 2.0 είναι ένας πολύ 
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αποτελεσματικός τρόπος για να αναδειχθεί αυτό το πεδίο της αγοράς, το κοινό της οποίας 
αποτελείται σε μεγάλο ποσοστό από διαδικτυακούς χρήστες που χρησιμοποιούν το μέσο 
για να κάνουν τις αγορές τους.

Το ακόλουθο παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό στο χώρο της διαδικτυακής ενοικία-
σης video: Στην ιστοσελίδα blockbuster.com που απευθύνεται στο ευρύ κοινό, το 70% των 
ενοικιάσεων ανήκει στις νέες ταινίες που είναι ήδη πολύ γνωστές και οι παλιοί τίτλοι δεν 
παρουσιάζουν ιδιαίτερη κίνηση. Αντίθετα, στο netflix.com το 70% των ενοικιάσεων ανήκει 
σε ταινίες που δεν είναι καινούριες. Έτσι, αξιοποιεί καλύτερα το σύνολο του καταλόγου του 
γεμίζοντας και νέες ανάγκες την αγορά, τη στιγμή που το blockbuster.com ικανοποιεί μόνο 
τη δεδομένη ζήτηση. Αυτό το πετυχαίνει με τη διατήρηση βάσης ενός δισεκατομμυρίου 
βαθμολογιών και απόψεων χρηστών και μιας προσεκτικά σχεδιασμένης μηχανής που 
προσωποποιεί τις προτιμήσεις και προτείνει εναλλακτικές επιλογές. Είναι δε τόσο αποτε-
λεσματική, όπως φαίνεται στη συνέχεια: Ταινία ενός συγκεκριμένου σκηνοθέτη είχε αγνο-
ηθεί όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά. Όταν επόμενη ταινία του ίδιου σκηνοθέτη σημεί-
ωσε επιτυχία, το site πρότεινε σε αυτούς που την είδαν και την παλιά. Το αποτέλεσμα ήταν 
ότι η παλιότερη ταινία σημείωσε τελικά διπλάσιες ενοικιάσεις σε σχέση με την καινούρια.

Enterprise 2.0

Για την ενδο-εταιρική οργάνωση και τη λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης χρησι-
μοποιούνται διάφορες τεχνολογίες και εφαρμογές του Web 2.0, με πολλά οφέλη. Η διά- 2.0, με πολλά οφέλη. Η διά-
δοση αυτή έχει δημιουργήσει τον όρο Enterprise 2.0. 

Οι σημαντικότερες εξ αυτών είναι:

●	 	RSS Feeds: Τα RSS feeds επιτρέπουν στους χρήστες να γίνονται συνδρομητές για 
παράδοση μέσω Διαδικτύου νέων, συζητήσεων, blogs και διάφορων δημοσιευμένων 
παρουσιάσεων σε πολυμεσική μορφή. Η εφαρμογή αυτή γλιτώνει το χρήστη από πολύ-
τιμο χρόνο, αφού δε χρειάζεται πια να επισκεφτεί καθεμία ξεχωριστή ιστοσελίδα, ενώ 
είναι σίγουρο ότι οι πληροφορίες που του παρουσιάζει είναι οι πιο πρόσφατες. Τέλος, 
μέσω της προσωπικοποίησης της λειτουργίας RSS, ο χρήστης έχει άμεση ενημέρωση 
για ό,τι πραγματικά τον ενδιαφέρει! Ο τομέας του τουρισμού δεν αποτελεί εξαίρεση, 
εφόσον ο χρήστης ενημερώνεται για ό,τι νέο υπάρχει, ενώ ο προμηθευτής ή το πρα-
κτορείο ταξιδίων μπορεί να στέλνει φυλλάδια στους χρήστες ή να εκδίδει γρηγορότερα 
και αμεσότερα προσφορές και πακέτα ταξιδίων.

●	 	Χρήση των ιστολογιών-blogs: Τα ιστολόγια προσφέρουν στα στελέχη των επιχειρή-
σεων νέες δυνατότητες επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και τεχνογνωσίας ακόμη 
και αν δε βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο. Η ανάπτυξη της συνεργασίας μέσα από 
αυτά, εκτός από τη σύσφιγξη σχέσεων, έχει και πρακτικά αποτελέσματα στην επίλυση 
διαφόρων θεμάτων. Στα blogs μπορούν να συνεισφέρουν και άτομα εκτός της επιχεί-
ρησης που βρίσκουν ενδιαφέροντα τα θέματά τους. Η συμβολή τους, εκτός από την 
παροχή ιδεών και λύσεων, είναι σημαντική όταν η εταιρεία απευθύνεται σε κατανα-
λωτές. Με το να καταθέτουν την άποψή τους, δίνουν στην εταιρεία ένα σαφές δείγμα 
για την τάση της αγοράς και έτσι συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός προϊόντος, για 
παράδειγμα. Τέλος, υπάρχουν και ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν blog ή forum για να 
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δώσουν λύση σε θέματα ή προβλήματα που απασχολούν εταιρείες. Οι επισκέπτες τους 
αμείβονται με ποσά που μπορεί να φτάσουν σε χιλιάδες ευρώ.

●	 	Χρήση των wikis: Η ιστοσελίδα του wiki μιας εταιρείας γίνεται το σημείο αναφοράς για 
πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη στην κατασκευή ενός προϊόντος, την πορεία ενός 
έργου, την πρόοδο μιας μελέτης, την ανάπτυξη κώδικα λογισμικού κτλ. Υπάρχει μια 
λεπτομερής καταγραφή του κάθε σταδίου, που μπορεί κάποιος υπάλληλος να αναζη-
τήσει πολύ εύκολα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ τους. 
Ο τρόπος καταγραφής των δεδομένων μέσα στη σελίδα είναι πολύ απλός ακόμη και 
για εργαζόμενους που δεν είναι εξοικειωμένοι με τέτοιου είδους τεχνολογία. Η χρήση 
τους συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση, στην άμεση και λεπτομερή ενημέρωση των 
υπαλλήλων, στην εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας και στη μείωση κίνησης στο 
εταιρικό δίκτυο από σχετικά e-mails.

●	  Tagging: Η αναζήτηση συγκεκριμένων δεδομένων από το μεγάλο πλήθος που έχουν 
οι επιχειρήσεις γίνεται πολύ πιο εύκολα και γρήγορα με την προσθήκη περιγραφικών 
λέξεων για αυτά. Η εφαρμογή είναι πολύ χρήσιμη στα e-mails.

●	  Χρήση των social networking ιστοσελίδων με ειδίκευση στα στελέχη επιχειρήσεων 
όπως, για παράδειγμα, το LinkedIn: Σε αυτή την ιστοσελίδα είναι εγγεγραμμένα πάνω 
από 14.000.000 στελέχη, από 150 περίπου κλάδους. Οι χρήστες δημιουργούν προφίλ 
και εμπλουτίζουν ή προσθέτουν στις επαφές τους γνωστά τους άτομα ή,  άλλα στελέχη 
που έχουν κοινά ενδιαφέροντα και ασχολίες. Τα μέλη-χρήστες μπορούν να δώσουν 
εμπιστευτικές συστάσεις για άτομα των επαφών τους σε άλλα μέλη και έτσι να φέρουν 
σε επαφή άτομα που αλλιώς θα ήταν δύσκολο να βρεθούν. Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί-
ται ακόμη και ως μέσο εύρεσης εργασίας, επαγγελματικών συνεργασιών και αναζήτη-
σης κατάλληλων στελεχών από επιχειρηματίες.

●	  Υιοθέτηση εφαρμογών αρχιτεκτονικής Web 2.0: Οι εφαρμογές και τα προγράμματα 
του Web 2.0 είναι ελαφριά, εύκολα στην εγκατάσταση, στη χρήση, συντήρηση και ανα-
νέωση. Πολύ σημαντική είναι και η τάση που υπάρχει για την αρχιτεκτονική SaaS 
(Software as a Service), σύμφωνα με την οποία οι εφαρμογές λειτουργούν μέσω Δια-
δικτύου. Η αποθήκευση και η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται σε κεντρικό διαδι-
κτυακό server. Ο χρήστης εγκαθιστά ελάχιστα πράγματα και έχει πρόσβαση σε προ-
γράμματα και αρχεία της εργασίας του από παντού και πάντα, αρκεί ο Η/Υ να είναι συν-
δεδεμένος. Έτσι, ο τρόπος εργασίας είναι πιο εύκολος και πιο παραγωγικός ενώ γίνεται 
και οικονομία στον εξοπλισμό (hardware, software).

●	  Podcasts: Είναι αρχεία audio ή και video που μπορεί να διατηρούν το περιεχόμενο 
συναντήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων ή και διάφορα ηχητικά μηνύ-
ματα και οδηγίες που απευθύνονται σε υπαλλήλους μιας επιχείρησης. Οι χρήστες μιας 
τέτοιας τεχνολογίας μπορούν να ενημερώνονται άμεσα στον browser τους ή ακόμα και 
σε κινητές συσκευές για το πότε ένα Podcast είναι διαθέσιμο και μετά να το ακούνε.

●	  Mash-ups: Με τον όρο Mash-up εννοούμε το συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων πηγών 
περιεχομένων σε ένα ενιαίο πακέτο που παράγει μια νέας αξίας υπηρεσία για το χρή-
στη του Διαδικτύου. Παράδειγμα αποτελεί η ιστοσελίδα traintimes.org.uk, στην οποία ο 
επισκέπτης μπορεί να παρατηρήσει σε πραγματικό χρόνο πού είναι τα τρένα και πότε θα 
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φτάσουν στον προορισμό τους. Αυτή η υπηρεσία υλοποιείται χάρη στο συνδυασμό των 
χαρτών της Google και των στοιχείων από τη Βρετανική Υπηρεσία Δρομολογίων Τρέ-
νων (προγράμματα δρομολογίων, καθυστερήσεις κτλ.).

1.4.3  Ηλεκτρονική κατάρτιση

Η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), ως κύριος ή εναλλακτικός τρόπος επιμόρφωσης των 
εργαζομένων, αποτελεί σήμερα δημοφιλή, οικονομική και αποδοτική επιλογή για την εξα-
σφάλιση της επιτυχίας της σύγχρονης επιχείρησης. Στο πλαίσιο της νέας αυτής πραγμα-
τικότητας οι σύγχρονες επιχειρήσεις, για να επιβιώσουν και να αξιοποιήσουν τις παρο-
χές που προσφέρονται σε έναν κόσμο όπου πολλαπλασιάζεται η ψηφιοποίηση λειτουρ-
γιών, διαδικασιών και υπηρεσιών, είναι απαραίτητο να στελεχώνονται από εργαζόμενους 
που διαρκώς βελτιώνουν, αναβαθμίζουν και εκσυγχρονίζουν τις επαγγελματικές γνώσεις 
και δεξιότητές τους. Οι τάσεις της αγοράς καταδεικνύουν ότι η παραδοσιακή επιμόρφωση 
επαναπροσδιορίζεται και διευρύνεται με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε να 
πληροί μια σειρά χαρακτηριστικών προϋποθέσεων: να είναι άμεσα διαθέσιμη, πλούσια σε 
περιεχόμενο και βάθος, ανανεώσιμη, πιστοποιήσιμη, συνεχής, μικρού κόστους κτλ. 

Εργαλείο για την ικανοποίηση της παραπάνω ανάγκης είναι η ηλεκτρονική μάθηση 
(e-learning). Όπως με σαφήνεια ορίζει την έννοια το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη 
της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), στη σύγχρονη βιβλιογραφία παρατηρείται 
συχνά χρήση του όρου e-training (ηλεκτρονική κατάρτιση, τηλεκατάρτιση, κατάρτιση μέσω 
Η/Υ κ.ά.) που αφορά σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, σε αντίθεση με τον όρο e-learning 
(ηλεκτρονική μάθηση) που αφορά κυρίως σε ΑΕΙ, σχολεία κτλ. Στις σύγχρονες επιχειρή-
σεις γίνεται κυρίως λόγος για ΙΤ (Information Technologies) Training, δηλαδή εκπαίδευση 
σε ΤΠΕ για χρήση hardware, software, δικτύων κτλ. και για εκπαίδευση κυρίως επαγγελ-hardware, software, δικτύων κτλ. και για εκπαίδευση κυρίως επαγγελ-, software, δικτύων κτλ. και για εκπαίδευση κυρίως επαγγελ-software, δικτύων κτλ. και για εκπαίδευση κυρίως επαγγελ-, δικτύων κτλ. και για εκπαίδευση κυρίως επαγγελ-
ματικού χαρακτήρα, π.χ., σε τομείς όπως διοίκηση, πωλήσεις, ανθρώπινο δυναμικό, υπη-
ρεσίες, λογιστικά, οικονομικά, management, χρήση πληροφοριακών συστημάτων κτλ.

Κύριο πλεονέκτημα της ηλεκτρονικής μάθησης είναι ότι τόσο ο επιχειρηματίας όσο και οι 
εργαζόμενοι στην επιχείρησή του μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα on-line και να 
εξειδικεύονται στα αντικείμενα της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η συνε-
χής απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από το χώρο του χρήστη χωρίς να απαιτείται να 
μετακινηθεί στον τόπο όπου διενεργείται η εκπαίδευση. Στην Ελλάδα ακόμη η ηλεκτρο-
νική μάθηση δεν είναι αρκετά διαδεδομένη στις ΜΜΕ αν και υπάρχουν φορείς όπως το 
ΕΛΙΝΥΑΕ, η ΕΣΕΕ κ.ά. που παρέχουν τεχνικές γνώσεις για τους εργαζόμενους και τους επι-
χειρηματίες.

Η μετάβαση σε μια λεγόμενη εποχή της γνώσης και κατ’ επέκταση μια οικονομία βασι-
σμένη σε αυτή έχει αυξήσει κατά πολύ τις απαιτήσεις σε εργαζόμενους-στελέχη επιχειρή-
σεων οι οποίοι πρέπει να είναι ικανοί να επιλύσουν πολύπλοκα επιχειρηματικά προβλή-
ματα και να είναι ενήμεροι συνεχώς για τις εξελίξεις στο χώρο τους. Γι’ αυτό το λόγο απαι-
τείται οι οργανισμοί / επιχειρήσεις να είναι σε θέση να εκπαιδεύουν οποιοδήποτε από τα 
στελέχη τους, οποτεδήποτε και από οπουδήποτε επιτυγχάνοντας μια ισορροπία ανάμεσα 
στην ταχύτητα και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
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Η ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση, βασισμένη στις τεχνολογίες του Internet, αποτελεί μια 
τεχνολογική εξέλιξη που καταργεί χρονικούς και χωρικούς περιορισμούς, αλλά και μια 
πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις / οργανισμούς με κύρια οφέλη τη μείωση του κόστους 
για την παρεχόμενη εκπαίδευση, την παραμετροποίηση της εκπαίδευσης στις συγκεκριμέ-
νες επιχειρηματικές ανάγκες και στις απαιτήσεις των πελατών. Έτσι, η ηλεκτρονική μάθηση 
συνιστά μία παρέμβαση τεχνολογικού αλλά και οργανωτικού χαρακτήρα με σκοπό την απο-
φυγή ή επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην επαγγελματική απόδοση των εργαζομέ-
νων στο πλαίσιο μιας επιχείρησης. Μέσω της ηλεκτρονικής κατάρτισης παρέχεται ευελιξία 
και δυνατότητα επιλογής:

●	 	του εκπαιδευτικού περιεχομένου και του τρόπου παράδοσής του (π.χ. Διαδίκτυο, 
CD-Roms),

●	 της αλληλεπίδρασης με άλλα άτομα (π.χ. εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές),

●	 του χρόνου μάθησης (π.χ. σύγχρονα, ασύγχρονα),

●	 	του χώρου μάθησης (π.χ. στο γραφείο, στο σπίτι, σε ένα οργανωμένο κέντρο, ταξιδεύο-
ντας),

●	 της συσκευής υποστήριξης της μάθησης (π.χ. PCs, PDAs, Tablet PCs).

Η επίδραση της ηλεκτρονικής μάθησης σε ένα περιβάλλον εργασίας είναι ήδη σημαντική 
και ολοένα αυξανόμενη. Αυτό αντανακλάται και στον αυξανόμενο ρυθμό υιοθέτησης και 
υλοποίησης τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης από τις ελληνικές επιχειρήσεις του ιδιω-
τικού αλλά και του δημόσιου τομέα. 

1.4.4  Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)

Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς θα ήταν τα οικονομικά της εταιρείας σας: 

●	 	Αν μπορούσατε να απευθυνθείτε σε περισσότερο κοινό; Το Internet δεν περιορίζεται 
στη «γειτονιά» αλλά απευθύνεται σε πιθανούς πελάτες που μπορεί να βρίσκονται οπου-
δήποτε στον πλανήτη. Τι καλύτερο λοιπόν αν τα προϊόντα σας μπορούσαν να πουληθούν 
σε κάθε σημείο της Ελλάδας και του εξωτερικού; 

●	 	Αν μπορούσατε να λειτουργήσετε το κατάστημά σας 24 ώρες επί 365 ημέρες; Η ιστοσε-
λίδα που παρουσιάζει την εταιρεία και τα προϊόντα σας βρίσκεται πάντα on-line ακόμα 
και όταν κλείνουν τα φώτα του συμβατικού σας καταστήματος. 

●	 	Αν οι εισπράξεις σας δεν επηρεάζονταν από τη βροχή, το χιόνι, τις πορείες στο κέντρο, 
τη λεωφορειολωρίδα που δεν επιτρέπει τη στάθμευση μπροστά στο μαγαζί σας, το ντέρ-
μπι των ομάδων της πόλης σας και ό,τι άλλο επηρεάζει ένα συμβατικό εμπορικό κατά-
στημα; Στο Ιnternet όλα αυτά απλά δεν υπάρχουν. 

●	 	Αν μπορούσατε να παρουσιάσετε χιλιάδες προϊόντα με φωτογραφίες, video, τεχνικά 
εγχειρίδια, χωρίς να διατηρείτε τεράστιες εκθέσεις-βιτρίνες για αυτά; 

●	 	Αν μπορούσατε να περιορίσετε το ρίσκο του αδιάθετου stock; Σε ένα ηλεκτρονικό κατά-
στημα μπορείτε να δεχτείτε παραγγελίες και μετά να προχωρήσετε σε άμεση αγορά από 
τους προμηθευτές σας, περιορίζοντας έτσι το ρίσκο στο ελάχιστο. 
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●	 	Αν το κατάστημά σας αποκτούσε μια κοινότητα από πιστά μέλη και πελάτες που θα 
πραγματοποιούσαν συχνές αγορές, εύκολα και γρήγορα; 

●	 	Αν αποκτούσατε την οικονομική εξασφάλιση που μπορεί να σας προσφέρει ένα υγιές 
ηλεκτρονικό κατάστημα που «τζιράρει» όσο το κανονικό σας και σε κάποιες περιπτώ-
σεις καλύτερα; 

●	 	Αν είχατε την ασφάλεια του ότι σε αυτό το κατάστημά σας κανείς δε θα μπορεί να σας 
ζημιώσει; Στα ηλεκτρονικά καταστήματα δεν κινδυνεύουν τα εμπορεύματά σας ούτε 
φυσικά και η εταιρεία που με τόσο κόπο δημιουργήσατε. 

Όλα αυτά είναι μερικά από τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει σήμερα η σύγχρονη μικρο-
μεσαία επιχείρηση αν αξιοποιήσει σωστά το Διαδίκτυο. Η στροφή στο ηλεκτρονικό εμπό-
ριο είναι πλέον γεγονός για χιλιάδες εταιρείες. Η εκπαίδευση του προσωπικού της επιχεί-
ρησης στις νέες τεχνολογίες και στην «έξυπνη» αξιοποίηση του δυναμικού της αποτελεί 
περισσότερο από επιτακτική ανάγκη στις μέρες μας. Στις επόμενες ενότητες θα δοθεί ιδι-
αίτερη βαρύτητα στις τεχνολογίες και στις δυνατότητες του ηλεκτρονικού εμπορίου για τις 
ΜΜΕ. Συγκεκριμένα θα δοθούν παρακάτω ορισμένα στοιχεία από έρευνα που πραγματο-
ποιήθηκε για την υιοθέτηση και ενσωμάτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου και του Διαδι-
κτύου στις καθημερινές συναλλαγές των on-line καταναλωτών, προκειμένου ο αναγνώ-on-line καταναλωτών, προκειμένου ο αναγνώ--line καταναλωτών, προκειμένου ο αναγνώ-line καταναλωτών, προκειμένου ο αναγνώ- καταναλωτών, προκειμένου ο αναγνώ-
στης να προϊδεαστεί για τις εξελίξεις σε αυτό το χώρο.
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Πηγή: E-business Innovation forum (ΕΕΔΕ-ΟΠΑ), Νοέμβριος 2010, ELTRUN Καθ. Γ. Δουκίδης

Σχήμα 1: Λόγοι χρήσης Διαδικτύου των on-line καταναλωτών

Σχήμα 2: Συνηθέστερες ηλεκτρονικές αγορές καταναλωτών
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Σχήμα 3: Συνήθεις λόγοι χρήσης του Διαδικτύου από επιχειρηματίες

Σχήμα 4: Τρόπος και τόπος πρόσβασης στο Διαδίκτυο
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Σχήμα 5: Χρήματα που δαπανώνται για ηλεκτρονικές αγορές

Σχήμα 6: Λόγοι προτίμησης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος



511  |  Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο  Κ Α Ι  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ε Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ  Σ Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α  Κ Α Ι  Τ Η Ν  Ε . Ε .

1.5  Η χρήση των ΤΠΕ και του Διαδικτύου στις ΜΜΕ

Με τη διείσδυση του Internet στην καθημερινότητά μας, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε 
αυτό κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Πολλές παραδοσιακές επιχειρήσεις έχουν παράλληλα 
και ηλεκτρονικά καταστήματα, ενώ υπάρχουν και μοντέλα επιχειρήσεων που λειτουργούν 
αποκλειστικά μέσω του Internet.

Η χρήση του Διαδικτύου είναι διαδεδομένη στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους, 
κυρίως για τη διεκπεραίωση των καθημερινών επιχειρηματικών λειτουργιών. Οι επιχειρή-
σεις με πάνω από δέκα άτομα προσωπικό που διαθέτουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο ανέρ-
χονται στο πολύ υψηλό ποσοστό του 92,8%, ενώ για τις μικρές επιχειρήσεις (ένα έως εννιά 
άτομα), το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 38%. Παράλληλα, με βάση τα στοιχεία έρευνας 
του Παρατηρητηρίου, εταιρική ιστοσελίδα διαθέτει περίπου το 55,6% των επιχειρήσεων με 
πάνω από δέκα άτομα προσωπικό, αλλά μόλις 10% των επιχειρήσεων με ένα έως εννιά 
άτομα. Αξίζει να αναφερθεί, επίσης, ότι το ποσοστό των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που 
χρησιμοποιούν τακτικά το Internet δε διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το μέγεθος 
της επιχείρησης (επιχειρήσεις με πάνω από δέκα άτομα προσωπικό 27,7%, ενώ με ένα έως 
εννιά άτομα 26,9%).

1.5.1  Ισχυρό κίνητρο οι ΤΠΕ για τις ΜΜΕ

Το ερώτημα παραμένει: Μπορούν οι μικρές επιχειρήσεις να γίνουν παραγωγικότερες αξι-
οποιώντας την τεχνολογία; Και με ποια πολιτική;

Η απάντηση είναι καταφατική. Μπορεί πράγματι να υπάρξει μια πιο αποδοτική πολιτική για 
την αξιοποίηση της πληροφορικής στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η οποία ωστόσο 
απαιτεί μια διαφορετική προσέγγιση. Είναι απαραίτητη η σταδιακή μετάβαση από τη λογική 
των επιδοτήσεων για την απόκτηση τεχνολογίας που ίσχυε έως πρόσφατα, στη δημιουργία 
νέου τύπου κινήτρων ώστε οι επιχειρήσεις να υιοθετήσουν την πληροφορική και τις ηλε-
κτρονικές επικοινωνίες. Τα νέα αυτά κίνητρα οφείλουν να έχουν τη μορφή παρεμβάσεων 
μέσω της τεχνολογίας που θα διευκολύνουν τις ελληνικές επιχειρήσεις στην καθημερινή 
τους δραστηριότητα και άρα θα την καταστήσουν απαραίτητο σύμμαχο.

Για παράδειγμα, για μια μικρή και μεσαία επιχείρηση αποτελεί ισχυρό κίνητρο:

●	 	να υιοθετήσει την τεχνολογία και το ευρυζωνικό Διαδίκτυο προκειμένου να πραγματο-
ποιεί τις συναλλαγές της ηλεκτρονικά, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο,

●	 	να παρακολουθεί ηλεκτρονικά από τα τοπικά επιμελητήρια τις τάσεις που επικρατούν 
στον κλάδο της,

●	 	να ενημερώνεται ηλεκτρονικά για εναλλακτικές χρηματοδοτικές δυνατότητες μέσω 
των τραπεζών,

●	 	να πραγματοποιεί εύκολες ηλεκτρονικές πωλήσεις προϊόντων οπουδήποτε στον κόσμο. 

Και βεβαίως τα συγκεκριμένα ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν πρακτικά οφέλη και 
πολύ ισχυρότερο κίνητρο για την απόκτηση τεχνολογίας από οποιαδήποτε πρόσκαιρη επι-
δότηση.
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Στο ίδιο πλαίσιο, και επιπρόσθετα των παραπάνω, οποιαδήποτε πολιτική για τις νέες τεχνο-
λογίες οφείλει να ταχθεί στο στόχο της ενίσχυσης των επιχειρήσεων και της επιχειρηματι-
κότητας με δύο διακριτούς αλλά συμπληρωματικούς τρόπους: 

●	 	Πρώτον, μέσω της ανάδειξης όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με την επιχειρη-
ματικότητα σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης και της μόρφωσης. 

●	 	Δεύτερον, μέσω της ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στον 
τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών, αξιοποιώντας σύγχρονες μορφές χρη-
ματοδότησης (κεφάλαια επιχειρηματικότητας - venture capitals κτλ.).

Βεβαίως κάθε πολιτική για την περαιτέρω αξιοποίηση της πληροφορικής από τις μικρές 
επιχειρήσεις πρέπει να βασιστεί σε μια νέα αντίληψη για το ρόλο των επιχειρήσεων: η κάθε 
επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, πρέπει να αντιμετωπιστεί αφενός ως ξεχωριστή με διαφορε-
τικές ανάγκες και αφετέρου ως κύριο συστατικό στοιχείο για την οικονομική ανάπτυξη και 
την παραγωγή πλούτου για τη χώρα. Και η τεχνολογία πρέπει να της προσφερθεί ως εργα-
λείο και ευκαιρία, και πάντως όχι ως επιβαλλόμενος «αυτοσκοπός».

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι σε θέση να μειώσουν τα γρα-
φειοκρατικά εμπόδια και τις καθημερινές δυσκολίες των μικρών και μεσαίων επιχειρή-
σεων και μπορούν να τους προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες στην επιχειρηματική 
γνώση, στην πληροφόρηση και κυρίως στην έκθεση σε μεγαλύτερες διεθνείς αγορές που 
ξεπερνούν τα στενά όρια της γειτονιάς ή της πόλης. Με άλλα λόγια, οι τεχνολογίες πληρο-
φορικής και επικοινωνιών μπορούν να διορθώσουν μέρος αυτής της διαρθρωτικής αδυ-
ναμίας της οικονομίας.

Για να αναδειχθεί ωστόσο η αξία των νέων τεχνολογιών, είναι απαραίτητο να τις αντιμετω-
πίσουμε όχι μέσα από τα μυωπικά γυαλιά των επιδοτήσεων ή των μαζικών ομογενοποιη-
μένων προγραμμάτων, αλλά μέσα από την επιχειρηματική οπτική που αναζητεί τα καθημε-
ρινά οφέλη από τη χρήση τους.

ΣΥΝΟΨΗ

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται ο τρόπος χρήσης και αξιοποίησης του Διαδικτύου από την 
κοινωνία, καθώς και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να επω-
φεληθούν οι χρήστες από τις δυνατότητες που παρέχει το Διαδίκτυο.
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Αυτοαξιολόγηση

Ασκήσεις

 1.  Είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας;

    Ναι                                                   Όχι

 2. Το προσωπικό των επιχειρήσεων δεν αποτελεί «εχθρό» για την επιχείρηση.

    Σωστό                                              Λάθος

 3.  Η συνεχής ενημέρωση των προγραμμάτων προστασίας είναι απαραίτητη για μια επι-
χείρηση.

    Σωστό                                              Λάθος

 4. Είναι απαραίτητα τα συστήματα ασφάλειας για μια μικρομεσαία επιχείρηση;

    Ναι                                                   Όχι

 5. Το e-mail αποτελεί το μοναδικό τρόπο επικοινωνίας μέσω του Διαδικτύου;

    Ναι                                                   Όχι

 6.  Το e-mail αποτελεί ένα από τα πιο χρήσιμα και κυρίως οικονομικότερα μέσα του 
marketing.

    Ναι                                                   Όχι

 7.  Η τηλε-διάσκεψη αποτελεί ένα εργαλείο επικοινωνίας για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 
λόγω του υψηλού κόστους εγκατάστασης.

    Ναι                                                   Όχι

 8.  Μπορεί κάποιος να επικοινωνεί μέσω του Web κάνοντας χρήση φωνής, εικόνας και 
κειμένου την ίδια στιγμή;

    Ναι                                                   Όχι
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 9. Το Web 2.0 είναι ένα software που διευκολύνει τις διεπιχειρησιακές συναλλαγές;

    Ναι                                                   Όχι

 10. Το RSS αποτελεί εργαλείο του Web 2.0;

    Ναι                                                   Όχι

 11. Κύρια εργαλεία του Web 2.0 για τις επιχειρήσεις αποτελούν τα blogs και τα forums.

    Ναι                                                   Όχι

 12.  Η χρήση των δικτυακών τόπων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το LinkedIn, βοηθούν 
τις επιχειρήσεις;

    Ναι                                                   Όχι

 13. Είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική κατάρτιση για το προσωπικό των επιχειρήσεων;

    Ναι                                                   Όχι

 14. Υπάρχουν φορείς στην Ελλάδα που προσφέρουν κατάρτιση μέσω του Διαδικτύου;

    Ναι                                                   Όχι

 15.  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα ηλεκτρο-
νικής κατάρτισης είναι το εκπαιδευτικό κέντρο να βρίσκεται κοντά στην επιχείρηση.

    Ναι                                                   Όχι

 16.  Η ηλεκτρονική κατάρτιση είναι διαθέσιμη μέσω του υπολογιστή του χρήστη, όχι όμως 
και από τα περιβάλλοντα άλλων υπολογιστικών συσκευών, όπως τα κινητά τηλέ-
φωνα και τα PDAs.

    Ναι                                                   Όχι

 17.  To ηλεκτρονικό εμπόριο και η εισχώρηση νέων επιχειρήσεων παρουσιάζει σημα- ηλεκτρονικό εμπόριο και η εισχώρηση νέων επιχειρήσεων παρουσιάζει σημα-
ντική πτώση στην Ελλάδα.

    Ναι                                                   Όχι

 18.  Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι αρκετά ώριμο στην Ελλάδα παρά μόνο στις πολύ 
μεγάλες επιχειρήσεις.

    Ναι                                                   Όχι
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 19. Μπορεί μία ΜΜΕ να υιοθετήσει πρακτικές ηλεκτρονικού εμπορίου;

    Ναι                                                   Όχι

 20. Μπορούν οι ΜΜΕ να γίνουν παραγωγικότερες αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία;

    Ναι                                                   Όχια

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1: Ναι Παράγραφος 1.3
Άσκηση 2: Λάθος Παράγραφος 1.3
Άσκηση 3: Σωστό Παράγραφος 1.3.1
Άσκηση 4: Ναι Παράγραφος 1.3.1
Άσκηση 5: Όχι Παράγραφος 1.4.1
Άσκηση 6: Ναι Παράγραφος 1.4.1
Άσκηση 7: Όχι Παράγραφος 1.4.2
Άσκηση 8: Ναι Παράγραφος 1.4.2
Άσκηση 9: Όχι Παράγραφος 1.4.2.2
Άσκηση 10: Ναι Παράγραφος 1.4.2.2
Άσκηση 11: Ναι Παράγραφος 1.4.2.2
Άσκηση 12: Ναι Παράγραφος 1.4.2.2
Άσκηση 13: Ναι Παράγραφος 1.4.3
Άσκηση 14: Ναι Παράγραφος 1.4.3
Άσκηση 15: Όχι Παράγραφος 1.4.3
Άσκηση 16: Όχι Παράγραφος 1.4.3
Άσκηση 17: Όχι Παράγραφος 1.4.4
Άσκηση 18: Όχι Παράγραφος 1.4.4
Άσκηση 19: Ναι Παράγραφος 1.5.1
Άσκηση 20: Ναι Παράγραφος 1.5.1



56 IME ΓΣΕΒΕΕ -    ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βοηθητικό υλικό μελέτης

  

      Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

 ●	 ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις
 ●	 Μηχανές Αναζήτησης
 ●	 Θεματικοί κατάλογοι
 ●	 Πληροφοριακά συστήματα ERP
 ●	 Εσωτερική αναδιοργάνωση επιχειρήσεων

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

 ●	 IN.GR: www.in.gr
 ●	 ΟΤΕΝΕΤ: www.otenet.gr
 ●	 FORTHNET: www.forthnet.gr
 ●	 HELLAS ON LINE: www.hol.gr
 ●	 PHANTIS: www.phantis.gr
 ●	 ROBBY: www.robby.gr 
 ●	 GOOGLE: www.google.com
 ●	 ALTAVISTA: www.altavista.com
 ●	 EXCITE: www.excite.com
 ●	 LYCOS: www.lycos.com
 ●	 WEBCRAWLER: www.webcrawler.com

Για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει περισ-
σότερες πληροφορίες στους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους.

 ●	 Υπουργείο Δημόσιας Τάξης: www.ydt.gr 
 ●	 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εκπαιδευτική Πύλη: 
 ●	 www.e-yliko.gr/safety/snav.htm
 ●	 Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς: http://www.neagenia.gr/main.asp
 ●	 Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο: www.sch.gr
 ●	 	Ελληνική Γραμμή Αναφοράς Παράνομου Περιεχομένου στο Internet: 

www.safeline.gr
 ●	 Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση Ε.ΚΑΤ.Ο.: www.ekato.org 
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 2.1 Εισαγωγή

 2.2 Πλεονεκτήματα του η-επιχειρείν

 2.3 Παράμετροι που επηρεάζουν το ηλεκτρονικό επιχειρείν

 2.4 Μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου

 2.5 Παράγοντες που επηρεάζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο

 2.6 Εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν

 2.7 Ηλεκτρονικό επιχειρείν και εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης

 2.8 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας

2. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)



2.1  Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια, το Internet προσέφερε στις επιχειρήσεις ένα νέο φάσμα δυνατοτήτων 
επικοινωνίας, διείσδυσης και ανάπτυξης. Βασικός μοχλός ήταν οι ραγδαίες τεχνολογικές 
εξελίξεις, με σημαντική καινοτομία την ανάπτυξη του Web, που διευκόλυνε την πρόσβαση 
μέσω web browsers με υποστήριξη γραφικών (και πολυμέσων γενικότερα) και επέτρεψε 
στο ευρύ κοινό να πλοηγείται εύκολα και γρήγορα στον κυβερνοχώρο. Το αποτέλεσμα ήταν 
οι όροι η-εμπόριο και η-επιχειρείν να κάνουν την εμφάνισή τους.

Μέχρι πρότινος, στον επιχειρηματικό κόσμο ίσχυε η διάκριση μεταξύ των πεδίων της διοί-
κησης, της παραγωγής, των πωλήσεων και του marketing. Σήμερα όλα αυτά τα πεδία 
έχουν συσχετιστεί, κάτω από έννοιες (SCM, CRM, ERP) οι οποίες έχουν να κάνουν με την 
ολοκλήρωση και τη διαθεσιμότητα της πληροφορίας. Ο δρόμος προς την πληροφορία 
περνά μέσα από τα υπολογιστικά συστήματα. Το επιχειρείν μετεξελίχθηκε σε ηλεκτρονικό 
επιχειρείν. Η επιχειρηματική δραστηριοποίηση μέσα από το Διαδίκτυο (Internet) συνιστά το 
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (Ε-Business), που συνδυάζει τις παραδοσιακές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες με τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινω-
νιών (I.C.T. – Information & Communications Technologies). 

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν περιλαμβάνει την αγορά και πώληση αγαθών ή υπηρεσιών με 
ηλεκτρονικά μέσα άμεσης απόκρισης, αλλά καλύπτει και άλλες πλευρές ηλεκτρονικής επι-
χειρηματικότητας, όπως οι προμήθειες, ο έλεγχος των αποθεμάτων, η υποστήριξη πελα-
τών κτλ. Επίσης, τέτοιες ηλεκτρονικές δραστηριότητες θεωρούνται η διαχείριση της παρα-
γωγής καθώς και των logistics, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας κ.ά. 

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν μπορεί να θεωρηθεί ως έννοια υπερσύνολο σε σχέση με τις επι-
μέρους έννοιες των υπόλοιπων ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων, όπως ηλεκτρονικό εμπό-
ριο (e-commerce), ηλεκτρονική τραπεζική (e-banking), τηλεργασία (e-working), τηλε-
διάσκεψη (e-conference) κτλ. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν, γενικά, χρησιμοποιείται με την 
ευρύτερη έννοια του όρου σε σχέση με τις υπόλοιπες. Ειδικότερα, αποτελεί ένα σύνολο 
από ενδο- και δι-επιχειρηματικές στρατηγικές και προηγμένες τεχνολογίες πληροφορι-
κής και τηλεπικοινωνιών που αποσκοπούν:

●	 στην αυτοματοποίηση και απλοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών,

●	 στη μείωση του κόστους,

●	 στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών,

●	 στην αύξηση της ποιότητας και της ταχύτητας παράδοσης,

●	 	στη δημιουργία «εξατομικευμένων» σχέσεων με τους εμπορικούς εταίρους (δηλαδή 
επιχειρήσεις) και τους τελικούς καταναλωτές.

Η ανάγκη των επιχειρήσεων για ηλεκτρονικό επιχειρείν αναλύεται στο ακόλουθο διά-
γραμμα:
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Αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον 
Αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών 

Τεχνολογικές εξελίξεις 
Παγκοσμιοποίηση του εμπορίου

Συνεχώς αυξανόμενος ανταγωνισμός

Ανάγκη για εκσυγχρονισμό

Επανασχεδιασμός επιχειρηματικών πρακτικών

e-Εμπόριο & e-Επιχειρείν

Σχήμα 7: Λόγοι πρόσβασης επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό επιχειρείν

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν αναλύεται σε τρία βασικά (όχι όμως και αποκλειστικά) επίπεδα:

■  Εσωτερική οργάνωση

	 ●	 	Αφορά τη χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τις εσωτερικές λειτουργίες μιας 
επιχείρησης.

■  Β2Β ή Business-to-Business

	 ●	 	Αφορά τις πωλήσεις από επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις. Θα μπορούσαμε να το ονο-
μάσουμε χονδρικό ηλεκτρονικό εμπόριο. Η διαδικασία είναι αμφίδρομη και συμπε-
ριλαμβάνει την αγορά και την πώληση αλλά και στοιχεία που έχουν σημασία για τη 
λειτουργία της επιχείρησης, όπως είναι η μελλοντική διαθεσιμότητα, οι όροι πληρω-
μής ή οι χρόνοι παράδοσης μιας παρτίδας.

■  B2C ή Business-to-Consumer 

	 ●	 	Αφορά τις πωλήσεις από επιχειρήσεις σε καταναλωτές. Κατά αναλογία θα το απο-
καλούσαμε λιανικό ηλεκτρονικό εμπόριο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν 
οι πωλήσεις βιβλίων, υπολογιστών ή ακόμη και συνδρομητικών περιοδικών.
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2.2  Πλεονεκτήματα του η-επιχειρείν

Τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού επιχειρείν για τις επιχειρήσεις εντοπίζονται στους 
ακόλουθους τομείς:

■  Λειτουργία επιχείρησης:

	 ●	 	Βελτίωση στην οργάνωση και στις διαδικασίες της επιχείρησης (π.χ. αποδοτικότερη 
διαχείριση προμηθευτικής αλυσίδας, καλύτερος έλεγχος αποθεμάτων).

	 ●	 	Marketing (δυνατότητα παγκόσμιας παρουσίας, άμεση αλληλεπίδραση επιχείρησης 
και πελάτη, διαρκής ενημέρωση για τα προϊόντα / υπηρεσίες της επιχείρησης).

	 ●	 Πρόσβαση σε νέες αγορές.

	 ●	 Περιορισμός του άμεσου κόστους.

	 ●	 Ταχύτερη παράδοση προϊόντων.

	 ●	 Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

	 ●	 Ενίσχυση-προώθηση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης.

■  Μετασχηματισμός επιχείρησης:

	 ●	 Εκμάθηση της νέας τεχνολογίας.

	 ●	 Νέες σχέσεις με τους πελάτες.

■  Αλλαγή προτύπων:

	 ●	 Νέες δυνατότητες προϊόντων.

	 ●	 Νέα λειτουργικά μοντέλα.

	 ●	 	Εναλλακτικά κανάλια πώλησης, προβολής και προώθησης προϊόντων / υπηρε-
σιών.

Τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού επιχειρείν για τους καταναλωτές είναι τα ακόλουθα:

	 ●	 Δυνατότητα αγορών 24 ώρες επί 7 ημέρες.

	 ●	 Μειωμένες τιμές προϊόντων / υπηρεσιών – ουσιαστικές εκπτώσεις.

	 ●	 Ταχύτητα στις συναλλαγές.

	 ●	 Άνεση στις αγορές.

	 ●	 Πρόσβαση σε νέες αγορές.

	 ●	 Αυξημένος ανταγωνισμός άρα και μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων / υπηρεσιών.

	 ●	 Καλύτερη διαχείριση των πληροφοριών (αναζήτηση, σύγκριση).

	 ●	 Υποστήριξη (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αγορά).

	 ●	 Συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και κοινότητες κτλ.
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2.3  Παράμετροι που επηρεάζουν το ηλεκτρονικό επιχειρείν

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν μιας επιχείρησης εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Μερικά 
κρίσιμα σημεία για πετυχημένη ηλεκτρονική δραστηριότητα είναι τα ακόλουθα:

●	 	Η επιχειρηματική δραστηριοποίηση στο ηλεκτρονικό επιχειρείν απαιτεί επενδύσεις σε 
χρόνο, σε υλικό και λογισμικό, σε ανθρώπινο δυναμικό.

●	 	Η ηλεκτρονική επιχείρηση αποτελεί μια ξεχωριστή επιχειρηματική δραστηριότητα, με 
διαφορετικούς νόμους και περιβάλλον.

●	 	Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να φροντίζει και να προνοεί για την ηλεκτρονική επιχείρηση 
όπως και για τη φυσική.

●	 	Δεν είναι όλα τα προϊόντα το ίδιο εύκολο να προωθηθούν μέσω ηλεκτρονικού εμπο-
ρίου.

●	 	Διαφορετικού τύπου προϊόντα απαιτούν διαφορετικό τρόπο προώθησης για να πουλη-
θούν μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

●	 	Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να χτιστεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στην ηλεκτρονική επιχεί-
ρηση και τους πελάτες της.

●	 	Ο «ηλεκτρονικός πελάτης» πρέπει να έχει ένα λόγο ή / και κίνητρο για να αγοράσει το 
προϊόν.

●	 	Ο πελάτης δε θα πρέπει να έχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό που αγοράζει και τον τρόπο 
που το αγοράζει.

●	 	Οι «ηλεκτρονικοί πελάτες» διαφέρουν από τους συνηθισμένους πελάτες.

●	 	Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις οι οποίες να οδηγούν σε αποκόμιση μεγάλων κερδών 
και ωφελημάτων.

●	 Δεν υπάρχει επιστροφή, καθώς η αγορά οδηγείται προς το Internet.

2.4  Μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να εφαρμόζεται ως:

α) καθαρό ή άμεσο ηλεκτρονικό εμπόριο

β) μερικό ή έμμεσο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Στο άμεσο ή καθαρό ηλεκτρονικό εμπόριο η παραγγελία των προϊόντων ή υπηρεσιών 
γίνεται ηλεκτρονικά (on-line) και τα προϊόντα αυτά είναι άυλα αγαθά ή υπηρεσίες (π.χ. λογι-on-line) και τα προϊόντα αυτά είναι άυλα αγαθά ή υπηρεσίες (π.χ. λογι--line) και τα προϊόντα αυτά είναι άυλα αγαθά ή υπηρεσίες (π.χ. λογι-line) και τα προϊόντα αυτά είναι άυλα αγαθά ή υπηρεσίες (π.χ. λογι-) και τα προϊόντα αυτά είναι άυλα αγαθά ή υπηρεσίες (π.χ. λογι-
σμικό, ψυχαγωγικό περιεχόμενο). Γι' αυτό το λόγο και η πληρωμή και η παράδοσή τους 
μπορεί να γίνει επίσης ηλεκτρονικά. Αντίθετα, στο έμμεσο ή μερικό ηλεκτρονικό εμπόριο 
η παραγγελία και η πληρωμή των αγαθών μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά, η παράδοσή 
τους όμως γίνεται με παραδοσιακούς τρόπους, όπως ταχυδρομείο και ιδιωτικές υπηρε-
σίες διανομής. 
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Μεγάλο πλεονέκτημα για το άμεσο ή καθαρό ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί η υποστήριξη 
εμπορικών ηλεκτρονικών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο. Για παράδειγμα, μια εται-
ρεία που διαθέτει λογισμικό προστασίας υπολογιστών από ιούς μπορεί εύκολα να δραστη-
ριοποιηθεί παγκοσμίως, χωρίς αυτό να απαιτεί ειδικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης των 
προϊόντων της ανά τον κόσμο, από τη στιγμή που θα επιλέξει να το διανέμει ηλεκτρονικά. 
Από την άλλη το έμμεσο ή μερικό ηλεκτρονικό εμπόριο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
εξωτερικούς παράγοντες, όπως η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μεταφορών και 
του συστήματος παροχής υπηρεσιών. 

Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν και τις δύο αυτές μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου. Για 
παράδειγμα, η εταιρεία που παρέχει τα λογισμικά προστασίας ηλεκτρονικών υπολογιστών 
Kaspersky διανέμει το λογισμικό της ηλεκτρονικά, ενώ παράλληλα ο καταναλωτής έχει 
τη δυνατότητα να παραγγείλει το λογισμικό και να το παραλάβει σπίτι του ή ακόμα και να 
το προμηθευτεί από κάποιο κατάστημα. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το 
έμμεσο ή μερικό ηλεκτρονικό εμπόριο λόγω της φύσης των υπηρεσιών που προσφέρουν, 
για τις οποίες η παράδοση δεν μπορεί να γίνει μέσω Διαδικτύου.

2.5  Παράγοντες που επηρεάζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο

Αν και υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε επιχείρηση 
όσον αφορά την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες 
που αναφέρονται στο βαθμό υιοθέτησης.

●	 	Ανταγωνισμός από επιχειρήσεις που ξεκινούν (start-ups): Τέτοιου είδους επιχειρή-
σεις μπορούν να παρακινήσουν καθιερωμένες εταιρείες να αναλάβουν δράση, ειδικά 
αν το Διαδίκτυο γίνει ένα σημαντικό κανάλι πωλήσεων για το συγκεκριμένο κλάδο της 
βιομηχανίας. Αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να προσελκύσουν μεγάλο αριθμό επεν-
δυτών και μεγάλα ποσά επενδύσεων (π.χ., venture capital) και έτσι πιέζουν μέσω του 
ανταγωνισμού τις μεγάλες επιχειρήσεις να δεχτούν την πρόκληση. Ο κλάδος των επεν-
δύσεων και της λιανικής πώλησης είναι καλά παραδείγματα του φαινομένου αυτού.

●	 	Ευκολία προσαρμογής στις δυνατότητες του διαδικτυακού εμπορίου: Ειδικοί αναλυ-
τές από την πλευρά των καταναλωτών στο Διαδίκτυο έχουν επισημάνει ότι ορισμένα 
προϊόντα και υπηρεσίες πωλούνται ευκολότερα μέσω του Διαδικτύου από κάποια 
άλλα. Προϊόντα τα οποία βασίζονται στην πληροφόρηση, για παράδειγμα, είναι τυπικά 
πιο εύκολο να πωληθούν ηλεκτρονικά τόσο από άλλες επιχειρήσεις όσο και από τους 
τελικούς καταναλωτές, απ’ ό,τι ορισμένα προϊόντα με τα οποία οι αγοραστές χρειάζεται 
να έρθουν σε άμεση επαφή μαζί τους και οπότε προσφέρονται μόνο σε καταστήματα ή 
σε εκθέσεις. Η τάση αυτή βοηθά στην κατανόηση της μεγάλης ανάπτυξης των κλάδων 
των επενδύσεων και των ταξιδιών και της καθιέρωσής τους ως πρωτοπόρους στον 
τομέα του ηλεκτρονικού δι-επιχειρείν.

●	 	Παρουσία πρόδρομων ηλεκτρονικών εφαρμογών: Οι κορυφαίοι κλάδοι στην υιοθέ-
τηση εφαρμογών της ηλεκτρονικής διεπιχειρηματικότητας έχουν ήδη κάνει ορισμέ-
νες επενδύσεις σε προ-δικτυακές εφαρμογές πληροφορικής. Για παράδειγμα, ο κλά-
δος του τουρισμού χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων για πάνω 
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από μία δεκαετία. Οι τράπεζες έχουν επιτρέψει στους πελάτες τους να συναλλάσσονται 
μαζί τους ηλεκτρονικά με τη χρήση αυτόματων μηχανημάτων για πάνω από δύο δεκα-
ετίες. Τέλος, οι κατασκευαστές ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν στις προμηθευτικές τους 
διαδικασίες δίκτυα βασισμένα στις συναλλαγές με τη χρήση EDI γύρω στο 1970. Μέχρι 
κάποιο σημείο, το ηλεκτρονικό επιχειρείν για τους κλάδους αυτούς αποτελεί επέκταση 
των ήδη χρησιμοποιούμενων ηλεκτρονικών εφαρμογών σε ένα πιο εκλεπτυσμένο δια-
δικτυακό περιβάλλον.

2.5.1  Βαθμός υιοθέτησης του η-επιχειρείν ανά κλάδο

Στη συνέχεια παρουσιάζονται επιμέρους στοιχεία και αναλύσεις για τη θέση που καταλαμ-
βάνει κάθε κλάδος στην κλίμακα υιοθέτησης του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

●	 	Τουρισμός – ταξίδια: Κανένας άλλος κλάδος δεν υποβάλλεται σε τέτοια αλλαγή όπως 
ο κλάδος των ταξιδιών. Όπως έχει προαναφερθεί, τα συστήματα της ηλεκτρονικής κρά-
τησης θέσεων (τα οποία αποτελούν και επέκταση των προηγούμενων πληροφοριακών 
συστημάτων που χρησιμοποιούνταν στο άμεσο παρελθόν) αποτελούν παράγοντα ολο-
κληρωτικής μεταβολής όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των προμηθευτών (π.χ. αεροπο-
ρικές εταιρείες, ξενοδοχεία και ναυτιλιακές επιχειρήσεις), των ενδιάμεσων (π.χ. ταξι-
διωτικά γραφεία και μεσάζοντες) και των πελατών. 

●	 	Επενδύσεις: Το ηλεκτρονικό επιχειρείν αποτελεί ένα ζωτικό παράγοντα για τον κλάδο 
των επενδύσεων εδώ και κάποια χρόνια, αλλά μέχρι την έλευση των χρηματιστών που 
παρέχουν προεξοφλητικό επιτόκιο και την καθιερωμένη βασισμένη στην τηλεφωνική 
επικοινωνία επιχειρηματικότητά τους, τέτοιου είδους πρόσβαση ήταν απαγορευμένη 
στους ενδιάμεσους – συναλλασσόμενους, σύμβουλους επενδύσεων. Η έντονη αύξηση 
των «ηλεκτρονικών» χρηματιστών υπονομεύει τη θέση των ενδιάμεσων και τους πιέ-
ζει να υιοθετήσουν ηλεκτρονικές επιχειρηματικές πρακτικές.

●	 	Λιανική πώληση: Αν και ένας μεγάλος αριθμός κατηγοριών λιανικής πώλησης έχουν 
μεταφερθεί ηλεκτρονικά (ως επί το πλείστον λογισμικό, βιβλία και μουσική), αρκετές 
κατηγορίες είναι ακόμα εκτός Διαδικτύου. Χιλιάδες μικροί, τοπικοί πωλητές δε θα μπο-
ρέσουν να υιοθετήσουν τόσο γρήγορα τις νέες πρακτικές όπως οι μεγάλες εμπορικές 
αλυσίδες, οι οποίες ανταγωνίζονται έντονα με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
αποκλειστικά στο Διαδίκτυο (dot-coms). 

●	  Κατασκευές: Αυτός ο κλάδος είναι σε υψηλότερο σημείο στην κλίμακα απ’ ό,τι ο κλά-
δος της μεταποίησης λόγω των δυναμικών προσπαθειών των κατασκευαστών ηλε-
κτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στο 
Διαδίκτυο. Επίσης, στον κλάδο αυτό έχουν γίνει πιο πολλές επενδύσεις απ’ ό,τι στον 
κλάδο της μεταποίησης όσον αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών όπως 
το ERP και το EDI στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το ηλεκτρονικό εμπόριο υποστηρίζει τον 
κλάδο των κατασκευών να δημιουργήσει πιο αποτελεσματικές εφοδιαστικές αλυσίδες 
και είναι ένας από τους κύριους λόγους της μεταβολής των σχέσεων μεταξύ των παρα-
γωγών, των προμηθευτών τους και των καναλιών διανομής (για παράδειγμα, των χον-
δρέμπορων και των πωλητών λιανικής).
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●	 	Χονδρική πώληση: Τοποθετημένος στη μέση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο κλάδος της 
διανομής προϊόντων μέσω της χονδρικής πώλησης απειλείται από τις ηλεκτρονικές 
διεπιχειρηματικές αγορές και τις προσπάθειες των παραγωγών να πουλήσουν άμεσα 
μέσω των διαδικτυακών εφαρμογών. Ωστόσο, οι πωλητές χονδρικής έχουν την ευκαι-
ρία να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην προμηθευτική (logistics) και στη δια-
χείριση του περιεχομένου έτσι ώστε να προσθέσουν υψηλή αξία σε τομείς όπου μπο-
ρούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά. Παρ’ όλα αυτά, η ολική υιοθέτηση του 
ηλεκτρονικού δι-επιχειρείν θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω της παρουσίας 
χιλιάδων μικρών διανομέων.

●	  Μεταφορές: Ο κλάδος των μεταφορών δεν είναι πολύ απομακρυσμένος από τον κλάδο 
των κατασκευών στην παραπάνω κλίμακα και είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με τον 
κλάδο της χονδρικής πώλησης. Οι μεταφορικές / ναυτιλιακές επιχειρήσεις παίζουν ένα 
σημαντικό ρόλο στη λιανική πώληση μέσω Διαδικτύου και ήταν από τους πρώτους που 
υιοθέτησαν ηλεκτρονικές εμπορικές εφαρμογές για τη διεκπεραίωση παραγγελιών. Οι 
μεταφορικές εταιρείες που λειτουργούν με μεταφορικά οχήματα, όπως φορτηγά και 
βυτιοφόρα, χρησιμοποιούν διαχειριστικά συστήματα. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς και 
πολλές μικρές επιχειρήσεις όμως θα είναι αιτία καθυστέρησης της πλήρους υιοθέτη-
σης του ηλεκτρονικού εμπορίου από το σύνολο του κλάδου λόγω του αργού ρυθμού 
υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών από τις εν λόγω επιχειρήσεις.

●	  Μεταποίηση: Υπάρχουν αρκετά κοινά σημεία μεταξύ του κλάδου μεταποίησης και του 
κλάδου κατασκευών όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τα οφέλη που 
μπορούν να αποκομίσουν από την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα. Ωστόσο, οι επιχει-
ρήσεις αυτού του κλάδου (για παράδειγμα, τα χημικά, τα πλαστικά και η κλωστοϋφα-
ντουργία) διατηρούν μια συντηρητική στάση απέναντι στην υιοθέτηση ηλεκτρονικών 
πληροφοριακών επιχειρηματικών εφαρμογών. Επίσης, είναι σημαντικό ότι τέτοιες επι-
χειρήσεις κυρίως κατασκευάζουν προϊόντα για άλλες επιχειρήσεις και κατά συνέπεια 
δεν επηρεάζονται τόσο πολύ από τις μεταβολές στα κανάλια διανομής οι οποίες διαμορ-
φώνονται από τις ηλεκτρονικές λιανικές πωλήσεις.

●	 	Κτηματομεσιτικά: Όπως και άλλες επιχειρήσεις που ασχολούνται με οικονομικά προϊό-
ντα και υπηρεσίες, ο κλάδος αυτός ταιριάζει αρκετά στον τρόπο που διεξάγεται η επιχει-
ρηματικότητα στο Διαδίκτυο, αλλά οι πωλήσεις κτηματομεσιτικών προϊόντων και υπη-
ρεσιών δεν αναπτύσσονται τόσο γρήγορα όσο οι άλλοι οικονομικοί κλάδοι λόγω της 
πολυπλοκότητας και της σποραδικότητας των συναλλαγών για το πλήθος των αγορα-
στών. Η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα στον κλάδο αυτό θα βοηθήσει στη μείωση 
των αμοιβών των συναλλαγών και κατ’ επέκταση στη μείωση των αμοιβών για τους 
δανειζόμενους. Οι επενδυτές θα πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στην επώνυμη 
αγορά και στην παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, αφού η ευκολία με την οποία 
οι δανειζόμενοι θα μπορούν να αγοράζουν θα κάνει την επιχειρηματικότητα ακόμα πιο 
ανταγωνιστική από ό,τι είναι ήδη.

●	 	Ασφάλειες: Όπως και ο προηγούμενος κλάδος, οι αγορές ασφαλιστικών προϊόντων 
διακρίνονται από κάποια πολυπλοκότητα και δεν έχουν σταθερή συχνότητα. Αν και τα 
συμβόλαια θα πωλούνται ηλεκτρονικά με αυξητικούς ρυθμούς, η ηλεκτρονική επιχει-
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ρηματικότητα επικεντρώνεται μεταξύ των ασφαλιστών οι οποίοι καλούνται να βελτι-
ώσουν την παροχή των υπηρεσιών τους με την ηλεκτρονική διάθεση αντιπροσώπων 
και με την προσφορά υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας στους ασφαλιζόμενους. 
Οι ασφαλιζόμενοι ίσως να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν κάποιον αντιπρόσωπο των 
ασφαλιστικών οργανισμών για την αγορά συμβολαίων αλλά θα επιθυμούν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στους λογαριασμούς τους ή άλλες σχετικές πληροφορίες. 

●	 	Υγεία: Ο μεγάλος κλάδος της υγείας διαθέτει πολλές ευκαιρίες για να εφαρμόσει δια-
δικτυακές εμπορικές λύσεις για τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της ποιότητας 
της φροντίδας. Η πολυπλοκότητα όμως των παρεχόμενων υπηρεσιών, η γραφειοκρα-
τία και η κατακερματισμένη φύση του θα αποτελέσουν ανασταλτικούς παράγοντες για 
τη γρήγορη υιοθέτηση του διαδικτυακού εμπορίου. 

●	 	Κοινής ωφελείας (Ενέργεια): Αυτός ο κλάδος της βιομηχανίας είναι μάλλον συντηρητι-
κός όσον αφορά το βαθμό υιοθέτησης των τεχνολογιών πληροφορικής παρά τη μακρό-
χρονη τάση προς την εφαρμογή διοικητικών διαδικασιών από την πλευρά της ζήτησης. 
Η πρώτη ευκαιρία για την υλοποίηση ηλεκτρονικών εφαρμογών θα επέλθει από τη 
μεταφορά ενέργειας μεταξύ ελεύθερου συναγωνισμού των παραγωγών και των δια-
νομέων. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, όπως η πληρωμή λογα-
ριασμών και η διαχείριση ενέργειας, θα χρειαστούν ορισμένο χρονικό διάστημα για να 
αρχίσουν να εφαρμόζονται.

●	 	Εκπαίδευση: Υπάρχει μια πολύ καλή προοπτική για διαδικτυακές εμπορικές εφαρμο-
γές στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά υπάρχουν επίσης και πολλά εμπόδια. Για παρά-
δειγμα, ενώ τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν αρκετό υλικό, ο μεγαλύτερος όγκος του 
θα πρέπει να μετατραπεί πρώτα σε ηλεκτρονική μορφή έτσι ώστε να μπορέσει να ανέ-
βει στο Διαδίκτυο. Επίσης, οι προϋπολογισμοί που ξοδεύονται για την εκπαίδευση στον 
τομέα των πληροφοριακών συστημάτων είναι γενικότερα σε χαμηλότερο επίπεδο από 
κάθε άλλο κλάδο της βιομηχανίας. Οι πιο προχωρημένοι από τον κλάδο της εκπαίδευ-
σης που υλοποιούν διαδικτυακές εμπορικές εφαρμογές είναι ηλεκτρονικές επιχειρή-
σεις (dot-coms), ιδιωτικά πανεπιστήμια και μεγάλες επιχειρήσεις που επιθυμούν να 
εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους.

2.6  Εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν

Όπως προαναφέραμε, ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη 
χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (κυρίως δικτύων) για κάθε είδους εμπορικές συναλλα-
γές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών. Με άλλα λόγια, 
κάθε «εμπορική» δραστηριότητα, που πριν από μερικά χρόνια ήταν δυνατή μόνο χάρη στη 
φυσική παρουσία και μεσολάβηση ανθρώπων ή υλικών μέσων (π.χ. εμπορική αλληλο-
γραφία), σήμερα μπορεί να επιτευχθεί αυτόματα, ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) λοιπόν είναι οποιαδήποτε μορφή επιχειρησιακής 
αλληλεπίδρασης και συναλλαγής με αποτέλεσμα την αγορά ή πώληση αγαθών και υπηρε-
σιών, οι συντελεστές της οποίας αλληλεπιδρούν με ηλεκτρονική μορφή μέσω Διαδικτύου 
περισσότερο παρά με φυσικές συναλλαγές ή διαμέσου φυσικής επικοινωνίας. Το ηλεκτρο-
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νικό εμπόριο δεν αποτελεί εφαρμογή μίας και μόνης τεχνολογίας. Πρόκειται περισσότερο 
για ένα συνδυασμό τεχνολογιών, κυρίως ανταλλαγής δεδομένων (Ηλεκτρονική Ανταλλαγή 
Δεδομένων – E.D.I., e-mail), πρόσβασης σε δεδομένα (shared databases, electronic bul-E.D.I., e-mail), πρόσβασης σε δεδομένα (shared databases, electronic bul-.D.I., e-mail), πρόσβασης σε δεδομένα (shared databases, electronic bul-D.I., e-mail), πρόσβασης σε δεδομένα (shared databases, electronic bul-.I., e-mail), πρόσβασης σε δεδομένα (shared databases, electronic bul-I., e-mail), πρόσβασης σε δεδομένα (shared databases, electronic bul-., e-mail), πρόσβασης σε δεδομένα (shared databases, electronic bul-e-mail), πρόσβασης σε δεδομένα (shared databases, electronic bul--mail), πρόσβασης σε δεδομένα (shared databases, electronic bul-mail), πρόσβασης σε δεδομένα (shared databases, electronic bul-), πρόσβασης σε δεδομένα (shared databases, electronic bul-shared databases, electronic bul- databases, electronic bul-databases, electronic bul-, electronic bul-electronic bul- bul-bul-
letin boards, World Wide Web – WWW κ.ά.), αυτόματης συλλογής δεδομένων (bar coding, 
magnetic/optical character recognition – OCR).

Στο ηλεκτρονικό εμπόριο επιχειρείται να γίνει πράξη η εκτέλεση των επιχειρησιακών 
συναλλαγών μέσα από διάφορα δίκτυα. Αυτές οι επιχειρησιακές συναλλαγές αναφέρο-
νται σε: 

●	 	ποιοτική απόδοση (καλύτερη ποιότητα, μεγαλύτερη ικανοποίηση πελατών και ορθό-
τερη λήψη αποφάσεων), 

●	 μεγαλύτερη οικονομική απολαβή (χαμηλότερο κόστος), 

●	 πιο γρήγορες συναλλαγές (μεγάλη ταχύτητα, αλληλεπίδραση πραγματικού χρόνου). 

Ο μακροπρόθεσμος στόχος όσων ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο κάνοντας 
χρήση των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών είναι η ομογενοποίηση όλων των οικονομι-
κών λειτουργιών των επιχειρήσεων και οργανισμών. Η ομογενοποίηση θα πρέπει να γίνει 
με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε δραστηριότητα να μπορεί: 

●	 να εκτελείται σε ηλεκτρονική μορφή, 

●	 	να μεταφέρονται εύκολα τα σχετικά με τη συναλλαγή από τον ένα συναλλασσόμενο 
στον άλλο (π.χ. ένα ψηφιακό τιμολόγιο από τον πωλητή στον αγοραστή), 

●	 	να είναι εύκολη η δραστηριότητα από κάθε μέλος της ηλεκτρονικής οικονομικής κοι-
νότητας (π.χ. να μπορεί οποιοσδήποτε να βρει τον τιμοκατάλογο ή τα τεχνικά χαρακτη-
ριστικά των προϊόντων άμεσα και με δικές του ενέργειες χωρίς να χρειαστεί μεσολά-
βηση, να ζητήσει και να του τα στείλουν, για παράδειγμα). 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Ανάλογα με τα μέρη που μετέχουν στη συναλλαγή το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να υπο-
διαιρεθεί σε τέσσερις βασικές κατηγορίες όπως φαίνεται στη διαγραμματική απεικόνιση 
που ακολουθεί:

●	 επιχείρηση – καταναλωτής (B2C)

●	 επιχείρηση – επιχείρηση (B2B)

●	 επιχείρηση – δημόσια διοίκηση (B2G)

●	 καταναλωτής – δημόσια διοίκηση (C2G)

●	 καταναλωτής – καταναλωτής (C2C).

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο ως γενική ιδέα καλύπτει όλες τις μορφές επιχειρηματικών συναλ-
λαγών που διεξάγονται ηλεκτρονικά και χρησιμοποιούν τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. 
Συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων και ο βασικός στόχος είναι, φυσικά, 
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ο κύκλος των εμπορικών συναλλαγών, δηλαδή το να «εμπορεύεσαι ηλεκτρονικά» υλικά 
αγαθά και υπηρεσίες δεν είναι μόνο ηλεκτρονικό θέμα. Σύμφωνα με τις παραδοσιακές 
αρχές πώλησης μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται: 

●	 στη διαφήμιση, 

●	 στην προώθηση του προϊόντος, 

●	 στις διευκολύνσεις που παρέχονται μεταξύ των εμπόρων, 

●	 στην προμήθεια, 

●	 στους όρους αγοράς, 

●	 στην υποστήριξη πριν από την πώληση, 

●	 στην υποστήριξη για επιχειρηματικές εργασίες που έχουν μερικά διαμοιραστεί, 

●	 στην υποστήριξη μετά την πώληση. 

ΦΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Για να αντιληφθεί κάποιος πλήρως τη σημασία του ηλεκτρονικού εμπορίου, πρέπει να γνω-
ρίζει και τις κύριες φάσεις από τις οποίες πρέπει να περάσει μια επιχείρηση ώστε να μπο-
ρέσει να διαθέσει το προϊόν της. 

Φάση 1: Κατασκευή web site για προώθηση προϊόντος 
●	 Δημιουργία σελίδας, ανάπτυξη και φιλοξενία (hosting) σελίδας. 

●	 Διαφήμιση και πρώτη εικόνα προϊόντων ή υπηρεσιών. 

●	 Ζήτηση και διακίνηση πληροφοριών μέσω Internet. 

Φάση 2: Λογισμικό και Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων 
●	 Ύπαρξη λογισμικού για παραγγελία προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω Internet. 

●	 	Οι σύγχρονες πολύπλοκες υψηλές τεχνολογίες απαιτούν λύσεις που να έχουν τη δυνα-
τότητα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. 

Φάση 3: Πληρωμή και επεξεργασία συναλλαγών 
●	 	Δυνατότητα αναγνώρισης πιστότητας πιστωτικής κάρτας και παραγγελίας μέσω 

Internet. 

●	 Δυνατότητα ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων. 

Φάση 4:  Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) / Εκπλήρωση και διανομή 
αποθεμάτων 

●	 	Δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας διαμέσου Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομέ-
νων και εξειδικευμένης παρουσίας πελατών στο Internet. 

●	 Δυνατότητα καταχώρησης παραγγελίας και καταστάσεων. 
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●	 Δυνατότητα αποστολής προϊόντος. 

●	 Δυνατότητα αποθήκευσης προϊόντος. 

Φάση 5: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης
●	 	Υποστήριξη προϊόντων και ειδικά εκπαιδευμένοι αντιπρόσωποι για την εκπλήρωση 

ειδικών αναγκών των πελατών. 

●	 Υποστήριξη για εξερχόμενο και εισερχόμενο άμεσο marketing (direct marketing). 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αλληλεπιδρά με ένα μεγάλο αριθμό επιχειρηματικών δραστηριο-
τήτων όπως: 

●	 Marketing, πωλήσεις και προώθηση πωλήσεων, προσφορές πριν από την πώληση. 

●	 	Χρηματοδότηση και ασφάλιση, εμπορικές συναλλαγές όπως παραγγελία, μεταφορά και 
πληρωμή, επισκευή και συντήρηση-υποστήριξη προϊόντος, ανάπτυξη προϊόντος, κατα-
νεμημένη εργασία. 

●	 	Χρήση δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών, επιχείρηση – δημόσια διοίκηση (παραχω-
ρήσεις, άδειες, φόροι κτλ.). 

●	 Μεταφορές και λογιστική προσωπικού και υλικών. 

●	 Προμήθειες δημοσίου, αυτόματο εμπόριο ψηφιακών αγαθών, λογιστικά. 

Η όλη εμπορική συναλλαγή μπορεί να υποστηριχθεί ηλεκτρονικά συμπεριλαμβανομέ-
νων και της μεταφοράς (ηλεκτρονικής μεταφοράς φυσικών αγαθών και υπηρεσιών) και 
της πληρωμής. Θεωρητικά υπάρχει ακόμα και η δυνατότητα να γίνεται η συνδιαλλαγή με 
τις δημόσιες υπηρεσίες ηλεκτρονικά, όπως, λόγου χάρη, η πληρωμή δασμών και φόρων. 
Παρ’ όλα αυτά όμως ένας αριθμός ζητημάτων όπως η προστασία, η ασφάλεια και η νομική 
κάλυψη δεν έχουν διευθετηθεί ακόμα ώστε να αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι του 
κεφαλαίου αυτού που λέγεται Ηλεκτρονικό Εμπόριο. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

●	 Μειωμένα έξοδα διαφήμισης. 

●	 	Μειωμένα έξοδα μεταφοράς, ιδιαίτερα για αγαθά που μπορούν να μεταφερθούν ηλε-
κτρονικά. 

●	 Μειωμένα έξοδα στο σχεδιασμό και στην παραγωγή. 

●	 Ανεπτυγμένος στρατηγικός σχεδιασμός. 

●	 Περισσότερες ευκαιρίες για marketing θέσεων (niche marketing). 

●	 Ίση πρόσβαση στις αγορές για όλους. 

●	 Πρόσβαση σε νέες αγορές. 
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●	 Ανάμειξη του πελάτη στο προϊόν. 

●	 Καινοτομία υπηρεσιών. 

Πληροφορίες για οποιαδήποτε αγορά και χώρα μπορούν πλέον να προωθηθούν ηλεκτρο-
νικά και να αναπτυχθούν στο εμπορικό περιβάλλον, δημιουργώντας όμως έτσι και μια 
σειρά από προβλήματα όπως η παραβίαση προσωπικού απορρήτου (μυστικότητα-privacy) 
που είναι ανάγκη να διευθετηθεί. Συγκεκριμένα:

●	 	Επαφές μεταξύ εταιρειών μπορούν να διευκολυνθούν με on-line επιχειρησιακούς 
καταλόγους και να βελτιωθούν με εθνικά ή τοπικά πληροφοριακά κέντρα. 

●	 	Επαφές μεταξύ εταιρειών και καταναλωτών μπορούν να υποστηριχθούν με σημαντικά 
μέσα, συμπεριλαμβανομένων on-line διαφημίσεων και κλειστών αγορών. 

●	 	Εταιρείες μπορούν να προωθήσουν αναλυτικές πληροφορίες για τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους, καθώς επίσης και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που υποστηρίζονται 
από κατανοητές ευκολίες πλοήγησης και αναζήτησης. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Για τους εμπόρους 

Τον Ιούλιο του 1997 κάποιος στις ΗΠΑ κατόρθωσε με κάποιον τρόπο να σπάσει τους κωδι-
κούς μιας επιχείρησης και να στείλει ηλεκτρονικά μηνύματα σε εκατοντάδες πελάτες που 
είχαν πραγματοποιήσει αγορές μέσω των sites ESPN SportsZone and NBA.com, τα οποία 
δημιουργήθηκαν από τη Starwave. Ο «εισβολέας» ενημέρωνε τους πελάτες ότι οι πιστωτι-Starwave. Ο «εισβολέας» ενημέρωνε τους πελάτες ότι οι πιστωτι-. Ο «εισβολέας» ενημέρωνε τους πελάτες ότι οι πιστωτι-
κές τους κάρτες είχαν παραβιαστεί από τους υπολογιστές της επιχείρησης και παρουσίαζε 
τα τελευταία νούμερα του αριθμού τους ως απόδειξη. 

Αυτό καθώς και άλλα παρόμοια περιστατικά αποδεικνύουν ότι οι συναλλαγές στο Inter-Inter-
net δεν είναι απόλυτα ασφαλείς. Όσο όμως έρχονται στο φως της δημοσιότητας περιπτώ- δεν είναι απόλυτα ασφαλείς. Όσο όμως έρχονται στο φως της δημοσιότητας περιπτώ-
σεις διατάραξης των διαδικτυακών συναλλαγών, όλο και περισσότεροι ερευνητές διχάζο-
νται – αν και επικρατεί ότι οι συναλλαγές συγκριτικά είναι πιο ασφαλείς στο Διαδίκτυο παρά 
στο φυσικό κόσμο. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουν πραγματοποιηθεί πολλές απάτες πιστωτικών 
καρτών από υπαλλήλους σε καταστήματα λιανικών πωλήσεων που κρατούσαν τους αριθ-
μούς των καρτών. 

Γενικότερα, τα συστήματα ασφάλειας ηλεκτρονικού εμπορίου απομάκρυναν τον κίνδυνο 
κρυπτογραφώντας τους αριθμούς στους servers της εταιρείας. Οι κατασκευαστές των
browsers και οι εταιρείες πιστωτικών καρτών προωθούν ένα επιπλέον πρωτόκολλο 
ασφάλειας, το Secure Electronic Transactions (S.E.T.). Το S.E.T. κωδικοποιεί τους αριθμούς 
πιστωτικών καρτών που βρίσκονται σε servers, έτσι ώστε μόνο οι τράπεζες και οι εταιρείες 
πιστωτικών καρτών να μπορούν να διαβάσουν τους αριθμούς αυτούς. 

Για τους εμπόρους το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι πραγματικά ασφαλέστερο, μιας και ένα 
κατάστημα μπορεί να υποστεί διάρρηξη, να καεί ή να πλημμυρίσει. Η μόνη δυσκολία είναι 
να αποδειχθεί ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι πραγματικά ασφαλές και για τους πελάτες. 
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Για τους πελάτες 

Οι πελάτες δεν το έχουν πιστέψει ακόμα, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι ηλεκτρονι-
κές συναλλαγές είναι ασφαλέστερες από τις συνηθισμένες αγορές μέσω πιστωτικής κάρ-
τας. Κάθε φορά που πληρώνει κάποιος σε ένα κατάστημα και πετάει την απόδειξη της 
πιστωτικής κάρτας γίνεται εύκολος στόχος για πιθανή απάτη. Όμως στις τελευταίες εκδό-
σεις των web browsers (Netscape Navigator, Mozila Firefox, Google Chrome ή του Micro-web browsers (Netscape Navigator, Mozila Firefox, Google Chrome ή του Micro- browsers (Netscape Navigator, Mozila Firefox, Google Chrome ή του Micro-browsers (Netscape Navigator, Mozila Firefox, Google Chrome ή του Micro- (Netscape Navigator, Mozila Firefox, Google Chrome ή του Micro-Netscape Navigator, Mozila Firefox, Google Chrome ή του Micro- Navigator, Mozila Firefox, Google Chrome ή του Micro-Navigator, Mozila Firefox, Google Chrome ή του Micro-, Mozila Firefox, Google Chrome ή του Micro-Mozila Firefox, Google Chrome ή του Micro- Firefox, Google Chrome ή του Micro-Firefox, Google Chrome ή του Micro-, Google Chrome ή του Micro-Google Chrome ή του Micro- Chrome ή του Micro-Chrome ή του Micro- ή του Micro-Micro-
soft Internet Explorer), οι συναλλαγές μπορούν να κρυπτογραφηθούν χρησιμοποιώντας 
Secure Sockets Layer (S.S.L.), ένα πρωτόκολλο που δημιουργεί μια ασφαλή σύνδεση σε 
ένα server προστατεύοντας έτσι τη διακινούμενη πληροφορία στο Internet. Το S.S.L., μάλι-
στα, χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση με κοινό κλειδί, μια από τις ισχυρότερες μεθόδους κρυ-
πτογράφησης που κυκλοφορούν. 

Στο Netscape Navigator μπορείς να επιλέξεις τον ασφαλή τρόπο συναλλαγής όταν ένα 
άθραυστο κλειδί εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου. Ο Internet 
Explorer εμφανίζει ένα λουκέτο στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. 

Άλλος ένας τρόπος υποστήριξης από το S.S.L είναι όταν στη γραμμή διευθύνσεων εμφα-.S.L είναι όταν στη γραμμή διευθύνσεων εμφα-S.L είναι όταν στη γραμμή διευθύνσεων εμφα-.L είναι όταν στη γραμμή διευθύνσεων εμφα-L είναι όταν στη γραμμή διευθύνσεων εμφα- είναι όταν στη γραμμή διευθύνσεων εμφα-
νίζεται να αρχίζει με https αντί για http. Προφανώς κανένα σύστημα ασφάλειας ηλεκτρονι-https αντί για http. Προφανώς κανένα σύστημα ασφάλειας ηλεκτρονι- αντί για http. Προφανώς κανένα σύστημα ασφάλειας ηλεκτρονι-http. Προφανώς κανένα σύστημα ασφάλειας ηλεκτρονι-. Προφανώς κανένα σύστημα ασφάλειας ηλεκτρονι-
κού εμπορίου δεν μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη προστασία της πιστωτικής κάρτας, αλλά 
είναι σίγουρα ασφαλέστερο από ένα κατάστημα όπου μια διάρρηξη χρημάτων είναι πιθανή.

2.6.1  Επιχείρηση προς Καταναλωτές (B2C)

Η κατηγορία Επιχείρηση προς Καταναλωτές σε ένα μεγάλο βαθμό αντιστοιχεί στο ηλε-
κτρονικό λιανικό εμπόριο. Είναι η κατηγορία στην οποία ανήκουν όλες οι εφαρμογές ηλε-
κτρονικού εμπορίου, οι οποίες αναπτύσσονται με στόχο την πώληση προϊόντων απευθείας 
στους τελικούς καταναλωτές. Η κατηγορία αυτή εξαπλώθηκε γρήγορα με την ανάπτυξη του 
Παγκόσμιου Ιστού και των τεχνολογιών πληρωμής μέσω Internet. Τώρα, υπάρχουν εμπο-Internet. Τώρα, υπάρχουν εμπο-. Τώρα, υπάρχουν εμπο-
ρικά κέντρα σε όλο το Internet που προσφέρουν κάθε είδος καταναλωτικών αγαθών, από 
γλυκά και κρασί μέχρι υπολογιστές και πίνακες ζωγραφικής. Ειδικά, οι εταιρείες πληρο-
φορικής, που ήταν οι πρώτες που εισήλθαν σ’ αυτό το χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, 
ίδρυσαν μια καινούρια αγορά μέσω του Internet και προσφέρουν on-line κάθε είδος προϊ-Internet και προσφέρουν on-line κάθε είδος προϊ- και προσφέρουν on-line κάθε είδος προϊ-on-line κάθε είδος προϊ--line κάθε είδος προϊ-line κάθε είδος προϊ- κάθε είδος προϊ-
όντος λογισμικού, όπως επίσης και υπηρεσίες, αναβαθμίσεις και τεχνική υποστήριξη στους 
πελάτες τους.

Βασικά χαρακτηριστικά του B2C

●	 	Προσομοιώνει με το λιανικό εμπόριο και εφαρμόζεται από επιχειρήσεις οι οποίες 
θέλουν να πουλήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους απευθείας στους τελικούς 
καταναλωτές.

●	 	Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται έχουν τη μορφή ηλεκτρονικών καταστημάτων στα 
οποία έχει πρόσβαση ο κάθε χρήστης του Internet για να δει και τελικά να αγοράσει τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες.

●	 	Το ηλεκτρονικό κατάστημα δε «γνωρίζει» τον κάθε «ηλεκτρονικό» πελάτη, δεδομένου 
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ότι αυτός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε χρήστης του Internet.

●	 	Η συνολική αξία των ηλεκτρονικών συναλλαγών της κατηγορίας B2C είναι μικρότερη 
απ’ ό,τι στην κατηγορία B2B.

2.6.2  Επιχείρηση προς Επιχείρηση (B2B)

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αυτής της μορφής αφορά τη διενέργεια ηλεκτρονικών εμπορι-
κών συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και αφορά κυρίως την αγορά προμηθειών. Ένα 
παράδειγμα της κατηγορίας Επιχείρηση προς Επιχείρηση μπορεί να είναι μια εταιρεία που 
χρησιμοποιεί ένα δίκτυο παραγγελίας για τους προμηθευτές της λαμβάνοντας τιμολόγια 
και κάνοντας πληρωμές. Αυτή η κατηγορία ηλεκτρονικού εμπορίου λειτουργεί εδώ και 
αρκετά χρόνια χρησιμοποιώντας, συγκεκριμένα, την τεχνολογία της Ηλεκτρονικής Ανταλ-
λαγής Εγγράφων (EDI), η οποία σιγά σιγά φθίνει λόγω του υψηλού κόστους επένδυσης που 
απαιτείται τόσο από την επιχείρηση όσο και από τους προμηθευτές της. Επιπλέον, λόγω της 
επένδυσης που απαιτείται σε πληροφοριακά συστήματα και υποδομές, δεσμεύει τα δύο 
μέρη με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός είναι έντο-
νος να αναζητήσουν και να απευθυνθούν σε άλλες αγορές, καθώς θα πρέπει να διαθέτουν 
συμβατά συστήματα για να επικοινωνούν και να ανταλλάσουν δεδομένα.

Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ραγδαία μια άλλη μορφή ηλεκτρονικού 
εμπορίου της κατηγορίας Επιχείρηση προς Επιχείρηση, με την ονομασία ηλεκτρονικές αγο-
ρές Β2Β (Β2Β marketplaces). Οι ηλεκτρονικές αγορές B2B βρίσκουν ιδιαίτερη εφαρμογή 
στις ΜΜΕ καθώς τόσο το κόστος υιοθέτησης όσο και η τεχνογνωσία που απαιτείται καλύ-
πτει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες αυτής της κατηγορίας επιχειρήσεων. Το B2B αφορά 
το ενδοεπιχειρησιακό εμπόριο που πραγματοποιείται σε μια αλυσίδα αξίας διοίκησης προ-
τού να πωληθεί το ολοκληρωμένο προϊόν στον τελικό καταναλωτή. Υπάρχουν διάφοροι 
τύποι ενδοεπιχειρησιακού εμπορίου (B2B) όπως είναι οι αυτοματοποιημένες συναλλαγές 
ηλεκτρονικού εμπορίου και η η-αγορά (e-marketplace).

Αυτοματοποιημένες συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου

Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται επίσης στο ηλεκτρονικό εμπόριο και για να περιγρά-
ψει τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες μεταξύ των εμπορικών εταίρων.

Ένα παράδειγμα μιας B2B συναλλαγής είναι μια επιχείρηση παραγωγής τροφής για κοτό-B2B συναλλαγής είναι μια επιχείρηση παραγωγής τροφής για κοτό-2B συναλλαγής είναι μια επιχείρηση παραγωγής τροφής για κοτό-B συναλλαγής είναι μια επιχείρηση παραγωγής τροφής για κοτό- συναλλαγής είναι μια επιχείρηση παραγωγής τροφής για κοτό-
πουλα που πωλεί το προϊόν της σε ένα αγρόκτημα εκτροφής κοτόπουλων το οποίο απο-
τελεί μια άλλη επιχείρηση. Οι διαδικασίες παραγγελιοληψίας και πληρωμής πραγματοποι-
ούνται μέσα από ένα ενοποιημένο σύστημα ανταλλαγής δεδομένων στο οποίο δύο ή και 
περισσότερες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες και συνεργάζονται με αυτοματοποιημένο 
τρόπο μειώνοντας το κόστος λειτουργίας και το χρονικό διάστημα συναλλαγής που απαι-
τείται. 

Η-αγορά

Σε εργαλείο διευκόλυνσης των εταιρικών συναλλαγών εξελίσσονται οι ηλεκτρονικές αγο-
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ρές (e-marketplaces), σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν του 
ΟΠΑ η οποία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2007 και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2008. Η 
ηλεκτρονική αγορά σε ένα ενδοεπιχειρησιακό πλαίσιο αποτελείται κυρίως από μια μεγάλη 
και σε απευθείας σύνδεση πλατφόρμα (B2B πύλη) που διευκολύνει την αλληλεπίδραση 
ή / και τις συναλλαγές μεταξύ των αγοραστών και των προμηθευτών σε οργανωτικό ή 
θεσμικό επίπεδο. Δεδομένου ότι οι «οικοδόμοι» τέτοιων αγορών στοχεύουν πρωτίστως 
στη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης αγοραστή – πωλητών, αυτοί αναφέρονται επίσης σε 
αγορές «τρίτων» B2B.

Οι η-αγορές διακρίνονται με βάση κάποια κριτήρια σε διάφορα είδη. Έτσι, μπορούν να δια-
κριθούν:

■  με βάση τον κλάδο δραστηριότητάς τους σε:

	 ●	 	Κάθετες η-αγορές: Οι κάθετες ηλεκτρονικές αγορές είναι αφιερωμένες σε ένα 
μόνο κλάδο επιχειρήσεων ή σε ένα κομμάτι του κλάδου. 

	 ●	 	Οριζόντιες η-αγορές: Στις οριζόντιες ηλεκτρονικές αγορές συμμετέχουν επιχειρή-
σεις ανεξαρτήτως κλάδου και είναι συνήθως ηλεκτρονικές αγορές για τη διακίνηση 
υπηρεσιών ή προϊόντων γενικής χρήσης, όπως είδη γραφείου, μηχανοργάνωσης 
κτλ. 

■  με βάση το καθεστώς ιδιοκτησίας ή διαχείρισης σε:

	 ●	 	Ανεξάρτητες (ή τρίτης οντότητας): Είναι ηλεκτρονικές αγορές που δημιουργούνται 
και ανήκουν σε μια ανεξάρτητη τρίτη οντότητα που δεν είναι ούτε πωλητής ούτε 
αγοραστής. Συνήθως, η τρίτη οντότητα είναι κάποιος πάροχος τεχνολογικών εφαρ-
μογών, ο οποίος παρέχει στους συμμετέχοντες ηλεκτρονικές υπηρεσίες αγοραπω-
λησιών και προστιθέμενης αξίας.

	 ●	 	Κοινοπραξιών: Λειτουργούν ως κοινότητες που ιδρύονται από μερικούς μεγάλους 
συμμετέχοντες (πωλητές ή αγοραστές) που ενώνουν τις δυνάμεις τους για να εξυ-
πηρετήσουν τις εμπορικές τους ανάγκες μεταξύ τους. 

	 ●	 	Εταιρικές: Πρόκειται για ηλεκτρονικές αγορές που δημιουργεί μια μόνο επιχείρηση 
για να ολοκληρώσει ηλεκτρονικά τη συνεργασία της με τους εμπορικούς της συνερ-
γάτες (προμηθευτές – πελάτες).

■  με βάση την ευκολία εισόδου των συμμετεχόντων σε:

	 ●	 	Δημόσιες: Στις δημόσιες (ή ανοιχτές) αγορές, η συμμετοχή είναι ανοιχτή προς όλες 
τις ενδιαφέρουσες επιχειρήσεις. 

	 ●	 	Ιδιωτικές: Στις ιδιωτικές (ή κλειστές) συμμετέχουν μόνο κλειστές ομάδες επιχειρή-
σεων. 

Σχεδόν όλες οι ανεξάρτητες αγορές είναι δημόσιες, ενώ οι εταιρικές και οι ηλεκτρονικές 
αγορές κοινοπραξιών είναι συνήθως κλειστές.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του B2B είναι τα ακόλουθα:

●	 	Προσομοιάζει με το χονδρικό εμπόριο και εφαρμόζεται μεταξύ επιχειρήσεων (προμη-
θευτών και αγοραστών).
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●	 	Εφαρμόζεται από επιχειρήσεις που θέλουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους σε άλλες 
επιχειρήσεις.

●	 	Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται σήμερα έχουν τη μορφή των ηλεκτρονικών αγορών 
(e-marketplaces). Οι εφαρμογές αυτές δραστηριοποιούνται στο μοντέλο λειτουργίας 
τους, ανάλογα με τον επιχειρηματικό κλάδο στον οποίο απευθύνονται. 

●	 	Συνήθως οι υπηρεσίες των ηλεκτρονικών αγορών προσφέρονται σε επιχειρήσεις που 
έχουν γίνει μέλη της αγοράς.

●	 	Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε μια ηλεκτρονική αγορά «γνωρίζουν» καλύτερα η 
μία την άλλη, δεδομένου ότι όλες είναι συνήθως μέλη της συγκεκριμένης αγοράς.

●	 	Η συνολική αξία των ηλεκτρονικών συναλλαγών της κατηγορίας B2B είναι μεγαλύτερη 
από ό,τι στην κατηγορία B2C.

2.6.3  Επιχείρηση προς Δημόσιο Φορέα (B2G)

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν όλες οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων 
οργανισμών. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ οι λεπτομέρειες για τις προμήθειες των προσεχών 
κυβερνήσεων εκδίδονται στο Internet και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ανταποκρίνο-Internet και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ανταποκρίνο- και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ανταποκρίνο-
νται ηλεκτρονικά. Προς το παρόν, αυτή η κατηγορία στη χώρα μας είναι σε αρχικό στάδιο, 
ωστόσο όμως προβλέπεται στο άμεσο μέλλον να υιοθετηθούν από όλο το δημόσιο τομέα. 
Επιπροσθέτως, οι διοικήσεις πρέπει να παρέχουν την ευκαιρία ηλεκτρονικών συναλλα-
γών για να καλύπτουν περιπτώσεις όπως οι επιστροφές δασμών και ΦΠΑ. Στην ελληνική 
επικράτεια την περίοδο 2000 – 2009 (περίοδος όπου υλοποιούνταν το Γ’ Κοινοτικό Πλαί-
σιο Στήριξης) χρηματοδοτήθηκαν πολλές εφαρμογές προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι 
επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους με το δημόσιο τομέα. Έτσι, για παράδειγμα, το Υπουρ-
γείο Οικονομικών, το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΔ είναι ορισμένοι από τους δημόσιους φορείς οι οποίοι 
δημιούργησαν εφαρμογές προκειμένου να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά οι συναλλαγές 
των επιχειρήσεων με το Δημόσιο. Χαρακτηριστική εφαρμογή είναι το TAXISnet για την υπο-TAXISnet για την υπο- για την υπο-
βολή δηλώσεων, καθώς και περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ, όπου όλες 
οι διαδικασίες πραγματοποιούνται μέσω Διαδικτύου χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία 
στις Δ.Ο.Υ. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται στο Δ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΕΣΠΑ) με 
σκοπό όλοι οι δημόσιοι φορείς να προσφέρουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις 
και στους πολίτες. Στο παρόν εγχειρίδιο δε θα ασχοληθούμε με αυτή την κατηγορία ηλε-
κτρονικού επιχειρείν.

2.6.4  Πολίτης προς Δημόσιο Φορέα (C2G)

Οι πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές αυτής της κατηγορίας είναι η ολοκλήρωση των φορο-
λογικών υποχρεώσεων, η προμήθεια πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, η ενημέρωση 
και η διεκπεραίωση λοιπών συναλλαγών. Όπως αναφέρθηκε στην παραπάνω ενότητα, 
οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται ηλεκτρονικά και στους πολίτες (π.χ., υποβολή φορολογι-
κών δηλώσεων, υποβολή αιτημάτων στα ΚΕΠ: οικογενειακή κατάσταση, ληξιαρχική πράξη 
κτλ.). Στο παρόν εγχειρίδιο δε θα ασχοληθούμε με αυτή την κατηγορία ηλεκτρονικού επι-
χειρείν.
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2.6.5  Καταναλωτής προς Καταναλωτή (C2C)

Οι βασικές εφαρμογές αυτής της κατηγορίας ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ καταναλωτών 
είναι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, οι μικρές αγγελίες κ.ά. Έτσι, για παράδειγμα, μέσα 
από το Διαδίκτυο και από συγκεκριμένους διαδικτυακούς τόπους που προσφέρονται για 
το λόγο αυτό ο καταναλωτής μπορεί να προβεί σε πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών προς 
κάθε ενδιαφερόμενο. Τέτοιος διαδικτυακός τόπος είναι το fleemarket.gr και το ricardo.gr. 
Στο παρόν εγχειρίδιο δε θα ασχοληθούμε με αυτή την κατηγορία ηλεκτρονικού επιχειρείν.

2.7  Ηλεκτρονικό επιχειρείν και εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης

Η αλλαγή της στρατηγικής των επιχειρήσεων και η ενσωμάτωση των νέων διαδικασιών 
του ηλεκτρονικού εμπορίου στην υπάρχουσα εσωτερική λειτουργία τους είναι το κλειδί για 
την ανάπτυξη και τη διατήρηση μιας επιτυχούς δράσης ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

Μόνο εκείνες οι επιχειρήσεις (μικρές ή μεγάλες) που δια-
χειρίζονται ηλεκτρονικά το μεγαλύτερο μέρος των διαδικα-
σιών τους, αν όχι όλο, προβλέποντας την επέκταση αυτών 
σε νέες αγορές ή μέσα προώθησης είναι ικανές να αντα-
γωνιστούν στο νέο σύγχρονο περιβάλλον που επιτάσσει το 
ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η άμεση ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις των χρηστών για υπηρεσίες σε πραγματικό 
χρόνο, σήμερα και στο μέλλον, θα αποτελέσει και το σημείο αξιολόγησης της αποτελεσμα-
τικότητας των διαδικασιών των επιχειρήσεων και του νέου εγχειρήματος. 

Οι αλλαγές στις οποίες πρέπει να προβεί μία επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, 
εξαρτώνται από τη γενικότερη δομή της, το είδος των προϊόντων και των υπηρεσιών που 
εμπορεύεται, καθώς επίσης και από την καταλληλότητα του ανθρώπινου δυναμικού και 
τις γνώσεις του επιχειρηματία σχετικά με τις ανάγκες του σύγχρονου περιβάλλοντος δρα-
στηριοποίησης. Ο εκσυγχρονισμός του πληροφοριακού συστήματος μιας επιχείρησης που 
επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στο ηλεκτρονικό επιχειρείν δεν αποτελεί ικανή και αναγκαία 
συνθήκη για την επιτυχία της. 

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ο ορισμός της στρατηγικής μιας επιχείρησης για το Διαδίκτυο 
ήταν μάλλον εύκολος, κι αυτό γιατί μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν το 
Διαδίκτυο ως «βιτρίνα» προβολής των προϊόντων τους και ως κανάλι επικοινωνίας με τους 
πελάτες τους. Από τότε έχουν αλλάξει πολλά. Οι διαδικτυακοί τόποι των επιχειρήσεων εξε-
λίσσονται σε τόπους αγοράς προϊόντων, ανταλλαγής πληροφοριών με προμηθευτές και 
κανάλια διανομής, δημιουργίας σχέσεων με τους πελάτες και προσέλκυσης προσωπικού. 
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Πίνακας 3: Παράμετροι που επηρεάζουν το σχεδιασμό ηλεκτρονικού καταστήματος 

Κατά το σχεδιασμό του ηλεκτρονικού 
καταστήματος μια επιχείρηση πρέπει να 
λάβει υπόψη:

➤ τους πελάτες 

➤ τους ανταγωνιστές 

➤ τους προμηθευτές 

➤ τα κανάλια διανομής 

➤ τις εσωτερικές διαδικασίες της 
επιχείρησης 

Για να είναι πετυχημένος ο στρατηγικός σχεδιασμός της δραστηριοποίησής της στο Διαδί-
κτυο, πρέπει να αναζητηθούν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

●	 Πώς θα αλλάξει την επιχείρηση στο Διαδίκτυο;

●	 Πώς θα ανακαλυφθούν νέες ευκαιρίες;

●	 	Πώς θα αξιοποιήσει το νέο αυτό μέσο επικοινωνίας στις σχέσεις της με τους πελάτες 
και τους συνεργάτες;

●	 	Πώς θα δημιουργηθούν πιστοί δικτυακοί πελάτες αφού στο Διαδίκτυο ο ανταγωνισμός 
είναι «ένα κλικ μακριά»;

●	 	Πώς θα αλλάξει το προϊόν ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες αν δραστη-
ριοποιηθεί στο Διαδίκτυο (θα γίνει το προϊόν 100% ψηφιακό, θα παρέχονται νέες υπη-
ρεσίες κτλ.);

●	 	Θα υπάρξουν επιπτώσεις για την επιχείρηση από τη δραστηριοποίησή της στο Διαδί-
κτυο;

●	 Πώς θα μετρηθεί η επιτυχία της παρουσίας της στο Διαδίκτυο;

Πριν απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα πρέπει σε κάθε επιχειρηματικό σχέδιο που 
αφορά την «είσοδο» της επιχείρησης στο Διαδίκτυο να καθοριστούν επακριβώς οι στόχοι 
που θέλει να επιτύχει. Ορισμένοι στόχοι που θα μπορούσαν να τεθούν είναι οι εξής:

Οικονομικοί στόχοι

●	 Αύξηση κερδών

●	 Απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου

Προϊοντικοί στόχοι

●	 Αύξηση πωλήσεων

●	 Υπηρεσίες προς τους πελάτες πριν και μετά την πώληση
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Στόχοι προώθησης, προβολής και επικοινωνίας

●	 Μεγαλύτερη γνωστοποίηση της επιχείρησης στο κοινό της

●	 Μεγαλύτερη συχνότητα επικοινωνίας με το κοινό της

●	 Βελτίωση της ποιότητας των σχέσεων που θέλει να αναπτύξει με το κοινό της

●	 Δημιουργία σχέσεων με συνεργάτες, προμηθευτές, τράπεζες κ.ά.

Στόχοι για τα κανάλια διανομής

●	 	Γεωγραφική κάλυψη που θέλει να πετύχει με το ηλεκτρονικό της κατάστημα (χωρίς 
χρήση επιπρόσθετων καναλιών διανομής)

●	 Κατεύθυνση πελατών –μέσα από το δικτυακό της τόπο– στα κανάλια διανομής της

●	 	Πληροφόρηση προς τα κανάλια διανομής (έλεγχος αποθεμάτων, τιμές, εκπτώσεις, 
άλλα θέματα σχετικά με τα προϊόντα)

Στόχοι για την έρευνα αγοράς

●	 Μέγεθος και τάσεις της αγοράς

●	 Πληροφορίες για τον ανταγωνισμό

●	 Ποσοστό του κοινού της από το οποίο θέλει να μαζέψει στοιχεία (δημιουργία λίστας)

●	 	Δοκιμές που θέλει να κάνει πριν λανσάρει καινούριες διαφημιστικές καμπάνιες και 
προϊόντα ή πριν αλλάξει τιμές

Άλλοι στόχοι

●	 Αναζήτηση νέων / εναλλακτικών προμηθευτών πρώτων υλών

●	 	Δημιουργία εσόδων μέσω διαφημίσεων τρίτων στο δικτυακό της τόπο, προσέλκυση 
χορηγιών, προσέλκυση συνδρομών κτλ.

●	 Σύναψη συμμαχιών με άλλους διαδικτυακούς τόπους

2.7.1  Αλλαγές στο ανθρώπινο δυναμικό και στην εργασία του

Η υφιστάμενη τεχνολογία, οι γνώσεις και οι δεξιότητες του προσωπικού, η οργάνωση της 
εργασίας και οι διευθυντικές πρακτικές, η έρευνα και η καινοτομία, καθώς και το εργασι-
ακό περιβάλλον, είναι μερικοί από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την 
παραγωγικότητα σε επίπεδο επιχείρησης. Ο κάθε επιχειρηματίας, επομένως, που ενδιαφέ-
ρεται να βελτιώσει περαιτέρω την παραγωγικότητα, αλλά και την ανταγωνιστικότητά του, 
καλείται να αξιολογήσει την επιχείρησή του σε σχέση με τους παράγοντες αυτούς και να 
προβεί σε κατάλληλες αλλαγές και επενδύσεις, αξιοποιώντας παράλληλα τις ευκαιρίες και 
τα σχέδια ενίσχυσης που του προσφέρονται από το Κράτος. 

Η επένδυση σε κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό επηρεάζει την παραγωγικότητα της 
εργασίας βελτιώνοντας τη συνολική παραγωγικότητα. Παρομοίως, η αύξηση της παραγω-
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γικότητας καθορίζεται κατά τρόπο ουσιαστικό από τις επενδύσεις στον τομέα των τεχνολο-
γιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η χρήση των νέων τεχνολογιών δίνει 
στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προσφέρουν καλύτερης ποιότητας προϊόντα και υπηρε-
σίες και να βελτιώσουν την εσωτερική τους λειτουργία. 

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την πιο σημαντική εισροή 
στην κοινωνία της γνώσης και παράγοντα ζωτικής σημα-
σίας για την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και 
την οικονομική ανάπτυξη. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το 
πολυτιμότερο στοιχείο της επιχείρησης, καθώς είναι αυτό 
που θα δημιουργήσει καινοτομίες, θα δώσει λύσεις σε προ-
βλήματα και θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της.

Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό σημαίνει αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των 
δεξιοτήτων των ατόμων, καθώς και βελτίωση της ικανότητάς τους να αντιμετωπίζουν τις 
αλλαγές. Το επίπεδο δεξιοτήτων και η πρόσβαση στην κατάρτιση αποτελούν βασικό παρά-
γοντα αύξησης της ποιότητας της εργασίας, καθώς και αύξησης της παραγωγικότητας. Οι 
εργαζόμενοι που έχουν πρόσβαση στην κατάρτιση είναι πιο παραγωγικοί και προσαρμόζο-
νται ευκολότερα στις αλλαγές. Οι επιχειρηματίες καλούνται να αναγνωρίσουν τη στρατηγική 
σημασία του ανθρώπινου δυναμικού τους, κατανοώντας τις ανάγκες και τη συμπεριφορά 
του, αξιοποιώντας τις δυνατότητές του και παρέχοντας ευκαιρίες για ανάπτυξη, συμμε-
τοχή και αμφίδρομη επικοινωνία, καθώς αυτό μπορεί να αποτελέσει το διατηρήσιμο αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις τους. Κατά συνέπεια, λόγω του η-επιχειρείν, 
κρίνεται σκόπιμο:

●	 να εκπαιδεύσουν τους εργαζόμενους στις νέες τεχνολογίες ή / και 

●	 	να προσλάβουν νέο προσωπικό που θα ασχολείται με τη χρήση της πληροφορικής 
τεχνολογίας στην επιχείρηση.

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μάθουν τους νέους τρόπους εκτέλεσης των υπαρχουσών δια-
δικασιών που έχουν σχέση με τις πωλήσεις, την προώθηση των προϊόντων και την υπο-
στήριξη των πελατών. Επίσης, θα πρέπει να εκπαιδευτούν στις νέες διαδικτυακές διαδι-
κασίες της επιχείρησής σας, καθώς και στη χρήση υπολογιστή για βασικές δικτυακές λει-
τουργίες, όπως αποστολή, λήψη και διαχείριση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση, καθώς και άλλων εφαρμο-
γών που υποστηρίζουν το η-επιχειρείν. 

Παράλληλα, μέρος του ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να απασχοληθεί στον τομέα της 
έρευνας και της καινοτομίας, δημιουργώντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία θα είναι 
προσαρμοσμένα στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον και τη στρατηγική της επιχείρησης.

2.7.2  Νέοι τρόποι εκτέλεσης διαδικασιών

Η ανάπτυξη των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στη σύγκλιση των εσωτερικών και των 
διαδικτυακών λειτουργιών μιας επιχείρησης απαιτεί χρόνο και συγχρονισμό κινήσεων. Οι 
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επιχειρήσεις πρέπει να τροποποιήσουν τις υπάρχουσες διαδικασίες προκειμένου να είναι 
σε θέση να εξυπηρετούν δικτυακές παραγγελίες. Στον επόμενο πίνακα εμφανίζονται οι 
κυριότερες δραστηριότητες μιας επιχειρηματικής μονάδας οι οποίες είναι δυνατό να ενσω-
ματώσουν στη λειτουργία τους τις νέες τεχνολογίες. 

Πίνακας 4: Διαδικασίες που επηρεάζονται στην εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης

Συγκεκριμένα:

●    Πρέπει να διαπιστωθεί κατά πόσο τα υπάρχοντα συστήματα 
υπολογιστών της επιχείρησης είναι ικανά να διαχειριστούν 
δικτυακές παραγγελίες.

●    Το λογιστήριο πρέπει να παρακολουθεί και να καταγράφει τα έσοδα 
που λαμβάνονται από τις δικτυακές συναλλαγές.

●    Το τμήμα υποστήριξης πελατών πρέπει να έχει πρόσβαση στα 
αρχεία των παραγγελιών προκειμένου να απαντά σε τυχόν 
ερωτήσεις των πελατών.

●    Η αποθήκη πρέπει να παρακολουθεί τα επίπεδα διαθεσιμότητας 
των προϊόντων.

●    Το τμήμα αποστολών οφείλει να είναι προετοιμασμένο να αντιμε-
τωπίσει περαιτέρω παραγγελίες, παρέχοντας πληροφόρηση σχε-
τικά με τις δυνατότητες αποστολής και το κόστος.

Η εκτέλεση των δικτυακών παραγγελιών είναι το δυσκολότερο κομμάτι στην ανάπτυξη του 
η-επιχειρείν. Πρέπει να εκτιμηθεί λοιπόν η υπάρχουσα υποδομή και να ελεγχθεί κατά πόσο 
μπορεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες των ηλεκτρονικών πρακτικών. Είναι βέβαιο ότι χρει-
άζεται να αναπτυχθούν νέες διαδικασίες, ώστε να υποστηριχθεί η εκτέλεση των δικτυα-
κών παραγγελιών.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο, ως έννοια, δεν περιλαμβάνει μόνο τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών 
αγορών αλλά χαρακτηρίζεται και από μια ποικιλία άλλων λειτουργιών που προσφέρει, 
όπως:

●	 εγκαθίδρυση μιας αρχικής επαφής, π.χ., μεταξύ του πελάτη και του καταστήματος 

●	 ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων με ασφάλεια

●	 	υποστήριξη του πελάτη πριν και μετά τις πωλήσεις (προβολή των προϊόντων μέσα από 
ηλεκτρονικούς καταλόγους, πληροφορίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες) 

●	 τεχνική υποστήριξη για τη χρήση των προϊόντων 

●	 απαντήσεις σε ερωτήσεις των καταναλωτών 

●	 πωλήσεις 

●	 ηλεκτρονικές πληρωμές
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●	 ηλεκτρονικό τιμολόγιο

●	 διανομές οι οποίες περιλαμβάνουν:

	 ❍	 	τη συνεργασία με μεταφορικές εταιρείες για την αποστολή προϊόντων

	 ❍	 	την ηλεκτρονική αποστολή αγαθών που μπορούν να σταλούν μέσω δικτύου.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο, δηλαδή, μπορεί να εφαρμοστεί σε μια ευρεία γκάμα επιχειρημα-
τικών λειτουργιών όπως αυτές περιγράφονται στον πίνακα 5. 

Πίνακας 5: Τομείς εφαρμογής του ηλεκτρονικού εμπορίου

Ανταλλαγή πληροφοριών για 
προϊόντα και υπηρεσίες

Στην κατηγορία αυτή ανήκει η ανταλλαγή – συλλογή πλη-
ροφοριών, η διαφήμιση και η ενημέρωση για προϊόντα και 
υπηρεσίες. Είναι πολύ σύνηθες το φαινόμενο επιχειρήσεων 
που διαθέτουν ηλεκτρονικές σελίδες μέσω των οποίων δια-
φημίζονται στο Internet.

Υποστήριξη πελάτη Εδώ αναφερόμαστε στη δημιουργία ομάδων συζητήσεων 
και επαφών πολλών επιχειρήσεων με τους πελάτες τους. Με 
αυτό τον τρόπο μπορούν να επικοινωνούν οι επιχειρήσεις με 
τον προμηθευτή αλλά και οι πελάτες μεταξύ τους ανταλλάσ-
σοντας απόψεις και ιδέες.

Δημιουργία ηλεκτρονικών 
επιχειρήσεων (virtual 
enterprises – εμπορικά 
κέντρα)

Με το ηλεκτρονικό εμπόριο δίνεται η δυνατότητα δημιουρ-
γίας ηλεκτρονικών επιχειρήσεων στο Διαδίκτυο. Επίσης 
πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να 
δημιουργήσουν ηλεκτρονικά εμπορικά κέντρα, δηλαδή, 
ομάδες επιχειρήσεων που συνεργάζονται ηλεκτρονικά.

Ηλεκτρονικές τραπεζικές 
υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχουν δημιουργηθεί από πολλές 
τράπεζες και παρέχονται αφειδώς σε πελάτες. Χρεοπίστωση 
λογαριασμού, μεταφορά κεφαλαίων από ένα λογαριασμό σε 
κάποιο άλλο, αίτηση για προέγκριση δανείου κτλ. είναι μερι-
κές από τις ηλεκτρονικές αυτές υπηρεσίες που παρέχονται 
από τις τράπεζες.

Ηλεκτρονική διανομή Στο σημείο αυτό εντάσσονται υπηρεσίες on-line διάχυσης 
πληροφοριών με μηδαμινό κόστος χρήσης. Παράδειγμα τέ - 
τοιων υπηρεσιών είναι η εντελώς δωρεάν πρόσβαση σε 
εφημερίδες από οποιοδήποτε χρήστη του Internet.

Ανάπτυξη κοινών 
επιχειρηματικών διαδικασιών 
(shared business processes) 
μεταξύ επιχειρήσεων

Οι διαδικασίες αυτές εντάσσουν τους συμμετέχοντες σε 
ένα εμπορικό κύκλωμα, συσφίγγοντας τους επιχειρηματι-
κούς δεσμούς και εμποδίζοντας έτσι την αλλαγή συνεργα-
τών (lock-in). Κλασικό παράδειγμα είναι το σύστημα ανατρο-lock-in). Κλασικό παράδειγμα είναι το σύστημα ανατρο--in). Κλασικό παράδειγμα είναι το σύστημα ανατρο-in). Κλασικό παράδειγμα είναι το σύστημα ανατρο-). Κλασικό παράδειγμα είναι το σύστημα ανατρο-
φοδότησης αλυσίδας σούπερ μάρκετ και η έκδοση και απο-
στολή ηλεκτρονικού τιμολογίου στον προμηθευτή.
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Επιπρόσθετα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η χρήση των μεθόδων του ηλεκτρονικού εμπο-
ρίου για κάθε ένα από τα προαναφερόμενα είδη επιχειρηματικών λειτουργιών δεν είναι το 
ίδιο εύκολη. Η ηλεκτρονική διαφήμιση μπορεί να φαντάζει πολύ εύκολη, δεν ισχύει το ίδιο 
όμως για τις ηλεκτρονικές πληρωμές καθώς οι νομοθεσίες διαφόρων κρατών δεν είναι 
προσαρμοσμένες στη νέα αυτή προοπτική.

2.7.3  Αλλαγές στις προσφερόμενες υπηρεσίες

Η ροή και η επεξεργασία των πληροφοριών, που γίνεται δυνατή χάρη στη φύση του ηλε-
κτρονικού εμπορίου, επιτρέπει τη σύλληψη ιδεών για νέα προϊόντα ή την εξειδίκευση υπαρ-
χόντων προϊόντων με πρωτοποριακούς τρόπους. Είναι κατάλληλο και για τις δύο μορφές 
προϊόντων, υλικά προϊόντα (π.χ. αλεύρι ή βιβλία) και προϊόντα που μπορούν να παραδο-
θούν μέσω δικτύου (π.χ. πληροφορίες ή λογισμικό).

Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν προσφέρει μόνο την ευκαιρία πώλησης των υπαρχόντων προ-
ϊόντων από ένα νέο κανάλι διανομής αλλά και τη δυνατότητα δημιουργίας και βελτίωσής 
τους. Η μαζική παραγωγή εξατομικευμένων προϊόντων είναι η μία πλευρά αυτής της δυνα-
τότητας. Η άλλη είναι ότι ο πωλητής μπορεί να εμπλέξει τον αγοραστή πολύ νωρίς (μερικές 
φορές ακόμη και από το στάδιο του σχεδιασμού) στην αλυσίδα αξιών της επιχείρησης, με 
αποτέλεσμα την έγκαιρη προσαρμογή των υπαρχόντων προϊόντων και τη δημιουργία νέων 
σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών. Το κλειδί στη δραστηριότητα αυτή 
είναι η αυξημένη ροή πληροφοριών μεταξύ πωλητή και αγοραστή. 

Επιπλέον, το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την προώθηση 
των προϊόντων μέσα από την άμεση, πλούσια σε πληροφορίες και αμφίδρομη επικοινω-
νία με τους πελάτες ενισχύοντας την έννοια του ηλεκτρονικού marketing (e-marketing). 

Τα ψηφιακά δίκτυα επιτρέπουν στους πωλητές να προσφέρουν αναλυτικές πληροφορίες για τα 
προϊόντα τους μέσα από τη δημοσίευση οδηγών και καταλόγων. Το πλεονέκτημα της ηλεκτρο-
νικής δημοσίευσης, σε σύγκριση με τα παραδοσιακά μέσα διαφήμισης, είναι ότι το περιεχό-
μενο μπορεί να είναι εξατομικευμένο και να καθορίζεται με βάση τους χειρισμούς του ίδιου του 
πελάτη (αλληλεπιδραστικό περιεχόμενο). Πρόσθετο πλεονέκτημα αποτελεί και το γεγονός ότι οι 
πληροφορίες μπορούν να ανανεώνονται συχνά και να είναι διαθέσιμες όλο το 24ωρο σε όλο 
τον πλανήτη, με την προϋπόθεση ότι ο πελάτης διαθέτει την κατάλληλη πρόσβαση στο δίκτυο.

Επιπρόσθετα, το ηλεκτρονικό εμπόριο δημιουργεί ένα νέο τοπίο σχέσεων μεταξύ προμη-
θευτών και πελατών, με τη συχνή και άμεση επικοινωνία, την παροχή πλουσιότερων εξα-
τομικευμένων πληροφοριών και τη συλλογή στοιχείων για τις προτιμήσεις και τη συμπε-
ριφορά των πελατών.

Εν κατακλείδι, μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου οι υπάρχουσες υπηρεσίες ενισχύονται ή 
αντικαθίστανται από νέες που κυριότερο σκοπό έχουν να καταστήσουν πιο ανταγωνιστική 
την επιχείρηση. Διαδικασίες όπως οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες, τα ηλεκτρονικά καταστή-
ματα και τα εμπορικά κέντρα, καθώς και οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, αποτελούν μαζί 
με την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση πελατών και προμηθευτών τα νέα εκείνα 
συστήματα που η σωστή διαχείριση – αξιοποίησή τους θα επιφέρουν σημαντικά οφέλη 
ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης.
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2.7.4  Επιχειρηματικό σχέδιο ηλεκτρονικού επιχειρείν

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο (ΕΣ – business plan) αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για κάθε επι-business plan) αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για κάθε επι- plan) αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για κάθε επι-plan) αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για κάθε επι-) αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για κάθε επι-
χείρηση. Σκοπός του είναι να αναλύσει την υπάρχουσα κατάσταση (αγορά, επιχείρηση) και 
να καθοδηγήσει τις ενέργειες των μελών-στελεχών της επιχείρησης προς συγκεκριμένες 
κατευθύνσεις και τακτικές. Ένα ΕΣ είναι χρήσιμο για μία μικρομεσαία επιχείρηση γιατί συμ-
βάλλει: 

●	 στη δομή και οργάνωσή της, 

●	 στη λήψη αποφάσεων με βάση τους στόχους και την πολιτική της, 

●	 	στην καταγραφή, ανάλυση και κατανόηση της αγοράς, των καταναλωτών και του αντα-
γωνισμού,

ενώ ταυτόχρονα αποτελεί σημείο αναφοράς και καταδεικνύει την επίτευξη ή μη των στό-
χων.

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι για τη λήψη δανείου από τις τράπεζες και άλλες παρόμοιες 
ενέργειες θεωρείται πλέον απαραίτητο να προσκομίζεται και ένα επιχειρηματικό πλάνο.

Το ΕΣ πρέπει να είναι σαφές, κατανοητό και ρεαλιστικό. Ένα business plan αποτελείται από 
τέσσερις μεγάλες ενότητες:

1. Εσωτερική ανάλυση (περιγραφή της επιχείρησης).
2. Εξωτερική ανάλυση (περιγραφή της αγοράς).
3. Επιλογή, προσδιορισμός και υλοποίηση στρατηγικής.
4. Οικονομικό πλάνο.

Η κάθε ενότητα περιέχει υποκατηγορίες οι οποίες πρέπει να καλύψουν όλο το φάσμα της 
επιχειρηματικής δράσης. Η μορφή ενός ΕΣ δεν είναι τυποποιημένη ως προς τη δομή της 
αλλά ούτε και ως προς το περιεχόμενό της.

Στο Διαδίκτυο μπορεί κανείς να βρει μεγάλο αριθμό από πρότυπα επιχειρηματικών σχεδίων 
προκειμένου η επιχείρηση να δραστηριοποιηθεί και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι σημα-
ντικό ο επιχειρηματίας, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής του, να καταγράψει τα 
στοιχεία εκείνα που αφορούν τόσο την επιχείρησή του, όσο και το εξωτερικό περιβάλλον του 
και τις τάσεις των καταναλωτών, καθώς επίσης και το κόστος που υπεισέρχεται από την υιο-
θέτηση των νέων πρακτικών. Το επιχειρηματικό σχέδιο θα βοηθήσει στην κατανόηση της 
επένδυσης και του εγχειρήματος, προκειμένου αφενός να διαπιστώσει (ο επιχειρηματίας) το 
πού βρίσκεται η επιχείρησή του τώρα και πού θέλει να πάει στο μέλλον, καθώς και τις διαδι-
κασίες που θα πρέπει να ακολουθήσει για να ικανοποιήσει τους στόχους του. 

Μια επιχειρηματική ιδέα μπορεί να μην είναι καινούρια, αλλά αρκετά διαφοροποιημένη, 
να ικανοποιεί ανάγκες ή να επιλύει κάποιο πρόβλημα. Ακόμη πρέπει να βρίσκει πρακτική 
εφαρμογή, δεν αρκεί μόνο μια ρομαντική ιδέα, όσο καλή κι αν είναι. Και φυσικά να είναι 
διαχρονική και όχι της μόδας. Επίσης, να μπορεί να επεκταθεί και να αναπτυχθεί. Δύο 
βασικά πράγματα για να επιτύχει κανείς είναι να κάνει ενδελεχή έρευνα και κατόπιν να 
φτιάξει ένα καλό business plan.
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Πίνακας 6: Βήματα κατάρτισης επιχειρηματικού σχεδίου

Για να καταρτίσετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1. Περιγράψτε με λεπτομέρεια την ιδέα σας. Ορίστε το target group, τους πελάτες, την 
ομάδα που θα απευθύνεται και γενικά τους άμεσα και έμμεσα ωφελούμενους.

2. Καταγράψτε τους λόγους γιατί να το αγοράσουν (το προϊόν ή την υπηρεσία), ποια 
είναι η ανάγκη ή ποιο πρόβλημα επιλύει.

3. Κάντε έρευνα ανταγωνισμού, ποιοι και πόσοι το προσφέρουν και πώς. 

4. Υπολογίστε πόσο θα κοστίσει το στήσιμο και η συντήρηση της ιδέας σας.

5. Αναλύστε τις πηγές των εσόδων σας. Πώς θα χρηματοδοτήσετε την ιδέα σας; 

6. Σημειώστε πώς και με ποιον τρόπο θα προβάλετε τη νέα σας επιχείρηση 
(marketing) ή τις νέες δραστηριότητες αυτής μέσω του Διαδικτύου.

7. Αναφέρετε πόσο σημαντική είναι η τοποθεσία της επιχείρησής σας (ή πόσο δεν 
είναι).

8. Καταγράψτε τα στάδια εισόδου στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και το χρονοδιάγραμμα 
ή τους λόγους που σας ωθούν στο να τα ακολουθήσετε.

Πολλές φορές δεν ενδείκνυνται οι μεγάλες επενδύσεις σε τεχνολογίες ηλεκτρονικού επι-
χειρείν εφόσον υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες τους οποίους δεν μπορείτε να υπερκε-
ράσετε. Η σταδιακή είσοδος στο Διαδίκτυο και η υιοθέτηση τεχνολογικών πρακτικών μπο-
ρεί να αποβεί σωτήρια όταν δεν είστε σίγουροι για το εγχείρημά σας ή δεν μπορείτε, λόγω 
κόστους, να επενδύσετε από την αρχή σε αυτό. Ορισμένες δε φορές, η σταδιακή επένδυση 
μπορεί να οδηγήσει ανταγωνιστές του κλάδου της επιχείρησης να εισέλθουν πιο γρήγορα 
υιοθετώντας την επενδυτική σας ιδέα και απαξιώνοντας την επένδυσή σας όσο οικονομική 
και αν είναι. Η σωστή επιλογή για το ύψος της επένδυσης και τα βήματα που θα κάνετε 
μπορεί να προκύψει έπειτα από μία καλή ανάλυση της αγοράς και των καταναλωτικών 
συνηθειών, καθώς και των τεχνολογικών λύσεων που θα επιλέξετε. 

Για παράδειγμα, εάν η επιχείρηση εντάσσεται στον τουριστικό κλάδο, λόγω της ωριμότη-
τας που υπάρχει στις εφαρμογές του χώρου αυτού, μία μικρή επένδυση στη διαδικτυακή 
προβολή της επιχείρησης, χωρίς όμως τη δυνατότητα on-line κράτησης, ίσως δεν επιφέρει 
κάποιο αποτέλεσμα απαξιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την επένδυση. Η σωστή και ολοκλη-
ρωμένη υλοποίηση τέτοιων εφαρμογών, η προώθηση του διαδικτυακού τόπου σε κατάλ-
ληλα κανάλια διανομής (τουριστικές διαδικτυακές πύλες, επιμελητήρια κτλ.) ή σε ομάδες 
χρηστών που ενδιαφέρονται για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, μπορεί να αποφέρει καλύ-
τερα αποτελέσματα. Τα προηγούμενα αποτελούν ορισμένους μόνο παράγοντες που είναι 
δυνατόν να συνεισφέρουν σε μια επιτυχημένη επένδυση χωρίς όμως να είναι και οι μόνοι. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, σημαντικό ρόλο παίζει η εσωτερική οργάνωση της επιχείρη-
σης, η εκπαίδευση του προσωπικού στη διαχείριση των συστημάτων, η άμεση ανταπό-
κριση σε αιτήματα πελατών, καθώς και η διασφάλιση των συναλλαγών. 
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Το επιχειρηματικό σχέδιο καλείται να προβλέψει όλους αυτούς τους παράγοντες που 
υπεισέρχονται στην αποτύπωση της κατάστασης και της επένδυσης της επιχείρησης, 
να εντοπίσει τις αδυναμίες και τα πλεονεκτήματά της και γενικότερα να διασφαλίσει την 
επένδυση.

2.8  Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας

Όπως έχει προαναφερθεί, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ηλεκτρονική διεπιχειρηματι-
κότητα είναι μεταβατικό και η εξελικτική πορεία είναι έντονη. Πέρα από την εξέλιξη της 
παραδοσιακής επιχειρηματικότητας και την παρούσα οικονομική κατάσταση που αναμφί-
βολα επηρεάζουν την επιτυχία των ηλεκτρονικών αγορών, υπάρχουν κάποιες παράμετροι 
οι οποίες μπορούν να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των αγορών και κατά συνέπεια την 
επιτυχημένη πορεία τους.

Επιτυχημένη θεωρείται μία ηλεκτρονική αγορά που έχει καταφέρει να διαθέτει παραγω-
γική διεπιχειρηματικότητα, δηλαδή που αποτελεί επιτυχημένη επέκταση της παραδοσια-
κής επιχειρηματικότητας. Στην περίπτωση των εταιρικών κοινοπραξιών η προσέγγιση που 
ακολουθείται για την υλοποίηση επιτυχημένων διεπιχειρηματικών αγορών διαφέρει και 
αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι ανάλυσης.

Σε γενικές γραμμές, κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για τις ηλεκτρονικές διεπιχειρηματικές 
αγορές θεωρούνται οι στρατηγικές που ακολουθούνται για την εξατομίκευση ενός εμπορι-
κού δικτυακού κόμβου (personalization), για την επίτευξη της ρευστότητας των εμπορικών 
συναλλαγών και τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής διακίνησης εμπιστευτικών πληροφοριών 
μεταξύ των εμπλεκόμενων στην παραγωγική αλυσίδα που συμμετέχουν και συνεργάζο-
νται στο πλαίσιο μιας διεπιχειρηματικής ηλεκτρονικής αγοράς.

2.8.1  Επίτευξη της παραγωγικής διεπιχειρηματικότητας (Β2Β)

Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών ήταν στα πρώτα στάδια της ζωής τους υποστηρικτικός για 
τις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές χρησιμοποιούνταν συνήθως 
για γρήγορους υπολογισμούς και για αποθήκευση και επαναφορά διάφορων αρχείων. 
Στην πορεία όμως ο ρόλος των νέων τεχνολογιών μέσα σε μια επιχείρηση εξελίχθηκε σε 
ένα βασικό εργαλείο που τις περισσότερες φορές οδηγεί σε σημαντικά στρατηγικά πλεονε-
κτήματα. Όσο ο ρόλος των νέων τεχνολογιών άλλαζε στο επιχειρησιακό περιβάλλον τόσο 
η έμφαση που έδιναν τα στελέχη στην τεχνική υποδομή μετατοπιζόταν σε θέματα διοίκη-
σης. Το μέγεθος, η πολυπλοκότητα και οι επιπτώσεις μιας επένδυσης σε νέες τεχνολογίες 
οδηγεί τη διοίκηση της επιχείρησης να τη θεωρούν ως ένα πόρο ζωτικής σημασίας, όπως 
ακριβώς οι πρώτες ύλες, το ανθρώπινο δυναμικό και οι υπόλοιποι πόροι. Επομένως, είναι 
αναγκαίο οι στρατηγικές δυνατότητες, αλλά και οι κίνδυνοι που είναι πιθανό να επιφέρει μια 
επένδυση σε νέες τεχνολογίες (όπως το ηλεκτρονικό επιχειρείν), να μελετώνται με την ίδια 
προσοχή όπως και οι υπόλοιπες επενδύσεις. Για το λόγο αυτό πλέον η επιτυχία μιας επέν-
δυσης σε νέες τεχνολογίες δεν κρίνεται με βάση τεχνικούς παράγοντες, αλλά με βάση κρι-
τήρια και παράγοντες που σχετίζονται με οργανωσιακά και διοικητικά ζητήματα. 
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Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αναμένουν ότι –σε τελική ανάλυση– οι πρωτοβουλίες για 
τις διεπιχειρηματικές ηλεκτρονικές αγορές θα οδηγήσουν στην ανάπτυξή τους. Εξάλλου, 
οι επιχειρηματικές διαδικασίες που σχετίζονται με το Διαδίκτυο αποφέρουν αύξηση της 
παραγωγικότητας μέχρι και 50% αλλά μόνο μετά από μερικά χρόνια. Βέβαια, δεν αποκλεί-
ονται περιπτώσεις όπου σωστά επιχειρηματικά σχέδια και ορθολογικές τεχνολογικές επεν-
δύσεις μπορούν να αποφέρουν μεγάλα οφέλη και αύξηση της παραγωγικότητας από το 
πρώτο κιόλας διάστημα της επένδυσης. Για την επίτευξη της αύξησης αυτής είναι ανα-
γκαίος ο επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής του management. Ωστόσο, η πραγματικό-management. Ωστόσο, η πραγματικό-. Ωστόσο, η πραγματικό-
τητα είναι πιο οδυνηρή, αφού πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν διευρύνει την επιχειρη-
ματικότητά τους στο Διαδίκτυο αντιμετωπίζουν απώλειες. Αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγο-
νός ότι οι επιχειρήσεις δε «βλέπουν» το ηλεκτρονικό τους κατάστημα με τον ίδιο τρόπο που 
«βλέπουν» το πραγματικό τους κατάστημα με αποτέλεσμα, παρόλο που μπορεί να έχουν 
επενδύσει σημαντικά ποσά για το ηλεκτρονικό επιχειρείν, να θεωρούν ότι το όφελος θα 
προκύψει κυρίως από τις παραδοσιακές τους διαδικασίες. Κατά συνέπεια η επένδυσή τους 
γίνεται με αρκετή διστακτικότητα και αμφιβολία για την αποτελεσματικότητά της. 

Ο περιορισμός του κόστους, η ωφελιμότητα των διαδικασιών και το χρονικό διάστημα που 
θα χρειαστεί να γίνουν όλα αυτά εξαρτώνται από το συνδυασμό των επιχειρηματικών δια-
δικασιών που θα υιοθετηθούν. Όμως για όλες τις επιχειρήσεις η επίτευξη της παραγωγικής 
διεπιχειρηματικότητας απαιτεί μέτρο, αλλαγή της στρατηγικής της διαχείρισης και σύναψη 
στρατηγικών συνεργασιών. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζουν ως πρόκληση 
την ανάπτυξή τους μέσω των ηλεκτρονικών αγορών και να αναμένουν μελλοντικά οφέλη 
για την αύξηση της παραγωγικότητάς τους. 

Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας (critical success factors) μιας επένδυσης σε νέες τεχνο-critical success factors) μιας επένδυσης σε νέες τεχνο- success factors) μιας επένδυσης σε νέες τεχνο-success factors) μιας επένδυσης σε νέες τεχνο- factors) μιας επένδυσης σε νέες τεχνο-factors) μιας επένδυσης σε νέες τεχνο-) μιας επένδυσης σε νέες τεχνο-
λογίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν, ανάλογα με το περιεχόμενό τους και τον τομέα από 
τον οποίο επηρεάζονται, σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες (Milis and Mercken, 2002): 

●	 	Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει παράγοντες που σχετίζονται ή επηρεάζουν τη 
σύγκλιση στόχων της επιχείρησης. Σ’ αυτούς ανήκουν η σωστή επιλογή και η δια-
δικασία δικαιολόγησης της επένδυσης, οι στόχοι τους οποίους θα ικανοποιήσει, η επι-
λογή των κριτηρίων βάσει των οποίων η επένδυση θα είναι επιτυχημένη και η ευθυ-
γράμμισή της με την επιχειρησιακή στρατηγική. Θα πρέπει να γίνει κατανοητός σε όλα 
τα εμπλεκόμενα μέρη ο τρόπος με τον οποίο η επένδυση θα ενσωματωθεί στις διαδι-
κασίες της επιχείρησης, καθώς και το ποια οφέλη θα αποκομιστούν από αυτή. 

●	 	Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει κριτήρια που σχετίζονται με την ομάδα που έχει 
αναλάβει το σχεδιασμό και την επίβλεψη του επενδυτικού προγράμματος. Οι παρά-
γοντες αυτοί αφορούν τη σύνθεση της ομάδας και τις προσπάθειες για να μεγιστοποι-
ηθεί η υποκίνηση και η συνεργασία της. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται οι φιλόδοξοι αλλά 
και ρεαλιστικοί στόχοι που έχει θέσει η υπεύθυνη ομάδα, τα συστήματα ανταμοιβών 
της επιχείρησης, οι ικανότητες των μελών της ομάδας και κατά πόσο αλληλοσυμπλη-
ρώνονται, η αποτελεσματική επικοινωνία των μελών της, ο έλεγχος των ενδεχόμενων 
συγκρούσεων και φυσικά ο υπεύθυνος για το συντονισμό της. 

●	 	Στην τρίτη κατηγορία περιλαμβάνονται κριτήρια που επηρεάζουν την αποδοχή και τα 
αποτελέσματα της επένδυσης. Η θετική προδιάθεση απέναντι στο επενδυτικό πρό-
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γραμμα, η οποία με τη σειρά της θα επηρεάσει το βαθμό συνεργασίας των στελεχών 
των διαφόρων τμημάτων, και η υποστήριξη του προγράμματος από την ανώτατη διοί-
κηση είναι ίσως τα σημαντικότερα κριτήρια, αφού είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για 
τη διευκόλυνση του έργου της υπεύθυνης ομάδας, αλλά και για την ομαλή προσαρ-
μογή στις αλλαγές που θα επιφέρει η νέα επένδυση. Άλλοι εξίσου σημαντικοί παρά-
γοντες της κατηγορίας αυτής είναι η εκπαίδευση του προσωπικού, η συνεχής αξιολό-
γηση του επενδυτικού προγράμματος και η ενεργός συμμετοχή όλων των εμπλεκόμε-
νων μερών. 

●	 	Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν οι παράγοντες που σχετίζονται με την εφαρμογή 
της επένδυσης. Τα διάφορα βήματα κατά τη διαδικασία επιλογής και εφαρμογής της 
θα πρέπει να είναι προσεκτικά και λεπτομερώς σχεδιασμένα. Επιπλέον θα πρέπει να 
υπάρχει επάρκεια πόρων, υλικών και μη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν όλες οι 
σχεδιαζόμενες φάσεις του προγράμματος. 

Πέρα όμως από τους παράγοντες που επηρεάζουν τον οργανισμό εσωτερικά, θα πρέπει 
να εξεταστούν με προσοχή και οι παράγοντες που σχετίζονται με το εξωτερικό περιβάλλον 
της επιχείρησης. Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη τους συχνά δεν μπορούν να επηρεάσουν 
άμεσα τους παράγοντες αυτούς, παρ’ όλα αυτά όμως θα πρέπει να τους έχουν υπόψη, προ-
κειμένου να αποφύγουν τις επιπτώσεις. Παραδείγματα τέτοιων παραγόντων είναι η νομο-
θεσία, η σχέση της επιχείρησης με την κοινότητα μέσα στην οποία λειτουργεί, τα εργατικά 
σωματεία και οι ανταγωνιστές. 

Οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να ξεπεράσουν όλους τους ανασταλτικούς παράγοντες, είτε 
αυτοί είναι εσωτερικοί είτε εξωτερικοί, διασφαλίζοντας:

●	 	τη συμμετοχή των διαχειριστών των αγορών στην αρχική σχεδίαση της λειτουργίας της 
αγοράς,

●	 τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών, 

●	 	το συνδυασμό προσωπικού που θα ασχοληθεί ουσιαστικά με την αγορά από διαφορε-
τικούς γνωστικούς τομείς (στελέχη που γνωρίζουν τον κλάδο, στελέχη που γνωρίζουν 
την εφαρμογή στις ηλεκτρονικές αγορές, στελέχη που είναι εξειδικευμένα στις τεχνολο-
γικές εφαρμογές κτλ.), 

●	 	ρεαλιστικούς στόχους για το ποσοστό αύξησης της παραγωγικότητας. Το καλύτερο 
σενάριο που αφορά την αύξηση της παραγωγικότητας μέσα από μία ηλεκτρονική αγορά 
θέλει την παραγωγικότητα των κατασκευαστών προϊόντων να ανέρχεται στο μέγιστο 
45% (που αναφέρεται ισόβαθμα σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες) με τη βελ-
τιστοποίηση των διαδικασιών μέσα στην παραγωγική εφοδιαστική αλυσίδα, σε ένα 
χρονικό πλαίσιο οκτώ χρόνων. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με:

●	 την εμβάθυνση των συνεργασιών μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα,

●	 τον αυτοματισμό των καναλιών πώλησης,

●	 τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε όλες τις παραμέτρους,
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●	 την εξυγίανση της βάσης πάνω στην οποία λειτουργεί η εφοδιαστική αλυσίδα.

Η κεφαλαιοποίηση της ενδεχόμενης αύξησης της παραγωγής σχετίζεται άμεσα με την 
διεύρυνση της επιχειρηματικότητας στο Διαδίκτυο. Οι ηλεκτρονικές διεπιχειρηματικές αγο-
ρές θα αποφέρουν κέρδη αλλά, για να επιτευχθεί αυτό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενερ-
γήσουν ως εξής:

1. Να δώσουν κίνητρο στα στελέχη τους ώστε να χρησιμοποιούν επί το πλείστον 
ηλεκτρονικές εφαρμογές (Διαδίκτυο) για όλες τις διαδικασίες. 

2. Να μεταδώσουν τις καλές επιχειρηματικές πρακτικές σε όλο το εύρος της 
επιχείρησης συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού οποιασδήποτε θυγατρικής ή 
άλλης επιχείρησης.

3. Να οργανώσουν μία καμπάνια marketing για τη διεπιχειρηματική αγορά, ούτως 
ώστε να ξεπεράσουν την αποδοκιμασία που παρατηρείται προς τις ηλεκτρονικές 
διεπιχειρηματικές εφαρμογές.

ΣΥΝΟΨΗ

Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται μεταξύ άλλων: ορισμοί και ιστορικά στοιχεία για 
την ανάπτυξη του Διαδικτύου και του ηλεκτρονικού επιχειρείν και εμπορίου, βασικά επιχει-
ρηματικά μοντέλα, λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, τεχνολογίες που χρησι-
μοποιούνται, θέματα ασφάλειας και προστασίας, νομικά θέματα κτλ. Τέλος, περιγράφονται 
πετυχημένα και αποτυχημένα παραδείγματα ηλεκτρονικών καταστημάτων (case studies).
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Αυτοαξιολόγηση

Ασκήσεις

1.  Το ηλεκτρονικό επιχειρείν συμβάλλει στην αύξηση του κόστους μεταξύ των επιχειρή-
σεων.

    Σωστό                                              Λάθος

2. Οι έννοιες «ηλεκτρονικό επιχειρείν» και «ηλεκτρονικό εμπόριο» ταυτίζονται.

    Σωστό                                              Λάθος

3.  Στο ηλεκτρονικό επιχειρείν παρέχεται η δυνατότητα της δημιουργίας εξατομικευμένων 
σχέσεων με τους πελάτες.

    Σωστό                                              Λάθος

4.  Στο ηλεκτρονικό επιχειρείν παρέχεται η δυνατότητα της δημιουργίας εξατομικευμένων 
σχέσεων με τους προμηθευτές.

    Σωστό                                              Λάθος

5.  Για να δραστηριοποιηθεί μία επιχείρηση στο Διαδίκτυο, δεν είναι απαραίτητο να προβεί 
σε εσωτερική οργάνωση.

    Σωστό                                              Λάθος

6.  Η επιχειρηματική δραστηριοποίηση στο ηλεκτρονικό επιχειρείν δεν απαιτεί επενδύσεις 
σε ανθρώπινο δυναμικό.

    Σωστό                                              Λάθος

7.  Το προφίλ του «ηλεκτρονικού» καταναλωτή δε διαφοροποιείται από αυτό του συνηθι-
σμένου καταναλωτή.

    Σωστό                                              Λάθος
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8.  Το ηλεκτρονικό επιχειρείν αποτελεί τη μαγική λύση η οποία θα οδηγήσει σε αποκόμιση 
μεγάλων κερδών και ωφελημάτων.

    Σωστό                                              Λάθος

9.  Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν καλύπτει όλες τις μορφές επιχειρηματικών συναλλαγών 
που διεξάγονται ηλεκτρονικά και χρησιμοποιούν τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

    Σωστό                                              Λάθος

10. Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να μειώσει το λειτουργικό κόστος μιας επιχείρησης.

    Σωστό                                              Λάθος

11.  Το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ενσωμάτωση του ηλε-
κτρονικού επιχειρείν στην επιχείρηση.

    Σωστό                                              Λάθος

12. Δεν είναι απαραίτητη η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες τεχνολογίες.

    Σωστό                                              Λάθος

13.  Το ηλεκτρονικό εμπόριο, ως έννοια, δεν περιλαμβάνει μόνο τη διεξαγωγή ηλεκτρονι-
κών αγορών, αλλά χαρακτηρίζεται από μια ποικιλία λειτουργιών που προσφέρει.

    Σωστό                                              Λάθος

14.  Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι κατάλληλο και για τις δυο μορφές προϊόντων, υλικά 
προϊόντα (π.χ. αλεύρι ή βιβλία) και προϊόντα που μπορούν να παραδοθούν μέσω του 
δικτύου (π.χ. πληροφορίες ή λογισμικό).

    Σωστό                                              Λάθος

15. Το επιχειρηματικό σχέδιο απαιτεί εξωτερική ανάλυση της επιχείρησης.

    Σωστό                                              Λάθος

16.  Το επιχειρηματικό σχέδιο δεν είναι υποχρεωτικό να προβλέψει όλους αυτούς τους 
παράγοντες που υπεισέρχονται στην αποτύπωση της κατάστασης και της επένδυσης 
της επιχείρησης, όπως να εντοπίσει τις αδυναμίες και τα πλεονεκτήματά της και γενικό-
τερα να διασφαλίσει την επένδυση.

    Σωστό                                              Λάθος
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17.  Κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για τις ηλεκτρονικές διεπιχειρηματικές αγορές αποτελεί 
η στρατηγική που ακολουθείται για την εξατομίκευση του εμπορικού δικτυακού κόμ-
βου.

    Σωστό                                              Λάθος

18. Παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι:

1. Ανταγωνισμός από επιχειρήσεις που ξεκινούν

2. Πρόδρομες ηλεκτρονικές εφαρμογές

3. Κανένα από τα παραπάνω

4. Όλα τα παραπάνω

19.  Οι κύριες φάσεις από τις οποίες πρέπει να περάσει μια επιχείρηση ώστε να μπορεί να 
διαθέσει το προϊόν της ηλεκτρονικά είναι:

1. Τρεις

2. Τέσσερις

3. Πέντε

4. Κανένα από τα παραπάνω

Απαντήσεις ασκήσεων - Παραπομπή

Άσκηση 1: Λάθος Παράγραφος 2.1
Άσκηση 2: Σωστό Παράγραφος 2.1
Άσκηση 3: Σωστό Παράγραφος 2.1
Άσκηση 4: Σωστό Παράγραφος 2.1
Άσκηση 5: Λάθος Παράγραφος 2.2
Άσκηση 6: Λάθος Παράγραφος 2.3, 2.7
Άσκηση 7: Λάθος Παράγραφος 2.3
Άσκηση 8: Σωστό Παράγραφος 2.3
Άσκηση 9: Λάθος Παράγραφος 2.4
Άσκηση 10: Σωστό Παράγραφος 2.2
Άσκηση 11: Σωστό Παράγραφος 2.7
Άσκηση 12: Λάθος Παράγραφος 2.7.1
Άσκηση 13: Σωστό Παράγραφος 2.6
Άσκηση 14: Σωστό Παράγραφος 2.4
Άσκηση 15: Ναι Παράγραφος 2.7.4
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Άσκηση 16: Λάθος Παράγραφος 2.7.4
Άσκηση 17: Σωστό Παράγραφος 2.8
Άσκηση 21: Όλα τα παραπάνω Παράγραφος 2.5
Άσκηση 22: Πέντε Παράγραφος 2.6

Βοηθητικό υλικό μελέτης

  

      Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

 ●	 Η συμπεριφορά του e-customer
 ●	 Νομικά θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 ●	 Η συμπεριφορά του e-customer
 ●	 Ηλεκτρονικό Κατάστημα: Σχεδιασμός και Λειτουργίες
 ●	 Ασφάλεια Συναλλαγών 
 ●	 Ηλεκτρονικά Επιχειρηματικά Μοντέλα

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών: http://www.acci.gr/
ecomm/legal/index.htm 
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 3.1 Οι ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces)

 3.2 Οι ηλεκτρονικές προμήθειες (e-procurement)

 3.3 Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες (e-auctions)

 3.4 Το ηλεκτρονικό εμπορικό κέντρο (e-mall)

 3.5 Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop)

 3.6 Ηλεκτρονικός Οδηγός Επιχειρήσεων στην Ελλάδα

 3.7  Επιχειρησιακά Συστήματα Ενδο-επιχειρησιακού Σχεδιασμού 
(ERP)

 3.8 Ηλεκτρονιή Διαχείριση Πελατών (e-CRM)

 3. Μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου 
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3.1  Οι ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces)

3.1.1  Εισαγωγή

Στις μέρες μας σημαντικό έδαφος, έναντι των παραδοσιακών καταστημάτων, κερδίζει το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο αποτελεί ευκαιρία, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις. Ελληνικά και ξένα sites, που δραστηριοποιούνται στις πωλήσεις προϊόντων, απο-sites, που δραστηριοποιούνται στις πωλήσεις προϊόντων, απο-, που δραστηριοποιούνται στις πωλήσεις προϊόντων, απο-
κτούν καθημερινά νέους φίλους-καταναλωτές. Βέβαια, σε αυτό μεγάλη σημασία έχει το 
γεγονός ότι οι τιμές πώλησης για προϊόντα μέσω Internet είναι κατά μέσο όρο από 15 έως 
και 30% πιο χαμηλές σε σχέση με τις τιμές στα καταστήματα. Πολλά είδη προσφέρονται 70 
και 80% φθηνότερα!

Σήμερα πάνω από 690.000 Έλληνες κάνουν συστηματικά τις αγορές τους on-line, δαπα-on-line, δαπα--line, δαπα-line, δαπα-, δαπα-
νώντας κατά μέσο όρο 200-300 € το χρόνο, αναφέρει ο Γιώργος Δουκίδης, καθηγητής του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου και διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
(ELTRUN).

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα κατέχουν στην «πίτα» του παγκόσμιου λιανεμπορίου το κομ-
μάτι του 5,9% ενώ, σε απόλυτα νούμερα, ο τζίρος τους είναι περίπου 1 τρις € ετησίως. 
Η μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τις αξίες των 
συναλλαγών της να φτάνουν τα 195 δις € για το έτος 2009.

Τα αεροπορικά εισιτήρια και τα ξενοδοχεία κυριαρχούν (39,8%) στο σύνολο των συναλλα-
γών σε επίπεδο αξιών, ενώ 25% των καταναλωτών παγκοσμίως έχει αγοράσει ηλεκτρο-
νικά τουλάχιστον ένα προϊόν ή μια υπηρεσία το 2009.

Στην Ευρώπη, το 32% των καταναλωτών έκαναν το 2009 τουλάχιστον μία αγορά μέσω Δια-
δικτύου και το ποσοστό αυξάνεται. Το 70% των Βρετανών επισκεπτών δικτυακών τόπων 
προχωρά σε αγορές και ακολουθούν οι Σουηδοί με ποσοστό 61%, οι Αυστραλοί με 56%, οι 
Ολλανδοί με 51% και οι Ισπανοί με 35%.

Τα e-marketplaces (ηλεκτρονικές αγορές) αποτελούν τη σύγχρονη τάση στο χώρο του ηλε-e-marketplaces (ηλεκτρονικές αγορές) αποτελούν τη σύγχρονη τάση στο χώρο του ηλε--marketplaces (ηλεκτρονικές αγορές) αποτελούν τη σύγχρονη τάση στο χώρο του ηλε-marketplaces (ηλεκτρονικές αγορές) αποτελούν τη σύγχρονη τάση στο χώρο του ηλε- (ηλεκτρονικές αγορές) αποτελούν τη σύγχρονη τάση στο χώρο του ηλε-
κτρονικού εμπορίου και προσανατολίζονται στη δημιουργία διαδραστικών εμπορικών κοι-
νοτήτων που προσφέρουν δυναμικές και όχι στατικές λύσεις. 

Οι ηλεκτρονικές αγορές δεν περιορίζονται μόνο στο να φέρνουν σε επαφή τους προμη-
θευτές και τους αγοραστές μέσω της ηλεκτρονικής τους πλατφόρμας, αλλά έχουν αναπτύ-
ξει και μια ευρεία γκάμα λειτουργιών, παρέχοντας ευελιξία και λύσεις υψηλής ποιότητας 
στους συμμετέχοντες. Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες, οι ηλεκτρονικές προμήθειες, τα ηλε-
κτρονικά εμπορικά κέντρα, τα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι οι βασικότερες κατηγορίες 
υπηρεσιών που προσφέρονται από τις ηλεκτρονικές αγορές, απλουστεύοντας κατά πολύ 
τις συναλλαγές των χρηστών τους και μειώνοντας το συνολικό τους κόστος. 

Οι υπηρεσίες όμως που έχουν αναμφισβήτητα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρή-
σεων, αυτοματοποιώντας και ενσωματώνοντας πλήρως τις δραστηριότητές τους τα τελευ-
ταία χρόνια στις σύγχρονες αγορές, είναι οι υπηρεσίες ολοκλήρωσης, η ενοποίηση δηλαδή 
των πληροφοριακών συστημάτων της επιχείρησης με την ηλεκτρονική πλατφόρμα και κατ’ 
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επέκταση τη δικτυακή σύνδεση των συναλλασσόμενων πλευρών. Κάθε εταιρεία που ανα-
μένεται να συμμετάσχει σε ένα ανάλογο επιχειρηματικό μοντέλο θα πρέπει εκ των προτέ-
ρων να ενημερωθεί για τις υπηρεσίες που παρέχει η εκάστοτε αγορά και να αντιπαραβάλει 
τις λειτουργίες αυτές με τις βλέψεις που έχει η ίδια σε αυτή τη συμμετοχή της. 

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. Ο 
αγοραστής μπορεί να δει και να επεξεργαστεί καταλόγους προϊόντων από διάφορους 
προμηθευτές, να προσθέσει προϊόντα και υπηρεσίες σε αιτήσεις αγοράς και να τις απο-
στείλει στον προμηθευτή. Ο αγοραστής μπορεί επίσης να ζητήσει προσφορές για συγκε-
κριμένα προϊόντα και υπηρεσίες απευθείας από συγκεκριμένους προμηθευτές ή επι-
λεγμένες ομάδες προμηθευτών.

●	 	Ο προμηθευτής παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες, εκπληρώνοντας έτσι ανάγκες των 
συμμετεχόντων αγοραστών. Ο προμηθευτής φροντίζει να παρέχει στοιχεία και πληρο-
φορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του και να ενημερώνει σε συνεχή βάση τον 
κατάλογο της αγοράς στον οποίο οι αγοραστές έχουν πρόσβαση. Επίσης, ανταποκρί-
νεται στις αιτήσεις αγοράς ετοιμάζοντας και αποστέλλοντας τα ανάλογα προϊόντα που 
ζητούν οι αγοραστές και, παράλληλα, απαντά στις αιτήσεις προσφοράς των αγοραστών 
παρέχοντας τιμές για τα ζητούμενα προϊόντα ή υπηρεσίες.

●	 	Ο ενδιάμεσος παρέχει την τεχνολογική πλατφόρμα λειτουργίας της ηλεκτρονικής αγο-
ράς.

Τα οφέλη που προσφέρει το επιχειρηματικό μοντέλο της ηλεκτρονικής αγοράς αφορούν:

●	 μείωση του κόστους συναλλαγών,

●	 αυτοματοποιημένες και διαφανείς διαδικασίες αγορών,

●	 ευρεία πρόσβαση σε διεθνείς και τοπικές ηλεκτρονικές αγορές,

●	 δυναμικούς μηχανισμούς τιμολόγησης σε πραγματικό χρόνο, 

●	 αναγνώριση νέων αγοραστών και προμηθευτών,

●	 εύκολη επεκτασιμότητα σε τεχνολογίες Internet,

●	 	ανταλλαγή πληροφορίας αγοραστών και προμηθευτών σε πολλαπλούς κλάδους και 
αγαθά (commodities),

●	 προτυποποίηση,

●	 	πρόσβαση σε τεχνολογία αιχμής και απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος –  ολοκλή-
ρωση πληροφορικών συστημάτων,

●	 μείωση εξόδων (overheads) πωλήσεων / αγορών,

●	 οικονομίες κλίμακας.

Οι μορφές των e-marketplaces είναι οι εξής:

●	 	Δημόσια: Είναι μια πραγματικά ανοικτή αγορά που χαρακτηρίζεται από παγκόσμια 
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συμμετοχή και διάφορους τύπους αλληλεπίδρασης (έναν προς πολλούς, πολλοί προς 
πολλούς κτλ.). Οι τιμές καθοδηγούνται από την αγορά και μπορείς να παραγγείλεις σε 
πραγματικό χρόνο. Τυπικά ο ηλεκτρονικός δημόσιος τόπος αγοράς λειτουργεί από ένα 
ουδέτερο φορέα του οποίου ο βασικός ρόλος είναι να φέρει πωλητές και αγοραστές σε 
επαφή.

●	 	Ιδιωτική: Πρόκειται για μία ιδιωτική αγορά που επιτρέπει σε εγκεκριμένους προμη-
θευτές να κάνουν προσφορές σε μεγάλες επιχειρήσεις ή επιτρέπει οικονομικά αποδο-
τικές συναλλαγές με τις δυνατότητες διαπραγμάτευσης που προσφέρει. Χαρακτηρίζε-
ται από πολλούς τύπους αλληλεπίδρασης (έναν προς πολλούς, πολλοί προς πολλούς 
κτλ.). Συνήθως τη διαχειρίζονται μία ή περισσότερες μεγάλες εταιρείες και είναι ανοι-
κτή στους στρατηγικούς εμπορικούς εταίρους αυτών των εταιρειών, σε όλα τα στάδια 
της αλυσίδας προμηθειών.

●	 	Οριζόντια: Είναι ένας τόπος (Β2Β) με πολλές εταιρείες οι οποίες εστιάζουν σε κοινές 
λειτουργίες ή επιχειρηματικές διαδικασίες.

●	 	Κάθετη: Αυτοί οι τόποι (Β2Β) αγοράς εστιάζονται σε ένα σχετικά στενό εύρος από αγαθά 
και υπηρεσίες.

Σήμερα, δραστηριοποιούνται στη χώρα μας αρκετές ηλεκτρονικές αγορές με την ευρύ-
τερη έννοια του όρου, από τις οποίες επτά επιχειρήσεις θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν 
καθαρά ηλεκτρονικές αγορές, ειδικότερα στο χώρο των ηλεκτρονικών προμηθειών για 
B2B. Αυτές είναι:

●	 	Οριζόντιες ηλεκτρονικές αγορές (σε πολλούς κλάδους):

	 ❍	 	Business Exchanges 

	 ❍	 	CosmoOne 

●	 Κάθετες ηλεκτρονικές αγορές (σε ένα μόνο κλάδο):

	 ❍	 	Ce-Logistics (στο χώρο των logistics)

	 ❍	 	C Yassas.com (στο χώρο της φιλοξενίας)

	 ❍	 	CRetail@link (στο χώρο του λιανεμπορίου)

	 ❍	 	C B2B Construct (στο χώρο των κατασκευών)

	 ❍	 	CIS Impact (i@connect service), η οποία είναι πάροχος λύσεων ηλεκτρονικού επι-
χειρείν που υποστηρίζει κάθετες υπηρεσίες σε περισσότερους από έναν τομείς 
(κυρίως λιανεμπόριο και τηλεπικοινωνίες) και γι’ αυτό το λόγο μπορεί να θεωρηθεί 
και κάθετη και οριζόντια ηλεκτρονική αγορά.

Σε αυτές συμμετέχουν περισσότερες από 2.250 επιχειρήσεις ενώ έχει εκτιμηθεί ότι ο 
αριθμός των επιχειρήσεων που διεξάγουν συναλλαγές μέσω των ηλεκτρονικών αγορών 
είναι περίπου 1.500. Επίσης, υπάρχει ένας απροσδιόριστος αριθμός ελληνικών εταιρειών 
που πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικών αγορών του εξωτερικού.

Οι βασικότερες υπηρεσίες των e-marketplaces προς τους συμμετέχοντες είναι:

●	 δημιουργία ηλεκτρονικών καταλόγων με τα προϊόντα των προμηθευτών, 
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●	 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,

●	 	παροχή μηχανισμών ασφάλειας για την αυθεντικοποίηση του χρήστη και την ασφαλή 
μετάδοση των δεδομένων στο Internet. 

3.1.2  Κατηγορίες ηλεκτρονικών αγορών

Οι ηλεκτρονικές επιχειρηματικές αγορές που αναπτύχθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν μπο-
ρούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση διάφορους παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη φυσι-
ογνωμία τους. Σύμφωνα με την πλευρά της διεπιχειρησιακής επικοινωνίας που δημιουρ-
γεί την ηλεκτρονική διεπιχειρηματική αγορά και καλεί τις άλλες πλευρές σε συναλλαγή οι 
αγορές διακρίνονται σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες οι οποίες παρουσιάζονται παρα-
κάτω:

●	 	Αγορές καθοδηγούμενες από αγοραστές (buyer-driven), όπου η ηλεκτρονική αγορά 
δημιουργείται από ένα συνεταιρισμό (consortium) αγοραστών, συνήθως προερχόμε-
νων από τον ίδιο επιχειρηματικό κλάδο, οι οποίοι προμηθεύονται προϊόντα και υπηρε-
σίες μέσω Διαδικτύου.

●	 	Αγορές καθοδηγούμενες από προμηθευτές (seller-driven), όπου η ηλεκτρονική 
αγορά δημιουργείται από ένα συνεταιρισμό (consortium) προμηθευτών ή πωλητών, οι 
οποίοι πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου.

●	 	Ανεξάρτητες αγορές (independent), όπου η ηλεκτρονική αγορά δημιουργείται με 
σκοπό να προσελκύσει και αγοραστές και προμηθευτές και να τους φέρει σε επαφή 
ώστε να γίνουν εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους, χωρίς να δίνεται έμφαση σε κάποια 
από τις δύο πλευρές.

●	 	Αγορές καθοδηγούμενες από παρόχους τεχνολογικών εφαρμογών (technology 
providers), όπου το e-marketplace δημιουργείται από κάποιον πάροχο τεχνολογικών 
εφαρμογών για την υλοποίηση και τη λειτουργία ηλεκτρονικών αγορών, με σκοπό να 
παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες σε αγοραστές και προμηθευτές αγαθών. 

Σύμφωνα με τα συγκριτικά στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν παγκοσμίως για τις κατη-
γορίες των ηλεκτρονικών επιχειρηματικών αγορών η κατηγορία που αποτέλεσε τη δημο-
φιλέστερη τα τελευταία χρόνια είναι αυτή των ανεξάρτητων ηλεκτρονικών αγορών, μεταξύ 
των αγορών που καθοδηγούνται από τους αγοραστές, τους προμηθευτές και τους παρό-
χους τεχνολογικών εφαρμογών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελεί συγκεκριμένη 
δομή που παρέχει ευελιξία τόσο στους αγοραστές όσο και στους πωλητές, οι οποίοι δεν 
έχουν το επιχειρηματικό ρίσκο της υλοποίησης δικών τους ηλεκτρονικών αγορών, ενώ 
δεν είναι αναγκαίο να επενδύσουν σε δική τους ηλεκτρονική αγορά και, κατά συνέπεια, δεν 
επιβαρύνονται με το κόστος λειτουργίας και συντήρησης. 
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Παράλληλα όμως, έχουν τη δυνατότητα με συμφέρον τίμημα να διεκπεραιώσουν επιχειρη-
ματικές συναλλαγές ηλεκτρονικά και να απολαύσουν όλα τα αναμενόμενα κέρδη από μια 
τέτοια δραστηριότητα. Επιπλέον, από την πλευρά των δημιουργών της ηλεκτρονικής αγο-
ράς το γεγονός ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί για τους πελάτες, και σε συνδυασμό με καλή 
στρατηγική σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και οικονομικών απαιτήσεων, η 
επένδυση καθίσταται ελκυστική. Είναι λοιπόν αναμενόμενο ότι η μεγάλη πλειοψηφία των 
ηλεκτρονικών επιχειρηματικών αγορών που λειτουργούν σε παγκόσμιο επίπεδο υιοθε-
τούν αυτή την κατηγορία.

Η κατηγορία των αγορών που καθοδηγούνται από αγοραστές (buyer-driven) έχει περισ-
σότερο ξεκάθαρους στόχους και αντικείμενο. Αυτό σημαίνει ότι οι δημιουργοί κάθε ηλε-
κτρονικής αγοράς προσβλέπουν σε άμεσα οικονομικά οφέλη από τη λειτουργία της, που 
προέρχονται από οικονομίες κλίμακας λόγω των ηλεκτρονικών συναλλαγών, οικονομία 
από την πτώση των τιμών λόγω ανταγωνισμού των προμηθευτών και ακόμη έσοδα από 
την «πώληση» υπηρεσιών σε τρίτους αγοραστές-χρήστες της αγοράς. Επίσης, δεδομένης 
της φυσιογνωμίας των αγορών αυτών, αναμένεται μεγάλο ενδιαφέρον από την άλλη επι-
χειρηματική πλευρά, δηλαδή τους προμηθευτές, οι οποίοι βλέπουν δυνάμει να διευρύνεται 
η αγορά τους και δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, διασφαλίζοντας την επι-
τυχία των στόχων των «αγοραστών» και κατ’ επέκταση της ηλεκτρονικής αγοράς. Για τους 
παραπάνω λόγους αυτή η κατηγορία των ηλεκτρονικών αγορών εμφανίστηκε ως η δεύ-
τερη περισσότερο συνηθισμένη.

Η κατηγορία που καθοδηγείται από παρόχους τεχνολογικών εφαρμογών (technology 
providers) επίσης παρουσιάζεται με χαμηλά ποσοστά εμφάνισης, παρόλο που, όσον αφορά 
το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πελάτες της ηλεκτρονικής αγοράς, ουσιαστικά 
μοιάζει με την κατηγορία των ανεξάρτητων αγορών. Η διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο 
κατηγορίες εντοπίζεται στα οικονομικά κίνητρα του εγχειρήματος όπως έχει ήδη αναφερ-
θεί. Στο σημείο αυτό αποδίδεται και το χαμηλότερο ενδιαφέρον για τη δημιουργία ηλεκτρο-
νικών αγορών της κατηγορίας αυτής.

Τέλος, η κατηγορία που αφορά αγορές καθοδηγούμενες από προμηθευτές (seller-
driven) ενέχει σημαντικό ρίσκο επένδυσης σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες, δεδομέ-
νου ότι ένα σύνολο παραγόντων που διαμορφώνουν την πώληση δεν είναι εύκολα προ-
βλέψιμο. Τέτοιοι παράγοντες είναι ο όγκος των αγαθών που μπορούν να διακινηθούν μέσα 
από την αντίστοιχη ηλεκτρονική αγορά, το ύψος των συναλλαγών, το κατά πόσο θα κινητο-
ποιηθούν οι πελάτες κτλ. Ως εκ τούτου οι ηλεκτρονικές αγορές αυτής της κατηγορίας εμφα-
νίζονται με μικρή ανάπτυξη σε αριθμό ενώ παράλληλα παρατηρείται το φαινόμενο να δημι-
ουργούνται από πολλές εταιρείες κολοσσούς στον τομέα τους, όπως αυτές του μετάλλου, 
όπου λειτουργούν σχεδόν μονοπωλιακά. Αυτό σε αρκετές περιπτώσεις έχει ως αποτέλε-
σμα τη διακίνηση μεγάλου όγκου αγαθών μέσω μίας και μόνο ηλεκτρονικής αγοράς.

3.1.3  Διαδικασίες ηλεκτρονικών αγορών

Με τη συμμετοχή της σε μία e-marketplace μία ΜΜΕ έχει τη δυνατότητα να διεξάγει συναλ-e-marketplace μία ΜΜΕ έχει τη δυνατότητα να διεξάγει συναλ--marketplace μία ΜΜΕ έχει τη δυνατότητα να διεξάγει συναλ-marketplace μία ΜΜΕ έχει τη δυνατότητα να διεξάγει συναλ- μία ΜΜΕ έχει τη δυνατότητα να διεξάγει συναλ-
λαγές με άλλες επιχειρήσεις, χωρίς να χρειάζεται να αναζητά η ίδια πελάτες ή προμηθευ-
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τές. Η ηλεκτρονική αγορά αποτελεί έναν εικονικό χώρο συγκέντρωσης επιχειρήσεων, ο 
οποίος προωθεί το συνεργατικό εμπόριο. Επίσης, όταν μια επιχείρηση συνευρίσκεται με 
άλλες στον ηλεκτρονικό χώρο, μπορεί να κάνει συναλλαγές με επιχειρήσεις τις οποίες δε 
γνώριζε πριν και να εισέλθει σε αγορές τις οποίες διαφορετικά δε θα μπορούσε να «ανοί-
ξει».

Ένα άλλο πλεονέκτημα της ηλεκτρονικής αγοράς είναι ότι δεν επιβαρύνει τη ΜΜΕ που συμ-
μετέχει σε αυτή με υψηλές επενδύσεις. Το κόστος συμμετοχής σε μία ηλεκτρονική αγορά 
είναι μικρό, ο απαιτούμενος εξοπλισμός μηδαμινός, ενώ οι προμήθειες που καταβάλλει 
για τη χρήση της ηλεκτρονικής αγοράς είναι ανάλογες με τη χρήση που κάνει. Και βέβαια, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι για όσο περισσότερες προμήθειες μία επιχείρηση χρησιμοποιεί 
την ηλεκτρονική αγορά, τόσο περισσότερο ωφελείται, γίνεται κατανοητό ότι το κόστος είναι 
ελάχιστο. 

Η αυτοματοποίηση και η προτυποποίηση της διαδικασίας πώλησης-προμήθειας επιτρέ-
πουν στις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Έτσι, ο προμη-
θευτής μπορεί να πωλεί φθηνότερα, μεταδίδοντας το όφελος αυτό στους πελάτες του, και 
ο αγοραστής, αφού μπορεί να αγοράσει φθηνότερα, μεταδίδει το όφελος στους δικούς του 
πελάτες. Επίσης, το μικρό κόστος συμμετοχής σε μία ηλεκτρονική αγορά είναι ένα πολύ 
καλό κίνητρο για μία ΜΜΕ να συμμετάσχει, έστω και δοκιμαστικά, σε μία ή και περισσό-
τερες ηλεκτρονικές αγορές, καθώς πρέπει να επισημάνουμε ότι η συμμετοχή της σε μία 
e-marketplace δεν αποκλείει τη συμμετοχή της και σε άλλες.

Η αυτοματοποίηση στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω των ηλεκτρονικών 
αγορών έρχεται, κυρίως, μέσω της ενοποίησης των ηλεκτρονικών αγορών με τα πληρο-
φορικά συστήματα της επιχείρησης. 

Παρά το γεγονός ότι η μηχανογράφηση της επιχείρησης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την 
ένταξη σε μία ηλεκτρονική αγορά, όσο πιο στιβαρή είναι η μηχανογράφηση, όσο πιο ενο-
ποιημένα λειτουργικά είναι τα τμήματά της και όσο πιο αυτοματοποιημένα γίνονται οι διαδι-
κασίες στο εσωτερικό της, τόσο πιο εύκολα θα ενταχθούν οι διαδικασίες της ηλεκτρονικής 
αγοράς σ’ αυτήν. Επιπρόσθετα, η μηχανογράφηση της επιχείρησης με κάποιο ERP σύστημα 
επιτρέπει τη διασύνδεση του ERP με την ηλεκτρονική αγορά, δημιουργώντας έτσι ένα ολο-ERP με την ηλεκτρονική αγορά, δημιουργώντας έτσι ένα ολο- με την ηλεκτρονική αγορά, δημιουργώντας έτσι ένα ολο-
κληρωμένο σύστημα, όπου η τελευταία αποτελεί προέκταση του back-office της επιχείρη-back-office της επιχείρη--office της επιχείρη-office της επιχείρη- της επιχείρη-
σης.

Ακόμα και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι επιχειρήσεις δεν έχουν μηχανογράφηση, 
επωφελούνται σημαντικά από την τυποποίηση των διαδικασιών στην εφοδιαστική αλυσίδα 
(όπως, για παράδειγμα, στην ύπαρξη τυποποιημένων καταλόγων για τα προϊόντα), ενώ 
συχνά οι ηλεκτρονικές αγορές τις οδηγούν στην εισαγωγή πληροφορικών συστημάτων για 
τη λειτουργία τους, καθώς πείθονται έμπρακτα για τα οφέλη που αποκομίζουν από αυτά.

Η αυτοματοποίηση και η ευκολία διενέργειας των προμηθειών και πωλήσεων επιτρέ-
πουν αύξηση της ταχύτητας των διαδικασιών, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μην είναι 
υποχρεωμένες να διατηρούν υψηλά αποθέματα. Όπως θα δούμε και στην επόμενη ενό-
τητα, επειδή στις διαδικασίες ηλεκτρονικών προμηθειών, που θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι είναι ένα είδος ηλεκτρονικής αγοράς, υπάρχουν πολλοί προμηθευτές και η διαδικασία 
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είναι τυποποιημένη, ο πελάτης μπορεί να διαπραγματευτεί μία συναλλαγή ταυτόχρονα με 
πολλούς υποψήφιους προμηθευτές, επιλέγοντας την πλέον συμφέρουσα λύση με βάση τις 
δικές του παραμέτρους αξιολόγησης (κόστος, παράδοση, ποιότητα κτλ.).

3.2  Οι ηλεκτρονικές προμήθειες (e-procurement)

3.2.1  Εισαγωγή

Οι ηλεκτρονικές προμήθειες είναι η διαδικασία με την οποία ένας φορέας προμηθεύεται τις 
υπηρεσίες και τα αγαθά που τον ενδιαφέρουν με τη χρήση σύγχρονων δικτυακών και υπο-
λογιστικών υπηρεσιών. Μέσω αυτών των υπηρεσιών αναζητεί τους προμηθευτές, δέχε-
ται προσφορές, συνάπτει συμβάσεις και γενικά διενεργεί με ηλεκτρονικό τρόπο όλο τον 
κύκλο μίας προμήθειας μέχρι και την ολοκλήρωσή της και την αποπληρωμή του προμη-
θευτή. Οι ηλεκτρονικές προμήθειες στηρίζονται σε ένα σύνολο από ηλεκτρονικά συστήματα 
(υλικό και λογισμικό) και διαδικασίες, τα οποία υποστηρίζουν τις λειτουργίες προμήθειας 
από την αγορά αγαθών και υπηρεσιών που χρειάζεται ένας φορέας. Κατά την περίπτωση 
που ο φορέας είναι δημόσια υπηρεσία, τότε μιλάμε για ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες 
(public e-procurement). Στην περίπτωση που ο φορέας είναι ιδιωτικός, τότε μιλάμε για ιδι-public e-procurement). Στην περίπτωση που ο φορέας είναι ιδιωτικός, τότε μιλάμε για ιδι-ublic e-procurement). Στην περίπτωση που ο φορέας είναι ιδιωτικός, τότε μιλάμε για ιδι-procurement). Στην περίπτωση που ο φορέας είναι ιδιωτικός, τότε μιλάμε για ιδι-rocurement). Στην περίπτωση που ο φορέας είναι ιδιωτικός, τότε μιλάμε για ιδι-
ωτικές ηλεκτρονικές προμήθειες (private e-procurement). Γενικά οι δημόσιες ηλεκτρονι-private e-procurement). Γενικά οι δημόσιες ηλεκτρονι-rivate e-procurement). Γενικά οι δημόσιες ηλεκτρονι-procurement). Γενικά οι δημόσιες ηλεκτρονι-rocurement). Γενικά οι δημόσιες ηλεκτρονι-
κές προμήθειες είναι μία μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου που ανήκει στη γενικότερη κατη-
γορία B2G (Business to Government), ενώ οι ιδιωτικές ηλεκτρονικές προμήθειες ανήκουν 
κυρίως στη μορφή B2B (Business to Business).

Για μια επιχείρηση που απολαμβάνει 10% περιθώρια κέρδους, μια γενική 
μείωση δαπανών της τάξεως του 5% μπορεί να βελτιώσει το τελικό απο-
τέλεσμα κατά 20%. Επιπλέον, αυτές οι δυνατότητες μείωσης των δαπα-
νών μπορούν να γίνουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και, κατά 
συνέπεια, πολλές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να βλέπουν από στρατη-
γική σκοπιά αυτό που ιστορικά ήταν μια τακτική λειτουργία: τις εταιρι-
κές προμήθειες.

Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις σταθμίζουν το σχετικό κόστος διάφορων μεθόδων για να 
αυξήσουν την κερδοφορία, η αξία της μείωσης δαπανών, μέσω μιας πιο στρατηγικής εστί-
ασης στις προμήθειες, φαίνεται αυτονόητη. Οι επιχειρήσεις ξοδεύουν υψηλό ποσοστό των 
εσόδων τους για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών. Ακόμη και μία μικρή βελτίωση 
κόστους μπορεί γρήγορα να παράγει ένα σημαντικό όφελος στην κερδοφορία. Και όταν 
αυτές οι βελτιώσεις εκτελεστούν σωστά, μπορούν να προκαλέσουν μία συνεχή μείωση 
και συγκράτηση δαπανών και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τα εταιρικά αποτελέσματα 
κάθε έτος.

Σήμερα, πολλές επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει να εκμεταλλεύονται σωστά την αγοραστική 
τους δύναμη, να βελτιώνουν ορθολογικά το κόστος προμηθειών τους και να διαχειρίζονται 
καλύτερα εταιρικές και αγοραστικές διαδικασίες χρησιμοποιώντας συστήματα και υπηρε-
σίες ηλεκτρονικών προμηθειών.
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Τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών προμηθειών για τις επιχειρήσεις είναι εξοικονόμηση 
χρόνου και χρήματος όπως επίσης και εύκολη, γρήγορη, οικονομική, απλούστερη, ασφα-
λής, ελεγχόμενη, ευσταθής, αξιόπιστη, διάφανη, αδιάβλητη λειτουργία των προμηθειών.

Για τις επιχειρήσεις επίσης υπάρχει εξοικονόμηση χρόνου μέσα από την ηλεκτρονική 
συμμετοχή στις δημόσιες προμήθειες όπως επίσης και από την απλούστευση των δια-
δικασιών, καθώς και την ηλεκτρονική πιστοποίηση της εγκυρότητας των προμηθευτών, 
η οποία καταργεί ένα μεγάλο σύνολο από δικαιολογητικά τα οποία κατέθεταν οι υποψή-
φιοι προμηθευτές σε κάθε διαγωνισμό. Ακόμη η κεντρική ηλεκτρονική πληροφόρηση για 
το σύνολο των προμηθειών που βρίσκονται σε εξέλιξη θα λειτουργεί θετικά στη λειτουργία 
της αγοράς και του ανταγωνισμού.

3.2.2  Διαδικασίες και λόγοι συμμετοχής σε ηλεκτρονικές προμήθειες

Ο πρωταρχικός σκοπός των ηλεκτρονικών προμηθειών είναι να διευκολύνουν ηλεκτρο-
νικά τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μιας επιχείρησης. Κατά συνέπεια, περιλαμ-
βάνουν όλες τις λειτουργίες μιας διαδικασίας προμηθειών από την ανεύρεση προμηθευ-
τών έως την ανάλυση των σχετικών δεδομένων. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται οι 
βασικότερες λειτουργίες των ηλεκτρονικών προμηθειών.

Σχήμα 8: Χάρτης διαδικασίας προμηθειών 
(Πηγή: Cosmo-One)
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Παρ’ όλη την πληθώρα λύσεων στην αγορά, δεν υπάρχει ένα μοντέλο, 
ένα σύστημα ή ένας προμηθευτής για τις ηλεκτρονικές προμήθειες που 
να ικανοποιεί τα πάντα. Είναι ένας συνδυασμός μοντέλων, συστημά-
των και βέλτιστων πρακτικών που πρέπει να ταιριάζουν συνολικά. Ανά-
λογα με το μέγεθος της επιχείρησης και των υπηρεσιών που παρέχει, θα 
χρειαστεί να επιλέξετε εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα σας αποφέρουν 
οφέλη και να αποφασίσετε πώς θα τα υλοποιήσετε συνεργατικά.

Η ηλεκτρονική προμήθεια αφορά στη διαδικασία ηλεκτρονικής προσφοράς και προμή-
θειας αγαθών, υλικών, εξοπλισμού, υπηρεσιών κτλ. Με το μοντέλο αυτό προσφέρονται 
ευέλικτες λύσεις σχετικά με την προμήθεια και παραγγελία και τη διαχείριση πόρων. Οι 
βασικές λειτουργίες του μοντέλου αυτού είναι οι ακόλουθες:

●	 προώθηση και παρουσίαση καταλόγων προϊόντων,

●	 	επιβεβαίωση συνεργασίας μεταξύ εμπορικών εταίρων και διακανονισμός όρων 
συναλλαγών,

●	 μηχανισμός αξιολόγησης προσφορών,

●	 διαχείριση συμβάσεων, όρων συνεργασίας και διαπραγματεύσεων,

●	 διαχείριση παραγγελιών,

●	 διαχείριση αποθεμάτων,

●	 διαχείριση πληρωμών,

●	 διανομή προϊόντων,

●	 υποστήριξη πελατών.

Με τη συμμετοχή της επιχείρησης σε συστήματα ηλεκτρονικών προμηθειών αναμένονται 
σημαντικά οφέλη για αυτή όπως: 

●	 μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των διαγωνισμών, 

●	 	αύξηση του αριθμού των προμηθευτών, και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς προμηθειών του δημοσίου, 

●	 αύξηση της διαφάνειας, 

●	 μείωση του κόστους των προμηθειών των επιχειρήσεων που συμμετέχουν. 

Πώς μπορώ να γνωρίζω αν χρειάζομαι κάποια λύση ηλεκτρονικών προμηθειών

Στην αγορά κυκλοφορούν διαγνωστικά εργαλεία για το κατά πόσο χρειάζεται να υιοθετη-
θούν λύσεις ηλεκτρονικών προμηθειών. Συνήθως όμως, για τη χρήση τους απαιτούν στοι-
χεία τα οποία είτε είναι δυσεύρετα είτε δεν έχουν ποτέ υπολογιστεί. Άγνοια αυτών των στοι-
χείων πιθανά να σημαίνει και ανάγκη υιοθέτησης ενός συστήματος.
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Παρακάτω αναφέρονται οι σοβαρότερες ενδείξεις που πρέπει να μας οδηγήσουν στη διε-
ρεύνηση της πιθανής υιοθέτησης ηλεκτρονικών προμηθειών.

●	 	Μεγάλοι κύκλοι προμήθειας για τις προγραμματισμένες αγορές και αυξημένο λειτουρ-
γικό κόστος για τη διεκπεραίωσή τους.

●	 	Μικρή διαπραγματευτική αποτελεσματικότητα και φαινόμενα αδιαφάνειας για τις 
συγκεντρωτικές αγορές μεγάλης αξίας.

●	 Γραφειοκρατική αντιμετώπιση αγορών μικρής αξίας.

●	 	Καμία βελτίωση διαδικασίας, χρόνου και κόστους σε ομοειδείς επαναλαμβανόμενες 
αγορές.

●	 	Δύσχρηστη διαδικασία αναζήτησης και σύγκρισης προμηθευτών, προϊόντων και τιμών 
με τη χρήση έντυπων καταλόγων και χρονοβόρα διαδικασία επικοινωνίας με προμη-
θευτές με τη χρήση των παραδοσιακών μέσων.

●	 Ενστάσεις και διαμαρτυρίες από προμηθευτές.

●	 Υψηλός βαθμός λαθών στην παραγγελιοδοσία και παραλαβές.

●	 Ελλιπής αναλυτική δυνατότητα και αξιοποίηση των στοιχείων προμηθειών.

●	 	Χρονοβόρες και αναξιόπιστες διαδικασίες εισαγωγής στοιχείων παραστατικών σε πλη-
ροφορικά συστήματα.

Στάδια ωριμότητας ηλεκτρονικών προμηθειών

Τα σημαντικά οφέλη απαιτούν τη θεώρηση των προμηθειών ως στρατηγική και όχι απλά 
ως μία λειτουργική και εκτελεστική διαδικασία. Σε προχωρημένες περιπτώσεις, συζητάμε 
για μετάβαση από μία απλά εσωτερικά ηλεκτρονικοποιημένη διαδικασία προμηθειών σε 
μία συνεργατική διαδικασία που πραγματοποιείται με εξωτερικές εταιρείες-συνεταίρους. Η 
μεταμόρφωση των διαδικασιών προμηθειών επιτυγχάνεται μέσω μίας αναθεώρησης της 
στρατηγικής της επιχείρησης που λαμβάνει χώρα με τη συνεργασία της πληροφορικής και 
τεχνολογιών όπως αυτές του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Κατά τη διεξαγωγή των προμηθειών από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις, το μοναδικό 
εμπλεκόμενο τμήμα είναι το Τμήμα Προμηθειών. Σε αυτήν την περίπτωση, η συνεργασία 
μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων της επιχείρησης είναι περιορισμένη, ενώ στις περι-
πτώσεις επιχειρήσεων με διαφορετικές επιχειρηματικές μονάδες κάθε μονάδα πραγματο-
ποιεί από μόνη της τις προμήθειες που την αφορούν. Η φροντίδα σε αυτό το πρώτο στάδιο 
προμηθειών είναι η εύρεση υλικών σε λογικές τιμές με αναμενόμενη ποιότητα ώστε να μη 
δημιουργείται πρόβλημα στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας. Καθώς η επιχείρηση 
εξελίσσεται, η διαδικασία προμηθειών αναγνωρίζεται ως σημαντικό συστατικό της εφοδι-
αστικής αλυσίδας. Δυστυχώς, λόγω της κατακερματισμένης διεξαγωγής των προμηθειών 
από τις διαφορετικές επιχειρηματικές μονάδες, οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης δεν 
μπορεί να ξεπεράσει τους υφιστάμενους οργανωτικούς περιορισμούς, περιορίζοντας έτσι 
κάποιο σημαντικό μελλοντικό όφελος μείωσης του κόστους.

Καθώς η διαδικασία προμηθειών βελτιώνεται, αρχίζουν να αναπτύσσονται στενότερες 
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σχέσεις με συγκεκριμένους προμηθευτές, καθιστώντας τους στρατηγικούς συνεργάτες. Η 
συνεργασία με τέτοιους προμηθευτές εξασφαλίζει μειωμένα κόστη και λειτουργική βελτί-
ωση λόγω των καλών σχέσεων και των κοινών συμφερόντων. Όσο ο όγκος των προμη-
θευόμενων ειδών από τους στρατηγικούς συνεργάτες αυξάνει τόσο οι σχέσεις συσφίγγο-
νται μέσω της διεξαγωγής focus groups και εξειδικευμένων συναντήσεων που αφορούν 
συγκεκριμένα λειτουργικά προβλήματα. Μέσω των παραπάνω μεθόδων γίνεται δυνατή η 
επίλυση ζητημάτων που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη συνήθη διαδικασία των 
διαπραγματεύσεων κατά την αγορά. Οι στενότερες σχέσεις με τους προμηθευτές αναδει-
κνύουν την ανάγκη ανταλλαγής πολύτιμων πληροφοριών μεταξύ τους ώστε να αξιοποιη-
θούν οι δυνατότητες σημαντικών βελτιώσεων και περικοπής του κόστους και για τις δύο 
πλευρές. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων δεν είναι εύκολη 
υπόθεση γιατί η κάθε επιχείρηση θεωρεί τα δεδομένα της ως συγκριτικό της πλεονέκτημα 
που δεν μπορεί να μοιραστεί με κανέναν άλλον. Παρ’ όλα αυτά, η ελεγχόμενη και σταδι-
ακή ανταλλαγή στοιχείων φανερώνει ότι βελτιώσεις μπορούν να επιτευχθούν με την κοινή 
χρήση πληροφοριών χωρίς την υποχρεωτική αποκάλυψη ευαίσθητων στοιχείων. Με 
αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία προμηθειών προάγεται οδηγώντας σε συντομότερους χρό-
νους προμήθειας, περιορισμό των αποθεμάτων ασφαλείας και καλύτερη αξιοποίηση των 
πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

Το επόμενο στάδιο βελτίωσης είναι η δημιουργία δικτύων με τη χρήση πληροφοριακών 
συστημάτων. Η πληροφορική διευκολύνει την ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας 
εσωτερικά και εξωτερικά της επιχείρησης, υποστηρίζοντας την υιοθέτηση προηγμένων 
μεθόδων διοίκησής της. Αρχικά, επιτυγχάνεται στο εσωτερικό της επιχείρησης η κεντρική 
συγκέντρωση των αναγκών (consolidation) ώστε να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες οικονο-consolidation) ώστε να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες οικονο-) ώστε να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες οικονο-
μιών κλίμακας. Τυπικά προϊόντα στα οποία γίνεται κεντρική διαχείριση είναι τα έμμεσα 
υλικά, κοινά ανταλλακτικά, εξοπλισμός πληροφορικής, έπιπλα, καθώς και προμηθευόμε-
νες υπηρεσίες όπως η φύλαξη, η μίσθωση οχημάτων ή η εξυπηρέτηση κυλικείου.

Καθώς η επιχείρηση συνεχίζει να βελτιώνεται και να ωριμάζει σε θέματα προμηθειών, 
τολμά το συνεργατικό ανασχεδιασμό της διαδικασίας προς πιο διαδραστικές κατευθύνσεις. 
Περαιτέρω περιορισμός του κόστους επιτυγχάνεται μέσω αυτοματισμού των διαδικασιών 
μεταξύ των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (πελάτη και προμηθευτών).

Το τελευταίο στάδιο βελτίωσης είναι η στρατηγική θεώρηση των προμηθειών στο πλαίσιο 
της εφοδιαστικής αλυσίδας πέραν του αυτοματισμού, μέσω της χρήσης μεθόδων όπως οι 
ηλεκτρονικές προμήθειες (e-procurement). Μία τέτοια μετάβαση προϋποθέτει την ένταξη 
της επιχείρησης σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον όπου συνυπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις 
στην εφοδιαστική αλυσίδα, που στηρίζονται στη χρήση του ιστοχώρου και τη συμμετοχή σε 
ηλεκτρονικές αγορές. Πρακτικά, η οποιαδήποτε μετάβαση σε μία νέα κατάσταση δεν είναι 
εύκολη υπόθεση, γι’ αυτό το λόγο, παραδείγματα επιτυχημένων επιχειρήσεων φανερώ-
νουν ότι η αρχή γίνεται συνήθως με την ηλεκτρονική προμήθεια επιλεγμένων έμμεσων 
υλικών που δεν είναι στρατηγικής σημασίας. Οι ηλεκτρονικές αυτές προμήθειες αντιμε-
τωπίζονται ως ένα πιλοτικό έργο, ελέγχοντας την αποτελεσματικότητα των νέων μεθόδων 
προμήθειας και περιορίζοντας ουσιαστικά το κόστος αποτυχίας. Σε επόμενη φάση επιλέ-
γονται λίγοι προμηθευτές που αξιολογούνται θετικά κατά τη διάρκεια των ηλεκτρονικών 
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προμηθειών και με αυτούς είναι δυνατή η από κοινού ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστη-
μάτων αποκλειστικής συνεργασίας μαζί τους. Κατόπιν, πραγματοποιείται η επέκταση της 
θετικής εμπειρίας των ηλεκτρονικών προμηθειών σε κατηγορίες προϊόντων στρατηγικής 
σημασίας. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει φροντίσει να εντοπί-
σει ποιες πραγματικά είναι αυτές οι στρατηγικές κατηγορίες προϊόντων στις οποίες υπάρ-
χει μεγάλο κόστος προμήθειας, υφίστανται ουσιαστικές πιθανότητες βελτίωσης και είναι 
δυνατή η γρήγορη επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων. Για τις επιλεγμένες κατηγορίες θα 
εντοπισθούν οι κατάλληλοι συνέταιροι ηλεκτρονικών προμηθειών με τους οποίους θα σχε-
διαστούν από κοινού οι τεχνολογικές λύσεις που θα υποστηρίξουν τις προμήθειες.

Ηλεκτρονικές πύλες προμηθειών και δημοπρασίες

Οι ηλεκτρονικές προμήθειες ξεκινούν με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών αιτήσεων 
αγοράς, εγκρίσεων των αιτήσεων, διαμόρφωσης της εντολής αγοράς και διευθέτησης των 
συνοδευόμενων οικονομικών υποχρεώσεων μέσω της χρήσης του Διαδικτύου. Ο πελάτης 
έχει επικοινωνία με τον προμηθευτή μέσω κοινής διαδικτυακής εφαρμογής προμηθειών. 
Με αυτόν τον τρόπο, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής προϊόντων μέσω καταλόγων ενώ 
ταυτόχρονα ορίζονται όλες οι πιθανές απαιτήσεις αποστολής και παράδοσης. Η διαδικα-
σία προμηθειών μπορεί να αυτοματοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό σε αρκετές περιπτώσεις 
αγορών υλικών εξασφαλίζοντας συντομότερους χρόνους παράδοσης, ελαχιστοποίηση των 
σφαλμάτων και ολοκλήρωση με το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα ERP του αγορα-ERP του αγορα- του αγορα-
στή για τη διευθέτηση των πληρωμών ή άλλων πιθανών εκκρεμοτήτων. Καθώς η διαδικα-
σία προμηθειών βελτιώνεται, εξελίσσεται και η εφαρμογή ηλεκτρονικών προμηθειών που 
αναπτύσσεται σε συνεργασία με τους προμηθευτές.

Μία εναλλακτική και πιο προχωρημένη μέθοδος ηλεκτρονικών προμηθειών είναι η χρήση 
μίας ηλεκτρονικής πύλης (e-procurement portal). Ο διαχειριστής της πύλης μπορεί να είναι 
μία επιχειρηματική οντότητα, όπως ένας πάροχος λογισμικού, μία ομάδα κοινών αγορα-
στών, ένα site δικτυακών συναλλαγών, ένας κλαδικός φορέας κ.λπ. και παρέχει την υπο-site δικτυακών συναλλαγών, ένας κλαδικός φορέας κ.λπ. και παρέχει την υπο- δικτυακών συναλλαγών, ένας κλαδικός φορέας κ.λπ. και παρέχει την υπο-
δομή για τις αγοραπωλησίες και τη διαχείριση των διαδικασιών προμηθειών. Η εν λόγω 
προσέγγιση επεκτείνει την έννοια των προμηθειών οδηγώντας στη διαμόρφωση ηλεκτρο-
νικών κοινοτήτων (e-communities) και ηλεκτρονικών αγορών (e-markets). 

Το εύρος της πύλης μπορεί να είναι συγκεκριμένο (π.χ. πλαστικά, μέταλλα, χημικά) ή γενικό 
(π.χ. υλικά γενικής χρήσεως). Μία πύλη είναι τόσο πιο επιτυχημένη, όσο περισσότερους 
ενεργούς συμμετέχοντες διαθέτει. Η λειτουργία της εξασφαλίζει την ομαλή ροή των ανταλ-
λασσόμενων πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων. Η πύλη συνδέεται μέσω πρότυ-
πων μεθόδων με τα πληροφοριακά συστήματα των συνεργατών, παρέχοντας κάθε απα-
ραίτητη πληροφορία στον κάθε ενδιαφερόμενο. Σημαντικό στοιχείο της λειτουργίας των 
ηλεκτρονικών πυλών προμηθειών είναι η διαφάνεια του συστήματος σε όλους τους συμ-
μετέχοντες. Η λειτουργικότητα της πύλης μπορεί σταδιακά να βελτιωθεί με τη συνει-
σφορά όλων των συνεργατών που τη χρησιμοποιούν, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα 
λύσεων που, υπό άλλες συνθήκες, δε θα ήταν εφικτές για την κάθε μία επιχείρηση χωρι-
στά. Τα οφέλη που μπορούν να αποκομισθούν είναι η αποδοτική συνεργασία, η μείωση 
του κόστους δοσοληψιών, ο περιορισμός του επενδυτικού κινδύνου σε νέες τεχνολογίες 
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(αφού οι επενδύσεις γίνονται από κοινού με τους συνεργάτες), καθώς και πλεονεκτήματα 
που προκύπτουν από τη δημιουργία μίας αγοράς.

3.2.3  Παραδείγματα 

Ορισμένες από τις εταιρείες που παρέχουν λύσεις και υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμη-
θειών (e-procurement) στην Ελλάδα είναι:

Business Exchanges, http://www.be24.gr

H Business Exchanges Α.Ε. μέσω του be24.gr δημιουργεί δυναμικές, αξιόπιστες και 
ασφαλείς ηλεκτρονικές Β2Β αγορές στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Ήδη η Busi-Busi-
ness Exchanges διαθέτει μια διευρυμένη βάση συμμετεχόντων, προμηθευτών και αγορα- Exchanges διαθέτει μια διευρυμένη βάση συμμετεχόντων, προμηθευτών και αγορα-Exchanges διαθέτει μια διευρυμένη βάση συμμετεχόντων, προμηθευτών και αγορα- διαθέτει μια διευρυμένη βάση συμμετεχόντων, προμηθευτών και αγορα-
στών και έχει επενδύσει σε υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και στον αρτι-
ότερο τεχνολογικό εξοπλισμό της παγκόσμιας αγοράς. Το be24.gr είναι ένας επιχειρησια-be24.gr είναι ένας επιχειρησια-24.gr είναι ένας επιχειρησια-gr είναι ένας επιχειρησια- είναι ένας επιχειρησια-
κός κόμβος ηλεκτρονικών αγορών (e-marketplaces) που ήδη παρέχει τα απαραίτητα λει-e-marketplaces) που ήδη παρέχει τα απαραίτητα λει--marketplaces) που ήδη παρέχει τα απαραίτητα λει-marketplaces) που ήδη παρέχει τα απαραίτητα λει-) που ήδη παρέχει τα απαραίτητα λει-
τουργικά χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στις επιχειρηματικές ανάγκες των ηλεκτρο-
νικών αγορών για διενέργεια προμηθειών, έρευνα αγοράς, διαχείριση καταλόγων, δια-
χείριση δημοπρασιών, παροχή κλαδικών και επιχειρηματικών νέων, customer support, 
καθώς και μία σειρά άλλων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα γίνουν διαθέ-
σιμες σταδιακά, όπως χρηματοοικονομικά και τραπεζικά προϊόντα, logistics, payroll, host-logistics, payroll, host-, payroll, host-payroll, host-, host-host-
ing services, ασφάλειες, συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.ά.

CosmoONE, http://www.cosmo-one.gr

Η CosmoONE Hellas Marketsite A.E. προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου για 
επιχειρήσεις με τη δημιουργία ηλεκτρονικών αγορών (e-marketplaces) και μέσω εφαρ-e-marketplaces) και μέσω εφαρ--marketplaces) και μέσω εφαρ-marketplaces) και μέσω εφαρ-) και μέσω εφαρ-
μογών, όπως αυτές των ηλεκτρονικών προμηθειών (e-procurement) και των ηλεκτρονι-e-procurement) και των ηλεκτρονι--procurement) και των ηλεκτρονι-procurement) και των ηλεκτρονι-) και των ηλεκτρονι-
κών δημοπρασιών (e-auctions). Η εταιρεία συστάθηκε τον Ιούνιο του 2000 και ξεκίνησε την 
εμπορική της δραστηριότητα τον Ιανουάριο του 2001. Στο πελατολόγιό της συγκαταλέγονται 
σημαντικές επιχειρήσεις από το χώρο των υπηρεσιών, της βιομηχανίας, της πληροφορι-
κής και του εμπορίου, οι οποίες πραγματοποιούν ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές συναλλα-
γές μέσω των εφαρμογών της CosmoONE.

Υassas.com, http://www.yassas.com

Η Yassas.com Α.Ε. είναι μία κάθετη B2B ηλεκτρονική αγορά που δραστηριοποιείται στο 
χώρο των προμηθειών ξενοδοχείων, caterings, νοσοκομείων, πλοίων και χώρων εστί-caterings, νοσοκομείων, πλοίων και χώρων εστί-, νοσοκομείων, πλοίων και χώρων εστί-
ασης, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις μέσω Internet σε περίπου 2.000 από τα πιο 
σημαντικά ονόματα αγοραστών και προμηθευτών στον κλάδο. Η Yassas.com A.E. ιδρύ-Yassas.com A.E. ιδρύ-.com A.E. ιδρύ-com A.E. ιδρύ- A.E. ιδρύ-A.E. ιδρύ-.E. ιδρύ-E. ιδρύ-. ιδρύ-
θηκε τον Αύγουστο του 2000, ενώ η επίσημη έναρξη λειτουργίας του συστήματος (έναρξη 
πραγματοποίησης συναλλαγών) έγινε στις 30 Ιανουαρίου 2001.
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3.3  Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες (e-auctions)

3.3.1  Εισαγωγή

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες (e-auctions) είναι μία από τις πιο προχωρημένες μεθόδους 
ηλεκτρονικών προμηθειών. Το μοντέλο ηλεκτρονικών δημοπρασιών αφορά την υλοποί-
ηση του μηχανισμού που είναι γνωστός από τις παραδοσιακές δημοπρασίες με ηλεκτρο-
νικό τρόπο. Δεν είναι τίποτε άλλο από ένα δικτυακό τόπο όπου οι χρήστες μπορούν να 
δημοπρατήσουν τα προϊόντα τους ή να κάνουν προσφορές για προϊόντα άλλων χρηστών. 
Σύμφωνα με το μοντέλο των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, ένας πωλητής δέχεται προ-
σφορές από εναλλακτικούς αγοραστές για συγκεκριμένα αγαθά, μέχρι του σημείου που η 
αγορά κατοχυρώνεται σε έναν από αυτούς. Μία εκδοχή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, 
που έχει μεγαλύτερη σχέση με τις προμήθειες, είναι οι ανάστροφες δημοπρασίες, σύμφω-
νες με τις οποίες ένας αγοραστής αναζητά τον πιο συμφέροντα προμηθευτή για υλικά τα 
οποία έχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Η χρήση του Διαδικτύου σε αυτού του 
είδους τις δημοπρασίες προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα λόγω της διαφάνειας των 
τιμών και της δυνατότητας συμμετοχής στις δημοπρασίες ενός πολύ μεγαλύτερου αριθμού 
επιχειρήσεων σε σχέση με αυτόν που θα μπορούσε να εξασφαλισθεί μέσω παραδοσιακών 
μεθόδων, οδηγώντας σε μία νέα έννοια δυναμικών αγορών.

Ο δικτυακός τόπος που φιλοξενεί τη δημοπρασία αποκομίζει κέρδη από την πώληση της 
τεχνολογικής πλατφόρμας, τις αμοιβές των συναλλαγών και τη διαφήμιση, ενώ οι προμη-
θευτές και οι αγοραστές ωφελούνται από την αυξημένη αποδοτικότητα και την εξοικονό-
μηση χρόνου, τη μεγάλη ποικιλία προϊόντων και το γεγονός πως δεν είναι απαραίτητη η 
φυσική μεταφορά των συναλλασσόμενων.

Οι πιο γνωστοί τύποι ηλεκτρονικών δημοπρασιών είναι οι εξής:

●	 	Ολλανδική (Dutch): είναι η δημοπρασία η οποία αποτελείται από έναν πωλητή και πολ-
λούς αγοραστές, στην οποία αυτός που διευθύνει τη δημοπρασία μειώνει την τιμή (από 
μία αρχικά υψηλή τιμή) μέχρι να συμφωνηθεί από κάποιον αγοραστή να υποβάλει προ-
σφορά στη συγκεκριμένη τιμή. Ενδείκνυται όταν το κριτήριο είναι τιμή και ποσότητα.

●	 	Αγγλική (English): είναι η δημοπρασία η οποία αποτελείται από έναν πωλητή και πολ-
λούς αγοραστές, στην οποία οι συμμετέχοντες αγοραστές αυξάνουν την τιμή των προ-
σφορών για να αγοράσουν ένα αντικείμενο. Ενδείκνυται όταν το κριτήριο είναι μόνο ένα 
(τιμή ή άθροισμα τιμών).

●	 	Γιαπωνέζικη (Japanese): είναι η δημοπρασία η οποία αποτελείται από έναν πωλητή 
και πολλούς αγοραστές, στην οποία αυτός που διευθύνει τη δημοπρασία αυξάνει την 
τιμή (από ένα χαμηλό σημείο έναρξης) και οι συμμετέχοντες αγοραστές πρέπει να 
δεχθούν την τιμή σε κάθε στάδιο για να παραμείνουν στη δημοπρασία. Ενδείκνυται 
όταν υπάρχει έντονος ανταγωνισμός. Για το λόγο αυτό οι τιμές είναι κλειστές.

●	 	Αμερικάνικη (Yankee): είναι η δημοπρασία η οποία αποτελείται από έναν πωλητή και 
πολλούς αγοραστές, στην οποία ένα προϊόν προσφέρεται για πώληση σε σταθερή τιμή. 
Η υψηλότερη προσφορά που θα αγοράσει τη μεγαλύτερη ποσότητα κερδίζει τη δημο-
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πρασία. Ενδείκνυται όταν το κριτήριο είναι τιμή και ποσότητα και συνιστάται για μεγάλες 
ποσότητες ιδίων αγαθών.

Υπάρχουν συγκεκριμένα και διακριτά οφέλη για διοργανωτές και συμμετέχοντες.

Οφέλη για τις επιχειρήσεις «Διοργανωτές»

●	 	Σημαντική μείωση κόστους αγοράς, καθώς αναπτύσσεται έντονος ανταγωνισμός ανά-
μεσα στους προμηθευτές που έχει σαν αποτέλεσμα πολύ καλύτερες τιμές από το 
συνήθη παραδοσιακό τρόπο. 

●	 	Μηδενική παρουσία προσωπικού του διοργανωτή και μηδενικοί χρόνοι διαπραγμάτευ-
σης με όλους τους προμηθευτές, σε αντίθεση με το χρόνο που απαιτείται από την επι-
τροπή του διαγωνισμού για την αξιολόγηση των έγγραφων οικονομικών προσφορών 
και τις πιθανές διαπραγματεύσεις. 

●	 	Διαφάνεια στη διαδικασία, καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα μεταχειρίζεται ισότιμα όλους 
τους συμμετέχοντες, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για την καλύτερη τιμή 
και τους χρόνους υποβολής προσφορών, ώστε να μην υπάρχει αιτία για τυχόν ένσταση 
ή παράπονο. 

●	 	Σε ό,τι αφορά πλειοδοτικές δημοπρασίες, ο δημοπράτης, δηλαδή η εταιρεία που που-
λάει, μπορεί να εκποιήσει stock της αποθήκης της προς το εμπορικό της δίκτυο, να 
εκποιήσει scrap, όπως χαρτί και μέταλλο, ή ακόμη και αγαθά όπως μεταχειρισμένα 
αυτοκίνητα, ακίνητα κτλ. όπου ο μηχανισμός της δημοπρασίας αυξάνει την τιμή πώλη-
σης προς όφελός του. 

Οφέλη για τις επιχειρήσεις «Συμμετέχοντες»

Οι συμμετέχουσες εταιρείες (προμηθευτές σε μειοδοτικές ή αγοραστές σε πλειοδοτικές) 
έχουν αντίστοιχα πλεονεκτήματα. 

●	 	Καταρχήν, από πλευράς διαδικασίας, η υποβολή τιμών και η γνώση του αποτελέσμα-
τος είναι θέμα ώρας, πράγμα που σημαίνει λιγότερο διαδικαστικό κόστος. 

●	 	Μπορούν με ακρίβεια να ρυθμίσουν το ύψος των προσφορών τους διεκδικώντας την 
κατακύρωση της δημοπρασίας. Με άλλα λόγια, δε χρειάζεται να κάνουν υπερβολικές 
εκπτώσεις, που πιθανά να ήταν άσκοπες, μη γνωρίζοντας τις υψηλές τιμές του ανταγω-
νισμού, ούτε και να χάνουν διαγωνισμούς από κακή εκτίμηση της υψηλής προσφοράς 
τους, ενώ θα μπορούσαν με χαμηλότερη τιμή να «πάρουν» το διαγωνισμό. Η δημοπρα-
σία λοιπόν δίνει το πλεονέκτημα στους συμμετέχοντες να διαχειριστούν με ακρίβεια τις 
τιμές τους σε σχέση με τον ανταγωνισμό και τον πελάτη. 

●	 	Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες, λόγω του Internet, επιτρέπουν τη συμμετοχή εταιρειών 
χωρίς γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς, και ταυτόχρονα σε πολλαπλές 
γλώσσες. Έτσι, μειώνεται και η ανάγκη φυσικής παρουσίας για υποβολή προσφοράς 
και διαπραγμάτευση, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος τόσο για το διοργανωτή όσο 
και για τους συμμετέχοντες. 
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3.3.2  Διαδικασίες δημοπρασιών

Στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες γίνεται ηλεκτρονική υποβολή οικονομικών προσφορών 
και μάλιστα υποβολή πολλαπλών οικονομικών προσφορών εντός συγκεκριμένου και 
σύντομου χρονικού διαστήματος. Η βασική διαφορά είναι ότι η διαπραγμάτευση διευκο-
λύνεται από το σύστημα και γίνεται μέσα από την ανάπτυξη ανταγωνισμού ανάμεσα στους 
προμηθευτές, χωρίς την παρέμβαση του αγοραστή. Οι προμηθευτές κατά τη διάρκεια διε-
ξαγωγής και, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σενάριο της δημοπρασίας, έχουν στη διά-
θεσή τους συγκεκριμένες πληροφορίες που τους ωθούν (ή και τους αποτρέπουν) από την 
επαναλαμβανόμενη προσφορά βελτιωμένων τιμών. Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες εκτε-
λούνται σε ελάχιστο χρόνο, με απόλυτη ακρίβεια και διαφάνεια για διοργανωτές και συμμε-
τέχοντες, απευθύνονται στην τοπική και στη διεθνή αγορά, και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα 
δείχνουν σημαντικότατες οικονομίες σε σχέση με την τιμή προηγούμενων προσφορών.

Στα γενικά τους πλεονεκτήματα συγκαταλέγεται το γεγονός της παραγωγικότητας της διαδι-
κασίας (εύκολη και γρήγορη διεξαγωγή, γρηγορότερη επανάληψη) σε σχέση με την παρα-
δοσιακή που δεν υπάρχει βελτίωση με την επανάληψη, καθώς και ότι γίνεται και αυτόματη 
συλλογή όλων των στοιχείων προμήθειας (προϊόν, τιμή, προμηθευτής κτλ.) σε αντίθεση με 
την παραδοσιακή διαδικασία όπου οι φάκελοι οικονομικών προσφορών δεν αξιοποιούνται 
ηλεκτρονικά. Αυτό δίνει το πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις να οργανώνουν συστήματα έξυ-
πνων αναφορών πάνω στα αποτελέσματα των δημοπρασιών για εξαγωγή συμπερασμά-
των και ελέγχων. Τα βήματα που ακολουθούνται για μία δημοπρασία αγγλικού τύπου, η 
οποία θεωρείται η πιο διαδεδομένη και ιστορικά η πιο παλιά, είναι τα ακόλουθα:

●	 	Χρησιμοποιείται για ένα ή για πολλά είδη και συνήθως όταν ο κάθε προμηθευτής μπο-
ρεί να καλύψει όλη τη ζήτηση. 

●	 	Ο Διοργανωτής καθορίζει την τιμή ανοίγματος, το βήμα της δημοπρασίας και την ώρα 
λήξης.

●	 	Η τιμή προοδευτικά βελτιώνεται από τους Συμμετέχοντες (αυξάνεται / μειώνεται) μέχρι 
τη λήξη της δημοπρασίας. Οι προσφορές είναι ανταγωνιστικές και γίνονται δεκτές μόνο 
αν βελτιώνουν την υπερισχύουσα προσφορά κατά τουλάχιστον το βήμα της δημοπρα-
σίας.

●	 	Οι Συμμετέχοντες υποβάλλουν προσφορές που αντιστοιχούν στο σύνολο της ποσότη-
τας. 

●	 	Οι Συμμετέχοντες βλέπουν κάθε στιγμή την υπερισχύουσα τιμή και μπορούν να τη βελ-
τιώσουν. 

●	 	Η δημοπρασία λήγει σε προκαθορισμένη ώρα. Υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης παρά-
τασης, η οποία ενεργοποιείται αν κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών υποβληθεί 
νέα προσφορά. Η εφαρμογή αυτής της λειτουργίας γνωστοποιείται στους Συμμετέχο-
ντες πριν από την έναρξη της δημοπρασίας.

●	 	Στο κλείσιμο της δημοπρασίας, οι προσφορές κατατάσσονται με βάση α) την τιμή β) την 
ώρα που υποβλήθηκε η κάθε προσφορά και γ) την ποσότητα. 
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Έτσι, για παράδειγμα, τα βήματα που ακολουθούνται στις δημοπρασίες της εταιρείας Cos-Cos-
moONE που αφορά δημοπρασίες μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β) δίνονται στη συνέχεια. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι οι δημοπρασίες στην CosmoONE ακολουθούν μια συγκεκριμένη 
μεθοδολογία η οποία αποτελείται από συγκεκριμένα στάδια. Η διαδικασία απαιτεί συνήθως 
τρεις έως πέντε ημέρες, ενώ η ίδια η δημοπρασία διαρκεί από τριάντα έως συνήθως εξή-
ντα λεπτά. Συγκεκριμένα τα στάδια αυτά είναι:

●	 	Στάδιο 1 – Αναφορά στο Business Case: Παρουσιάζεται από τη διοργανώτρια εταιρεία 
στον πάροχο της υπηρεσίας το business case. Αναφέρονται προηγούμενες πρακτι-
κές της διοργανώτριας εταιρείας, ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης προμήθειας, τυχόν 
χρονοδιαγράμματα, αριθμός προμηθευτών, προηγούμενες τιμές αγοράς κτλ.

●	 	Στάδιο 2 – Πρόταση παρόχου υπηρεσίας: Προτείνεται από τον πάροχο, το σενάριο της 
ηλεκτρονικής δημοπρασίας που εξυπηρετεί καλύτερα την εν λόγω προμήθεια. Συμφω-
νείται ο τύπος της δημοπρασίας, η τιμή εκκίνησης, το βήμα της δημοπρασίας, ο χρό-
νος κανονικής διάρκειας και παράτασης και οι υπόλοιπες παράμετροι του σχεδιασμού. 
Συμφωνείται το χρονοδιάγραμμα της δημοπρασίας.

●	 	Στάδιο 3 – Ετοιμασία και αποστολή της προκήρυξης διαγωνισμού: Αποστέλλονται 
από τη διοργανώτρια εταιρεία η προκήρυξη, οι όροι της δημοπρασίας και τυχόν άλλα 
συνοδευτικά έγγραφα στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές. Το σημαντικό στοιχείο 
είναι ότι ρητώς αναγράφεται στην προκήρυξη πως οι προμηθευτές δε θα καταθέσουν 
οικονομικές προσφορές, αλλά θα διοργανωθεί ηλεκτρονική δημοπρασία απαριθμώ-
ντας τους όρους και τις λοιπές συμφωνίες που απαιτούνται.

●	  Στάδιο 4 – Διεξαγωγή διαγωνισμού και Έλεγχος Προσφορών: Πραγματοποιείται από 
τη διοργανώτρια εταιρεία ο έλεγχος των τυπικών δικαιολογητικών (εγγυητικές επι-
στολές, δηλώσεις νόμιμων εκπροσώπων κτλ.), και η τεχνική αξιολόγηση. Ακολούθως 
αποστέλλεται στις εταιρείες που προκρίθηκαν επιστολή-πρόσκληση για να εκπαιδευ-
τούν από τον πάροχο της υπηρεσίας και να παραλάβουν τους κωδικούς πρόσβασης 
ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία. Η διοργανώτρια εταιρεία ενημε-
ρώνει τον πάροχο της υπηρεσίας για τις εταιρείες που θα συμμετέχουν και τον εφοδιά-
ζει με τα απαραίτητα στοιχεία των εταιρειών (επωνυμίες, υπεύθυνοι, τηλέφωνα κτλ).

●	  Στάδιο 5 – Εκπαίδευση προμηθευτών: Ο πάροχος εκπαιδεύει τους συμμετέχοντες είτε 
δια ζώσης, είτε αποστέλλοντας εκπαιδευτικό υλικό, είτε μέσω e-learning. Στο τέλος της 
εκπαίδευσης τούς παραδίδει τους κωδικούς πρόσβασης που απαιτούνται ενώ παρα-
λαμβάνει από τους συμμετέχοντες τις βεβαιώσεις παραλαβής κωδικού. Διευκρινίζεται 
ότι είναι συνήθης πρακτική οι εταιρείες που στο παρελθόν έχουν λάβει μέρος σε ηλε-
κτρονική δημοπρασία να μην εκπαιδεύονται εκ νέου υποχρεωτικά από τον ίδιο πάροχο 
και να μην παραλαμβάνουν νέους κωδικούς για κάθε δημοπρασία που συμμετέχουν.

●	  Στάδιο 6 – Εικονική δημοπρασία: Διεξάγεται μία εικονική δημοπρασία ώστε οι συμμε-
τέχοντες να ελέγξουν την ετοιμότητα των συστημάτων τους και την επάρκεια των όσων 
τους παρασχέθηκαν κατά την εκπαίδευση.

●	  Στάδιο 7 – Δημοπρασία: Πραγματοποιείται η ηλεκτρονική δημοπρασία και αποστέλλε-
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ται στο διοργανωτή το log file (εκτενής αναφορά) της δημοπρασίας (οι προσφορές με τις 
αντίστοιχες χρονικές στιγμές που υποβλήθηκαν, οι εταιρείες που τις υπέβαλαν κ.ά.).

Παράμετροι υλοποίησης μίας δημοπρασίας

●	  Τιμή ανοίγματος (opening price): Είναι η τιμή που ορίζει ο διοργανωτής όταν ξεκινά η 
δημοπρασία. Συνήθως είναι μεγαλύτερη από την καλύτερη τιμή που ο διοργανωτής 
μπορεί να επιτύχει για αγορά (ή μικρότερη για πώληση).

●	  Επιδιωκόμενη τιμή (reserve price): Είναι η ελάχιστη τιμή (ή μέγιστη σε περίπτωση 
πλειοδοτικών δημοπρασιών) που πρέπει να επιτευχθεί για να αποδεχτεί ο διοργανω-
τής το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. Η επιδιωκόμενη τιμή μπορεί να αντιπροσωπεύει 
τον προϋπολογισμό, το αποτέλεσμα πρόσφατης έρευνας αγοράς, την προηγούμενη τιμή 
αγοράς κτλ.

●  Βήμα δημοπρασίας (bid increment): Το ελάχιστο ποσό βελτίωσης μιας προσφοράς. 
Συνήθως είναι 0,5% έως 1% της τιμής ανοίγματος, ώστε να επιτρέπει συνεχείς βελτιώ-
σεις τιμής.

●  Διάρκεια δημοπρασίας – παράταση

	 ❍	 	Η διάρκεια της δημοπρασίας (χρόνος έναρξης και λήξης) καθορίζεται από το διορ-
γανωτή. 

	 ❍	 		Συνήθως οι δημοπρασίες διαρκούν από μισή έως μία ώρα. 

	 ❍	 	Υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης παράτασης, η οποία καθορίζεται πριν από την 
έναρξη της δημοπρασίας. 

	 ❍	 		Ο αριθμός των παρατάσεων μπορεί να είναι περιορισμένος ή ουσιαστικά άπειρος. 

	 ❍	 	Ο σκοπός της παράτασης είναι να δίνεται στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να 
υποβάλλουν βελτιωμένη προσφορά όταν κάποια άλλη προσφορά γίνει καλύτερη 
από τη δική τους στα τελευταία λεπτά της δημοπρασίας. Αυτό ευνοεί τους συμμετέ-
χοντες γιατί έχουν επιπλέον χρόνο να αντιδράσουν και τους διοργανωτές γιατί πετυ-
χαίνουν καλύτερες τιμές. 

●	 	Νόμισμα: Ο διοργανωτής επιλέγει αν η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε ένα νόμισμα ή 
περισσότερα.

●	  Documents, multimedia: Ο διοργανωτής μπορεί να επισυνάψει αρχεία (κείμενο προ-
κήρυξης, προδιαγραφές, όρους του διαγωνισμού κτλ.) ή πολυμέσα (φωτογραφίες, 
video) για τη σαφέστερη παρουσίαση των υλικών ή υπηρεσιών που δημοπρατούνται.

●	  Εμφάνιση / απόκρυψη στοιχείων συμμετεχόντων: Ο διοργανωτής μπορεί να επιλέξει 
να εμφανίζονται ή όχι:

	 ❍	 	τα ονόματα αυτών που συμμετέχουν, 

	 ❍	 	οι ποσότητες που προσφέρουν οι συμμετέχοντες, 
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	 ❍	 	η κατάταξη ανάμεσα στους συμμετέχοντες, 

	 ❍	 	οι τιμές που προσφέρουν οι συμμετέχοντες, 

	 ❍	 		η καλύτερη τιμή που επικρατεί στο σύστημα. 

Η εμφάνιση αυτών των στοιχείων έχει να κάνει τόσο με τις συνθήκες ανταγωνισμού όσο 
και με την εμπορική πολιτική του διοργανωτή απέναντι στους προμηθευτές του. Στις ηλε-
κτρονικές δημοπρασίες υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία προσοχής τόσο από τους διοργα-
νωτές όσο και από τους συμμετέχοντες. 

Τα σημαντικότερα τόσο για τον αγοραστή, όσο και για τον προμηθευτή είναι τα ακόλουθα:

Αγοραστής

Σχήμα 9: Σημεία που πρέπει να προσέξει ο αγοραστής σε μια δημοπρασία
(Πηγή: www.Cosmo-one.gr)

✓  Τι ακριβώς θέλω 
να επιτύχω με 
τις ηλεκτρονικές 
δημοπρασίες;

✓  Τι ποσοστό των 
προμηθειών μου μπορεί 
να δημοπρατηθεί 
ηλεκτρονικά;

✓  Πώς θα αντιδράσουν οι 
προμηθευτές μου, και ποια 
θα είναι η στάση μου;

✖  Δεν είναι λογικό να 
σχεδιάζω την ηλεκτρονική 
δημοπράτηση όλων των 
προμθειών μου.

✓  Εξασφάλισε εσωτερικά 
τη διαβεβαίωση 
ότι θα εφαρμοστεί 
το αποτέλεσμα 
της ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας.

✓  Αποφάσισε ποιους 
προμηθευτές θα 
προσκαλέσεις.

✓  Δώσε ξεκάθαρες 
προδιαγραφές και 
κριτήρια  κατακύρωσης.

✓  Βεβαιώσου ότι οι 
προμηθευτές θα είναι 
ενημερωμένοι και 
εκπαιδευμένοι.

✖  Μην αφήνεις κενά 
πληροφόρησης στους 
συμμετέχοντες.

✖  Μη σχεδιάζεις τη 
δημοπρασία σε λάθος 
ημέρα και ώρα.

✖  Μην αφήνεις ασάφειες 
σχετικά με την 
κατακύρωση.

✓  Παρακολούθησε 
τη δημοπρασία σαν 
διαδικασία.

✓  Παρακολούθησε την 
τακτική και στρατηγική 
των προμηθευτών σου.

✖  Μη νομίζεις ότι το 
αποτέλεσμα είναι πάντα 
επαναλήψιμο.

✓  Ολοκλήρωσε 
τη διαδικασία 
προμήθειας.

✓  Δώσε feedback στους 
προμηθευτές σου, 
επιτυχημένους και μη.

✓  Μάζεψε και κατέγραψε 
τη γνώση που 
αποκόμισες.

✓  Ανασκόπησε τις 
δυνατότητες των 
προμηθευτών σου.

✓  Εξέτασε εναλλακτικές 
στρατηγικές και 
σενάρια bidding.

✖  Μην υποτιμάς 
τη σημασία του 
follow up.
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Προμηθευτής

Σχήμα 10: Σημεία που πρέπει να προσέξει ο προμηθευτής σε μια δημοπρασία 
(Πηγή: www.Cosmo-one.gr)

Εκτός από τους δικτυακούς τόπους ηλεκτρονικών δημοπρασιών που λειτουργούν για τις 
αγοραπωλησίες μεταξύ επιχειρήσεων υπάρχουν στο Διαδίκτυο δικτυακοί τόποι ηλεκτρονι-
κών δημοπρασιών μεταξύ επιχειρήσεων και αγοραστών ή μεταξύ αγοραστών.

Στη συνέχεια περιγράφονται οι διαδικασίες ηλεκτρονικών δημοπρασιών στο δικτυακό τόπο 
iBid. Τα περισσότερα συστήματα on-line δημοπρασιών λειτουργούν με παρόμοιους γενικούς 
κανόνες χρήσης ανεξάρτητα από τα συναλλασσόμενα μέρη (επιχειρήσεις ή αγοραστές).

iBid – Είδη δημοπρασιών

Το iBid υποστηρίζει οκτώ (8) διαφορετικά είδη δημοπρασιών, τα οποία μπορούν γενικά να 
διαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες ενός πωλητή. Τα είδη αυτά είναι τα εξής: 
1. Απλές δημοπρασίες ενός αντικειμένου
2. Δημοπρασίες πολλαπλών αντικειμένων
3. Δημοπρασίες ξαφνικού θανάτου
4. Δημοπρασίες ενός χτυπήματος
5. Δημοπρασίες χιονοστιβάδας
6. Δημοπρασίες ζήτησης (αντίστροφη δημοπρασία)
7. Δημοπρασίες συνεχών πωλήσεων
8. Ανοικτές δημοπρασίες

✓  Πόσο θα επηρεάσει η 
δημοπρασία τη στρατηγική 
πωλήσεών μου;

✓  Πώς θα ανταποκριθώ 
καλύτερα στο νέο 
περιβάλλον που 
διαφαίνεται;

✓  Πώς η δημοπρασία θα 
επηρεάσει τις υπάρχουες 
και μελλοντικές σχέσεις 
μου με τους πελάτες;

✓  Πώς θα προσαρμόσω την 
προσέγγισή μου σε ότι 
αφορά προϊόντα και τιμές;

✓  Τι θέλω να επιτύχω; 
Όγκο πωλήσεων ή  
υψηλή κερδοφορία;

✖  Μην αρνηθείς να 
συμμετάσχεις σαν αρχή.

✓  Ανταποκρίσου έγκαιρα 
στις προσκλήσεις των 
πελατών σου.

✓  Παρακολούθησε 
τις ενημερωτικές 
συναντήσεις.

✓  Κατάστρωσε 
συγκεκριμένη στρατηγική 
για κάθε δημοπρασία.

✓  Αποφάσισε ποιός θα 
είναι υπεύθυνος στη 
δημοπρασία.

✓  Ανακάλυψε τον 
ανταγωνισμό σου.

✖  Αγνοείς τη βοήθεια και 
τις συμβουλες από τον 
πελάτη και τον παροχέα 
της υπηρεσίας.

✓  Έχε έτοιμη την πρώτη 
και την τελευταία 
προσφορά σου πριν την 
έναρξη της διαδικασίας.

✓  Δίνε έγκαιρα τις τιμές 
σου, μην περιμένεις 
τελευταία στιγμή.

✓  Παρακολούθησε τη 
σύνδεσή σου με την 
υπηρεσία.

✖  Δίνεις τιμές κάτω του 
κόστους σου.

✖  Ενεργείς 
αντιδεοντολογικά.

✓  Αν είσαι ο νικητής, κάνε 
ανάλυση της τελικής 
τιμής σου.

✓  Αν δεν είσαι ο 
νικητής, ξαναδές 
τον ανταγωνισμό, τις 
τιμές και ανάλυσε τις 
διαφορές σου.

✖  Αγνοείς το αποτέλεσμα, 
μάθε από αυτό, πολύ 
πιθανό να έχεις 
τη δυνατότητα να 
ξανασυμμετέχεις σε μία 
επόμενη.
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Ταυτόχρονα, σε κάθε είδος δημοπρασίες μπορούν να καθορισθούν και άλλες παράμετροι 
που τη διαφοροποιούν. Παραδείγματα αποτελούν η απόκρυψη χρηστών που συμμετέχουν, 
η προβολή της με μια σειρά από τρόπους μέσω του iBid, ο καθορισμός τρόπων πληρωμής 
και αποστολής κ.ο.κ. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τη διαδικασία της πιο «δημοφιλούς» 
δημοπρασίας, της δημοπρασίας ενός αντικειμένου.

Πρόκειται για το πιο διαδεδομένο είδος δημοπρασίας. Στην επίσημη αγγλική ορολογία 
το είδος αυτής της δημοπρασίας αναφέρεται ως «English auction» και είναι προσφιλές 
κυρίως στους Αμερικανούς. Άλλα ονόματα της δημοπρασίας αυτής είναι «δημοπρασία 
κραυγής» (outcry auction) ή «δημοπρασία αυξανόμενης τιμής» (ascending-price auction) 
για τους λόγους που παρατίθενται στη συνέχεια.

Στο είδος αυτό ο πωλητής ξεκινάει με την κατώτατη αποδεκτή τιμή πώλησης (starting 
price) και δέχεται φανερές προσφορές από τους υποψήφιους αγοραστές (εξ ου και ο όρος 
«δημοπρασία κραυγής») ή συνεχώς αυξανόμενες (εξ ου και ο όρος «δημοπρασία αυξανό-
μενης τιμής»). Η δημοπρασία διεξάγεται για ορισμένο χρονικό διάστημα και νικητής ανα-
κηρύσσεται ο τελευταίος που έκανε προσφορά (που προφανώς είναι η μεγαλύτερη). Στο 
iBid η δημοπρασία αυτή ακολουθεί τα βασικά χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παρα- η δημοπρασία αυτή ακολουθεί τα βασικά χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παρα-
πάνω αλλά εμπλουτίζεται και με κάποια επιπρόσθετα. Συνοπτικά η διαδικασία είναι η εξής:

● Ο πωλητής ορίζει την αρχική τιμή εκκίνησης και τη διάρκεια της δημοπρασίας. 

● Επιπρόσθετα, και προαιρετικά, μπορούν να ορισθούν και οι εξής παράμετροι: 

	 ❍	 	Ποιο ποσό θα πληρώσει ο τελικός πλειοδότης. Αυτό μπορεί να καθορισθεί ίσο με την 
προσφορά που έκανε ή ίσο με τη δεύτερη μεγαλύτερη προσφορά (την προσφορά 
που έκανε δηλαδή ο αμέσως επόμενος πλειοδότης, αν υπάρχει βέβαια). Η δεύ-
τερη επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αυξήσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των 
υποψήφιων αγοραστών και συναντάται διεθνώς με τον όρο «first bidder, second 
price auction». 

	 ❍	 	Ελάχιστη τιμή πώλησης (η τιμή δηλαδή κάτω από την οποία δε θέλει να πουλήσει το 
αντικείμενο). Η τιμή αυτή είναι άγνωστη για τους υποψήφιους πλειοδότες. 

	 ❍	 	Τιμή άμεσης αγοράς (η τιμή δηλαδή που κάποιος αγοράζει άμεσα το αντικείμενο και 
η δημοπρασία λήγει). 

	 ❍	 	10% έκπτωση για το χρήστη που κάνει την πρώτη προσφορά. Η έκπτωση θα ισχύ-
σει μόνο αν αυτός είναι και ο τελικός πλειοδότης. Συνήθως ο πωλητής ενεργοποιεί 
αυτή την επιλογή για να προτρέψει τους χρήστες να ανοίξουν τη δημοπρασία του 
κάνοντας κάποια προσφορά. 

	 ❍	 	Απόκρυψη χρηστών. Με την επιλογή αυτή μόνο το ύψος των προσφορών θα είναι 
γνωστό σε όλους, ενώ οι χρήστες που κάνουν προσφορές παραμένουν για πάντα 
κρυφοί. Μόνο ο πωλητής θα γνωρίζει την ταυτότητά τους. Αυτή η επιλογή συνήθως 
ενεργοποιείται σε δημοπρασίες που είναι ευαίσθητες στην αποκάλυψη των στοι-
χείων των χρηστών που συμμετέχουν. 

	 ❍	 	Αυτόματη παράταση δημοπρασίας. Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται συνήθως για 
να αποφευχθούν περιπτώσεις που κάποιοι χρήστες περιμένουν μέχρι το τέλος και 
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κάνουν προσφορά την τελευταία στιγμή έτσι ώστε να μην υπάρχει χρόνος να αντι-
δράσουν οι υπόλοιποι (τεχνική διεθνώς γνωστή με τον όρο «snipping»). Η επιλογή 
αυτή παρατείνει το χρόνο της δημοπρασίας όταν σημειωθεί χτύπημα στη δημοπρα-
σία τα τελευταία πέντε λεπτά της εξέλιξής της. Η παράταση είναι τέτοια που να απο-
μένουν πέντε λεπτά από τη στιγμή που γίνει το χτύπημα. 

Η δημοπρασία ξεκινάει και οι υποψήφιοι πλειοδότες κάνουν προσφορές. Η τιμή της δημο-
πρασίας συνεχώς αυξάνεται και κάθε υποψήφιος πλειοδότης πρέπει να κάνει προσφορά 
πάντα μεγαλύτερη από αυτή που έχει κάνει ο προηγούμενος. Η δημοπρασία λήγει όταν 
τερματισθεί το χρονικό διάστημα που έχει ορισθεί (ή σε περίπτωση που έχει ορισθεί τιμή 
άμεσης αγοράς, όταν κάποιος κάνει προσφορά ίση με την τιμή αυτή, χωρίς να υπάρχουν 
άλλες προσφορές ήδη).
Το iBid, για να διευκολύνει τους χρήστες στην κατάθεση προσφορών, υλοποιεί και χρη-iBid, για να διευκολύνει τους χρήστες στην κατάθεση προσφορών, υλοποιεί και χρη-, για να διευκολύνει τους χρήστες στην κατάθεση προσφορών, υλοποιεί και χρη-
σιμοποιεί πάντα μια τεχνική γνωστή ως «αυτόματη προσφορά» (proxy bidding). Η τεχνική 
αυτή έγκειται στο γεγονός ότι ένας χρήστης μπορεί να κάνει όσο μεγάλη προσφορά επιθυ-
μεί, αλλά το σύστημα δε θα χρησιμοποιήσει ολόκληρη την προσφορά του παρά μόνο όσο 
ακριβώς χρειάζεται για να είναι εκείνη τη στιγμή νικητής. Το αρχικό ποσό που προσέφερε 
υπάρχει στο σύστημα και θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που κάποιος άλλος προσπα-
θήσει να τον ξεπεράσει, και πάντα με έξυπνο τρόπο (όσο δηλαδή χρειάζεται κάθε φορά για 
να είναι νικητής – μέχρι βέβαια αυτό να μην μπορεί να γίνει επειδή κάποιος άλλος έκανε 
μεγαλύτερη προσφορά από το ποσό αυτό). 
Τα βήματα που απαιτούνται για την on-line δημοπράτηση στο iBid καταγράφονται στον 
πίνακα 7:

Πίνακας 7: Βήματα που απαιτούνται για on-line δημοπράτηση στο iBid

Εγγραφή (είναι 
απαραίτητη)

Η περιήγηση και η αναζήτηση δημοπρασιών είναι συνήθως ελεύ-
θερη, αλλά, αν επιθυμείτε να αγοράσετε ή να πουλήσετε αντικείμενα 
ή υπηρεσίες μέσω ενός συστήματος δημοπρασιών, η εγγραφή σας 
είναι απαραίτητη. Είναι πάντοτε δωρεάν και δεν προκύπτει καμία 
υποχρέωση από αυτή. Συνήθως σας ζητούνται ηλεκτρονική διεύ-
θυνση (e-mail), όνομα, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο. Είναι 
καλό να ελέγχετε τους κανόνες πολιτικής που έχει το σύστημα σχε-
τικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων.

Συμφωνητικό 
συμμετοχής

Πριν ολοκληρώσετε τη διαδικασία της εγγραφής είναι απαραίτητο να 
συμφωνήσετε με τους όρους συμμετοχής. Το συμφωνητικό συμμε-
τοχής περιλαμβάνει ποιες ενέργειες επιτρέπεται και κυρίως ποιες 
δεν επιτρέπεται να κάνετε κατά τις συναλλαγές σας. Επίσης αναφέ-
ρονται οι υποχρεώσεις, οι δεσμεύσεις και τα δικαιώματα του συστή-
ματος δημοπρασιών απέναντι στους χρήστες του. Συνήθως ο ρόλος 
που παίζει ένα σύστημα δημοπρασιών είναι καθαρά διαμεσολα-
βητικός και περιορίζεται στο να φέρει σε επαφή τα συναλλασσό-
μενα μέρη χωρίς να έχει ουσιαστική ευθύνη για το περιεχόμενο της 
συναλλαγής.
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Χρεώσεις Στο iBid δεν υπάρχουν χρεώσεις τόσο για τους πωλητές όσο και για 
τους αγοραστές. Η χρήση των υπηρεσιών του συστήματος ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

Η μόνη περίπτωση που κάποιος μπορεί να χρεωθεί από το σύστημα 
είναι αν επιθυμεί να προβάλει τις δημοπρασίες του για να προσελ-
κύσει περισσότερους αγοραστές. Αυτό γίνεται χειροκίνητα από κάθε 
χρήστη και χωρίς καμία παρέμβαση από την πλευρά μας.

Συμβουλές χρήσης Εκτός από τους τυπικούς κανόνες λειτουργίας που προδιαγράφο-
νται από το συμφωνητικό συμμετοχής υπάρχουν και κάποιοι άγρα-
φοι κανόνες χρήσης, τους οποίους είναι σκόπιμο να ακολουθούν 
οι χρήστες ενός συστήματος δημοπρασιών. Οι άτυποι κανόνες βοη-
θούν στη διενέργεια επιτυχημένων συναλλαγών ώστε και τα δύο 
μέρη (αγοραστής και πωλητής) να είναι ικανοποιημένοι από το απο-
τέλεσμα της συμμετοχής τους στη δημοπρασία.

Περιγραφή 
δημοπρασίας

Η περιγραφή της δημοπρασίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κατατο-
πίζει ορθά τον υποψήφιο αγοραστή ώστε να μη του δημιουργεί απο-
ρίες και αμφιβολίες σχετικά με το είδος, την ποιότητα και την αξία 
του αντικειμένου ή της υπηρεσίας που προσφέρουμε. Η περιγραφή 
της δημοπρασίας είναι δυνατό να περιέχει και κώδικα HTML ώστε η 
εμφάνισή της να είναι περισσότερο ελκυστική.

Φωτογραφίες Είναι πολύ χρήσιμο στην περιγραφή μίας δημοπρασίας να περι-
λαμβάνεται φωτογραφία του αντικειμένου που προσφέρεται. Με 
τη χρήση ενός scanner ή μίας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής 
είναι πολύ εύκολο για τον πωλητή να έχει φωτογραφία του αντικει-
μένου που δημοπρατεί και να το συμπεριλαμβάνει στην περιγραφή 
του. Συνήθως από τα συστήματα δημοπρασιών προσφέρονται εναλ-
λακτικά είτε αποθήκευση της φωτογραφίας στο ίδιο το σύστημα, 
είτε η επιλογή δικτυακής διεύθυνσης (URL) του πωλητή όπου είναι 
τοποθετημένη η αντίστοιχη φωτογραφία. Είναι βέβαιο ότι η ύπαρξη 
φωτογραφίας για το αντικείμενο που δημοπρατείται προσελκύει 
περισσότερους υποψήφιους αγοραστές και αυξάνει το ενδιαφέρον 
τους. Συνιστάται η χρήση πραγματικών φωτογραφιών του αντικει-
μένου που δημοπρατείται και όχι φωτογραφιών αντίστοιχου προϊό-
ντος από διαφημιστικά φυλλάδια ή εγχειρίδια χρήσης.

Αξιολόγηση Η βαθμολόγηση της αξιοπιστίας του χρήστη δεν είναι υποχρεω-
τική, είναι όμως καλό να γίνεται αρκεί να είναι ειλικρινής και αντι-
κειμενική. Η αξιολόγηση γίνεται πάντοτε με αναφορά σε συγκεκρι-
μένη συναλλαγή, υπάρχει δυνατότητα θετικής, αρνητικής ή ουδέτε-
ρης βαθμολόγησης και μπορεί να γίνει τόσο για τον πωλητή όσο και 
για τον αγοραστή. Η βαθμολόγηση αποσκοπεί στη δυνατότητα ελέγ-
χου και κριτικής των χρηστών ώστε να αποφεύγονται οι συναλλαγές 
με κακόβουλους ή μη αξιόπιστους, αλλά και να ενθαρρύνονται οι 
συναλλαγές με τους αξιόλογους. Είναι προφανές ότι η ευρεία χρήση 
του συστήματος αξιολόγησης έχει ως αποτέλεσμα την ορθότερη και 
αντικειμενικότερη λειτουργία του.
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Όταν συμμετέχετε σε ένα χώρο on-line δημοπρασιών, θα πρέπει να αποφεύγετε: 

Προσφορές για δημοπρασίες που δε σας ενδιαφέρουν

Ποτέ μην κάνετε προσφορές όταν δε σας ενδιαφέρει το αντικείμενο που δημοπρατείται. 
Διακινδυνεύετε να πληρώσετε για να αποκτήσετε κάτι που δε σας ενδιαφέρει εάν είστε 
ο πλειοδότης, ενώ στην αντίθετη περίπτωση ανεβαίνει τεχνητά το επίπεδο της τρέχουσας 
προσφοράς. 

Παρέμβαση στην εξέλιξη της δημοπρασίας

Εάν είστε ο πωλητής, μην προσπαθείτε με κανένα τρόπο να παρέμβετε στην εξέλιξη της 
δημοπρασίας ώστε να διαμορφώσετε ευνοϊκή τιμή πώλησης, π.χ., κάνοντας εσείς με άλλο 
κωδικό ή κάποιος γνωστός σας πλασματικές προσφορές ώστε να αυξηθεί το επίπεδο 
των προσφορών. Επίσης, εάν είστε υποψήφιος αγοραστής, μην κάνετε προσφορές, π.χ. 
με διπλό κωδικό ώστε, αυξάνοντας το επίπεδο προσφορών, να αποτρέπετε τη συμμετοχή 
άλλων χρηστών σκοπεύοντας στη συνέχεια να αναιρέσετε με κάποιο μη αποδεκτό τρόπο 
την υψηλότερη προσφορά. Γενικά, όλα τα συστήματα δημοπρασιών έχουν μηχανισμούς 
ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται η δίκαιη εξέλιξη κάθε δημοπρασίας. 

Ανταπόδοση αρνητικής βαθμολογίας

Εάν ο χρήστης με τον οποίο είχατε συναλλαγή δεν έμεινε ικανοποιημένος από αυτή και σας 
βαθμολόγησε αρνητικά, μην μπείτε στη διαδικασία ανταπόδοσης της αρνητικής βαθμολο-
γίας. Μία μεμονωμένη αρνητική βαθμολόγηση δεν έχει ουσιαστική βαρύτητα και δε λαμ-
βάνεται υπόψη από τους άλλους χρήστες που ενδιαφέρονται να κάνουν μαζί σας συναλ-
λαγή όταν η συνολική εικόνα που έχετε είναι θετική. 

Συμφωνίες εκτός του συστήματος

Δεν είναι ορθή πρακτική η διενέργεια συναλλαγών που παρουσιάζονται από ένα σύστημα 
δημοπρασιών με συμφωνίες που γίνονται εκτός των διαδικασιών του.

3.3.3  Παραδείγματα 

Ορισμένοι από τους γνωστούς δικτυακούς τόπους ηλεκτρονικών δημοπρασιών για κατα-
ναλωτές (B2C και C2C) είναι οι ακόλουθοι:
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emarket.gr 

Εικόνα 1: Διαδικτυακός τόπος emarket.gr

Το πιο διαδεδομένο site μέχρι 
τώρα, προσφέρει στο χρήστη μια 
μεγάλη ποικιλία από αντικείμενα. 
Αθλητικά είδη, βιβλία, συλλε-
κτικά αντικείμενα, ακίνητα, οχή-
ματα, υπολογιστές και ένα σωρό 
άλλα πωλούνται και αγοράζονται 
μεταξύ των χρηστών. Στην κεντρι-
 κή σελίδα βρίσκει κανείς τα προ-
τεινόμενα αντικείμενα από κάθε 
κατηγορία, τα οποία είτε πωλού-
νται άμεσα, είτε δημοπρατούνται. 
Για να δείτε τα προϊόντα, δε χρειά-
ζεται εγγραφή στο site, πρέπει 
όμως να εγγραφείτε στο emarket 
για να δημιουργήσετε τη δική σας 
καταχώρηση, δημοπρασία, πώ λη - 
ση, αγγελία ζήτησης, για να κάνετε 
προσφορές σε καταχωρήσεις άλ -

λων, για να επικοινωνήσετε με άλλα μέλη και για να γράψετε τη γνώμη σας στο forum. 

Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν εμφανίζονται στα άλλα μέλη, παρά μόνο εφόσον ολοκλη-
ρώσετε επιτυχημένα κάποια καταχώρηση (αγορά, δημοπρασία κτλ.). Η εγγραφή είναι 
δωρεάν, όπως και η καταχώρηση των αγγελιών σας. Υπάρχει όμως ποσοστό επί των 
επιτυχημένων πωλήσεων που ξεπερνούν τα 100€ το μήνα. Δηλαδή, εφόσον πραγματο-
ποιήσετε επιτυχημένες πωλήσεις άνω των 100€ μηνιαίως, υποχρεούστε να δώσετε στο 
site  το 2% επί των συνολικών πωλήσεων. Όλες οι συναλλαγές γίνονται με πιστωτική 
κάρτα μέσω Paypal. 
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ricardo.gr

Εικόνα 2: Διαδικτυακός τόπος ricardo.gr

Ένα καινούριο και πολλά υπο-
σχόμενο site στο χώρο, το 
ricardo.gr, προσφέρει και αυτό 
μία μεγάλη ποικιλία από προϊόντα 
προς πώληση. Προς το παρόν, απ’ 
όσο είδαμε, οι αρκετές κατηγορίες 
του δεν έχουν εμπλουτιστεί με 
προϊόντα από τους χρήστες, μιας 
και το site είναι σχετικά νέο. 
Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά αντι-
κείμενα για δημοπρασία σε πολύ 
καλές τιμές. Το interface του είναι 
όμορφο και αρκετά εύκολο στη 
χρήση.

Η εγγραφή είναι δωρεάν, όπως 
επίσης και τα τέλη δημοσίευσης 
και επιτυχημένης πώλησης (τα 
δύο τελευταία για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα), οπότε μπο-

ρείτε να επωφεληθείτε από την προσφορά και να «μπείτε στο παιχνίδι». Οι πληρωμές στο 
Ricardo γίνονται με πιστωτική, μέσω του Moneybookers, ένα site παρόμοιο με το Paypal. 
Φτιάχνετε ένα λογαριασμό, τον συνδέετε με την πιστωτική σας και «βάζετε» μέσα όσα χρή-
ματα θέλετε για να μπορέσετε να κάνετε τις αγορές σας. 

124sold.gr

Εικόνα 3: Διαδικτυακός τόπος 124sold.gr

Ακόμα ένα αρκετά μεγάλο και εύχρηστο site 
με πλήθος δημοπρασιών για οτιδήποτε μπορεί 
να βάλει ο νους σας. Τα συλλεκτικά είδη 
(νομίσματα, γραμματόσημα κτλ.) έχουν εδώ 
την τιμητική τους (γύρω στις 10.000 σχετικές 
δημοπρασίες), όπως επίσης και τα κάθε λογής 
κοσμήματα (5.000 δημοπρασίες). Αν ψάξετε 
καλά στις χιλιάδες κατηγορίες, σίγουρα θα 
βρείτε κάτι που θα σας κινήσει το ενδιαφέρον.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι όλες οι υπηρεσίες 
που παρέχονται από το site (εγγραφή, δημο-site (εγγραφή, δημο- (εγγραφή, δημο-
σίευση αγγελίας, επιτυχημένη πώληση) είναι 
ΔΩΡΕΑΝ, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για το 
χρήστη. Το 124sold.gr σας παρέχει επίσης τη 
δυνατότητα να δημιουργήσετε την προσωπική 

σας σελίδα. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να γράψετε λίγα λόγια για εσάς, τα ενδιαφέροντά σας 
και τη δραστηριότητά σας στο 124sold.gr. Οι συναλλαγές γίνονται και εδώ μέσω Paypal. 
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BamBam.gr

Εικόνα 4: Διαδικτυακός τόπος BamBam.gr

Η απλή αυτή  ιστοσελίδα ξεκίνησε στις 29 
Οκτωβρίου 2007 από τέσσερις φίλους που δεν 
μπορούσαν να βρουν μια κατάλληλη ιστοσε-
λίδα για αγγελίες. Εδώ δεν υπάρχουν δημο-
πρασίες και τα συναφή. Ο καθένας μπορεί να 
κάνει εγγραφή δωρεάν και να «ανεβάσει» την 
αγγελία του, πάλι δωρεάν. 

Τα είδη που πωλούνται είναι και εδώ δεκά-
δες (οχήματα, ακίνητα, οικιακά, είδη ψυχαγω-
γίας κτλ.), ενώ δεν υπάρχει κάποια χρέωση για 
το χρήστη που θα πραγματοποιήσει μια επιτυ-
χημένη πώληση. Σε κάθε αγγελία αναγράφε-
ται τηλέφωνο επικοινωνίας, οπότε ο ενδιαφε-
ρόμενος έρχεται σε άμεση επαφή με το άτομο 
που έχει βάλει την αγγελία. Το site δε μεσο-site δε μεσο- δε μεσο-

λαβεί πουθενά, παρά μόνο στη δημοσίευσή της. Οι τρόποι πληρωμής επίσης εξαρτώνται 
από τους ίδιους τους χρήστες.

ibid.gr

Στα πρότυπα των προηγούμενων site, το ibid.gr εστιάζει περισσότερο σε συλλεκτικά αντι-
κείμενα (κόμικς, αντίκες κτλ.) χωρίς βέβαια να λείπουν και τα ηλεκτρονικά προϊόντα, οι 
υπολογιστές και γενικότερα οποιαδήποτε κατηγορία οφείλει να έχει ένα site δημοπρασιών 
που σέβεται τον εαυτό του. Η εγγραφή στο iBid είναι υποχρεωτική για τη δυνατότητα συμ-
μετοχής σε δημοπρασίες.

Εικόνα 5: Διαδικτυακός τόπος iBid.gr

Είναι απολύτως δωρεάν και δε δημιουργεί 
καμία επιπρόσθετη υποχρέωση στο χρή-
στη. Οι χρήστες διαχωρίζονται σε πιστοποιη-
μένους και μη. Πιστοποιημένο θεωρείται ένα 
μέλος που έχει δώσει ένα κανονικό e-mail 
(και όχι τύπου free όπως Hotmail, Yahoo κτλ.) 
κατά την εγγραφή του ή έχει ζητήσει την πιστο-
ποίηση των στοιχείων της εγγραφής του από 
το iBid και αυτό έχει γίνει με επιτυχία.

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται όσο το 
δυνατόν περισσότερο η αξιοπιστία των συναλ-
λαγών. Για τους υποψήφιους αγοραστές δεν 
υπάρχει κάποια χρέωση, ενώ οι πωλητές 
χρεώνονται τόσο για τις δημοπρασίες που 
δημιουργούν όσο και για τις προβολές που 

κάνουν. Πολύ σημαντικό, επίσης, είναι το γεγονός ότι η επιτυχής κατάληξη μιας δημοπρα-
σίας δε χρεώνεται, κάτι που συμβαίνει ως επί το πλείστον στα άλλα site. 
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Άλλοι δικτυακοί τόποι on-line δημοπρασιών είναι:

● http://www.e-smartmarket.gr

● http://www.bidbang.com

● http://www.e-agorazo.gr

● http://www.ebazar.gr

● http://auction.pin.gr

● http://www.ioffer.gr 

3.4  Το ηλεκτρονικό εμπορικό κέντρο (e-mall)

3.4.1  Εισαγωγή

Τα ηλεκτρονικά εμπορικά κέντρα (e-malls) αποτελούνται, όπως συμβαίνει και στα παρα-e-malls) αποτελούνται, όπως συμβαίνει και στα παρα--malls) αποτελούνται, όπως συμβαίνει και στα παρα-malls) αποτελούνται, όπως συμβαίνει και στα παρα-) αποτελούνται, όπως συμβαίνει και στα παρα-
δοσιακά εμπορικά κέντρα, από ένα σύνολο καταστημάτων (e-stores). Μέσα στο εμπορικό 
κέντρο εφαρμόζεται κοινή μέθοδος πληρωμής και όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα βρί-
σκονται κάτω από μια κοινή «ομπρέλα» (επωνυμία). Μέσω του εμπορικού κέντρου, παρέ-
χεται στην επιχείρηση η δυνατότητα μείωσης του κόστους παροχής υπηρεσιών, απλού-
στευσης των διαδικασιών εισαγωγής της στον κυβερνοχώρο, καθώς και πιο εξειδικευ-
μένων δυνατοτήτων, όπως ηλεκτρονικές πληρωμές. Το σημαντικότερο, φυσικά, πλεονέ-
κτημα των e-malls είναι η αυξημένη κίνηση (επισκεψιμότητα) που αυτό παρουσιάζει. 

Τα e-malls είναι ειδικοί χώροι στους web servers, συνήθως κάποιων εταιρειών παροχής 
on-line υπηρεσιών, όπου βρίσκονται ταξινομημένες σελίδες εμπορικών καταστημάτων. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει μία ομοιομορφία στο σχεδιασμό και την παρουσί-
αση για όλους τους συμμετέχοντες, ενώ και οι εισαγωγικές σελίδες έχουν μία καθορισμένη 
εμφάνιση που είναι κοινή σε όλους. Αυτό, βέβαια, μπορεί να είναι περιοριστικό σε πολλές 
περιπτώσεις όπου οι διαφημιζόμενες εταιρείες θα επιθυμούσαν πλουσιότερο περιεχόμενο, 
είναι όμως ιδανικό για μικρά καταστήματα που θέλουν να έχουν μία ηλεκτρονική παρουσία 
στο Internet, αφού, όπως είναι προφανές, το κόστος είναι μικρό. 

Το φάσμα των καταστημάτων που συμμετέχουν σε αυτά τα οργανωμένα εμπορικά κέντρα 
του Web είναι αξιοθαύμαστο. Δισκοπωλεία, βιβλιοπωλεία, καταστήματα ηλεκτρικών ειδών 
και οτιδήποτε μπορεί ο καθένας να φανταστεί είναι μερικά παραδείγματα. Επιπλέον, γιατροί, 
δικηγόροι και άλλοι επαγγελματίες έχουν καταχωρίσεις σε ειδικούς χώρους που προσφέ-
ρονται από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στο δίκτυο Internet και σε κατάλληλα διαμορ-Internet και σε κατάλληλα διαμορ- και σε κατάλληλα διαμορ-
φωμένες ενότητες σελίδων ενός ηλεκτρονικού εμπορικού κέντρου. Όλοι αυτοί, φυσικά, 
δεν είναι απαραίτητο να έχουν κάποιες ειδικές γνώσεις σχετικά με την πληροφορική. Απλά 
ετοιμάζουν το υλικό που θέλουν και το παραδίδουν στην εταιρεία που παρέχει πρόσβαση 
στο Internet, η οποία με τη σειρά της το εισάγει στο web server στον προβλεπόμενο για το 
σκοπό αυτό χώρο, αφού προηγουμένως μορφοποιήσει τις σελίδες σύμφωνα με το ανά-
λογο μοτίβο. Η όλη προσπάθεια βέβαια έχει καθαρά διαφημιστικό χαρακτήρα για τον ενδι-
αφερόμενο.
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Ένα μικρό κατάστημα, για παράδειγμα, θέλει να πληροφορήσει τους χρήστες που επισκέ-
πτονται το συγκεκριμένο κόμβο για τις υπηρεσίες που προσφέρει ή τα προϊόντα που διαθέ-
τει, μαζί ίσως με κάποια συνοδευτική φωτογραφία, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο, καθώς 
και κάποιο μικρό τιμοκατάλογο. Στην ουσία, έχουμε την περίπτωση μίας ηλεκτρονικής 
διαφήμισης, μίας διαφημιστικής καταχώρησης στο χώρο του Web, για την οποία περισ-Web, για την οποία περισ-, για την οποία περισ-
σότερα αναφέρονται παρακάτω. Στην περίπτωση τώρα του ελεύθερου επαγγελματία, το 
περιεχόμενο της σελίδας θα περιλαμβάνει ένα είδος «βιογραφικού σημειώματος» για τις 
μέχρι τώρα δραστηριότητές του, διεύθυνση και τηλέφωνο του γραφείου ή της κατοικίας 
του, περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών, μία φωτογραφία ενδεχομένως και ό,τι άλλο 
κρίνει ο ίδιος κατάλληλο για την προσωπική του προβολή.

Συγκεκριμένα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες του συγκεκριμένου επιχειρηματικού μοντέλου 
είναι: 

●	 παρουσίαση προϊόντων (π.χ. ηλεκτρονικοί κατάλογοι)

●	 εξελιγμένος μηχανισμός αναζήτησης προϊόντων και καταστημάτων

●	 δυναμική ενημέρωση του καλαθιού αγορών

●	 ολοκληρωμένος μηχανισμός πληρωμών

●	 παρακολούθηση παραγγελιών

●	 μηχανισμοί διαφημίσεων. 

3.4.2  Επιτυχημένο παράδειγμα ηλεκτρονικού εμπορικού κέντρου

Το παράδειγμα που αναλύεται στη συνέχεια περιγράφει ένα επιτυχημένο ηλεκτρονικό 
εμπορικό κέντρο. 

e-agorazo.gr

Καθώς όλο και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το Internet για την 
προώθηση και την πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, τόσο πιο δύσκολο 
είναι για το χρήστη να βρει εύκολα και γρήγορα αυτό που ψάχνει. Για το λόγο αυτό δημι-
ουργήθηκε ο κατάλογος on-line καταστημάτων e-agorazo.gr. Εδώ οι χρήστες μπορούν 
να βρουν τα ηλεκτρονικά καταστήματα που τους ενδιαφέρουν μαζί με χρήσιμες πληρο-
φορίες για το καθένα από αυτά, καθώς και πληροφορίες για καινούρια και ενδιαφέρονται 
προϊόντα.

Το e-agorazo.gr έχει ανανεωθεί και σε αυτό προστέθηκαν πολλές νέες υπηρεσίες προς 
όλους εσάς. Μερικά από αυτά που μπορείτε να κάνετε κατά την επίσκεψή σας στο ανανε-
ωμένο e-agorazo.gr είναι:

●	 	Να πάρετε μέρος στους διαγωνισμούς του e-agorazo.gr κερδίζοντας πρωτότυπα 
δώρα! 

●	 	Να στείλετε τις προσφορές σας προς τα μέλη του e-agorazo.gr και όχι μόνο, ώστε να 
παρουσιαστούν στην ανάλογη κατηγορία.
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●	 	Να καταχωρήσετε το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα (ή όποιο ηλεκτρονικό κατά-
στημα χρησιμοποιείτε για τις αγορές σας), στους καταλόγους του e-agorazo.gr εντελώς 
δωρεάν! 

●	 	Να προβάλετε τα προϊόντα και το ηλεκτρονικό σας κατάστημα μέσω των προβεβλημέ-
νων καταχωρήσεων.

●	 Να γίνετε μέλος στο newsletter του e-agorazo.gr και να μάθετε πρώτοι τα νέα του.

●	 	Να γίνετε χορηγοί του e-agorazo.gr στέλνοντας τα προϊόντα σας (ώστε να γραφτεί για 
αυτά μια κριτική και στη συνέχεια να τα δοθούν ως δώρα στους νικητές των διαγωνι-
σμών) και συγχρόνως να διαφημιστείτε μέσω των προϊόντων αυτών. 

●	 	Να γράψετε τη δική σας άποψη για τα προϊόντα ή τα ηλεκτρονικά καταστήματα που 
υπάρχουν στους καταλόγους του. 

●	 	Να στείλετε ένα e-mail στο info@e-agorazo.gr και να προτείνετε κάποιο προϊόν που 
αγοράσατε και σας ενθουσίασε.

Πλεονεκτήματα διαφήμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή των προϊόντων της επιχεί-
ρησης στο e-agorazo.gr:

●	 συνεχής προβολή της επιχείρησής σας,

●	 στοχευμένη προβολή του καταστήματος και των προϊόντων σας,

●	 προβολή των προϊόντων σας με ένα μοναδικό μέσο επικοινωνίας,

●	 μείωση κόστους διατήρησης και απόκτησης πελατών,

●	 περισσότερες επιλογές για τους πελάτες σας σε ανταγωνιστικότερες τιμές.

3.5   Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop)

3.5.1  Εισαγωγή

Ως ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop ή e-store) ορίζουμε το δικτυακό τόπο από όπου δίνε-e-shop ή e-store) ορίζουμε το δικτυακό τόπο από όπου δίνε--shop ή e-store) ορίζουμε το δικτυακό τόπο από όπου δίνε-shop ή e-store) ορίζουμε το δικτυακό τόπο από όπου δίνε- ή e-store) ορίζουμε το δικτυακό τόπο από όπου δίνε-e-store) ορίζουμε το δικτυακό τόπο από όπου δίνε--store) ορίζουμε το δικτυακό τόπο από όπου δίνε-store) ορίζουμε το δικτυακό τόπο από όπου δίνε-) ορίζουμε το δικτυακό τόπο από όπου δίνε-
ται η ευκαιρία στους καταναλωτές να αγοράσουν προϊόντα από μια επιχείρηση. Είναι το πιο 
γνωστό επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο συνίσταται στο διαδικτυακό marketing της εται-marketing της εται- της εται-
ρείας ή του καταστήματος για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών. Υπάρχει επίσης η 
δυνατότητα προσθήκης νέων δυνατοτήτων όπως:

●	 η παρουσίαση ηλεκτρονικού καταλόγου των διαθέσιμων προϊόντων, 

●	 η δυνατότητα συμπλήρωσης και αποστολής μιας ηλεκτρονικής παραγγελίας, 

●	 η ηλεκτρονική πληρωμή, 

●	 η διανομή των προϊόντων είτε με ηλεκτρονικό είτε με τον παραδοσιακό τρόπο. 

Βασικά στοιχεία σ’ ένα e-shop θα πρέπει να είναι η αξιοπιστία, η ευκολία στην πλοήγηση, 
η αισθητική και συνεπής παρουσίαση, η διαθεσιμότητα και η ενημέρωση υπηρεσιών και 
πληροφοριών, η ασφάλεια στις συναλλαγές και η προστασία των προσωπικών δεδομέ-
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νων. Τα οφέλη για μια τέτοια επιχείρηση, αλλά και για τον καταναλωτή, έχουν αναφερθεί 
εκτενώς. Σημαντικά έσοδα για το ηλεκτρονικό κατάστημα προέρχονται από τις πωλήσεις 
των προϊόντων, τη μείωση του κόστους συναλλαγών και τη διαφήμιση. Η πλειοψηφία των 
περισσότερων εμπορικών web sites είναι B2C καταστήματα.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο διεξάγεται μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Το ηλεκτρο-
νικό κατάστημα είναι στην ουσία μια ιστοσελίδα όπου παρουσιάζονται τα προϊόντα της εται-
ρείας και μπορεί να δοθούν παραγγελίες από τον πελάτη για αυτά πληρώνοντας είτε μέσω 
αντικαταβολής είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τον αριθμό της πιστωτικής του κάρτας στο 
e-shop, αλλά και με άλλους λιγότερο συνήθεις τρόπους που αναπτύχθηκαν πρόσφατα. 
Στα ηλεκτρονικά καταστήματα ο πελάτης έχει προφανώς πρόσβαση μόνο μέσω του Διαδι-
κτύου. 

Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να έχει πολλά χαρακτηριστικά, όπως πληροφορίες για 
την επιχείρηση, γενικότερα με σκοπό τη διαφήμισή της, δυνατότητα καταχώρησης παραπό-
νων, υποδείξεων και ερωτήσεων των πελατών, αναφορά σε τρόπους επικοινωνίας με την 
εταιρεία (τηλέφωνο, e-mail) και φυσικά τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας που προ-e-mail) και φυσικά τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας που προ--mail) και φυσικά τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας που προ-mail) και φυσικά τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας που προ-) και φυσικά τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας που προ-
στατεύουν τις συναλλαγές, αλλά και προγράμματα μέσω των οποίων η παραγγελία κατα-
χωρείται αυτόματα σε μια λίστα προτεραιότητας. 

Πιο ανεπτυγμένες λειτουργίες περιλαμβάνουν την άμεση ενημέρωση του e-shop σχετικά 
με το ποια προϊόντα είναι διαθέσιμα στο stock της επιχείρησης και ποια όχι μέσω σύνδε-stock της επιχείρησης και ποια όχι μέσω σύνδε- της επιχείρησης και ποια όχι μέσω σύνδε-
σής του με κάποιο πακέτο εφαρμογών που ενημερώνεται για τα αποθέματα της επιχείρη-
σης. Στην περίπτωση αυτή κάθε νέα παραλαβή ή πώληση προϊόντος καταγράφεται αμέσως 
στο e-shop προσθέτοντας ή αφαιρώντας ανάλογα με την περίπτωση τα ζητούμενα τεμάχια 
με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να ξέρει ανά πάσα στιγμή πόσα κομμάτια από το προϊόν που 
τον ενδιαφέρει είναι διαθέσιμα (Πηγή: «Η Καθημερινή» 2003, αγορές on-line). 

Έχοντας κανείς τις κατάλληλες γνώσεις ενός πακέτου λογισμικού δημιουργίας e-shop, δεν 
είναι ιδιαίτερα δύσκολο να κατασκευάσει ένα απλό ηλεκτρονικό κατάστημα. Για πιο περί-
πλοκες κατασκευές όμως με περισσότερες υπηρεσίες και λειτουργίες μια επιχείρηση μπο-
ρεί να απευθυνθεί σε έναν επαγγελματία σχεδιαστή (web developer).

3.5.2  Χαρακτηριστικά και οφέλη ηλεκτρονικού καταστήματος

Στα ηλεκτρονικά καταστήματα μπορεί κανείς να βρει σχεδόν τα πάντα. Και ίσως ακόμη 
περισσότερα από ό,τι θα βρίσκατε σε φυσικά καταστήματα. Οι αγορές μέσω Internet δεν 
έχουν σύνορα και έτσι μπορείτε να βρείτε προϊόντα που σας ενδιαφέρουν σε ηλεκτρονικά 
καταστήματα άλλων χωρών. Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των βασι-
κών κανόνων που καθορίζουν το πλαίσιο των ασφαλών και οργανωμένων ηλεκτρονικών 
καταστημάτων.

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα μέσω των οποίων είναι δυνατό να πραγματοποιήσουν οι 
καταναλωτές τις ηλεκτρονικές τους αγορές είναι πολυάριθμα. Οι τομείς που καλύπτουν 
τα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι σχεδόν όλοι οι τομείς του λιανικού εμπορίου. Μπορεί 
να συναντήσει κανείς διαδικτυακά σουπερμάρκετ, καταστήματα τροφίμων, βιβλιοπωλεία, 
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καταστήματα πάσης φύσεως ηλεκτρονικών ειδών, ηλεκτρικών συσκευών, ρουχισμού κτλ. 
Συναντώνται, επίσης, καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, όπως έκδοσης πάσης φύσεως 
εισιτηρίων, τραπεζικών συναλλαγών (e-banking), κράτησης ξενοδοχείων και εστιατορίων 
κτλ., αλλά και καταστήματα που διεξάγουν ηλεκτρονικό τζόγο. Ο παρακάτω πίνακας αναφέ-
ρει μόνο καταστήματα τα οποία δέχονται παραγγελίες ηλεκτρονικά.

Πίνακας 8: Λίστα η-καταστημάτων που δέχονται ηλεκτρονικές παραγγελίες

Επωνυμία Διεύθυνση Αντικείμενο

The Digitalshop http://www.digitalshop.gr DVD

Παναθηναϊκός http://www.trifili.gr Αθλητικά και σουβενίρ

Ολυμπιακός http://www.osfp.gr/store Αθλητικά και σουβενίρ

Ιανός http://www.ianos.gr Βιβλία

Μόσχος Γκιούρδας http://www.mgiurdas.gr Βιβλία

Β. Γκιούρδας Εκδοτική http://www.vgiurdas.gr Βιβλία

Βιβλιογνωσία http://www.stamoulis.gr/vivliognosia Βιβλία

Books-in-greek http://www.books-in-greek.gr Βιβλία

Ακροκέραμο http://www.hellasbooks.gr Βιβλία

Lycabettus Press http://www.lycabettus.com Βιβλία

BEST SELLER http://bestseller.hypermart.net Βιβλία

Μαλλιάρης Παιδεία http://www.malliaris.gr Βιβλία

Βιβλιόπολις http://www.vivliopolis.gr Βιβλία

Greeceinprint http://www.greeceinprint.com Βιβλία

Ελευθερουδάκης http://www.books.gr Βιβλία

Ioannis Store http://www.vstore.com/vstoremall/
ioannissstore 

Βιβλία, CD, βιντεοκασέτες-
παιγνίδια, ηλεκτρικά είδη

Παπασωτηρίου http://www.papasotiriou.gr Βιβλία, Multimedia

E-SHOP http://e-shop.gr Βιβλία, Η/Υ

Ηermeion http://www.hermeion.gr Βιβλία, μουσικά CD, λουλού-CD, λουλού-, λουλού-
δια, κοσμήματα, κρασιά

Greekbooks.gr http://www.greekbooks.gr Βιβλιοπωλείο

Agapitos Gift Service http://www.agapitos.gr Γλυκά και δώρα

Sante http://www.sante.gr Γυναικεία ενδύματα
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OneWay Technostores http://www.1oneway.gr Είδη Η/Υ

Mgmanager http://www.mgmanager.gr Είδη Η/Υ

Netshop http://netshop.micromail.gr/shop Είδη Η/Υ

Valkyrie http://www.valkyrie.gr Ενδύματα

Intermarket http://www.intermarket.gr Ενδύματα, αξεσουάρ, διάφορα

Plaisio http://www.plaisio.gr Η/Υ, αναλώσιμα, είδη γρα-
φείου, κινητά κ.λπ.

Mega Shop http://www.ellada.net/cartsnap Κρητικά και παραδοσιακά 
προϊόντα, κρουαζιέρες κ.λπ.

Antonello http://www.antonello.gr Λουλούδια

Fiorellino http://fiorellino.gr Λουλούδια

Fiorissimo http://www.fiorissimo.gr Λουλούδια

Δριβήλας http://www.forthnet.gr/drivilas Λουλούδια

«GEM» FLORAL CRE-GEM» FLORAL CRE-» FLORAL CRE-FLORAL CRE-
ATIONS 

http://www.florist.gr Λουλούδια και δώρα

Musicstore http://www.musicstore.gr Μουσικά CD

CDStore http://www.cdstore.gr Μουσικά CD

Greekcity http://www.greekcity.com Μουσικά CD

Compact Disc Club http://www.compactdisclub.gr Μουσικά CD

Plastimodellismo http://www.olympicnet.gr/plastimod-
ellismo 

Πλαστικομοντελισμός

Inshop http://www.inshop.gr Πολυκατάστημα

Yours http://www.yours.gr Πολυκατάστημα με 2.000 είδη

Agora http://www.agora.gr Πολυκατάστημα με πολλές 
κατηγορίες

Shop.gr http://www.shop.gr Τουριστικά είδη

ΟΤΕ http://www.ote-shop.gr Υπηρεσίες ΟΤΕ

GETITNOW http://www.getitnow.gr Πολυκατάστημα με πολλές 
κατηγορίες

Ωστόσο, υπάρχουν και πολλά άλλα web sites τα οποία αυτοαποκαλούνται ηλεκτρονικά 
καταστήματα αλλά δέχονται παραγγελίες μόνο τηλεφωνικά ή με fax. 
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3.5.3  Πολιτική ασφαλείας

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μια μορφή εμπορίου και, συνεπώς, βρίσκουν σε αυτό 
εφαρμογή οι κοινοτικές οδηγίες (κοινοτικό δίκαιο) και οι εθνικές διατάξεις που αφορούν το 
εμπόριο γενικότερα. Για παράδειγμα, ο Νόμος 2251/94 για την «Προστασία των καταναλω-
τών» περιέχει διατάξεις για τις συμβάσεις από απόσταση (Άρθρο 4), που εφαρμόζονται και 
στην περίπτωση της κατασκευής ιστοσελίδων για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ο νόμος αυτός προβλέπει ότι κάθε εξ αποστάσεως αγορά είναι άκυρη υπέρ του κατανα-
λωτή αν αποδειχθεί ότι ο τελευταίος δεν ενημερώθηκε με σαφή τρόπο πριν την αγορά για 
στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ταυτότητα του προμηθευτή, τα ουσιώδη χαρακτηρι-
στικά του προϊόντος, τον τρόπο πληρωμής, το χρόνο παράδοσης και το δικαίωμα υπανα-
χώρησης.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών που επισκέπτονται την ιστο-
σελίδα ενός ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελεί βασική υποχρέωση. Οι ρυθμίσεις που 
αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζονται και στο Διαδίκτυο. Τα 
προσωπικά δεδομένα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο συλ-
λέγονται και να διατηρούνται μόνο όσο είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της συγκεκριμέ-
νης συναλλαγής. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνει μόνο 
με τη ρητή συγκατάθεση των καταναλωτών, αφού προηγουμένως ενημερωθούν για το 
σκοπό, τις κατηγορίες των δεδομένων κτλ. 

Η εμφανής παρουσίαση των τρόπων προστασίας και χρήσης των προσωπικών δεδομέ-
νων στο διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού σας καταστήματος αποτελεί ένα σημαντικό 
βήμα για τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ του ηλεκτρονικού καταστήματος 
και του καταναλωτή. Όσον αφορά την «ταυτότητα» ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, θα 
πρέπει να παρέχεται με ρητό τρόπο η κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με το ποιος είναι ο 
πραγματικός ιδιοκτήτης. Η ύπαρξη στην ιστοσελίδα ενός ειδικού σήματος που να πιστοποιεί 
την ταυτότητα του ιδιοκτήτη (από γνωστούς δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς) αποτε-
λεί πλεονέκτημα. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να επι-
κοινωνήσει με τον τηλεφωνικό αριθμό στη φυσική έδρα του καταστήματος (είναι υποχρε-
ωτική η αναγραφή του στην ιστοσελίδα) για περισσότερες πληροφορίες.

Η ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει να ληφθεί 
σοβαρά υπόψη κατά τη λειτουργία ενός συστήματος ηλεκτρονικών συναλλαγών. Σήμερα, 
η τεχνολογία παρέχει πολύ προηγμένες λύσεις στο θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να 
δηλώνετε στην αρχική σας ιστοσελίδα τα μέτρα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται στο 
σύστημα, έτσι ώστε να εξασφαλίσετε την εμπιστοσύνη των πελατών σας.

Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που μεριμνά για την ασφάλεια των πελατών του θα πρέπει 
να χρησιμοποιεί μια σειρά από «συστήματα ασφαλείας», προκειμένου να διασφαλίσει τις 
συναλλαγές του. Η αποστολή προσωπικών δεδομένων, όπως τα στοιχεία της κάρτας, για 
παράδειγμα, θα πρέπει να γίνεται σε ασφαλές περιβάλλον με τη χρήση ειδικών πρωτοκόλ-
λων κρυπτογράφησης δεδομένων και ασφάλειας οικονομικών συναλλαγών. Για την εξα-
σφάλιση της μυστικότητας, της ακεραιότητας και της προέλευσης μιας πληροφορίας κατά 
τη μετάδοση, χρησιμοποιείται η τεχνολογία δικτυακού πρωτοκόλλου ασφάλειας, όπως το 
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Secure Socket Layer (SSL) ή το Secure Electronic Transaction (SET), με τη χρήση του 
οποίου οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται προτού μεταδοθούν στο δίκτυο και αποκρυπτο-
γραφούνται από τον παραλήπτη. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η συναλλαγή δεν μπορεί να αμφι-
σβητηθεί ούτε ως προς την προέλευση ούτε ως προς το περιεχόμενο.

Μια ξεχωριστή διαδικασία μπαίνει σε λειτουργία όταν εκδηλώνεται η πρόθεση αγοράς από 
τον πελάτη. Για τη διευθέτηση του θέματος της πληρωμής τρεις λύσεις είναι, ουσιαστικά, 
διαθέσιμες: η προκαταβολική πληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό, η αντικαταβολή και η 
χρέωση κάρτας. Από αυτές τις λύσεις, η χρήση της πιστωτικής κάρτας αποτελεί το βασικό 
μέσο για τη διεκπεραίωση μια πλήρους ηλεκτρονικής συναλλαγής και, μάλιστα, για την 
εκκαθάριση των συναλλαγών με αυτόν τον τρόπο, έχει σχεδιαστεί ένα παγκόσμιο δίκτυο.

Σήμερα, έχει αναπτυχθεί μια πληθώρα υπηρεσιών που αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν 
πλήρως την εκκαθάριση, χωρίς την εμπλοκή του εμπόρου. Οι υπηρεσίες αυτές αναλαμβά- Οι υπηρεσίες αυτές αναλαμβά-Οι υπηρεσίες αυτές αναλαμβά-
νουν να παραλάβουν τα στοιχεία του κατόχου της κάρτας και, στη συνέχεια, ελέγχουν την 
ακρίβεια των στοιχείων, την εγκυρότητα και το διαθέσιμο υπόλοιπο. Κατόπιν, προχωρούν 
στη χρέωση της κάρτας και πιστώνουν αντίστοιχα το λογαριασμό του εμπόρου.

3.5.4  Δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος

Οι πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών είναι μία από τις βασικές επιχειρηματικές δραστη-
ριότητες στο Διαδίκτυο. Στην περίπτωση, όμως, της εμπορικής χρήσης του Διαδικτύου, ο 
σχεδιασμός του δικτυακού τόπου αποκτά μεγαλύτερη σημασία από την ίδια την κατασκευή 
του. 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι χρήστες αποκτούν πρόσβαση ενώ όλο και περισ-
σότεροι αποφασίζουν και τη δημιουργία μιας προσωπικής ή εταιρικής παρουσίας στο Δια-
δίκτυο. Η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την επίτευξη τεσσά-
ρων βασικών βημάτων, τα οποία είναι τα εξής:

Επιλογή ονόματος (domain name) του διαδικτυακού τόπου: Όταν κάποιος θελήσει να 
φτιάξει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα στο Διαδίκτυο, θα πρέπει πρώτα να επιλέξει το κατάλ-
ληλο όνομα και να ελέγξει εάν το επιθυμητό όνομα δεν έχει παραχωρηθεί σε κάποιον άλλο 
φορέα. Για τον έλεγχο αυτό, βέβαια, υπάρχουν και συγκεκριμένα sites που μπορεί να επι- που μπορεί να επι-
σκεφτεί ο ενδιαφερόμενος όπως επίσης όλη αυτή τη διαδικασία μπορεί να την αναλάβει 
και η εταιρεία που είναι υπεύθυνη και για την όλη υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστή-
ματος.

Κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματος: Θα πρέπει να γίνει καθορισμός των προϊ-
όντων και των υπηρεσιών που θα παρέχονται μέσω του Διαδικτύου, τον τρόπο πλοήγη-
σης και των πιθανών υποκατηγοριών των προϊόντων, καθορισμός μορφών πληρωμής και 
του νομίσματος (με αντικαταβολή, με πιστωτική κάρτα, σε ευρώ ή σε κάποιο άλλο νόμι-
σμα). Επίσης απαραίτητη είναι η συνεργασία με κάποια τράπεζα σε περίπτωση αγορών με 
πιστωτική κάρτα. Η τράπεζα θα είναι υπεύθυνη για την ασφαλή διεκπεραίωση των συναλ-
λαγών αυτών αποστέλλοντας τα χρήματα από τις συναλλαγές στην επιχείρηση.

Φιλοξενία του ηλεκτρονικού καταστήματος: Μία άλλη σημαντική παράμετρος είναι το πού 
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θα γίνει η «φιλοξενία» του δικτυακού τόπου. Η λύση που συνηθίζεται είναι η «ενοικίαση» 
χώρου σε κάποιον πάροχο. Ωστόσο, ως επιχειρηματίες έχετε στη διάθεσή σας τις ακόλου-
θες λύσεις να επιλέξετε:

Α)  Δημιουργία και λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος στο δικό σας web 
server. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να προμηθευτείτε το κατάλληλο λογι-. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να προμηθευτείτε το κατάλληλο λογι-
σμικό και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Αυτή η περίπτωση είναι η πιο ακριβή και δε 
συνιστάται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Β)  Φιλοξενία σε web server μιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου που 
προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Υπάρχουν αρκετές εταιρείες 
παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου που διαθέτουν την κατάλληλη υλικοτεχνική 
υποδομή για ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Γ)  Η συνεργασία με μια εταιρεία που παρέχει σε άλλες επιχειρήσεις τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικού εμπορίου: ένα είδος εμπορικού κέντρου. Οι εταιρείες αυτές, συνή-
θως, διαθέτουν το δικό τους web server, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις για 
ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η δική σας επιχείρηση μπορεί να φιλοξε-
νηθεί στο δικό τους web server, όπου πραγματοποιούνται όλες οι ηλεκτρονικές 
συναλλαγές.

Διαφήμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος: Όσο ποιοτικό, εμφανίσιμο και ιδιαίτερα προ-
σεγμένο κι αν είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, δε θα το επισκεφτεί κανένας αν δε γνωρί-
ζει την ύπαρξή του.

Όροι συναλλαγής: Το ηλεκτρονικό κατάστημα που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να ενημε-
ρώνει το χρήστη ξεκάθαρα για τους όρους ασφαλείας των συναλλαγών και των διαδι-
κασιών που απαιτούνται για αυτό, για τους όρους εμπορίου που διέπουν τέτοιου είδους 
συναλλαγές με ηλεκτρονικό τρόπο, καθώς και για την πολιτική της επιχείρησης. Για παρά-
δειγμα, θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια την πολιτική επιστροφών των προϊόντων ή 
ακύρωσης μιας παραγγελίας προτού ο ενδιαφερόμενος χρήστης προβεί σε μια πράξη αγο-
ράς, ώστε να γνωρίζει όλο το πλαίσιο ενεργειών που διέπει την αγορά αυτή.

Στάδια ανάπτυξης του ηλεκτρονικού καταστήματος σε μια επιχείρηση:

Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες του ηλεκτρονικού εμπορίου, μια επιχείρηση 
πρέπει να ακολουθήσει τις παρακάτω φάσεις:

●  Φάση 1: Δημιουργία ιστοσελίδας και προώθηση προϊόντος
●	 	Δημιουργία, ανάπτυξη και φιλοξενία δικτυακού τόπου (web site hosting).
●	 	Διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών.
●	 	Ζήτηση και διακίνηση πληροφοριών μέσω Διαδικτύου.

●  Φάση 2: Κατασκευή λογισμικού και διαχείριση βάσεων δεδομένων
●	 	Παραγγελία προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου.
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●	 	Ολοκληρωμένες λύσεις βάσεων δεδομένων που απαιτούν σύγχρονες τεχνολογίες.

●  Φάση 3: Πληρωμή και επεξεργασία συναλλαγών
●	 	Αναγνώριση πιστότητας πιστωτικής κάρτας και παραγγελία μέσω Διαδικτύου.
●	 	Ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων.

●   Φάση 4: Εκπλήρωση και διανομή αποθεμάτων μέσω πληροφοριακών συστημάτων 
●	 	Αποστολή προϊόντος και αποθήκευση.
●	 	Καταχώρηση παραγγελίας και καταστάσεων.
●	 	Ηλεκτρονική παραγγελία και εξειδικευμένη παρουσία πελατών στο Διαδίκτυο.

●  Φάση 5: Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου 
●	 	Υποστήριξη προϊόντων και ειδικά εκπαιδευμένοι αντιπρόσωποι για την εκπλήρωση 

ειδικών αναγκών των πελατών.
●	 	Εξερχόμενο και εισερχόμενο direct marketing.

3.5.5  Παραδείγματα ηλεκτρονικών καταστημάτων και αγοράς

Παρακάτω δίνονται ορισμένοι δικτυακοί τόποι και πληροφορίες ηλεκτρονικών καταστημά-
των που λειτουργούν στο Διαδίκτυο, ενώ ορισμένα από αυτά παρέχουν ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες συναλλαγών και ηλεκτρονικών πληρωμών.

E-shop (www.e-shop.gr) 

Το γνωστό ηλεκτρονικό κατάστη- 

Εικόνα 6: Διαδικτυακός τόπος e-shop

μα δέχεται στο site του καθημε-
ρινά πάνω από 90.000 διαφορετι-
κούς επισκέπτες και, χάρη σε μία 
σειρά μέτρων, τα τελευταία πέντε 
χρόνια, έχει μέση ετήσια αύξηση 
πωλήσεων της τάξης του 100%. 
Συγκεκριμένα, οι συνολικές πα- 
ραγγελίες της επιχείρησης προέρ-
χονται κατά 50% από το Internet, 
20% από το τηλέφωνο και 30% από 
τα 61 σημεία πώλησης σε όλη την 
Ελλάδα. Επίσης χρησιμοποιείται 
το ηλεκτρονικό εμπόριο για να 
λειτουργεί η αποθήκη με χαμηλά αποθέματα (οn-line ενημέρωση των αποθεμάτων των 
προμηθευτών) και να πετυχαίνει καλή εξυπηρέτηση. 
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Πλαίσιο (www.plaisio.gr)

Εικόνα 7: Διαδικτυακός τόπος Πλαισίου

Με πωλήσεις 410 εκατ. € η εται-
ρεία χρησιμοποιεί ουσιαστικά το 
Internet για πωλήσεις με M.O. 
67.000 διαφορετικούς επισκέπτες 
την ημέρα, που σε ημέρες αιχμής 
ξεπερνάνε τους 130.000. Το 75% 
των on-line επισκεπτών αγορά-on-line επισκεπτών αγορά--line επισκεπτών αγορά-line επισκεπτών αγορά- επισκεπτών αγορά-
ζουν έπειτα από το φυσικό κατά-
στημα και οι on-line αγοραστές στο 
Πλαίσιο φτάνουν τον αριθμό-
ρεκόρ των 290.000. Επίσης λει-
τουργεί το plaisiob2b.gr (ηλεκτρο-plaisiob2b.gr (ηλεκτρο-2b.gr (ηλεκτρο-b.gr (ηλεκτρο-.gr (ηλεκτρο-gr (ηλεκτρο- (ηλεκτρο-
νικό κατάστημα για επιχειρήσεις) 

και το myplaisio.gr για προσωποποιημένες υπηρεσίες πληροφόρησης και πώλησης. 

Αirtickets (www.aritickets.gr)

Εικόνα 8: Διαδικτυακός τόπος airtickets

Το διαδικτυακό τουριστικό πρακτορείο 
παρέχει on-line ταξιδιωτικές υπηρεσίες, 
όπως κρατήσεις αεροπορικών θέσεων 
(185 εταιρείες), ξενοδοχεία (70.000 περι-
πτώσεις) κ.λπ. Οι εγγεγραμμένοι on-line 
πελάτες είναι 120.000, το site δέχεται 
καθημερινά 25.000 διαφορετικούς επι-
σκέπτες και οι on-line κρατήσεις ξεπερ-on-line κρατήσεις ξεπερ--line κρατήσεις ξεπερ-line κρατήσεις ξεπερ- κρατήσεις ξεπερ-
νούν τις 7.500 το μήνα.  

Mayfair Travel (www.mayfairtravel.gr) 

Εικόνα 9: Διαδικτυακός τόπος Mayfair Travel

Ταξιδιωτικό πρακτορείο με εξειδίκευση 
στα ταξίδια για σκι (βουνό) και στους εξω-
τικούς προορισμούς και μοναδικός ελλη-
νικός tour operator με δυνατότητα on-
line κρατήσεων. Παρότι ξεκίνησε η on-
line προσπάθεια μόλις το 2007, το πρώτο 
εξάμηνο του 2009 οι on-line πωλήσεις 
έφτασαν τις 200.000 € (υψηλό ποσοστό σε 
ετήσιο τζίρο που φτάνει τα 6 εκατ. €) με 
Μ.Ο. ανά συναλλαγή τα 1.150 €. 
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Grecotel (www.grecotel.com) 

Για την αλυσίδα πολυτελών ξενοδο-

Εικόνα 10: Διαδικτυακός τόπος Grecotel

χείων το ηλεκτρονικό εμπόριο απο-
τελεί πλέον σημαντικό κανάλι προώ-
θησης και συναλλαγής μέσω του 
corporate web site σε τέσσερις 
γλώσσες και δυνατότητα κρατήσεων 
που χρησιμοποιείται ευρέως. 

Skroutz (www.skroutz.gr)

Το site αυτό λειτουργεί ως ένα ενδιά-

Εικόνα 11: Διαδικτυακός τόπος Skroutz

μεσο περιβάλλον αναζήτησης ηλε-
κτρονικών τιμοκαταλόγων σε ηλε-
κτρονικά καταστήματα που διαθέτουν 
τους τιμοκαταλόγους τους on-line 
(σύγκριση τιμών από 280 διαφορε-
τικά ηλεκτρονικά καταστήματα) και 
επιτρέπει την αξιολόγηση καταστη-
μάτων και προϊόντων μετά την ολο-
κλήρωση της παραγγελίας από τους 
χρήστες. Τον Απρίλιο του 2009 οι δια-
φορετικοί επισκέπτες πλησίασαν 
τους 500.000 και οι χρήστες της υπη-
ρεσίας ξεπέρασαν τους 31.000. Η εταιρεία σχεδιάζει σύντομα να επεκταθεί στα Βαλκάνια 
και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

GETITNOW (www.getitnow.gr) 

Εικόνα 12: Διαδικτυακός τόπος Getitnow

Το GETITNOW, το μεγάλο ηλεκτρονικό 
κατάστημα, με προϊόντα τεχνολογίας και 
όχι μόνο, έχοντας διανύσει και ολοκλη-
ρώσει το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 
με πολύ θετικά αποτελέσματα, με περισ-
σότερους από 1.500.000 επισκέπτες και 
τριπλασιασμό των πωλήσεων, παρουσι-
άζει νέα επικοινωνία ακριβώς στην έ- 
ναρξη της εορταστικής περιόδου. Βα σ-
ικό στοιχείο είναι η ανάδειξη των πρω-
τοποριακών και αποκλειστικών υπηρε-
σιών και προσφορών του GETITNOW, 
όπως:
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●	 	Daily Deal – καθημερινή προσφορά σε προϊόντα τεχνολογίας και όχι μόνο, με έκπτωση 
που αγγίζει και το 70%!

●	 	Video Reviews, για περισσότερα από 1.500 διαφορετικά προϊόντα, με παρουσίαση και αξι-
ολόγηση για το κάθε προϊόν.

●	 	Live Help την ώρα της πλοήγησης, μέσω των Click2Call και Click2Chat για άμεση επικοι-
νωνία χωρίς χρέωση. 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΕΡΟΥΣΗ (www.ferousi.gr) 

Εικόνα 13: Διαδικτυακός τόπος Φερούση

Η επιχείρηση ΦΕΡΟΥΣΗ ιδρύθηκε το 
1938 με έδρα τον Πειραιά. Κύριο αντι-
κείμενό της είναι οι εισαγωγές ειδών 
γραφείου, σχεδίου ζωγραφικής και 
αναλώσιμων ηλεκτρονικών υπολογι-
στών. Σε μια προσπάθεια εκσυγχρο-
νισμού, όπως άλλωστε απαιτεί το 
σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, 
η επιχείρηση προχώρησε στη διά-
θεση προϊόντων μέσω Διαδικτύου με 
τη δημιουργία ηλεκτρονικού κατα-
στήματος. 

ΚΗΠΟΣ (www.flowershop.gr) 

Πρόκειται για ένα σύγχρονο, μο-

Εικόνα 14: Διαδικτυακός τόπος ΚΗΠΟΣ

ντέρνο και άρτια οργανωμένο 
ανθοπωλείο και κέντρο κήπου 
που ειδικεύεται στη δημιουργία 
μοναδικών ανθοσυνθέσεων και 
φυτοσυνθέσεων, στη διακόσμηση 
εσωτερικών χωρών και στο στο-
λισμό τελετών γάμων, αρραβώ-
νων, βαπτίσεων και διαφόρων 
εκδηλώσεων με άνθη και φυτά. 
Στο δικτυακό τους τόπο θα βρείτε 
ένα πλήρες ηλεκτρονικό κατά-
στημα, καθώς και διάφορες πλη-
ροφορίες και συμβουλές.  
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΖ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
(www.datart.gr) 

Η Datart δραστηριοποιείται εδώ 

Εικόνα 15: Διαδικτυακός τόπος Datart

 
και δέκα χρόνια στο χώρο της 
ψηφιακής τεχνολογίας, των γρα-
φικών εφαρμογών και, σε συνερ-
γασία με μεγάλους οίκους του 
εξωτερικού, προσφέρει ανελλι-
πώς καινούριες ιδέες και λύσεις. 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται σή -
μερα στους εξής τομείς: πώληση 
μηχανημάτων (plotters, seaming 
machines, laminate machines 
κ.ά), πώληση μελανιών και υλι-
κών που απευθύνονται σε μηχα-
νήματα τεχνολογίας INK JET και 
SOLVENT αντίστοιχα, πώληση προϊόντων που εξυπηρετούν διαφημιστικές ανάγκες (εκθε- αντίστοιχα, πώληση προϊόντων που εξυπηρετούν διαφημιστικές ανάγκες (εκθε-
σιακά περίπτερα, stand εξωτερικού και εσωτερικού χώρου), πώληση προϊόντων finishing 
(Kapa, πλαστικοποίηση, σπρέι αδιαβροχοποίησης, κόλλες, γάντζοι, βέργες αλουμινίου). 
Στην ιστοσελίδα της εταιρείας θα βρείτε κατάλογο των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται. 

Πώς και από πού μπορώ να αγοράσω κάτι από το Internet; 

Φυσικά, θα πρέπει πρώτα να έχετε πρόσβαση στο Internet, είτε από το σπίτι σας, είτε από 
το χώρο εργασίας σας, είτε από ένα internet-cafe κτλ. Από τη στιγμή που έχετε πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο, τα υπόλοιπα είναι σχετικά εύκολα.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αγοράσετε έναν υπολογιστή. Αρχίζετε λοιπόν να ψάχνετε 
για καταστήματα που πουλάνε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ας πούμε ότι καταλήξατε στο  
www.e-shop.gr. Τι κάνετε από δω και πέρα; Ας δούμε βήμα βήμα πώς γίνεται μια παραγ-
γελία στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα. Βέβαια ο τρόπος παραγγελίας μπορεί να 
διαφέρει από κατάστημα σε κατάστημα, αλλά κατά ένα μεγάλο ποσοστό η γενική ιδέα είναι 
η ίδια.

Βήμα πρώτο – επιλέγοντας το προϊόν

Αφού έχετε επιλέξει το προϊόν που θέλετε και βλέπετε τα στοιχεία του (τιμή, χαρακτηρι-
στικά, φωτογραφία κτλ.), το μόνο που μένει είναι να το προσθέσετε στο «Ηλεκτρονικό σας 
καλάθι αγορών». Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό γίνεται πατώντας τη φράση «Προ-
σθήκη στο καλάθι» που έχει δίπλα ένα καλάθι αγορών, όπως βλέπετε στην παρακάτω 
φωτογραφία σε κόκκινο πλαίσιο.
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Εικόνα 16: Επιλογή προϊόντος για αγορά από το e-shop

Βήμα δεύτερο – Φόρμα παραγγελίας

Μόλις πατήσετε το «Προσθήκη στο καλάθι», μεταφέρεστε στην παρακάτω εικόνα. Εδώ βλέ-
πετε το περιεχόμενο του «καλαθιού» σας. Αν θέλετε να ολοκληρώσετε τις αγορές σας και 
να αγοράσετε το συγκεκριμένο υπολογιστή, πατάτε τη φράση «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΜΑΣ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ». Αλλιώς συνεχίζετε τις αγορές σας στο ίδιο κατάστημα και προσθέτετε 
κάθε φορά, με τον τρόπο που αναφέραμε, προϊόντα στο «καλάθι» σας. 

Εικόνα 17: Καλάθι αγορών στο e-shop



134 IME ΓΣΕΒΕΕ -    ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βήμα τρίτο – Συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας

Στη συνέχεια μεταφέρεστε στη φόρμα παραγγελίας στην οποία γράφετε τα στοιχεία σας. Η 
φόρμα είναι πολύ εύκολο να συμπληρωθεί. Απλά ακολουθείτε ένα ένα τα βήματα μέχρι 
να τη συμπληρώσετε όλη. Υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία είναι μόνο αυτά που 
έχουν αστεράκι όπως βλέπετε και στην εικόνα 18. Μόλις ολοκληρώσετε το συμπλήρωμα 
της φόρμας πατήστε το κουμπί «Αποστολή παραγγελίας».

Εικόνα 18: Φόρμα παραγγελίας στο e-shop

Η παραγγελία σας ολοκληρώθηκε! Σύντομα θα έχετε στα χέρια σας αυτό που παραγγεί-
λατε.

Τα παραπάνω απάντησαν σε γενικές γραμμές το πώς θα κάνετε μια ηλεκτρονική αγορά.  
Ας μιλήσουμε τώρα για το άλλο σκέλος της ερώτησης. 
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Το από πού μπορείτε να αγοράσετε αυτό που θέλετε εξαρτάται από πολλές παραμέτρους: 
●	 Τι είναι αυτό που θέλετε να αγοράστε.
●	 Πώς θέλετε να πληρώσετε (π.χ. με κάρτα ή αντικαταβολή).
●	 Πότε θέλετε να σας παραδοθεί.
●	 Τι ασφάλεια προσφέρει το κάθε κατάστημα.

Και πολλές άλλες. Ας το αναλύσουμε λοιπόν σε ένα άρθρο που να απαντάει ειδικά στο «από 
πού».

Πώς θα πληρώσω και πώς θα παραλάβω το δέμα;

Οι τρόποι πληρωμής ποικίλουν από κατάστημα σε κατάστημα. Εμείς θα αναφέρουμε τους 
πιο συνηθισμένους τρόπους, που είναι οι παρακάτω.

Πιστωτική κάρτα

Πληρώνετε χρησιμοποιώντας τον αριθμό της πιστωτικής ή της χρεωστικής σας κάρτας. 
Όταν θέλετε να αγοράσετε κάτι με αυτό τον τρόπο πληρωμής, ελέγξτε αν το ηλεκτρονικό 
κατάστημα παρέχει κάποια προστασία. 

Αντικαταβολή

Πληρώνετε όταν το δέμα έρθει στα χέρια σας. Και όχι πριν.

Paypal 

Το Paypal (ηλεκτρονική τράπεζα) είναι ένας από τους ασφαλέστερους τρόπους πληρωμής 
μέσω Internet. 

3.6  Ηλεκτρονικός Οδηγός Επιχειρήσεων στην Ελλάδα

3.6.1 Εισαγωγή

Οι ηλεκτρονικοί οδηγοί επιχειρήσεων διαθέτουν στοιχεία των επιχειρήσεων, καθώς και 
των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών από αυτές. Αποτελεί έναν ηλεκτρονικό 
κόμβο στον οποίο μπορούν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι καταναλωτές να αναζητήσουν 
γρήγορα και εύκολα τους εξειδικευμένους προμηθευτές και τις επιχειρήσεις, αντίστοιχα, 
που ικανοποιούν τις ανάγκες τους ή τους μελλοντικούς τους πελάτες.

Η διευκόλυνση που παρέχουν οι ηλεκτρονικοί οδηγοί έγκειται στο γεγονός ότι αυτοί οι 
δικτυακοί κόμβοι παρέχουν συγκεντρωμένα και σε θεματικές κατηγορίες τις επιχειρήσεις 
διευκολύνοντας την εύκολη αναζήτηση και την εμφάνιση των προϊόντων και των υπηρε-
σιών τους. Παράλληλα, αποτελεί ένα χώρο για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγ-
γελματίες που είναι καταχωρημένοι να διαφημιστούν και να προσελκύσουν νέους πελάτες 
με τους τελευταίους να επωφελούνται από τις παρεχόμενες προσφορές.
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Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλος αριθμός ηλεκτρονικών οδηγών που αφορούν είτε ομοειδείς 
επιχειρήσεις, κλαδικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις μιας γεωγραφικής περιοχής ή ακόμη 
και επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα. Μερικοί από τους πιο γνωστούς ηλεκτρονικούς οδη-
γούς στην Ελλάδα είναι:

Πίνακας 9: Ενδεικτικός κατάλογος ηλεκτρονικών οδηγών

www.findbiz.gr Είναι ένας από τους μεγαλύτερους ηλεκτρονικούς οδηγούς, ο 
οποίος διαθέτει ακριβή και πλήρη στοιχεία για 100.000 ελληνικές 
επιχειρήσεις και 2.900 αγαθά και υπηρεσίες.

www.businessclub.gr Το businessclub.gr είναι ένας ηλεκτρονικός δυναμικός επαγ-businessclub.gr είναι ένας ηλεκτρονικός δυναμικός επαγ-.gr είναι ένας ηλεκτρονικός δυναμικός επαγ-gr είναι ένας ηλεκτρονικός δυναμικός επαγ- είναι ένας ηλεκτρονικός δυναμικός επαγ-
γελματικός οδηγός. Δικαίωμα εγγραφής στον οδηγό έχουν όλες 
οι επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες, καθώς και όλοι οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες. Παρέχει τη δυνατότητα διαφήμισης των επιχειρή-
σεων, φιλοξενίας των δικτυακών τόπων κ.ά. Ο αριθμός των επι-
χειρήσεων που φιλοξενούνται αγγίζει τις 27.000.

www.ananas.gr Το ananas.gr είναι ένας εμπορικός χώρος που έχει ως στόχο να 
φιλοξενήσει καταστήματα από όλη την Ελλάδα. Η κάθε επιχεί-
ρηση ή επαγγελματίας μπορεί να καταχωρεί τα δικά της προϊόντα 
ή υπηρεσίες με φωτογραφίες, περιγραφές και τιμές.

www.hotelsupplier.gr Το HotelSupplier είναι ένας κατάλογος επιχειρήσεων που διευ-HotelSupplier είναι ένας κατάλογος επιχειρήσεων που διευ- είναι ένας κατάλογος επιχειρήσεων που διευ-
κολύνει τις διεπιχειρησιακές συναλλαγές ανάμεσα σε ξενοδο-
χειακές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις προμηθευτών προϊόντων, 
πρώτων υλών και υπηρεσιών. 

www.vrisko.gr Η πολύχρονη εμπειρία της Newsphone Hellas και η αποδεδειγ-Newsphone Hellas και η αποδεδειγ- Hellas και η αποδεδειγ-Hellas και η αποδεδειγ- και η αποδεδειγ-
μένη αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα στην παροχή πληρο-
φοριών καταλόγου, οδήγησαν στη δημιουργία της διαφημιστι-
κής πλατφόρμας του Επαγγελματικού Καταλόγου 11880, η οποία 
είναι διαθέσιμη σε έντυπη, ηλεκτρονική και φωνητική μορφή, με 
σκοπό να καλύψει κάθε είδους ανάγκη για δομημένη επαγγελ-
ματική πληροφόρηση. 

Ως μέρος της πλατφόρμας αυτής, ο ηλεκτρονικός κατάλογος 
επαγγελματιών και επιχειρήσεων vrisko.gr παρέχει αναλυτική 
και γεωκωδικοποιημένη πληροφόρηση για κάθε είδους ανα-
ζήτηση επαγγελματία και επιχείρησης σε όλες τις περιοχές και 
πόλεις της Ελλάδας.

www.pgeep.gr Περιλαμβάνει σύγχρονα ηλεκτρονικά βιβλία που σκοπός τους 
είναι να προβάλουν-διαφημίσουν τους Έλληνες καλλιτέχνες, 
δημιουργούς, ηθοποιούς, ζωγράφους, γλύπτες, χαράκτες, σχο-
λές πολιτιστικών δρώμενων, σχολές θεάτρου, μουσικούς, φωτο-
γράφους, αγρότες, κατασκευαστές κ.ά.
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3.6.2  Διαδικασίες αναζήτησης

Προκειμένου να δούμε τις δυνατότητες αναζήτησης επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγ-
γελματιών και να γίνουν πιο κατανοητές στον αναγνώστη, θα εστιάσουμε στο παράδειγμα 
του ηλεκτρονικού οδηγού της findbiz. Οι δυνατότητες αναζήτησης που παρέχονται είναι 
πολλαπλές και το συγκεκριμένο παράδειγμα καλύπτει όλες τις περιπτώσεις αναζήτησης 
που συναντάμε στους διαθέσιμους ηλεκτρονικούς οδηγούς. Το findbiz παρέχει στους συν-
δρομητές τέσσερις διαφορετικές μεθόδους αναζήτησης:
1.  Η μηχανή αναζήτησης findbiz επιτρέπει στους συνδρομητές από την αρχική σελίδα να 

διεξάγουν απλές αναζητήσεις εταιρειών επιλέγοντας προϊόν/υπηρεσία ή εταιρεία σε συν-
δυασμό με τη γεωγραφική περιοχή. Ως αποτέλεσμα λαμβάνουν λίστα με τις εταιρείες οι 
οποίες ταιριάζουν στα κριτήρια αναζήτησης που επέλεξαν.

Εικόνα 19: Μηχανή Αναζήτησης προϊόντων στο findbiz 

2.  Η Σύνθετη Αναζήτηση δίνει τη δυνατότητα στους συνδρομητές να συνδυάσουν 
περισσότερα από ένα κριτήρια αναζήτησης, όπως προϊόντα, κλάδους δραστηριότητας και 
γεωγραφική περιοχή, προκειμένου να δημιουργήσουν εύκολα τη λίστα που επιθυμούν.

Εικόνα 20: Σύνθετη Αναζήτηση στο findbiz
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3.  Η Premium Αναζήτηση προσφέρεται σε συνδρομητές οι οποίοι επιθυμούν περισσότερο 
εξειδικευμένες λίστες επιχειρήσεων και θέλουν να αναβαθμίσουν τη συνδρομή τους 
για να μπορούν γρήγορα να κατεβάσουν στον υπολογιστή τους επεξεργάσιμες λίστες σε 
αρχείο excel.

Εικόνα 21: Premium Αναζήτηση στο findbiz
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4.  Στις Γρήγορες Αναζητήσεις ο συνδρομητής μπορεί να επιλέξει μέσα από δέκα διαφορε-
τικές κατηγορίες τον τρόπο με τον οποίο θέλει να αναζητήσει τους προμηθευτές ή τους 
πελάτες που επιθυμεί.

Εικόνα 22: Γρήγορη αναζήτηση βάσει θεματικών κατηγοριών

Στοιχεία Εταιρειών

Επιλέγοντας μια επιχείρηση, ο συνδρομητής μπορεί να δει μια πλήρη περιγραφή της, 
συμπεριλαμβανομένων προβεβλημένων στοιχείων όπως το λογότυπο, η διαφημιστική 
σελίδα της επιχείρησης, το banner της κ.ά. Επιπλέον, μπορεί μέσα από τα υπάρχοντα links 
που παρέχονται να περιηγηθεί γρήγορα στο Internet και να μεταβεί στην ιστοσελίδα της επι-Internet και να μεταβεί στην ιστοσελίδα της επι- και να μεταβεί στην ιστοσελίδα της επι-
χείρησης για την περαιτέρω ενημέρωση, ενώ μπορεί να επικοινωνήσει μέσω e-mail με 
όσες από τις επιλεγμένες επιχειρήσεις επιθυμεί.
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Εικόνα 23: Καρτέλα επιχείρησης καταχωρημένης στο findbiz

Ισολογισμοί (διαθέσιμοι μόνο για ελληνικές επιχειρήσεις) 

Μέσα από τις σελίδες της ενότητας των «Ισολογισμών» ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα 
να αναζητήσει και να εντοπίσει άμεσα και γρήγορα:

●	 τους ισολογισμούς και τις λογιστικές καταστάσεις όλων των Α.Ε. & Ε.Π.Ε., 

●	 	τους ενοποιημένους ισολογισμούς και τις λογιστικές καταστάσεις των ομίλων εταιρειών.
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Εικόνα 24: Ισολογισμοί επιχειρήσεων καταχωρημένων στο findbiz

Business Connect

Στις σελίδες του Business Connect ο συνδρομητής εισέρχεται σε ένα e-marketplace, μέσα 
στο οποίο μπορεί να αναζητήσει ή να καταχωρήσει αγαθά ή / και υπηρεσίες που επιθυμεί 
ή προσφέρει αντίστοιχα. Μέσα από μια απλή αναζήτηση μπορεί να επιλέξει το προϊόν το 
οποίο ενδιαφέρεται να προμηθευτεί και να δει εάν υπάρχουν προσφορές για αυτό το προ-
ϊόν από άλλες εταιρείες. Σε άλλη περίπτωση έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει την προ-
σφορά του για ένα προϊόν που επιθυμεί.
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Εικόνα 25: Business Connect για αγοραπωλησίες

Κλαδικές μελέτες

Οι κλαδικές μελέτες της ICAP Group, με εμπλουτισμένο περιεχόμενο, απεικονίζουν με 
ακρίβεια τη δομή της αγοράς που εξετάζουν παρέχοντας εκτιμήσεις για τις προοπτικές εξέ-
λιξης. Η ICAP Group, με σκοπό την υποστήριξη και ενίσχυση των επιχειρήσεων, σχεδιάζει 
και υλοποιεί ετησίως περισσότερες από 65 κλαδικές μελέτες.
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Εικόνα 26: Κλαδικές μελέτες στο findbiz

ICAP Business (διαθέσιμο μόνο για την Ελλάδα)

Στην ενότητα του icapbusiness μπορείτε να γίνετε μέλος και να ανεβάσετε δωρεάν τα στοι- μπορείτε να γίνετε μέλος και να ανεβάσετε δωρεάν τα στοι-
χεία της εταιρείας σας. Επίσης, μπορείτε να τα ανανεώνετε όποτε εσείς επιθυμείτε ώστε να 
διατηρείτε πάντοτε ένα ενημερωμένο προφίλ για την επιχείρησή σας. 
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Εικόνα 27: ICAP Business με προφίλ επιχειρήσεων

3.6.3  Πλεονεκτήματα

Οι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς οδηγούς στο Διαδίκτυο έχουν τελείως 
διαφορετικές ανάγκες από τους απλούς χρήστες των μηχανών αναζήτησης. Οι ενδοεπιχει-
ρησιακές συναλλαγές τους διαφέρουν από τις περισσότερες καταναλωτικές συναλλαγές 
επειδή αυτές οι αποφάσεις προβλέπουν το συντονισμό διαφορετικών ανθρώπων σε μια 
εταιρεία προτού να ληφθεί η απόφαση και να ολοκληρωθεί η τελική συναλλαγή. Επομέ-
νως, η διαδικασία απαιτεί μια χρονική περίοδο μεταξύ της έρευνας του προϊόντος και της 
αγοράς. Είναι μια τρέχουσα διαδικασία παρά μια γρήγορη απόφαση. 

Σύμφωνα με στοιχεία ερευνών, όταν κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες πώς θα 
λειτουργούσαν για την παραγωγή μιας ενδοεπιχειρησιακής (B2B) αγοράς, το 93,2% είπαν 
ότι θα ερευνούσαν την αγορά μέσω της χρήσης κάποιου επιχειρηματικού οδηγού στο Δια-
δίκτυο. Ο λόγος για αυτή την επιλογή τους είναι ότι θεωρούν πως οι ενδοεπιχειρησιακές 
αγορές απαιτούν σημαντική έρευνα. Επομένως κάθε εργαλείο, όπως είναι το site του find-site του find- του find-find-
biz, το οποίο διευκολύνει τη διαδικασία αυτή, είναι καλοδεχούμενο.

Ο ηλεκτρονικός οδηγός επιχειρήσεων προσφέρει σημαντικά οφέλη, καθώς αποτελεί ένα 
εύκολα πλοηγούμενο και εξαιρετικά δυναμικό site για την αναζήτηση συνεργατών, προϊό-site για την αναζήτηση συνεργατών, προϊό- για την αναζήτηση συνεργατών, προϊό-
ντων και υπηρεσιών. Δίνει τη δυνατότητα στους συνδρομητές του να εκτελέσουν τις ανα-
ζητήσεις τους προκειμένου να:
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●	 	βρουν τις εταιρείες που επιθυμούν να συνεργαστούν, 
●	 	εντοπίσουν τους ειδικευμένους παρόχους επιθυμητών αγαθών και υπηρεσιών, 
●	 	ενημερωθούν για προσφορές σε προϊόντα που τους ενδιαφέρουν.

Πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή στο findbiz

Το findbiz αποτελεί μια ενιαία «ηλεκτρονική αγορά» για τις επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να 
ενισχύσουν τις πωλήσεις, το marketing, τις αγοραστικές ή ερευνητικές τους δραστηριότη-marketing, τις αγοραστικές ή ερευνητικές τους δραστηριότη-, τις αγοραστικές ή ερευνητικές τους δραστηριότη-
τες και ενδιαφέρονται να βρουν γρήγορα και εύκολα συνεργάτες. 

Η παρουσία μιας επιχείρησης στο findbiz προσφέρει μοναδικά οφέλη, καθώς σας δίνει τη 
δυνατότητα να προβληθείτε σε ένα μοναδικό εργαλείο αναζήτησης προμηθευτών με ποι-
κίλους τρόπους:
●	 	μεταδίδοντας στοχευμένα το μήνυμα της επιχείρησής σας, 
●	 	παρουσιάζοντας το προφίλ της εταιρείας σας και τη δραστηριότητά της, 
●	 	συνδέοντας απευθείας τον ενδιαφερόμενο με τον κατάλογο των προϊόντων και των 

υπηρεσιών σας, 
●	 	δίνοντας την ευκαιρία στα μέλη του findbiz να επισκεφθούν την ιστοσελίδα σας, 
●	 	τοποθετώντας σας μπροστά από τον ανταγωνισμό στις κατηγορίες που δραστηριοποιεί-

στε.

Η παρουσία σας στο  findbiz αποτελεί μια αποτελεσματική χαμηλού κόστους προβολή, 
καθώς απευθύνεται στοχευμένα στους «πραγματικούς» αγοραστές.

3.7  Επιχειρησιακά Συστήματα Ενδο-επιχειρησιακού Σχεδιασμού (ERP)

3.7.1  Εισαγωγή

Οι σύγχρονες μέθοδοι και τακτικές διοίκησης επιβάλλουν στις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους 
να αναζητήσουν τις βέλτιστες πρακτικές, προκειμένου να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν 
τόσο στον εξαιρετικά απαιτητικό ανταγωνισμό όσο και στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτή-
σεις των καταναλωτών.

Με τη χρήση ERP εφαρμογών ακόμα και οι μικρές επιχειρήσεις επιτυγχάνουν την ολο-ERP εφαρμογών ακόμα και οι μικρές επιχειρήσεις επιτυγχάνουν την ολο- εφαρμογών ακόμα και οι μικρές επιχειρήσεις επιτυγχάνουν την ολο-
κληρωμένη και απόλυτα προγραμματιζόμενη αξιοποίηση των πόρων τους, έχοντας πλήρη 
εικόνα για τους συναλλασσόμενους με την επιχείρηση, το ανθρώπινο δυναμικό τους, τα 
αποθέματα των ειδών, των μηχανών, των αποθηκευτικών χώρων κ.λπ.

Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο, προκαθορισμένο, πλήρως παραμετρικό λογισμικό εντός 
του οποίου ενσωματώνονται οι βασικές επιχειρηματικές και διοικητικές διαδικασίες παρέ-
χοντας μία υψηλού επιπέδου άποψη για το τι γίνεται στην επιχείρηση. Επίσης, παρακολου-
θεί τα οικονομικά της επιχείρησης, στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό και –αν  είναι εφι-
κτό– πληροφορίες για την παραγωγή όπως πότε ένα προϊόν πρέπει να φύγει από τις απο-
θήκες και να πάει στα καταστήματα. Η κεντρική ιδέα πίσω από το ERP είναι ότι οι διάφο-ERP είναι ότι οι διάφο- είναι ότι οι διάφο-
ρες λειτουργίες του λογισμικού πρέπει να επικοινωνούν ανάμεσα στα τμήματα της επι-
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χείρησης. Σε ένα σύστημα ERP, η λογιστική εφαρμογή μπορεί να πληρώσει έναν προμη-ERP, η λογιστική εφαρμογή μπορεί να πληρώσει έναν προμη-, η λογιστική εφαρμογή μπορεί να πληρώσει έναν προμη-
θευτή μόλις ο υπεύθυνος υπάλληλος επιβεβαιώσει την παραλαβή των αγαθών στην απο-
θήκη. Ομοίως οι εφαρμογές που τιμολογούν μπορούν να εκδώσουν ένα τιμολόγιο αμέσως 
μόλις ο υπεύθυνος υπάλληλος επιβεβαιώσει ότι τα εμπορεύματα είναι τοποθετημένα στο 
φορτηγό για αποστολή στον πελάτη. Όλα αυτά γίνονται με την ελάχιστη δυνατή ανθρώπινη 
παρέμβαση και γραφική εργασία.

Σκοπός του ERP είναι να αναπαράγει τις επιχειρηματικές διαδικασίες 
(πώς καταγράφουμε μια πώληση, πώς ελέγχουμε το ωράριο των εργα-
ζομένων και τη μισθοδοσία) με το λογισμικό, καθοδηγώντας τους υπαλ-
λήλους της επιχείρησης που είναι αρμόδιοι για τις διαδικασίες αυτές 
βήμα προς βήμα και αυτοματοποιώντας όσες διαδικασίες χρειάζεται.

Παράλληλα, και αυτό αποτελεί ένα βασικό χαρακτηριστικό των ERP συστημάτων, θα μπο-ERP συστημάτων, θα μπο- συστημάτων, θα μπο-
ρεί να έχει πρόσβαση σε όλο τον όγκο των πρωτογενών εγγραφών προκειμένου να αντλή-
σει οποιαδήποτε πληροφόρηση επιθυμεί και να την επεξεργαστεί σε συνδυασμό και με 
άλλες πηγές δεδομένων, τεχνικές που χρησιμοποιούνται από μεγάλες επιχειρήσεις για 
στήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Επιπλέον, το ERP αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τις μικρές επιχειρήσεις δεδομένης της 
μεγάλης προοπτικής που δημιουργείται μέσω του Internet. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 
τονίσουμε το γεγονός ότι πολλές από τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων έχουν μηχανο-
γραφηθεί από τους αντίστοιχους δημόσιους φορείς, π.χ. πληρωμή ΦΠΑ κ.λπ. Σήμερα, οι 
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις δυνατότητες του Internet για να επεκτείνουν την ενοποί-Internet για να επεκτείνουν την ενοποί- για να επεκτείνουν την ενοποί-
ηση των διαδικασιών τους πέρα από τα φυσικά εταιρικά όρια, έτσι ώστε να περιλαμβάνουν 
πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες και εργαζόμενους. 

Αρκετές επιχειρήσεις, μετά την εγκατάσταση ενός ERP, προσανατολίζονται στην εγκατά-ERP, προσανατολίζονται στην εγκατά-, προσανατολίζονται στην εγκατά-
σταση νέων εφαρμογών που θα του προσθέσουν νέα αξία. Τέτοιες εφαρμογές αποτελούν 
τα συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management), 
Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management), Επιχειρησιακής Ευφυ-Supply Chain Management), Επιχειρησιακής Ευφυ- Chain Management), Επιχειρησιακής Ευφυ-Chain Management), Επιχειρησιακής Ευφυ- Management), Επιχειρησιακής Ευφυ-Management), Επιχειρησιακής Ευφυ-), Επιχειρησιακής Ευφυ-
ΐας (Business Intelligence) και, φυσικά, ηλεκτρονικού εμπορίου. 

3.7.2  Οφέλη για την επιχείρηση

Με τη χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών το ERP, μετονομαζόμενο πλέον σε ERP II ή XRP, 
μπορεί να μετατραπεί σε μία ενοποιημένη e-business πλατφόρμα, η οποία θα επιτρέψει 
στην επιχείρηση:
●	 	να βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της, παρέχοντας ακόμα και τη 

δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης ή αυτοπληροφόρησης των πελατών,
●	 	να επιτύχει ομοιογένεια στις εταιρικές διαδικασίες, επεκτείνοντας τη χρήση του ERP σε 

όλη την εφοδιαστική της αλυσίδα,
●	 	να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της μέσω αυξημένου customer loyalty και νέων κανα-

λιών πωλήσεων,
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●	 	να συλλέγει δεδομένα πελατών μέσω του Internet και έτσι να μαθαίνει περισσότερα γι’ 
αυτούς και τις αγορές,

●	 	να βελτιώνει την παραγωγή νέων προϊόντων, αυξάνοντας τη συνεργασία μεταξύ των 
ομάδων εργασίας μέσα και έξω από την επιχείρηση,

●	 	να υλοποιεί πρακτικές ηλεκτρονικού εμπορίου πλήρως ενοποιημένες με τα εφεδρικά 
(back up) συστήματα της επιχείρησης.

3.7.3  Παραδείγματα – Εφαρμογές

Μελέτη περίπτωσης: «ΕΛΕΝΑ ΜΙΛΑΝΟΥ»

Η αλυσίδα κομμωτηρίων ΕΛΕΝΑ ΜΙΛΑΝΟΥ αποτελείται από έξι κομμωτήρια. Η επιχειρη-
ματίας επιθυμούσε την ενιαία παρακολούθηση των καταστημάτων on-line και σε πραγμα-on-line και σε πραγμα--line και σε πραγμα-line και σε πραγμα- και σε πραγμα-
τικό χρόνο, την άμεση παρακολούθηση της απόδοσης των συνεργατών της, τη στατιστική 
παρακολούθηση των εργασιών τους, την αγοραστική συμπεριφορά των πελατών, καθώς 
και ένα πλήθος αναφορών σχετικά με την εξέλιξη της επιχείρησης. Η λύση που δόθηκε 
στηρίχτηκε στο ERP της SingularLogic.

Στο κεντρικό κατάστημα της εταιρείας εγκαταστάθηκε server με το ERP και κάθε κατά-server με το ERP και κάθε κατά- με το ERP και κάθε κατά-ERP και κάθε κατά- και κάθε κατά-
στημα συνδέθηκε με ADSL με το κεντρικό. Για τα καταστήματα αναπτύχθηκε ειδική εφαρ-ADSL με το κεντρικό. Για τα καταστήματα αναπτύχθηκε ειδική εφαρ- με το κεντρικό. Για τα καταστήματα αναπτύχθηκε ειδική εφαρ-
μογή διαχείρισης του καταστήματος με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

●	 Έκδοση δελτίου επίσκεψης. 

●	 Έκδοση όλων των φορολογικών παραστατικών. 

●	 	Τήρηση ανοιχτών λογαριασμών, δηλαδή προσωρινή αποθήκευση απόδειξης για 
έκδοση άλλης και επιστροφή για έκδοση στην πρώτη. 

●	 	Ενιαία καταχώρηση ειδών και υπηρεσιών και αυτόματος διαχωρισμός των ειδών από 
τις υπηρεσίες για εκτύπωση σε Απόδειξη Λιανικής Πώλησης και Απόδειξη Παροχής 
Υπηρεσιών αντίστοιχα. 

●	 Αναλυτική παρακολούθηση συνόλου ειδών και υπηρεσιών. 

●	 Καθορισμός πωλητή-συνεργάτη ανά τιμολογούμενο είδος-υπηρεσία. 

●	 Κεντρικός καθορισμός εκπτώσεων. 

●	 Ελεγχόμενη με password επιπλέον έκπτωση. 

●	 Πολλαπλός τρόπος αποπληρωμής. 

●	 Παρακολούθηση υπολοίπων πελατών. 

●	 Παρακολούθηση δαπανών καταστήματος ανά ημέρα. 

●	 Εκτύπωση οικονομικής κατάστασης ταμείου ημέρας (έσοδα – δαπάνες). 

●	 Εκτύπωση συγκεντρωτικής κατάστασης εργασιών προσωπικού. 

●	 Εκτύπωση αναλυτικής κατάστασης εργασιών προσωπικού. 

●	 Ενημέρωση για το stock των ειδών από όλα τα καταστήματα. 
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●	 Έκδοση ετικετών για αποστολή επιστολών.

●	 Έκδοση λίστας κινητών τηλεφώνων πελατών για μαζική αποστολή SMS. 

Στο λογιστήριο της εταιρείας όλες οι εγγραφές ενημερώνουν κατάλληλους λογαριασμούς 
ανάλογα το κατάστημα κι έτσι δίνεται η δυνατότητα έκδοσης ενός πλήθους στατιστικών και 
ενημερωτικών καταστάσεων όπως:

●	 	συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων ανά κατάστημα, μεταξύ τρέχουσας και 
προηγούμενης χρήσης, μεταξύ των υπαλλήλων, ανά εργασία,

●	 	συγκριτική παρουσίαση των διελεύσεων ανά κατάστημα, ανά φύλο, ανά γεωγραφική 
προέλευση.

Μελέτη περίπτωσης: «ΟΧΥΖΕD»

Η OXYZED είναι μια εταιρεία παραγωγής διαφημίσεων και γενικότερα ειδικεύεται στην 
επεξεργασία ήχου. Υπάρχουν επτά θέσεις εργασίας (χειριστές του ERP) και οι βασικές ανά-ERP) και οι βασικές ανά-) και οι βασικές ανά-
γκες της εταιρείας είναι αυτές που προέρχονται από τις υποχρεώσεις της απέναντι στο νόμο 
και έχουν να κάνουν με έκδοση παραστατικών και τήρηση όλων των απαιτούμενων της 
γενικής λογιστικής. 

Επιλέξανε ένα προ-παραμετροποιημένο προϊόν χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί 
να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες μιας επιχείρησης. Η λύση αυτή απευθύνεται σε 
μεσαίες επιχειρήσεις με συγκεκριμένες ανάγκες, οι οποίες όμως δεν είναι διατεθειμένες 
να προβούν σε μεγάλες επενδύσεις για τη μηχανοργάνωσή τους.

Πέρα από την εγκατάσταση της standard γενικής λογιστικής, ένα δεύτερο σκέλος στη συνο-standard γενικής λογιστικής, ένα δεύτερο σκέλος στη συνο- γενικής λογιστικής, ένα δεύτερο σκέλος στη συνο-
λική μηχανογράφηση της OXYZED αποτέλεσε η υλοποίηση ειδικού κυκλώματος (module), 
προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των διαδικασιών που εκτελούνται καθη-
μερινά στο εσωτερικό της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, το κύκλωμα διαχείρισης έργων έχει ιδιαιτερότητες που αφορούν όλες 
τις εταιρείες συναφούς αντικειμένου και σχετίζονται με έλεγχο της διαθεσιμότητας ηχολη-
πτών (προσωπικό της εταιρείας), διαχείριση των studio ηχογραφήσεων, επικοινωνία και 
ανάθεση έργων σε εκφωνητές και, κυρίως, διαχείριση του κόστους των έργων και αυτό-
ματη τιμολόγηση. Για την ολοκλήρωση του κυκλώματος αυτού ακολουθήθηκαν οι εξής 
διαδικασίες:

Φάση 1η: Ανάλυση απαιτήσεων πελάτη: διάρκεια 15 ώρες

Φάση 2η: Υλοποίηση ιδιαιτεροτήτων: διάρκεια 2 μήνες

Φάση 3η: Εγκατάσταση – Έλεγχος παραδοτέου: διάρκεια 15 ημέρες

Φάση 4η: Παραμετροποίηση συστήματος: διάρκεια 10 ώρες

Φάση 5η: Εκπαίδευση χειριστών: διάρκεια 10 ώρες

Συνολικά, οι παραπάνω φάσεις ολοκληρώθηκαν μέσα σε τέσσερις ημερολογιακούς μήνες 
και απασχολήθηκαν ένας αναλυτής και δύο προγραμματιστές.
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3.8  Ηλεκτρονική διαχείριση πελατών (e-CRM)

3.8.1  Εισαγωγή

Ο όρος Customer Relationship Management ή Marketing (CRM) δηλώνει τη μεθοδολο-
γία που βοηθά στην επισήμανση και την προσέλκυση των καταναλωτών μέσα από τη δια-
δικασία ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων (επιχείρηση – πελάτης). Πρόκειται για μια 
μεθοδολογία που θέτει τον πελάτη στο επίκεντρο της επιχειρηματικής διαδικασίας.

Στόχος του πελατοκεντρικού χαρακτήρα CRM είναι η διαχρονική πώληση και εξυπηρέτηση 
πελατών, πιστών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, μέσα από ένα συγκεκριμένο σύστημα 
διαχείρισης. 

Η έλευση του Internet άλλαξε δραστικά την κατάσταση και κατέστησε το CRM ως elec-
tronic-CRM ή e-CRM. Το χαμηλό κόστος επικοινωνίας του Internet επιτρέπει στις επιχει- επιτρέπει στις επιχει-
ρήσεις να συλλέγουν και να επεξεργάζονται σε πολύ μικρό χρόνο μεγάλο όγκο δεδομέ-
νων πωλήσεων, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής περιοχής στην οποία πραγματοποιούνται 
οι συναλλαγές. 

Η επίδραση μάλιστα του Internet στο CRM ήταν τέτοια, που πλέον ο όρος e-CRM ταυτίστηκε 
με το CRM. Πλέον κανείς δε θεωρεί μεθοδολογίες ως CRM χωρίς τη χρήση της νέας τεχνο-CRM. Πλέον κανείς δε θεωρεί μεθοδολογίες ως CRM χωρίς τη χρήση της νέας τεχνο-. Πλέον κανείς δε θεωρεί μεθοδολογίες ως CRM χωρίς τη χρήση της νέας τεχνο-CRM χωρίς τη χρήση της νέας τεχνο- χωρίς τη χρήση της νέας τεχνο-
λογίας της τηλε-πληροφορικής. 

Σήμερα ο ορισμός του η-επιχειρείν περιλαμβάνει, εκτός από την ανταλλαγή των αγαθών 
και υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου, την εξυπηρέτηση πελατών και τη δι-επιχειρηματική 
συνεργασία. Το e-CRM, το οποίο αναπτύσσεται επικουρικά/συμπληρωματικά με τη 
γενική στρατηγική CRM μιας επιχείρησης, μεταμορφώνεται σε μια νέα ενσωματω-CRM μιας επιχείρησης, μεταμορφώνεται σε μια νέα ενσωματω- μιας επιχείρησης, μεταμορφώνεται σε μια νέα ενσωματω-
μένη on-line εφαρμογή, η οποία περιλαμβάνει ανάλυση του web, διαχείριση περιεχομέ-on-line εφαρμογή, η οποία περιλαμβάνει ανάλυση του web, διαχείριση περιεχομέ--line εφαρμογή, η οποία περιλαμβάνει ανάλυση του web, διαχείριση περιεχομέ-line εφαρμογή, η οποία περιλαμβάνει ανάλυση του web, διαχείριση περιεχομέ- εφαρμογή, η οποία περιλαμβάνει ανάλυση του web, διαχείριση περιεχομέ-web, διαχείριση περιεχομέ-, διαχείριση περιεχομέ-
νου (content management) και εργαλεία πολυεπίπεδης συνεργασίας. Σήμερα οι εφαρ-content management) και εργαλεία πολυεπίπεδης συνεργασίας. Σήμερα οι εφαρ- management) και εργαλεία πολυεπίπεδης συνεργασίας. Σήμερα οι εφαρ-management) και εργαλεία πολυεπίπεδης συνεργασίας. Σήμερα οι εφαρ-) και εργαλεία πολυεπίπεδης συνεργασίας. Σήμερα οι εφαρ-
μογές e-CRM επικεντρώνονται σε μια περισσότερο «ολιστική» αντιμετώπιση των πελα-e-CRM επικεντρώνονται σε μια περισσότερο «ολιστική» αντιμετώπιση των πελα--CRM επικεντρώνονται σε μια περισσότερο «ολιστική» αντιμετώπιση των πελα-CRM επικεντρώνονται σε μια περισσότερο «ολιστική» αντιμετώπιση των πελα- επικεντρώνονται σε μια περισσότερο «ολιστική» αντιμετώπιση των πελα-
τών και η χρήση των κατάλληλων on-line τεχνολογιών τις καθιστούν ικανές να σας εξα-on-line τεχνολογιών τις καθιστούν ικανές να σας εξα--line τεχνολογιών τις καθιστούν ικανές να σας εξα-line τεχνολογιών τις καθιστούν ικανές να σας εξα- τεχνολογιών τις καθιστούν ικανές να σας εξα-
σφαλίσουν πιο ευχαριστημένους πελάτες και κατά συνέπεια μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων. 
Η εμφάνιση του Internet έδωσε ισχυρή ώθηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις οποίες 
δόθηκε η ευκαιρία να αποκτήσουν δυναμική παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο και αντίστοι-
χου βεληνεκούς επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεδομένου ότι το on-line καταναλωτικό 
κοινό αυξάνεται συνεχώς, οι επιχειρήσεις αναζητούν καινοτόμες και αποδοτικές μεθόδους 
προκειμένου να μπορέσουν να το προσεγγίσουν. Πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν ότι 
η αγορά των εφαρμογών CRM έχουν ετήσια αύξηση της τάξης του 30%. Οι επιτυχέστερες 
e-CRM στρατηγικές είναι αυτές οι οποίες συνδυάζουν τις on-line πρωτοβουλίες της επιχεί--CRM στρατηγικές είναι αυτές οι οποίες συνδυάζουν τις on-line πρωτοβουλίες της επιχεί-CRM στρατηγικές είναι αυτές οι οποίες συνδυάζουν τις on-line πρωτοβουλίες της επιχεί- στρατηγικές είναι αυτές οι οποίες συνδυάζουν τις on-line πρωτοβουλίες της επιχεί-on-line πρωτοβουλίες της επιχεί--line πρωτοβουλίες της επιχεί-line πρωτοβουλίες της επιχεί- πρωτοβουλίες της επιχεί-
ρησης με τους μακροπρόθεσμους εταιρικούς της στόχους. Και αντίθετα προς την τρέχουσα 
αντίληψη, αυτό μπορεί να επιτευχθεί χωρίς υψηλή δαπάνη χρόνου και χρήματος.

Μολονότι το on-line τμήμα μιας εφαρμογής CRM είναι απλώς ένα κομμάτι του παζλ, ανα-on-line τμήμα μιας εφαρμογής CRM είναι απλώς ένα κομμάτι του παζλ, ανα--line τμήμα μιας εφαρμογής CRM είναι απλώς ένα κομμάτι του παζλ, ανα-line τμήμα μιας εφαρμογής CRM είναι απλώς ένα κομμάτι του παζλ, ανα- τμήμα μιας εφαρμογής CRM είναι απλώς ένα κομμάτι του παζλ, ανα-CRM είναι απλώς ένα κομμάτι του παζλ, ανα- είναι απλώς ένα κομμάτι του παζλ, ανα-
μένεται να γίνει πολύ σημαντικότερο, δεδομένου ότι πολλοί καταναλωτές χρησιμοποιούν 
το Internet ως αρχική πηγή για τις αγορές τους, τις πληροφορίες και την έρευνα. Σύμφωνα 
με αναλυτές, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
οι οποίες λαμβάνουν τη μεγάλη απόφαση για διεθνή on-line δραστηριοποίηση είναι ο λαν-on-line δραστηριοποίηση είναι ο λαν--line δραστηριοποίηση είναι ο λαν-line δραστηριοποίηση είναι ο λαν- δραστηριοποίηση είναι ο λαν-
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θασμένος υπολογισμός των ιδιαιτεροτήτων των τοπικών αγορών, τις ανάγκες των οποίων 
επιθυμούν να καλύψουν.

Κατά την εφαρμογή μιας λύσης e-CRM, είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι οι πελά-e-CRM, είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι οι πελά--CRM, είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι οι πελά-CRM, είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι οι πελά-, είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι οι πελά-
τες σας μπορεί να προέρχονται από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και ότι η γλώσσα, οι 
συνήθειες και οι κώδικες επικοινωνίας διαφέρουν. Με την ενσωμάτωση μιας «ευφυούς» 
εφαρμογής βασισμένης στις τεχνολογίες IP, εσείς, ως μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, μπο-IP, εσείς, ως μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, μπο-, εσείς, ως μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, μπο-
ρείτε να αποκομίσετε σημαντικά οφέλη, καθώς χτίζετε σχέσεις σε στερεές βάσεις με τους 
πελάτες σας, σχέσεις οι οποίες βασίζονται στη γνώση του «ποιος» είναι ο πελάτης, «πού» 
βρίσκεται και «τι» χρειάζεται.

Βασικά χαρακτηριστικά του e-CRM: 

1. Διαχείριση Επαφών (Contact Management)
	 ●	 	Επισκόπηση των επαφών.
	 ●	 	Ο έλεγχος διπλο-εγγραφής προειδοποιεί αυτόματα το χρήστη εάν εισαχθούν ξανά 

στοιχεία για μια επαφή που ήδη υπάρχει.
	 ●	 	Κατηγοριοποίηση των επαφών με κριτήρια του χρήστη.
	 ●	 	Προσωποποιημένη προσέγγιση των επαφών.

2. Διαχείριση Εργασιών (Task Management)
	 ●	 	Οργάνωση εκστρατείας marketing και πωλήσεων.
	 ●	 	Δημιουργία προσωπικής λίστας εργασιών που εκκρεμούν (to-do).
	 ●	 	Ανάθεση εργασιών σε χρήστες ή ομάδες χρηστών που έχουν ορισθεί στο σύστημα.
	 ●	 	Δημιουργία δραστηριότητας αποτελούμενη από διάφορες εκκρεμείς εργασίες.
	 ●	 	Δημιουργία εσωτερικών εκκρεμών εργασιών που δε συνδέονται με κάποια επαφή.

3. Ταξινόμηση Επαφών (Contact Classification)
	 ●	 	Ταξινόμηση επαφών σε κατηγορίες και παραμετροποίηση των μηνυμάτων στις ιδι-

αίτερες απαιτήσεις κάθε πελάτη.
	 ●	 	Αυτοματοποιημένη ομαδοποίηση των επαφών βάσει κριτηρίων του χρήστη, π.χ., 

ομαδοποίηση επαφών βάσει εσόδων

4. Διαχείριση Εκστρατειών (Campaign Management)
	 ●	 	Οργάνωση εκστρατειών βάσει των τμημάτων αγοράς που ορίστηκαν από το χρήστη.
	 ●	 	Διαχωρισμός σε τμήματα των επαφών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως 

πωλήσεις, προφίλ επαφών και αλληλεπιδράσεις.
	 ●	 	Επαναχρησιμοποίηση υπαρχόντων τμημάτων:
	 	 ❍			Προσδιορίζεται, για παράδειγμα, εάν τα τμήματα θα ενημερώνονται κάθε φορά 

που εισάγεται νέα πληροφορία για την επαφή ή αποκλεισμός μιας ομάδας από 
κάποιες ενέργειες ως direct mailing.

	 ●	 	Χρήση πολυ-γλωσσικών εργαλείων για την προσέγγιση επαφών σε άλλες γλώσσες.
	 ●	 	Συγχώνευση (mail merge) ενός τμήματος με ένα κείμενο Microsoft Word.
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5.  Διαχείριση Αρχείων και Καταγραφή Επικοινωνιών (Document Management & 
Interaction Log)

	 ●	 	Καταγραφή (log) της επικοινωνίας με τις επαφές, όπως τηλεφωνικές συνομιλίες, 
συναντήσεις ή αλληλογραφία:

  ❍			Εάν μια επικοινωνία περιλαμβάνει και κάποιο έγγραφο, αυτό μπορεί να αποθη-
κευτεί στη σχετική επαφή για μελλοντική χρήση.

	 ●	 	Καταγραφή επικοινωνιών που πραγματοποιήθηκαν με άλλες εφαρμογές, συμπερι-
λαμβανομένων εγγράφων που απεστάλησαν στις επαφές του χρήστη.

	 ●	 	Κλήση μιας επαφής κάνοντας κλικ στο σχετικό κουμπί της κάρτας με χρήση των τηλε-
πικοινωνιακών τεχνολογιών TAPI (Telephony Application Programming Interface).

6. Διαχείριση Ευκαιριών (Opportunity Management)
	 ●	 	Παρακολούθηση των ευκαιριών πωλήσεων (sales opportunities).
	 ●	 	Ορισμός φάσεων στη διαδικασία πωλήσεων.
	 ●	 	Επισκόπηση των ευκαιριών στο δίκτυο πωλήσεων.

7. Αναζήτηση Επαφών (Contact Search)
	 ●	 	Αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με μια επαφή, όπως μια ευκαιρία πώλησης, η 

διεύθυνση ή ένα σχόλιο.
	 ●	 	Ανεύρεση του ονόματος της επαφής.

3.8.2  Οφέλη για την επιχείρηση

Ο όρος Customer Relationship Management ή Marketing (CRM) δηλώνει τη μεθοδολογία 
που βοηθά στην επισήμανση και την προσέλκυση των καταναλωτών μέσα από τη διαδικα-
σία ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων (επιχείρηση – πελάτης).

Πρόκειται για μια μεθοδολογία που θέτει τον πελάτη στο επίκεντρο της επιχειρηματικής 
διαδικασίας. Στόχος του πελατοκεντρικού χαρακτήρα CRM είναι η διαχρονική πώληση και 
εξυπηρέτηση πελατών, πιστών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες, μέσα από ένα συγκεκρι-
μένο σύστημα διαχείρισης.

Στις προτεραιότητες της μεθοδολογίας αυτής τοποθετείται η συγκέντρωση των συγκεκριμέ-
νων και, σε πολλές περιπτώσεις, διαφορετικών μεταξύ τους αναγκών, που έχουν οι πελά-
τες. Επίσης προτεραιότητα έχει η τοποθέτηση σειράς ενεργειών από την πλευρά των επι-
χειρήσεων, με τελικό σκοπό την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού. Κυρίαρχο στοι-
χείο του CRM είναι η αλλαγή που φέρνει στην επιχειρηματική σκέψη και δομή, μέσα από 
τις διευκολύνσεις και φυσικά τις προοπτικές κέρδους. 

Ειδικότερα, τα οφέλη που αποκομίζει μία επιχείρηση από την υλοποίηση εφαρμογής 
e-CRM εντοπίζονται σε τέσσερις τομείς: 

Αύξηση εσόδων 

H αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων πελατείας δημιουργεί σπουδαία ευκαιρία για: 
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●	 	την προσέλκυση καινούριων πελατών,
●	 	την πώληση περισσότερων προϊόντων και υπηρεσιών σε υφιστάμενους πελάτες 

(cross-selling),
●	 	τη μακροχρόνια διατήρηση των πελατών, 
●	 	την αύξηση των πωλήσεων στρατηγικών προϊόντων σε υπάρχοντες πελάτες 

(up-selling), 
●	 	την αύξηση των πωλήσεων σε πελάτες που αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες υψηλού 

περιθωρίου κέρδους. 

Μείωση κόστους

H υλοποίηση μιας στρατηγικής CRM επιδρά άμεσα στο κόστος μιας επιχείρησης, ιδιαίτερα 
στις παρακάτω περιοχές: 

■ Περιβάλλον εργασίας

	 ●	 	Βελτίωση εργασιακού περιβάλλοντος και άρα αύξηση παραγωγικότητας προσωπι-
κού και μείωση ποσοστού μετακινήσεων.

■ Διαδικασίες λειτουργίας

	 ●	 	Αυτοματοποίηση διαχείρισης ερωτήσεων και παραπόνων πελατών, προετοιμασίας 
προσφορών και διαμόρφωσης ειδικών τιμών. 

■ Δραστηριότητες πώλησης

	 ●	 	Περισσότερο ακριβείς προβλέψεις πωλήσεων λόγω της βελτίωσης της ποιότητας 
πληροφόρησης.

	 ●	 	Χαμηλότερα λειτουργικά κόστη, όπως δαπάνες ταξιδιών και τηλεφώνων.

	 ●	 	Συντομότεροι κύκλοι πώλησης.

Απόκτηση ευελιξίας 

	 ●	 	Ταχύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς. 

	 ●	 	Διευκόλυνση υιοθέτησης αλλαγών, αναφορικά προς το προϊόν, την τιμολογιακή 
πολιτική και την πληροφόρηση σε επίπεδο marketing data. 

	 ●	 	Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση. 

Απλοποίηση εσωτερικής οργάνωσης 

	 ●	 	Οργάνωση επιχειρησιακών διαδικασιών, συνδέοντας μεταξύ τους διαφορετικές 
λειτουργίες, στο πλαίσιο μιας πελατοκεντρικής στρατηγικής. 

	 ●	 	Επιτάχυνση ροής εργασιών (workflow). 

	 ●	 	Εξάλειψη μη παραγωγικής ροής πληροφόρησης. 

H μεγάλη υπόσχεση του CRM είναι η δυνατότητα ανταπόκρισης στις εξατομικευμένες ανά- μεγάλη υπόσχεση του CRM είναι η δυνατότητα ανταπόκρισης στις εξατομικευμένες ανά-CRM είναι η δυνατότητα ανταπόκρισης στις εξατομικευμένες ανά- είναι η δυνατότητα ανταπόκρισης στις εξατομικευμένες ανά-
γκες των πελατών με μία συστηματοποιημένη μεθοδολογία. Η νέα τεχνολογία και η εξέλιξη 
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του λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών επιτρέπουν τον προγραμματισμό και την 
ενεργοποίηση επαφών με τους πελάτες, με βάση την ίδια την αγοραστική συμπεριφορά και 
τις συνήθειές τους, τις οποίες μπορούμε να γνωρίζουμε σε αρκετά μεγάλο βάθος.

Ας δούμε όμως τι σημαίνουν όλα αυτά στην καθημερινή πρακτική των επιχειρήσεων:

●	 	Το CRM βοηθά το τμήμα marketing να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά των καλών 
πελατών της επιχείρησης, στοχεύοντας έτσι καλύτερα τις διαφημιστικές της εκστρα-
τείες. 

●	 	Η επικοινωνία με τον πελάτη βοηθά τους πωλητές να δημιουργήσουν καλύτερες σχέ-
σεις ενώ είναι σε θέση –έχοντας όλες τις πληροφορίες γι’ αυτούς– να καλύψουν κατά 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο και έγκαιρα τις ανάγκες τους.

●	 Η επιχείρηση μπορεί να πραγματοποιεί καλύτερα πωλήσεις από απόσταση. 

●	 	Η διαχείριση των λογαριασμών των πελατών γίνεται ευκολότερη γιατί οι πληροφορίες 
για αυτούς είναι συγκεντρωμένες, ταξινομημένες και στη διάθεση όλων των υπαλλή-
λων. 

●	 	Οι υπάλληλοι έχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις ανά-
γκες των πελατών, να επιλύσουν τα προβλήματά τους, αλλά και να δημιουργήσουν επι-
πρόσθετες πωλήσεις.

3.8.3  Παραδείγματα – Εφαρμογές

Μελέτη περίπτωσης: Pizza Fun

Παρά το γεγονός ότι οι ηλεκτρονικές εφαρμογές CRM είναι πολύ πρόσφατες, αρκετές επι-CRM είναι πολύ πρόσφατες, αρκετές επι- είναι πολύ πρόσφατες, αρκετές επι-
χειρήσεις κατόρθωσαν να τις αξιοποιήσουν, αποκτώντας έτσι σημαντικό προβάδισμα ένα-
ντι του εγχώριου ανταγωνιστή τους. 

Από τα πλέον επιτυχημένα παραδείγματα μικρομεσαίας επιχείρησης που αξιοποίησε με 
επιτυχία το CRM και μεγάλωσε σε σύντομο χρονικό διάστημα τους τζίρους της είναι αυτό 
της Pizza Fun. Τα συγκεκριμένα καταστήματα εστίασης, μέσα από την ηλεκτρονική οργά-Pizza Fun. Τα συγκεκριμένα καταστήματα εστίασης, μέσα από την ηλεκτρονική οργά- Fun. Τα συγκεκριμένα καταστήματα εστίασης, μέσα από την ηλεκτρονική οργά-Fun. Τα συγκεκριμένα καταστήματα εστίασης, μέσα από την ηλεκτρονική οργά-. Τα συγκεκριμένα καταστήματα εστίασης, μέσα από την ηλεκτρονική οργά-
νωση της βάσης δεδομένων τους, κατόρθωσαν να έχουν πλήρη στοιχεία του πελατολογίου 
τους ενώ, με την παράλληλη οργάνωση ενός δυναμικού call center, είχαν τη δυνατότητα να 
εξυπηρετούν άμεσα τους πελάτες.

Παράλληλα με μία μορφή after sales service προχώρησαν σε ένα σύστημα επιβράβευσης 
των καλύτερων καταναλωτών ενώ ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην επικοινωνία. Για παρά-
δειγμα, αμέσως μετά την αποστολή μίας παραγγελίας, η τηλεφωνήτρια με ευγενικό τρόπο 
επικοινωνούσε, προσπαθώντας να μάθει κατά πόσο ο πελάτης εξυπηρετήθηκε και αν αντι-
μετώπισε προβλήματα. Με τον τρόπο αυτό χτίστηκε μία ιδιαίτερη σχέση. Παράλληλα με την 
αξιοποίηση της βάσης δεδομένων, η εταιρεία ξεκίνησε μία πιο οργανωμένη και στοχευ-
μένη αποστολή διαφημιστικού υλικού, χωρίς να δαπανά χρήματα στην «τυφλή» αποστολή 
φυλλαδίων, απλά «πετώντας» τα κάτω από τις πόρτες, όπως συνηθίζεται από τις νεοπαγείς 
αλυσίδες εστίασης.
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Παραδείγματα χρήσης μεθόδων CRM 

Το CRM είναι ουσιαστικά μια μεθοδολογία η οποία στηρίζεται στην εκτεταμένη χρήση 
βάσεων δεδομένων. Σε αυτές η εταιρεία τηρεί ένα πλήθος από πληροφορίες οι οποίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για να αυξήσουν τις πωλήσεις της είτε για να εξυπη-
ρετηθεί καλύτερα η ήδη υπάρχουσα πελατεία της (γεγονός που θα αυξήσει τις πωλήσεις 
μακροπρόθεσμα). 

●	 	Μια εταιρεία πώλησης αυτοκινήτων παρακολουθεί πότε λήγει η εγγύηση όσων αυτο-
κινήτων πούλησε και επικοινωνεί με τους πελάτες της για να τους υπενθυμίσει λίγο 
πριν από τη λήξη της ότι, αν αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορούν ακόμη 
να το επιδιορθώσουν δωρεάν. 

●	 	Μια εταιρεία πώλησης ηλεκτρικών ειδών επικοινωνεί με όσους πελάτες έχουν αγο-
ράσει ηλεκτρικές κουζίνες από εκείνη για να τους ενημερώσει ότι πλέον πουλάει και 
σκεύη κουζίνας. 

●	 	Μια εταιρεία Internet επικοινωνεί με όσους πελάτες της «ενοχλούν» συχνά το τμήμα 
τεχνικής υποστήριξης για να τους ενημερώσει ότι η εταιρεία Χ οργανώνει σεμινάρια 
χρήσης του Internet. 

Όπως είναι φανερό από τα παραπάνω, το σημείο-κλειδί για την αποτελεσματική αξιο-
ποίηση του CRM είναι η προσεκτική τήρηση όλων των χρήσιμων πληροφοριών σε μία ή 
περισσότερες βάσεις δεδομένων και η δημιουργική φαντασία των ανθρώπων οι οποίοι θα 
τα χρησιμοποιήσουν για την πώληση και άλλων ειδών ή για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
του πελάτη. 

ΣΥΝΟΨΗ 

Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής παρουσιάζονται μεταξύ άλλων: ορισμοί και στοιχεία που 
αφορούν τις ηλεκτρονικές αγορές, καθώς και τη δομή και οργάνωση των επιχειρήσεων για 
να τις υποστηρίξουν. Επίσης, περιγράφονται βέλτιστες πρακτικές από τον ελληνικό χώρο 
που υλοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές, καθώς και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας.
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Αυτοαξιολόγηση

Ασκήσεις

 1. Τα εμπλεκόμενα μέρη στις ηλεκτρονικές αγορές είναι:
  1. Οι Προμηθευτές
  2. Οι Αγοραστές 
  3. Ο Διαχειριστής της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής αγοράς
  4. Όλα τα παραπάνω
  5. Κανένα από τα παραπάνω

 2.  Η δημιουργία e-marketplace διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και της 
εξασφαλίζει σημαντικό κέρδος.

    Σωστό                                              Λάθος

 3.  Η ηλεκτρονική αγορά αποτελεί έναν εικονικό χώρο συγκέντρωσης επιχειρήσεων, ο 
οποίος προωθεί το συνεργατικό εμπόριο.

    Σωστό                                              Λάθος

 4.  Η αυτοματοποίηση και η προτυποποίηση της διαδικασίας πώλησης-προμήθειας επι-
τρέπουν στις επιχειρήσεις να μειώσουν το κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

    Σωστό                                              Λάθος

 5.  Η αυτοματοποίηση και η ευκολία διενέργειας των προμηθειών και πωλήσεων επι-
τρέπουν αύξηση της ταχύτητας των διαδικασιών, ωστόσο οι επιχειρήσεις είναι υπο-
χρεωμένες να διατηρούν υψηλά αποθέματα.

    Σωστό                                              Λάθος

 6.  Ορισμένα εμπόδια που υπάρχουν και αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την 
ουσιαστική ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω των ηλεκτρονικών διεπιχειρηματικών 
αγορών είναι τα εξής:

  1. Αφελής διαχείριση
  2. Χαμηλής ποιότητας τεχνολογικές εφαρμογές
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  3. Όλα τα παραπάνω

  4. Κανένα από τα παραπάνω

 7.  Οι ηλεκτρονικές διεπιχειρηματικές αγορές θα αποφέρουν κέρδη αλλά, για να επιτευ-
χθεί αυτό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενεργήσουν ως εξής:

  1. Δίνοντας κίνητρα στα στελέχη

  2. Συνάπτοντας στρατηγικές σχέσεις

  3.  Διαφυλάσσοντας τις καλές επιχειρηματικές πρακτικές από το εσωτερικό και το 
εξωτερικό περιβάλλον

  4. Κανένα από τα παραπάνω

 8.  Το e-marketplace στο οποίο πολλές εταιρείες εστιάζουν σε κοινές λειτουργίες ή επι-e-marketplace στο οποίο πολλές εταιρείες εστιάζουν σε κοινές λειτουργίες ή επι--marketplace στο οποίο πολλές εταιρείες εστιάζουν σε κοινές λειτουργίες ή επι-marketplace στο οποίο πολλές εταιρείες εστιάζουν σε κοινές λειτουργίες ή επι- στο οποίο πολλές εταιρείες εστιάζουν σε κοινές λειτουργίες ή επι-
χειρηματικές διαδικασίες αποκαλείται:

  1. Δημόσιο

  2. Ιδιωτικό

  3. Οριζόντιο

  4. Κάθετο

 9.  Το e-marketplace στο οποίο οι συμμετέχουσες εταιρείες εστιάζονται σε ένα σχετικά 
στενό εύρος από αγαθά και υπηρεσίες αποκαλείται:

  1. Δημόσιο

  2. Ιδιωτικό

  3. Οριζόντιο

  4. Κάθετο

 10.  Το e-marketplace στο οποίο μια πραγματικά ανοικτή αγορά χαρακτηρίζεται από 
παγκόσμια συμμετοχή και διάφορους τύπους αλληλεπίδρασης αποκαλείται:

  1. Δημόσιο

  2. Ιδιωτικό

  3. Οριζόντιο

  4. Κάθετο

 11.  Στις καθοδηγούμενες από τους αγοραστές αγορές η ηλεκτρονική αγορά δημιουργεί-
ται από ένα συνεταιρισμό αγοραστών, οι οποίοι προμηθεύονται προϊόντα και υπηρε-
σίες μέσω Διαδικτύου.

    Σωστό                                              Λάθος
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 12.  Στις ανεξάρτητες αγορές η ηλεκτρονική αγορά δημιουργείται με σκοπό να προσελκύ-
σει προμηθευτές.

    Σωστό                                              Λάθος

 13.  Στις καθοδηγούμενες αγορές από προμηθευτές η ηλεκτρονική αγορά δημιουργείται 
από ένα συνεταιρισμό προμηθευτών ή πωλητών.

    Σωστό                                              Λάθος

 14.  Η κατηγορία αγορών που αποτελεί τη δημοφιλέστερη τα τελευταία χρόνια είναι οι 
καθοδηγούμενες αγορές από παρόχους τεχνολογικών εφαρμογών.

    Σωστό                                              Λάθος

 15. Οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι:
  1.  Τρεις
  2.  Τέσσερις
  3.  Πέντε
  4.  Κανένα από τα παραπάνω

 16.  Τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών προμηθειών για τις επιχειρήσεις δεν είναι η 
εξοικονόμηση χρόνου μόνο αλλά και η εξοικονόμηση χρήματος από τη λειτουργία 
των προμηθειών.

    Σωστό                                              Λάθος

 17.  Η ηλεκτρονική προμήθεια αφορά στη διαδικασία ηλεκτρονικής προσφοράς και προ-
μήθειας αγαθών, υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών.

    Σωστό                                              Λάθος

 18.  Καθώς η διαδικασία προμηθειών βελτιώνεται, αρχίζουν να αναπτύσσονται στενό-
τερες σχέσεις με συγκεκριμένους προμηθευτές, καθιστώντας τους στρατηγικούς 
συνεργάτες.

    Σωστό                                              Λάθος

 19.  Η πληροφορική διευκολύνει την ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας εσωτερικά 
και εξωτερικά της επιχείρησης, υποστηρίζοντας την υιοθέτηση προηγμένων μεθό-
δων διοίκησής της.

    Σωστό                                              Λάθος
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 20.  Η επιτυχία μίας πύλης δεν εξαρτάται από το πλήθος των ενεργών συμμετεχόντων 
που διαθέτει.

    Σωστό                                              Λάθος

 21.  Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες είναι μία από τις πιο προχωρημένες μεθόδους ηλε-
κτρονικών προμηθειών.

    Σωστό                                              Λάθος

 22. Η πιο γνωστή μορφή ηλεκτρονικών δημοπρασιών είναι η:
  1.  Ολλανδική
  2.  Αγγλική
  3.  Γιαπωνέζικη
  4.  Αμερικάνικη

 23.  Η δημοπρασία η οποία αποτελείται από έναν πωλητή και πολλούς αγοραστές, στην 
οποία οι συμμετέχοντες αγοραστές αυξάνουν την τιμή των προσφορών για να αγορά-
σουν ένα αντικείμενο, είναι η:

  1.  Ολλανδική
  2.  Αγγλική
  3.  Γιαπωνέζικη
  4.  Αμερικάνικη

 24.  Η δημοπρασία η οποία αποτελείται από έναν πωλητή και πολλούς αγοραστές, στην 
οποία ένα προϊόν προσφέρεται για πώληση σε σταθερή τιμή, είναι η:

  1.  Ολλανδική
  2.  Αγγλική
  3.  Γιαπωνέζικη
  4.  Αμερικάνικη

 25.  Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες, λόγω του Internet επιτρέπουν, τη συμμετοχή εται-
ρειών χωρίς γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς, και ταυτόχρονα σε πολλα-
πλές γλώσσες.

    Σωστό                                              Λάθος

 26.  Τα ηλεκτρονικά εμπορικά κέντρα (e-malls) αποτελούνται, όπως συμβαίνει και στα 
παραδοσιακά εμπορικά κέντρα, από ένα σύνολο καταστημάτων (e-stores).

    Σωστό                                              Λάθος
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 27.  Μέσα στο εμπορικό κέντρο δεν εφαρμόζεται απαραίτητα μία κοινή μέθοδος πλη-
ρωμής για όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα που βρίσκονται κάτω από μια κοινή 
«ομπρέλα» (επωνυμία). 

    Σωστό                                              Λάθος

 28.  Το πιο γνωστό επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο συνίσταται στο διαδικτυακό marketing 
της εταιρείας ή του καταστήματος για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών είναι 
το:

1. E-mall

2. E-shop

3. E-marketplace

4. Κανένα από τα παραπάνω

 29. Μέσω του e-shop παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης νέων δυνατοτήτων όπως:

1. Παρουσίαση ηλεκτρονικού καταλόγου των διαθέσιμων προϊόντων 

2. Δυνατότητα συμπλήρωσης και αποστολής μιας ηλεκτρονικής παραγγελίας

3. Ηλεκτρονική πληρωμή

4. Διανομή των προϊόντων είτε με ηλεκτρονικό είτε με τον παραδοσιακό τρόπο

5. Κανένα από τα παραπάνω

6. Όλα τα παραπάνω

 30.  Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών που επισκέπτονται την 
ιστοσελίδα ενός ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελεί βασική υποχρέωση.

    Σωστό                                              Λάθος

Απαντήσεις ασκήσεων - Παραπομπή

Άσκηση 1: Όλα τα παραπάνω Παράγραφος 3.1
Άσκηση 2: Λάθος Παράγραφος 3.1
Άσκηση 3: Σωστό Παράγραφος 3.1.3
Άσκηση 4: Σωστό Παράγραφος 3.1.3
Άσκηση 5: Λάθος Παράγραφος 3.1
Άσκηση 6: Όλα τα παραπάνω Παράγραφος 3.2.1
Άσκηση 7: Δίνοντας κίνητρα στα στελέχη Παράγραφος 3.2
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Άσκηση 8: Οριζόντιο Παράγραφος 3.2
Άσκηση 9: Κάθετο Παράγραφος 3.1.1
Άσκηση 10: Δημόσιο Παράγραφος 3.1.1
Άσκηση 11: Σωστό Παράγραφος 3.1.2
Άσκηση 12: Λάθος  Παράγραφος 3.1.2
Άσκηση 13: Σωστό  Παράγραφος 3.1.2
Άσκηση 14: Λάθος  Παράγραφος 3.1.2
Άσκηση 15: Τέσσερις  Παράγραφος 3.1.2
Άσκηση 16: Λάθος Παράγραφος 3.2.1
Άσκηση 17: Σωστό  Παράγραφος 3.2.1
Άσκηση 18: Σωστό  Παράγραφος 3.2.1
Άσκηση 19: Σωστό  Παράγραφος 3.2.2
Άσκηση 20: Λάθος Παράγραφος 3.2.2
Άσκηση 21: Σωστό  Παράγραφος 3.3.1
Άσκηση 22: Αγγλική Παράγραφος 3.3.1
Άσκηση 23: Αγγλική Παράγραφος 3.3.1
Άσκηση 24: Αμερικάνικη Παράγραφος 3.3.1
Άσκηση 25: Σωστό Παράγραφος 3.3.2.
Άσκηση 26: Σωστό Παράγραφος 3.4.1
Άσκηση 27: Λάθος Παράγραφος 3.4.1
Άσκηση 28: E-shop Παράγραφος 3.5.1
Άσκηση 29: Όλα τα παραπάνω Παράγραφος 3.5.1
Άσκηση 30: Σωστό Παράγραφος 3.5.3
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Βοηθητικό υλικό μελέτης

  

      Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη
 ●	 Νομικά θέματα Ηλεκτρονικών Αγορών
 ●	 Ηλεκτρονικό Κατάστημα: Σχεδιασμός και Λειτουργίες
 ●	 Ασφάλεια Συναλλαγών
 ●	 Ηλεκτρονικά Επιχειρηματικά Μοντέλα Αγορών

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες
	 ●	   Business Exchanges, www.be24.gr
	 ●	   CosmoONE, www.cosmoone.gr
	 ●	   Υassas.com, www.yassas.com
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 4.1 Εισαγωγή

 4.2 Βασικές αρχές διαφήμισης στις ΜΜΕ

 4.3 Το Διαδίκτυο ως μέσο προώθησης

 4.4 Ηλεκτρονικά μέσα διαφήμισης

 4.5 Μέτρηση αποτελεσματικότητας προώθησης στο Διαδίκτυο

4.  Προώθηση ΜΜΕ μέσω Διαδικτύου



4.1  Εισαγωγή 

Ο Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης και Επικοινωνίας, μαζί με μια σειρά νομοθετημάτων, 
κανονιστικών διατάξεων και υπουργικών αποφάσεων, συνιστούν το θεσμικό νομικό 
πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας με στόχο την προστασία των καταναλωτών, τη διασφά-
λιση των δικαιωμάτων τους, την προάσπιση των οικονομικών τους συμφερόντων και τη 
θέσπιση κανόνων που διασφαλίζουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και ενιαίας αγοράς. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με την ελληνική νομοθεσία, όπου ο όρος διαφήμιση χρησιμοποιείται 
για να προσδιορίσει εννοιολογικά κάθε ανακοίνωση που γίνεται με οποιοδήποτε μέσο στο 
πλαίσιο εμπορικής, βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας με στόχο 
την προώθηση της διάθεσης αγαθών ή υπηρεσιών, θεσπίζονται οι αρχές που διέπουν την 
προβολή και διαφήμιση. Ειδικότερα, τα μηνύματα τα οποία χρησιμοποιούνται για να διαφη-
μίσουν ένα προϊόν ή / και υπηρεσία πρέπει να είναι νόμιμα, έντιμα, ευπρεπή και ειλικρινή. 
Πρέπει να δημιουργούνται με πνεύμα κοινωνικής ευθύνης, να σέβονται τον ανταγωνισμό, 
να μην παραπλανούν, να μην εξαπατούν και να μην κλονίζουν την εμπιστοσύνη του αγο-
ραστικού κοινού. 

Η προβολή και η διαφήμιση, όπως έχει ειπωθεί, παραδοσιακά ανήκουν στο τμήμα marke-
ting μιας επιχείρησης. Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όμως, οι οποίες δε διαθέτουν τμήμα 
marketing, τις αποφάσεις επιλογής του άριστου μείγματος προβολής λαμβάνουν είτε οι 
συνέταιροι είτε ο ίδιος ο επιχειρηματίας. Πολλές φορές μάλιστα στρέφονται σε διαφημι-
στικά γραφεία, λόγω έλλειψης εμπειρίας στον εν λόγω τομέα. Αυτό δε μειώνει τη σπουδαι-
ότητα της διαδικασίας marketing. Το αντίθετο μάλιστα. Αποδεικνύεται ότι σήμερα περισσό-marketing. Το αντίθετο μάλιστα. Αποδεικνύεται ότι σήμερα περισσό-. Το αντίθετο μάλιστα. Αποδεικνύεται ότι σήμερα περισσό-
τερο από κάθε άλλη φορά οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, οφείλουν να 
σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα μείγμα προβολής. Δεδομένων μάλιστα των δυσμενών 
οικονομικών συνθηκών, των πτωτικών τάσεων στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, 
ιδίως των μικρομεσαίων, και της γενικότερης οικονομικής ύφεσης και κρίσης που κλονίζει 
την αγορά, η προβολή των προϊόντων ή / και των υπηρεσιών μιας επιχείρησης κρίνεται πιο 
επιτακτική, προκειμένου η επιχείρηση να διασφαλίσει ένα μερίδιο της αγοράς και να αυξή-
σει τις πωλήσεις της με απώτερο σκοπό να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της. 

4.2  Βασικές αρχές διαφήμισης στις ΜΜΕ

Η προβολή και η διαφήμιση της μικρομεσαίας επιχείρησης στοχεύει στο να δημιουργήσει 
μια συγκεκριμένη εικόνα για την επιχείρηση και τα προϊόντα της ή / και τις υπηρεσίες της 
στον καταναλωτή. Η προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει ο επιχειρηματίας μιας μικρής 
επιχείρησης είναι αρκετά σημαντική, καθώς το χρηματικό ποσό που μπορεί να διαθέσει, ο 
χρόνος που θα ασχοληθεί, αλλά και τα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει δεν του επιτρέ-
πουν να δράσει απερίσκεπτα και να ρισκάρει. Οι πελάτες σε μια μικρή επιχείρηση αντιλαμ-
βάνονται ότι η διαφημιστική καμπάνια και η προβολή της σε μεγάλο βαθμό αποτελεί προ-
σπάθεια του ίδιου του επιχειρηματία και είναι έτοιμοι να κρίνουν και να αξιολογήσουν την 
αποτελεσματικότητά της, αλλά και τον «αγαθό» σκοπό που αυτός έχει, σύμφωνα και με την 
εμπειρία που έχουν αποκτήσει. Δεδομένου ότι ο καταναλωτής «βομβαρδίζεται» διαρκώς 
από διαφημιστικά μηνύματα που προέρχονται τόσο από μικρές επιχειρήσεις όσο και από 
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μεγάλες εταιρείες που είναι σε θέση να δαπανήσουν υψηλά κεφάλαια, ώστε να κάνουν πιο 
ελκυστικό το προϊόν ή / και την υπηρεσία τους, η στάση του πελάτη απέναντι στη μικρή επι-
χείρηση επικεντρώνεται κυρίως στην ειλικρινή στάση που θα τηρήσει η τελευταία και την 
ποιότητα και διαπροσωπική σχέση που θα αναπτυχθεί, έστω και αν αυτή είναι εξ αποστά-
σεως. 

Σημαντικό στοιχείο που δεν πρέπει να αγνοεί ο επιχειρηματίας είναι η άμεση σχέση που 
έχει ο πελάτης με την ίδια την επιχείρηση και, στις περισσότερες περιπτώσεις, με τον ιδι-
οκτήτη, καθώς και η δυνατότητα να μην παραμένει ανώνυμος αλλά να αναγνωρίζεται το 
αγοραστικό του προφίλ με την είσοδό του στην επιχείρηση, ώστε να διευκολύνεται η αγορά 
του αγαθού που τον ενδιαφέρει. Ο πελάτης συνήθως προτιμάει μια μικρομεσαία επιχεί-
ρηση για να πραγματοποιήσει τις αγορές κυρίως για τους εξής λόγους:

●	 	Έχει μικρότερο εύρος προϊόντων στα οποία μπορεί να αναζητήσει εύκολα αυτό που 
επιθυμεί.

●	 	Έχει συνήθως πληρέστερη πληροφόρηση για τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν συγκρι-
τικά με μεγάλες επιχειρήσεις όπου η πληροφορία «χάνεται» από το τμήμα προμήθειας 
έως τον πωλητή.

●	 	Αποκτά διαπροσωπικές σχέσεις με τον ιδιοκτήτη της μικρής επιχείρησης και αυτό του 
δίνει περισσότερη ασφάλεια και σιγουριά.

●	 	Αναμένει την πλέον ειλικρινή στάση απέναντί του, καθώς αναγνωρίζει ότι το εύρος των 
καταναλωτών της επιχείρησης περιορίζεται σε μια μικρή γεωγραφική περιοχή.

●	 	Εμπιστεύεται ευκολότερα τη μικρή επιχείρηση, καθώς κατά τη διάρκεια της πώλησης 
αναγνωρίζει την παρουσία του ιδιοκτήτη στο κατάστημα με αποτέλεσμα να μπορεί να 
απευθυνθεί άμεσα σε αυτόν σε περίπτωση που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, εν 
αντιθέσει με τη μεγάλη επιχείρηση όπου πολλές φορές δεν μπορεί να διεκδικήσει το 
δίκιο του και η ανωνυμία είναι βασικό αρνητικό χαρακτηριστικό γνώρισμα. 

●	 	Αναγνωρίζει την υπεροχή του στο κατάστημά του, καθώς τα χρήματα που θα διαθέσει 
(λίγα ή πολλά) γνωρίζει ότι έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα για την επιχείρηση και την επι-
βίωσή της και συνεπώς έχει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ.

Οι παραπάνω λόγοι αποτελούν βασικά στοιχεία που θα πρέπει να λάβει υπόψη της μια 
μικρομεσαία επιχείρηση και θα πρέπει να φροντίσει ώστε να εκμεταλλευτεί περισσότερο 
το κενό που δημιουργείται για τον καταναλωτή, αποκτώντας έτσι ένα πλεονέκτημα έναντι 
των μεγάλων επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια ο επιχειρηματίας που προβαίνει στη διαφή-
μιση και προβολή της επιχείρησής του ή / και των προϊόντων της, προκειμένου να προσελ-
κύσει πελάτες, θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι:

●	 δεν πρέπει να θεωρεί δεδομένους τους υπάρχοντες πελάτες,

●	 πρέπει να προωθεί τα πραγματικά οφέλη των προϊόντων,

●	 πρέπει να παροτρύνει τους πελάτες να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες,

●	 πρέπει να είναι σαφής και ειλικρινής κατά τη διαφήμιση ενός προϊόντος, 

●	 πρέπει να αφουγκράζεται τις ανάγκες των πελατών,
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●	 	πρέπει να είναι έτοιμος και οργανωμένος να αντιμετωπίσει τα αποτελέσματα της διαφή-
μισης. 

Έχοντας αναφέρει παραπάνω τους λόγους για τους οποίους ένας πελάτης προτιμάει μια 
μικρομεσαία επιχείρηση για να πραγματοποιήσει τις αγορές του, είναι εύλογο να αναρω-
τηθεί κανείς τι συμβαίνει όταν ο πελάτης δεν μπορεί να προσεγγίσει την επιχείρηση με 
φυσική παρουσία, αλλά ωστόσο πληροφορείται για την ύπαρξή της και τα οφέλη που αυτή 
προσφέρει μέσα από μια ευρείας κλίμακας διαφημιστική προβολή, όπως, για παράδειγμα, 
ένα φυλλάδιο, το ραδιόφωνο, τους τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, καθώς επίσης και 
το Διαδίκτυο. Ειδικά για το Διαδίκτυο, όπου τα διαφημιστικά μηνύματα είναι πιο εύκολα 
να προσεγγίσουν μεγάλο αγοραστικό κοινό το οποίο είναι γεωγραφικά διάσπαρτο σε όλη 
την ελληνική επικράτεια ή ακόμα και στο εξωτερικό, η έννοια της διαφήμισης και προβο-
λής μιας μικρής επιχείρησης αποκτάει ιδιαίτερη σημασία όπως επίσης και αξία. Αποτελεί 
μια ευκαιρία, αλλά και μια πρόκληση, να διευρύνει το πεδίο δραστηριοποίησής της και να 
λειτουργήσει «εικονικά» όπως θα λειτουργούσε μια μεγάλη επιχείρηση με τα υποκαταστή-
ματά της. Αυτά τα μέσα διαφήμισης παρέχουν τη δυνατότητα στις μικρές επιχειρήσεις να 
διεκδικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς (με χαμηλότερο κόστος λόγω της μη ύπαρξης 
καταστημάτων διάσπαρτων σε όλη τη χώρα και όχι μόνο) και να συμβάλουν στην περαι-
τέρω ανάπτυξή τους. Ο χώρος του Διαδικτύου και των ηλεκτρονικών μέσων και εργα-
λείων, γενικότερα, μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά σε μία επιχείρηση ή ακόμη και ως 
μοναδικό μέσο δραστηριοποίησης της επιχείρησης («εικονική» επιχείρηση). Ο τρόπος διοί-
κησης και διαχείρισης μιας επιχείρησης η οποία δραστηριοποιείται μέσω του Διαδικτύου 
(αποκλειστικά ή μη) δε διαφέρει και πάρα πολύ από τον παραδοσιακό τρόπο διοίκησης 
και διαχείρισης. Ο επιχειρηματίας δε χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο μόνο ως μέσο πώλησης 
αλλά και ως μέσο προβολής με σημαντικά χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. Το προφίλ του 
πελάτη όμως διαφοροποιείται αρκετά στο σύγχρονο περιβάλλον με τάση στο μέλλον να 
συγκλίνει προς ένα προφίλ καταναλωτή ο οποίος γνωρίζει τόσο τις παραδοσιακές διαδικα-
σίες διαφήμισης και πώλησης όσο και τις ηλεκτρονικές. 

Η σύγχρονη κοινωνία που ζούμε χαρακτηρίζεται ως η κοινωνία της πληροφορίας. Η πλη-
ροφορία αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία που διαφοροποιούν μια επιχείρηση από τις 
ανταγωνίστριές της. Ο καταναλωτής αναζητά την πληροφορία ιδιαίτερα σε ένα επιχειρημα-
τικό αλλά και κοινωνικό περιβάλλον όπου η ανωνυμία είναι το κύριο συστατικό της. Μια 
μικρομεσαία επιχείρηση δεν αρκεί να διαφημιστεί και να προβληθεί μέσα από σύγχρονα 
τεχνολογικά εργαλεία όπως το Διαδίκτυο. Χρειάζεται να παρέχει όλη εκείνη την πληροφο-
ρία που θα καλύψει το κενό της προσωπικής πώλησης, των διαπροσωπικών σχέσεων 
και της «ανωνυμίας» του καταναλωτή. Η επιχείρηση δεν μπορεί να αναγνωρίσει εύκολα 
το προφίλ του υποψήφιου πελάτη, δεν μπορεί να διαπιστώσει τις ανάγκες του, τη δυσαρέ-
σκειά του, τη «δίψα» για ενημέρωση και τελικά τι είναι αυτό που ζητά. Θα πρέπει να εστιάσει 
σε πραγματικά στοιχεία που αναζητά ένας πελάτης για ένα προϊόν, να διαφημίζει πρόσθετα 
προϊόντα που σχετίζονται με το προϊόν αυτό και που ίσως τα χρειάζεται και γενικότερα 
να «χτίζει» διαρκώς το προφίλ των επισκεπτών και δυνητικών πελατών της. Αυτό απαιτεί 
κόπο και χρόνο για τη μικρή επιχείρηση, το οποίο όμως μπορεί να της αποφέρει, εάν οργα-
νωθεί σωστά και με σύνεση, σημαντικά οφέλη. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι μικρές επιχει-
ρήσεις στο εξωτερικό ξεκίνησαν τις προσπάθειές τους αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου 
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και κατάφεραν να γίνουν σε μερικά χρόνια κολοσσιαίες επιχειρήσεις με τεράστια κέρδη. 
Αυτό βέβαια έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες και όχι μόνο με την προσπάθεια να δια-
φημιστούν και να προβληθούν ηλεκτρονικά, αλλά κυρίως με το να «παλμογραφήσουν» την 
αγορά, να διαπιστώσουν τις ανάγκες της και να δομήσουν ένα μείγμα marketing και ειδι-marketing και ειδι- και ειδι-
κότερα προβολής που ήταν κατάλληλο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό όμως δείχνει ότι 
οι επιχειρήσεις αυτές πέρα από τη διορατικότητά τους εστίασαν στις πραγματικές ανάγκες 
του καταναλωτή και αφουγκράστηκαν τις επιθυμίες του βελτιώνοντας διαρκώς τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες τους. Το Διαδίκτυο και γενικότερα τα ηλεκτρονικά μέσα διαφήμισης και 
προβολής δεν είναι πανάκεια. Ίσως μάλιστα μπορούν να αναφερθούν περισσότερα παρα-
δείγματα αποτυχημένης προβολής παρά επιτυχημένης. Ο κύριος λόγος είναι ένας: οι επι-
χειρήσεις προέβησαν στη χρήση αυτών των μέσων όχι γιατί είχαν διαγνώσει τις ανάγκες 
των πελατών αλλά γιατί μιμήθηκαν τις προσπάθειες άλλων ή δεν έλαβαν σοβαρά υπόψη 
τους την επένδυση που έκαναν σε διαφήμιση, θεωρώντας ότι αυτή θα τους επιφέρει ούτως 
ή άλλως πελάτες και κέρδη. 

Αν μία επιχείρηση επιλέξει να διαφημιστεί και να «περάσει» ένα μήνυμα προς το κατανα-
λωτικό κοινό, θα πρέπει, για να έχει επιτυχία, να οργανώσει έτσι τους μηχανισμούς ανά-
δρασης ώστε το αποτέλεσμα να είναι ένας ευχαριστημένος πελάτης, ο οποίος εξυπηρετή-
θηκε στο μέγιστο βαθμό και ο οποίος θα αποτελέσει ένα «πάγιο περιουσιακό στοιχείο» της 
επιχείρησης που θα τη βοηθήσει να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί διατηρώντας μια διαχρο-
νική αξία στον επιχειρηματικό κόσμο και στο καταναλωτικό κοινό.

4.3  Το Διαδίκτυο ως μέσο προώθησης

Το Διαδίκτυο αποτελεί ένα χώρο διακίνησης ιδεών και πληροφοριών που κύριο στόχο 
έχει να συνδέσει τις ενδιαφερόμενες πλευρές μέσα από ένα πλαίσιο που ενισχύει την επι-
κοινωνία ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής. Η διαφήμιση και γενικότερα το marketing 
βασίζεται στην επικοινωνία αυτή και επενδύει στη σχέση που μπορεί να έχουν οι ενδιαφε-
ρόμενες πλευρές βοηθώντας τους να εξυπηρετηθούν καλύτερα. 

Το Διαδίκτυο αναγνωρίστηκε τα τελευταία χρόνια ως ένα βασικό μέσο προβολής και δια-
φήμισης των επιχειρήσεων, λόγω και της ανάπτυξης εργαλείων που συμβάλλουν στην 
καλύτερη μετάδοση της πληροφορίας και την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών 
μεταξύ του καταναλωτή και του επιχειρηματία. Αρχικά χαρακτηρίστηκε ως ένα μέσο απλής 
διαφήμισης (δημιουργία ενός απλού διαδικτυακού τόπου της επιχείρησης) ή υπεροχής της 
μιας επιχείρησης συγκριτικά με την άλλη, κάτι ανάλογο με τη διαφήμιση που παρέχει ένα 
φυλλάδιο δηλαδή, χωρίς όμως το κοινό να είναι ώριμο αρκετά για να το αποδεχτεί. Σε 
μεταγενέστερη φάση χαρακτηρίστηκε αρνητικά από τα ενοχλητικά pop-up παράθυρα που 
ξεπετάγονταν χωρίς να το επιθυμεί ο χρήστης δημιουργώντας σύγχυση για τη συγκεκρι-
μένη ιστοσελίδα. Επιπλέον, η αλόγιστη χρήση των διαφημιστικών εικονιδίων (banners) και 
διαφημιστικών video, κατά την είσοδο στο διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης, όπως επίσης 
και οι χαμηλές ταχύτητες των συνδέσεων των χρηστών, έκανε δύσχρηστο το περιβάλλον 
περιήγησης με αποτέλεσμα να παρατηρείται απογοήτευση.

Σταδιακά με την αύξηση των ταχυτήτων σύνδεσης στο Διαδίκτυο και με την εκπαίδευση 
τόσο των επιχειρηματιών όσο και του αγοραστικού κοινού ως προς τα οφέλη και τις δυνα-



τότητες που το μέσο μπορεί να παρέχει, διαπιστώθηκε από την επιχείρηση ότι είχε μεγα-
λύτερη ανάγκη για ουσιαστική προβολή (και όχι για εντυπωσιασμό). Επιπλέον, η γνώση 
του επιχειρηματία για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ήταν δύσκολο να «μεταφερθεί» 
στα παραδοσιακά μέσα με συνέπεια να αναζητά νέους τρόπους πληροφόρησης των κατα-
ναλωτών. Έτσι, ξεκίνησε ένας νέος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων για την καλύ-
τερη διαφημιστική προώθηση των προϊόντων τους με συνέπεια τη δημιουργία νέων τεχνο-
λογικών εργαλείων που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Η διαδραστικότητα του ψηφιακού μέσου και η συνεχής διείσδυσή του στην καθημερινό-
τητα των πολιτών κατέστησε το μέσο αυτό όχι απλά ένα εναλλακτικό μέσο διαφήμισης αλλά 
ένα βασικό μέσο που παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα συγκριτικά με τα παραδοσι-
ακά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Εφαρμογές όπως το e-mail marketing, blog marketing κ.λπ. συνιστούν βασικό τμήμα 
της διαφημιστικής προσπάθειας που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, η ανά-
πτυξη των μηχανών αναζήτησης βοήθησε τη διάχυση της πληροφορίας σε παγκόσμιο επί-
πεδο και άλλαξε το πλαίσιο ανταγωνισμού των μικρών επιχειρήσεων είτε μεταξύ τους είτε 
ακόμα και με μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Σε αυτό το αποτέλεσμα συνέβαλε και το σχετικά 
χαμηλό κόστος επένδυσης, καθώς επίσης και η αποτελεσματικότητά του ως μέσο διαφήμι-
σης όπου υπερτερεί σε μεγάλο βαθμό ως προς τα παραδοσιακά μέσα διαφήμισης.

4.4  Ηλεκτρονικά μέσα διαφήμισης

4.4.1  Ο διαδικτυακός τόπος της ΜΜΕ

Ο διαδικτυακός τόπος ως μέσο διαφήμισης και προβολής αποτελεί τη βάση ή το σημείο 
έναρξης και κατάληξης μιας επικοινωνιακής και διαφημιστικής πολιτικής της επιχείρη-
σης στο Διαδίκτυο. Η επιχείρηση έχει πλέον στη διάθεσή της σημαντικό αριθμό διαφορε-
τικών εργαλείων και τεχνικών προκειμένου να διαφημιστεί και να προωθήσει τα προϊό-
ντα της. Ωστόσο τα περισσότερα εργαλεία επικεντρώνονται κυρίως στην προώθηση και 
στην προβολή του διαδικτυακού τόπου-ηλεκτρονικού καταστήματος που έχει δημιουργή-
σει η επιχείρηση λειτουργώντας συμπληρωματικά με αυτό. Αυτό που κάνει τους χρήστες 
του Διαδικτύου που ήδη έχουν επισκεφτεί ένα διαδικτυακό τόπο να τον επισκεφτούν ξανά 
είναι ο τρόπος ενίσχυσης της εταιρικής παρουσίας, το δυναμικό περιεχόμενο το οποίο ανα-
νεώνεται διαρκώς με πιο επίκαιρες πληροφορίες, όπως επίσης και τα μέσα που χρησι-
μοποιούνται για να προβάλουν και να διαφημίσουν τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες και 
κατά πόσο τα μέσα αυτά προκαλούν το ενδιαφέρον του αγοραστικού κοινού. Επιπλέον, 
ο εμπλουτισμός του διαφημιστικού περιεχομένου με αλληλεπιδραστικό οπτικοακουστικό 
υλικό (εικόνα, κινούμενη εικόνα, ήχος και video) προσφέρει περισσότερες δυνατότητες 
πληροφόρησης και μετάδοσης των μηνυμάτων ενώ, ταυτόχρονα, η ορθή χρήση αυτών 
των μέσων αφήνει θετικές εντυπώσεις στο χρήστη. 

Μια επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα διαδικτυακό τόπο για να προβάλει τα προϊ-
όντα της, να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό για τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες και τα 
πλεονεκτήματά τους, καθώς επίσης και για να επιτύχει, σε αρκετές περιπτώσεις, ηλεκτρο-
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νικές πωλήσεις. Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να προβλέπει την ύπαρξη πολλών 
υπηρεσιών. Εκτός από την προώθηση, προβολή / πληροφόρηση και πώληση ενός προϊ-
όντος, θα πρέπει να προβλέπει on-line τεχνική υποστήριξη, πληροφορίες για τα προϊόντα, 
πολιτική εγγυήσεων, επιλογή τρόπου συναλλαγών, λεπτομέρειες για τον τρόπο αποστολής 
των προϊόντων στους πελάτες, λίστα παραγγελιών, στοιχεία και φόρμα επικοινωνίας και 
βοήθεια προς τον πελάτη για να επιλέξει το κατάλληλο προϊόν. Οι υπηρεσίες αυτές υπάγο-
νται στο μείγμα marketing και η σωστή οργάνωση αυτών συμβάλλει θετικά στην προβολή 
της επιχείρησης. 

Σημαντικοί παράγοντες στη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος 

Πίνακας 10: Σημαντικοί παράγοντες στη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

Επιχειρήσεις που επιθυ-
μούν να δημιουργήσουν 
ένα ηλεκτρονικό κατάστημα

Υπάρχουν πολλές εφαρμογές για ηλεκτρονικό κατάστημα. Κριτήριο 
επιλογής δεν αποτελεί μόνο η τιμή, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά 
τεχνικά χαρακτηριστικά που κάνουν την κάθε εφαρμογή ξεχωρι-
στή. Τα πιο σημαντικά είναι να είναι εύχρηστη στον επισκέπτη, αλλά 
και στο διαχειριστή, να αναβαθμίζεται, να μπορεί να τροποποιηθεί με 
βάση τις ανάγκες σας και τελευταίο και κυριότερο να τηρεί τις βασι-
κές προδιαγραφές για τις μηχανές αναζήτησης.

Εκτός από την περίπτωση που ο επιχειρηματίας μπορεί να απευ-
θυνθεί σε κάποιον ειδικό, μπορεί να κάνει και τη δική του έρευνα 
προκειμένου να διαπιστώσει πώς λειτουργεί ο ανταγωνισμός ηλε-
κτρονικά. Παρατηρώντας αντίστοιχους τόπους ανταγωνιστών, θα 
μπορέσει να δει την ευχρηστία και τη λειτουργικότητά τους, το πλή-
θος των παρεχόμενων υπηρεσιών και πληροφοριών, τον τρόπο 
που προσεγγίζουν τον πελάτη, καθώς και τη διαδικασία αγοράς. 
Αυτό θα τροφοδοτήσει με αρκετές ιδέες για τον επιχειρηματικό δια-
δικτυακό τόπο.

Το δεύτερο, και επίσης σημαντικό, είναι ότι η εταιρεία που θα αναλά-
βει τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος θα πρέπει να έχει την 
κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία για να συμβουλέψει τον επι-
χειρηματία και να προτείνει λύσεις ανάλογα με το αντικείμενο της 
επιχείρησης, ενώ παράλληλα θα μπορεί να τον υποστηρίξει στο μέλ-
λον.  

Επιχειρήσεις που επιθυ-
μούν να δημιουργήσουν 
ή να επεκτείνουν ένα ηλε-
κτρονικό κατάστημα

Μερικά βασικά χαρακτηριστικά για ένα επιτυχημένο ηλεκτρονικό 
κατάστημα είναι: 

α)  Καταχώρηση σε μηχανές αναζήτησης. Το 80 – 90% των επισκε-
πτών ενός καταστήματος προέρχονται από τις μηχανές αναζή-
τησης. Περισσότερες πληροφορίες για τις μηχανές αναζήτησης 
παρέχονται σε επόμενη ενότητα. 
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β)  Δομημένη σχεδίαση – εύκολη περιήγηση. Ένας επισκέπτης-
υποψήφιος αγοραστής μπορεί να επισκεφθεί αρκετά καταστή-
ματα μέχρι να βρει αυτό που θέλει. Ένας καλοσχεδιασμένος δια-
δικτυακός τόπος στον οποίο μπορεί να βρει εύκολα αυτό που ανα-
ζητάει, τις περισσότερες φορές, αποτελεί το βασικότερο παράγο-
ντα αγοράς. Βέβαια υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό επισκεπτών 
που δε θα προχωρήσουν άμεσα σε αγορά αλλά θα επισκεφθούν 
το κατάστημα και πάλι αργότερα στο μέλλον. Ένα εύκολο όνομα 
και ένας μοναδικός σχεδιασμός αποτελούν βασικά χαρακτηρι-
στικά για να θυμάται κάποιος το κατάστημά σας.

γ)  Καθαρές φωτογραφίες, επαρκείς περιγραφές. Σε αντίθεση με ένα 
φυσικό κατάστημα, τα e-shops δεν έχουν έναν πωλητή δίπλα στον 
επισκέπτη για να τον πείσει να κάνει μια αγορά. Το κενό αυτό πρέ-
πει να συμπληρωθεί από καλές καθαρές φωτογραφίες των προϊ-
όντων με δυνατότητα μεγέθυνσης και, αν υπάρχουν, έξτρα φωτο-
γραφίες με διαφορετικές όψεις, το προϊόν σε χρήση ή κάποια μεγε-
θυμένη λεπτομέρεια. Τα κείμενα και οι περιγραφές πρέπει να είναι 
επαρκείς, με διαστάσεις, διαθέσιμα χρώματα και πλήρη τεχνικά 
χαρακτηριστικά. Οι κολακευτικές περιγραφές και τα κοσμητικά 
επίθετα έχει αποδειχθεί ότι βοηθούν τους αναποφάσιστους και όχι 
μόνο. Για παράδειγμα, το προϊόν αυτό αποτελεί ένα έξυπνο δώρο, 
είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά, είναι μια έξυ-
πνη πρόταση, είναι πρακτικό, είναι ανθεκτικό, έχει άριστη ποιότητα, 
έχει όμορφο φινίρισμα, μπορεί να συνδυαστεί κ.λπ.

δ)  Απλή διαδικασία παραγγελίας. Σε αρκετές περιπτώσεις οι επι-
χειρήσεις δεν αρκούνται στη χρήση του διαδικτυακού τόπου ως 
μέσο διαφήμισης αλλά προχωρούν ένα βήμα ακόμα εξελίσσοντάς 
τον σε ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα στο οποίο μπο-
ρούν να πραγματοποιηθούν αγορές. Ένα από τα χειρότερα σενά-
ρια σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι ο επισκέπτης να έχει απο-
φασίσει να παραγγείλει το προϊόν, αλλά να δυσκολεύεται να ολο-
κληρώσει τη διαδικασία αγοράς. Πολύπλοκα στάδια, δύσχρηστες 
φόρμες, μη επαρκής πληροφόρηση και χρονοβόρες διαδικασίες 
πολλές φορές λειτουργούν αποτρεπτικά για έναν αγοραστή στο να 
ολοκληρώσει την παραγγελία του. Επίσης πολύ βασικό για έναν 
αγοραστή είναι να γνωρίζει σε πόσο καιρό θα έχει το προϊόν στα 
χέρια του, πόσο και αν θα επιβαρυνθεί με το κόστος της αποστο-
λής και τι επιλογές πληρωμής έχει.

ε)  Ταχύτητα. Ο μέσος χρήστης είναι διατεθειμένος να περιμένει λίγα 
δευτερόλεπτα για το φόρτωμα της αρχικής σελίδας (home page) 
του site και συνήθως αφιερώνει λίγο χρόνο για την αναζήτηση 
και παραγγελία του προϊόντος που τον ενδιαφέρει (στοιχεία του 
Boston Consulting Group). 

Κάθε κατάστημα λοιπόν θα πρέπει να δοκιμάζει σε τακτά χρονικά 
διαστήματα την ταχύτητα ανταπόκρισής του για να εξασφαλίζει ότι 
καλύπτει τις απαιτήσεις των πελατών του.
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Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει αυτό είναι οι ακόλουθοι: 

●	 	Μέτρηση της ταχύτητας με την οποία φορτώνονται οι σελίδες 
από διαφορετικούς προμηθευτές υπηρεσιών Internet (ISPs).

●	 	Μέτρηση της ταχύτητας με την οποία φορτώνονται οι σελίδες 
σε διαφορετικούς υπολογιστές. Σημειώνεται ότι πολλές 
σελίδες κατασκευάζονται με τη χρήση τεράστιου αριθμού 
tables, τα οποία απαιτούν μεγάλη υπολογιστική ισχύ για να 
σχεδιαστούν γρήγορα και σωστά στην οθόνη. 

●	 	Υπολογισμός του χρόνου ανταπόκρισης της βάσης δεδο-
μένων του καταστήματος σε ώρες αιχμής. Κάθε εφαρμογή 
παρουσιάζει καθυστερήσεις όταν δέχεται πολλά αιτήματα 
ταυτόχρονα. Μια κακοσχεδιασμένη εφαρμογή όμως θα 
«γονατίζει» ακόμη και όταν οι χρήστες είναι σχετικά λίγοι.

στ)  Επιλογή του κατάλληλου ύφους. Η σχεδίαση του καταστήμα-
τος πρέπει να συμβαδίζει πάντοτε με τα δημογραφικά χαρακτη-
ριστικά της πλειοψηφίας των πελατών του (π.χ. πιο έντονα σχέ-
δια και χρώματα για ένα νεανικό site ή πιο συντηρητικές απο-site ή πιο συντηρητικές απο- ή πιο συντηρητικές απο-
χρώσεις για ένα χρηματιστηριακό-οικονομικό site). Όποιο και αν 
είναι το κοινό, όμως, το κατάστημα πρέπει να ξεχωρίζει για τον 
επαγγελματισμό του. Γι’ αυτό πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία 
σε λεπτομέρειες, όπως η αρμονική γλώσσα, η καλή σύνταξη, η 
άψογη ορθογραφία, το πλούσιο πληροφοριακό υλικό κ.λπ. 

ζ)   Συνεχής έλεγχος. Κανένας διαδικτυακός τόπος δεν είναι τέλειος. 
Πρέπει λοιπόν πάντοτε να μελετάται η συμπεριφορά των πελα-
τών, και γενικότερα των επισκεπτών του καταστήματος, για να 
εντοπίζονται τα προβλήματα εκείνα που τους αποθαρρύνουν ή 
για να καταγράφονται ποιες είναι οι επιθυμίες τους. Γι’ αυτό θα 
πρέπει να μελετώνται διεξοδικά τα log files. Τα log files είναι 
αρχεία στα οποία καταχωρούνται με πολύ αναλυτικό τρόπο 
πολλές από τις δραστηριότητες των επισκεπτών του site. Ένας 
απλούστερος τρόπος για να μελετήσουμε την ευχρηστία, την αξι-
οπιστία και την καλή λειτουργία του καταστήματός μας είναι η 
χρήση των λεγόμενων mystery shoppers. Πρόκειται για ανθρώ-mystery shoppers. Πρόκειται για ανθρώ- shoppers. Πρόκειται για ανθρώ-shoppers. Πρόκειται για ανθρώ-. Πρόκειται για ανθρώ-
πους οι οποίοι λειτουργούν ως εικονικοί αγοραστές. Οι mystery 
shoppers αναλαμβάνουν να βρουν και να αγοράσουν συγκεκρι- αναλαμβάνουν να βρουν και να αγοράσουν συγκεκρι-
μένα προϊόντα από το κατάστημα ή να εκτελέσουν κάποια άλλη 
εργασία (π.χ. να ανακαλύψουν τη σελίδα με τις οδηγίες επιστρο-
φής ενός προϊόντος).

Τα παραπάνω θεωρούνται από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά για να είναι ένα ηλεκτρονικό 
κατάστημα σωστά οργανωμένο. Σημαντικά επίσης στοιχεία, τα οποία δεν πρέπει να παρα-
λείπονται, είναι: στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνο (απαραιτήτως), ευγενική συμπεριφορά 
στις τηλεφωνικές συνομιλίες, άμεση ανταπόκριση στα e-mails, συνέπεια στις παραδόσεις, 
άμεση ενημέρωση σε περίπτωση καθυστερήσεων ή προβλημάτων, διαρκής ενημέρωση 
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προϊόντων, αποστολή newsletter-ενημερώσεων, e-mail με ευχές, πολιτική επιστροφών 
και, τέλος, σαφείς πληροφορίες με τρόπους αποστολής – πληρωμής και χρεώσεις.

Ο βασικός κανόνας του εμπορίου όπου ο ένας ευχαριστημένος πελάτης θα σου φέρει άλλον 
ένα, ενώ ο δυσαρεστημένος θα σου στερήσει δέκα ισχύει και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.  
Ωστόσο σημαντικό επίσης στοιχείο προσέλκυσης αγοραστών αποτελεί η τιμολογιακή πολι-
τική που ακολουθεί η επιχείρηση στο Διαδίκτυο. Το καταναλωτικό κοινό έχει στη διάθεσή 
του ένα μεγάλο σύνολο επιχειρήσεων και προϊόντων με συνέπεια η τιμή ενός προϊόντος να 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Σίγουρα σε 
ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τομέα όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, και ειδικά όταν πρόκειται 
για τυποποιημένα προϊόντα, η επιχείρηση που θα έχει τη χαμηλότερη τιμή είναι κατά κύριο 
λόγο αυτή που θα κάνει και τις περισσότερες πωλήσεις. Η επίτευξη της χαμηλότερης τιμής 
εξαρτάται από την τιμή αγοράς από τον προμηθευτή, το κόστος λειτουργικών εξόδων και το 
ποσοστό κέρδους του κάθε εμπόρου. Δε συνιστάται το υπερβολικό χαμήλωμα των τιμών, 
καθώς η αύξηση των πωλήσεων με πολύ μικρό περιθώριο κέρδους δε θεωρείται επιτυ-
χία εκτός αν αφορά μεγάλους τζίρους. Η τιμή ενός προϊόντος επηρεάζει σημαντικά την από-
φαση του καταναλωτή εξαιτίας της ανωνυμίας που διατηρεί έως ότου αγοράσει το προϊόν, 
με αποτέλεσμα ο επιχειρηματίας να μην μπορεί να χαρτογραφήσει το προφίλ του εύκολα. 

4.4.2  Διαδικτυακά διαφημιστικά μηνύματα (Banner Ads)

Το banner είναι ένα διαφημιστικό μήνυμα που προβάλλεται σε ένα διαδικτυακό τόπο, το 
οποίο μπορεί να είναι στατικό (απλή εικόνα ή γραφικά) ή δυναμικό (κινούμενη εικόνα ή 
γραφικά) ή ακόμη και βασισμένο σε ειδικά εφέ (flash banner) και χρησιμοποιείται για να 
προσελκύσει το χρήστη για το προϊόν που διαφημίζει και να του κινήσει την περιέργεια να 
επισκεφτεί το διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σαν 
μια διαφήμιση σε ένα περιοδικό με τη διαφορά ότι υπάρχει το στοιχείο της αλληλεπίδρα-
σης και της παραπομπής. Η επιλογή από το στατικό banner στο flash banner εξαρτάται από 
την επιθυμία του διαφημιζόμενου για περισσότερο εντυπωσιακό διαφημιστικό μήνυμα, το 
οποίο όμως έχει επίπτωση στο μέγεθος του banner και του όγκου της πληροφορίας που 
περιέχει και στο πόσο εύκολα μπορεί αυτό να εμφανιστεί στην ιστοσελίδα που επισκέπτεται 
ο χρήστης. Έτσι, ένα flash banner προκαλεί περισσότερο το ενδιαφέρον του χρήστη αλλά 
καθίσταται πιο «βαρύ» για να «φορτωθεί» στην ιστοσελίδα.

Το κόστος διαφήμισης εξαρτάται από το διαδικτυακό τόπο στον οποίο προβάλλεται (εάν ο 
τόπος είναι αρκετά δημοφιλής και έχει πολλούς επισκέπτες), το σημείο της σελίδας (εάν 
είναι στην αρχή ή το τέλος ή ακόμη και στα πλάγια), το μέγεθος της διαφήμισης (πόσο 
μεγάλο ή μικρό είναι), καθώς επίσης και το είδος αυτής (στατική – κινούμενη). Ένα τέτοιο 
διαφημιστικό μήνυμα έχει συνήθως διαστάσεις 468x60 pixels αν και υπάρχει ένα ικανο-x60 pixels αν και υπάρχει ένα ικανο-60 pixels αν και υπάρχει ένα ικανο-pixels αν και υπάρχει ένα ικανο- αν και υπάρχει ένα ικανο-
ποιητικό σύνολο διαστάσεων που μπορεί να επιλέξει κάποιος. Ο ενδιαφερόμενος χρήστης 
δεν έχει παρά να επιλέξει με το ποντίκι του τη συγκεκριμένη διαφήμιση, προκειμένου να 
μεταβεί στο δικτυακό τόπο της επιχείρησης που διαφημίζεται. Πετυχημένο θεωρείται όταν 
μπορεί να αποτυπωθεί στο μυαλό του χρήστη, ίσως με τη βοήθεια κινούμενων εικόνων ή 
γραφικών, «μεταφέροντας» παράλληλα το μήνυμα ή την πληροφορία. Η δημοτικότητα των 
banners έχει αυξηθεί εξαιτίας της αύξησης της ταχύτητας σύνδεσης του χρήστη στο Διαδί- έχει αυξηθεί εξαιτίας της αύξησης της ταχύτητας σύνδεσης του χρήστη στο Διαδί-
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κτυο με αποτέλεσμα να γίνονται πιο εντυπωσιακά και προσελκυστικά. Τοποθετείται κυρίως 
σε διάφορους διαδικτυακούς τόπους όπου υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα και αναγνώ-
ρισή τους, επί πληρωμή, με σκοπό να υπενθυμίσει στο χρήστη την ύπαρξη ενός συγκεκρι-
μένου προϊόντος ή μιας επιχείρησης γενικότερα. 

4.4.3  Μηχανές αναζήτησης

Το Διαδίκτυο ενδείκνυται ως μέσο για τις μικρές επιχειρήσεις, καθώς μπορούν πολύ 
εύκολα να ενισχύσουν την παρουσία τους, να προβάλουν την επιχείρησή τους και να απο-
κτήσουν νέους πελάτες. Η δημιουργία ενός διαδικτυακού τόπου δεν πρέπει να «εφησυ-
χάζει» τον επιχειρηματία καθώς, όπως και στα παραδοσιακά μέσα, δεν αρκεί να δημιουρ-
γηθεί μόνο το περιβάλλον προβολής (ο διαδικτυακός τόπος), αλλά πρέπει και να προω-
θηθεί κατάλληλα ώστε να γίνει άμεσα γνωστός. Το ρόλο αυτό έρχονται να ενισχύσουν οι 
μηχανές αναζήτησης, οι οποίες κύριο στόχο έχουν να διευκολύνουν το χρήστη να αναζη-
τήσει τις επιχειρήσεις εκείνες ή τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν και που διαφορε-
τικά θα αγνοούσε την ύπαρξή τους. Ένας απλός ορισμός της μηχανής αναζήτησης είναι ότι 
πρόκειται για μια εφαρμογή στο Διαδίκτυο η οποία επιτρέπει την αναζήτηση κειμένων και 
αρχείων μέσα από μια βάση δεδομένων συλλογής τέτοιων πληροφοριών. Τόσο το είδος 
όσο και η βάση, στην πραγματικότητα, πρόκειται για πιο σύνθετα στοιχεία, καθώς μπορεί 
να είναι οποιοδήποτε υλικό μπορεί να διακινηθεί μέσω του Διαδικτύου (video, ήχος κ.λπ.), 
ενώ η βάση δεδομένων συντηρείται από συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία αναζητούν 
πληροφορίες σε όλο τον Παγκόσμιο Ιστό και τις καταχωρούν στη βάση αυτή. Ο τρόπος ανα-
ζήτησης ελάχιστα διαφέρει από μηχανή σε μηχανή, ενώ αντίθετα ο τρόπος λειτουργίας της 
βάσης δεδομένων-ευρετηρίου είναι αυτός που κάνει τη διαφορά ανάμεσα στις μηχανές 
αναζήτησης.

Συνεπώς, η επιχείρηση θα πρέπει, ίσως με τη βοήθεια κάποιου ειδικού, να εντάξει την 
ηλεκτρονική διεύθυνση του διαδικτυακού της τόπου στις κατάλληλες μηχανές αναζήτη-
σης. Τεχνικές όπως οι λέξεις-κλειδιά που μπορούν χρησιμοποιηθούν και που ταυτίζονται 
άμεσα με το προϊόν και το αντικείμενο δραστηριοποίησης της επιχείρησης βοηθούν το χρή-
στη να εντοπίσει εύκολα και γρήγορα αυτό που επιθυμεί. Η χρήση των λέξεων-κλειδιών 
είναι ζωτικής σημασίας για την επισήμανση ενός ιστοτόπου από τις μηχανές αναζήτησης. 
Αν στον ιστότοπο περιλαμβάνονται περισσότερες από μία σελίδες, οι λέξεις-κλειδιά πρέπει 
να εμφανίζονται σε όλες. Βασικός παράγοντας, επίσης, είναι οι λέξεις-κλειδιά να συμπε-
ριλαμβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερες φορές στον κορμό του κυρίως κειμένου της 
σελίδας. Αυτό συμβαίνει επειδή οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης τις «ψάχνουν» και 
στο κυρίως κείμενο. Αν δε συναντήσουν μια λέξη-κλειδί στο κυρίως κείμενο, απλά την 
αγνοούν. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή να μη γίνεται υπερβολική επανάληψη των 
λέξεων αυτών, καθώς οι μηχανές αναζήτησης μπορεί να το θεωρήσουν ως «keyword 
spam».

Για την άμεση προώθηση και προβολή του ηλεκτρονικού τόπου της επιχείρησης οι επι-
λογές που έχει ο επιχειρηματίας για τις μηχανές αναζήτησης κατατάσσονται σε δύο κύριες 
κατηγορίες, που εξαρτώνται κυρίως από το ποσό που θέλει να δαπανήσει:
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■   Πληρωμή ώστε να εμφανίζεται η επιχείρηση πάντα στις πρώτες επιλογές

  Στην επιλογή αυτή δίνεται η δυνατότητα σε έναν επιχειρηματία, εφόσον θέλει να έχει 
άμεσα αποτελέσματα διαφήμισης, να πληρώσει ένα συγκεκριμένο ποσό ώστε ο διαδι-
κτυακός του τόπος να εμφανίζεται στα πρώτα αποτελέσματα αναζήτησης από το χρήστη 
και πάντα ανάλογα με το αντικείμενο και το είδος των προϊόντων. 

  Η εμφάνιση ενός διαδικτυακού τόπου στα πρώτα αποτελέσματα αναζήτησης, καθώς 
και το ποσό που απαιτείται για την ενέργεια αυτή εξαρτώνται από το είδος της διαφήμι-
σης που επιθυμεί να έχει. Δηλαδή, εάν ο διαδικτυακός τόπος θα εμφανίζεται σύμφωνα 
με τις λέξεις-κλειδιά που έχει ορίσει στα αποτελέσματα αναζήτησης ή στο ειδικό πλαί-
σιο που εμφανίζεται είτε στα πλάγια είτε στο πάνω μέρος των αποτελεσμάτων σύμ-
φωνα με την κατηγορία που υπάγονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της επιχείρησης. 
Για παράδειγμα, στη μηχανή αναζήτησης Google, θέτοντας μία λέξη-κλειδί εκτός των 
αποτελεσμάτων που εμφανίζει και σχετίζονται με τη λέξη-κλειδί, στο δεξιό μέρος της 
οθόνης εμφανίζονται διαφημιστικά μηνύματα και σύνδεσμοι διαδικτυακών τόπων επι-
χειρήσεων που έχουν πληρώσει, ώστε να προβάλλονται παράλληλα με τα συγκεκρι-
μένα αποτελέσματα.

■   Χωρίς πληρωμή αλλά με κατάλληλες λέξεις-κλειδιά 

  Στην επιλογή αυτή ο επιχειρηματίας αναπτύσσει το διαδικτυακό του τόπο επιλέγοντας 
έξυπνες λέξεις-κλειδιά που είτε σχετίζονται άμεσα με την επιχείρηση είτε παραπέ-
μπουν σε αυτή, κατανοώντας βέβαια και τον τρόπο αναζήτησης του χρήστη, δηλαδή 
τις λέξεις που θα έβαζε προκειμένου να βρει αυτό που τον ενδιαφέρει. Η επιλογή αυτή 
ωστόσο δε διασφαλίζει πάντα την εμφάνιση του τόπου στις πρώτες επιλογές, καθώς 
αντίστοιχες κινήσεις μπορεί να έχουν κάνει και άλλοι ανταγωνιστές, ενώ προτεραιότητα 
δίνεται σε αυτούς που έχουν πληρώσει για το λόγο αυτό και κατόπιν στους τόπους που 
εκ των πραγμάτων διαπιστώνεται μεγάλη επισκεψιμότητα. 

  Προκειμένου ένας διαδικτυακός τόπος να είναι κατάλληλος για εύκολη αναζήτηση 
και προβολή των παρεχόμενων πληροφοριών και προϊόντων, θα πρέπει να γίνει ένας 
έλεγχος βελτιστοποίησης και διόρθωσης τυχόν προβλημάτων. Αυτή η διαδικασία ονο-
μάζεται search engine optimization (SEO) και πραγματοποιείται με τη βοήθεια της εται-search engine optimization (SEO) και πραγματοποιείται με τη βοήθεια της εται- engine optimization (SEO) και πραγματοποιείται με τη βοήθεια της εται-engine optimization (SEO) και πραγματοποιείται με τη βοήθεια της εται- optimization (SEO) και πραγματοποιείται με τη βοήθεια της εται-optimization (SEO) και πραγματοποιείται με τη βοήθεια της εται- (SEO) και πραγματοποιείται με τη βοήθεια της εται-SEO) και πραγματοποιείται με τη βοήθεια της εται-) και πραγματοποιείται με τη βοήθεια της εται-
ρείας που θα αναλάβει να δημιουργήσει τον τόπο. Η προώθηση και προβολή της επι-
χείρησης στις μηχανές αναζήτησης, καθώς επίσης και στους ηλεκτρονικούς καταλό-
γους που πολλές από αυτές περιλαμβάνουν, είναι απαραίτητη σε αρκετές περιπτώσεις, 
ειδικά όταν ο ανταγωνισμός είναι έντονος και δεν επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπο-
λογισμό της επιχείρησης.

  Υπάρχει μεγάλος αριθμός μηχανών αναζήτησης στο Διαδίκτυο με λίγες από αυτές 
να αποτελούν τις πιο δημοφιλείς για το καταναλωτικό κοινό. Αυτό οφείλεται κυρίως 
στους μηχανισμούς που διαθέτουν για να εμφανίζουν τα αποτελέσματα αναζήτησης 
ενός χρήστη στο σύντομο χρόνο που απαιτείται για να το πράξουν, καθώς επίσης και 
στους αυτοματοποιημένους μηχανισμούς που διαθέτουν για να ενημερώνουν τα στοι-
χεία που έχουν για τους διαδικτυακούς τόπους ακόμη και αν είναι αυτοί εμφανίστηκαν 
πρόσφατα. Η κατάλληλη κατασκευή ενός διαδικτυακού τόπου βοηθάει στην καταχώ-
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ρηση και εμφάνισή του στις λίστες της μηχανής αναζήτησης. Άλλα στοιχεία που θα πρέ-
πει να ληφθούν υπόψη κατά την κατασκευή είναι η χρησιμοποίηση κατάλληλων τίτλων, 
η δημιουργία παραγράφου που να περιγράφει τα προϊόντα της επιχείρησης ή το αντι-
κείμενό της, καθώς επίσης και η χρήση ειδικών πεδίων στις ιστοσελίδες που αυξάνουν 
την αποτελεσματικότητα της καταχώρησης. 

  Σε αντίθεση με τον τρόπο λειτουργίας των μηχανών αναζήτησης, οι ηλεκτρονικοί κατά-
λογοι δεν απαιτούν ειδικά προγράμματα αλλά απαιτείται συγκεκριμένη διαδικασία υπο-
βολής προκειμένου να καταχωρηθεί ένας τόπος στις λίστες τους. 

Πίνακας 11: Δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης

 Ξένες μηχανές αναζήτησης Ελληνικές μηχανές αναζήτησης
 και κατάλογοι και κατάλογοι

 www.google.com www.in.gr

 www.yahoo.com  www.pathfinder.gr

 www.altavista.com dir.forthnet.gr

 www.lycos.com www.anazitisis.gr

 www.msn.com 

Ενδεικτικά αναφέρονται παραπάνω ορισμένες από τις πιο γνωστές μηχανές αναζήτησης 
και ηλεκτρονικούς καταλόγους τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

4.4.4   Κοινωνικά δίκτυα (Social Networking)

Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν ένα μέσο επικοινωνίας των χρηστών του Διαδικτύου και 
γνωρίζουν τεράστια επισκεψιμότητα και παγκόσμια αναγνώριση. Μεγάλη μερίδα χρηστών 
τα χρησιμοποιεί για να έρθει σε επαφή με άλλους χρήστες, να ανταλλάξουν απόψεις όπως 
επίσης και για να προωθήσουν ιδέες, και όχι μόνο. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν το 
Facebook, το mySpace, το Twitter, το Digg κ.ά. Οι ιστοσελίδες αυτές προσφέρονται επίσης 
για την αύξηση του πελατολογίου της επιχείρησης δημιουργώντας διαφημιστικές καμπά-
νιες που προωθούν προϊόντα ή την επιχείρηση και αποφέρουν σημαντικά κέρδη σε αυτές. 
Η διαδικασία είναι σχετικά απλή, αλλά απαιτείται, όπως και στα blogs, σημαντικός χρόνος 
προκειμένου να δημιουργηθεί μια λίστα συμμετεχόντων στο προφίλ της επιχείρησης ή του 
επιχειρηματία και να αποκτήσει την απαραίτητη αναγνώριση. Βέβαια ο χώρος αυτός προς 
το παρόν δεν ενδείκνυται ως ένα άμεσο μέσο διαφήμισης και προβολής, καθώς ο κύριος 
στόχος δημιουργίας του είναι να αναπτυχθούν κοινωνικά σύνολα ατόμων που είτε έχουν 
σχέση μεταξύ τους είτε αποκτούν στη διάρκεια. Αυτό που κυριαρχεί σε αυτές τις ιστοσελί-
δες είναι η προσωπική χρήση και οι κοινωνικές σχέσεις των ατόμων και λιγότερο, προς το 
παρόν, η επαγγελματική χρήση. Αυτό έχει ως συνέπεια ο τρόπος προσέγγισης του επιχει-
ρηματία να μην είναι καθαρά επαγγελματικός και να μη μοιάζει με διαφήμιση, γιατί θα λει-
τουργήσει αποτρεπτικά για το σύνολο των επισκεπτών. Ο επιχειρηματίας μπορεί να χρη-
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σιμοποιήσει το υπάρχον κοινωνικό δίκτυο για να αποκτήσει κοινωνικούς δεσμούς με τα 
άτομα που πιθανόν να αποτελέσουν και το νέο του πελατολόγιο. Μπορεί να δώσει πλη-
ροφορίες για τα προϊόντα του ή την επιχείρηση, χωρίς όμως να έχει επιμονή, παρέχοντας 
στους χρήστες το περιθώριο να τον προσεγγίσουν επαγγελματικά όταν αυτοί νιώσουν την 
επιθυμία για αγορά. Κοινή πρακτική στο χώρο αυτό είναι οι επιχειρηματίες να δημιουρ-
γούν ομάδες χρηστών που πραγματικά ενδιαφέρονται για τα προϊόντα τους προκειμένου 
να πάρουν περισσότερες πληροφορίες. Ένα άλλος λόγος προσέγγισης είναι να προτρέψει 
τους πελάτες του να χρησιμοποιήσουν το προφίλ του προκειμένου μέσα από ένα φιλικό και 
οικείο ηλεκτρονικό περιβάλλον επικοινωνίας να ανταλλάσουν απόψεις, σχόλια, προτιμή-
σεις ακόμη και επισημάνσεις σχετικά με τα προϊόντα και σε πιο φιλικό επίπεδο. 

Η συνεχής ενημέρωση του προφίλ του επιχειρηματία, καθώς και ο εμπλουτισμός με οπτι-
κοακουστικό υλικό αποτελούν βασικά στοιχεία για να παραμείνει «ενεργός» ο κοινωνι-
κός χώρος που δημιούργησε. Επίσης, η συνέπεια και η άμεση ανταπόκριση συμβάλλουν 
θετικά προς αυτή την κατεύθυνση και στην αποκόμιση σημαντικών ωφελειών για την επι-
χείρηση.

Έτσι, για παράδειγμα, τα προαναφερόμενα κοινωνικά δίκτυα –και  όχι μόνο αυτά– αποτε-
λούν στόχο για πολλές επιχειρήσεις, καθώς πρόκειται για έναν ηλεκτρονικό χώρο συνά-
θροισης μιας μεγάλης μερίδας καταναλωτών, ίσως και ο μεγαλύτερος που γνώρισε ποτέ ο 
διαφημιστικός κλάδος. Η διαφήμιση της επιχείρησης ή / και των προϊόντων της μέσω των 
κοινωνικών δικτύων είναι μια σύγχρονη μέθοδος του ηλεκτρονικού marketing, η οποία 
αφορά κυρίως επιχειρήσεις που απευθύνονται σε νεανικό αγοραστικό κοινό, αφού αποτε-
λεί το μεγαλύτερο ποσοστό των εγγεγραμμένων χρηστών.

Δεδομένου ότι η επιχείρηση διαθέτει ένα διαδικτυακό τόπο στον οποίο μπορεί να παρακι-
νήσει ένα χρήστη να τον επισκεφτεί, τα κοινωνικά δίκτυα λειτουργούν ως μέσο προώθη-
σης του τόπου αυτού σε ένα ευρύτερο καταναλωτικό κοινό. 

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των κοινωνικών δικτύων είναι ότι προσφέρουν μεγάλες δυνα-
τότητες στόχευσης του κοινού. Οι επιλογές στόχευσης αφορούν τόσο κοινωνικά κριτήρια 
των μελών τους όσο και δημογραφικά, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να μπορεί να εστιά-
σει καλύτερα τη διαφημιστική της καμπάνια. Έτσι, για παράδειγμα, στην ηλεκτρονική σελίδα 
του facebook (http://www.facebook.com/pages/learn.php) περιγράφονται τα βήματα που 
απαιτούνται για να δημιουργήσει ο επιχειρηματίας ένα επαγγελματικό προφίλ και να προ-
σελκύσει μέλη σε αυτό. 

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μέσα προώθησης, τα κοινωνικά δίκτυα παρέχουν πιο 
άμεσα αποτελέσματα ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ομάδα στόχου που απευθύνεται μια δια-
φήμιση. Ο επιχειρηματίας είναι αυτός που θα καθορίσει το προφίλ του χρήστη, στον οποίο 
θα εμφανιστεί ένα διαφημιστικό μήνυμα, παρακολουθώντας και επεμβαίνοντας όταν απαι-
τούνται διορθωτικές κινήσεις ή προσαρμογές της όλης προσπάθειας. Έτσι, μέσα από τη 
σελίδα μιας επιχείρησης στο Facebook, ο εν δυνάμει πελάτης ή χρήστης μιας υπηρεσίας 
αποκτά άνεση στην επαφή του με την επιχείρηση. Η επιχείρηση προσπαθεί να δημιουρ-
γήσει ένα θετικό κλίμα διαλόγου με τον εν δυνάμει πελάτη και όχι να πουλήσει ευθέως 
προϊόντα και υπηρεσίες. Ταυτόχρονα γίνεται αποδέκτρια των απαραίτητων σχολίων για τον 
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εμπλουτισμό των υπηρεσιών και τη βελτίωσή τους, ενώ αφουγκράζεται γενικότερα την 
τάση της αγοράς κατευθείαν «από το στόμα» των πελατών της.

4.5  Μέτρηση αποτελεσματικότητας προώθησης στο Διαδίκτυο 

Η αποτελεσματικότητα της διαφήμισης στο Διαδίκτυο συνήθως υπολογίζεται βάσει του 
αριθμού επισκέψεων που έχει ο διαδικτυακός τόπος της επιχείρησης. Αυτό όμως που 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι εάν αυτές οι επισκέψεις συνοδεύονται από αντίστοιχες 
πωλήσεις. Η μέτρηση γίνεται πιο ακριβής εάν η επιχείρηση παρέχει τη δυνατότητα στους 
καταναλωτές να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά τις αγορές τους, οπότε και η επισκεψιμό-
τητα του τόπου συνδέεται πιο άμεσα με την πώληση. 

Μια ιστοσελίδα μπορεί να έχει ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών, η αποτελεσματικότητά της 
όμως εξαρτάται από το πόσους πραγματικά δεσμεύει (ενθαρρύνει δηλαδή να αναζητήσουν 
περισσότερες πληροφορίες, πέρα από την εισαγωγική της σελίδα). Ένας σημαντικός δεί-
κτης είναι η αναλογία δέσμευσης, που προκύπτει από τη διαίρεση του αριθμού επισκέ-
ψεων όπου οι επισκέπτες βλέπουν μόνο μία σελίδα με το συνολικό αριθμό επισκέψεων 
στην ιστοσελίδα (εάν ο δείκτης αυτός κυμαίνεται πάνω από 80%, η δέσμευση δε θεωρείται 
ικανοποιητική). Το μείγμα marketing ωστόσο ζητάει συγκεκριμένα επιχειρησιακά αποτελέ-marketing ωστόσο ζητάει συγκεκριμένα επιχειρησιακά αποτελέ- ωστόσο ζητάει συγκεκριμένα επιχειρησιακά αποτελέ-
σματα, οπότε απαιτείται η μετατροπή του αριθμού των δεσμεύσεων επισκεπτών σε συναλ-
λαγές όπως είναι: 
●	 η ηλεκτρονική αγορά,
●	 η συμπλήρωση μιας ηλεκτρονικής φόρμας,
●	 η υποβολή ενός αιτήματος παροχής κάποιας υπηρεσίας,
●	 η ζήτηση συγκεκριμένων πληροφοριών για το προϊόν,
●	 	η επιλογή επίσκεψης στην ηλεκτρονική αγορά του ηλεκτρονικού καταστήματος της επι-

χείρησης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα ο επιχειρηματίας μπορεί να αξιοποιήσει διάφο-
ρους μετρήσιμους δείκτες αποτελεσματικότητας της διαφήμισης, προκειμένου να διαπι-
στώσει τις τάσεις που δημιουργούνται και πώς αυτές επηρεάζονται από το διαφημιστικό 
μήνυμα που προωθεί και το μέσο διαφήμισης που χρησιμοποιεί. Επιπλέον, ο επιχειρη-
ματίας μπορεί να μετρήσει την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης ειδικότερα όταν αυτή 
πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mails) με τη βοήθεια δεικτών 
όπως:

●	 	Αριθμός αποστολών / αριθμός e-mails που δεν έχουν παραληφθεί: Το πηλίκο των 
δύο αριθμών θα δώσει μια εικόνα στον επιχειρηματία σχετικά με το πόσοι ήταν οι αρχι-
κοί παραλήπτες ενός διαφημιστικού e-mail και πόσοι τελικά δεν το παρέλαβαν. Αυτό 
μπορεί να οφείλεται είτε σε προβλήματα του δικτύου επικοινωνίας είτε σε ανύπαρκτους 
ή καταργημένους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς. Έτσι διαπιστώνεται κατά πόσο είναι 
επίκαιρη η λίστα των παραληπτών και πρέπει να ενημερωθεί ή πόσο συχνά το δίκτυο 
δημιουργεί προβλήματα στην επικοινωνία και συνεπώς πόσο δεν είναι τόσο αξιόπιστο 
για τέτοιες ενέργειες.



178 IME ΓΣΕΒΕΕ -    ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

●	 	Αριθμός χρηστών που διάβασαν το e-mail / αριθμός χρηστών που το παρέλαβαν: 
Το πηλίκο των δύο αριθμών μας δίνει ένα ποσοστό αυτών που τελικά ενδιαφέρθηκαν 
για τη συγκεκριμένη διαφήμιση σε σχέση με αυτούς που την παρέλαβαν στο λογαρια-
σμό τους. Βέβαια, υπάρχει το ενδεχόμενο ένας χρήστης να παρέλαβε ένα διαφημιστικό 
μήνυμα και να το διάβασε, αλλά να μην επιβεβαίωσε την ανάγνωσή του στο σχετικό 
μήνυμα που του εμφανίζεται. Στις περιπτώσεις όπου ο χρήστης χρησιμοποιεί HTML 
e-mail, τότε ο αριθμός αυτός είναι πιο ακριβής ως προς τους χρήστες που το «άνοιξαν» 
και το είδαν. 

●	 	Αριθμός κλικ σε συνδέσμους του e-mail / αριθμό αναγνωστών ή παραληπτών ή 
αριθμών απεσταλμένων e-mails: Το ποσοστό των κλικ σε συνδέσμους που περικλεί-
ονται στο διαφημιστικό e-mail προς αυτούς που τελικά το διάβασαν ή το παρέλαβαν 
παρουσιάζει όχι μόνο ένα απλό ενδιαφέρον να το διαβάσουν αλλά ακόμα και να αναζη-
τήσουν περισσότερες πληροφορίες από το σχετικό σύνδεσμο. Εάν το ποσοστό κυμαί-
νεται σε πολύ χαμηλά όρια (π.χ. περίπου κάτω από το 10%), τότε υπάρχει πρόβλημα 
που μπορεί να αφορά την καταλληλότητα της ομάδας στόχου για τη συγκεκριμένη δια-
φήμιση ή ακόμα και την ποιότητα της παρεχόμενης πληροφορίας μέσω του e-mail και 
συνεπώς την ελκυστικότητα του διαφημιστικού μηνύματος. 

●	 	Αριθμός συμπληρωμένων φορμών επικοινωνίας ή παροχής πρόσθετων πληροφο-
ριών / αριθμός επισκέψεων στην ιστοσελίδα: Η ένδειξη αυτή παρουσιάζει την τάση 
των χρηστών να συμπληρώσουν μια τέτοια φόρμα στο διαδικτυακό τόπο της επιχείρη-
σης προς τον αριθμό που επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα. Ένα χαμηλό ποσοστό μπορεί 
να συνεπάγεται είτε τη δυσχρηστία της φόρμας, είτε τη συμπλήρωση πολλών και ίσως 
προσωπικών δεδομένων τα οποία ο χρήστης δεν είναι διατεθειμένος να αποκαλύψει. 

●	 	Αριθμός απόρριψης e-mail / αριθμό παραληπτών: Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει το 
ενδιαφέρον που έχει ένας χρήστης για το διαφημιστικό e-mail σε σχέση με αυτούς που 
το παρέλαβαν.

●	 	Αριθμός παραληπτών που είδαν το e-mail / συνολικό αριθμό e-mails που ανταπο-
κρίθηκαν: Ο δείκτης αυτός υπολογίζει τον αριθμό των παραληπτών που άνοιξαν και 
είδαν το e-mail προς τον αριθμό αυτών που ανταποκρίθηκαν συμπεριλαμβανόμενων 
και πρόσθετων παραληπτών στους οποίους προωθήθηκε το e-mail από τους αρχι-
κούς παραλήπτες. Με αυτό τον τρόπο δεν καταγράφεται μόνο το ενδιαφέρον των αρχι-
κών χρηστών στους οποίους προώθησε το διαφημιστικό e-mail η επιχείρηση, αλλά και 
το ενδιαφέρον που έδειξαν άλλοι χρήστες όταν παρέλαβαν το μήνυμα από τους αρχι-
κούς παραλήπτες της λίστας. Πολλές φορές ένας χρήστης που παραλαμβάνει ένα δια-
φημιστικό μήνυμα θεωρεί ότι αυτό ενδιαφέρει κάποιους γνωστούς του οπότε και προ-
ωθεί το συγκεκριμένο μήνυμα. Αυτή η ενέργεια ωφελεί σε μεγάλο βαθμό την επιχεί-
ρηση, καθώς η λίστα των αποδεκτών του μηνύματος πολλαπλασιάζεται κατά πολύ και 
οι αρχικοί παραλήπτες λειτουργούν ως ενδιάμεσοι διαφημιστές της χωρίς κάποιο άλλο 
όφελος.

●	 	Μέτρηση διαφημιστικής εκστρατείας: Είναι ίσως το τελικό και ίσως σημαντικότερο 
αποτέλεσμα της παραπάνω διαφημιστικής προσπάθειας, καθώς αξιολογείται το γεγο-
νός πόσοι νέοι πελάτες ανταποκρίθηκαν και μάλιστα πόσοι από αυτούς πραγματοποί-
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ησαν συναλλαγές και ειδικότερα ηλεκτρονικές συναλλαγές, χωρίς όμως να αποκλείο-
νται και οι παραδοσιακές. Ειδικά για τις παραδοσιακές συναλλαγές θα πρέπει η επιχεί-
ρηση να καταγράφει τον τρόπο που ενημερώθηκαν οι πελάτες της προκειμένου να τις 
συνδέσει με τη διαφημιστική ενέργεια μέσω e-mail ή όχι. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω δείκτες δεν είναι δύσκολο να υπολογιστούν 
ακόμη και από τον ίδιο τον επιχειρηματία της μικρής επιχείρησης, αρκεί να αφιερώσει 
λίγο από το χρόνο του προκειμένου να εξάγει σημαντικά αποτελέσματα. Η χρήση διάφο-
ρων εργαλείων που παρακολουθούν τις κινήσεις και τους παραπάνω αριθμούς στο διαδι-
κτυακό τόπο της επιχείρησης βοηθάει και πρέπει να αξιοποιείται από τη μικρή επιχείρηση, 
καθώς ο προϋπολογισμός της είναι αρκετά περιορισμένος και δεν μπορεί εύκολα να δια-
θέσει κεφάλαια για να πραγματοποιήσει έρευνες ή συνεντεύξεις ή ερωτηματολόγια σε ένα 
ευρύ κοινό. Οι ενέργειες αυτές απαιτούν χρόνο και χρήματα τα οποία είναι αρκετά περιο-
ρισμένα όταν αναφερόμαστε σε μια μικρή επιχείρηση. Αντιθέτως, τόσο για το e-mail όσο 
και για οποιοδήποτε άλλο προωθητικό εργαλείο που παραπέμπει στο διαδικτυακό τόπο της 
επιχείρησης, οι δείκτες αυτοί μπορούν αξιοποιηθούν (κατάλληλα προσαρμοσμένοι σύμ-
φωνα με το προωθητικό μέσο, καθώς και με τη χρήση on-line εργαλείων στατιστικής ανά-on-line εργαλείων στατιστικής ανά--line εργαλείων στατιστικής ανά-line εργαλείων στατιστικής ανά- εργαλείων στατιστικής ανά-
λυσης τα οποία προσφέρονται είτε από τον πάροχο που φιλοξενεί τον τόπο της επιχείρη-
σης, είτε από συγκεκριμένες ιστοσελίδες με μηδαμινό ή πολύ χαμηλό κόστος) έχοντας τους 
αριθμούς και υπολογίζοντας (ο επιχειρηματίας) μόνο τα αντίστοιχα ποσοστά. Οι επιχειρή-
σεις που αναπτύσσουν διαδικτυακούς τόπους μπορούν να βοηθήσουν τον επιχειρηματία 
να καταγράφει και να παρακολουθεί τα στοιχεία εκείνα που τον ενδιαφέρουν ή να τον συμ-
βουλέψουν για τις ιστοσελίδες εκείνες που μπορούν να τον υποστηρίξουν. 

4.5.1  Google Analytics

Ένας άλλος τρόπος μέτρησης που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο επιχειρηματίας είναι το 
εργαλείο της Google, το Google Analytics. Το Google Analytics είναι η επιχειρηματικού επι-Google, το Google Analytics. Το Google Analytics είναι η επιχειρηματικού επι-, το Google Analytics. Το Google Analytics είναι η επιχειρηματικού επι-
πέδου λύση αναλυτικών στοιχείων Ιστού που παρέχει στον επιχειρηματία πλούσιες πλη-
ροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου και την αποτελεσματικότητα του 
marketing. Ισχυρές, ευέλικτες και εύχρηστες δυνατότητες του επιτρέπουν πλέον να δει 
και να αναλύσει τα δεδομένα επισκεψιμότητας με έναν εντελώς νέο τρόπο. Με το Google 
Analytics έχει τη δυνατότητα να είναι καλύτερα προετοιμασμένος για τη σύνταξη διαφημί-
σεων καλύτερης στόχευσης, την ενίσχυση των πρωτοβουλιών marketing και τη δημιουρ-marketing και τη δημιουρ- και τη δημιουρ-
γία ιστοτόπων με υψηλότερη απόδοση προσέλκυσης πελατών.

Ορισμένες δυνατότητες αναφορών που μπορεί να εξάγει το εργαλείο αυτό είναι οι ακόλου-
θες:

●	 	Σύνθετη τμηματοποίηση: Απομονώνει και αναλύει υποσύνολα της κίνησης του ιστο-
τόπου της επιχείρησης. Ο επιχειρηματίας μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε προκαθορι-
σμένα προσαρμοσμένα τμήματα, όπως «Πληρωμένη επισκεψιμότητα» και «Επισκέψεις 
με μετατροπές», ή να δημιουργήσει νέα προσαρμοσμένα τμήματα με ένα ευέλικτο και 
εύχρηστο εργαλείο δημιουργίας τμημάτων. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσει τμήματα 
για τρέχοντα ή ιστορικά δεδομένα και να συγκρίνει την απόδοση των τμημάτων με άμε-
σες αναφορές. 
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●	 	Προσαρμοσμένες αναφορές: Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας, αποθήκευσης και 
επεξεργασίας αναφορών που παρουσιάζουν τις πληροφορίες οργανωμένες ακριβώς 
με τον τρόπο που επιθυμεί κάποιος. Μια διεπαφή (interface) μεταφοράς και απόθεσης 
επιτρέπει να επιλεχθούν οι επιθυμητές μετρήσεις και να οριστούν πολλαπλά επίπεδα 
δευτερευουσών αναφορών. Μετά τη δημιουργία της, κάθε προσαρμοσμένη αναφορά 
διατίθεται για όσο διάστημα κρίνεται επιθυμητή. 

●	 	Πίνακες ελέγχου: Οι πίνακες ελέγχου συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες που χρει-
άζεστε σε έναν προσαρμοσμένο πίνακα ελέγχου οι οποίες μπορεί να σταλούν μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άλλους ενδιαφερόμενους για περαιτέρω επεξεργασία 
ή ανάλυση. 

●	 	Εργαλεία σύνθετης ανάλυσης: Επιτρέπει εκτέλεση σύνθετης ανάλυσης δεδομένων με 
πίνακες περιστροφής, πολλαπλές ιδιότητες και δυνατότητες φιλτραρίσματος. Τα εργα-
λεία γρήγορης απόκρισης επιτρέπουν να εισχωρήσει ο ενδιαφερόμενος σε βάθος και 
να διαχειριστεί δεδομένα απευθείας στους πίνακες αναφορών. 

●	 	Analytics Intelligence: Το Google Analytics παρακολουθεί τις αναφορές και ειδοποιεί 
αυτόματα για σημαντικές αλλαγές στα μοτίβα δεδομένων. Επίσης, μπορούν να οριστούν 
προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις ώστε να τις λαμβάνει ο επιχειρηματίας όταν συναντώ-
νται συγκεκριμένα κατώφλια. 

●	 	Προσαρμοσμένες μεταβλητές: Οι προσαρμοσμένες μεταβλητές επιτρέπουν να ορίζο-
νται πολλαπλά, ακόμη και ταυτόχρονα, τμήματα παρακολούθησης με βάση τα δεδο-
μένα που αφορούν τις επισκέψεις, την περίοδο σύνδεσης ή το επίπεδο επίσκεψης. Οι 
προσαρμοσμένες μεταβλητές δίνουν τη δυνατότητα και την ευελιξία να προσαρμοστεί 
το Google Analytics και να συλλέγονται μόνο τα δεδομένα ιστοτόπου που είναι τα πιο 
σημαντικά για την επιχειρηματική δραστηριότητα. 

●	 	Εξαγωγή δεδομένων: Επιτρέπεται η εξαγωγή δεδομένων με το API εξαγωγής δεδομέ-
νων του Google Analytics ή η αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και η εξαγωγή των δεδομένων απευθείας από τη διεπαφή στο Google Analytics σε 
αρχεία Excel, CSV, PDF και στηλοθετημένα αρχεία. 

Πηγή: www.google.com

ΣΥΝΟΨΗ 

Στο πλαίσιο της ενότητας παρουσιάζονται μεταξύ άλλων οι βασικές αρχές ηλεκτρονικής 
προβολής και διαφήμισης, τα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία βρίσκονται στη διάθεση των επι-
χειρηματιών για την προώθηση προϊόντων ή / και υπηρεσιών, οι σημαντικότεροι παράγο-
ντες που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές επιλογές, όπως επίσης και οι μέθοδοι μέτρησης 
της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των προωθητικών διαδικασιών. 
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Αυτοαξιολόγηση

Ασκήσεις
 1.  Ο πελάτης συνήθως προτιμάει μια μικρομεσαία επιχείρηση για να πραγματοποιήσει 

τις αγορές κυρίως για τους εξής λόγους:

   1.   Έχει μικρότερο εύρος προϊόντων στα οποία μπορεί να αναζητήσει εύκολα αυτό 
που επιθυμεί.

   2.  Έχει συνήθως πληρέστερη πληροφόρηση για τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν.

   3.   Αποκτά διαπροσωπικές σχέσεις με τον ιδιοκτήτη της μικρής επιχείρησης και 
αυτό του δίνει περισσότερη ασφάλεια και σιγουριά.

   4.  Αναμένει την πλέον ειλικρινή στάση απέναντί του.

   5.  Όλα τα παραπάνω

   6.  Κανένα από τα παραπάνω

 2.  Σχετικά με την αλληλεπίδραση που μπορεί να έχει ο καταναλωτής με ένα διαφημι-
στικό μέσο θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο Διαδίκτυο ο βαθμός είναι μικρότερος 
συγκριτικά με τα άλλα μέσα. 

    Σωστό                                              Λάθος

 3.  Το ηλεκτρονικό κατάστημα μιας επιχείρησης εκτός από προβολή και προώθηση 
των προϊόντων της μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την πώλησή τους μέσω τεχνο-
λογιών ηλεκτρονικών συναλλαγών.

    Σωστό                                              Λάθος

 4.  Η εμφάνιση διαφημίσεων με τη μορφή banner προϋποθέτει τη συγκατάθεση του 
χρήστη.

    Σωστό                                              Λάθος

 5.  Η καταχώρηση του δικτυακού σας τόπου σε μηχανές αναζήτησης δεν απαιτεί υψηλό 
κόστος.

    Σωστό                                              Λάθος
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 6.  Η προώθηση και άμεση προβολή μιας επιχείρησης στις πρώτες επιλογές της μηχα-
νής αναζήτησης μπορεί να επιτευχθεί μόνο με πληρωμή.

    Σωστό                                              Λάθος

 7.  Τα κοινωνικά δίκτυα δεν ενδείκνυνται για διαφήμιση και προβολή προϊόντων ή / και 
υπηρεσιών μιας επιχείρησης, καθώς αποτελούν ένα μέσο επικοινωνίας των χρη-
στών του Διαδικτύου προκειμένου να έρθουν σε επαφή και να ανταλλάξουν από-
ψεις.

    Σωστό                                              Λάθος

 8.  Η αποτελεσματικότητα της διαφήμισης, της επικοινωνίας και των πωλήσεων μέσω 
Internet μπορεί να αποτιμηθεί με ποσοτικά στοιχεία.

    Σωστό                                              Λάθος

 9.  Ο κύριος Γεωργίου διαθέτει κάρτα πιστότητας στα βιβλιοπωλεία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. 
Για να λάβει αυτή την κάρτα τού ζητήθηκε να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο στο 
οποίο του ζητούνταν, μεταξύ άλλων, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
χρησιμοποιεί και του δινόταν η δυνατότητα, βάζοντας X σε ένα κουτάκι, να δηλώσει 
ότι δεν επιθυμεί τη χρήση των στοιχείων επικοινωνίας του για διαφημιστικούς σκο-
πούς. Ο κύριος Γεωργίου παρέλειψε να διαγράψει το κουτάκι αυτό. Τα βιβλιοπωλεία 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ μπορούν λοιπόν να του αποστείλουν ένα e-mail για να τον ενημε-
ρώσουν για τις εκπτώσεις που κάνουν σε ορισμένα βιβλία.

    Σωστό                                              Λάθος

 10.  Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας της προβολής και της διαφήμισης είναι πλέον 
στις μέρες μας μία εύκολη διαδικασία.

    Σωστό                                              Λάθος

Απαντήσεις ασκήσεων - Παραπομπή

Άσκηση 1: Όλα τα παραπάνω  Παράγραφος 4.2
Άσκηση 2: Λάθος Παράγραφος 4.3
Άσκηση 3: Σωστό Παράγραφος 4.3 
Άσκηση 4: Λάθος Παράγραφος 4.4.1, 4.4.2
Άσκηση 5: Σωστό Παράγραφος 4.4.2
Άσκηση 6: Λάθος Παράγραφος 4.4.3
Άσκηση 7: Λάθος Παράγραφος 4.4.4
Άσκηση 8: Σωστό Παράγραφος 4.5
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Άσκηση 9: Σωστό Παράγραφος 4.1 – 4.5
Άσκηση 10: Σωστό Παράγραφος 4.5

Βοηθητικό υλικό μελέτης

  

      Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

 ●	 Κοινωνικά δίκτυα ως μέσα διαφήμισης
 ●	 Pay per click
 ●	 Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης και Επικοινωνίας
 ●	 Θεσμικό πλαίσιο διαφημίσεων στο Διαδίκτυο
 ●	 Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες
	 ●	 Διαφήμιση στο Internet, http://www.diafhmish.net/
	 ●	 Δικτυωθείτε, www.go-online.gr 
	 ●	 ΕΟΜΜΕΧ, www.eommex.gr 
	 ●	 	Τράπεζα Πειραιώς Business Center, http://businesscenter.

piraeusbank.gr
	 ●	 Techinsider.gr by Deasy, www.techinsider.gr 
	 ●	 Technowatch, http://www.technowatch.aueb.gr
	 ●	 Verynice.gr, http://www.verynice.gr
	 ●	 ΑΡΝΟΣ Studies & Publishing, http://www.arnos.gr 
	 ●	 Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης - Επικοινωνίας, http://www.edee.gr 
	 ●	 Saferinternet.gr, http://www.saferinternet.gr
	 ●	 ebusinessforum, http://www.ebusinessforum.gr 
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 5.1 Εισαγωγή

 5.2 Υπηρεσίες προς τους πελάτες μέσω κινητού εμπορίου

 5.3 Παραδείγματα κινητού εμπορίου από το εξωτερικό και την Ελλάδα

 5.4 Ασφάλεια συναλλαγών και τρόποι πληρωμών

5. Το κινητό Εμπόριο (m-Commerce)



5.1  Εισαγωγή 

Κινητό εμπόριο (m-commerce) ονομάζεται κάθε είδους συναλλαγή που περιλαμβάνει την 
αγοραπωλησία αγαθών και υπηρεσιών μέσω ασύρματων και φορητών συσκευών, όπως 
είναι τα κινητά τηλέφωνα, τα PDA και οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Γνωστό ως το 
e-commerce της επόμενης γενιάς, το m-commerce διαφέρει από το απλό ηλεκτρονικό 
εμπόριο όσον αφορά τη χρήση, την εφαρμογή, καθώς και την ενοποίηση των ασύρματων 
(wireless) τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών και ασύρματων συσκευών μέσα σε επιχειρη-wireless) τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών και ασύρματων συσκευών μέσα σε επιχειρη-) τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών και ασύρματων συσκευών μέσα σε επιχειρη-
σιακά συστήματα. Περιλαμβάνει τόσο τις υποδομές, όσο και τις ηλεκτρονικές τεχνολογίες 
που είναι απαραίτητες για τη μεταφορά ασύρματων δεδομένων και πληροφοριών. Επίσης 
ο τομέας του m-commerce περιλαμβάνει τη μελέτη των διάφορων ασύρματων τεχνολο-m-commerce περιλαμβάνει τη μελέτη των διάφορων ασύρματων τεχνολο--commerce περιλαμβάνει τη μελέτη των διάφορων ασύρματων τεχνολο-commerce περιλαμβάνει τη μελέτη των διάφορων ασύρματων τεχνολο- περιλαμβάνει τη μελέτη των διάφορων ασύρματων τεχνολο-
γιών και των φορητών κινητών συσκευών που χρησιμοποιούνται για να στέλνουν και να 
λαμβάνουν πληροφορίες. 

Η βασική διαφορά του m-commerce με το παραδοσιακό ηλεκτρονικό εμπόριο (e-com-m-commerce με το παραδοσιακό ηλεκτρονικό εμπόριο (e-com--commerce με το παραδοσιακό ηλεκτρονικό εμπόριο (e-com-commerce με το παραδοσιακό ηλεκτρονικό εμπόριο (e-com- με το παραδοσιακό ηλεκτρονικό εμπόριο (e-com-e-com--com-com-
merce) είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα της αλλαγής θέσης (του συμμετέχοντος) αλλά και 
τη μεταφερσιμότητα (της συσκευής) εξαιτίας της χρήσης των ασύρματων τεχνολογιών. Γι’ 
αυτό το λόγο το m-commerce συχνά αναφέρεται ως mobile e-commerce και θεωρείται 
μια ευέλικτη λύση για πολλά από τα αρνητικά στοιχεία του ενσύρματου στατικού ηλεκτρο-
νικού εμπορίου. Συνεπώς, ορίζουμε ως m-commerce τη διασύνδεση φορητών υπολογι-m-commerce τη διασύνδεση φορητών υπολογι--commerce τη διασύνδεση φορητών υπολογι-commerce τη διασύνδεση φορητών υπολογι- τη διασύνδεση φορητών υπολογι-
στικών τεχνολογιών και ασύρματων υπολογιστικών δικτύων, με αποτέλεσμα να παρέχε-
ται η δυνατότητα στο χρήστη να συνδέεται με τα πληροφοριακά επιχειρησιακά συστήματα 
ανεξαρτήτως της θέσης του. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο ήταν το μέσο που έδωσε μια νέα πνοή στον τομέα των επιχει-
ρήσεων, καθώς οι τεχνολογίες Διαδικτύου χρησιμοποιούνται ευρύτατα πλέον σε πολλές, 
αν όχι στις περισσότερες, επιχειρηματικές διαδικασίες. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν 
ανθήσει, και πλέον υπάρχει η ανάγκη για ένα βήμα παραπέρα. Επειδή το κόστος των φορη-
τών συσκευών, όπως είναι τα κινητά τηλεφώνα, τα PDA κ.ά., είναι χαμηλό, η εξάπλωση και 
η υιοθέτηση νέων επαγγελματικών ιδεών ενθαρρύνεται στο m-commerce. Οι συσκευές 
αυτές, λόγω της ευρείας διαθεσιμότητας που έχουν, καθώς και η χρήση τους από τους 
καταναλωτές προσφέρουν κίνητρα στις επιχειρήσεις να βρουν εμπορικές δυνατότητες, 
ώστε να μπορούν να συνδέονται με τον καταναλωτή ή τον πελάτη μέσω ασύρματων τεχνο-
λογιών. Με αυτό τον τρόπο οι ασύρματες τεχνολογίες κάνουν την είσοδό τους στα επαγ-
γελματικά συστήματα. Οι επιχειρήσεις με αυτό τον τρόπο μπορούν να προωθούν τα προϊό-
ντα τους κατευθείαν στον πελάτη, χωρίς τα μεταβατικά στάδια, ενώ παράλληλα τους δίνε-
ται η δυνατότητα να παρέχουν πληροφορίες στο χρήστη εξαρτώμενες από τη θέση στην 
οποία βρίσκεται. Αυτή η μορφή ασύρματου ηλεκτρονικού εμπορίου είναι γνωστή ως σχέση 
«μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή» (Business to Consumer – B2C) και είναι ένα χαρα-Business to Consumer – B2C) και είναι ένα χαρα- to Consumer – B2C) και είναι ένα χαρα-to Consumer – B2C) και είναι ένα χαρα- Consumer – B2C) και είναι ένα χαρα-Consumer – B2C) και είναι ένα χαρα- – B2C) και είναι ένα χαρα-B2C) και είναι ένα χαρα-2C) και είναι ένα χαρα-C) και είναι ένα χαρα-) και είναι ένα χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα για τις πλούσιες δυνατότητες που παρέχει το m-commerce. 
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5.1.1  Διαφορές ηλεκτρονικού και κινητού εμπορίου

Ποιες όμως είναι οι διαφορές μεταξύ του ηλεκτρονικού και του κινητού εμπορίου; Ρωτώ-
ντας το διαφορετικά, ποια είναι τα ιδιαίτερα στοιχεία και πλεονεκτήματα του κινητού εμπο-
ρίου τα οποία οδηγούν ολοένα και περισσότερες εταιρείες στην υιοθέτησή του; 

Πίνακας 12: Διαφορές ηλεκτρονικού και κινητού εμπορίου

ΚΙΝΗΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΦΕΛΟΣ

Ενεργητική προσέγγιση: τα μη - 
νύματα καταλήγουν στον κά- 
τοχο της συσκευής ο οποίος 
ειδοποιείται τις περισσότερες 
φορές πρακτικά και άμεσα.

Τα μηνύματα καταλήγουν στον  
e-mail server και –ανάλογα 
με τη χρήση του Διαδικτύου 
και την προσβασιμότητα σε 
Η/Υ– ο παραλήπτης μπορεί να 
τα λάβει ακόμη και μετά την 
πάροδο εβδομάδων.

Άμεση «παραλαβή» του μη- 
νύματος και αύξηση πιθανό-
τητας επιθυμητής ενέργειας 
(π.χ. αγορά ενός προϊόντος)

Ο πάροχος κινητής τηλε-
φωνίας γνωρίζει ανά πάσα 
στιγμή τη γεωγραφική θέση 
ενός μοναδικού και αναγνω-
ρίσιμου προσώπου.

Η τοποθεσία του χρήστη δεν 
μπορεί να είναι γνωστή και 
επιπλέον πολλοί χρήστες του 
Διαδικτύου δίνουν ανακριβή ή 
και μη αληθή στοιχεία.

Καλύτερη στόχευση στο επι-
θυμητό κοινό με γεωγραφικά 
και δημογραφικά κριτήρια

Το κινητό τηλέφωνο στην Ελ -
λάδα είναι μαζικό μέσο επι-
κοινωνίας.

Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο, αν 
και με αυξητικές τάσεις, δεν 
καλύπτει ακόμη την πλειονό-
τητα του πληθυσμού.

Μεγαλύτερο κοινό

Η κατοχή του κινητού τηλε-
φώνου εκτείνεται στο μεγα-
λύτερο μέρος του 24ώρου.

Ο χρήστης έχει επαφή με τον υ- 
πολογιστή λιγότερες ώρες μέ - 
σα στην ημέρα.

Μεγαλύτερο χρονικό πεδίο 
για αποστολή μηνυμάτων

5.2  Υπηρεσίες προς τους πελάτες μέσω κινητού εμπορίου

Το κινητό εμπόριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή μιας σειράς υπηρεσιών προς 
τους πελάτες της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες αυτές είναι:

Πληροφορίες: Οι χρήστες της κινητής τηλεφωνίας μπορούν να έχουν στο κινητό τους εκα-
τοντάδες πληροφορίες σε δεκάδες θέματα είτε δίνοντας μια «πάγια» εντολή (π.χ. «ημερή-
σια ενημέρωση για τον καιρό στην Αθήνα») μέσω των δικτυακών πυλών για κινητά, είτε 
στέλνοντας ένα SMS ζητώντας μια συγκεκριμένη πληροφορία (π.χ. «ταινίες τρόμου»). Είναι 
σημαντικό να σημειώσουμε πως συνήθως οι χρήστες χρεώνονται για τις υπηρεσίες αυτές 
με κάποια πάγια χρέωση ανά μήνα βάσει του αριθμού των πληροφοριών που αναζητούν ή 
με χρέωση ανά μήνυμα (SMS / MMS). 
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Πληροφορίες καταλόγου: Εδώ μιλάμε για ένα Χρυσό Οδηγό στο κινητό του χρήστη, ο 
οποίος μπορεί να αναζητήσει προϊόντα και υπηρεσίες με βάση τον τόπο που βρίσκεται, 
το τι επιθυμεί ή το συνδυασμό αυτών. Αν, για παράδειγμα, ο χρήστης βρίσκεται στην πόλη 
της Ζακύνθου, μπορεί να εισάγει τον ταχυδρομικό κωδικό της περιοχής και να αναζητήσει 
εστιατόρια, βενζινάδικα, γιατρούς, τραπεζικά καταστήματα κ.λπ. Οι συνηθέστερες κατηγο-
ρίες είναι: ενημέρωση, καιρός, χρηματιστήριο, ταξίδια, αγορές, γνωριμίες, αθλητικά, χάρ-
τες, διασκέδαση, ωροσκόπιο, χιούμορ, παιχνίδια, εικόνες κ.ά. 

Δικτυακές πύλες κινητών: Η όλη ιδέα γύρω απ’ αυτές τις πύλες είναι ο χρήστης να «απο-
θηκεύει» αλλά και να ανανεώνει τις προσωπικές του πληροφορίες και προτιμήσεις στην 
ιστοσελίδα της πύλης (κάτι όχι εύκολο, χρονοβόρο και με υψηλό κόστος για να γίνει μέσω 
του κινητού του). Οι πύλες αυτές δίνουν στους χρήστες λύσεις όπως e-mail, αποστολή και 
λήψη μηνυμάτων, έρευνα αγοράς και διαχείριση προσωπικών πληροφοριών (ημερολόγιο, 
βιβλίο διευθύνσεων κτλ.). Τα προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο και διεύθυνση, ημε-
ρομηνία γέννησης, φύλο) και οι προτιμήσεις που καταχωρούν οι χρήστες (ενδιαφέροντα, 
επιθυμία να λαμβάνουν διαφημιστικά μηνύματα και για ποια προϊόντα, αριθμό μηνυμάτων 
ανά ημέρα ή εβδομάδα που θέλουν να δέχονται) βοηθούν τις εταιρείες που θέλουν να δια-
φημιστούν μέσα απ’ αυτές τις πύλες ή και μέσω SMS και MMS να στοχεύσουν τα μηνύματά 
τους σε συγκεκριμένο κοινό με δηλωμένα ενδιαφέροντα. 

Φωνητικές πύλες: Οι φωνητικές πύλες δίνουν ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στους χρή-
στες να χειριστούν το κινητό τους και να δώσουν εντολές αγοράς ή να κάνουν αναζητήσεις, 
ακόμη και όταν οδηγούν, όταν χειρίζονται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και γενικότερα όταν 
προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το κινητό τους κάνοντας ταυτόχρονα κάτι άλλο. Με τις 
φωνητικές πύλες, οι χρήστες μπορούν να δώσουν εντολές ώστε να ακούσουν το ωροσκό-
πιό τους, να δώσουν χρηματιστηριακές ή τραπεζικές εντολές, να ακούσουν το e-mail τους 
ή πληροφορίες για τον καιρό ή την κυκλοφοριακή κατάσταση σε συγκεκριμένους δρόμους, 
ακόμη και για να αγοράσουν προϊόντα. 

Παραδείγματα λειτουργίας και πληροφορίες για φωνητικές πύλες μπορεί κανείς να βρει 
στις διευθύνσεις www.tellme.com, www.heyanita.com και www.aolbyphone.com.

Τραπεζικές εργασίες μέσω κινητού: Οι τράπεζες «ανακάλυψαν» το κινητό τηλέφωνο ως 
μέσο επικοινωνίας με τους πελάτες τους αφενός για να τους δώσουν έτσι μια παραπάνω 
ευκολία παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να εκτελέσουν πολλές τραπεζικές τους εργασίες 
απ’ όπου κι αν βρίσκονται, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και αφετέρου για να μειώσουν το 
λειτουργικό τους κόστος αφού ο πελάτης-χρήστης αυτοεξυπηρετείται χωρίς τη διαμεσολά-
βηση υπαλλήλου και χωρίς τη χρήση εντύπων. 

Οι χρήστες μπορούν να δουν το υπόλοιπο του λογαριασμού τους, να κάνουν μεταφορά χρη-
μάτων από έναν τραπεζικό λογαριασμό σε έναν άλλο, να δώσουν εντολή αγοράς ή πώλη-
σης μετοχών ή να λάβουν ηλεκτρονική απόδειξη κατάθεσης του μισθού τους. Πρόσφατα 
(2002) η τράπεζα Nordea (με πάνω από 2 εκατομμύρια χρήστες στη Φινλανδία, Σουηδία, 
Δανία και Νορβηγία) συνέπραξε με τη Nokia και τη Visa International ώστε να πραγματο-Nokia και τη Visa International ώστε να πραγματο- και τη Visa International ώστε να πραγματο-Visa International ώστε να πραγματο- International ώστε να πραγματο-International ώστε να πραγματο- ώστε να πραγματο-
ποιήσουν πληρωμές μέσω κινητών τηλεφώνων. Η διαδικασία είναι απλή –ο χρήστης πλη-
ρώνει μέσω Διαδικτύου ή και επί τόπου σε κάποιο κατάστημα χρησιμοποιώντας το κινητό 
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του αντί πιστωτικής κάρτας– και βασίζεται σε μια έξυπνη κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική) η 
οποία ενσωματώνεται στο κινητό του (το οποίο πρακτικά αποκτά λειτουργίες πορτοφολιού). 

Αγορές μέσω κινητού: Όπως και στο Διαδίκτυο, τα προϊόντα για τα οποία θα υπάρξει κρί-
σιμη μάζα καταναλωτών που οποίοι θα κάνουν συναλλαγές μέσω κινητού είναι τα ταξι-
διωτικά εισιτήρια, η ενοικίαση αυτοκινήτων και δωματίων ξενοδοχείων, τα εισιτήρια για 
συναυλίες, θέατρο, κινηματογράφο και οι αγορές δώρων όπως λουλούδια, γλυκά, βιβλία 
και CD’s. 

Εκτός όμως από τα κλασικά αυτά προϊόντα, έρευνες για τη συμπεριφορά του καταναλωτή 
σχετικά με τη χρήση του κινητού του για αγορές έχουν γίνει και για προϊόντα όπως η Coca 
Cola: στο αεροδρόμιο του Helsinki λειτούργησε πειραματικά ένα μηχάνημα το οποίο αντί 
για κέρματα δεχόταν κλήση ενός συγκεκριμένου αριθμού από κινητό τηλέφωνο. Η χρέωση 
γινόταν στο λογαριασμό τηλεφώνου του κατόχου του κινητού. 

Σε κάποιες χώρες της Ευρώπης και στην Ιαπωνία, και με τη σύμπραξη εταιρειών λιανε-
μπορίου, τραπεζών και κατασκευαστών κινητών τηλεφώνων, λειτουργούν πιλοτικά πλη-
ρωμές σε σημεία λιανικής πώλησης μέσω κινητών που περιέχουν τσιπάκια έξυπνων 
πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. 

Διασκέδαση: Είναι μία σημαντική υπηρεσία για τους χρήστες δεδομένου ότι από το 2000 
ακόμη τη χρησιμοποιούσε το 30% των εγγεγραμμένων στην υπηρεσία I-mode. Οι μορφές 
αυτής της υπηρεσίας είναι πολλές: 

●	 Παιχνίδια. 

●	 Κατέβασμα μουσικής / video. 

●	 Κατέβασμα ring tones και προφυλάξεων οθόνης. 

●	 Ανέκδοτα / ωροσκόπιο. 

●	 Ηλεκτρονικές ευχετήριες και άλλες κάρτες. 

●	 Υπηρεσίες γνωριμιών. 

●	 Τζόγος (είναι νόμιμος μόνο σε μερικές χώρες). 

5.3  Παραδείγματα κινητού εμπορίου από το εξωτερικό και την Ελλάδα

5.3.1  ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ – Αγορές αγγελιών μέσω κινητού

Η εφημερίδα αγγελιών Χρυσή Ευκαιρία είναι η πιο δημοφιλής εφημερίδα αγγελιών στην 
Ελλάδα. Ανήκει σε έναν από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους στην Ελλάδα, τις «Χ.Κ. 
Εκδόσεις Τεγόπουλος Α.Ε.», ο οποίος διανέμει περίπου 60.000 φύλλα ημερησίως, με περισ-
σότερες από 40.000 αγγελίες για κάθε φύλλο. Η Χρυσή Ευκαιρία (http://www.x-e.gr/) εισή-
γαγε μία Β2C εφαρμογή η οποία επιτρέπει στους επισκέπτες της ιστοσελίδας της να αναζη-C εφαρμογή η οποία επιτρέπει στους επισκέπτες της ιστοσελίδας της να αναζη- εφαρμογή η οποία επιτρέπει στους επισκέπτες της ιστοσελίδας της να αναζη-
τούν ηλεκτρονικά τις αγγελίες που φιλοξενούνται στην έντυπη έκδοσή της. 

Ο Όμιλος «Χ.Κ.Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.», συνειδητοποιώντας την ανάγκη των αναγνω-
στών του εντύπου της «Χρυσής Ευκαιρίας» για άμεση και ακόμη πιο γρήγορη ενημέ-
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ρωση, αλλά και αναζήτηση μικρών αγγελιών, ανεξαρτήτως ημέρας και ώρας, μετέφερε 
την εφημερίδα μικρών αγγελιών «Χρυσή Ευκαιρία» στο Internet. H φιλοσοφία υλοποίησης 
του συγκεκριμένου συστήματος μικρών αγγελιών της «Χρυσής Ευκαιρίας» ήταν η ακρι-
βής μεταφορά του εντύπου στο Internet, παρέχοντας στον αναγνώστη περισσότερες ευκο-Internet, παρέχοντας στον αναγνώστη περισσότερες ευκο-, παρέχοντας στον αναγνώστη περισσότερες ευκο-
λίες σχετικά με την αναζήτηση πληροφοριών που τον ενδιαφέρουν, καλύπτοντας όλη την 
γκάμα θεμάτων που εμπεριέχονται στο αντίστοιχο έντυπο. Το βασικό ζήτημα που έπρεπε να 
λυθεί κατά την υλοποίηση της νέας υπηρεσίας ήταν ο τρόπος πληρωμής της κάθε αγγελίας, 
καθώς το κόστος αγγελίας ήταν αρκετά μικρό για να δικαιολογήσει την πληρωμή μέσω 
πιστωτικής κάρτας, ενώ το ενδεχόμενο εβδομαδιαίας ή μηνιαίας συνδρομής στην υπη-
ρεσία θα απέτρεπε πολλούς καταναλωτές καθώς απαιτείται πολύ μικρότερο διάστημα για 
την ανεύρεση της κατάλληλης αγγελίας. Ένα άλλο πρόβλημα που σχετιζόταν με τη χρήση 
πιστωτικών καρτών ήταν η χρονοβόρα φύση της διαδικασίας πληρωμής καθώς ο αγορα-
στής θα αναγκαζόταν να συμπληρώσει διάφορες φόρμες, που θα εξασφάλιζαν την πιστο-
ποίηση των στοιχείων του. Επιπλέον, πολλοί καταναλωτές στην Ελλάδα διακρίνονται για τη 
δυσπιστία τους σε θέματα ασφάλειας κατά τη χρήση πιστωτικών καρτών.

Ιδιαίτερα σημαντικό και για τον ίδιο τον Όμιλο ήταν το γεγονός ότι το λειτουργικό κόστος 
δημιουργίας ενός ασφαλούς συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών με τη χρήση πιστωτι-
κών καρτών είναι αρκετά υψηλό.

Τη λύση σε αυτά τα προβλήματα έδωσε ένας εξελιγμένος μηχανισμός, το ezpay,  μια παγκό-ezpay,  μια παγκό-,  μια παγκό-
σμια πατέντα της Information Systems Impact, η οποία ανέλαβε την υλοποίηση της υπηρε-Information Systems Impact, η οποία ανέλαβε την υλοποίηση της υπηρε- Systems Impact, η οποία ανέλαβε την υλοποίηση της υπηρε-Systems Impact, η οποία ανέλαβε την υλοποίηση της υπηρε- Impact, η οποία ανέλαβε την υλοποίηση της υπηρε-Impact, η οποία ανέλαβε την υλοποίηση της υπηρε-, η οποία ανέλαβε την υλοποίηση της υπηρε-
σίας για τη Χρυσή Αγγελία. Ο μηχανισμός αυτός είναι ειδικά προσαρμοσμένος στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα των μικρών αγγελιών και σχετίζεται με την προβολή των στοιχείων επικοι-
νωνίας που πλαισιώνουν κάθε αγγελία. Πιο συγκεκριμένα, ενώ μέχρι στιγμής στην έντυπη 
«Χρυσή Ευκαιρία» το κείμενο κάθε αγγελίας συνοδεύεται από τα στοιχεία επικοινωνίας, 
στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας, ο αναγνώστης για να δει τα στοιχεία αυτά πρέ-
πει να καταχωρήσει έναν κωδικό πρόσβασης στο σύστημα. Για να αποκτήσει ο αναγνώ-
στης τον κωδικό αυτό, απαιτείται πληρωμή η οποία όμως δεν ολοκληρώνεται με τη χρήση 
πιστωτικής κάρτας, αλλά με τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Ο χρήστης απλά στέλνει από το 
κινητό του τηλέφωνο ένα γραπτό μήνυμα SMS με περιεχόμενο ΧΕ στον αριθμό 1450. Στη 
συνέχεια, μόλις το κέντρο μηνυμάτων κάθε εταιρείας παροχής υπηρεσιών κινητής τηλε-
φωνίας λάβει το μήνυμα του αναγνώστη, αποστέλλει στο κινητό του αναγνώστη μέσα σε 
μερικά δευτερόλεπτα ένα νέο μήνυμα SMS, το οποίο περιλαμβάνει τον κωδικό πρόσβα-SMS, το οποίο περιλαμβάνει τον κωδικό πρόσβα-, το οποίο περιλαμβάνει τον κωδικό πρόσβα-
σης στο σύστημα. Από τη στιγμή που ο αναγνώστης καταχωρήσει αυτόν τον κωδικό πρό-
σβασης στο σύστημα της ηλεκτρονικής «Χρυσής Ευκαιρίας» έχει πρόσβαση στο σύνολο 
της πληροφορίας κάθε μικρής αγγελίας συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων επικοι-
νωνίας (όνομα, τηλέφωνο κτλ.). Για την υπηρεσία αυτή, κατόπιν καταχώρησης του κωδι-
κού στο σύστημα, χρεώνεται αυτόματα ο λογαριασμός του κινητού τηλεφώνου του χρήστη 
ή η προπληρωμένη κάρτα του (σε περίπτωση που πρόκειται για καρτοκινητό τηλέφωνο) με 
το ποσό των 1,7 € και η συνδρομή ισχύει για 24 ώρες ή για μία εβδομάδα ή ένα μήνα ανά-
λογα με το πακέτο χρέωσης που έχει επιλέξει ο αναγνώστης. 

Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι η Information Systems Impact, θέλοντας να καλύψει 
τον ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό Ελλήνων συνδρομητών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, 
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αλλά και ταυτόχρονα το πλήθος των αναγνωστών της «Χρυσής Ευκαιρίας», συνεργάστηκε 
με όλες τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (Vodafone, Wind, Cosmote) 
που λειτουργούν στην Ελλάδα.

5.3.2  Google – Πληρωμή μέσω κινητού

Η Google παρουσίασε μια νέα συσκευή που φιλοδοξεί, εκτός από εργαλείο επικοινωνίας, 
να γίνει και εργαλείο πληρωμής. Η συσκευή ονομάζεται «Nexus S», θα κατασκευαστεί από 
τη Samsung Electronics και θα «τρέχει» με λειτουργικό σύστημα Android. Σε «πορτοφό-Samsung Electronics και θα «τρέχει» με λειτουργικό σύστημα Android. Σε «πορτοφό- Electronics και θα «τρέχει» με λειτουργικό σύστημα Android. Σε «πορτοφό-Electronics και θα «τρέχει» με λειτουργικό σύστημα Android. Σε «πορτοφό- και θα «τρέχει» με λειτουργικό σύστημα Android. Σε «πορτοφό-Android. Σε «πορτοφό-. Σε «πορτοφό-
λι-κινητό» θα μετατρέπεται χάρη στη βοήθεια ενός ειδικού μικροτσίπ. Στόχος είναι να κάνει 
πιο απλή την καθημερινότητά μας σε σημείο που όλες οι συναλλαγές, από τα εκδοτήρια 
εισιτηρίων του μετρό, την πληρωμή στο σουπερμάρκετ, τη βραδινή έξοδο ως και τα ΑΤΜ 
των τραπεζών, να γίνονται με το άγγιγμα ενός κουμπιού στο κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τον κ. Σμιντ, διευθύνοντα σύμβουλο της Google, το «έξυπνο» κινητό-
πορτοφόλι θα διαθέτει οθόνη αφής και ένα ενσωματωμένο σύστημα που θα το καθιστά 
πολύ πιο ασφαλές και προστατευμένο από hacker και απατεώνες σε σχέση με τις κάρ-hacker και απατεώνες σε σχέση με τις κάρ- και απατεώνες σε σχέση με τις κάρ-
τες. Το τσιπάκι αυτό υποστηρίζει την τεχνολογία ηλεκτρονικών πληρωμών ΝFC (Near Field 
Communications – Επικοινωνίες Κοντινού Πεδίου) διακινώντας με ασφάλεια προσωπικά 
δεδομένα του χρήστη. Είναι ασύρματη τεχνολογία μικρής εμβέλειας και ενεργοποιείται 
όταν ο κάτοχος της συσκευής βρίσκεται σε κάποιο «σημείο πληρωμής», για παράδειγμα το 
ταμείο ενός βενζινάδικου, μιας τράπεζας ή ενός κινηματογράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 
οι επιχειρήσεις αυτές θα είναι συμβεβλημένες με κάποιον πάροχο αυτής της υπηρεσίας.  
Η Google δε σκοπεύει να δημιουργήσει δική της πλατφόρμα επεξεργασίας συναλλαγών, 
θεωρεί όμως ότι θα γεννηθεί ένας ολόκληρος νέος κλάδος παροχής υπηρεσιών. «Εκτιμώ 
ότι θα δημιουργηθούν 500 νέες εταιρείες στον κλάδο πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώ-
νου όταν εμφανιστούν αυτές οι πλατφόρμες» καταλήγει ο κ. Σμιντ, ο οποίος υπενθυμίζει 
ότι το μαγνητικό σύστημα των συνηθισμένων πιστωτικών καρτών έχει αποδειχθεί αρκετές 
φορές διάτρητο σε ζητήματα ασφαλείας. 

5.3.3  Παραδείγματα προώθησης μέσω κινητού 

Ορισμένα εργαλεία που χρησιμοποιεί το κινητό εμπόριο για να προωθήσει προϊόντα ή υπη-
ρεσίες και ιδέες για να πετύχει τους στόχους του είναι:

■  Υπηρεσίες με βάση τη γεωγραφική θέση του χρήστη: Οι εφαρμογές με βάση τη γεω-
γραφική θέση του χρήστη έχουν να κάνουν:

	 ●	 	Με προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών που βρίσκονται κοντά στο χρήστη με 
μήνυμα που στέλνει ο πάροχος (με την έγκριση του χρήστη). Τα μηνύματα μπορεί 
να είναι του τύπου «προσφορά στα κινητά ΧΨΖ στο κατάστημα ΑΒΓ». Εξυπακούεται 
ότι το κατάστημα είναι πολύ κοντά στη θέση που βρίσκεται ο χρήστης. Μια πιο προ-
χωρημένη εφαρμογή θα ήταν ο χρήστης να έχει δηλώσει κατηγορίες προϊόντων 
και υπηρεσιών για τις οποίες ενδιαφέρεται να λαμβάνει μηνύματα τη συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο (π.χ. για κινητά τηλέφωνα).
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	 ●	 	Με υπηρεσίες που προσφέρονται στο χρήστη ώστε αυτός να μπορεί να βρίσκει το 
κοντινότερο προϊόν ή υπηρεσία βάσει του πού βρίσκεται (π.χ. το κοντινότερο φαρ-
μακείο ή βενζινάδικο).

■  Διαγωνισμοί: Οι διαγωνισμοί συνήθως ζητούν τη σωστή απάντηση σε μια εύκολη 
ερώτηση ώστε να προσελκύσουν αρκετούς χρήστες, άρα και χρήματα μέσω των χρε-
ώσεων των μηνυμάτων. Οι χρήστες μπορούν να λάβουν μέρος μία ή περισσότερες 
φορές και οι νικητές μπαίνουν σε κλήρωση για κάποιο έπαθλο. Αν η συμμετοχή στο 
διαγωνισμό προϋποθέτει αγορά κάποιου προϊόντος, πάνω στο οποίο ο καταναλωτής 
βρίσκει έναν αριθμό τον οποίο στέλνει με το κινητό του, τότε η ενέργεια ονομάζεται 
«on-pack», επάνω δηλαδή στη συσκευασία. 

■  Κληρώσεις: Η διαφορά τους από τους διαγωνισμούς είναι ότι δε χρειάζεται να απαντη-
θεί κάποια ερώτηση. Ο χρήστης απλά στέλνει συνήθως όσες φορές θέλει το μήνυμα 
που του ζητά ο διαφημιζόμενος και έτσι αυξάνει τις πιθανότητές του να κληρωθεί για 
κάποιο έπαθλο. Και εδώ το μήνυμα μπορεί να είναι on-pack.

■  Κουπόνια: Είναι ηλεκτρονικά κουπόνια που διαθέτουν ηλεκτρονικό bar code και προ-
σφέρονται από εταιρείες που θέλουν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους με προσφορές, 
εξαργυρώνονται σε σημεία πώλησης όπως σουπερμάρκετ, καταστήματα ηλεκτρικών 
ειδών, βιβλιοπωλεία κ.ά.

■  Ειδοποιήσεις: Ο χρήστης δίνει τη συγκατάθεσή του να λαμβάνει μηνύματα ειδοποίη-
σης αφού δώσει μέσω κινητού ή σε κάποιο site συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τις 
οποίες θέλει να τον ειδοποιούν. Τα συχνότερα παραδείγματα είναι αυτά για ειδοποι-
ήσεις εορτών. Οι εταιρείες που χορηγούν τέτοια μηνύματα είναι συνήθως ανθοπω-
λεία, βιβλιοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, δισκοπωλεία, εταιρείες διοργάνωσης μουσικών 
και άλλων εκδηλώσεων κτλ. Τα κινητά τρίτης γενιάς, τα οποία επιτρέπουν στους παρό-
χους να ξέρουν τη συγκεκριμένη τοποθεσία στην οποία βρίσκεται ο χρήστης, δίνουν τη 
δυνατότητα στους χρήστες να δέχονται ειδοποιήσεις ανάλογα με το πού βρίσκονται. Για 
παράδειγμα, κάποιος χρήστης μπορεί να θέλει να λαμβάνει υπενθυμίσεις όταν βρίσκε-
ται σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος της Ελλάδας ή της Αττικής για να αγοράσει κάποιο 
τοπικό προϊόν.

■  Υπηρεσίες: Υπηρεσίες σε μορφή ειδοποιήσεων μπορεί να περιλαμβάνουν μηνύματα 
σχετικά με:

	 ●	 	πληροφόρηση (π.χ. άρθρα σχετικά με κάποιο θέμα, χρηματιστηριακές ειδοποιή-
σεις),

	 ●	 	αποτελέσματα αγώνων,

	 ●	 	διασκέδαση / προσωπικά (ωροσκόπιο, εύρεση συντρόφου, προσφορές για κρατή-
σεις σε clubs , εστιατόρια κ.ά.).

■  Χορηγίες: Είναι ο ιδεώδης τρόπος ώστε μια εταιρεία να δημιουργήσει και να «τρέξει» 
μια εκστρατεία μέσω κινητού, έχοντας μια άλλη εταιρεία να αναλαμβάνει το λογαριασμό 
της εκστρατείας ή ακόμη και των μηνυμάτων. Σε αντάλλαγμα, ο χορηγός βάζει το λογό-
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τυπό του ή και μια πρόταση στο τέλος του μηνύματος που χορηγεί. Για παράδειγμα, ένα 
βιβλιοπωλείο μπορεί να χορηγεί μηνύματα σχετικά με νέες εκδόσεις βιβλίων, έχοντας 
το λογότυπό του και την ηλεκτρονική του διεύθυνση στο τέλος του μηνύματος.

■  Banners: Τα γνωστά banners του Διαδικτύου αλλά σε μέγεθος οθόνης κινητού, τα 
οποία μπορεί να ενεργοποιήσει ο χρήστης και να μεταβεί στην ειδικά διαμορφωμένη 
για κινητά σελίδα του διαφημιζόμενου.

■  Interstitials: Διαφήμιση η οποία εμφανίζεται σε όλη την οθόνη για μερικά δευτερόλε-
πτα ενώ ο χρήστης ψάχνει σε υπηρεσίες περιεχομένου. 

Οι τρόποι πληρωμής για τις χορηγίες, τα banners και τα interstitials είναι τρεις:

	 ●	 	πάγιο τέλος ανά μήνα,

	 ●	 	τέλος βασισμένο στον αριθμό των εμφανίσεων των διαφημιστικών μηνυμάτων,

	 ●	 	τέλος βασισμένο στον αριθμό ενεργειών που θα κάνει ο χρήστης του κινητού (πόσοι 
χρήστες δηλαδή θα ακολουθήσουν το μήνυμα, θα μεταβούν στο site του διαφημιζό-
μενου, θα εξαργυρώσουν ένα κουπόνι, θα λάβουν μέρος σε διαγωνισμό ή θα αγο-
ράσουν το προϊόν).

■  Δημοσκοπήσεις: Μίνι ερωτηματολόγια για δημοσκοπήσεις οι οποίες συνήθως απο-
σκοπούν στη συλλογή δημογραφικών στοιχείων. Οι τύποι των εκστρατειών μέσω κινη-
τού τηλεφώνου είναι οι εξής:

	 ●	 	Ειδοποίηση που στοχεύει στη δημιουργία βάσης δεδομένων (τηλέφωνα χρηστών) 
και επιτυγχάνεται με δώρα ή προσκλήσεις σε διαγωνισμούς.

	 ●	 	Προώθηση προϊόντων που γίνεται με κουπόνια, προσφορές, διαγωνισμούς και 
συμμετοχή σε κληρώσεις και ο στόχος είναι η κατεύθυνση διαφημιστικών μηνυμά-
των και η προώθηση πωλήσεων σε χρήστες οι οποίοι έχουν δώσει τη συγκατάθεσή 
τους.

	 ●	 	Πώληση προϊόντων που γίνεται με ηλεκτρονικά κουπόνια και προσφορές και ο στό-
χος εδώ είναι η άμεση πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. Η διεθνής εμπειρία δεί-
χνει ότι τη μεγαλύτερη «πέραση» έχουν τα ταξί, τα εισιτήρια θεάτρου, τα λουλούδια, 
η κράτηση δωματίων αλλά και οι δημοπρασίες.

	 ●	 	Clubs μελών όπου ο στόχος είναι η δημιουργία και η διατήρηση μιας κρίσιμης 
μάζας πιστών πελατών οι οποίοι έχουν κάποιο οικονομικό κίνητρο να συνεχίζουν 
να αγοράζουν την ίδια μάρκα.

5.4  Ασφάλεια συναλλαγών και τρόποι πληρωμών

Η ασφάλεια συναλλαγών στις τεχνολογίες, και δη στο κινητό εμπόριο, συνεπάγεται τα ακό-
λουθα:

●	 	Αυθεντικότητα (authenticity): πιστοποίηση της ταυτότητας του αγοραστή πριν εγκριθεί 
η πληρωμή. Η εξασφάλιση δηλαδή του ότι αυτός που πρόκειται να προβεί σε μια αγορά 
είναι όντως το πρόσωπο που διατείνεται ότι είναι.
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●	 	Ακεραιότητα (integrity): διαδικασία ασφάλισης μηνύματος συναλλαγής από αλλαγές ή 
υποκλοπές, να μην μπορεί δηλαδή κάποιος τρίτος να δει το μήνυμα που εστάλη και να 
μην μπορεί να το αλλάξει.

●	 	Εμπιστευτικότητα (confidentiality): η εξασφάλιση πως κανείς, πλην του εμπόρου και 
του πελάτη, δεν μπορεί να δει το μήνυμα.

●	 	Μη άρνηση (non-reputation): εξασφάλιση πως οι πελάτες που έδωσαν εντολή αγο-
ράς δε θα το αρνηθούν (επειδή προφανώς άλλαξαν γνώμη) και πως οι έμποροι που 
παρέλαβαν (ηλεκτρονικά πάντα) τα χρήματα, δε θα το αρνηθούν και θα εκτελέσουν την 
παραγγελία.

5.4.1  Τρόποι πληρωμής μέσω κινητών συσκευών

Παρ’ όλο που οι λύσεις που χρησιμοποιούνται για πληρωμές μέσω κινητών συσκευών 
(π.χ. κινητό τηλέφωνο) είναι πολλές, τρία είναι τα βασικά «σενάρια» πληρωμών:

●	 	Πληρωμές στον τόπο αγοράς: Ο χρήστης βρίσκεται στο κατάστημα (βιβλιοπωλείο, ταξι-
διωτικό γραφείο, θέατρο κτλ.) και κάνει αγορές χρησιμοποιώντας το κινητό του σαν 
ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Το κινητό μπορεί να είναι εφοδιασμένο είτε με μια έξυπνη χρε-
ωστική ή πιστωτική κάρτα (το «τσιπάκι» της – όχι όλη την κάρτα φυσικά), είτε με τσιπάκι 
προπληρωμένης κάρτας (ο χρήστης έχει προπληρώσει συγκεκριμένο ποσό στην τρά-
πεζα και «αγοράζει» την κάρτα την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει έως ότου τελειώ-
σει το ποσό που έχει πληρώσει για αυτή).

●	 	Πληρωμές από το σπίτι (ή κάποιο σταθερό σημείο με πρόσβαση στο Διαδίκτυο): Εδώ 
ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο για να βρει το προϊόν που τον ενδι-
αφέρει αλλά και να κάνει χρήση του κινητού του για να πληρώσει είτε στέλνοντας έναν 
κωδικό και το ποσό που πρέπει να πληρώσει είτε δίνοντας τραπεζική εντολή μεταβίβα-
σης χρημάτων στο λογαριασμό του εμπόρου.

●	 	Πληρωμές από μη σταθερό σημείο: Είναι οι πληρωμές οι οποίες γίνονται όταν ο χρή-
στης δε βρίσκεται ούτε στον τόπο αγοράς του προϊόντος αλλά ούτε και στο σπίτι του. 
Βρίσκεται δηλαδή στο δρόμο, στα μέσα συγκοινωνίας, σε κάποιο γραφείο, ξενοδοχείο 
κτλ. Οι συνηθέστερες αγορές αφορούν σε μουσικά κομμάτια ή εισιτήρια για το θέατρο, 
τον κινηματογράφο ή κάποιο ταξίδι. Αν οι πληρωμές είναι μικροπληρωμές, ο χρήστης 
χρεώνεται το ποσό στο λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας και ο πάροχος αποδίδει στον 
έμπορο τα χρήματα. Αν οι αγορές αφορούν σε μεγαλύτερα ποσά, τότε η λύση δίνεται με 
την τραπεζική εντολή μεταβίβασης χρημάτων στο λογαριασμό του εμπόρου.

ΣΥΝΟΨΗ 

Στο πλαίσιο της ενότητας παρουσιάζονται μεταξύ άλλων: ορισμοί και έννοιες του κινητού 
εμπορίου, οι διαφορές του με το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως επίσης και τα διαφορετικά 
οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτησή του. Τέλος, γίνεται εκτενής αναφορά στις παρε-
χόμενες υπηρεσίες προς το αγοραστικό κοινό.
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Αυτοαξιολόγηση

Ασκήσεις
 1.  Τα πλεονεκτήματα του κινητού έναντι του ηλεκτρονικού εμπορίου περιλαμβάνουν:
   1.  Την αύξηση πιθανότητας επιθυμητής ενέργειας 
   2.  Την καλύτερη στόχευση 
   3.  Το μεγαλύτερο κοινό 
   4.  Όλα τα παραπάνω 
   5.  Κανένα από τα παραπάνω 

 2. Μέσω του κινητού εμπορίου μπορούν να πραγματοποιηθούν αγορές.

    Σωστό                                              Λάθος

 3. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι βασικός στόχος του εμπορίου μέσω κινητών; 
   1.  Η δημιουργία πελατών 
   2.  Η μείωση του κόστους επικοινωνίας 
   3.  Η δημιουργία βάσης δεδομένων 
   4.  Η έρευνα αγοράς 

 4. Οι διαγωνισμοί, οι κληρώσεις και τα κουπόνια είναι: 
   1.  Εργαλεία προώθησης μέσω κινητού 
   2.  Τύποι εκστρατειών μέσω κινητού 
   3.  Στόχοι του εμπορίου μέσω κινητών 
   4.  Τίποτε από τα παραπάνω 

 5.  Οι παγίδες που πρέπει να αποφευχθούν κατά το χτίσιμο μιας εκστρατείας μέσω 
κινητών είναι: 

   1.  Το spamming 
   2.  Οι υπερβολικές χρεώσεις στον παραλήπτη 
   3.  Η αυτοχρηματοδότηση της εκστρατείας 
   4.  Το 1 και το 2 
   5.  Το 1 και το 3 

 6. Για να πετύχει μια εκστρατεία μέσω κινητών θα πρέπει: 
   1.  Η εταιρεία να στοχεύει αποκλειστικά στις άμεσες πωλήσεις. 
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   2.  Η εταιρεία να στοχεύει στο χτίσιμο σχέσεων με τους καταναλωτές. 
   3.  Η εκστρατεία να φέρνει πάντα έσοδα. 
   4.   Δεν υπάρχει κανόνας, η εμπειρία των τμημάτων marketing είναι ακόμη περιορι-marketing είναι ακόμη περιορι- είναι ακόμη περιορι-

σμένη. 

 7. Οι φωνητικές πύλες 
   1.  Μπορούν να ενεργοποιηθούν από σταθερά και κινητά τηλέφωνα. 
   2.  Μπορούν να δεχθούν φωνητικές εντολές. 
   3.  Δεν μπορούν ακόμη να ενεργοποιήσουν εντολές αγοράς. 
   4.  Όλα τα παραπάνω 

 8. Ασφάλεια συναλλαγών ΔΕΝ σημαίνει: 
   1.  Αυθεντικότητα 
   2.  Ακεραιότητα 
   3.  Εμπιστευτικότητα 
   4.  Επεξεργασιμότητα 

 9.  Η κρυπτογράφηση συμβάλλει σε δύο από τα παρακάτω (περισσότερες από μία επι-
λογές): 

   1.  Αυθεντικότητα 
   2.  Ακεραιότητα 
   3.  Εμπιστευτικότητα 
   4.  Μη άρνηση 

 10. Το κινητό εμπόριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άμεσο marketing.

    Σωστό                                              Λάθος

 11.  Μέσω του κινητού τηλεφώνου μπορούν να πραγματοποιηθούν τραπεζικές εργασίες 
και συναλλαγές;

    Ναι                                                   Όχι

Απαντήσεις ασκήσεων - Παραπομπή
Άσκηση 1: Όλα τα παραπάνω Παράγραφος 5.1
Άσκηση 2: Σωστό Παράγραφος 5.2
Άσκηση 3: Η μείωση του κόστους επικοινωνίας Παράγραφος 5.2
Άσκηση 4: Εργαλεία προώθησης μέσω κινητού Παράγραφος 5.3
Άσκηση 5: Το 1 και το 2  Παράγραφος 5.4
Άσκηση 6:  Η εταιρεία να στοχεύει στο χτίσιμο σχέσεων με τους 

καταναλωτές Παράγραφος 5.2
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Άσκηση 7:  Μπορούν να δεχθούν φωνητικές εντολές Παράγραφος 5.2
Άσκηση 8: Επεξεργασιμότητα Παράγραφος 5.4
Άσκηση 9: Ακεραιότητα, Εμπιστευτικότητα Παράγραφος 5.4
Άσκηση 10: Σωστό Παράγραφος 5.3.3
Άσκηση 11: Ναι Παράγραφος 5.2

Βοηθητικό υλικό μελέτης

  

      Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

 ●	 Ασφάλεια συναλλαγών
 ●	 Τρόποι πληρωμής
 ●	 Εφαρμογές για smartphones
 ●	 Πάροχοι κινητής τηλεφωνίας
 ●	 Νομικά θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 ●	 Η συμπεριφορά του e-customer
 ●	 Ηλεκτρονικό Κατάστημα: Σχεδιασμός και Λειτουργίες
 ●	 Ασφάλεια Συναλλαγών 
 ●	 Ηλεκτρονικά Επιχειρηματικά Μοντέλα

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες
	 ●	 Δίκτυο.gr, http://www.δικτυο.gr
	 ●	 Δικτυωθείτε, www.go-online.gr 
	 ●	 ebusinessforum, http://www.ebusinessforum.gr 
	 ●	 	Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών: 

http://www.acci.gr/ecomm





1996  |  Α Ν Α Ζ Η Τ Η Σ Η   Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Σ  Κ Α Ι  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν  Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Η Σ

 6.1 Εισαγωγή

 6.2 Ευρωπαϊκή πύλη για τις ΜΜΕ

 6.3 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013

 6.4 Προγράμματα Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης

6.  Αναζήτηση Χρηματοδότησης και 
Προγραμμάτων Ενίσχυσης



6.1  Εισαγωγή 

Οι περισσότερες νέες επιχειρήσεις αποτυγχάνουν τη στιγμή της γέννησής τους. Ο κυρι-
ότερος λόγος είναι η ελλιπής και αποσπασματική πληροφόρηση για πολλά θέματα που 
σχετίζονται με την εύρυθμη οικονομική και προϊοντική λειτουργία του. Τα εμπόδια για τον 
εκσυγχρονισμό και την εσωτερική βελτίωση των διαδικασιών της μικρομεσαίας επιχείρη-
σης είναι πολλά και όχι πάντοτε αποκλειστικά οικονομικά. Συχνά, ακόμα και οι δράσεις που 
έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθήσουν τη διάδοση της πληροφορικής στις ΜΜΕ απο-
τυγχάνουν. 

Τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, πολλά βήματα έχουν γίνει για να αντιμετω-
πιστούν οι βασικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως περιγράφονται παρα-
πάνω. Το νομικό πλαίσιο που διέπει το ηλεκτρονικό επιχειρείν έχει τεθεί σε ισχύ, η ενί-
σχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί πρωταρχικό στόχο όλων των κυβερνή-
σεων των 27 κρατών μελών της Ε.Ε., ενώ και η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων σε πηγές χρηματοδότησης έχει ενισχυθεί.

Εντούτοις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να μένουν πίσω σε σχέση με μεγα-
λύτερες επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Αυτό συμ-
βαίνει αν και οι ΜΜΕ είναι σαφώς πιο ευέλικτες και, θεωρητικά, η προσαρμογή τους στις 
νέες συνθήκες της αγοράς είναι ευκολότερη. Πάντως, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, σε 
όλα τα κράτη-μέλη όσο μικρότερη είναι μια επιχείρηση τόσο λιγότερο υιοθετεί λύσεις πλη-
ροφορικής.

Ποια είναι λοιπόν η γενικότερη εικόνα; 

Η αλήθεια μάλλον βρίσκεται κάπου στη μέση. Συχνά, οι φορείς άσκησης πολιτικής δεν 
έχουν αντίληψη των ορίων που από τη φύση του έχει ένα πρόγραμμα και συχνά υπερε-
κτιμούν τις δυνατότητες μιας πολιτικής. Είναι χρήσιμο να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη οι 
παρακάτω παραδοχές:
●	 	Η απόφαση και η ευθύνη για την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν από μία μικρο-

μεσαία επιχείρηση ανήκει στην ίδια την επιχείρηση. Τα προγράμματα για τις ΜΜΕ απο-
τελούν μόνο έναν, και όχι πάντοτε τον κυριότερο, παράγοντα που επηρεάζει την από-
φαση μια επιχείρησης. 

●	 	Ο στόχος δεν πρέπει να είναι το 100% των ΜΜΕ, δηλαδή δεν είναι ποτέ δυνατόν να ανα-
μένει κάποιος το ηλεκτρονικό επιχειρείν να υιοθετηθεί από το σύνολο των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων. 

●	 	Δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός της λεγόμενης «ηλεκτρονικής κόπωσης». Η 
κατάρρευση πολλών επιχειρήσεων στο Internet έχει ως αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί 
η δυσπιστία σχετικά με τη χρησιμότητα του Διαδικτύου ως επιχειρηματικού εργαλείου. 
Έτσι, προκειμένου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πεισθούν πως η επένδυσή τους στο 
Διαδίκτυο πραγματικά αξίζει, θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία από επι-
τυχημένες επενδύσεις στο Internet, που βασίζονται σε πραγματικές εκτιμήσεις κέρ-
δους και αξιόπιστες τεχνολογικές πλατφόρμες. Μηνύματα του τύπου «υιοθετήστε το 
ηλεκτρονικό επιχειρείν, αλλιώς κλείστε την επιχείρησή σας», τα οποία απλά προκαλούν 
φόβο, δεν έχουν πλέον κανένα θετικό αποτέλεσμα.
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Είναι απαραίτητο, λοιπόν, όταν σχεδιάζονται προγράμματα προώθησης του ηλεκτρονικού 
επιχειρείν, να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι γενικότερες επιχειρηματικές ανάγκες της κάθε 
μικρομεσαίας επιχείρησης, αλλά και τα προγράμματα αυτά να μη θέτουν υπερβολικά φιλό-
δοξους στόχους.

6.2  Ευρωπαϊκή πύλη για τις ΜΜΕ

Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για την έναρξη ή επέκταση μιας 
επιχείρησης και η Ε.Ε. παρέχει χρηματοδότηση σε μικρές επιχειρήσεις με διάφορες μορ-
φές: επιδοτήσεις, δάνεια και σε ορισμένες περιπτώσεις εγγυήσεις. Η υποστήριξη παρέχεται 
είτε άμεσα είτε μέσω προγραμμάτων, η διαχείριση των οποίων γίνεται σε εθνικό ή περιφε-
ρειακό επίπεδο, όπως τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. Οι ΜΜΕ μπορούν επίσης να επωφε-
ληθούν από μια σειρά μέτρων μη χρηματοδοτικής βοήθειας με τη μορφή προγραμμάτων 
και υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων.

Στόχος της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει τα ευρωπαϊκά προγράμματα που είναι 
διαθέσιμα για τις ΜΜΕ και περιέχει συνοπτικές πληροφορίες, καθώς και τους κύριους 
ιστοτόπους, για κάθε πρόγραμμα. Τα προγράμματα βοήθειας έχουν χωριστεί στις εξής τέσ-
σερις κατηγορίες:

1. Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στόχους (περιβάλ-
λον, έρευνα, εκπαίδευση) ενώ εκπονείται και υλοποιείται από διάφορες υπηρε-
σίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι ΜΜΕ και άλλοι οργανισμοί μπορούν συνή-
θως να καταθέτουν αίτηση απευθείας για τα προγράμματα, με τη γενική προϋπό-
θεση να υποβάλλουν αειφόρα, διεθνικά έργα με προστιθέμενη αξία. Ανάλογα με 
το πρόγραμμα, οι αιτούντες μπορούν να είναι και βιομηχανικές ομάδες, επιχειρη-
ματικές ενώσεις, εταιρείες παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στις επιχειρήσεις ή / 
και σύμβουλοι. Η συγχρηματοδότηση είναι ο γενικός κανόνας: η υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνίσταται συνήθως σε επιδοτήσεις που καλύπτουν μόνο 
ένα μέρος του κόστους του έργου.

2. Διαρθρωτικά Ταμεία

Τα Διαρθρωτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης [ΕΤΠΑ] και 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο [ΕΚΤ]) αποτελούν τα μεγαλύτερα κοινοτικά μέσα 
χρηματοδότησης των ΜΜΕ, μέσω των διαφόρων θεματικών προγραμμάτων και 
κοινοτικών πρωτοβουλιών που εφαρμόζονται στις περιφέρειες. Οι δικαιούχοι 
χρηματοδοτήσεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία λαμβάνουν άμεση συνεισφορά για 
τη χρηματοδότηση των σχεδίων τους. Σημειώνεται ότι η διαχείριση των προγραμ-
μάτων και η επιλογή των έργων γίνεται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

3. Χρηματοδοτικά μέσα

Τα περισσότερα από τα χρηματοδοτικά μέσα είναι διαθέσιμα έμμεσα μόνο μέσω 
των εθνικών διαμεσολαβητών χρηματοδότησης. Η διαχείριση πολλών από αυτά 
τα προγράμματα γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.
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4. Υποστήριξη για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ

Γενικά αφορούν σε βοήθεια που παρέχεται σε ενδιάμεσους οργανισμούς ή / και 
τις δημόσιες αρχές στον τομέα της διεθνοποίησης, προκειμένου να βοηθηθούν οι 
ΜΜΕ να αποκτήσουν πρόσβαση σε αγορές εκτός της Ε.Ε.

Ποιος μπορεί να με βοηθήσει σε τοπικό επίπεδο;

Πληροφορίες για τα δίκτυο Enterprise Europe Network. Το δίκτυο αυτό είναι το μεγαλύ-Enterprise Europe Network. Το δίκτυο αυτό είναι το μεγαλύ- Europe Network. Το δίκτυο αυτό είναι το μεγαλύ-Europe Network. Το δίκτυο αυτό είναι το μεγαλύ- Network. Το δίκτυο αυτό είναι το μεγαλύ-Network. Το δίκτυο αυτό είναι το μεγαλύ-. Το δίκτυο αυτό είναι το μεγαλύ-
τερο ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης και καινοτομίας και παρέχει ολοκλη-
ρωμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στις ΜΜΕ. Αποστολή του δικτύου είναι να παρέ-
χει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφόρησης, επιχειρηματικής συνεργασίας, καινοτομίας 
και μεταφοράς τεχνολογίας προς υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων και των καινοτό-
μων ΜΜΕ. Για αναζήτηση πρόσθετων πληροφοριών η ευρωπαϊκή πύλη για τις ΜΜΕ είναι: 
http://ec.europa.eu/small-business.

6.3  Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον 
προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 
2007 – 2013. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας για την περίοδο 2007 – 2013 υλοποιείται 
μέσω Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προ-
γραμμάτων και Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

Η οικονομική ενίσχυση από τα Ταμεία (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής) συνυπάρχει με την εθνική δημόσια χρηματο-
δότηση. Με την έννοια αυτή, για κάθε πρόγραμμα που είναι συγχρηματοδοτούμενο σημαί-
νει ότι οι δαπάνες που καταβάλλονται προέρχονται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του ελληνικού κράτους. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης υπολογίζεται ανάλογα με μια 
σειρά οικονομικοκοινωνικών κριτηρίων.

Το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτεται από έναν ή περισσότερους στόχους της 
πολιτικής για τη συνοχή. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής συμβάλλουν στην επίτευξη 
των τριών στόχων, «σύγκλιση», «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» και 
«ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» όπως παρακάτω:

●	 Σύγκλιση: Ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής.

●	 Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση: Ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ.

●	 Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία: Ταμεία ΕΤΠΑ.

Σήμερα μέσω του ΕΣΠΑ δίνεται η δυνατότητα της χρηματοδότησης των περισσότερων 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του 
τουρισμού, της παροχής υπηρεσιών και του εμπορίου. Τα ποσοστά χρηματοδότησης, ανά-
λογα με τη δραστηριότητα, το είδος της επένδυσης, αλλά και κυρίως την περιφέρεια, δια-
φοροποιούνται από 40 έως 65%. Με τον τρόπο αυτό δίνονται σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυ-
ξης ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις λιγότερο αναπτυγμένες περι-
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φέρειες της χώρας οι οποίες βιώνουν προβλήματα προσαρμοστικότητας και έχουν λιγότε-
ρες ευκαιρίες ανάπτυξης έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων ή αυτών που δραστηριοποι-
ούνται σε κεντρικό επίπεδο.

Σήμερα μέσω του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 έχουν προκηρυχτεί ή αναμένεται να προκηρυχτούν 
μια σειρά από προγράμματα τα οποία έχουν ως κύριο στόχο να ενισχύσουν τις επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια και προτίθενται να υλοποιήσουν επεν-
δυτικά σχέδια στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και της παρο-
χής υπηρεσιών.

Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε επιχειρησιακά προγράμματα 

Η αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007–2013 δια-
μορφώθηκε έτσι ώστε να υλοποιηθούν με το βέλτιστο τρόπο οι στρατηγικές επιλογές της 
χώρας, ενώ λήφθηκαν υπόψη τα νέα δεδομένα της προγραμματικής περιόδου 2007–2013 
(63% του πληθυσμού της χώρας σε καθεστώς μεταβατικής στήριξης).

Το νέο σχήμα χαρακτηρίζεται από μικρότερο πλήθος Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε 
σχέση με την προηγούμενη περίοδο 2000 – 2006, που οδηγεί σε πιο ευέλικτο σχήμα δια-
χείρισης. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας για την περίοδο 2007–2013 θα υλοποιηθεί 
μέσα από: 

●	 οκτώ (8) Τομεακά ΕΠ, 

●	 πέντε (5) Περιφερειακά ΕΠ και 

●	 δεκατέσσερα (14) Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. 

Τομεακά ΕΠ

Τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2007–2013 όπως 
αυτά εγκρίθηκαν επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι:

1. ΕΠ Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη

2. ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας

3. ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

4. ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

5. ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

6. ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

7. ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση

8. ΕΠ Τεχνική Υποστήριξης Εφαρμογής

9. ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων
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Περιφερειακά ΕΠ

Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας κατά την προγραμματική 
περίοδο 2007–2013, η Ελλάδα χωρίσθηκε σε πέντε χωρικές ενότητες στις οποίες αντιστοι-
χούν πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά (ΠΕΠ), ως εξής:

1. ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης

2. ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων

3. ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

4. ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου

5. ΠΕΠ Αττικής.

Τα ΠΕΠ θα συμβάλουν στην κάλυψη των εθνικών στρατηγικών στόχων συμπληρωματικά 
με τα τομεακά προγράμματα, με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες 
κάθε χωρικής ενότητας / περιφέρειας. Σε κάθε περίπτωση, τα ΠΕΠ για όλες τις περιφέρειες 
θα καλύψουν ένα κοινό κορμό παρεμβάσεων ως εξής:

●	 κοινωνικές υποδομές,

●	 	υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη (υποδομές νοσοκομείων και δομών κοινωνικής 
φροντίδας, ειδικών μονάδων, κέντρων υγείας και ανοιχτής φροντίδας, εξειδικευμένος 
εξοπλισμός, μέτρα ανάπτυξης και προστασίας της δημόσιας υγείας),

●	 	πολιτισμός (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδομών, προστασία και ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς),

●	 έργα προσπελασιμότητας και περιβάλλοντος τοπικής κλίμακας,

●	 πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης,

●	 πολιτικές ενίσχυσης ορεινών, μειονεκτικών, νησιωτικών περιοχών.

Κύριοι στόχοι του ΕΣΠΑ

Οι ειδικοί στόχοι της νέας Προγραμματικής Σύγκλισης κυρίως σε ό,τι αφορά τις επιχειρή-
σεις αφορούν: 

●	 	στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρή-
σεων για την ισχυροποίησή τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές, αξιοποιώντας γνώ-
σεις, εμπειρία και συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής αναφοράς,

●	 	στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της προώθησης και καθιέ-
ρωσης συστημάτων πιστοποίησης ποιότητας και ελέγχου,

●	 	στην αύξηση της παραγωγικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσω της ενσωμά-
τωσης των νέων τεχνολογιών και της νέας γνώσης, καθώς και της εφαρμογής της και-
νοτομίας,

●	 	στην αύξηση της έρευνας από την πλευρά των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και 
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της ερευνητικής συνεργασίας με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τις ερευνητι-
κές μονάδες της περιοχής, τους πόλους καινοτομίας κ.ά., 

●	 	στην αύξηση του ποσοστού διάθεσης (εξαγωγών) των προϊόντων στις εθνικές και πολύ 
περισσότερο στις διεθνείς αγορές, 

●	 	στη διαμόρφωση καινοτομικού περιβάλλοντος που θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα 
και την επιχειρηματικότητα και θα επιδρά καταλυτικά στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης 
επιχειρηματικής νοοτροπίας, 

●	 στην πράσινη επιχειρηματικότητα, 

●	 	στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στον τομέα του του-
ρισμού.

Ειδικότερα για τα πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα τα αναμενόμενα απο-
τελέσματα αφορούν: 

●	 στην ενίσχυση 50.000 επιχειρήσεων και δημιουργία 20.000 θέσεων εργασίας, 

●	 στην αναβάθμιση 95.000 τουριστικών κλινών, 

●	 στην ενίσχυση 700 επιχειρήσεων για δράσεις έρευνας και τεχνολογίας, 

●	 στη δημιουργία 4 νέων πόλων καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογίας, 

●	 	στην αύξηση των διατιθέμενων κονδυλίων και πόρων για δράσεις έρευνας και τεχνο-
λογίας, 

●	 	στην αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που αναπτύσσουν καινοτόμες δραστηριό-
τητες και προϊόντα. 

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Στη νέα προγραμματική περίοδο τα Προγράμματα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας αντικαθίστα-
νται από τα Προγράμματα του Στόχου ΙΙΙ «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προγραμμάτων του στόχου ΙΙΙ ανέρχεται στα 8,7 δις εκ 
των οποίων τα 210 εκατ. € ΕΤΠΑ αντιστοιχούν στην Ελλάδα. Συμπεριλαμβανομένης, λοι-
πόν, και της εθνικής συμμετοχής, σχεδόν 300 εκατ. € κοινοτικών και εθνικών πόρων θα 
δοθούν στα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

Τα πέντε Προγράμματα που διαχειρίζεται η Ελλάδα, εκτός από το Πρόγραμμα «Ελλάδα-
Τουρκία» που έχει τεθεί σε αναστολή, έχουν εγκριθεί. Τον Ιούλιο συγκροτηθήκαν οι Επιτρο-
πές Παρακολούθησης των Προγραμμάτων «Ελλάδα-Βουλγαρία», «Ελλάδα-Ιταλία», «Ελλά-
δα-Κύπρος», τα μέλη των οποίων συμφώνησαν από κοινού τον εσωτερικό κανονισμό, τα 
επικοινωνιακά σχέδια και το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας. Παράλληλα, ετοιμάζεται το 
σύνολο των υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες θα συγκροτούνται οι Κοινές Τεχνικές 
Γραμματείες, έργο των οποίων αποτελεί η βελτίωση της διαχείρισης και επίβλεψης των 
Προγραμμάτων καθώς και της στελέχωσής τους.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διασυνοριακά Προγράμματα

Στο πλαίσιο αυτό, και όσον αφορά τα Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας, η 
Ελλάδα συμμετέχει σε έξι (6) Προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού που ξεπερνά 
τα 320.000.000 €, τη διαχειριστική αρχή των οποίων εξακολουθεί να διατηρεί. 

Τα Προγράμματα αυτά είναι τα εξής:

●	 Πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία», προϋπολογισμού 110.735.958 €

●	 Πρόγραμμα «Ελλάδα-Ιταλία», προϋπολογισμού 88.955.170 €

●	 	Πρόγραμμα «Ελλάδα-Κύπρος», αρχικός προϋπολογισμός 41.633.290 € (μετά την ανα-
θεώρηση του Προγράμματος, ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 44.593.923 €)

●	 	Πρόγραμμα «Ελλάδα-Αλβανία», που συγχρηματοδοτείται από το Όργανο Προενταξια-
κής Βοήθειας (ΙΡΑ) με 22.143.015 €

●	 Πρόγραμμα «Ελλάδα-ΠΓΔΜ», που συγχρηματοδοτείται από το ΙΡΑ με 24.810.005 €

●	 Πρόγραμμα «Ελλάδα-Τουρκία», που συγχρηματοδοτείται από το ΙΡΑ, 34.088.992 €

Η Ελλάδα συμμετέχει και σε τρία (3) Προγράμματα πολυμερούς διασυνοριακής συνεργασίας:

●	 	Πρόγραμμα Αδριατικής, με επιλέξιμες περιοχές τους Νομούς Κέρκυρας και Θεσπρω-
τίας στην Ελλάδα, καθώς και περιφέρειες της Ιταλίας, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Μαυ-
ροβουνίου, Αλβανίας, Σερβίας και Σλοβενίας. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από 
το ΙΡΑ, ενώ η Ελλάδα συνεισφέρει 5.659.992 €.

●	 	Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου, με επιλέξιμες περιοχές από όλες τις χώρες που 
βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμμα-
τος υπερβαίνει τα 170.000.000 €.

●	 	Μαύρη Θάλασσα, με επιλέξιμες περιοχές τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και 
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για την Ελλάδα, καθώς και περιφέρειες από τη Βουλ-
γαρία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν, την Ουκρανία, τη Γεωργία, 
τη Ρουμανία και τη Μολδαβία. Η Ελλάδα συνεισφέρει με 1.132.000 € και θα έχει ενισχυ-
μένο ρόλο, καθώς έχει αποφασιστεί να ορίσει τον Πρώτο Σύμβουλο της Διαχειριστικής 
Αρχής, η οποία θα φιλοξενείται στη Ρουμανία. 

Διακρατικά Προγράμματα

Η Ελλάδα συμμετέχει σε δύο (2) διακρατικά προγράμματα. Συγκεκριμένα:

●	 	Μεσογειακός Χώρος, στο οποίο συμμετέχουν η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η 
Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο-Γιβραλτάρ, η Μάλτα, η Κύπρος, η Σλοβενία, η Κρο-
ατία και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Το Πρόγραμμα προήλθε από τη συγχώνευση των 
Προγραμμάτων INTERREG ARCHIMED και MEDOCC. Στη Θεσσαλονίκη θα φιλοξενη-
θεί το ένα από τα δύο Γραφεία Διασύνδεσης (Liaison Office) του Προγράμματος, στις 
αρμοδιότητες του οποίου εντάσσεται και η υποστήριξη υποψήφιων εταίρων και Τελι-
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κών Δικαιούχων από τις υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρω-
παϊκή Ένωση χώρες, οι οποίες συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Ο προϋπολογισμός του 
Προγράμματος ανέρχεται σε 193.191.331 €.

●	 	Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στο οποίο συμμετέχουν οκτώ (8) κράτη-μέλη της 
Ε.Ε. (Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα), 
καθώς και η Μολδαβία, η Κροατία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο, η Βοσνία και Ερζεγο-
βίνη, η Αλβανία, η ΠΓΔΜ και η Ουκρανία. Το Πρόγραμμα προήλθε από τη διάσπαση του 
προγράμματος CADSES σε δύο διαφορετικές ζώνες, βόρεια και νότια. Ο προϋπολογι-
σμός του ανέρχεται σε 206.691.645 €.

Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα

Η Ελλάδα συμμετέχει στο διαπεριφερειακό πρόγραμμα INTERREG IV C, στο οποίο 
συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., πλην της Γερμανίας, καθώς και η Νορβη-
γία και η Ελβετία.

Δίκτυα

Η Ελλάδα συμμετέχει και στα δίκτυα INTERACT, ESPON και URBACT. Με ανοικτά 
σύνορα, η Ελλάδα προσδοκά και την ανάπτυξη των δικών της παραμεθόριων περιο-
χών, την άνοδο της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση των υποδομών της σε όλη 
την ακριτική περιφέρεια. Οι προσπάθειες της Ειδικής Υπηρεσίας έχει αποδώσει καρ-
πούς, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των γειτονικών χωρών και των Βρυξελλών.

6.4  Προγράμματα Ενίσχυσης – Χρηματοδότησης

Οι επιχειρήσεις όλων των κλάδων και των μεγεθών, καθώς και οι εν δυνάμει νέοι επιχει-
ρηματίες, μπορούν να επιδοτηθούν για να υλοποιήσουν επενδύσεις, υποβάλλοντας σχε-
τικό αίτημα σε κάποιο από τα Προγράμματα που προκηρύσσονται από τις Εθνικές Αρχές 
κατά την εφαρμογή των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ). Στο τέλος του 2010 ολοκλη-
ρώθηκε το Γ΄ ΚΠΣ ενώ ήδη από το 2007 ξεκίνησε το Δ’ ΚΠΣ ή αλλιώς ΕΣΠΑ. Ειδικό ενδι-
αφέρον για τις ΜΜΕ παρουσιάζει μεγάλος αριθμός Δράσεων στα πλαίσια προγραμμάτων 
που προκηρύσσονται από:

●	 	Το Υπουργείο Ανάπτυξης (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχει-
ρηματικότητας» ή ΕΠΑΝ-ΙΙ).

●	 Την Περιφέρεια (Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ή ΠΕΠ).

●	 Τον ΟΑΕΔ (Προγράμματα ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών). 

●	 Το Υπουργείο Οικονομίας (Αναπτυξιακός Νόμος).

Τα παραπάνω Προγράμματα αφορούν σε Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ανακαίνιση 
ΜΜΕ όλων των κλάδων και τις Δράσεις τους διαχειρίζονται διάφοροι Ενδιάμεσοι Φορείς, 
κατά περίπτωση, οι οποίοι παραλαμβάνουν και αξιολογούν τις προτάσεις (ΕΟΜΜΕΧ, ΕΛΑ-
ΝΕΤ, Τράπεζες, Περιφέρεια κ.λπ.).
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Τα σημεία που προσδιορίζουν την ταυτότητα των δράσεων που προκηρύσσονται στο πλαί-
σιο των διαφόρων Προγραμμάτων Επιδότησης και που ο κάθε ενδιαφερόμενος επιχειρη-
ματίας ή εν δυνάμει επιχειρηματίας οφείλει να πληροφορηθεί είναι:

●	 	Διάρκεια που το πρόγραμμα είναι «ανοικτό», δηλαδή από πότε μέχρι πότε μπορούν να 
υποβληθούν επενδυτικές προτάσεις. Συνήθως το διάστημα αυτό είναι 1 έως 1,5 μήνα. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το χρονικό διάστημα από το οποίο μπορεί να 
ξεκινήσει η πραγματοποίηση δαπανών που είναι επιλέξιμες για επιδότηση. Ανάλογα 
με το πρόγραμμα, αυτό μπορεί να είναι η ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμ-
ματος, η ημερομηνία προκήρυξης, η ημερομηνία υποβολής του φακέλου ή σπανιότερα 
η ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης ένταξης. 

●	 	Επιλέξιμοι κλάδοι που μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις στο πρόγραμμα. Οι κλάδοι 
αναφέρονται αναλυτικά σε παράρτημα του Κανονισμού του Προγράμματος και προσ-
διορίζονται με τον κωδικό ΣΤΑΚΟΔ ή τον Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ). (Ο ΚΑΔ κάθε 
επιχείρησης αναφέρεται στο έντυπο Ε3 της φορολογικής δήλωσης στο πάνω δεξί μέρος 
της πρώτης σελίδας). Συνήθως τα προγράμματα απευθύνονται σε μια μεγάλη κατηγο-
ρία επιχειρήσεων (μεταποιητικές, παροχής υπηρεσιών, εμπορικές, τουριστικές κτλ.). 

●	 	Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων. Αυτές αφορούν παραμέτρους και 
χαρακτηριστικά της επιχείρησης όπως:

	 ❍	 Κύκλο εργασιών των τελευταίων ετών (από ΗΜ/ΜΜ/ΕΤΟΣ έως ΗΜ/ΜΜ/ΕΤΟΣ).

	 ❍	 Έτη λειτουργίας. 

	 ❍	 Αριθμό απασχολούμενων.

	 ❍	 Κερδοφορία.

	 ❍	 Άδεια λειτουργίας. 

	 ❍	 	Ηλικία και απασχόληση υποβάλλοντος (στις περιπτώσεις νέων εν δυνάμει επιχει-
ρηματιών).

●	 	Επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να περιληφθούν στο επενδυτικό σχέδιο. Σημειώ-
νεται ότι στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνονται σε κανένα πρόγραμμα η αγορά 
οικοπέδου ή ακινήτου γενικότερα. Οι δαπάνες αυτές συνήθως αφορούν: 

	 ❍	 Αγορά εξοπλισμού.

	 ❍	 Διαμόρφωση χώρου και βοηθητικές εγκαταστάσεις.

	 ❍	 Προβολή και διαφήμιση.

	 ❍	 Άυλες δαπάνες για μελέτες, διασφάλιση ποιότητας κτλ.

●	 	Χρηματοδοτικό σχήμα, δηλαδή ποσοστό επιδότησης (συνήθως κυμαίνεται από 30 
μέχρι 60% ανάλογα με το πρόγραμμα), ποσοστό απαραίτητης ίδιας συμμετοχής και 
ποσοστό δανειοδότησης. 

●	 	Μέγιστη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, που μπορεί να κυμανθεί από 5 μέχρι 
και 24 μήνες.
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●	 Απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβληθούν. Συνήθως αυτά είναι: 

	 ❍	 Φορολογικές δηλώσεις (Ε3, Ε7) και οικονομικές καταστάσεις των τελευταίων ετών.

	 ❍	 Καταστατικό και τροποποιήσεις επί νομικών προσώπων.

	 ❍	 Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο.

	 ❍	 	Υπεύθυνη δήλωση επιχειρηματία ότι δεν επιδοτείται η συγκεκριμένη επένδυση από 
άλλο πρόγραμμα.

	 ❍	 Άδεια λειτουργίας σε ισχύ.

	 ❍	 	Τεκμηρίωση ίδιας συμμετοχής (ή δανείου από την τράπεζα στο οποίο να φαίνεται 
η ύπαρξη του αναγκαίου ποσού όπως προκύπτει από την πρόταση, στο όνομα των 
μετόχων).

	 ❍	 	Σε κάποιες περιπτώσεις (Αναπτυξιακός Νόμος) το καταρχήν θετικό ενδιαφέρον τρα-
πέζης για δανειοδότηση ή ακόμα και εγκεκριμένο δάνειο.

	 ❍	 Σε περιπτώσεις τουριστικών επιχειρήσεων το σήμα του ΕΟΤ.

	 ❍	 Διάφορα άλλα δικαιολογητικά κατά περίπτωση. 

6.4.1  ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»

Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) 
του Υπουργείου Ανάπτυξης για την Περίοδο 2007 – 2013 συνεχίζει και εμπλουτίζει τις επι-
τυχημένες δράσεις του ΕΠΑΝ της περιόδου 2000 – 2006. Ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος 
του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρή-
σεων και του παραγωγικού συστήματος με έμφαση στη διάσταση της καινοτομικότητας. Ο 
στόχος αυτός θα επιτευχθεί με δράσεις που υποστηρίζουν:

●	 την επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης, 

●	 την ανάπτυξη της υγιούς, αειφόρου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, 

●	 	την ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τόπου ανάπτυξης επιχειρηματικής 
δραστηριότητας με σεβασμό στο περιβάλλον. 

Οι βασικές προτεραιότητες του ΕΠΑΝ ΙΙ για την περίοδο 2007 – 2013 είναι:

1.  Η προώθηση της καινοτομίας, υποστηριζόμενης από έρευνα και τεχνολογική 
ανάπτυξη: Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας σε όλους 
τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας ως βασικού παράγοντα για την αναδι-
άρθρωση της ελληνικής οικονομίας και τη μετάβαση στην οικονομία της γνώσης.

 Ενδεικτικές δράσεις

●	 	Δημιουργία Εθνικών Τομεακών Πόλων και δημιουργία – ενίσχυση Περιφερειακών 
Πόλων Καινοτομίας με χρηματοδότηση δικτυώσεων επιχειρήσεων, πανεπιστημίων, 
ερευνητικών κέντρων, φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης κ.ά. 
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●	 	Δημιουργία καινοτομικών συνεργατικών σχηματισμών (clusters) σε πεδία αιχμής που 
θα εμφανίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (π.χ. Βιοτεχνολογία, Νανοτεχνολογία κτλ.). 

●	 Δημιουργία φυσικών ή / και δικτυακών κέντρων αριστείας. 

●	 	Ενίσχυση νέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της προώθησης δραστηριοτή-
των  Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ). 

●	 	Ενίσχυση της προσφοράς και της ζήτησης Υπηρεσιών Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινο-
τομίας (κουπόνια καινοτομίας για ΜΜΕ, υποστήριξη δικτύων ΜΜΕ και φορέων παρο-
χής τεχνολογικών υπηρεσιών). 

●	 	Ενίσχυση για την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που έχουν προοπτικές εμπορι-
κής εκμετάλλευσης. 

●	 	Δημιουργία νέων επιχειρήσεων υψηλής έντασης γνώσης για τη μετατροπή των προϊό-
ντων της έρευνας και της γνώσης σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 

●	 	Ενσωμάτωση της επιστήμης στον κοινωνικό ιστό και προώθηση του επιχειρηματικού 
πνεύματος στους νέους. 

2.  Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας: Ανάπτυξη της ποιοτι-
κής και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας με στόχο την παραγωγική αναβάθμιση της 
χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλ-
λοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

Ενδεικτικές δράσεις

●	 	Ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια για υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων που 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια 
και στις διεθνείς αγορές, στην τεχνολογική ή οργανωτική καινοτομία, στην τυποποίηση 
και πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών. 

●	 Επιχειρηματικότητα στον τομέα του περιβάλλοντος. 

●	 Ενίσχυση των επιχειρήσεων του εμπορικού τομέα και των υπηρεσιών. 

●	 Επιχειρηματική αριστεία. 

●	 	Ολοκληρωμένες και καινοτόμες παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό-αναδιάταξη του 
τουριστικού τομέα (π.χ. ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, τουριστική αξιο-
ποίηση παραδοσιακών κτισμάτων, αναβάθμιση τουριστικών λιμένων κ.ά.). 

●	 	Ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ομάδες πληθυσμού με περιορισμένη επιχειρηματικό-
τητα (π.χ. γυναίκες, νέοι κ.ά.) και σε περιοχές που πλήττονται από αποβιομηχάνιση και 
ανεργία. 

●	 Ενίσχυση πρωτοβουλιών της ευρύτερης κοινωνικής οικονομίας. 

3.  Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος: Βελτίωση του θεσμικού περιβάλλο-
ντος και των βασικών υποστηρικτικών δομών, υποδομών, μηχανισμών και εργαλείων 
που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την ενδυνάμωση του 
ανταγωνισμού και την προστασία του καταναλωτή.
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Ενδεικτικές δράσεις

●	 	Αναβάθμιση και απλούστευση κανονιστικού πλαισίου (Εθνικό Σύστημα Εποπτείας 
Αγοράς, διερεύνηση μονοπωλιακών καταστάσεων, εξωδικαστική επίλυση διαφορών 
μεταξύ επιχειρήσεων κ.ά.). 

●	 	Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος δομών στήριξης επιχειρήσεων στη λογική μονοθυριδι-
κής εξυπηρέτησης (one stop shop). 

●	 	Ανάπτυξη σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως Κεφάλαια Επιχειρηματικών 
Συμμετοχών (Venture Capital), Κεφάλαιο Σποράς (Seed Capital), Μικροπίστωση κ.ά. 

●	 	Εκσυγχρονισμός επιχειρηματικών υποδομών όπως, π.χ., Επιχειρηματικά Πάρκα, Θερ-
μοκοιτίδες και Εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Ε.Π. 
κ.ά. 

●	 	Δράσεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή και τη βελτίωση των μηχανι-
σμών εποπτείας της αγοράς (π.χ. ενίσχυση υποδομής εργαστηρίων για την πιστοποίηση 
προϊόντων, εργαστηριακός έλεγχος, θεσμοί στήριξης και παρακολούθησης του εμπορι-
κού τομέα κ.ά.). 

●	 	Συμπλήρωση και αναβάθμιση τουριστικών υποδομών και υποδομών αξιοποίησης του 
φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος (π.χ. υποδομές για ειδικές μορφές τουρισμού, 
ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων, όπως μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι κ.ά.). 

●	 	Δράσεις για την ανάδειξη και την προβολή προϊόντων και υπηρεσιών (θεματικός του-
ρισμός, ολοκληρωμένη στήριξη τοποθέτησης ελληνικών προϊόντων σε διεθνή δίκτυα 
κ.ά.). 

4.  Η ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και η ενίσχυση της αει-
φορίας: Εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας στο πλαίσιο της επίτευ-
ξης των περιβαλλοντικών στόχων της, υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς 
ενέργειας και ένταξη της χώρας στα μεγάλα διεθνή δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρισμού και 
φυσικού αερίου.

Ενδεικτικές δράσεις

●	 	Διείσδυση του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές, π.χ., Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, 
Κεντρική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, επέκταση αγωγού διανομής Οινόφυτα-Χαλκίδα 
κτλ.

●	 Επέκταση Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. 

●	 	Ολοκλήρωση υποδομών υγροποιημένου φυσικού αερίου και κατασκευή νέων σταθ-
μών ανεφοδιασμού. 

●	 Διασύνδεση νησιών με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

●	 Κατασκευή Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης (π.χ., ΚΥΤ Ρουφ, Πάτρας). 

●	 	Ενίσχυση και επέκταση του συστήματος μεταφοράς και του δικτύου διανομής ηλεκτρι-
κής ενέργειας. 
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●	 Επενδύσεις παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). 

●	 	Επενδύσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στο δευτερογενή και τριτογενή 
τομέα. 

●	 	Ενεργειακές επενδύσεις στο δημόσιο και οικιακό τομέα (π.χ., Πρόγραμμα Εξοικονόμη-
σης Ενέργειας «Εξοικονομώ»). 

●	 Ενεργειακές επενδύσεις στη νησιωτική χώρα. 

●	 Ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων. 

Στις προτεραιότητες του ΕΠΑΝ ΙΙ συγκαταλέγεται και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού μέσω προγραμμάτων κατάρτισης επιχειρηματιών, εργαζομένων, 
ερευνητών, καθώς και απασχολούμενων στον τουριστικό τομέα του Πολιτισμού και της 
Υγείας.

Άμεσα ωφελούμενοι:

●	 	Επιχειρήσεις και συνεργασίες / δίκτυα / ενώσεις / clusters επιχειρήσεων όλων των 
τύπων και μεγέθους με έμφαση στις MME και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

●	 	ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και εργαστήρια του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, καθώς και δίκτυα αυτών. 

●	 	Φορείς εκκόλαψης ή ανάπτυξης της καινοτομίας και των επιχειρήσεων έντασης γνώ-
σης (τεχνολογικά πάρκα, θερμοκοιτίδες κ.ά.). 

●	 	Τεχνοβλαστοί (spin offs και spin outs: επιχειρήσεις που αξιοποιούν εμπορικά αποτελέ-
σματα επιστημονικής έρευνας). 

●	 	Επιμελητήρια, δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας και φορείς μεταφοράς τεχνολο-
γίας. 

●	 Φυσικά πρόσωπα, ερευνητές, εφευρέτες, επιχειρηματίες, επενδυτές. 

●	 Άτομα από ειδικές κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ, ΡΟΜ, τρίτεκνοι κ.ά.). 

●	 Φορείς και οργανισμοί πιστοποίησης και μηχανισμοί εποπτείας της αγοράς. 

●	 Ο Έλληνας καταναλωτής και οι καταναλωτικές οργανώσεις. 

●	 Ελληνικά νοικοκυριά σε νέες περιοχές επέκτασης των δικτύων φυσικού αερίου. 

●	 	Επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, εξοικονόμησης ενέργειας και 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα. 

●	 Οι νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας. 

Έμμεσα ωφελούμενοι: 

Όλοι οι πολίτες και επισκέπτες της χώρας.
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6.4.2  ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Α.Ε. (ΕΟΜ-
ΜΕΧ Α.Ε.) είναι Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου που λειτουργεί προς όφελος του δημό-
σιου συμφέροντος με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Σκοπός του ΕΟΜΜΕΧ είναι η 
προαγωγή, προώθηση και στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και των Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της Οικονομίας, καθώς 
και της Χειροτεχνίας-Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας, στο πλαίσιο της ασκούμενης κυβερνητικής 
πολιτικής, στη διαμόρφωση της οποίας ο ΕΟΜΜΕΧ συμβάλλει ως σύμβουλος.

Στη σύγχρονη οικονομία, που χαρακτηρίζεται από την τάση της παγκοσμιοποίησης και τον 
εντεινόμενο ανταγωνισμό, όπως και την αυξανόμενη σημασία των «άυλων» πόρων και ικα-
νοτήτων και της επιχειρηματικότητας, η ΜΜΕ μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη βελτί-
ωση και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, στη δημιουργία απασχόλησης και 
ανάπτυξης. Δημόσιοι Οργανισμοί αρωγής των ΜΜΕ όπως ο ΕΟΜΜΕΧ παίζουν, παγκοσμίως, 
σημαντικό ρόλο στη στήριξη των προσπαθειών των επιχειρηματιών και των ΜΜΕ.

Ο ΕΟΜΜΕΧ, ως ο κύριος δημόσιος φορέας-αρωγός των ΜΜΕ, διαθέτει:

●	 πολυετή εμπειρία και σημαντικό αριθμό ικανών και έμπειρων επιστημόνων,

●	 ειδική γνώση των προβλημάτων και των αναγκών των ΜΜΕ,

●	 ανεπτυγμένο δίκτυο συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,

●	 	τεχνογνωσία στο σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση πολιτικών και προγραμμάτων 
στήριξης των ΜΜΕ,

ενώ εξειδικεύεται στους ακόλουθους τομείς:

●	 σύσταση και λειτουργία του «Παρατηρητηρίου» για τις ΜΜΕ, 

●	 συντονισμό υποστηρικτικών λειτουργιών ΜΜΕ, 

●	 συστηματική έρευνα και αξιολόγηση των δεδομένων και των τάσεων των ΜΜΕ, 

●	 σχεδιασμό και προώθηση μέτρων και δράσεων υπέρ των ΜΜΕ, 

●	 σχεδιασμό και προώθηση μέτρων και δράσεων υπέρ των ΜΜΕ,

●	 σχεδιασμό και προώθηση δράσεων βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 

●	 ανάπτυξη δομών και μηχανισμών πληροφόρησης, 

●	 ανάπτυξη και στήριξη της επιχειρηματικότητας, 

●	 ανάπτυξη και στήριξη της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. 

Ο ΕΟΜΜΕΧ όλα αυτά τα χρόνια λειτούργησε αποδοτικά ως δημόσιος οργανισμός και πρό-
σφερε σημαντικό αναπτυξιακό έργο. Με τις δραστηριότητες δε που αφορούσαν την απο-
τελεσματική διαχείριση / υλοποίηση κοινοτικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
εξυπηρέτησε περισσότερες από 200.000 ΜΜΕ, με έργα προϋπολογισμού περίπου 2 δις € 
σε όλη την Ελλάδα. Ο ΕΟΜΜΕΧ έχει υλοποιήσει προγράμματα στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ με 
μεγάλη επιτυχία: 



●	 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ), 

●	 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), 

●	 	από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Απασχόλησης, τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, καθώς 
και πλήθος άλλων προγραμμάτων της Ε.Ε.

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι δράσεις στις οποίες δραστηριοποιήθηκε ο Οργανισμός:

Προγράμματα Ενίσχυσης Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ όπως:

●	 «Ενίσχυση Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Εμπορίου»

●	 	«Κατάρτιση Επιχειρηματιών και Εργαζομένων σε Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρή-
σεις του Εμπορικού Τομέα για την αύξηση της Ανταγωνιστικότητάς τους»

●	 «Βιομηχανική Υπεργολαβία»

●	 	«Δικτυωθείτε» (καλή πρακτική στο πλαίσιο των στόχων της Λισσαβόνας από την Κοι-
νωνία της Πληροφορίας)

●	 «Ενίσχυση επαρχιακού τύπου»

Προγράμματα Ίδρυσης και Στήριξης Νέων Επιχειρήσεων από Ειδικές Ομάδες Πλη-
θυσμού όπως:

●	 «Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας»

●	 «Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηματικότητας»

●	 «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Ατόμων με Αναπηρίες»

●	 «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γονέων με τρία τέκνα και άνω»

●	 «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας ΡΟΜ».

Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις εντάσσεται στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» 2000 – 2006 (ΕΠΑΝ), Μέτρο 1.4, Δράση 1.4.2 και αποτελεί 
μηχανισμό της πολιτείας για τη συστηματική παρακολούθηση των ΜΜΕ σε κλαδικό, περι-
φερειακό και εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, αποτελεί την κύρια πηγή έγκυρης και έγκαιρης 
πληροφόρησης σε θέματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα συμβάλλοντας στην 
ανάπτυξη και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το έργο είναι συγχρηματοδο-
τούμενο από το ΕΤΠΑ κατά 80% και από εθνικούς πόρους κατά 20%.

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας»
Στόχος της δράσης είναι η παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρή-
σεων γυναικών επιχειρηματιών, καθώς και η διατήρηση και ενίσχυση του ποσοστού απα-
σχόλησης στις γυναικείες επιχειρήσεις. 

Πολυάριθμα προγράμματα στο πλαίσιο των Κοινοτικών πρωτοβουλιών: 

●	 EQUAL (Πρόγραμμα προώθησης ίσων ευκαιριών) 
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●	 INTERREG (Διασυνοριακή συνεργασία επιχειρήσεων)

●	 Άρθρο 6 (Διαχείριση των αλλαγών στις ΜΜΕ)

●	 LEONARDO (Δημιουργία εκπαιδευτικού πακέτου για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ)

●	 	CRAFT (Εθνικό Σημείο Επαφής για τις ΜΜΕ στο 3ο – 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας & 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

●	 6ο και 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

●	 ΕΚΠΕ (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης Επιχειρήσεων) κ.ά.

Σχεδιασμός και υλοποίηση πολυάριθμων προγραμμάτων επιχειρηματικής και επαγ-
γελματικής κατάρτισης: 

Πρόγραμμα αποζημιώσεων επιχειρήσεων από θεομηνίες

Πλήθος επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνίες αποζημιώθηκαν και αποζημιώνο-
νται μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος.

6.4.3  Επενδυτικός Νόμος (Νέος Αναπτυξιακός Νόμος)

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας 
με τη διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η 
τεχνολογική ανάπτυξη, η περιφερειακή συνοχή, η επιχειρηματικότητα και η ανταγωνιστικό-
τητα των επιχειρήσεων και προωθούνται η πράσινη οικονομία, η αποτελεσματική λειτουρ-
γία των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν ο νέος αναπτυξιακός νόμος για πρώτη φορά 
περιλαμβάνει τους περισσότερους από τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, με 
σημαντική διεύρυνση των δραστηριοτήτων στον τομέα των υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα οι επιλέξιμες δραστηριότητες ανά παραγωγικό τομέα και κλάδο είναι:

●	 Αγροτικός τομέας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία και δασοκομία).

●	 Ορυχεία και λατομεία (εξαιρείται η εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη).

●	 	Μεταποιητικός τομέας (εξαιρούνται οι τομείς της χαλυβουργίας, των συνθετικών ινών 
και της βιομηχανίας άνθρακα, επίσης η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από φωτο-
βολταϊκά συστήματα).

●	 	Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες απο-
λύμανσης.

●	 	Μεταφορά και αποθήκευση (αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδι-
κεύει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα).

●	 	Τουριστικός τομέας (μόνο ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονά-
δων τουλάχιστον 4 αστέρων και κάμπινγκ τουλάχιστον Γ’ τάξης. Εξαιρούνται τα λοιπά 
καταλύματα και οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης και παροχής ποτών).
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●	 	Τομέας παροχής υπηρεσιών όπου για πρώτη φορά είναι επιλέξιμοι οι παρακάτω κλά-
δοι:

	 ❍  παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, video και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχο-
γραφήσεις και μουσικές εκδόσεις,

	 ❍ τηλεπικοινωνίες,

	 ❍ προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπηρεσίες πληροφορίας,

	 ❍ νομικές και λογιστικές δραστηριότητες,

	 ❍  αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές 
και αναλύσεις,

	 ❍  επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη,

	 ❍  διαφήμιση και έρευνα αγοράς,

	 ❍  επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες,

	 ❍  δραστηριότητες απασχόλησης,

	 ❍  δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και 
υπηρεσιών κρατήσεων,

	 ❍  παροχή υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους,

	 ❍  βοήθεια με παροχή καταλύματος (γηροκομεία),

	 ❍  δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές 
δραστηριότητες,

	 ❍  αθλητικές δραστηριότητες, διασκέδαση και ψυχαγωγία.
 
Ο νέος νόμος προβλέπει τρεις γενικές και τέσσερις ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχε-
δίων, που αντιστοιχούν σε διαφορετικά καθεστώτα επενδύσεων:

Γενικά καθεστώτα επενδύσεων
Τα γενικά καθεστώτα επενδύσεων:

●	 	ενισχύουν ανταγωνιστικά και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια με τεκμηριωμένες προοπτι-
κές κερδοφορίας,

●	 στηρίζουν τις επενδύσεις στην τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία,

●	 προωθούν την περιφερειακή συνοχή και την πράσινη ανάπτυξη.

Ειδικά καθεστώτα επενδύσεων

Τα ειδικά καθεστώτα επενδύσεων αντιμετωπίζουν ειδικότερες προκλήσεις της αναπτυξι-
ακής διαδικασίας και αντιστοιχούν σε τομείς στους οποίους δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και 
συγκεκριμένα αφορούν:

●	 τη νεανική επιχειρηματικότητα,
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●	 τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια,

●	 	τα ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια για τον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγ-
χρονισμό των επιχειρήσεων,

●	 τις επενδύσεις συνέργειας και δικτύωσης.

Τα παραπάνω καθεστώτα συνδυάζουν μια σειρά από μέσα ενίσχυσης όπως:

●	 	φοροαπαλλαγές επί των κερδών προ φόρων, έξι χρόνια για υφιστάμενες επιχειρήσεις 
και οχτώ χρόνια για νέες επιχειρήσεις,

●	 στοχευμένες επιχορηγήσεις κεφαλαίου,

●	 	επιδοτήσεις σε χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) ανάλογα με την αναπτυξιακή στό-
χευση του καθενός,

●	 	ενεργοποίηση του ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης) για την 
άμεση εξασφάλιση ρευστότητας στην αγορά με τη χορήγηση ευνοϊκών και χαμηλότο-
κων δανείων στις επιχειρήσεις που θα επενδύσουν.

Στην πράξη ο νόμος θα λειτουργεί ως εξής:

●	 	Κάθε Δεκέμβριο θα εκδίδεται από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας ο προϋπολογισμός ενίσχυσης επενδύσεων του επόμενου έτους.

●	 	Για πρώτη φορά θα υπάρχει ετήσιος και συγκεκριμένος προϋπολογισμός ενίσχυσης 
επενδύσεων που θα καθορίζει το ποσοστό που αναλογεί στις διάφορες κατηγορίες 
επενδυτικών σχεδίων, τις κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων που είναι επιλέ-
ξιμες, την κατανομή των ενισχύσεων στις περιφέρειες και κάθε άλλη σχετική λεπτομέ-
ρεια.

●	 	Οι φοροαπαλλαγές θα είναι τριπλάσιες από το άθροισμα επιχορηγήσεων και επιδοτή-
σεων. Συγχρόνως θα υλοποιούνται οι συμβάσεις του ΕΤΕΑΝ με τις τράπεζες.

●	 	Οι ημερομηνίες υποβολής των επενδυτικών σχεδίων θα είναι σταθερές: δύο φορές το 
χρόνο, κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο. Η λήξη της προθεσμίας υποβολής θα συμπίπτει με 
την τελευταία ημέρα του αντίστοιχου μήνα.

●	 	Θα ακολουθεί αξιολόγηση, αρχική έγκριση, δανειακή σύμβαση, τελική σύμβαση και 
υλοποίηση της επένδυσης.

Πώς ορίζεται το ύψος των ενισχύσεων:

Η χώρα χωρίζεται σε τρεις ζώνες σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την Ε.Ε. Χάρτη Περι-
φερειακών Ενισχύσεων. Επιπλέον οι επιχειρήσεις διακρίνονται επίσης, σύμφωνα με την 
κατάταξη της Ε.Ε., σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθός τους (μεγάλες, μεσαίες, 
μικρές και πολύ μικρές). Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από 
το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησής του και σε καμία περίπτωση δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου.



218 IME ΓΣΕΒΕΕ -    ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τι προβλέπει το κάθε καθεστώς ενισχύσεων:

1.  H κατηγορία των σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας απευθύνεται σε υγιείς 
επιχειρήσεις κάθε είδους (πλην εκείνων που ρητά εξαιρούνται) σε όλη την επι-
κράτεια. Προσφέρει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς μέσω φοροαπαλλαγών, που 
μπορεί να φτάσουν μέχρι το 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυ-
σης για κάθε επενδυτικό σχέδιο. Οι φοροαπαλλαγές μπορούν να συνδυαστούν με 
επιδοτούμενα δάνεια από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 
(ΕΤΕΑΝ), μέχρι το ανώτατο ύψος των προβλεπόμενων ενισχύσεων.

2.  Η κατηγορία των σχεδίων Τεχνολογικής Ανάπτυξης αφορά τον τεχνολογικό 
εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων με την εισαγωγή τεχνολογικών και οργανω-
τικών καινοτομιών. Στο καθεστώς αυτό παρέχεται συνδυαστικά επιχορήγηση και 
επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) μέχρι το 80% του ανώτατου επιτρε-leasing) μέχρι το 80% του ανώτατου επιτρε-) μέχρι το 80% του ανώτατου επιτρε-
πόμενου ύψους ενίσχυσης, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό συμπληρώνεται με φοροα-
παλλαγές και επιδοτούμενα δάνεια. Στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων το ποσο-
στό της επιχορήγησης/επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης αυξάνεται κατά 
10%.

3.  Η κατηγορία των σχεδίων Περιφερειακής Συνοχής περιλαμβάνει επενδυτικά 
σχέδια που αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες ή αξιοποιούν τοπικά ανταγωνι-
στικά πλεονεκτήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές. Για 
την υπαγωγή στην κατηγορία αυτή τα κριτήρια της πράσινης ανάπτυξης παίζουν 
καθοριστικό ρόλο. Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με επιχορήγηση και επιδό-
τηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) μέχρι το 70% του ανώτατου επιτρεπόμε-leasing) μέχρι το 70% του ανώτατου επιτρεπόμε-) μέχρι το 70% του ανώτατου επιτρεπόμε-
νου ύψους ενίσχυσης, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό συμπληρώνεται με φοροαπαλ-
λαγές και επιδοτούμενα δάνεια. Στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων το ποσοστό 
της επιχορήγησης / επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης αυξάνεται κατά 10%.

4.  Η ειδική κατηγορία των σχεδίων της Επιχειρηματικότητας των Νέων αφορά 
επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επι-
χειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 
50% φυσικά πρόσωπα μέχρι 40 ετών.

5.  Η ειδική κατηγορία των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων αφορά επενδυτικά σχέ-
δια ύψους τουλάχιστον 50 εκατ. €.

6.  Η ειδική κατηγορία των Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων 
αφορά επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 ετών) επι-
χειρηματικών σχεδίων άνω των 2 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνουν τον τεχνολο-
γικό, διοικητικό, οργανωτικό, επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη των 
ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. Στην κατηγορία αυτή προβλέπονται φοροαπαλ-
λαγές μέχρι το 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης για κάθε 
επενδυτικό σχέδιο.

7.  Η ειδική κατηγορία των σχεδίων Συνέργειας και Δικτύωσης αφορά επενδυτικά 
σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης 10 τουλάχι-
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στον επιχειρήσεων, υπό μορφή Κοινοπραξίας. Για τα ιδιαίτερα σύνθετα αυτά επεν-
δυτικά σχέδια προβλέπεται η δυνατότητα παροχής κάθε είδους ενισχύσεων μετά 
από σχετική υπουργική απόφαση που θα καθορίζει κάθε φορά τις σχετικές λεπτο-
μέρειες.

6.4.4   Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
(ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) 

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.) είναι μια 
ανώνυμη εταιρεία, η οποία σχεδιάζει τις δράσεις της και προσαρμόζει τις λειτουργικές της 
δομές, έτσι ώστε να προάγει την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα στο πεδίο της επι-
χειρηματικότητας, έχοντας πάντα ως γνώμονα την επίτευξη των στόχων της πολιτικής που 
χαράζει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Παράλληλα, αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζο-
νται στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργώντας δράσεις οι 
οποίες έχουν άμεσα αποτελέσματα για την πραγματική οικονομία της χώρας. 

Βασικός σκοπός του είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων στη χρηματοπιστωτική και χρηματοδοτική αγορά, λειτουργώντας ως ένας 
κρίκος μεταξύ της μικρής επιχείρησης και της τράπεζας. Έτσι, διευκολύνει και τις δύο 
πλευρές αναλαμβάνοντας ένα μεγάλο μέρος από τον επιχειρηματικό κίνδυνο και από το 
δάνειο. Από τη μία προσφέρει στον επιχειρηματία εγγυητική κάλυψη (ώστε να εγκριθεί π.χ. 
το δάνειό του) και από την άλλη παρέχει στην τράπεζα ασφάλεια, ακόμη και σε δάνεια υψη-
λού κινδύνου. 

Στόχος του Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι η προώθηση υγιών, ελπιδοφόρων και οικονομικά 
βιώσιμων επιχειρήσεων, ώστε να υπάρξει ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
στη χώρα μας. Ακόμη περισσότερο, η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. στοχεύει στη ριζική και βαθιά ενδυ-
νάμωση της πραγματικής οικονομίας, στηρίζοντας δραστικά το βασικότερο «κύτταρό» της 
που δεν είναι άλλο από τις μικρές επιχειρήσεις οι οποίες αποτελούν το 95% περίπου της 
εγχώριας αγοράς. 

Η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. στοχεύει: 

●	 στη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε κεφάλαια,

●	 	στη στήριξη και ενίσχυση της απασχόλησης με τη στήριξη των υφιστάμενων θέσεων, 
αλλά και με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 

●	 στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. 

Η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. από την αρχή της λειτουργίας της έχει εφαρμόσει προγράμματα που στη-
ρίζουν τις δύο βασικότερες κατευθύνσεις δανεισμού των ελληνικών μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων: τα κεφάλαια κίνησης και τα επενδυτικά δάνεια. 

Στις άμεσες μελλοντικές επιδιώξεις του, το Ταμείο Εγγυοδοσίας προσβλέπει στην ενίσχυση 
και ανάπτυξη: 
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●	 	των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών υψηλού σχετικά κινδύνου όλων των κλάδων και 
σε όλα τα στάδια του επιχειρηματικού κύκλου, όπως, π.χ., εκκίνηση, προώθηση, ανά-
πτυξη, διεθνοποίηση κτλ., 

●	 	των καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, όπως επενδύσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας, ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανακύκλωσης και προστασίας 
του περιβάλλοντος,

●	 των καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών στο πεδίο της Έρευνας και Τεχνολογίας, 

●	 της τουριστικής ανάπτυξης και των εξαγωγών της χώρας,

●	 	των επενδύσεων στον τομέα των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
ανθρώπινου δυναμικού, 

●	 	των ειδικών κατηγοριών επιχειρηματιών, όπως πολύτεκνοι, νέοι, γυναίκες, μακροχρό-
νια άνεργοι και άτομα με ειδικές ανάγκες,

●	 των επιχειρήσεων πληγεισών περιοχών από φυσικές καταστροφές.

Παράδειγμα προγράμματος που υλοποιεί ο φορέας

Ένα πρόγραμμα που υλοποιεί ο φορέας είναι: «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. χαμηλότο-
κων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπη-
ρεσιών».

Βασικοί στόχοι και πλεονεκτήματα του Προγράμματος: 

●	 	Άμεση κάλυψη τρεχουσών λειτουργικών αναγκών για δαπάνες αγοράς πρώτων υλών, 
εμπορευμάτων, υπηρεσιών και διευκόλυνση μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού ΜΕ /
ΠΜΕ. 

●	 	Στήριξη υγιών επιχειρήσεων για άμεση εξόφληση προμηθευτών που ίσως οδηγήσει 
και σε ευνοϊκότερους όρους αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων κ.λπ. 

●	 	Στήριξη παραγωγής και ανταγωνιστικότητας ΜΕ/ΠΜΕ υπό σύσταση, νέων ή / και ήδη 
υφιστάμενων. 

●	 	Δυνατότητα να απελευθερωθούν πόροι ή να αναζητηθούν στο μέλλον νέες πηγές χρη-
ματοδότησης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

●	 	Απευθείας χρηματοδότηση προμηθευτών για αποφυγή οποιουδήποτε «εκτροχιασμού» 
της κατεύθυνσης των δανείων. 

●	 	Ελαχιστοποίηση του κόστους δανεισμού των ΜΕ/ΠΜΕ με προκαθορισμένα χαμηλά 
επιτόκια και παροχή ελάχιστων ή μηδενικών εξασφαλίσεων. 

●	 	Παροχή ευνοϊκότατων όρων δανείου (διετής περίοδος χάριτος και εξαετής διάρκεια 
δανείων). 

●	 Επιβολή ελαχιστότατης ετήσιας προμήθειας για την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. (0,35%). 
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Προϋπολογισμός του Προγράμματος:

Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 700 εκατ. € εγγυήσεις, καλύ-
πτοντας δάνεια συνολικού ύψους 875 εκατ. €. Οι παρεχόμενες εγγυήσεις χορηγούνται 
δυνάμει των υφιστάμενων ιδίων κεφαλαίων της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Ο τελικός προϋπολογισμός 
του Προγράμματος προβλέπεται με νεότερη απόφαση να ανέλθει στο ποσό του 1 δις € 
εγγυήσεων καλύπτοντας δάνεια συνολικού ύψους 1,25 δις €. 

Επιλέξιμες επιχειρήσεις: 

Επιλέξιμες θεωρούνται οι υπό σύσταση (που διαθέτουν ΑΦΜ), νεοσύστατες, νέες και υφι-
στάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κάθε μορφής (όπως ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, 
ΑΕ κτλ.), ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρουμένων βιβλίων του ΚΒΣ που δεν είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο, με απασχολούμενους < 50 ατόμων και κύκλο εργασιών ≤ 10 εκατ. € 
σε ετήσια βάση και εφόσον τηρείται το καθεστώς de minimis (Κανονισμός Ε.Κ. 1998/2006).

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις: 

●	 Οι προβληματικές κατά τον ορισμό της Ε.Ε. 

●	 	Οι ΜΕ / ΠΜΕ που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εγγυημένα από την ΤΕΜΠΜΕ 
δάνεια. 

●	 	Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει δάνειο για Κεφάλαιο Κίνησης μέσω της Α’ Φάσης του 
Προγράμματος «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων για Κεφάλαιο Κίνησης ΜΕ / 
ΠΜΕ», καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις που απασχολούν 10 ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες 
Εργασίας) και άνω και έχουν λάβει την έγκριση της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. για την ένταξή τους 
στη Β’ Φάση του Προγράμματος «Εγγύηση Δανείων για Κεφάλαιο Κίνησης ΜΕ/ΠΜΕ». 

●	 	Οι ΜΕ / ΠΜΕ στις οποίες έχουν επιβληθεί, κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης, κυρώ-
σεις για παράβαση κοινοτικών κανονισμών ή εθνικής νομοθεσίας. 

●	 Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ανεξάρτητες σύμφωνα με τον ορισμό στην Ε.Ε. 361/2003. 

6.4.5  Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ)

Το ΤΕΜΠΜΕ μετεξελίσσεται άμεσα, νομοθετικά και οργανωτικά, σε ένα νέο φορέα για τη 
βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και τη στήριξη των επεν-
δύσεων. 

Πρόκειται για το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, το οποίο θα συν-επενδύει 
ή θα παρέχει εγγυήσεις, επιλέγοντας, όμως, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με ανοι-
χτούς διαγωνισμούς και όχι μέσω χορήγησης εγγυήσεων απευθείας στον τελικό δικαι-
ούχο. Με τα νέα χρηματοδοτικά μέσα (το ΕΤΕΑΝ έρχεται να προστεθεί στα ταμεία Jessica, 
Jeremie, Εξοικονομώ κ.λπ.) υπολογίζεται ότι θα κινητοποιήσουν κεφάλαια 2 δις για την 
περίοδο 2010 – 2011, ενώ οι συνολικές επενδύσεις από τα νέα ταμεία στην τετραετία θα 
φτάσουν τα 6 δις €.
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Το ΕΤΕΑΝ θα αποτελέσει ένα ειδικό ταμείο στήριξης των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις ΜΜΕ αλλά και στις καινοτόμες επιχειρήσεις. Ο ειδικός αυτός φορέας, που 
ιδρύεται με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης στη 
ροή κεφαλαίων προς τις επιχειρήσεις αναβαθμίζοντας και συμπληρώνοντας το υφιστάμενο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενεργοποιώντας μέσω ανακυκλούμενων δανείων, εγγυή-
σεων και αντεγγυήσεων, συνεπενδύσεων και συμμετοχών, συνολικούς πόρους άνω των 
2,5 δις € για την επόμενη διετία. Βασική επιδίωξη του ΕΤΕΑΝ είναι η βελτίωση της πρόσβα- Βασική επιδίωξη του ΕΤΕΑΝ είναι η βελτίωση της πρόσβα-Βασική επιδίωξη του ΕΤΕΑΝ είναι η βελτίωση της πρόσβα-
σης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση της ανάπτυξής τους, η ενίσχυση της δημιουρ-
γίας νέων επιχειρήσεων, ιδίως από τη νέα γενιά, η προώθηση δραστηριοτήτων και επιχει-
ρήσεων ανταγωνιστικών στο διεθνές περιβάλλον και η ενίσχυση δημιουργίας και πώλη-
σης προϊόντων και υπηρεσιών της λεγόμενης νέας ζήτησης του 21ου αιώνα. Το ΕΤΕΑΝ θα 
αποτελέσει ένα από τα βασικά εργαλεία του νέου αναπτυξιακού μοντέλου που χρειάζεται η 
χώρα μας, προωθώντας τα νέα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής (financial engineering) 
και διευκολύνοντας την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε αυτά, ώστε να καταστούν αντα-
γωνιστικές. Το συνιστώμενο Ταμείο θα υποκαταστήσει το υφιστάμενο Ταμείο Εγγυοδοσίας 
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.), το οποίο παρέχει τα τελευταία έξι 
χρόνια εγγυοδοτικά προϊόντα στην ελληνική αγορά. Επισημαίνεται ότι το ΕΤΕΑΝ, ως Ταμείο 
συνεπενδύσεων και συμμετοχών και όχι Τράπεζα, δε θα έρχεται σε απευθείας επαφή με 
τις επιχειρήσεις. Η λειτουργία αυτή θα επιτελείται από τις τράπεζες με τις οποίες θα συνερ-
γάζεται, η επιλογή των οποίων θα γίνεται με τη διενέργεια ανοικτών διεθνών διαγωνισμών.

Γιατί ιδρύεται το ΕΤΕΑΝ;

Η δημιουργία ενός νέου φορέα στήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων και κυρίως των 
ΜΜΕ είναι η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης στην:

●	 πιστωτική ασφυξία που αισθάνονται οι ελληνικές ΜΜΕ τον τελευταίο χρόνο,

●	 	ακρίβεια των δανείων από την οποία πλήττεται το σύνολο των ΜΜΕ, ακρίβεια που αντι-
στοιχεί σε υψηλά επιτόκια και σε υπερβολικές απαιτούμενες εξασφαλίσεις,

●	 	υστέρηση της ελληνικής χρηματοπιστωτικής και χρηματοδοτικής αγοράς έναντι της 
αντίστοιχης αγοράς κρατών-μελών της Ε.Ε., με αποτέλεσμα οι εγχώριες ΜΜΕ να 
δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τις ομοειδείς επιχειρήσεις της Ε.Ε. ή τις μεγάλες 
ελληνικές επιχειρήσεις.

Στόχοι του ΕΤΕΑΝ

●	 	Προώθηση της επιχειρηματικότητας και ευχερέστερη πρόσβαση σε πληθώρα μορφών 
χρηματοδότησης για την ίδρυση, ανάπτυξη και διεθνοποίηση δυναμικών, καινοτόμων 
και ελπιδοφόρων επιχειρήσεων όλων των κλάδων της ελληνικής οικονομίας, νεοϊδρυ-
όμενων και υφιστάμενων ήδη.

●	 	Προώθηση των συνεπενδύσεων ή συμμετοχών σε χρηματοδοτικά ιδρύματα και μέσα 
χρηματοοικονομικής τεχνικής, διευρύνοντας και τονώνοντας τον ανταγωνισμό.

●	 	Ίδρυση και διαχείριση Ταμείων Χαρτοφυλακίου, Ταμείων Εγγυήσεων, Ταμείων Δανειο-
δοτήσεων, Ταμείων Επενδυτικής Χρηματοδότησης.
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●	 	Διαχείριση προγραμμάτων Κρατικού Προϋπολογισμού, ΠΔΕ, Κοινοτικών, Διακρατι-
κών, ΕΣΠΑ, Διεθνών Πολυμερών Οργανισμών στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στόχων 
τους.

●	 	Και όλα τα ανωτέρω με μεγάλη ποικιλία προϊόντων / προγραμμάτων όπως, π.χ., βρα-
χυπρόθεσμα και μεσομακροπρόθεσμα ανακυκλούμενα δάνεια, προϊόντα εγγυοδοσίας, 
υβριδικής χρηματοδότησης, venture capital κτλ.

Τι καινούριο φέρνει;

Το Ταμείο προσφέρει μια σειρά έξυπνων και κατάλληλων προϊόντων που καλύπτουν κενά 
της ελληνικής αγοράς και τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, όπως προϊόντα ανα-
κυκλούμενων δανείων, εγγυήσεων και αντεγγυήσεων, συνεπενδύσεων και συμμετο-
χών. Παρέχει την αναγκαία στήριξη στις επιχειρήσεις όχι μόνο οικονομική, αλλά και ενημε- Παρέχει την αναγκαία στήριξη στις επιχειρήσεις όχι μόνο οικονομική, αλλά και ενημε-Παρέχει την αναγκαία στήριξη στις επιχειρήσεις όχι μόνο οικονομική, αλλά και ενημε-
ρωτική και συμβουλευτική, με ευελιξία, αμεσότητα και ταχύτητα (γρήγορες λύσεις, απλού-
στευση δικαιολογητικών, λιγότερη γραφειοκρατία). Αξιοποιεί τις ανάλογες πρακτικές των 
κρατών-μελών της Ε.Ε., σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), το Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ). Προσφέ- Προσφέ-Προσφέ-
ρει εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, που μέχρι σήμερα ήταν σχε-
δόν ανύπαρκτες στη χώρα μας. Εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την «υβριδική χρη-
ματοδότηση» (mezzanine finance) των ΜΜΕ, τη χρηματοδότηση αρχικών σταδίων μιας 
επιχείρησης (early-stage) και τη χρηματοδότηση «Επιχειρηματικών Αγγέλων» (business 
angels).

Πώς εξασφαλίζεται η εύρυθμη και ορθολογική λειτουργία του;

Το ΕΤΕΑΝ λειτουργεί ως χρηματοδοτικό ίδρυμα υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλά-
δος, το οποίο σημαίνει ότι διέπεται από αυστηρά κριτήρια λειτουργίας και διαρκή έλεγχο 
στην κεφαλαιακή επάρκεια και στη ρευστότητα της εταιρείας και βρίσκεται υπό την επο-
πτεία του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε θέματα λει-
τουργικού κόστους.  Το ΕΤΕΑΝ αποτελεί Ανώνυμη Εταιρεία, με ό,τι προβλέπει ο Νόμος 
2190/1920 (σύνταξη ισολογισμών σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, κατάρτιση 
Κανονισμού Λειτουργίας).

Ποια είναι τα οφέλη από το νέο Ταμείο;

Άμεση απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων. Ανακυκλούμενα δάνεια ή άλλα μέσα χρημα- Ανακυκλούμενα δάνεια ή άλλα μέσα χρημα-Ανακυκλούμενα δάνεια ή άλλα μέσα χρημα-
τοοικονομικής τεχνικής που βοηθούν τη μακροβιωσιμότητα της ΕΤΕΑΝ και περιορίζουν 
τη σπατάλη πόρων με τη μορφή επιχορηγήσεων ή επιδοτήσεων.  Θετικά αποτελέσματα 
στην οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη (ίδρυση ή διατήρηση χιλιάδων επιχειρήσεων, 
ίδρυση ή διατήρηση θέσεων εργασίας, φορολογικά έσοδα κτλ.).

Πώς συμβάλλει το νέο Ταμείο στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας;

Το νέο Ταμείο συμβάλλει στο επίπεδο του χρηματοπιστωτικού και επενδυτικού συστήμα-
τος, παρέχοντας πρόσθετη και πολύτιμη ρευστότητα, τονώνοντας τον ανταγωνισμό μέσω 
ανοικτών διαδικασιών επιλογής συνεπενδυτών και κατευθύνοντας τα τραπεζικά κεφάλαια 
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και την εθνική αποταμίευση προς τις επενδύσεις που χρειάζεται περισσότερο η χώρα για 
τη βιώσιμη ανάπτυξή της. Στο επίπεδο των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας, θα 
βελτιώσει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση των επενδύσεων και της 
ανάπτυξής τους, θα ανανεώσει και θα δημιουργήσει μια πιο δυναμική αγορά επιχειρημα-
τικού κεφαλαίου ιδίως για τις νέες επιχειρήσεις. Στο επίπεδο των αναπτυξιακών επενδύ- Στο επίπεδο των αναπτυξιακών επενδύ-Στο επίπεδο των αναπτυξιακών επενδύ-
σεων, θα στηρίξει και θα πολλαπλασιάσει τις επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στα 
κτίρια, τις επενδύσεις αστικής ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος και ορθολογικής 
χρήσης του υδατικού δυναμικού, μέσω ΣΔΙΤ, παραχωρήσεων και συνεργασιών δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα.

Ποια προγράμματα θα υπαχθούν στην «ομπρέλα» του ΕΤΕΑΝ;

Το ΕΤΕΑΝ, το οποίο θα απορροφήσει και θα ενσωματώσει το ΤΕΜΠΜΕ, θα υλοποιεί και θα 
διαχειρίζεται τα υφιστάμενα νέα χρηματοδοτικά μέσα, όπως:

●	 το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (460 εκατ. € από ΕΣΠΑ),

●	 	το Ταμείο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων (200 εκατ. € από 
το ΕΣΠΑ),

●	 το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (130 εκατ. € από το ΕΣΠΑ),

●	 το Ταμείο Αλιείας (35 εκατ. € από ΕΣΠΑ / Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας).

Στη συνέχεια, θα υπαχθούν στο ΕΤΕΑΝ τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που πρόκειται να 
δημιουργηθούν όπως το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας. Επιπρόσθετα, το ΕΤΕΑΝ θα ενι- Επιπρόσθετα, το ΕΤΕΑΝ θα ενι-Επιπρόσθετα, το ΕΤΕΑΝ θα ενι-
σχυθεί στο μέλλον με τους εναπομείναντες πόρους των προγραμμάτων JEREMIE και JES-JEREMIE και JES- και JES-JES-
SICA, οι οποίοι, μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω προγραμμάτων, θα παραχωρηθούν 
στο ΕΤΕΑΝ και θα επανεπενδύονται, ανατροφοδοτώντας διαρκώς τη χρηματοδότηση της 
επιχειρηματικότητας και της αστικής ανάπτυξης.

Πόσα χρήματα θα δοθούν στην αγορά μέσω του ΕΤΕΑΝ;

Διοχετεύεται στην αγορά συνολική ρευστότητα από δημόσιους πόρους ύψους περίπου 
1 δις €, η οποία αναμένεται να φτάσει, μέσω της ενεργοποίησης τραπεζικών κεφαλαίων, 
σε συνολικό ύψος 2,5 δις € περίπου σε ορίζοντα διετίας.

Ποιο είναι το κεφάλαιο του ΕΤΕΑΝ;

Το αρχικό κεφάλαιο του ΕΤΕΑΝ, συνολικού ύψους άνω του 1,7 δις €, θα προέλθει από το 
κεφάλαιο της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., που με τη μορφή μετρητών ανέρχεται σε 212,8 εκατ. € και με 
τη μορφή ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου σε 1,5 δις €. Επομένως δε θα απαιτηθούν 
νέα κεφάλαια για την ίδρυση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και δε θα επιβαρυνθεί ο Ελληνικός Κρατι-
κός Προϋπολογισμός. Οι επενδύσεις του ΕΤΕΑΝ δεν είναι μίας χρήσεως. Οι επενδυόμε- Οι επενδύσεις του ΕΤΕΑΝ δεν είναι μίας χρήσεως. Οι επενδυόμε-Οι επενδύσεις του ΕΤΕΑΝ δεν είναι μίας χρήσεως. Οι επενδυόμε-
νοι πόροι με τη μορφή δανείου ή μετοχικού κεφαλαίου θα επιστρέφονται στο ΕΤΕΑΝ και θα 
επανεπενδύονται. Δημιουργούμε επομένως ένα νέο εθνικό αναπτυξιακό ταμείο και εργα- Δημιουργούμε επομένως ένα νέο εθνικό αναπτυξιακό ταμείο και εργα-Δημιουργούμε επομένως ένα νέο εθνικό αναπτυξιακό ταμείο και εργα-
λείο με υψηλά ίδια κεφάλια, τα οποία θα κινητοποιούν πολλαπλάσιους ιδιωτικούς πόρους. 
Οι πόροι αυτοί θα διοχετεύονται σε επενδύσεις και επιχειρηματικά εγχειρήματα βιώσιμα 
και κερδοφόρα, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 



2256  |  Α Ν Α Ζ Η Τ Η Σ Η  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Σ  Κ Α Ι  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν  Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Η Σ

6.4.6  Ανεύρεση πληροφοριών για προγράμματα

Στους αρμόδιους φορείς που σχεδιάζουν νέα προ-

Εικόνα 28: Περιοχή μελών στο ΕΣΠΑ

γράμματα, αλλά και στον κεντρικό δικτυακό τόπο του 
ΕΣΠΑ (www.espa.gr), μπορεί ο ενδιαφερόμενος να 
χρησιμοποιήσει τα εργαλεία αναζήτησης προκειμέ-
νου να βρει τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν. 
Έτσι, για παράδειγμα, στο δικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ 
μπορεί κανείς να εγγραφεί στην «Περιοχή μελών», 
να δημιουργήσει το προφίλ του και, ανάλογα με τα 
κριτήρια που θα συμπληρώσει, να ενημερώνεται 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα ακόλουθα:

●	 Προσκλήσεις – προκηρύξεις 

	 ❍	 	Ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να θέσει τα κριτήρια των προσκλήσεων-
προκηρύξεων που τον ενδιαφέρουν και να ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού δελ-
τίου (e-mail alert) όταν προστίθεται ή τροποποιείται ένα πρόγραμμα που πληροί 
αυτά τα κριτήρια. Ο χρήστης μπορεί να συνθέσει το δικό του σύνολο με βάση: 

	 	 ➢			ποιους αφορά η προκήρυξη, 

	 	 ➢			το είδος ενίσχυσης, 

	 	 ➢			τη γεωγραφική περιοχή εφαρμογής, 

	 	 ➢			τη θεματική κατηγορία, 

	 	 ➢			το επιχειρησιακό πρόγραμμα που ανήκει.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να προσθέσει τις προκηρύξεις που τον ενδιαφέρουν στο 
προσωπικό του ηλεκτρονικό προφίλ για ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση στο πεδίο «Οι 
προκηρύξεις μου». 

Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος χρήστης έχει τη δυνα- 
τότητα εγκατάστασης ενός προγράμματος RSS feeds 
προκειμένου να ενημερώνεται στο Web browser του 
υπολογιστή του από το δικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ για τα τελευταία νέα του site προβάλλοντας 
τους τίτλους και τα περιορισμένα αποσπάσματα του περιεχομένου που δημοσιεύονται σε 
αυτόν. 

Στην παρούσα ιστοσελίδα μπορείτε να δείτε όλες τις ροές RSS που προσφέρει ο δικτυακός 
τόπος και να επιλέξετε αυτές που σας ενδιαφέρουν. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλέ- και να επιλέξετε αυτές που σας ενδιαφέρουν. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλέ-και να επιλέξετε αυτές που σας ενδιαφέρουν. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλέ-
ξετε την επιθυμητή ροή δεδομένων ακολουθώντας το σύνδεσμο που της αντιστοιχεί.
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Διαθέσιμες ροές περιεχομένου (RSS Feeds)

Πίνακας 13: Διαθέσιμες ροές περιεχομένου (RSS Feeds)

Νέα και ανακοινώσεις
●	 Ανακοινώσεις
●	 Άρθρα – συνεντεύξεις
●	 Δελτία τύπου

Τα τελευταία νέα του ΕΣΠΑ

Προσκλήσεις – Προκηρύξεις
●	 Για ιδιώτες / επιχειρήσεις
●	 Για φορείς

Οι τελευταίες προσκλήσεις και προκηρύ-
ξεις που δημοσιεύτηκαν

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη
●	 Κοινοτικό Θεσμικό και 

Κανονιστικό Πλαίσιο
●	 Εθνικό Θεσμικό και Κανονιστικό 

Πλαίσιο

Νέα έγγραφα που προστέθηκαν στην ηλε-
κτρονική βιβλιοθήκη

Διαγωνισμοί ΓΓΕΑ Νέοι διαγωνισμοί ΓΓΕΑ

Αντίστοιχες δυνατότητες αναζήτησης και ενημέρωσης παρέχονται και σε άλλα επίσημα 
sites που αφορούν τις επενδύσεις και τις χρηματοδοτήσεις πράξεων. Έτσι, για παράδειγμα, 
στο δικτυακό τόπο του ΕΟΜΜΕΧ παρέχεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να συμπλη-
ρώσει το e-mail του προκειμένου να λαμβάνει ειδοποιήσεις και μηνύματα που αφορούν 
τις δράσεις του φορέα.

Εικόνα 29: Συμπλήρωση e-mail στο Newsletter

6.4.7  Διαδικασία χρηματοδότησης ΜΜΕ

Τι πρέπει να κάνω για να μπορέσω να ενταχθώ σε κάποιο από τα προγράμματα του 
ΕΣΠΑ; 

Για να μπορέσει μία μικρομεσαία επιχείρηση να ενταχθεί σε κάποιο από τα προγράμματα 
του ΕΣΠΑ, θα πρέπει αρχικά να απαντήσει στο αν έχει αναγνωρίσει τις επενδυτικές της 
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ανάγκες και αν αυτές μπορούν να επιφέρουν σημαντικές θετικές αλλαγές στην πορεία της. 
Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο στόχος και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, 
με βάση τις ανάγκες και το σχεδιασμό που δίνεται από το business plan της επιχείρησης, 
θα πρέπει να εντοπίσει το πρόγραμμα το οποίο καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες του. Η επι-
λογή του προγράμματος θα πρέπει να γίνεται με τα ακόλουθα κριτήρια:

●	 	ο μέγιστος και ο ελάχιστος προϋπολογισμός μεταξύ του οποίου μπορεί να κυμανθεί ένα 
επενδυτικό έργο,

●	 το ποσοστό της επιδότησης,

●	 το χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου,

●	 το κόστος συμμετοχής και διαχείρισης,

●	 το χρηματοδοτικό σχήμα της επενδυτικής πρότασης,

●	 ο βαθμός ενασχόλησης της επιχείρησης με την υλοποίηση της επενδυτικής πρότασης,

●	 η αποδοχή των αλλαγών που θα επιφέρει η επένδυση στην επιχείρηση.
Σημαντικό επίσης κριτήριο επιτυχίας είναι η επιλογή του συμβούλου διαχείρισης της επεν-
δυτικής πρότασης. Σημαντικά κριτήρια επιλογής συμβούλου είναι τα ακόλουθα:

●	 η τεκμηριωμένη εμπειρία,

●	 ο επαγγελματισμός,

●	 η επιστημονική του κατάρτιση,

●	 το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Πιο αναλυτικά, οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες, προκειμένου να υποβάλουν πρόταση 
για την υπαγωγή της επένδυσής τους σε κάποιο από τα προγράμματα ενίσχυσης, πρέπει 
να ακολουθήσουν τα εξής βήματα για την ορθή προετοιμασία και υποβολή μιας επενδυτι-
κής πρότασης: 

●	 	Απόφαση, αν η επένδυση που προτίθενται να υλοποιήσουν είναι επιλέξιμη για ένταξη 
στο πρόγραμμα. 

●	 	Αναζήτηση καταλλήλου συμβούλου που θα τους υποστηρίξει στη συγκρότηση του 
φακέλου και τη γενικότερη παρακολούθηση της υποβολής και υλοποίησης της επέν-
δυσης. 

●	 	Καθορισμός των επιλέξιμων ενεργειών και επιλέξιμων δαπανών της επένδυσής τους, 
οι οποίες συνιστούν την επενδυτική τους πρόταση.

●	 	Συγκέντρωση προσφορών από προμηθευτές για όλες τις δαπάνες που προβλέπουν 
να υλοποιήσουν στο πλαίσιο της προτεινόμενης επένδυσης. Σημειώνεται ότι μόνο οι 
δαπάνες για τις οποίες υπάρχουν προσφορές ή τιμολόγια (για τις ήδη υλοποιηθείσες) 
μπορούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα. 

●	 Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

●	 Συμπλήρωση του εντύπου υποβολής πρότασης. Το έντυπο αυτό περιλαμβάνει:
	 ❍	 την αίτηση,
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	 ❍	 το ερωτηματολόγιο,
	 ❍	 τα τυπικά δικαιολογητικά συμμετοχής, 
	 ❍	 την κατάσταση υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. 

●	  Συνεργασία με το σύμβουλο για τη σύνταξη της μελέτης σκοπιμότητας της επένδυσης 
όπως απαιτείται από τις προδιαγραφές κάθε προγράμματος.

Η ορθή και ολοκληρωμένη συμπλήρωση του Εντύπου Υποβολής Πρότασης αποτελεί απο-
κλειστική ευθύνη του υποψήφιου επενδυτή. Επενδυτική πρόταση η οποία:

●	 δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή

●	 δεν περιλαμβάνει τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά ή 

●	 	αν και περιλαμβάνει τα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία, κατά τον έλεγχο 
και την εξέταση διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησής της, ή

●	 υποβλήθηκε εκπρόθεσμα

θεωρείται μη παραδεκτή.

Κάθε υποψήφιος επενδυτής πρέπει να τεκμηριώσει με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τη 
δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, που ανέρχεται υποχρεωτικά στο χαμηλότερο 
ποσοστό τουλάχιστον που προδιαγράφεται στην πρόσκληση υποβολής επενδυτικών προ-
τάσεων. Ο υποψήφιος επενδυτής θα πρέπει να μελετήσει προσεκτικά την πρόσκληση και 
τα συνοδευτικά έγγραφα που την απαρτίζουν εστιάζοντας σε όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια 
ένταξης μίας πρότασης, καθώς τυχόν παράλειψη θα οδηγήσει σε απόρριψη αυτής.

Παραδείγματα οδηγού υποβολής επενδυτικής πρότασης μπορεί κανείς να αναζητήσει τόσο 
από προσκλήσεις του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (www.eommex.gr) όσο και από το δικτυακό τόπο των 
Ψηφιακών Ενισχύσεων A.E. (www.digitalaid.gr), καθώς και άλλων δικτυακών τόπων που 
σχετίζονται με προγράμματα ενίσχυσης ΜΜΕ.

ΣΥΝΟΨΗ 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα επενδυτικά προγράμματα και οι φορείς που στηρίζουν 
τις ΜΜΕ με σκοπό των εκσυγχρονισμό των τελευταίων.
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Αυτοαξιολόγηση

Ασκήσεις
 1.  Το Δίκτυο Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο επι-Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο επι- Europe Network είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο επι-Europe Network είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο επι- Network είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο επι-Network είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο επι- είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο επι-

χειρηματικής υποστήριξης και καινοτομίας και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας στις ΜΜΕ.

    Σωστό                                              Λάθος

 2. Το ΕΣΠΑ μπορεί να χρηματοδοτήσει ΜΜΕ μέσω των κρατικών ενισχύσεων.

    Σωστό                                              Λάθος

 3.  Για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ απαιτείται να υποβληθεί επιχειρηματικό σχέδιο 
μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

    Σωστό                                              Λάθος

 4.   Τα προγράμματα επιδότησης – χρηματοδότησης καλύπτουν το 100% των επιλέξι-
μων δαπανών που θα πραγματοποιηθούν από μία επιχείρηση.

    Σωστό                                              Λάθος

 5. Οι ΜΜΕ χρειάζονται:
   1.  Διάδοση του e-government
   2.  Πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης
   3.  Όλα τα παραπάνω
   4.  Κανένα από τα παραπάνω

 6.  Οι ΜΜΕ δεν μπορούν να επιδοτηθούν ή χρηματοδοτηθούν άμεσα από δημόσιους 
φορείς.

    Σωστό                                              Λάθος

 7. Βασικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων επιδότησης είναι:
   1.  Επιλέξιμες δαπάνες
   2.  Διάρκεια
   3.  Κλάδος επιχείρησης
   4.  Το 1 και το 2
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   5.  Το 1 και το 3
   6.  Το 1, 2 και 3

 8. Ο ΕΟΜΜΕΧ είναι ο κύριος δημόσιος φορέας-αρωγός των ΜΜΕ.

    Σωστό                                              Λάθος

 9. Οι ΜΜΕ δεν μπορούν να ενταχθούν στον Αναπτυξιακό Νόμο.

    Σωστό                                              Λάθος

 10.  Το ΤΕΜΠΜΕ στηρίζει τις ΜΜΕ διευκολύνοντάς τις (μέσω εγγυήσεων και αντεγγυή-
σεων) να έχουν πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό και χρηματοοικονομικό σύστημα 
της χώρας. 

    Σωστό                                              Λάθος

 11.  Το ΕΤΕΑΝ θα αποτελέσει ένα ειδικό Ταμείο στήριξης των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις ΜΜΕ αλλά και στις καινοτόμες επιχειρήσεις. 

    Σωστό                                              Λάθος

 12. Οι ΜΜΕ δεν μπορούν να επιδοτηθούν από ευρωπαϊκά προγράμματα απευθείας.

    Σωστό                                              Λάθος

Απαντήσεις ασκήσεων - Παραπομπή
Άσκηση 1: Σωστό Παράγραφος 6.2
Άσκηση 2: Σωστό Παράγραφος 6.3
Άσκηση 3: Σωστό Παράγραφος 6.4
Άσκηση 4: Λάθος Παράγραφος 6.4
Άσκηση 5: Όλα τα παραπάνω Παράγραφος 6.4
Άσκηση 6: Λάθος Παράγραφος 6.4
Άσκηση 7: Το 1, 2 και 3 Παράγραφος 6.4
Άσκηση 8: Σωστό Παράγραφος 6.4.2
Άσκηση 9: Λάθος Παράγραφος 6.4.3
Άσκηση 10: Σωστό Παράγραφος 6.4.4
Άσκηση 11: Σωστό  Παράγραφος 6.4.5
Άσκηση 12: Λάθος Παράγραφος 6.4.6, 6.4.7
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Βοηθητικό υλικό μελέτης

  

      Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

 ●	 Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004
	 ●	 Νομικό πλαίσιο στήριξης ΜΜΕ
	 ●	 Επενδυτικά προγράμματα από τον ΕΟΜΜΕΧ
	 ●	 	Κριτήρια επιλεξιμότητας επιχειρήσεων για συμμετοχή σε επενδυτικά 

προγράμματα

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες
	 ●	 ΕΣΠΑ: www.espa.gr
	 ●	 ΕΟΜΜΕΧ: www.eommex.gr
	 ●	 ΤΕΜΠΜΕ: www.tempme.gr 
	 ●	 	ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα: 

www.antagonistikotita.gr
	 ●	 Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας: www.ggb.gr
	 ●	 	Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: 

www.ypan.gr
	 ●	 Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.: www.digitalaid.gr 
	 ●	 Επενδυτικός Νόμος 3299/2004: www.ependyseis.gr
	 ●	 	Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας – Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή: http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm 
	 ●	 Ευρωπαϊκή πύλη για τις ΜΜΕ: http://ec.europa.eu/small-business
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 7.1 Εισαγωγή

 7.2 Βασικές έννοιες και αρχές

 7.3 Θεσμικό πλαίσιο και νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο

7.  Θεσμικό και νομικό πλαίσιο για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο



7.1  Εισαγωγή 
Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει τη δυνατότητα να προσφέρει σημαντικά οφέλη στους κατανα-
λωτές και στις επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν. Παρέχει μεγαλύτερη δυνατότητα επιλο-
γής, προωθεί τον ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών και επιτρέπει στις επιχειρήσεις 
να αναπτύξουν νέες σχέσεις με τους πελάτες τους. 
Σκοπός της ελληνικής νομοθεσίας που διέπει το ηλεκτρονικό εμπόριο, η οποία είναι εναρ-
μονισμένη με τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι να εξασφαλίσει κατα-
ναλωτική εμπιστοσύνη στην από απόσταση πώληση και να ενισχύσει τη νομική ασφάλεια 
του ηλεκτρονικού εμπορίου ούτως ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών του Δια-
δικτύου.
Στη χώρα μας, το βασικό νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
καθορίζεται από τους νόμους 2472/97 (Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προ-
σωπικών δεδομένων) και 3471/2006 (Προστασία προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτι-
κής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν.2472/1997).
Ο Νόμος 2472/97 ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή οδηγία 95/46/ΕΚ. Αντι-
κείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων για την προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των 
φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής. Αναγνωρίζονται και κατοχυρώνονται 
νέα δικαιώματα των πολιτών για να αμύνονται έναντι των προσβολών της ιδιωτικής ζωής 
και της προσωπικότητάς τους. Η γενική νομοθεσία (ν.2472/97) για την προστασία των προ-
σωπικών δεδομένων ισχύει και σε ό,τι αφορά το περιβάλλον του Διαδικτύου, καθώς οι 
σχετικές διατάξεις βρίσκουν εφαρμογή στην επεξεργασία δεδομένων, με ή χωρίς τη βοή-
θεια αυτοματοποιημένων μεθόδων (άρθρο 2 περ. δ’ ν. 2472/97).

7.2  Βασικές έννοιες και αρχές

Προσωπικά δεδομένα ορίζονται ως οποιαδήποτε πληροφορία αναφέρεται στο υποκείμενο 
των δεδομένων, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή 
μπορεί να προσδιοριστεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως με βάση έναν αριθμό ταυτότητας ή ένα 
ή περισσότερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του, όπως είναι λ.χ. ο αριθμός 
κυκλοφορίας ενός αυτοκινήτου ή της πιστωτικής κάρτας, από τα οποία συνάγεται ο ιδιο-
κτήτης του αυτοκινήτου ή ο κάτοχος της κάρτας (άρθρο 2 ν. 2472/97). Στα προσωπικά δεδο-
μένα εμπίπτουν, μεταξύ άλλων, προσωπικά στοιχεία, στοιχεία από το ληξιαρχείο, στοιχεία 
ταυτότητας, προσωπικά χαρακτηριστικά (φυσικά χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα, συνήθειες 
κτλ.), στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, δεδομένα εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξει-
δίκευσης, πάσης φύσεως οικονομικά δεδομένα, εργασιακά στοιχεία κτλ.

Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων οφείλει να ακολουθεί ορισμένες βασικές 
αρχές προκειμένου να είναι νόμιμη. 

Η αρχή της νομιμότητας του σκοπού και του τρόπου επεξεργασίας 

Η αρχή αυτή προκύπτει από το άρθρο 4 παρ. 1α ν.2472/97 κατά το οποίο «τα προσωπικά 
δεδομένα πρέπει να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο και να υφίστανται θεμιτή και 
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νόμιμη επεξεργασία για καθορισμένους σαφείς και νόμιμους σκοπούς ενόψει των σκοπών 
αυτών». Η επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να εξυπηρετεί κάποιο σκοπό και δεν μπο-
ρεί να γίνεται με την πρόθεση μελλοντικού προσδιορισμού του σκοπού καθώς επίσης πρέ-
πει να εξυπηρετεί νόμιμο και συγκεκριμένο σκοπό.

Η αρχή της αναλογικότητας

«Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει να 
είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των 
σκοπών της επεξεργασίας».

Η αρχή της ακρίβειας

Η αρχή της ακρίβειας των δεδομένων είναι η 3η βασική αρχή προστασίας που διέπει κάθε 
νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα πρέπει να ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα και να είναι επίκαιρα και ακριβή.

Η αρχή της χρονικής διάρκειας τήρησης των δεδομένων

Σύμφωνα με την αρχή της καθορισμένης χρονικής διάρκειας τήρησης των δεδομένων, τα 
δεδομένα μπορούν να τηρούνται σε μορφή που να επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτό-
τητας των υποκειμένων τους μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την 
πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους. (Αλεξανδροπούλου-
Αιγυπτιάδου, Προσωπικά δεδομένα, 2007, σ.52).

Συνέπειες παραβίασης των αρχών επεξεργασίας

Η τήρηση των αρχών επεξεργασίας αποτελεί υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας. 
Προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί ή υφίστανται επεξεργασία, κατά παράβαση 
των παραπάνω αρχών, καταστρέφονται με ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Κυρώσεις λόγω παραβίασης της προστατευτικής για τα προσωπικά δεδομένα 
νομοθεσίας

Σε περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων προβλέ-
πονται διοικητικές (προειδοποίηση, πρόστιμο, καταστροφή αρχείου, διακοπή επεξεργα-
σίας), ποινικές και αστικές κυρώσεις.

7.2.1  Πλαίσιο διαδικτυακών τόπων επιχειρήσεων 

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ιστοσελίδα θα πρέπει να 
προσφέρουν στους αποδέκτες της ιστοσελίδας τους εύκολη, άμεση και συνεχή πρόσβαση 
στις ακόλουθες πληροφορίες:

●	 Την επωνυμία του φορέα παροχής της υπηρεσίας.

●	 Τη γεωγραφική διεύθυνση στην οποία είναι εγκατεστημένος.
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●	 	Τα στοιχεία για ταχεία επαφή, άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το φορέα παροχής 
της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης.

●	 	Το οικείο μητρώο και τον αριθμό εγγραφής του σε αυτό ή ισοδύναμο τρόπο αναγνώ-
ρισης στο μητρώο αυτό, εφόσον ο φορέας είναι εγγεγραμμένος σε εμπορικό ή παρό-
μοιο δημόσιο μητρώο.

●	 	Τα στοιχεία της σχετικής εποπτικής αρχής, εφόσον η δραστηριότητα υπόκειται σε 
καθεστώς έγκρισης.

●	 	Όσον αφορά τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα (όπως γιατροί, δικηγόροι, 
αρχιτέκτονες), την επαγγελματική ένωση ή παρόμοιο όργανο στο οποίο είναι εγγε-
γραμμένος ο φορέας παροχής υπηρεσιών, τον επαγγελματικό τίτλο και το κρά-
τος-μέλος που τον έχει χορηγήσει, καθώς και μνεία των επαγγελματικών κανόνων 
που ισχύουν στο κράτος μέλος εγκατάστασης, καθώς και του τρόπου πρόσβασης σε 
αυτούς.

●	 	Εφόσον η δραστηριότητα που ασκεί ο φορέας υπόκειται σε ΦΠΑ, τον αριθμό αναγνώ-
ρισης που προβλέπεται από το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας κύκλου 
εργασιών. Οι τιμές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας πρέπει να ανα-
γράφονται σαφώς και επακριβώς και, ειδικότερα, να διευκρινίζεται αν περιλαμβάνουν 
φόρο και έξοδα αποστολής. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου 
είναι ακόμα υποχρεωμένοι να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες κρατικές αρχές για 
τυχόν υπόνοιες περί χορηγούμενων παράνομων πληροφοριών ή δραστηριοτήτων που 
επιχειρούν οι αποδέκτες των υπηρεσιών τους και να συνεργάζονται με τις αρμόδιες 
αρχές για τον εντοπισμό τους.   

Επιπρόσθετα, όσες επιχειρήσεις διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει πριν από την 
υποβολή της παραγγελίας:

●	 	να παρέχουν στον καταναλωτή ξεκάθαρη και περιεκτική περιγραφή των κύριων χαρα-
κτηριστικών των προϊόντων ή υπηρεσιών προς πώληση στο Διαδίκτυο,

●	 οι τιμές των προϊόντων ή υπηρεσιών τους να περιλαμβάνουν όλους τους φόρους,

●	 	να παρέχουν σωστή πληροφόρηση για τυχόν έξοδα που αφορούν τον τρόπο αποστολής 
των προϊόντων, καθώς και τον τρόπο ή τη βάση υπολογισμού τους,

●	 	να παρέχουν ξεκάθαρη και περιεκτική περιγραφή του τρόπου / διαδικασίας πληρωμής 
των προϊόντων  / υπηρεσιών, καθώς και της παράδοσής τους.

Θα πρέπει επίσης:

●	 	Η τελική τιμή του προϊόντος / υπηρεσίας που παρουσιάζεται για να πληρωθεί (συμπε-
ριλαμβανομένων των φόρων και του κόστους παράδοσης) να είναι ίδια με την τιμή που 
παρουσιάστηκε πριν από την αγορά.

●	 	Η αρχική τιμή που παρουσιάστηκε (ή ο τρόπος που υπολογίστηκε) να μην παραπλανεί 
τους καταναλωτές ούτε να περιέχει ψευδείς πληροφορίες ούτως ώστε να τους επηρε-
άσει στην απόφασή τους να αγοράσουν το προϊόν / υπηρεσία, κάτι που δε θα έπρατταν 
αλλιώς. 
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●	 	Ο καταναλωτής να έχει πάρει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά του για 
υπαναχώρηση.

●	 	Οι πληροφορίες σχετικά με την περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας ή μέρος αυτής, 
καθώς επίσης και τη διαδικασία επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων, να έχουν δοθεί 
ξεκάθαρα.

●	 	Η περιγραφή σχετικά με την πολιτική της εταιρείας για χειρισμό των παραπόνων των 
καταναλωτών να είναι περιεκτική.

7.2.2  Σημεία ιδιαίτερης προσοχής κατά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Στις ηλεκτρονικές αγορές θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω σημεία: 

Ταυτότητα επιχείρησης: Θα πρέπει η επιχείρηση με την οποία πραγματοποιούνται συναλ-
λαγές να είναι αξιόπιστη και αναγνωρισμένη από την αγορά και τον επιχειρηματικό κόσμο. 
Τόσο ο επιχειρηματίας όσο και ο καταναλωτής που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλ-
λαγές με μία επιχείρηση θα πρέπει να «δοκιμάζουν» τη συνεργασία με αυτή και να είναι 
αρκετά επιφυλακτικοί ως προς τη σαφήνεια των όρων και των προϋποθέσεων συνεργα-
σίας. Επίσης, θα πρέπει να παρέχονται, από το διαδικτυακό της τόπο, όλες εκείνες οι πλη-
ροφορίες που καθιστούν αξιόπιστο τον τρόπο επικοινωνίας με τον καταναλωτή, όπως: τρό-
ποι επικοινωνίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, στοιχεία διεύθυνσης της επιχείρησης κτλ. Επι-
πλέον, θα πρέπει ο αγοραστής να κρατάει πάντα τα αποδεικτικά ηλεκτρονικά μηνύματα της 
συναλλαγής και της επιβεβαίωσης παραγγελίας.

Τρόπος αποστολής: Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο τρόπος αποστολής καθώς και οι όροι 
και οι προϋποθέσεις που τη συνοδεύουν. Δεν πρέπει να αγνοούνται οι συγκεκριμένοι όροι 
που διασφαλίζουν τον τρόπο αποστολής και τους εναλλακτικούς τρόπους ακύρωσης αυτής, 
καθώς και να είναι ξεκάθαρο το κόστος αποστολής. 

Ασφάλεια συναλλαγής: Οι αγορές μέσω Διαδικτύου γίνονται, ως επί το πλείστον, μέσω 
πιστωτικών καρτών. Κατά συνέπεια πρέπει να αποφεύγουν να δίνουν τα προσωπικά τους 
στοιχεία σε εταιρείες που ΔΕΝ χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς ασφαλείας του Διαδι-
κτύου (Secure Sockets Layer – SSL), οι οποίοι και στέλνουν κωδικοποιημένα και με ασφά-
λεια τα στοιχεία των καταναλωτών. 

7.3  Θεσμικό πλαίσιο και νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μία μορφή εμπορίου και συνεπώς βρίσκουν σε αυτό 
ανάλογη εφαρμογή οι Κοινοτικές Οδηγίες (Κοινοτικό Δίκαιο) και οι εθνικές διατάξεις που 
αφορούν το εμπόριο γενικότερα. Για παράδειγμα, ο Νόμος 2251/94 για την «Προστασία των 
Καταναλωτών» περιέχει διατάξεις για τις συμβάσεις από απόσταση (Άρθρο 4), που εφαρ-
μόζονται και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρονική σας επιχειρηματική δραστηριότητα είναι σύμφωνη με την 
ισχύουσα νομοθεσία σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Ενημερωθείτε για όλες τις ειδικές 
διατάξεις που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε 
αμφιβολία για τα νομικά θέματα που σχετίζονται με το σχέδιό σας, απευθυνθείτε στους συλ-
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λογικούς σας φορείς ή σε εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους για να λάβετε τις κατάλ-
ληλες απαντήσεις. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών που επι-
σκέπτονται το ηλεκτρονικό σας κατάστημα αποτελεί βασική σας υποχρέωση. Οι ρυθμίσεις 
που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζονται και στο διαδι-
κτυακό περιβάλλον. Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι «ελεύθερο εμπόρευμα». Πρέπει 
να χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται και να διατηρούνται 
μόνο όσο είναι αναγκαίο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το 
θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις συναλλαγές και πληρωμές στο Διαδίκτυο.

7.3.1  Θεσμικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Το Προεδρικό αυτό Διάταγμα δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 16 Μαΐου 2003 και αποτελεί προ-
σαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχε-
τικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ιδίως 
του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο).

7.3.2  Θεσμικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Η ενσωμάτωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου της Ε.Ε. για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεν 
έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως στην Ελλάδα. Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες καλύπτονται 
από το Ν.2867/2000 της 19ης Δεκεμβρίου 2000 για την οργάνωση και λειτουργία των τηλε-
πικοινωνιών. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες έχει ήδη ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία από το Νόμο για 
την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (3471/2006).

7.3.3  Θεσμικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές

Προεδρικό Διάταγμα 150/2001

Το προεδρικό αυτό διάταγμα τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Ιουνίου 2001 και ενσωματώ-
νει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/93/ΕΚ της 13ης Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με το κοινοτικό 
πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές. Ορίζει την ηλεκτρονική υπογραφή και την προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή, καθώς επίσης και τις έννομες συνέπειες των ηλεκτρονικών υπο-
γραφών, την ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης, τους ισχύοντες όρους για 
την αναγνώριση των πιστοποιητικών και των παρόχων, τις απαιτήσεις για ασφαλείς διατά-
ξεις δημιουργίας υπογραφής και συστάσεις για την ασφαλή επαλήθευση της υπογραφής.

7.3.4  Θεσμικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές προμήθειες

Προεδρικό Διάταγμα 118/2007

Από κοινού με την εισαγωγή της νομοθεσίας για τις ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες, 
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που στοχεύει στην εναρμόνιση με τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε., η ελληνική κυβέρνηση 
έχει αναλάβει πρόσθετες δράσεις για την αναθεώρηση και του εθνικού κανονισμού προ-
μηθειών, που αποτελείται από ένα σύνθετο σύνολο νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και 
κανονισμών. Σε αυτή την κατεύθυνση, υπογράφτηκε στις 10.07.2007 το προεδρικό διάταγμα 
118/2007, το οποίο τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2008. Το εν λόγω διάταγμα εισά-
γει διατάξεις οι οποίες αποσκοπούν στην απλούστευση των διαδικασιών, στη διεύρυνση 
της συμμετοχής τόσο στους κλειστούς όσο και στους ανοιχτούς διαγωνισμούς, προβλέπει 
αυστηρότερες ποινές για όσους δεν τηρούν τους όρους των διαγωνισμών και, παράλληλα, 
διατηρεί σε ισχύ ένα μεγάλο τμήμα ρυθμίσεων του ισχύοντος Κανονισμού, μετά την άρση 
εννοιολογικών ασαφειών που είχαν εντοπιστεί κατά την εφαρμογή του.

Προεδρικό Διάταγμα 59/2007

Το προεδρικό διάταγμα 59/2007 της 16.03.2007 στοχεύει στην προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του 
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Προεδρικό Διάταγμα 60/2007

Το προεδρικό διάταγμα 60/2007 της 16.03.2007 ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την 
οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί συντονι-
σμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρε-
σιών, όπως αναθεωρήθηκε και τροποποιήθηκε από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2005/51/ΕΚ 
και 2005/75/ΕΚ.

ΣΥΝΟΨΗ 

Στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας περιγράφονται και αναλύονται οι βασικές αρχές και 
έννοιες της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας 
των δικτυακών τόπων των επιχειρηματικών μονάδων, καθώς και τα κυριότερα σημεία 
που χρήζουν προσοχής κατά την εκτέλεση ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τέλος γίνεται ανα-
φορά στα σπουδαιότερα νομοθετικά κείμενα που διέπουν το ηλεκτρονικό εμπόριο. 
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Αυτοαξιολόγηση

Ασκήσεις
 1. Στην Ελλάδα βρίσκεται σε ισχύ νομοθετικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο;

    Ναι                                                   Όχι

 2.  Το πλαίσιο που διασφαλίζει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι εναρμονισμένο με τις 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

    Ναι                                                   Όχι

 3.  Αντικείμενο του νόμου περί προσωπικών δεδομένων είναι η θέσπιση των προϋπο-
θέσεων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για την προστασία των δικαι-
ωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της 
ιδιωτικής ζωής.

    Σωστό                                              Λάθος

 4.  Ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων δε διασφαλίζει τις ηλεκτρονικές συναλλα-
γές.

    Σωστό                                              Λάθος

 5. Ο αριθμός κυκλοφορίας ενός αυτοκινήτου αποτελεί προσωπικό δεδομένο;

    Ναι                                                   Όχι

 6.  Τα προσωπικά χαρακτηριστικά (φυσικά χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα, συνήθειες 
κτλ.) αποτελούν προσωπικά δεδομένα;

    Ναι                                                   Όχι

 7.  Τα δεδομένα εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξειδίκευσης αποτελούν προσωπικά 
δεδομένα;

    Ναι                                                   Όχι

 8.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει 
να είναι συναφή, προσφερόμενα και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται 
εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας. Η προηγούμενη φράση τηρεί την αρχή της:
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   1.  Ακρίβειας
   2.  Αναλογικότητας
   3.  Χρονικής διάρκειας τήρησης των δεδομένων

 9.  Η τήρηση των αρχών επεξεργασίας αποτελεί υποχρέωση του υπεύθυνου επεξερ-
γασίας. Προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί ή υφίστανται επεξεργασία, κατά 
παράβαση των παραπάνω αρχών, καταστρέφονται με ευθύνη του υπεύθυνου επε-
ξεργασίας. 

   Η προηγούμενη φράση:
   1.  Τηρεί την αρχή της ακρίβειας
   2.  Τηρεί την αρχή της αναλογικότητας
   3.  Αποτελεί συνέπεια παραβίασης των αρχών επεξεργασίας

 10.  Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ιστοσελίδα θα 
πρέπει να προσφέρουν στους αποδέκτες της ιστοσελίδας τους εύκολη, άμεση και 
συνεχή πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

   1.  Επωνυμία επιχείρησης
   2.  Γεωγραφική διεύθυνση
   3.  Στοιχεία άμεσης επικοινωνίας
   4.  Το 1 και 2
   5.  Το 1 και 3
   6. Όλα τα παραπάνω

Απαντήσεις ασκήσεων - Παραπομπή
Άσκηση 1: Σωστό Παράγραφος 6.2
Άσκηση 1: Όχι  Παράγραφος 7.1
Άσκηση 2: Ναι Παράγραφος 7.1
Άσκηση 3: Σωστό Παράγραφος 7.1
Άσκηση 4: Λάθος Παράγραφος 7.1
Άσκηση 5: Ναι Παράγραφος 7.2
Άσκηση 6: Ναι Παράγραφος 7.2
Άσκηση 7: Ναι Παράγραφος 7.2
Άσκηση 8: Αναλογικότητας
Άσκηση 9:  Αποτελεί συνέπεια παραβίασης των αρχών  

επεξεργασίας Παράγραφος 7.2
Άσκηση 10: Όλα τα παραπάνω Παράγραφος 7.2.1
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Βοηθητικό υλικό μελέτης

  

      Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

 ●	 Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Υπογραφές
 ●	 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
 ●	 Ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών-Ηλεκτρονικό Χρήμα
 ●	 Ονόματα χώρου (domain names)
 ●	 Πνευματική Ιδιοκτησία
 ●	 Ηλεκτρονικό Έγκλημα
 ●	 Προστασία δεδομένων
 ●	 Προστασία καταναλωτή
 ●	 Φορολογία

Για περισσότερες πληροφορίες για το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ανατρέξει στο σχετικό παράρτημα.

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες
	 ●	 	Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: 

http://www.dpa.gr 
	 ●	 Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών: http://www.adae.gr
	 ●	 Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία: http://www.efpolis.gr/
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 ●	 Πνευματική Ιδιοκτησία
 ●	 Ηλεκτρονικό Έγκλημα
 ●	 Προστασία δεδομένων
 ●	 Προστασία καταναλωτή
 ●	 Φορολογία

Για περισσότερες πληροφορίες για το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ανατρέξει στο σχετικό παράρτημα.

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες
	 ●	 	Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: 

http://www.dpa.gr 
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 8.1 Εισαγωγή

 8.2 Στάδια εξέλιξης των ηλεκτρονικών καταστημάτων

 8.3 Πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού καταστήματος

 8.4 Διαδικασία αγορών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα

 8.5 Διαδικασία δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος

 8.6 Βήματα κατασκευής ηλεκτρονικού καταστήματος

8.  Πώς να δημιουργήσω το δικό μου  
ηλεκτρονικό κατάστημα



8.1  Εισαγωγή 

Το Διαδίκτυο και οι εφαρμογές του αναπτύσσονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια γνωρί-
ζοντας μεγάλη αποδοχή από τις επιχειρήσεις οι οποίες το χρησιμοποιούν ως ένα κανάλι 
διάθεσης και προώθησης προϊόντων. Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μία από αυτές τις 
εφαρμογές, η οποία δημιουργεί ένα καινούριο πλαίσιο επιχειρηματικότητας. Οι επιχειρή-
σεις προκειμένου να αξιοποιήσουν αυτές τις νέες ευκαιρίες δημιουργούν ιστοσελίδες προ-
βολής της επιχείρησης και των προϊόντων τους, οι οποίες στη συνέχεια εξελίσσονται σε 
ηλεκτρονικά καταστήματα προσομοιώνοντας τις παραδοσιακές συναλλαγές σε ένα «εικο-
νικό» περιβάλλον αγοράς. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα δημιουργούν όλο και μεγαλύτε-
ρους κύκλους εργασιών στις επιχειρήσεις και ο αριθμός τους αναμένεται να πολλαπλασι-
αστεί τα επόμενα χρόνια.

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα συγκαταλέγονται στις εφαρμογές της κατηγορίας Επιχείρηση 
προς Καταναλωτή (B2C) και αποτελούν σημεία προώθησης και πώλησης αγαθών μέσω 
του Διαδικτύου. Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να αναπαραστήσει και να εμπλουτίσει 
με νέες δυνατότητες τη λειτουργικότητα ενός νέου καταστήματος. Σε αρκετές περιπτώσεις, 
τα ηλεκτρονικά καταστήματα λειτουργούν ως υποκαταστήματα των υφιστάμενων (φυσι-
κών) καταστημάτων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αποτελούν τα μοναδικά σημεία πώλησης 
των προϊόντων μιας επιχείρησης. Στόχος ενός ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι μόνο 
η προβολή των προϊόντων, αλλά και η εφαρμογή τεχνικών που προσδίδουν πρόσθετη 
αξία στην ηλεκτρονική παρουσία του εμπόρου και ωθούν τον πελάτη να προτιμήσει την 
ηλεκτρονική αγορά έναντι της παραδοσιακής. Επιπλέον, το ηλεκτρονικό σας κατάστημα, 
εκτός από μέσο πραγματοποίησης των διαδικτυακών πωλήσεων, μπορεί να γίνει και μέσο 
συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις, να βοηθήσει στη διαδικασία προμηθειών, καθώς και 
να συμβάλει στη βελτίωση της ενημέρωσης και της επικοινωνίας με τους συνεργάτες της 
επιχείρησης, καθιστώντας ακόμα πιο ισχυρή και άμεση την επαφή μαζί τους.

Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης αποθεμάτων, καθώς και αυτές που αφο-
ρούν την καλύτερη οργάνωση της διανομής (μεταφορά και παράδοση) των προϊόντων, 
μπορούν να υιοθετηθούν και να συντελέσουν στην εξοικονόμηση κόστους για την επιχεί-
ρηση και κατ’ επέκταση για τον ίδιο τον πελάτη.

Σε ένα μεγάλο ποσοστό τα υπάρχοντα ηλεκτρονικά καταστήματα στο Διαδίκτυο διαθέτουν 
χαρακτηριστικά που αφορούν την προβολή και προώθηση των προϊόντων, τη δυνατότητα 
άμεσης παραγγελίας και αγοράς αυτών είτε με αντικαταβολή είτε μέσω πιστωτικής κάρ-
τας. Επίσης υιοθετούνται μέθοδοι για την αναγνώριση της ταυτότητας του πελάτη και σκι-
αγράφηση του προφίλ του, όχι μόνο όσον αφορά τα προσωπικά του στοιχεία αλλά και τις 
αγοραστικές του συνήθειες. Με αυτό τον τρόπο κάθε φορά που ο πελάτης αυτός επισκέ-
πτεται το κατάστημα μπορεί να δει κάποιες σελίδες διαμορφωμένες σύμφωνα με τις απαι-
τήσεις και την αγοραστική του συμπεριφορά κατά την τελευταία του επίσκεψη. Επιπλέον, 
στους συχνότερους επισκέπτες προτείνονται νέα προϊόντα και προσφορές που εμπίπτουν 
στις αγοραστικές τους συνήθειες.
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8.2  Στάδια εξέλιξης των ηλεκτρονικών καταστημάτων

Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών καταστημάτων και της αγοράς στο Διαδίκτυο έτσι όπως τα 
γνωρίζουμε σήμερα δεν επιτεύχθηκε μονομιάς, αλλά εξελίχθηκε μέσα από διάφορα στά-
δια σύμφωνα και με την ωριμότητα του καταναλωτικού κοινού στις ΤΠΕ και τα ηλεκτρο-
νικά συστήματα συναλλαγών. Κατά συνέπεια τα στάδια εξέλιξης των ηλεκτρονικών κατα-
στημάτων είναι:

1ο στάδιο: Απλή παρουσίαση της επιχείρησης στο Διαδίκτυο με στατικό περιεχόμενο και 
βασικό πληροφοριακό υλικό για τα παρεχόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

2ο στάδιο: Δυνατότητα παραγγελίας ηλεκτρονικά μέσα από τυποποιημένες φόρμες, με ολο-
κλήρωση της συναλλαγής με παραδοσιακά μέσα. Το περιεχόμενο εμφανίζεται πιο εμπλου-
τισμένο λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του καταναλωτικού κοι-
νού και δημιουργώντας σημεία στο διαδικτυακό τόπο όπου παρουσιάζονται οι πιο συχνές 
ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού 
καταστήματος εξακολουθεί να παραμένει στατικό με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σε 
αρκετές περιπτώσεις (όπως, π.χ., στην παρουσίαση τιμοκαταλόγων) διάφορες ανακρίβειες.

3ο στάδιο: Ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού καταστήματος με τα εσωτερικά πληροφορι-
ακά συστήματα της επιχείρησης (ERP, CRM), την ηλεκτρονική αλληλογραφία (προκειμέ-ERP, CRM), την ηλεκτρονική αλληλογραφία (προκειμέ-, CRM), την ηλεκτρονική αλληλογραφία (προκειμέ-CRM), την ηλεκτρονική αλληλογραφία (προκειμέ-), την ηλεκτρονική αλληλογραφία (προκειμέ-
νου να λαμβάνονται άμεσα οι παραγγελίες), τη δυναμική παρουσίαση της πληροφορίας 
και την ελαχιστοποίηση του χρόνου αναβάθμισης του περιεχομένου σε αυτό. Η διαλει-
τουργικότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος με τα εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα 
μετέτρεψε το πρώτο σε ένα δυναμικό περιβάλλον πληροφόρησης με πλούσιο και ακριβές 
υλικό (η τιμολόγηση των προϊόντων προκύπτει απευθείας από το λογιστικό σύστημα που 
διατηρεί η επιχείρηση), καθώς και ένα χώρο άμεσης επικοινωνίας του καταναλωτή με την 
επιχείρηση. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και πληρωμές εμφανίζονται δειλά δειλά με ιδιαί-
τερη προτίμηση και από τις δύο πλευρές στους παραδοσιακούς τρόπους πληρωμών όπως 
με αντικαταβολή, με πληρωμή στον οικείο ταχυδρομικό φορέα, με τραπεζικά εμβάσματα 
και καταθέσεις στο λογαριασμό του επιχειρηματία. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούσε 
η ασφάλεια της επικοινωνίας και των ηλεκτρονικών συναλλαγών-πληρωμών δημιουρ-
γώντας νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα όπως τις προπληρωμένες κάρτες. Έτσι εμφανί-
στηκε μια καινούρια γενιά ηλεκτρονικών καταστημάτων, η οποία παρέχει τις παρακάτω 
λειτουργίες:

●	 ηλεκτρονική προβολή και διαφήμιση,

●	 ηλεκτρονικές προσφορές και εκπτώσεις προϊόντων, 

●	 ηλεκτρονική παραγγελία,

●	 ηλεκτρονική τιμολόγηση,

●	 φυσική παράδοση προϊόντος,

●	 ηλεκτρονική παράδοση προϊόντος (όπου επιτρέπεται),

●	 ηλεκτρονική πληρωμή.
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4ο στάδιο: Ασφάλεια και ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η εξέλιξη των 
τεχνολογικών εργαλείων που υποστηρίζουν αυτές τις διαδικασίες και οι μέθοδοι ασφά-
λειας δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο ηλεκτρονικών συναλλαγών το οποίο διασφαλίζει σε 
πολύ μεγάλο βαθμό τα προσωπικά δεδομένα και τις εμπορικές διαδικασίες. Ο διαδικτυα-
κός τόπος μετατρέπεται σε ένα πλήρες και οργανωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο 
παρέχει ασφάλεια στη διακίνηση ευαίσθητων στοιχείων-δεδομένων, μεγαλύτερη εμπι-
στευτικότητα και αξιοπιστία των δύο συναλλασσόμενων (ιδιαίτερα σημαντικά όταν πρό-
κειται για δύο μέρη που δεν έχουν εικόνα ο ένας για τον άλλον προκειμένου να μπορούν 
να αξιολογήσουν το είδος της συνεργασίας), και επιπλέον αλληλεπιδραστικά συστήματα 
επικοινωνίας (όπως τα κοινωνικά δίκτυα, τα forums κτλ.). Το τελευταίο θα μπορούσε από 
μερικούς να χαρακτηριστεί ως ένα 5ο στάδιο εξέλιξης των ηλεκτρονικών καταστημάτων, 
καθώς οι Web 2.0 εφαρμογές δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, 
προβολής και διαφήμισης της επιχείρησης και προπάντων ηλεκτρονικό πλαίσιο συναλλα-
γών. Ορισμένες από τις καινούριες λειτουργίες αφορούν:
●	 ηλεκτρονική πληρωμή, ηλεκτρονικό πορτοφόλι,
●	 αυτοματοποιημένο υπολογισμό φορολογίας,
●	 ασφάλεια,
●	 έλεγχοι αποθεμάτων,
●	 ευέλικτη κοστολόγηση,
●	 ανίχνευση προϊόντος,
●	 εξατομίκευση συμπεριφοράς καταναλωτή,
●	 επεκτασιμότητα – ολοκλήρωση της διαδικασίας των συναλλαγών.

8.3  Πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού καταστήματος

Το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει ανταγωνιστικά και στρατηγικά πλεονεκτήματα σε μια 
επιχείρηση. Στο Διαδίκτυο η επιτυχία μιας επιχειρηματικής προσπάθειας δεν επηρεάζεται 
από το μέγεθος της επιχείρησης, αλλά από τον κατάλληλο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και από την εσωτερική οργάνωση και τη λειτουργία 
της επιχείρησης, η οποία θα πρέπει να δημιουργήσει εκείνους τους μηχανισμούς που θα 
υποστηρίζουν την όλη προσπάθεια. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν την ίδια 
πρόσβαση στους πελάτες και μπορούν να δημιουργήσουν εξίσου αποτελεσματική παρου-
σία στο Διαδίκτυο. Ακόμη, η έδρα και οι χώροι λειτουργίας και εγκατάστασης της επιχεί-
ρησης δεν αποτελούν κριτήριο προτίμησης από το καταναλωτικό κοινό. Σε όποιο σημείο 
της Γης και αν βρίσκεται μία επιχείρηση μπορεί να διεκδικήσει ισότιμα ένα μερίδιο αγοράς 
μέσα από το ηλεκτρονικό της κατάστημα. Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα επιτρέπει όχι μόνο τη 
διεύρυνση της πελατείας αλλά και την υπέρβαση των περιορισμών στα ωράρια λειτουρ-
γίας, γιατί μπορούν να πουληθούν αγαθά όλο το 24ωρο. Ειδικότερα, τα πλεονεκτήματα μιας 
επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο Διαδίκτυο είναι:

●	 	Ευρεία γεωγραφική κάλυψη: Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε 
πελάτες που βρίσκονται παντού, χωρίς την απαίτηση να διαθέτει υποκατάστημα στην 
περιοχή τους. 
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●	 	Μείωση της προμηθευτικής αλυσίδας: Ο προμηθευτής μπορεί να απευθυνθεί απευ-
θείας στον πελάτη, χωρίς την ανάμειξη μεσαζόντων και αντιπροσώπων. 

●	 	Μείωση λειτουργικού κόστους: Η μείωση του λειτουργικού κόστους οφείλεται στο 
γεγονός ότι η επιχείρηση μπορεί να εξυπηρετήσει τους πελάτες με ελάχιστο κόστος. 
Επίσης, όσο αυξάνεται ο αριθμός των πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος τόσο 
μειώνεται το συνολικό κόστος εξυπηρέτησής τους. Επιπλέον, η επιχείρηση δε χρησι-
μοποιεί πρόσθετο προσωπικό για την εξυπηρέτηση των πελατών της, καθώς η περισ-
σότερη πληροφορία παρέχεται από το ηλεκτρονικό κατάστημα διευκολύνοντας με αυτό 
τον τρόπο τους καταναλωτές να «γνωρίσουν» καλύτερα τα προϊόντα της.

●	 	Συνεχής λειτουργία: Το Διαδίκτυο είναι ίσως το μοναδικό κανάλι εξυπηρέτησης πελα-
τών που επιτρέπει την πραγματοποίηση αγορών οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο. 

●	 	Εργαλείο marketing: Η επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του Διαδι-
κτύου για προσφορές, διαχείριση και ενημέρωση πελατών, στατιστικά στοιχεία πρό-
σβασης και πωλήσεων. 

8.4  Διαδικασία αγορών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα

Η υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος συνεπάγεται και τη μεταφορά του παραδο-
σιακού κύκλου αγορών στον εικονικό χώρο του Διαδικτύου, κινήσεις που πραγματοποιεί 
ένας πελάτης όταν εισέρχεται στο φυσικό χώρο ενός καταστήματος και οι οποίες πραγμα-
τοποιούνται πλέον ηλεκτρονικά. Ο επιχειρηματίας προσπαθεί να προσομοιώσει τον παρα-
δοσιακό κύκλο αγορών στο ηλεκτρονικό του κατάστημα, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαι-
τερότητες του χώρου αυτού, ώστε να διευκολύνει τον καταναλωτή. Στη συνέχεια παρατίθε-
νται τα βήματα που συντελούνται όσον αφορά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς αγα-
θών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.

●	 	Ο πελάτης «εισέρχεται» στην ιστοσελίδα της επιχείρησης είτε καταχωρώντας το URL 
του είτε μέσω κάποιου καταλόγου ή διαφημιστικού πλαισίου που τον παραπέμπει. 

●	 	Αρχικά, πλοηγείται στο εμπορικό τμήμα του διαδικτυακού χώρου όπου προβάλλο-
νται τα προϊόντα ομαδοποιημένα σε κατηγορίες. Ο πελάτης, επιλέγοντας από το μενού 
επιλογών την κατηγορία προϊόντων που τον ενδιαφέρει, του εμφανίζεται μια λίστα με 
τα προϊόντα αυτής. Αν επιθυμεί μια πιο λεπτομερή περιγραφή για κάποιο προϊόν, που 
συνήθως συνοδεύεται και από φωτογραφία, δεν έχει παρά να επιλέξει το προϊόν αυτό.

●	 	Ο πελάτης επιλέγει το προϊόν και εμφανίζεται η ιστοσελίδα με τα χαρακτηριστικά του 
και το σχετικό πληροφοριακό υλικό. Επιπλέον, εμφανίζονται διάφορα άλλα χαρακτη-
ριστικά που αφορούν το προϊόν, όπως εκπτωτικά κουπόνια, προσφορές, χαμηλότερη 
τιμή εφόσον η συναλλαγή πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, καθώς και συνδυαζόμενες 
προσφορές με άλλα παρεμφερή ή συμπληρωματικά προϊόντα.

●	 	Τοποθετεί τα προϊόντα στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών. Παρέχεται η δυνατότητα να 
συνεχίσει τις αγορές του και σε άλλα προϊόντα ή να αφαιρέσει από το καλάθι αγορών 
προϊόντα που πλέον δεν επιθυμεί.



●	 	Ο πελάτης ολοκληρώνει την αγορά του. Μετά την τελική επικύρωση των αγορών του, 
ο πελάτης θα πρέπει να εισάγει πληροφορίες που αφορούν τη χρέωση και τον τρόπο 
πληρωμής με δυνατότητα εξόφλησης με πιστωτική κάρτα. Εφόσον επιλέξει πιστωτική 
κάρτα, θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική φόρμα τα στοιχεία της κάρτας. Ο αριθ-
μός πιστωτικής κάρτας κρυπτογραφείται και στέλνεται στον Bank Card Acquirer για 
έλεγχο της κάρτας σε πραγματικό χρόνο. Αν η αίτηση εξουσιοδότησης γίνει αποδεκτή, 
τότε οι πληροφορίες για τα προϊόντα και τον τρόπο μεταφοράς τους κρυπτογραφού-
νται και στέλνονται απευθείας στον έμπορο για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας. Αν η 
προσπάθεια εξουσιοδότησης αποτύχει, ο πελάτης θα πρέπει να εισάγει ξανά τον αριθμό 
της πιστωτικής του κάρτας.

●	 	Ο πελάτης αποδέχεται τους όρους και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη συναλ-
λαγή. Στο τέλος της φόρμας συμπλήρωσης του τρόπου χρέωσης εμφανίζεται η επιλογή 
με τους όρους συναλλαγών με ξεκάθαρο και σαφή τρόπο. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει 
ο καταναλωτής να δώσει ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τόσο ο τρόπος χρέωσης όσο και 
ο τρόπος αποδοχής, υπαναχώρησης ή / και επιστροφής του προϊόντος καθορίζουν το 
πλαίσιο συναλλαγής και αμοιβαίας αποδοχής των δύο μερών (καταναλωτή και επιχει-
ρηματία).

●	 	Εκτύπωση αποδεικτικού πληρωμής. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς του 
προϊόντος, παράγεται από το πληροφοριακό σύστημα του επιχειρηματία αποδεικτικό 
πληρωμής το οποίο αποστέλλεται κρυπτογραφημένο στην οθόνη του. Η κρυπτογρά-
φηση της διαδικασίας αγοράς και πληρωμής θα πρέπει να προστατεύεται από κρυπτο-
γράφηση, καθώς αφορά στοιχεία που χαρακτηρίζονται ως προσωπικά δεδομένα και 
προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία. Η απόδειξη αυτή περιλαμβάνει στοιχεία της 
παραγγελίας, του τρόπου πληρωμής και εξόφλησης, καθώς και τον αριθμό παραγγε-
λίας τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο πελάτης για να ενημερωθεί για την εξέλιξή 
της ή να επιλύσει διάφορα προβλήματα ή απορίες του. 

Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν είναι απαραίτητο η πληρωμή να γίνει με 
πιστωτική κάρτα. Σχεδόν όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα δέχονται πάνω από τρεις 
μεθόδους πληρωμής. Τι σημαίνει αυτό; Ότι ένας πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει 
μια ολοκληρωμένη αγορά σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά να πληρώσει με αντικα-
ταβολή ή προπληρωμή. Αυτός είναι αρκετά διαδομένος τρόπος πληρωμής στη χώρα 
μας είτε λόγω της ανασφάλειας που έχουν οι Έλληνες καταναλωτές, είτε επειδή δε 
διαθέτουν πιστωτική κάρτα.

8.5  Διαδικασία δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος

Το Διαδίκτυο σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως από τις επιχειρήσεις για την προώθηση 
και πώληση προϊόντων. Στην περίπτωση, όμως, της εμπορικής χρήσης του Διαδι-
κτύου, ο σχεδιασμός του δικτυακού τόπου αποκτά μεγαλύτερη σημασία από την ίδια 
την κατασκευή του. Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να προβλέπει την ύπαρξη 
πολλών υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να προβλέπει on-line τεχνική υπο-
στήριξη, πληροφορίες για τα προϊόντα, πολιτική εγγυήσεων, επιλογή τρόπου συναλ-
λαγών, λεπτομέρειες για τον τρόπο αποστολής των προϊόντων στους πελάτες, λίστα 

248 IME ΓΣΕΒΕΕ -    ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ



παραγγελιών, στοιχεία και φόρμα επικοινωνίας και βοήθεια προς τον πελάτη για να 
επιλέξει το κατάλληλο προϊόν.

Για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων χρησιμοποιούνται εργαλεία που 
δίνουν τη δυνατότητα αποκλειστικής διαχείρισης των περιεχομένων του τόπου από 
τον πελάτη, χωρίς να απαιτείται η γνώση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού ή μεσο-
λάβηση εξειδικευμένου προσωπικού. Υπάρχουν τρεις εναλλακτικοί τρόποι δημιουρ-
γίας ηλεκτρονικού καταστήματος:

Α)   Η δημιουργία και η λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος στο δικό σας web 
server. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να προμηθευτείτε το κατάλληλο λογισμικό 
και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Αυτή η περίπτωση είναι η πιο ακριβή και δε συνιστάται 
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Β)  Η φιλοξενία σε web server μιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου που 
προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Υπάρχουν αρκετές εταιρείες παρο-
χής υπηρεσιών Διαδικτύου που διαθέτουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή 
για ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Γ)  Η συνεργασία με μια εταιρεία που παρέχει σε άλλες επιχειρήσεις τη δυνατότητα ηλε-
κτρονικού εμπορίου: ένα είδος εμπορικού κέντρου. Οι εταιρείες αυτές, συνήθως, δια-
θέτουν το δικό τους web server, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις για ασφαλείς ηλε-
κτρονικές συναλλαγές. Η δική σας επιχείρηση μπορεί να φιλοξενηθεί στο δικό τους 
web server, όπου πραγματοποιούνται όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές.

8.6  Βήματα κατασκευής ηλεκτρονικού καταστήματος

Η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος είναι αρκετά απλή υπόθεση λόγω της πλη-
θώρας των διαθέσιμων εργαλείων και εταιρειών που εξειδικεύονται στο συγκεκριμένο 
χώρο. Τα βήματα που απαιτούνται είναι:

●	 	Προσδιορισμός των προϊόντων ή / και υπηρεσιών που θα είναι διαθέσιμα από το Δια-
δίκτυο.

●	 	Εύρεση μιας εταιρείας που θα βοηθήσει τον επιχειρηματία στην κατασκευή και υλοποί-
ηση του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και στην καθοδήγηση στις απαιτούμενες 
διαδικασίες.

●	 Επιλογή του domain name και καθορισμός των ξένων γλωσσών που θα υποστηρίζει.

●	 	Προσδιορισμός των διαδικασιών παραγγελίας, πώλησης, αποστολής και μετά την 
πώληση εξυπηρέτησης.

●	 	Αλλαγή των εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης για να υποστηρίξουν τις νέες 
μορφές συναλλαγών και πληροφόρησης.

●	 	Καθορισμός κατηγοριών προϊόντων που θα είναι διαθέσιμα από το κατάστημα, καθώς 
και μορφές πολιτικών που ακολουθεί η επιχείρηση (π.χ. προσφορές, κουπόνια κτλ.).

●	 	Καθορισμός τρόπων πληρωμών και παραγγελιών των πελατών. Σήμερα οι πιο γνω-
στοί τρόποι πληρωμής είναι με αντικαταβολή μέσω κατάθεσης σε κάποιο τραπεζικό 
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λογαριασμό και πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας που είναι και ο πιο άμεσος τρόπος 
πληρωμής.

●	 Σχεδίαση και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος.

●	 	Εικαστικός σχεδιασμός του καταστήματος. Για τη σωστή προβολή της επιχείρησής σας 
μέσω του Διαδικτύου δε θα πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική εικόνα από αυτή του 
φυσικού καταστήματος για να μη δημιουργήσουμε σύγχυση στον πελάτη.

●	 	Επιλογή του φορέα φιλοξενίας του ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον δε γίνει στις 
εγκαταστάσεις της επιχείρησης (web hosting).

●	 	Τεχνολογικές υποδομές που απαιτούνται για ανατροφοδότηση του ηλεκτρονικού κατα-
στήματος από την επιχείρηση.

●	 	Διασύνδεση του ηλεκτρονικού καταστήματος με τα εσωτερικά πληροφοριακά συστή-
ματα της επιχείρησης όπως το ERP, το CRM κτλ.

●	 	Διασύνδεση με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πλη-
ρωμών. Για να έχει η επιχείρηση τη δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω 
πιστωτικής κάρτας, θα πρέπει ο επιχειρηματίας να έρθει σε επαφή με μία τράπεζα που 
διαθέτει το σύστημα πληρωμών on-line transaction. Στην Ελλάδα ορισμένες από τις 
τράπεζες που διαθέτουν το σύστημα αυτό είναι η Alpha Bank, η Eurobank, η Πειραιώς 
και η Emboriki Bank. Επίσης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει για ηλεκτρονικές πληρω-
μές το σύστημα Paypal.

●	 	Εύρεση εταιρείας courier με την οποία η επιχείρηση θα συνεργαστεί για την αποστολή 
των προϊόντων της. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται καλύτερες τιμές των προϊό-
ντων, καθώς επίσης και άμεση παράδοση και παραλαβή των παραγγελιών των πελα-
τών της.

●	 	Καθορισμός πολιτικής επιστροφής των προϊόντων από τον πελάτη, όπως επίσης και 
υπαναχώρησης από την παραγγελία του.

●	 	Καθορισμός όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως δικαιώματα και 
υποχρεώσεις του επιχειρηματία, καθώς επίσης και πολιτική ασφάλειας και προστασίας 
πνευματικών δικαιωμάτων.

●	 	Εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού για να υποστηρίξει τις νέες διαδικασίες και τις 
τεχνολογίες που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήμα-
τος.

●	 	Προώθηση και προβολή του διαδικτυακού τόπου – ηλεκτρονικό marketing προκειμέ-
νου να αναγνωριστεί από το καταναλωτικό κοινό.

8.6.1  Τεχνολογίες για ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος

Για την κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνολογίες 
με διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ορισμένες από αυτές είναι τα διεθνώς 
αναγνωρισμένα εργαλεία της Microsoft με τεχνολογία .NET και SQL Server ειδικά για πλατ-Microsoft με τεχνολογία .NET και SQL Server ειδικά για πλατ- με τεχνολογία .NET και SQL Server ειδικά για πλατ-NET και SQL Server ειδικά για πλατ- και SQL Server ειδικά για πλατ-SQL Server ειδικά για πλατ- Server ειδικά για πλατ-Server ειδικά για πλατ- ειδικά για πλατ-
φόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι μηχανικοί πληροφορικής σχεδιάζουν και υλοποιούν τις 
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εφαρμογές μέσα από εργαλεία όπως το Microsoft Visual Studio. Επίσης, άλλες εφαρμογές 
είναι το Joomla, το OScommerce και το Drupal. Οι εφαρμογές αυτές είναι αρκετά διαδεδο-Joomla, το OScommerce και το Drupal. Οι εφαρμογές αυτές είναι αρκετά διαδεδο-, το OScommerce και το Drupal. Οι εφαρμογές αυτές είναι αρκετά διαδεδο-OScommerce και το Drupal. Οι εφαρμογές αυτές είναι αρκετά διαδεδο- και το Drupal. Οι εφαρμογές αυτές είναι αρκετά διαδεδο-Drupal. Οι εφαρμογές αυτές είναι αρκετά διαδεδο-. Οι εφαρμογές αυτές είναι αρκετά διαδεδο-
μένες στη χώρα μας για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος με εξαιρετικά ευέλικτο 
και φιλικό τρόπο και μεγάλες δυνατότητες επέκτασης και προσθήκης πρόσθετων λειτουρ-
γιών. Επιπλέον, πρόκειται για δωρεάν λογισμικό το οποίο μπορεί να «κατεβάσει» από το 
Διαδίκτυο ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να δομήσει το δικό του ηλεκτρονικό κατάστημα.

Για την ανανέωση του περιεχομένου του καταστήματος δε χρειάζεται τίποτε άλλο από ένα 
ηλεκτρονικό υπολογιστή ή laptop και σύνδεση στο Διαδίκτυο. Βέβαια, αναλόγως του όγκου 
των ηλεκτρονικών πωλήσεων και του μεγέθους του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί 
να χρειαστεί πρόσθετη υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό για το υποστηρίξουν. Έτσι, για 
παράδειγμα, εάν δημιουργήσετε ένα κατάστημα που έχει πάνω από 100.000 επισκέπτες 
την ημέρα με τις ανάλογες πωλήσεις, τότε θα χρειασθούν περισσότεροι από 10 εξειδικευ-
μένοι άνθρωποι για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού καταστήματος. 

Για τη διασύνδεση με τις τράπεζες και τους οργανισμούς πιστωτικών καρτών, ώστε να γίνο-
νται οι ηλεκτρονικές πληρωμές, χρησιμοποιούνται κυρίως εφαρμογές των τραπεζών όπως 
της Εθνικής Τράπεζας, της Eurobank, της Πειραιώς, της Alpha Delta Pay και Paypal. Έτσι, 
οι επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος θα έχουν την ευκολία αφενός να κάνουν τις 
αγορές μέσω Διαδικτύου και αφετέρου να πληρώσουν με πιστωτική κάρτα.

Σχετικά με τον τρόπο αποστολής των προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα, αυτές 
μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε μέσω courier, αντικαταβολής, απλού ταχυδρομείου ή 
άλλου. Υπάρχει τρόπος ώστε το κόστος αποστολής να γίνεται αυτόματα κατά την ηλεκτρο-
νική αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα και έτσι ο επισκέπτης να γνωρίζει εκ των προ-
τέρων το συνολικό κόστος αποστολής των προϊόντων που αγόρασε μέσω Διαδικτύου από 
το συγκεκριμένο κατάστημα. Τέτοιες εταιρείες είναι η ACS, η Speedex, η Γενική Ταχυδρο-ACS, η Speedex, η Γενική Ταχυδρο-, η Speedex, η Γενική Ταχυδρο-Speedex, η Γενική Ταχυδρο-, η Γενική Ταχυδρο-
μική, τα ΕΛΤΑ κ.ά.

Επιπλέον, η επιχείρηση θα πρέπει να προβεί σε διαφήμιση και προβολή του ηλεκτρονικού 
της καταστήματος, προκειμένου να προσελκύσει περισσότερους πελάτες και να κάνει γνω-
στό το όνομά της στη νέα αγορά. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προωθήσει το κατάστημά 
της μέσα από τις μηχανές αναζήτησης, όπως το Google, το Yahoo, καθώς και να προβεί 
σε προπληρωμένες διαφημίσεις (Pay per click – PPC) μέσω, π.χ., του Google Adwords ή 
άλλων κόμβων. Ένας έξυπνος τρόπος για να αυξήσει ο επιχειρηματίας τις πωλήσεις του 
μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα, καθώς και τις επισκέψεις των καταναλωτών είναι να 
συμμετέχει στις διάφορες μηχανές σύγκρισης τιμών, όπως το Scroutz, το Pathfinder, το my 
Shopper, το Bestprice.gr και το emarket.gr. 

Όταν πλέον οι επισκέψεις έχουν αυξηθεί σημαντικά μέσα στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τότε 
απαιτείται η on-line διασύνδεση αυτού με το ERP / CRM που διαθέτει η επιχείρηση. Οι εται-
ρείες του χώρου θα πραγματοποιήσουν τη διασύνδεση του ηλεκτρονικού καταστήματος με 
το σύστημα που διαχειρίζεται η επιχείρηση, προκειμένου οι παρεχόμενες πληροφορίες και 
η επικοινωνία να πραγματοποιούνται άμεσα και σε πραγματικό χρόνο. Τέτοια συστήματα 
ERP είναι της Singular, της Altec, της Softone ή συστήματα που ανταποκρίνονται σε μεγα-
λύτερες απαιτήσεις όπως είναι το SAP, JD Edwards. Η επιλογή τους εξαρτάται εκτός από 
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το κόστος και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει το καθένα, καθώς και στις απαιτήσεις 
της ίδιας της επιχείρησης.

Πέρα από τα εμπορικά προϊόντα που είναι διαθέσιμα από τις εταιρείες πληροφορικής για 
τη δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων στο Διαδίκτυο, υπάρχουν επίσης διαθέσιμες 
δωρεάν εφαρμογές με τις οποίες μπορεί ο ενδιαφερόμενος μέσω απλών βημάτων και 
με λιγοστές γνώσεις να δημιουργήσει γρήγορα το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Σημαντικό 
στοιχείο που θα πρέπει να προσέξει είναι να διασφαλίζει τις συναλλαγές και να παρέχει 
όλες εκείνες τις λειτουργίες που έχει σχεδιάσει να προσφέρει η επιχείρηση μέσω του Δια-
δικτύου. Μία τέτοια εφαρμογή είναι το Webnode. 

Το Webnode είναι ένα δωρεάν (χωρίς διαφημίσεις) εργαλείο δημιουργίας ιστοσελίδων 
το οποίο στοχεύει στο να βοηθήσει άτομα που δεν έχουν καμία εμπειρία σχεδιασμού και 
δημοσίευσης ιστοσελίδων να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο και ελκυστικό site μέσα σε 
λίγα μόνο λεπτά. Μόλις κάνετε την εγγραφή σας και δημιουργήσετε το δικό σας λογαρια-
σμό Webnode, σας ζητείται να επιλέξετε έναν τίτλο και ένα σλόγκαν για το νέο σας site. Στη 
συνέχεια επιλέγετε μία από τις δεκάδες διαθέσιμες φόρμες και αρχίζετε να προσθέτετε το 
δικό σας περιεχόμενο (κείμενα, φωτογραφίες προϊόντων, στοιχεία επικοινωνίας κ.ά.).

Το Webnode χρησιμοποιεί ένα ειδικό σύστημα το οποίο σας επιτρέπει να εισάγετε κείμενο, 
να ορίσετε τη μορφή και το μέγεθος των γραμμάτων, να εισάγετε φωτογραφίες, να αλλάξετε 
τη δομή της ιστοσελίδας και να δημιουργήσετε ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), γρήγορα 
και απλά. Ο δικτυακός τόπος της εφαρμογής είναι: www.webnode.com.

8.6.2  Τεχνικές βελτίωσης της παρουσίας στο Διαδίκτυο 

Κάποιες χρήσιμες τεχνικές για την αύξηση των πωλήσεων σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα 
είναι οι παρακάτω:

●	 Προβολή των προϊόντων μέσα από φωτογραφίες και γραφικά. 

●	 Ικανοποιητική περιγραφή των προϊόντων.

●	 Χρήση χρώματος και γραφικών για την υποκίνηση των πωλήσεων. 

●	 	Ειδικές προσφορές και χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την προώθηση των 
πωλήσεων. 

●	 Βελτίωση του τρόπου πλοήγησης (navigation) του δικτυακού τόπου. 

●	 Σχεδίαση του ηλεκτρονικού καταστήματος με τρόπο που να δελεάζει τους καταναλωτές. 

●	 	Δημιουργία ενός εύχρηστου και απλού συστήματος παραγγελιών για την ενθάρρυνση 
των πωλήσεων. 

●	 Σχεδιασμός που να κερδίζει την εμπιστοσύνη του καταναλωτή. 

Σημαντικό στοιχείο για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ο επιχειρη-
ματίας προτού προβεί στην υλοποίησή του ή ακόμη και στην επιλογή της εταιρείας 
που θα τον βοηθήσει να το σχεδιάσει και να διαγνώσει τις ανάγκες του, να έχει πρώτα 
περιηγηθεί σε αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους επιχειρήσεων με ίδια δραστη-
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ριότητα ή στον ίδιο κλάδο επιχειρηματικότητας ή ακόμα και σε διαφορετικό κλάδο. 
Αυτό θεωρείται αναγκαίο για το λόγο ότι θα διαπιστώσει τον τρόπο που λειτουργούν 
άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα, την ευχρηστία που μπορεί να παρέχουν στον πελάτη, 
καθώς και τυχόν προβλήματα που θα πρέπει να αποφύγει. 

ΣΥΝΟΨΗ 

Στο πλαίσιο της ενότητας παρουσιάζονται η έννοια του ηλεκτρονικού καταστήματος, τα στά-
δια εξέλιξής τους, όπως επίσης και τα πλεονεκτήματα λειτουργίας. Επιπλέον, αναφέρο-
νται τα βήματα εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα για τη δημιουργία και κατασκευή ενός 
ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς επίσης και οι διαδικασίες αγορών μέσα από τέτοιου 
είδους καταστήματα. 
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Αυτοαξιολόγηση

Ασκήσεις
 1. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα σε ποια κατηγορία ανήκουν;
   1.  C2G
   2.  B2G
   3.  B2C

 2.  Μπορεί μία επιχείρηση να ανοίξει απευθείας ένα ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να 
έχει ήδη το παραδοσιακό κατάστημα;

    Ναι                                                   Όχι

 3. Τα σημερινά ηλεκτρονικά καταστήματα σε ποιο στάδιο εξέλιξης βρίσκονται;
   1.  1ο στάδιο
   2.  2ο στάδιο
   3.  3ο στάδιο 
   4.  4ο στάδιο

 4.  Με τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος μια επιχείρηση μπορεί να διευ-
ρύνει το πελατολόγιό της;

    Ναι                                                   Όχι

 5.  Παρ’ όλο που το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει αρκετά οφέλη το κόστος εξυπηρέτη-
σης των πελατών μέσω Διαδικτύου είναι αρκετά υψηλό.

    Σωστό                                              Λάθος

 6.  Υπάρχουν αρκετές ώριμες τεχνολογίες και εργαλεία προκειμένου να δημιουργή-
σουμε ένα ασφαλές και εύχρηστο ηλεκτρονικό κατάστημα;

    Ναι                                                   Όχι

 7.  Σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ο πελάτης υποβάλλει την παραγγελία του ηλεκτρο-
νικά, αλλά πληρώνει αποκλειστικά με αντικαταβολή ή τραπεζική επιταγή.

    Σωστό                                              Λάθος
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 8.  Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις για ηλεκτρονικές αγορές είναι υποχρεωτικό να 
εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο του καταστήματος;

    Ναι                                                   Όχι

 9.  Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να προβλέπει την ύπαρξη πολλών υπηρε-
σιών. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να προβλέπει on-line τεχνική υποστήριξη, πληρο-
φορίες για τα προϊόντα, πολιτική εγγυήσεων, επιλογή τρόπου συναλλαγών, λεπτο-
μέρειες για τον τρόπο αποστολής των προϊόντων στους πελάτες, λίστα παραγγε-
λιών, στοιχεία και φόρμα επικοινωνίας και βοήθεια προς τον πελάτη για να επιλέξει 
το κατάλληλο προϊόν.

    Σωστό                                              Λάθος

 10.  Είναι απαραίτητη η οργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας μιας επιχείρησης όταν 
πρόκειται να χρησιμοποιήσει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα; 

    Ναι                                                   Όχι

Απαντήσεις ασκήσεων - Παραπομπή
Άσκηση 1: B2C Παράγραφος 8.1
Άσκηση 2: Ναι Παράγραφος 8.1
Άσκηση 3: 4ο στάδιο Παράγραφος 8.2
Άσκηση 4: Ναι Παράγραφος 8.3
Άσκηση 5: Λάθος Παράγραφος 8.3
Άσκηση 6: Ναι Παράγραφος 8.4
Άσκηση 7: Λάθος Παράγραφος 8.4
Άσκηση 8: Ναι Παράγραφος 8.5
Άσκηση 9: Σωστό Παράγραφος 8.6
Άσκηση 10: Ναι Παράγραφος 8.6
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Βοηθητικό υλικό μελέτης

  

      Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

 ●	 Εταιρείες κατασκευής ηλεκτρονικών καταστημάτων
	 ●	 Πάροχοι φιλοξενίας ηλεκτρονικών καταστημάτων
	 ●	 Ασφάλεια συναλλαγών
	 ●	 Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ
	 ●	 ERP συστήματα
	 ●	 CRM συστήματα
	 ●	 Ηλεκτρονικές συναλλαγές

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες
		 ●	 Δικτυωθείτε: www.go-online.gr 
		 ●	 Messagiamo.com: http://www.messaggiamo.com
		 ●	 Makemoneyonline: http://makemoneyonline.gr
		 ●	 Webnode: www.webnode.com 
		 ●	 ALPHA BANK http://www.alpha.gr 
		 ●	 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ http://www.nbg.gr
		 ●	 	EFG EUROBANK ERGASIAS https://www.eurobank.gr/europortal/

login.asp? 
		 ●	 EMPORIKI BANK https://ebank.emporiki.gr 
		 ●	 GENIKI BANK (SOCIETE GENERALE) http://www.geniki.gr 
		 ●	 MARFIN EGNATIA BANK http://www.marfinegnatiabank.gr 
		 ●	 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ http://www.bankofcyprus.gr/ 
		 ●	 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ https://www.winbank.gr
		 ●	 T BANK (Πρώην ASPIS BANK) https://ebanking.aspisbank.gr
		 ●	 Microsoft Corporation: http://www.microsoft.com/el/gr/ 
		 ●	 Altec: http://www.altec.gr/ 
		 ●	 Singular Logic: http://www.singularlogic.eu/ 
		 ●	 Softone: http://www2.softone.gr/ 
		 ●	 Oracle Greece: http://www.oracle.com/gr/index.html 
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Βοηθητικό υλικό μελέτης

      Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

 ●	 Εταιρείες κατασκευής ηλεκτρονικών καταστημάτων
	 ●	 Πάροχοι φιλοξενίας ηλεκτρονικών καταστημάτων
	 ●	 Ασφάλεια συναλλαγών
	 ●	 Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ
	 ●	 ERP συστήματα
	 ●	 CRM συστήματα
	 ●	 Ηλεκτρονικές συναλλαγές

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες
		 ●	 Δικτυωθείτε: www.go-online.gr 
		 ●	 Messagiamo.com: http://www.messaggiamo.com
		 ●	 Makemoneyonline: http://makemoneyonline.gr
		 ●	 Webnode: www.webnode.com 
		 ●	 ALPHA BANK http://www.alpha.gr 
		 ●	 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ http://www.nbg.gr
		 ●	 	EFG EUROBANK ERGASIAS https://www.eurobank.gr/europortal/

login.asp? 
		 ●	 EMPORIKI BANK https://ebank.emporiki.gr 
		 ●	 GENIKI BANK (SOCIETE GENERALE) http://www.geniki.gr 
		 ●	 MARFIN EGNATIA BANK http://www.marfinegnatiabank.gr 
		 ●	 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ http://www.bankofcyprus.gr/ 
		 ●	 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ https://www.winbank.gr
		 ●	 T BANK (Πρώην ASPIS BANK) https://ebanking.aspisbank.gr
		 ●	 Microsoft Corporation: http://www.microsoft.com/el/gr/ 
		 ●	 Altec: http://www.altec.gr/ 
		 ●	 Singular Logic: http://www.singularlogic.eu/ 
		 ●	 Softone: http://www2.softone.gr/ 
		 ●	 Oracle Greece: http://www.oracle.com/gr/index.html 

		 ●	 SAP Greece: http://www.sap.com/greece/index.epx 
		 ●	 Scroutz: http://www.skroutz.gr/ 
		 ●	 Pathfinder: http://www.pathfinder.gr/ 
		 ●	 my Shopper: http://www.myshopper.gr/ 
		 ●	 Bestprice.gr: http://www.bestprice.gr 
		 ●	 emarket.gr: http://www.emarket.gr/ 
		 ●	 e-genius: http://www.e-genius.gr/portal/ 
		 ●	 FCnet IT Solutions: http://www.fcnet.gr 
		 ●	 E-emporio: http://www.e-emporio.com 
		 ●	 Allgreekshops: http://www.allgreekshops.gr 
		 ●	 Itbiz Information Technology Solutions: http://www.itbiz.gr
		 ●	 Totalweb e-volving e-business http://www.totalweb.gr 
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1.   Έρευνα για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα

Ολοκληρώθηκε η ετήσια έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη συνολική αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου 
(B-C) επιχειρήσεων προς καταναλωτές στην Ελλάδα και της συμπεριφοράς των Ελλήνων 
on-line καταναλωτών.

Η ποσοτική έρευνα διεξήχθη την περίοδο Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2010 σε 1.106 on-line 
Έλληνες καταναλωτές και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο ετήσιο συνέδριο για το 
«Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet» που οργανώνουν το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφο-
ρικής της ΕΕΔΕ και το ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (22 – 23 Νοεμ-
βρίου 2010). 

Ο τυπικός Έλληνας on-line καταναλωτής είναι «βαρύς» χρήστης του Internet αφού το 37% 
το χρησιμοποιεί πάνω από 30 ώρες την εβδομάδα. Πέρα από τους γνωστούς λόγους χρή-
σης του Internet (e-mail, αναζήτηση ειδήσεων κτλ.) αρχίζουν και αναδεικνύονται και άλλες 
ενδιαφέρουσες χρήσεις για τους on-line καταναλωτές που σχετίζονται με τα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης όπως facebook (42%), ανάρτηση / ανάγνωση blogs (31%), chat / instant 
messaging (21%), συμμετοχή σε on-line συζητήσεις / forums (23%). 

Όσον αφορά τις on-line αγορές επιβεβαιώθηκαν οι γνωστές πιο περιζήτητες κατηγορίες 
όπου οι on-line καταναλωτές αγοράζουν συχνά: hardware / software (63%), ηλεκτρονικά 
είδη (50%), εισιτήρια ταξιδιών (42%), κρατήσεις ξενοδοχείων (32%), βιβλία (32%). Αναδει-
κνύονται όμως και νέες ενδιαφέρουσες κατηγορίες προϊόντων όπως είδη σπιτιού και ηλε-
κτρικές συσκευές (26%), ένδυση και υπόδηση (21%), καλλυντικά (10%).

Σκιαγραφώντας το προφίλ των on-line καταναλωτών, υπάρχουν στοιχεία υψηλής ωριμότη-
τας αφού το 50% διαχειρίζεται on-line τους λογαριασμούς του και συμμετέχει στην ηλεκτρο-
νική τραπεζική (πληροφορίες και συναλλαγές) ενώ το 42% προσπαθεί να βρει συχνά πληρο-
φορίες για ημερήσιες προσφορές (μια πολύ σημαντική ανερχόμενη τάση), ενώ δεν είναι αμε-
λητέα η συχνή εμπλοκή τους με on-line δημοπρασίες (16%) και θέματα real-estate (16%). 

ΠαράρτηματαΠαράρτηματαΠαράρτηματα
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Θεωρούμε ότι πλέον αναφερόμαστε σε μια ώριμη αγορά B-C ηλεκτρονικού εμπορίου 
αφού το 51% αγόρασαν on-line πάνω από πέντε φορές το Α΄ εξάμηνο του 2010 ενώ ο 
ετήσιος μέσος όρος αξίας αγορών ανά on-line καταναλωτή κυμαίνεται στα 1.500 €. Αυτό 
σημαίνει ότι η συνολική αξία των B-C διαδικτυακών αγορών από Έλληνες καταναλωτές θα 
φθάσει το 2010 στο σημαντικό ποσό των 1,4 δις € (σημαντική αύξηση 75% από το 0,8 δις € 
που ήταν το 2009). 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες για να αγοράσει ένας καταναλωτής από ηλεκτρονικό 
κατάστημα είναι η ευχρηστία (76%), οι πολλοί και ασφαλείς τρόποι πληρωμής (69%) και 
η μεγάλη γκάμα προϊόντων (65%). Έκπληξη είναι τα χαμηλά ποσοστά του να βρίσκεται το 
ηλεκτρονικό κατάστημα στην πρώτη σελίδα των μηχανών αναζήτησης (14%) και οι μεγάλες 
διαφημιστικές καμπάνιες (10%), ίσως γιατί η προσφορά είναι ακόμη περιορισμένη. Βέβαια 
το 38% θα αγόραζε σίγουρα από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ακόμη και αν δεν κάλυπτε 
κάποιους από τους παραπάνω σημαντικούς παράγοντες αν είχε καλές τιμές ή / και 
προσφορές, που καταδεικνύει τη μεγάλη αξία που έχει πλέον η τιμή στα προϊόντα. 

Παρά τη σοβαρή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι  Έλληνες on-line καταναλωτές 
είναι επιφυλακτικοί / καχύποπτοι για ό,τι γράφεται σε αυτά (51%), αφού μόνο το 18% θεωρεί 
ότι βελτιώνεται η εικόνα μιας εταιρείας που συμμετέχει ενεργά στα social media και μόνο 
το 10% επηρεάζεται από διαφημίσεις εταιρειών ή από «φίλους» στα κοινωνικά δίκτυα πριν 
πραγματοποιήσει μια on-line αγορά.

Η εμπιστοσύνη για τα ηλεκτρονικά καταστήματα (ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για την 
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου) βασίζεται κυρίως στην πιστοποίησή τους από 
αξιόπιστο ανεξάρτητο φορέα (66%), στα θετικά σχόλια από φίλους (61%) και στη θετική 
αξιολόγηση από άλλους on-line αγοραστές (55%).

Η ηλεκτρονική τραπεζική έχει πλέον φθάσει σε υψηλά επίπεδα ωριμότητας και επηρεάζει 
άμεσα τη συμπεριφορά του on-line καταναλωτή στο παραδοσιακό κανάλι. Μάλιστα, για το 
51% των on-line καταναλωτών το e-banking site είναι λόγος επιλογής τράπεζας ενώ για το 
50% είναι η βάση για να αντιληφθεί την αξιοπιστία της τράπεζας. 

Όσον αφορά το e-gambling (π.χ., στοίχημα, πόκερ, καζίνο μέσω Internet) είναι μια μικρή 
αλλά ανερχόμενη αγορά. Το 31% των Ελλήνων που κάνουν on-line συναλλαγές έχει 
συμμετάσχει το Α΄ εξάμηνο του 2010 ενεργά έστω και μία φορά σε παιχνίδι e-gambling (το 
12% μάλιστα συχνά) με τη συνολική αξία της αγοράς αυτής να ανέρχεται το 2010 περίπου 
στα  300 εκατ. €.

Για τους χρήστες του Internet που δεν κάνουν on-line αγορές οι κύριοι λόγοι είναι: 
εμπιστοσύνη (85%), συνήθεια (56%) και πιστωτική κάρτα (30%). Παρ’ όλα αυτά το 12% εκτιμά 
ότι σίγουρα θα ξεκινήσει να πραγματοποιεί on-line αγορές. 

Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους από τα αντίστοιχα ανε-
ξάρτητης έρευνας, την οποία πραγματοποίησε η εταιρεία ερευνών Focus Bari, τα οποία 
επίσης ανακοινώθηκαν στο ίδιο συνέδριο.

Από πλευράς πολιτείας, στο συνέδριο του ηλεκτρονικού εμπορίου παρέστησαν τρεις Γραμ-
ματείς (ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Διομήδης Σπινέλλης, ο Γενικός 
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Γραμματέας Εμπορίου Στέφανος Κομνηνός και ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδια-
σμού Αντώνης Μαρκόπουλος) οι οποίοι αναφέρθηκαν στις αναγκαίες εθνικές πρωτοβου-
λίες για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν, αναφέροντας αντίστοιχα ως χαρακτηρι-
στικά πρόσφατα παραδείγματα το πλέγμα δράσεων της ΓΓΠΣ (Γενικής Γραμματείας Πληρο-
φοριακών Συστημάτων) για τη διευκόλυνση του e-business, το νέο πλαίσιο των ηλεκτρο-business, το νέο πλαίσιο των ηλεκτρο-usiness, το νέο πλαίσιο των ηλεκτρο-
νικών προμηθειών και τη δράση digi-retail, που τώρα ξεκινά.
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2.  Πωλήσεις στο Internet και ηλεκτρονικός καταναλωτής 

Ένας ιδιοκτήτης ή υποψήφιος ιδιοκτήτης ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)  έχει ως 
στόχο η επένδυσή του να αποφέρει κέρδος (γενικά αύξηση στις πωλήσεις). Με τη ραγδαία 
ανάπτυξη και ταχύτητα εξέλιξης των υπηρεσιών αγοράς μέσω του Internet, όσο εύκολα 
ψωνίζει ο e-καταναλωτής από το δικό σας κατάστημα στην Ελλάδα τόσο εύκολα αγοράζει 
και από τον Ιταλό, Γερμανό, ακόμη και Αμερικάνο ανταγωνιστή. Η ποιότητα καθορίζει σε 
πολύ μεγάλο βαθμό την επιτυχία του εγχειρήματος. Θέλεις να βγάλεις λεφτά από το ηλε-
κτρονικό σου κατάστημα; Τότε οι υπηρεσίες που χρησιμοποιείς απαιτείται πλέον να είναι Α’ 
ποιότητας (όπως φυσικά και τα προϊόντα).

Ο Έλληνας e-καταναλωτής πλέον δε διαφέρει και πολύ από τον e-καταναλωτή του εξωτε-
ρικού και γενικά των αναπτυγμένων χωρών. Πιθανό να μη γνωρίζουν να χρησιμοποιούν 
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τόσο καλά ή να μη χρησιμοποιούν τόσο την πιστω-
τική τους κάρτα – όμως γνωρίζουν πολύ καλά πού και πώς μπορούν να βρουν αυτό που 
θέλουν γρήγορα και πάνω από όλα οικονομικά. Η γνώση στην Ελλάδα, ως δια μαγείας, 
μεταδίδεται πολύ γρήγορα. Στον  Έλληνα αρέσει πολύ να γράφει, να συζητάει και να μαθαί-
νει εκτός από το να τζογάρει στο Internet.

Όμως έχει αρχίσει και να αγοράζει από το Internet εκτός από εισιτήρια αεροπορικά ή συναυ-
λιών και άλλα προϊόντα. Του φαίνεται γρήγορο και ξεκούραστο. Οι καταναλωτές ψάχνουν σαν 
μανιακοί τις προσφορές και πλέον έχουν αρχίσει τις συγκρίσεις τιμών (έχουν μάθει πώς γίνε-
ται). Είναι αφοσιωμένοι στις καλές τιμές, γιατί είναι ευκολότερο για αυτούς να συγκρίνουν στο 
λεπτό τι γίνεται σε δύο ή περισσότερα ανταγωνιστικά websites. Αν δεν κάνεις καλές τιμές, δεν 
είναι πιθανό να δεις καλές πωλήσεις (ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση).

Έχει παρατηρηθεί ότι οι αγορές προϊόντων από το Internet εξαρτάται και από την ψυχολο-
γία του καταναλωτή. Μετά από αρνητικές ανακοινώσεις για την οικονομία, πέφτουν ξαφ-
νικά και οι πωλήσεις (θέλουν περίπου μια εβδομάδα για να συνέλθουν). 

Στόχος ενός ιδιοκτήτη e-shop είναι να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό. Να σας σκέφτο-
νται διαφορετικά, να έρχονται σε εσάς είτε έχετε ψιλικατζίδικο είτε κοσμηματοπωλείο.

Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο έχει σχεδιαστεί με βάση όλες τις διαδικασίες του web 
design από έναν εξειδικευμένο επαγγελματία, καταφέρνει να μαγνητίσει τους e-καταναλωτές 
και να τους βοηθήσει να δουν την επιχείρησή σας με μια θετική ματιά και να ξεπεράσουν το 
αίσθημα της αβεβαιότητας όσον αφορά την απόφασή τους να αγοράσουν. 

Ο Έλληνας e-καταναλωτής είναι ακόμη επιφυλακτικός, πιο μετρημένος και συνεπώς για 
να αποκτήσει κάποιος την προσοχή και την προτίμησή του χρειάζεται διπλή προσπάθεια, 
ιδίως όταν δεν έχει στη διάθεσή του μεγάλα ποσά να επενδύσει σε διαφήμιση. Αυτή είναι 
η μαγεία του Internet.

Συμπέρασμα: Ένα site ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να βοηθήσει μια μικρή επιχείρηση 
αν παίξει έξυπνα και με μικρό κόστος να είναι ανταγωνιστική, να αποκτήσει φήμη γρήγορα 
και με κέρδος.
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3.   Διέξοδος στην κρίση το ηλεκτρονικό επιχειρείν για έξι στις 
δέκα μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Καλοβλέπουν έξι στους δέκα μικρομεσαίους επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης το ηλεκτρο-
νικό εμπόριο, καθώς προσανατολίζονται να το χρησιμοποιήσουν ως «όχημα», προκειμέ-
νου να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις τους εν μέσω οικονομικής κρί-
σης.

Την ίδια ώρα, κάθε άλλο παρά τεχνολογικά «αγράμματοι» εμφανίζονται οι μικρομεσαίοι επι-
χειρηματίες, καθώς στην πλειονότητά τους, έξι στους δέκα, διαθέτουν από έναν έως πέντε 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές στις εργασίες τους. Μάλιστα, οκτώ στους δέκα κάνουν χρήση 
H/Y κάθε μέρα, ενώ επτά στους δέκα χρησιμοποιούν το Internet για το ηλεκτρονικό ταχυ-Internet για το ηλεκτρονικό ταχυ-nternet για το ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα με θέμα «Εξοικείωση των ΜΜΕ με τις 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)», που διενήργησε για λογαριασμό τού 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) η εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview, σε 
δείγμα 500 επιχειρήσεων-μελών του Επιμελητηρίου.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, πολύ σημαντικό θεωρεί το 22,2% των ερωτηθέ-
ντων το ηλεκτρονικό εμπόριο, αρκετά το 33,3%, λίγο το 23,5% και καθόλου το 18,5%. Το 
56% των συμμετεχόντων στην έρευνα απάντησε ότι σκέφτεται να ασχοληθεί με το ηλε-
κτρονικό εμπόριο, προκειμένου η επιχείρησή του να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα. Περισσότερο ένθερμοι υποστηρικτές του ηλεκτρονικού επιχειρείν είναι όσοι δια-
θέτουν μεικτή επιχείρηση (66,7%) και έπονται οι μεταποιητικές επιχειρήσεις (61,5%). 
Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα «Μακεδονία», το Επιμελητήριο προσανατολίζε-
ται στην υλοποίηση μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας προκειμένου με χαμηλό κόστος οι επι-
χειρήσεις-μέλη του ΒΕΘ να έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ερώτηση «θα σας ενδιέφερε να σας βοηθήσει, με χαμηλό 
κόστος, το ΒΕΘ για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος;», το 55,6% απαντά θετικά.

Πρωτιά για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις στη χρήση υπολογιστών

Το 60% των συμμετεχόντων απάντησε ότι διαθέτει από έναν έως πέντε υπολογιστές, το 5% 
πλέον των πέντε, ενώ υψηλό είναι το ποσοστό (35%) εκείνων που δήλωσαν ότι δε διαθέ-
τουν Η/Υ. Κάθε μέρα χρησιμοποιεί το 83% των συμμετεχόντων υπολογιστή στην εργασία 
του, ενώ μόλις το 2% απάντησε ότι δε χρησιμοποιεί ποτέ. Ο επικρατέστερος λόγος για τον 
οποίο χρησιμοποιούν το Internet οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι για το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (72,7%), ενώ σημαντικό είναι το ποσοστό (9,1%) που χρησιμοποιούν το Internet 
για συναλλαγές με το ΒΕΘ. Για το 9,9% αγκάθι για την εισαγωγή των ΤΠΕ αποτελεί το μεγάλο 
κόστος, ενώ για το 18,5% τα τεχνικά προβλήματα. Στο μεταξύ, για προβολή και πληροφό-
ρηση διαθέτουν τρεις στις δέκα (30,9%) επιχειρήσεις ιστοσελίδα, με το μεγαλύτερο ποσοστό 
(37%) να εντοπίζεται στις μεικτές επιχειρήσεις.
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4.  Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

4.1  Συχνές ερωτήσεις για το ηλεκτρονικό επιχειρείν

Με ενδιαφέρει η εισαγωγή και αξιοποίηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις εταιρικές 
μου διαδικασίες. Ποια βήματα πρέπει να κάνω για την επίτευξη ενός τέτοιου εγχειρή-
ματος; 

●	 Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης. 

●	 	Εύρεση προϊόντων και διαδικασιών που θα ωφεληθούν από την ένταξη του ηλεκτρονι-
κού επιχειρείν στις βασικές διαδικασίες της επιχείρησης.

●	 	Εκτίμηση ύψους επένδυσης. 

●	 	Υπολογισμός του χρονικού διαστήματος που θα χρειαστεί. 

●	 	Αναζήτηση / Επιβεβαίωση καταρτισμένων στελεχών για την υλοποίηση. 

●	 	Αναζήτηση ρεαλιστικών στόχων. 

Αν έχω ήδη μια «παραδοσιακή», σε λειτουργία, επιχείρηση, πώς μπορώ να διασφαλίσω 
ότι η ενσωμάτωση του ηλεκτρονικού επιχειρείν δε θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη 
σημερινή λειτουργία της επιχείρησής μου; 

●	 	Εξέταση της επίδρασης της ένταξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις επιμέρους διαδι-
κασίες.

●	 	Ανάλυση ιστορικών στοιχείων της επιχείρησης.

●	 	Ανάλυση της δυνατότητας ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στην υπάρχουσα δομή 
των πληροφοριακών συστημάτων της επιχείρησης.

●	 	Εξέταση αν είναι συμφέρουσα η ανάθεση κάποιων λειτουργιών σε εξειδικευμένους 
εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing).

●	 	Διασφάλιση της συμβολής όλων των τμημάτων για την υιοθέτηση νέων εφαρμογών 
ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

Γνωρίζω πως σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές που υποστηρίζουν το 
ηλεκτρονικό επιχειρείν, υπάρχουν σήμερα πολλές εναλλακτικές λύσεις. Πώς θα επι-
λέξω τις κατάλληλες που να ταιριάζουν στη δική μου επιχείρηση; 
●	 	Αναζήτηση προμηθευτών τεχνολογικών λύσεων για ηλεκτρονικό επιχειρείν.

●	 	Ενημέρωση και καθοδήγηση από εξειδικευμένα άτομα – συμβούλους επιχειρήσεων. 
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●	 	Ανάλυση και καταγραφή των πλεονεκτημάτων – μειονεκτημάτων των τεχνολογιών 
αυτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιχείρησης. 

Για παράδειγμα, μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο η επιχείρηση να προβεί στην προμή-
θεια των τεχνολογικών υποδομών που χρειάζεται και να τις εγκαταστήσει στο χώρο της ή 
να χρησιμοποιήσει παροχής υπηρεσιών από εταιρείες παροχής outsourcing. 

Πώς μπορώ να παρακολουθώ την πορεία της λειτουργίας της επιχείρησής μου μετά την 
ενσωμάτωση εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν, ιδιαίτερα αν δεν έχω τεχνικές γνώ-
σεις; 

●	 	Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις μετά την εφαρμογή ηλεκτρονικού επιχει-
ρείν. 

●	 	Η τεχνολογία εξασφαλίζει ανά πάσα στιγμή την ηλεκτρονική παρακολούθηση οποιων-
δήποτε στοιχείων, μέσα από σύγχρονες λειτουργίες. 

Τι προβλήματα αναμένεται να αντιμετωπίσω από την ενσωμάτωση του ηλεκτρονικού 
επιχειρείν στις εταιρικές μου διαδικασίες;

●	 	Αναβάθμιση ή επέκταση των ήδη υπαρχουσών πληροφοριακών υποδομών.

●	 	Δημιουργία κατάλληλων διεπαφών (interfaces) μεταξύ του υλικοτεχνικού εξοπλισμού 
και υπαρχόντων συστημάτων.

●	 	Αντιμετώπιση της καχυποψίας από το προσωπικό της επιχείρησή σας. 

●	 	Εκπαίδευση υπαλλήλων. 

●	 	Αντιμετώπιση των αλλαγών και των επιπτώσεων που θα έχει η εφαρμογή του στην 
ενδοεταιρική λειτουργία και τις εσωτερικές σχέσεις.

Υπάρχει πραγματικά ασφάλεια στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ιδιαίτερα κατά τη μετά-
δοση ευαίσθητων δεδομένων; Αν όχι, πώς μπορεί να επιτευχθεί;

●	 	Με διασφάλιση εμπιστευτικότητας πληροφοριών. 

●	 	Με απαραίτητα συστήματα ασφάλειας και εγγυήσεις για την ασφάλεια των μεταδιδόμε-
νων πληροφοριών.
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5. Ο δεκάλογος του επιχειρηματία στην Ψηφιακή Οικονομία

1. Με ενδιαφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι δυνατότητες που ανοίγονται για την 
επιχείρησή μου. Ποια είναι τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνω για μια τέτοια 
δραστηριότητα;

 Αφού ενημερωθείτε για τα βασικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του ηλεκτρονι-
κού εμπορίου, καταρτίστε ένα επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) για τη δραστη-business plan) για τη δραστη- plan) για τη δραστη-plan) για τη δραστη-) για τη δραστη-
ριοποίησή σας στο πεδίο αυτό. Σκεφθείτε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσατε να το 
αξιοποιήσετε: ποια προϊόντα και ποιες υπηρεσίες μπορείτε να παρέχετε, πόσα χρήματα 
είσαστε σε θέση να επενδύσετε στην ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα (και 
μέσα σε ποιο χρονικό διάστημα), αν διαθέτετε τα στελέχη που θα μπορούσαν να ασχο-
ληθούν (και σε ποιο ποσοστό του χρόνου τους). Κυρίως όμως πρέπει να θέσετε ρεαλι-
στικούς (οικονομικούς) στόχους για τη δραστηριότητά σας αυτή.

2. Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα θέματα του ηλεκτρονικού εμπορίου 
στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση; Πώς επηρεάζουν την ηλεκτρονική δρα-
στηριότητα της δικής μου επιχείρησης;

 Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μία μορφή εμπορίου και συνεπώς βρίσκουν σε αυτό 
ανάλογη εφαρμογή οι κοινοτικές οδηγίες (κοινοτικό δίκαιο) και οι εθνικές διατάξεις 
που αφορούν το εμπόριο γενικότερα. Για παράδειγμα, ο Νόμος 2251/94 για την «Προ-
στασία των καταναλωτών» περιέχει διατάξεις για τις συμβάσεις από απόσταση (Άρθρο 
4) που εφαρμόζονται και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

 Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρονική σας επιχειρηματική δραστηριότητα είναι σύμφωνη 
με την ισχύουσα νομοθεσία σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Ενημερωθείτε για όλες 
τις ειδικές διατάξεις που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σε περίπτωση που έχετε 
οποιαδήποτε αμφιβολία για τα νομικά θέματα που σχετίζονται με το σχέδιό σας, απευ-
θυνθείτε στους συλλογικούς σας φορείς ή σε εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους 
για να λάβετε τις κατάλληλες απαντήσεις.

 Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών που επισκέπτονται το 
ηλεκτρονικό σας κατάστημα αποτελεί βασική σας υποχρέωση. Οι ρυθμίσεις που αφο-
ρούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζονται και στο διαδικτυακό 
περιβάλλον. Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι «ελεύθερο εμπόρευμα». Τα προσω-
πικά δεδομένα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο συλλέγο-
νται και να διατηρούνται μόνο όσο είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης 
συναλλαγής.

 Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που δεν εντάσσονται σε συγκε-
κριμένη συναλλαγή μπορεί να γίνει μόνο με τη ρητή συγκατάθεση των καταναλωτών 
αφού προηγουμένως ενημερωθούν για το σκοπό, τις κατηγορίες των δεδομένων κτλ. 
Η προηγούμενη συγκατάθεσή τους είναι απαραίτητη και στην περίπτωση που το ηλε-
κτρονικό κατάστημα θέλει να διαβιβάσει τα δεδομένα των καταναλωτών σε τρίτους. Η 
εμφανής παρουσίαση των τρόπων προστασίας και χρήσης των προσωπικών δεδομέ-
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νων στο διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματός σας (Privacy Statement) 
αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ του 
ηλεκτρονικού καταστήματος και του καταναλωτή. Ενδεικτικά, μπορείτε να δημιουργή-
σετε μια «Δήλωση Προστασίας και Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων», που να ταιριά-
ζει στην ηλεκτρονική σας επιχείρηση, χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό τόπο του ΟΟΣΑ 
(cs3-hq.oecd.org/scripts/pwv3/pwhome.htm), αν θέλετε το κείμενο στα αγγλικά, ή 
–στο προσεχές διάστημα– στο διαδικτυακό τόπο του e-Business Forum (www.ebusi-www.ebusi-.ebusi-ebusi-
nessforum.gr) αν θέλετε το κείμενο στα ελληνικά. Η προετοιμασία του κειμένου αυτού 
γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο (ΟECD Privacy Statement Generator) ενώ εσείς 
απαντάτε τις ερωτήσεις που υπάρχουν σχετικά με τον τρόπο προστασίας και χρήσης 
που επιθυμείτε να έχετε στα δεδομένα των καταναλωτών σας.

 Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επισκέψεις των καταναλωτών σε ένα ηλεκτρο-
νικό κατάστημα και οι συναλλαγές τους αφήνουν ψηφιακά ίχνη. Αυτά τα ψηφιακά ίχνη 
χρησιμοποιούνται συχνά για τη δημιουργία καταναλωτικού προφίλ. Η συλλογή των 
δεδομένων αυτών με τεχνολογίες όπως τα cookies, εν αγνοία των καταναλωτών και 
χωρίς τη συγκατάθεσή τους, συνιστά παράβαση του νόμου. Το πλαίσιο των δεσμευ-
τικών κανόνων για τα προσωπικά δεδομένα συγκροτείται από το Ν. 2472/97 (για την 
προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και 
το Ν. 2774/99 (για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοι-
νωνιακό τομέα). Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους νόμους αυτούς στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

 Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως, καθώς το ηλεκτρονικό εμπόριο αφορά και τις 
πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών προς καταναλωτές διαφορετικών χωρών, στο 
πλαίσιο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση διαφωνίας, ο κατανα-
λωτής μπορεί να απευθυνθεί στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του (άρθρο 15c του 
κανονισμού που αναθεώρησε τη Σύμβαση των Βρυξελλών για τη δωσιδικία, ΕΕΚ L 
012, 16/01/2001, που πρόκειται να ισχύσει στο προσεχές διάστημα). Το δε Δίκαιο που 
θα εφαρμοστεί από το δικαστήριο καθορίζεται από τη Σύμβαση της Ρώμης (ΕΕΚ C 1997) 
και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το Δίκαιο της χώρας του καταναλωτή. Πολύ 
σύντομα οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διαθέτουν τη δυνατό-
τητα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών (διαδικασία διαμεσολάβησης) που προ-
κύπτουν από ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές σε εθνικό και διασυνοριακό επί-
πεδο. Το σύστημα αυτό (ΕΕJ-NET) θα έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή των δικαστι-J-NET) θα έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή των δικαστι--NET) θα έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή των δικαστι-NET) θα έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή των δικαστι-) θα έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή των δικαστι-
κών εξόδων και την ταχύτερη επίλυση των διαφορών.

 Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζετε πως έχει εκδοθεί πρόσφατα το Προεδρικό Διάταγμα 
150/2001 ΦΕΚ Α 125 για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, ενώ βρίσκεται σε τελικό στάδιο 
το Προεδρικό Διάταγμα για το ηλεκτρονικό εμπόριο με έμφαση στην εξώδικη επίλυση 
διαφορών, τη συνεργασία των κρατών-μελών για την επίλυση των προβλημάτων των 
καταναλωτών, τη θέσπιση κανόνων δεοντολογίας (για τα μέλη των επαγγελματικών 
ενώσεων), την ευθύνη των ενδιάμεσων, τη σύναψη των ηλεκτρονικών συμβάσεων, 
τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται πριν από τη σύναψη των ηλεκτρονικών 
συμβάσεων, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις εμπορικές επικοινωνίες 
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(διαφημιστικά, χορηγίες, προσφορές κτλ.), τον τόπο εγκατάστασης των φορέων παρο-
χής υπηρεσιών κ.ά. Με το συγκεκριμένο αυτό νομικό πλαίσιο θα μπορούν οι επιχειρή-
σεις και οι καταναλωτές να αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες του ηλε-
κτρονικού εμπορίου.

 Τέλος, σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο Διαδίκτυο, π.χ. www.
yourcompanyname.gr, και το πώς θα την κατοχυρώσετε, ισχύει ειδικό ρυθμιστικό 
πλαίσιο που καθορίζεται από το Διαχειριστή Ονομάτων του ελληνικού domain. Μπο-domain. Μπο-. Μπο-
ρείτε να ενημερωθείτε γι’ αυτό στη διεύθυνση www.hostmaster.gr.

3. Αν έχω ήδη μια «παραδοσιακή επιχείρηση», πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι η δρα-
στηριότητά μου ως ηλεκτρονικού εμπόρου δε θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη 
σημερινή λειτουργία της επιχείρησής μου;

 Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελεί μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Για να 
διερευνήσετε την επίδρασή του στη γενικότερη σημερινή λειτουργία της επιχείρησής 
σας, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τις επιμέρους διαδικασίες του παραδοσιακού 
εμπορίου, όπως παραγωγή, αποθήκευση, διανομή και υποστήριξη διαδικασιών με 
χρήση της πληροφορικής εσωτερικά στην επιχείρηση.

 Διασφαλίστε, κάνοντας κατάλληλες επιλογές ή επιχειρηματικές κινήσεις, ότι η επιχει-
ρηματική λειτουργία της εταιρείας σας σήμερα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτή-
σεις ενός νέου ηλεκτρονικού καταστήματος. Για παράδειγμα, υπάρχει η δυνατότητα 
παράδοσης των προϊόντων στα σημεία που θέλει ο καταναλωτής (και αν ναι με ποιο 
κόστος), υπάρχει ικανός αποθηκευτικός χώρος για την υποστήριξη του ηλεκτρονι-
κού καταστήματος; Διερευνήστε τις δυνατότητες παραγωγής, αποθήκευσης και δια-
νομής, καθώς και αν συμφέρει η ανάθεση κάποιων λειτουργιών σε εξειδικευμένους 
εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) όπως, π.χ., εταιρείες ταχυμεταφοράς (courier), 
κέντρα διαχείρισης αποθεμάτων προϊόντων (logistics centers) κ.λπ. Τέλος, διερευνή-logistics centers) κ.λπ. Τέλος, διερευνή- centers) κ.λπ. Τέλος, διερευνή-centers) κ.λπ. Τέλος, διερευνή-) κ.λπ. Τέλος, διερευνή-
στε ότι η σημερινή μηχανογράφηση της επιχείρησής σας θα συμβάλει στην επιτυχία ή, 
τουλάχιστον, δε θα σταθεί εμπόδιο στην πρωτοβουλία σας για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

4. Γνωρίζω πως, σε ό,τι αφορά την τεχνολογία και τις τηλεπικοινωνίες, υπάρχουν 
σήμερα πολλές εναλλακτικές δυνατότητες για την υποστήριξη εφαρμογών ηλεκτρο-
νικού εμπορίου (π.χ., μέσω Internet, μέσω κινητών τηλεφώνων, μέσω ψηφιακής 
τηλεόρασης κτλ.). Πώς θα επιλέξω τις κατάλληλες τεχνολογίες που να ταιριάζουν 
στην περίπτωση της δικής μου επιχείρησης;

 Αν η τεχνογνωσία που απαιτείται δεν υπάρχει στην επιχείρησή σας, μπορεί να αποκτη-
θεί με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων και τεχνολογικών προμηθευτών. Όσο 
και αν δεν είστε εξοικειωμένος με την τεχνολογία, πρέπει να ενημερωθείτε γιατί ορι-
σμένες κρίσιμες αποφάσεις πρέπει να παρθούν από εσάς: π.χ. μέσω ποιων μέσων 
θέλετε να έχετε επικοινωνία με τον καταναλωτή σας (π.χ. Internet, κινητή τηλεφωνία 
κ.λπ.), ποιες ακριβώς δυνατότητες θέλετε να έχει ο καταναλωτής μέσα στο ηλεκτρο-
νικό σας κατάστημα (π.χ. αναζήτηση προϊόντων, εκπτώσεις-προσφορές, σύγκριση 
τιμών κ.λπ.), αν θέλετε να αποκτήσετε ιδιόκτητη υποδομή για τη λειτουργία του ηλε-
κτρονικού σας καταστήματος ή είναι προτιμητέα μια λύση φιλοξενίας αυτού σε κάποια 
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εξειδικευμένη εταιρεία παροχής λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου. Συγκρίνετε τα πλε-
ονεκτήματα και μειονεκτήματα όλων των διαθέσιμων επιλογών πριν αποφασίσετε.

5. Ποιες είναι οι δυνατότητες που έχει η επιχείρησή μου για να εισπράττει ηλεκτρονικά 
το αντίτιμο των συναλλαγών που διεξάγει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος; 

 Για να αποδέχεστε στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα και πληρωμές on-line (π.χ. με 
χρήση πιστωτικών καρτών, με χρέωση και πίστωση τραπεζικού λογαριασμού κ.λπ.) 
ενημερωθείτε για όλες τις διαθέσιμες λύσεις: ποιες δυνατότητες παρέχουν σήμερα οι 
ελληνικές τράπεζες, οι οργανισμοί διαχείρισης πιστωτικών καρτών και οι οργανισμοί 
πιστοποίησης των εμπόρων στο Διαδίκτυο, με ποιο κόστος κτλ.  Επιλέξτε τις κατάλλη-
λες συνεργασίες με τους παραπάνω οργανισμούς και δώστε ιδιαίτερη βαρύτητα στο 
θέμα της ασφάλειας των συναλλαγών και της διασφάλισης τόσο της επιχείρησής σας 
όσο και των πελατών της.

6. Υπάρχει πραγματικά ασφάλεια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές; Πώς μπορεί να επι-
τευχθεί;

 Σε μια ηλεκτρονική επικοινωνία η εμπιστοσύνη μεταξύ των συναλλασσόμενων μερών 
είναι πολύ σημαντική, γι’ αυτό και θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα 
της ασφάλειας των συναλλαγών σας. Σήμερα, η τεχνολογία παρέχει πολύ προηγμέ-
νες λύσεις στο θέμα αυτό. Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που μεριμνά για την ασφάλεια 
των πελατών του θα πρέπει να χρησιμοποιεί και να αναφέρει ρητά όλα τα απαραίτητα 
συστήματα ασφάλειας, καθώς και να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
πιστοποίηση της ταυτότητάς του.

 Όσον αφορά την ασφάλεια, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να χρησιμοποιεί 
μια σειρά από «συστήματα ασφαλείας» προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των 
συναλλαγών του, όπως: 

 ●	 	Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό ταυτότητας (digital ID) από κάποιο αναγνωρισμένο 
φορέα πιστοποίησης (οι ψηφιακές ταυτότητες επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του 
συναλλασσόμενου εμπόρου). 

 ●	 	Ένα πρωτόκολλο ασφαλείας (π.χ., Secure Socket Layer – SSL ή Secure Electronic 
Transaction – SEΤ).

 ●	 	Μια ασφαλή σύνδεση.

 Οι έλεγχοι για την ασφάλεια και την εγκυρότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος πρέ-Οι έλεγχοι για την ασφάλεια και την εγκυρότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος πρέ-
πει να γίνονται ανεξάρτητα από το αν η πρόσβαση στο Διαδίκτυο γίνεται από τον υπολο-
γιστή, από κινητό τηλέφωνο (π.χ. WAP) ή από τη διαδραστική (interactive) τηλεόραση. 
Ζητήστε να ενημερωθείτε από ειδικούς για όλες τις δυνατές λύσεις και επιλέξτε, με τη 
βοήθειά τους, τις πλέον κατάλληλες για την επιχείρησή σας.

 Όσον αφορά την «ταυτότητά» του, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να παρουσι-
άζει ρητά σε ποιον ακριβώς έχει κατοχυρωθεί, δηλαδή ποιος είναι ο πραγματικός ιδι-
οκτήτης. Η ύπαρξη ενός ειδικού σήματος στην ιστοσελίδα που να πιστοποιεί την ταυ-
τότητα (από γνωστούς δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς) αποτελεί πλεονέκτημα. 
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Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στον καταναλωτή, πριν προβεί σε αγο-
ρές, να επικοινωνεί με τον τηλεφωνικό αριθμό στη φυσική έδρα του καταστήματος 
(είναι υποχρεωτική η αναγραφή του στην ιστοσελίδα) για να διαπιστώσει πως όντως 
πρόκειται για το κατάστημα που έχει επιλέξει.

 Συνοπτικά, οι πληροφορίες που πρέπει να παρουσιάζει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα 
στους καταναλωτές περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 ●	 	Πραγματική ταυτότητα του εμπόρου (όνομα, γεωγραφική διεύθυνση, τηλέφωνο 
κτλ.).

 ●	 	Τρόποι επικοινωνίας τόσο με ηλεκτρονικό όσο και με συμβατικό τρόπο (ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο [e-mail], fax, τηλέφωνο κτλ.).

 ●	 	Τελική τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων φόρων, εξό-
δων αποστολής κτλ.).

 ●	 	Εγγύηση του προϊόντος.

 ●	 	Μέθοδος αποστολής και χρόνος παράδοσης, δυνατότητα υπαναχώρησης, τρόπος 
πληρωμής και παράδοσης κτλ.

 ●	 	Τρόπος ακύρωσης της παραγγελίας σε περίπτωση λάθους ή αλλαγής γνώμης. 

 ●	 	Επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας.

 ●	 	Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (privacy statement).

 ●	 	Πού να απευθυνθεί ο καταναλωτής για τα παράπονά του εάν κάτι δεν πάει καλά (π.χ. 
αργοπορημένη ή καθόλου παράδοση).

 ●	 	Πώς θα επιστραφεί το προϊόν, τι πρόσθετες επιβαρύνσεις υπάρχουν για την επι-
στροφή κτλ. 

 ●	 	Ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο και ποιο Δίκαιο θα εφαρμοσθεί σε περίπτωση διαφο-
ράς.

7. Αν ξεκινήσω τη δραστηριότητά μου ως ηλεκτρονικός έμπορος, θα μπορέσουν οι 
εργαζόμενοί μου να ανταποκριθούν σε αυτό το έργο; Αν όχι, ποιες εναλλακτικές 
δυνατότητες έχω;

 Πρέπει να προβλέψετε στο επιχειρηματικό σας σχέδιο (business plan) πόσοι υπάλλη-business plan) πόσοι υπάλλη- plan) πόσοι υπάλλη-plan) πόσοι υπάλλη-) πόσοι υπάλλη-
λοι και για ποιο ποσοστό του χρόνου τους θα ασχοληθούν στο ηλεκτρονικό κατάστημα. 
Εκτιμήστε αν έχουν πράγματι τα προσόντα να αντεπεξέλθουν στα νέα αυτά καθήκοντά 
που περιλαμβάνουν την ενημέρωση των περιεχομένων του ηλεκτρονικού καταστήμα-
τος, την επίλυση βασικών τεχνικών προβλημάτων και τη διαχείριση των εισερχόμε-
νων και εξερχόμενων πληροφοριών ή δεδομένων (π.χ. παραγγελιών) κ.ά.

 Είναι χρήσιμο να υπάρχει στην επιχείρησή σας καταρτισμένο στέλεχος στα θέματα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου. Διερευνήστε την πιθανότητα πρόσθετης κατάρτισης ενός από 
τα υπάρχοντα στελέχη (καθώς επίσης και του προσωπικού που θα ασχοληθεί) προ-
κειμένου να επιλύει σε σύντομο χρονικό διάστημα τυχόν προβλήματα που θα ανα-
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κύπτουν από τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Εναλλακτικά, διερευνή-
στε την πιθανότητα πρόσληψης ενός υπαλλήλου με ιδιαίτερες δεξιότητες στο χώρο του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, έτσι ώστε να μπορεί να αναλάβει αυτό το ρόλο για την επι-
χείρησή σας. Τέλος, διερευνήστε την πιθανότητα να αναθέσετε ορισμένα από αυτά τα 
καθήκοντα σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing), σε εξειδικευμένες επιχειρήσεις 
στο χώρο της τεχνολογίας, για παράδειγμα.

8. Πώς μπορώ να παρακολουθώ την πορεία της λειτουργίας του ηλεκτρονικού μου 
καταστήματος, ιδιαίτερα αν δεν έχω σημαντικές τεχνικές γνώσεις;

 Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις για την παρακολούθηση της λειτουργίας 
του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απεναντίας, η τεχνολογία σάς επιτρέπει να έχετε ανά 
πάσα στιγμή τα στοιχεία των πωλήσεων και των επισκέψεων των πελατών, γι’ αυτό και 
θα πρέπει να συμπεριλάβετε τη συστηματική σας ενημέρωση στο σχεδιασμό της ηλε-
κτρονικής σας επιχείρησης. Μην ξεχνάτε πως το ηλεκτρονικό σας κατάστημα αποτε-
λεί μέρος της όλης παρουσίας σας στην αγορά: να ενημερώνεστε συχνά από τα αρμό-
δια πρόσωπα εντός και εκτός της επιχείρησής σας για την πορεία του και να λάβετε, σε 
συνεργασία μαζί τους, τις κατάλληλες αποφάσεις για τη διαρκή βελτίωσή του. Λάβετε 
υπόψη σας και τη γνώμη των καταναλωτών που το έχουν επισκεφθεί ή έχουν ήδη διε-
ξάγει ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσα από αυτό.

9. Πέρα από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα θέματα του ηλεκτρονικού εμπο-
ρίου, υπάρχει κάτι άλλο που θα πρέπει να γνωρίζω σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του 
καταστήματός μου και τις εμπορικές σχέσεις μου με τους τελικούς καταναλωτές;

 Στον διαδικτυακό τόπο της Ομάδας Εργασίας 1 του e-Business Forum (www.ebusi-www.ebusi-.ebusi-ebusi-
nessforum.gr), που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, υπάρχει ο 
«Δεκάλογος του Πολίτη – Καταναλωτή στην Ψηφιακή Οικονομία». Διαβάστε τον προ-
σεκτικά και προσαρμόστε κατάλληλα τόσο την επιχειρηματική λειτουργία, όσο και την 
τεχνολογία του ηλεκτρονικού σας καταστήματος, έτσι ώστε να εναρμονιστείτε με τα 
σημεία του. Πρέπει να ξέρετε πως πολλοί καταναλωτές διστάζουν να δώσουν τον 
αριθμό της πιστωτικής τους κάρτας σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ακόμη και αν αυτό 
είναι γνωστό και καθιερωμένο. Για να αντιμετωπίσετε πιθανή επιφυλακτικότητα των 
καταναλωτών στο να δώσουν τα στοιχεία της πιστωτικής τους κάρτας, μπορείτε να 
παρέχετε τη δυνατότητα της συναλλαγής με χρήση εναλλακτικών τρόπων πληρωμής, 
όπως είναι η αντικαταβολή ή η μετάδοση του αριθμού της πιστωτικής κάρτας μέσω fax 
σε αρμόδιο υπάλληλο της επιχείρησης.

10. Πού μπορώ να μάθω περισσότερα για όλα αυτά;

 Υπάρχουν πηγές πληροφοριών στο Διαδίκτυο από όπου μπορείτε να ενημερωθείτε 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως ηλεκτρονι-
κού εμπόρου, τα θέματα ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
των ηλεκτρονικών καταναλωτών και το νομικό καθεστώς που διέπει τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
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Επισκεφτείτε τους διαδικτυακούς τόπους:

●	 	του ελληνικού e-Business Forum (www.ebusinessforum.gr) και ιδιαίτερα την κατη-
γορία «Θεσμικό Πλαίσιο»,

●	 	της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ / www.esee.gr) και του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (www.acci.gr) για τον κώδικα 
εμπορικής δεοντολογίας και τις υποχρεώσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων,

●	 	του Ελληνικού Συλλόγου Internet – Internet Society (ISOC), στη διεύθυνση www.
isoc.gr, για θέματα που σχετίζονται γενικότερα με την επιχειρηματική χρήση του Διαδι-
κτύου, 

●	 	της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) για να μάθετε περισ-
σότερα για τα δικαιώματα του ηλεκτρονικού καταναλωτή όσον αφορά τα προσωπικά 
του δεδομένα 

●	 	της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση για την Προστασία του Καταναλωτή / 
http://europa.eu.int/comm/consumers)

●	 του ΟΟΣΑ (www.oecd.org) για θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο.
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6.  e-Marketplaces

6.1  Καλές πρακτικές με γενική εφαρμογή

Οι νεο-εισηγμένες επιχειρήσεις στο Διαδίκτυο και στο ηλεκτρονικό επιχειρείν μπορούν να 
στηριχτούν σε μια πλειάδα από καλές πρακτικές οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην επι-
τυχία.
●	 	Η γρήγορη κίνηση: Υπάρχει μία μοναδική ευκαιρία να είσαι πρώτος σε πολλές κατηγο-

ρίες. Επί του παρόντος, για να καθιερωθεί μία επιχείρηση στον τομέα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, θα πρέπει να μπορεί να ελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Υπάρχουν αρκετές 
περιπτώσεις όπου μεγάλες και πλέον καθιερωμένες επιχειρήσεις στο Διαδίκτυο έδω-
σαν ώθηση στην ηλεκτρονική τους επιχειρηματικότητα ακόμα και όταν οι κινήσεις τους 
υπονόμευαν τα συμφέροντα της φυσικής τους επιχείρησης.

●	 	Η διατήρηση της άψογης λειτουργίας της ηλεκτρονικής αγοράς: Οι ηλεκτρονικές αγο-
ρές οι οποίες παρουσιάζουν εκρηκτικά επιτυχημένη πορεία μπορεί να καταρρεύσουν 
από την αύξηση της επισκεψιμότητας. Οι στρατηγικές για τη διαχείριση της άμεσης απο-
δοχής του δικτυακού εμπορικού χώρου περιλαμβάνουν την εξισορρόπηση των ταυ-
τόχρονων συνδέσεων, την ασφαλή σύνδεση, την πληρότητα της εμφάνισης του ηλε-
κτρονικού περιεχομένου, την αποφυγή των περιττών πληροφοριών, την αρτιότητα της 
παρουσίασης, την εικοσιτετράωρη καταγραφή των λειτουργιών και την άμεση τεχνική 
υποστήριξη.

●	 	Η αντιμετώπιση των περιπτώσεων που «πέφτει» το σύστημα και η άμεση ανάκτηση 
των δεδομένων: Οι παραγγελίες οι οποίες είναι σε εξέλιξη τη στιγμή που «πέφτει» το 
σύστημα θα πρέπει να ενεργοποιούν ένα μήνυμα το οποίο να στέλνεται όταν το σύστημα 
επανέρχεται και να πληροφορεί το χρήση ότι το σύστημα επανήλθε για να συνεχίσει.

●	 	Η επιλογή των αγοραστών μεταξύ διάφορων τρόπων αγοράς: Αυτό θα ενίσχυε την 
αποδοχή της ηλεκτρονικής αγοράς και θα ήταν ένας σημαντικός παράγοντας για την 
ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών. 

●	 	Η διαχείριση εμπορικού ονόματος: Το Διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει ένα θαυμά-
σιο μέρος για την προώθηση του εμπορικού ονόματος. Στο σύνολό τους οι εμπορικές 
δικτυακές πύλες έχουν αντίκτυπο στον τελικό χρήστη και, κατά συνέπεια, στο όνομα της 
u949 επιχείρησης και των προϊόντων της. 

●	 	Η διαχείριση του ηλεκτρονικού περιεχομένου: Για τη διατήρηση ενός ανανεωμένου 
δικτυακού τόπου είναι αναγκαία η χρήση ειδικών εργαλείων για τη διαχείριση του ηλε-
κτρονικού περιεχομένου. Οι καλύτεροι εμπορικοί δικτυακοί κόμβοι, οι οποίοι λειτουρ-
γούν επί του παρόντος, ανανεώνονται καθημερινά ως προς το περιεχόμενο και χρησι-
μοποιούν εργαλεία για την εξατομίκευσή τους από τους χρήστες (personalization). 

●	  Η επιλογή των κατάλληλων προτύπων: Όσον αφορά την κωδικοποίηση / κατηγοριο-
ποίηση των προϊόντων τα οποία αποτελούν το περιεχόμενο ενός ηλεκτρονικού καταλό-
γου, η αποδοχή διεθνών και ανοικτών προτύπων που χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως 



στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων αποτελεί κίνηση στρατηγικής 
που θα βοηθήσει και στη διασυνδεσιμότητα μεταξύ των ηλεκτρονικών αγορών σε διε-
θνές επίπεδο.

●	  Η ηγεσία του επιχειρηματικού μοντέλου: Οι επιχειρήσεις οι οποίες παίρνουν την πρω-
τοβουλία για τη λειτουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων στο πλαίσιο ενός βιομηχα-
νικού κλάδου ή κάποιου τμήματος της αγοράς συχνά αποκαλύπτουν νέες επιχειρημα-
τικές μεθόδους και κατά συνέπεια κατοχυρώνουν τις σχέσεις με τους πελάτες τους.

●	  Η χρήση της παραδοσιακής διαφήμισης για την επίτευξη επισκεψιμότητας: Από ανα-
φορές των πωλητών μέσω του Διαδικτύου γίνεται φανερή η υπεροχή της παραδοσια-
κής διαφήμισης έναντι της ηλεκτρονικής για την επίτευξη υψηλής κίνησης της ηλεκτρο-
νικής αγοράς και την αποκόμιση κερδών. 

●	  Ο εντοπισμός της προέλευσης των χρηστών: Οι καλύτερες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις 
εντοπίζουν την προέλευση των επισκεπτών της ηλεκτρονικής αγοράς, την πορεία που 
ακολούθησαν για να καταλήξουν σε αυτή, αλλά και το μέρος που επισκέπτονται μετά με 
σκοπό να βελτιώσουν τη στρατηγική του marketing. 

●	 	Η δημιουργία του προφίλ των πελατών: Η δημιουργία του προφίλ των πελατών απο-
τελεί τη βάση της εξατομίκευσης (personalization), της στρατηγικής του marketing στο 
Διαδίκτυο και του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας εκτιμούν 
ότι οι επιτυχημένοι εμπορικοί κόμβοι μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την επισκεψι-
μότητα ανά μήνα με την ανταπόκριση στις μοναδικές απαιτήσεις των επισκεπτών τους. 
Μια ηλεκτρονική αγορά θα πρέπει να διαχειρίζεται τις σχέσεις της με τους χρήστες με 
την προσφορά σχετικών με το περιεχόμενό της ικανοτήτων οι οποίες να σχετίζονται με 
τη δημιουργία του προφίλ τους.

6.2  Καλές πρακτικές σε Β2Β αγορές

Οι προμηθευτές επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Διαδίκτυο για να αυξήσουν την εγκυ-
ρότητα των πελατών τους και να μειώσουν το κόστος, αλλά αγωνίζονται επιπλέον για να 
αιτιολογήσουν τις επενδύσεις τους. Οι καλές πρακτικές για την πώληση αγαθών και υπη-
ρεσιών στις ηλεκτρονικές διεπιχειρηματικές αγορές στρέφονται στην επίλυση των προβλη-
μάτων των αγοραστών και στη διαχείριση των κινδύνων εφαρμογής των λύσεων αυτών. 
Οι πωλητές σκοπεύουν να προχωρήσουν σε ηλεκτρονικές πωλήσεις αγαθών και υπηρε-
σιών με στόχο να μειώσουν το κόστος και να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με τους πελά-
τες τους. Παρ’ όλο τον ενθουσιασμό για τις ευκαιρίες που τους δίνονται μέσω των ηλεκτρο-
νικών διεπιχειρηματικών αγορών και τις ευκολίες που τους παρέχονται, δεν είναι ικανοί 
να δικαιολογήσουν τα κίνητρά τους τόσο στους πελάτες τους όσο και στην εσωτερική τους 
διαχείριση.

Οι καλές πρακτικές για την αγοραπωλησία αγαθών και υπηρεσιών μέσω των ηλεκτρονι-
κών αγορών είναι αναγκαίες, αλλά, για να μπορέσουν να τις προσδιορίσουν οι πωλητές, 
θα πρέπει να αξιολογήσουν και να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο μιας τέτοιας εφαρμογής 
προτού να επιλέξουν ποιες θα είναι οι επενδυτικές τους προτεραιότητες. Αν και υπάρχουν 
ήδη αρκετές επιχειρήσεις που διεξάγουν πωλήσεις μέσω ηλεκτρονικών αγορών, υπάρχει 
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από την πλευρά τους μία συνεχής προσπάθεια να δικαιολογήσουν τις επενδύσεις τους οι 
οποίες στηρίζουν την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητά τους. Το παρόν ηλεκτρονικό επιχει-
ρηματικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από την αργή υιοθέτηση των ηλεκτρονικών διαδικασιών 
από τους αγοραστές, το μεγάλο κόστος των τεχνολογικών εφαρμογών που χρειάζονται και, 
τέλος, η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα δεν είναι ακόμα αρκετά δημοφιλής. Τα επιχειρη-
ματικά σχέδια που αφορούν την ηλεκτρονική διεπιχειρηματικότητα απαιτούν μία σταθερή 
πορεία επενδύσεων. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η σχέση μεταξύ ενδεικτικών διεπι-
χειρηματικών στόχων, των προβλημάτων της εφαρμογής τους και της αναγκαίας επένδυ-
σης που ενδέχεται να αποτελεί τη λύση στο πρόβλημα.

Πίνακας 14: Σχέση στόχων, προβλημάτων εφαρμογής και αναγκαίες επενδύσεις

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ  
ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Μείωση του κόστους της 
διαχείρισης των συναλλαγών με τη 
χρήση άμεσων διαδικασιών

Τα συστήματα ERP των πωλητών 
και των πελατών τους δεν μπορούν 
να επικοινωνήσουν

Λογισμικά που μπορούν να 
γεφυρώσουν το χάσμα στην 
επικοινωνία

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

Εξατομίκευση της εμπειρίας των 
πελατών να θέτουν επαναληπτικές 
παραγγελίες γρήγορα

Παρουσίαση μίας ομοιογενούς 
εικόνας στον πελάτη για όλες τις 
σειρές των προϊόντων

Οι πληροφορίες για το προϊόν του 
πελάτη εξαπλώνονται σε διάφορες 
βάσεις δεδομένων

Μη σχετικές επιχειρηματικές 
ιστοσελίδες στα διάφορα τμήματα 
της ηλεκτρονικής αγοράς.

Λογισμικό για την παρουσίαση του 
περιεχομένου

Επιχειρηματικοί διακομιστές 
δικτύου (server) εξειδικευμένοι 
για τη σύσταση και διατήρηση 
επιχειρηματικής πύλης (portal)

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Αύξηση της αποτελεσματικότητας 
των πωλήσεων δια μέσου των 
καναλιών διανομής των πελατών

Αύξηση των καναλιών διανομής 
για τα επώνυμα προϊόντα σε 
μεταπωλητές και αντιπροσώπους

Έλλειψη ζήτησης από την αγορά και 
πληροφοριών για τις προτιμήσεις σε 
άμεσο χρόνο

Έλλειψη στρατηγικής για τη 
συνεργασία στον τομέα του 
marketing με τους συνεργάτες στα 
κανάλια διανομής

Εργαλεία για την ηλεκτρονική 
(online) ανάλυση

Λογισμικό ειδικό για κανάλια 
διανομής

Τα επιχειρηματικά σχέδια για την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα απαιτούν μία σταθερή 
ροή επενδύσεων. Οι ηλεκτρονικές δραστηριότητες μεγάλων επιχειρήσεων δείχνουν ότι 
όντως οι ηλεκτρονικές πωλήσεις αποφέρουν κέρδη. Ωστόσο, οι πωλήσεις μέσω του Δια-
δικτύου δεν ανταποκρίνονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να 
διεξάγουν τις πωλήσεις τους ηλεκτρονικά. Ουσιαστικά οι βιομηχανικές σχέσεις προσδιο-
ρίζουν τις καλές πρακτικές. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι σχέσεις μεταξύ των 
πελατών, των προβλημάτων τους και ο προσανατολισμός των καλών πρακτικών.
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6.3  Παράδειγμα e-Marketplace: Amazon.com

Η επιχείρηση Amazon.com ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1995 με βάση το Seattle από τον Jeff 
Bezos. Το όραμα της επιχείρησης ήταν:
●	 	να επικεντρωθεί στην εξυπηρέτηση των ιδιαίτερων αναγκών του πελάτη (customer 

centric company - personalized services),
●	 	ο καταναλωτής να μπορεί να αγοράσει τα πάντα.

Σήμερα το Amazon.com αποτελεί το μεγαλύτερο βιβλιοπωλείο στον κόσμο. Σύμφωνα με 
το επιχειρηματικό μοντέλο B2C που εφάρμοσε οι πελάτες βρίσκουν:
●	 ποικιλία βιβλίων,
●	 χαμηλότερες τιμές,
●	 γρήγορη παραλαβή,
●	 πολιτική επιστροφών,
●	 χρήσιμες υπηρεσίες πελατών.

Το Amazon.com διαθέτει εκατομμύρια προϊόντα σε 40 κατηγορίες, μερικές από τις οποίες 
είναι:
●	 	βιβλία, μουσική, ταινίες,
●	 	παιχνίδια και video games,
●	 	ηλεκτρονικά και software,
●	 	είδη σπιτιού και κήπου,
●	 	είδη ένδυσης και κοσμήματα.

Ο δικτυακός τόπος του Amazon.com βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ama-
zon.com. Ο δικτυακός τόπος φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα. 

Εικόνα 30: Διαδικτυακός τόπος του Amazon
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Η Amazon διαθέτει στην αποθήκη της μόνο 700 τίτλους προϊόντων για άμεση εξυπηρέτηση 
των πελατών. Οι υπόλοιπες παραγγελίες προωθούνται σε Ingram (χονδρέμπορος) και 
Fedex (διανομή). Το 1999 πούλησε 5 εκατομμύρια τίτλους σε 23 κατηγορίες βιβλίων, ενώ το 
2000 13 εκατομμύρια βιβλία, CDs, DVDs, τίτλους video. Η αξία της δημιουργίας μιας αφο-CDs, DVDs, τίτλους video. Η αξία της δημιουργίας μιας αφο-, DVDs, τίτλους video. Η αξία της δημιουργίας μιας αφο-DVDs, τίτλους video. Η αξία της δημιουργίας μιας αφο-, τίτλους video. Η αξία της δημιουργίας μιας αφο-video. Η αξία της δημιουργίας μιας αφο-. Η αξία της δημιουργίας μιας αφο-
σιωμένης πελατειακής βάσης βοήθησε την Amazon να επεκταθεί και σε άλλα είδη πέρα 
από τα βιβλία. Η αξιοποίηση της γνώσης και των βάσεων δεδομένων των υπαρχόντων 
πελατών τής έδωσε τη δυνατότητα να κάνει πιο προσωπική (personalized) την αγοραστική 
εμπειρία των καταναλωτών μέσα από την παροχή εξατομικευμένων συμβουλών, ειδοποι-
ήσεων μέσω e-mail κτλ. Ειδικότερα η πολιτική της Amazon επικεντρώνεται στα ακόλουθα:

●	 	Παρέχει υποδομή «virtual community». 

●	 	Κάνει χρήση «affiliate sites». 

●	 	Οι πελάτες πληρώνουν τη διανομή. 

●	 	Αυξάνει την γκάμα προσφερόμενων προϊόντων (π.χ. μουσική, δώρα, πλειστηριασμοί 
κ.λπ.) μετά τη φάση του «brand awareness».

Οι καινοτομίες που προσφέρει είναι οι εξής:

■  Affiliate program: 

	 ●	 	Συνεργασία με μικρά sites που λειτουργούν σαν γεννήτριες κυκλοφορίας (traffic 
generators) για την επιχείρηση.

	 ●	 	Τα sites αυτά παρουσιάζουν προϊόντα παρέχοντας και το σχετικό link στο site της 
Amazon (recommended product links ή individual item links). 

	 ●	 	Κάθε site εισπράττει 15% για κάθε αγορά που γίνεται μετά από απευθείας refe-
rence και 5% για όλες τις επόμενες από τον ίδιο καταναλωτή. 

	 ●	 	Κάθε affiliate site φέρει το logo της Amazon, ενισχύοντας έτσι το brand name της 
εταιρείας και την on-line παρουσία της. 

	 ●	 	Μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του μοντέλου είναι η απολογιστική μορφή της αμοιβής 
(traffic based). 

	 ●	 	H Amazon πατεντάρισε αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο και μέχρι σήμερα ο αριθμός 
των affiliates ξεπέρασε το 1.000.000.

■  One-click shopping:

	 ●	 	Αγορά προϊόντων με ένα μόνο κλικ στέλνοντας τα στοιχεία του χρήστη μέσω ενός 
cookie πίσω στον server.

	 ●	 Απλή ιδέα παρόμοια με αυτή των πιστωτικών καρτών.

	 ●	 	Η Amazon πήρε το μονοπώλιο της ιδέας σταματώντας τη λειτουργία της από την 
B&N.
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■ Product review information:

	 ●	 Κριτικές από ειδικούς, πελάτες κ.λπ.

■ Purchase circles: 

	 ●	 	Χρησιμοποιεί τα στοιχεία των πωλήσεων για να δημιουργήσει κύκλους ενδιαφέρο-
ντος με βάση τη γεωγραφική θέση ή ακόμα τη συγκεκριμένη επιχείρηση ή το ακα-
δημαϊκό ίδρυμα.

■ Wish list:

	 ●	 Είναι μια «δημόσια» λίστα επιθυμιών του πελάτη.

■ Your store:

	 ●	 	Ένα προσωπικό κατάστημα για κάθε πελάτη που βασίζεται στις αγοραστικές του 
συνήθειες και στο προφίλ που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του.

■ Recommendations:

	 ●	 	Σε συνδυασμό με την προηγούμενη υπηρεσία το σύστημα προτείνει στον πελάτη 
βιβλία ή μουσικά CDs και ταινίες DVD.

■ E-mail alerts:

	 ●	 	Το Amazon ειδοποιεί τους πελάτες για τις καινούριες κυκλοφορίες με βάση τις τα 
favorite tabs.

Αρχικά η Amazon παρουσίαζε έλλειμμα 600 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω:

●	 	 Μεγάλου κόστους marketing / διαφήμισης στα πρώτα χρόνια λειτουργίας.

●	 	 Επενδυτικών λαθών κυρίως στο κομμάτι του partnership (αγορά μεριδίου δια- (αγορά μεριδίου δια-
δικτυακών επιχειρήσεων), για παράδειγμα, οι Pets.com, Homegrocer.com χρε-Pets.com, Homegrocer.com χρε-.com, Homegrocer.com χρε-com, Homegrocer.com χρε-, Homegrocer.com χρε-Homegrocer.com χρε-.com χρε-com χρε- χρε-
οκόπησαν.

●	 	 Πρόωρης επέκτασης σε πολλές νέες κατηγορίες προϊόντων και παροχής νέων 
υπηρεσιών οι οποίες άργησαν να αποδώσουν.

●	 	 		Μεγάλου κόστους της in house ανάπτυξης των απαραίτητων τεχνολογιών.

Σήμερα καταγράφει αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια κέρδη, λόγω και της μεγάλης εξά-
πλωσής της παγκοσμίως.

Το μέλλον για την Amazon

Σύμφωνα με μελέτες οι επιχειρήσεις που θα επιζήσουν στην dot.com εποχή θα είναι εκεί-dot.com εποχή θα είναι εκεί-.com εποχή θα είναι εκεί-com εποχή θα είναι εκεί- εποχή θα είναι εκεί-
νες που εμπορεύονται προϊόντα πληροφορίας (information goods). Τα προϊόντα αυτά 
είναι άυλα, δε χρειάζονται φυσική αποθήκευση και πωλούνται και ξαναπωλούνται χωρίς 
να απαιτείται η φυσική αναπλήρωσή τους ενώ δεν απαιτείται καμία υποδομή πέρα από την 
τεχνολογική. Για την ώρα η Amazon πουλά προϊόντα τα οποία παράγονται, αποθηκεύονται, 
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εμπορεύονται, πωλούνται και παραδίδονται στους πελάτες. Το μέλλον λοιπόν και η επιβί-
ωση της Amazon βρίσκεται στη μετατροπή του φυσικού της αποθέματος σε ηλεκτρονικό 
απόθεμα και ίσως και η εγκατάλειψη κάποιων product categories, στα οποία, χωρίς ιδιαί-product categories, στα οποία, χωρίς ιδιαί- categories, στα οποία, χωρίς ιδιαί-categories, στα οποία, χωρίς ιδιαί-, στα οποία, χωρίς ιδιαί-
τερη σύνεση, δραστηριοποιήθηκε.
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7.  e-Auctions: 10 συμβουλές για πλειοδότες

Είτε ερευνάτε στην αγορά για κάποια γραφομηχανή αντίκα ή για ένα φορητό υπολογιστή 
τελευταίας τεχνολογίας, θα βρείτε σίγουρα αυτό που χρειάζεστε σε μία από τις πολλές 
τοποθεσίες πλειστηριασμού του Ιστού. Οι περισσότερες συναλλαγές των δημοπρασιών 
είναι εύκολες και διεξάγονται ομαλά. Ωστόσο, οι απάτες στις δημοπρασίες αυξάνονται 
συνεχώς. Μπορεί να ανακαλύψετε ότι το προϊόν που λάβατε δεν είναι αυτό που υποσχέθηκε 
ο πωλητής. Ή μπορεί να μη λάβετε ποτέ το προϊόν που κερδίσατε στη δημοπρασία. Ίσως, 
ακόμη, να ανακαλύψετε ότι ο πωλητής χρησιμοποίησε τα στοιχεία σας για να κλέψει τα 
προσωπικά σας δεδομένα ή την ταυτότητά σας. Ευτυχώς, μπορείτε να εμποδίσετε την απάτη 
στις δημοπρασίες εάν κάνετε κάποια έρευνα και ακολουθήσετε αυτές τις συμβουλές.

Πίνακας 15: Συμβουλές για πλειοδότες σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες

1. Ερευνήστε την τοποθεσία της δημοπρασίας:
  Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ μια τοποθεσία ηλεκτρονικής δημοπρασίας, δια-

βάστε το αρχείο βοήθειας της τοποθεσίας προτού δώσετε προσφορά. Επίσης, βεβαι-
ωθείτε ότι κατανοείτε τη δήλωση απορρήτου της τοποθεσίας και τη συμφωνία χρή-
σης. Παραδείγματος χάριν, μόλις δώσετε μια προσφορά, οι περισσότερες τοποθεσίες 
δημοπρασιών δε σας επιτρέπουν να την αποσύρετε εάν κερδίσετε το προϊόν. Ελέγξτε 
για ασφαλίσεις και εγγυήσεις. Ορισμένες τοποθεσίες σάς επιστρέφουν τα χρήματά 
σας εάν εξαπατηθείτε.

2. Κάντε μια έρευνα για τον πωλητή:
  Ζητήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και επιβεβαιώστε τον. Να είστε επιφυλακτικοί με 

τους πωλητές που ζητούν την αποστολή των χρημάτων σε ταχυδρομική θυρίδα και 
όχι σε συγκεκριμένη ταχυδρομική διεύθυνση. Πολλές τοποθεσίες δημοπρασιών κρα-
τούν ιστορικό του πωλητή και ενθαρρύνουν την κατάθεση παρατηρήσεων των αγορα-
στών, σχετικά με την εμπειρία τους με τους πωλητές. Ρωτήστε προτού συναλλαχτείτε 
με κάποιον πωλητή που δε διαθέτει παρατηρήσεις από αγοραστές ή ιστορικό πωλή-
σεων.

3. Κάντε έρευνα για το προϊόν:
  Είτε δώσετε προσφορές για συλλεκτικά είδη είτε για υπολογιστές, καλό θα ήταν να 

γνωρίζετε μερικά πράγματα για αυτό που θα αγοράσετε. Βρείτε κάποιον ειδικό για το 
συγκεκριμένο προϊόν και ζητήστε του να πιστοποιήσει την ποιότητά του. Συγκρίνετε τις 
τιμές σε άλλες δημοπρασίες ή σε παρόμοια προϊόντα, ακόμη και σε ηλεκτρονικά κατα-
στήματα. Ρωτήστε εάν η τιμή στη δημοπρασία είναι σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη 
που μπορείτε να βρείτε αλλού.

4.  Να είστε επιφυλακτικοί με τα προϊόντα με ημερομηνία αποστολής που υπερβαί-
νει τις 20 ημέρες από τη λήψη της πληρωμής:

  Μια πολύ μεταγενέστερη ημερομηνία αποστολής μπορεί να αποτελεί κακό σημάδι. 
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Πολλές τοποθεσίες δημοπρασιών απαιτούν οι πωλητές να αποστέλλουν τα προϊόντα 
εντός συγκεκριμένου αριθμού ημερών από την πληρωμή. Ελέγξτε τη συμφωνία χρή-
σης της τοποθεσίας για να δείτε εάν ο πωλητής βρίσκεται εντός αυτού του χρονικού 
πλαισίου. Εάν η δημοπρασία δεν καθορίσει εκτίμηση χρόνου αποστολής, επικοινωνή-
στε με τον πωλητή. Εάν ο πωλητής δε σας δώσει μια σαφή απάντηση, καλά θα κάνετε 
να δώσετε προσφορά αλλού.

  Συμβουλή: Προτού δώσετε μια προσφορά, ρωτήστε τους πωλητές εάν προτίθενται να 
στείλουν το προϊόν με υπηρεσία παρακολούθησης δεμάτων. Εάν η παράδοση καθυ-
στερήσει, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πωλητή, ο οποίος θα πρέπει να μπορεί να 
σας ενημερώσει πότε ακριβώς θα φθάσει το προϊόν ή να σας δώσει τις πληροφορίες 
παρακολούθησης της αποστολής.

5.  Να είστε επιφυλακτικοί με τις προσφορές που μοιάζουν απίστευτα καλές, ειδικά 
την περίοδο των εορτών:

  Μια δημοπρασία με τιμή εκκίνησης πολύ χαμηλότερη από των υπόλοιπων δημοπρα-
σιών μπορεί να υποδεικνύει προϊόν κατώτερης ποιότητας ή κλεμμένο προϊόν. 

6.  Ποτέ μην παρασυρθείτε εκτός της τοποθεσίας δημοπρασιών με την υπόσχεση 
μιας καλύτερης προσφοράς:

  Ενδεχομένως να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από αγνώστους που 
προσφέρουν προϊόντα παρόμοια με αυτά για τα οποία έχετε δώσει προσφορά, αλλά 
σε χαμηλότερη τιμή. Πολλοί απατεώνες χρησιμοποιούν αυτήν την τεχνική για να παρα-
σύρουν τον κόσμο μακριά από τις γνωστές τοποθεσίες δημοπρασιών. Να γνωρίζετε 
πως, όταν συμμετέχετε εκτός της τοποθεσίας, δεν προστατεύεστε πλέον από την πολι-
τική ασφάλειας και απορρήτου της τοποθεσίας. 

7. Ποτέ μην πληρώνετε με μετρητά ή με εντολή πληρωμής:
  Να είστε, επίσης, επιφυλακτικοί με τις απαιτήσεις για μεταβίβαση χρημάτων μέσω τρα-

πεζικών ή τηλεφωνικών επιταγών και με πωλητές που επιθυμούν να πληρωθούν σε 
συνάλλαγμα. 

8.  Ρωτήστε τους πωλητές που ζητούν την αποστολή της πληρωμής σε διαφορετική 
διεύθυνση από εκείνη που εμφανίζεται στη δημοπρασία:

  Ορισμένοι απατεώνες πωλητές αλλάζουν τη διεύθυνση πληρωμής ή άλλα στοιχεία 
μόλις κερδίσετε τη δημοπρασία. Πάντα να ρωτάτε για αυτές τις αλλαγές και, εάν οι 
πωλητές δεν υποχωρούν, να τους αναφέρετε στην υπηρεσία δημοπρασιών. 

9. Εξετάστε τη χρήση υπηρεσιών πληρωμής μέσω τρίτων:
  Οι υπηρεσίες πληρωμής μέσω τρίτων σάς επιτρέπουν να μεταφέρετε χρήματα σε 

κάποιον ηλεκτρονικό λογαριασμό και να εκτελείτε τις πληρωμές από αυτόν τον λογα-
ριασμό, ώστε να μη χρειάζεται να δώσετε στον πωλητή τον αριθμό της πιστωτικής 
σας κάρτας ή του τραπεζικού σας λογαριασμού. Για προϊόντα μεγάλης αξίας, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρονική υπηρεσία μεσολάβησης που θα ενεργήσει ως 
μεσάζοντας. Η υπηρεσία μεσολάβησης κρατάει τα χρήματά σας έως ότου παραλάβετε 
και εγκρίνετε το προϊόν του πωλητή. Οι όροι του μεσολαβητή θα πρέπει να συμφωνη-
θούν από κοινού μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή.
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  Συμβουλή: Να προσέχετε τους πωλητές που δεν είναι ευέλικτοι με τις επιλογές πλη-
ρωμής.

10.  Ποτέ μην ανταποκρίνεστε σε μη αναμενόμενες αιτήσεις ενημέρωσης των στοι-
χείων του λογαριασμού σας:

   Αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να είναι απάτες για την 
κλοπή των προσωπικών σας δεδομένων. Οι περισσότερες νόμιμες εταιρείες δεν 
πρόκειται ποτέ να σας στείλουν μη αναμενόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
ή άμεσο μήνυμα, ζητώντας σας τον κωδικό πρόσβασης ή άλλα προσωπικά στοιχεία. 
Εάν λάβετε μια τέτοια αίτηση και πιστεύετε πως είναι νόμιμη, επικοινωνήστε απευ-
θείας με την εταιρεία (όχι μέσω του μηνύματος που λάβατε) και ζητήστε επιβεβαίωση.
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8.  Επιδοτήσεις – Χρηματοδοτήσεις

8.1  Ευρωπαϊκή πύλη για τις ΜΜΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει υποστήριξη σε ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ). Η υποστήριξη αυτή είναι διαθέσιμη σε διαφορετικές μορφές όπως επιχορηγήσεις, 
δάνεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εγγυήσεις. Η υποστήριξη παρέχεται είτε άμεσα είτε 
μέσω προγραμμάτων, η διαχείριση των οποίων γίνεται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, 
όπως τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. Οι ΜΜΕ μπορούν επίσης να επωφεληθούν από μια 
σειρά μέτρων μη χρηματοδοτικής βοήθειας με τη μορφή προγραμμάτων και υπηρεσιών 
υποστήριξης των επιχειρήσεων. 

Στόχος του εργαλείου αυτού είναι να παρουσιάσει τα κύρια ευρωπαϊκά προγράμματα 
χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμα για τις ΜΜΕ και περιέχει συνοπτικές πληροφορίες 
καθώς και τους κύριους ιστοτόπους για κάθε πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες 
που περιέχονται είναι ενδεικτικές. 

Τα προγράμματα βοήθειας ταξινομούνται σε τέσσερις κατηγορίες:

1. Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης
  Η χρηματοδότηση αυτού του είδους είναι βασικά θεματική με συγκεκριμένους στό-

χους –περιβάλλον, έρευνα, εκπαίδευση– ενώ εκπονείται και υλοποιείται από διάφορες 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι ΜΜΕ και άλλοι οργανισμοί μπορούν συνή-
θως να καταθέτουν αίτηση απευθείας για τα προγράμματα, με τη γενική προϋπόθεση 
να υποβάλλουν αειφόρα, διεθνικά έργα με προστιθέμενη αξία. Ανάλογα με το πρό-
γραμμα, οι αιτούντες μπορούν να είναι και βιομηχανικές ομάδες, επιχειρηματικές ενώ-
σεις, εταιρείες παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στις επιχειρήσεις ή / και σύμβουλοι. 
Η συγχρηματοδότηση είναι ο γενικός κανόνας: η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης συνίσταται συνήθως σε επιδοτήσεις που καλύπτουν μόνο ένα μέρος του κόστους 
του έργου. 

2. Διαρθρωτικά Ταμεία
  Τα Διαρθρωτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης [ΕΤΠΑ] και 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο [ΕΚΤ]) αποτελούν τα μεγαλύτερα κοινοτικά μέσα χρημα-
τοδότησης των ΜΜΕ, μέσω των διαφόρων θεματικών προγραμμάτων και κοινοτικών 
πρωτοβουλιών που εφαρμόζονται στις περιφέρειες. Οι δικαιούχοι χρηματοδοτήσεων 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία λαμβάνουν άμεση συνεισφορά για τη χρηματοδότηση των 
σχεδίων τους. 

  Σημειώνεται ότι η διαχείριση των προγραμμάτων και η επιλογή των έργων γίνεται σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

3. Χρηματοδοτικά μέσα
  Τα περισσότερα από τα χρηματοδοτικά μέσα είναι διαθέσιμα, έμμεσα μόνο, μέσω των 

εθνικών διαμεσολαβητών χρηματοδότησης. Η διαχείριση πολλών από αυτά τα προ-
γράμματα γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. 
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4. Υποστήριξη για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ
  Γενικά αφορούν σε βοήθεια που παρέχεται σε ενδιάμεσους οργανισμούς ή / και τις 

δημόσιες αρχές στον τομέα της διεθνοποίησης, προκειμένου να βοηθηθούν οι ΜΜΕ να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε αγορές εκτός της Ε.Ε. 

8.2 Ποιος μπορεί να με βοηθήσει σε τοπικό επίπεδο;

Το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης (ΕΚΠ) 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το δίκτυο ΕΚΠ το 1987 προκειμένου να στηρίξει τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να εξασφαλίσει ότι είναι καλά προετοιμασμένες για να επω-
φεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά της Ε.Ε. Αποστολή του δικτύου 
είναι να πληροφορεί, να συμβουλεύει και να βοηθά τις επιχειρήσεις σε Κοινοτικά θέματα, 
καθώς και να παρέχει επανατροφοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με θέματα 
της Ε.Ε. που επηρεάζουν τις ΜΜΕ.

Μία από τις βασικές δραστηριότητες του δικτύου ΕΚΠ είναι να ενημερώνει τις επιχειρήσεις 
για τα θέματα που αφορούν την Ε.Ε. Τα ΕΚΠ απαντούν απευθείας σε περίπου 360.000 ερω-
τήματα που τους απευθύνουν οι ΜΜΕ κάθε χρόνο. Αφορούν σε μεγάλο εύρος θεμάτων, 
όπως η επιχειρηματική συνεργασία, προγράμματα και χρηματοδότηση από την Επιτροπή 
και γενικά θέματα που αφορούν την Ε.Ε. Τα ΕΚΠ είναι εξειδικευμένα σε τομείς ειδικού 
ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις όπως δημόσιες προμήθειες, επιχειρηματική συνεργα-
σία, χρηματοδότηση, έρευνα αγοράς και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα ΕΚΠ βοηθούν επίσης 
τις επιχειρήσεις να καταθέτουν αιτήσεις για έργα της Επιτροπής και να διεκπεραιώνουν τις 
διοικητικές διαδικασίες. Έχουν άμεση πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστη-
ρίζονται από μια ομάδα συμβούλων στις Βρυξέλλες που τους βοηθά να απαντούν στα πιο 
πολύπλοκα ερωτήματα.

Πληροφορίες σε εταιρείες παρέχονται επίσης μέσω δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης 
(συμμετοχή σε εκθέσεις, διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, εργαστηρίων κτλ.) και πλή-
θος δημοσιεύσεων που προσφέρονται στις τοπικές γλώσσες (οδηγοί, ενημερωτικά δελτία, 
ιστότοποι κτλ.).

Ανεξάρτητα από το στάδιο του επιχειρηματικού κύκλου στον οποίο βρίσκεται μια εταιρεία 
ή το επίπεδο εξοικείωσής της με τα ευρωπαϊκά θέματα, το δίκτυο ΕΚΠ μπορεί να βοηθή-
σει. Βοηθά τις εταιρείες να επωφεληθούν από τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και μπορεί να 
τις παρουσιάσει σε αγορές και πιθανούς εταίρους σε 46 χώρες με μια απλή κλήση. Για τις 
ΜΜΕ, το αποτέλεσμα ενός καλά συντονισμένου δικτύου άμεσης πρόσβασης είναι ότι μπο-
ρούν να είναι σίγουρες για την παροχή αποτελεσματικής και αποδοτικής στρατηγικής βοή-
θειας. Τα ΕΚΠ οργανώνουν επίσης εμπορικές αποστολές και παρέχουν πληροφορίες για 
προγράμματα που σχετίζονται τόσο με χώρες της Ε.Ε. όσο και εκτός Ε.Ε., καθώς και με τη 
διεθνοποίηση.

Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης όχι μόνο προσφέρουν στις ΜΜΕ τους πόρους και 
τις δεξιότητές τους, αλλά και τις προωθούν σε άλλους φορείς υποστήριξης που παρέχουν 
κάθε απαιτούμενη ειδική βοήθεια. Το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης 
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διαθέτει περί τα 300 γραφεία σε 45 χώρες. Αυτές περιλαμβάνουν τα κράτη-μέλη, τις υπο-
ψήφιες χώρες, τις πιο απομακρυσμένες περιφέρειες της Ε.Ε., τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο και τη Λεκάνη της Μεσογείου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε: http://ec.europa.eu/enterprise/networks/eic/eic.
html

Το Δίκτυο Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας

Τα Κέντρα Αναδιανομής Καινοτομίας (ΚΑΚ) είναι ένα δίκτυο κέντρων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και πέρα από αυτήν, που παρέχουν βοήθεια σε τοπικό επίπεδο για την προώθηση 
της μεταφοράς τεχνολογίας και τη δημιουργία τεχνολογικών συνεταιρισμών. Τα ΚΑΚ είναι 
πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας που συνήθως λειτουργούν στα πλαίσια 
δημόσιων οργανισμών, για τη διευκόλυνση και την προώθηση της μεταφοράς καινοτόμων 
τεχνολογιών στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ. Το Δίκτυο ΚΑΚ αποτελείται σήμερα από 71 ΚΑΚ και 
236 περιφερειακά γραφεία σε 33 χώρες.

Βρείτε το τοπικό σας Σημείο Επικοινωνίας ΚΑΚ στη διεύθυνση: http://irc.cordis.lu/
whoswho/home.cfm.

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) για τις ΜΜΕ

Κατάλογος των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) για τις ΜΜΕ για το ΠΠ7 διατίθεται στον 
ιστότοπο του CORDIS. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει το δίκτυο των Εθνικών Σημείων 
Επαφής για τις ΜΜΕ (ΕΣΕ) για την παροχή πρακτικών συμβουλών, βοήθειας και κατάρτι-
σης σε υποψηφίους συμμετέχοντες και ανάδοχους στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Πλαί-
σιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη. Περισσότερες λεπτομέρειες στο: http://
cordis.europa.eu/fp6/ncp.htm.

8.3  Άλλες πηγές πληροφοριών

Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας – Ευρωπαϊκή Επιτροπή: http://
ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm 

Πολιτική ΜΜΕ: http://ec.europa.eu/enterprise/smes/index_en.htm 

«Επιχορηγήσεις και δάνεια»: τράπεζα δεδομένων στον ιστότοπο «Europa» που παρουσι-Europa» που παρουσι-» που παρουσι-
άζει όλα τα προγράμματα και τα μέσα της Ε.Ε.: http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm 

TED, tenders electronic daily: βάση δεδομένων για τους δημόσιους διαγωνισμούς που 
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: http://ted.europa.eu/ 

Your Europe: πύλη που παρέχει σε άτομα και επιχειρήσεις πρακτικές πληροφορίες ανα-
φορικά με τα δικαιώματά τους και τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ε.Ε. ως σύνολο και στα 
επιμέρους κράτη μέλη: http://europe.eu.int/youreurope/ 
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8.4 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) είναι χρηματοδοτικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύ-
θηκε ως κοινοπραξία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, υπό την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και χρηματοδοτικών ιδρυ-
μάτων, ιδιωτικών και δημοσίων που προέρχονται από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Στόχος του ΕΤΕ είναι η υποστήριξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με την προ-
ώθηση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε δυο ουσιαστικά πεδία 
ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΤΕΝs) και τις Μικρές και 
Μεσαίες Επιχειρήσεις. To ETE δε δανείζει χρήματα ούτε χορηγεί επιδοτήσεις ή επιχορηγή-
σεις, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προσφέρει όμως εγγυήσεις επί επενδυτι-
κών δανείων και χρηματοδοτεί κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου. (Περισσότερες πλη-
ροφορίες στο: http://www.eif.org/). 

Η βοήθεια δίδεται για τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών έργων υποδομής υπό τη μορφή 
άμεσων εγγυήσεων για πιστωτικά χρέη στους εξής τομείς:

●	 	Τηλεπικοινωνίες 

●	 	Μεταφορές 

●	 	Ενέργεια 

●	 	Ανάπτυξη των ΜΜΕ

To ETE συνδράμει, επίσης, στην ανάπτυξη μικρότερων επιχειρήσεων με την παροχή εγγυή-
σεων για πιστωτικά χρέη σε ένα πλήθος χρηματοπιστωτικών ενδιαμέσων. Η παροχή εγγυ-
ήσεων από το ΕΤΕ πραγματοποιείται βάσει του εμπορικού κριτηρίου και μόνο ως συμπλή-
ρωμα του τραπεζικού τομέα, με τον οποίον μοιράζεται το χρηματοδοτικό κίνδυνο. Τα πιστω-
τικά ιδρύματα που δρουν ως ενδιάμεσοι κατανέμουν τα κεφάλαια στα σχετικά έργα με 
τόκο 20% σύμφωνα με την ιδιότητα του ΕΤΕ ως Πολυμερούς Τράπεζας Ανάπτυξης, βάσει 
της οδηγίας της Ε.Ε. για το ποσοστό φερεγγυότητας. Επιπροσθέτως, γίνονται επενδύσεις 
σε εξειδικευμένα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, τα οποία προσφέρουν κοινές μετο-
χές και άλλες μορφές συμμετοχικού κεφαλαίου στις ΜΜΕ. Όλες οι δραστηριότητες του ΕΤΕ 
γίνονται με βάση τα εμπορικά κριτήρια και την προσδοκία ότι η ανταπόδοση θα ευθυγραμ-
μίζεται με το προφίλ της επένδυσης.

Η δομή του ΕΤΕ 

Το ΕΤΕ διαθέτει Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά μέλη, εκ των οποίων 
δύο εκπροσωπούν την Επιτροπή, τρία την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και δύο μέλη 
τα χρηματοδοτικά ιδρύματα των κρατών-μελών. Η διαχείριση του Ταμείου πραγματοποιεί-
ται από τριμελή Χρηματοδοτική Επιτροπή, με τριμερή εκπροσώπηση.

Η αναμόρφωση του ΕΤΕ 

Το σώμα Διοικητικών της ΕΤΕπ αποφάσισε την αναμόρφωση του ΕΤΕ έτσι ώστε να το κατα-
στήσουν εξειδικευμένο όργανο της ΕΤΕπ σχετικά με τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύ-
νου. Με την πραγματοποιηθείσα αναμόρφωση η ΕΤΕπ κατέστη κύριος μέτοχος του ΕΤΕ με 
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μερίδιο άνω του 50%. Η συγκέντρωση όλων των δραστηριοτήτων επιχειρηματικού κινδύ-
νου στο ΕΤΕ θα αυξήσει τη χρηματοδοτική και λειτουργική αποδοτικότητα του τελευταίου 
και θα καταστήσει δυνατή την ανάληψη επιχειρήσεων σε έναν τομέα που απαιτεί υψηλή 
εξειδίκευση. Η αναμόρφωση υποβλήθηκε προς έγκριση και εγκρίθηκε στη Γενική Συνέ-
λευση του ΕΤΕ στις 19 Ιουνίου 2000.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Στον τομέα των μεγάλων έργων υποδομής το ΕΤΕ στοχεύει στη:

●	 	συνεισφορά στη χρηματοδότηση νέων κεφαλαιουχικών δαπανών για την ενέργεια, τις 
τηλεπικοινωνίες και τις μεταφορές, 

●	 	στήριξη των υποδομών στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων, 

●	 		παροχή εγγυήσεων για κάθε μορφή πίστωσης όπως δάνεια, τίτλοι μετοχών ή χρεογρά-
φων, χρονομίσθωση κ.ά., 

●	 	κάλυψη ευρέος φάσματος κινδύνων, 

●	 	ανάπτυξη με μακροπρόθεσμη προοπτική (το ΕΤΕ επιτρέπει μεγάλες περιόδους ωρίμα-
σης, όπως και περιόδους χάριτος, προκειμένου να επιτευχθεί η αναμενόμενη ταμειακή 
ροή των προγραμμάτων), 

●	 		εφαρμογή όρων ανταγωνιστικότητας της αγοράς (το ΕΤΕ παρέχει εγγυήσεις ανάλογα με 
το βαθμό έκθεσης στον επιχειρηματικό κίνδυνο). 

Πριν από την παροχή εγγυήσεων, το ΕΤΕ πραγματοποιεί ανεξάρτητες και λεπτομερείς εκτι-
μήσεις των προτάσεων. Με δεδομένο ότι καθένα από τα σχέδια για έργα υποδομής έχει τα 
δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το ΕΤΕ προωθεί λύσεις συμμετοχής στον κίνδυνο, πρω-
τοποριακές και προσαρμοσμένες σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση. Για την προώθηση προ-
τάσεων στον τομέα των υποδομών, πέρα από τη στενή συνεργασία με τους μετόχους του, 
το ΕΤΕ δέχεται προτάσεις από τον ευρύτερο τραπεζικό τομέα, την επενδυτική κοινότητα και 
τις δημόσιες αρχές για τη διερεύνηση πιθανών συνεργασιών για την πραγματοποίηση σχε-
δίων.

Μετά την πρώτη επαφή, το ΕΤΕ διορίζει ομάδα ειδικών, η οποία πραγματοποιεί εκτίμηση 
του σχεδίου σε τρία επίπεδα: τεχνικό, οικονομικό και χρηματοδοτικό. Παρά το γεγονός ότι 
το ΕΤΕ παρέχει μόνο εγγυήσεις, από χρηματοδοτικής απόψεως, συμμετέχει ενεργά σε όλες 
τις φάσεις του σχεδίου παρέχοντας πρακτικές συμβουλές για την επιτυχή πραγματοποίηση 
του σχεδίου. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ 

Οι ειδικότεροι στόχοι του ΕΤΕ στον τομέα των ΜΜΕ είναι:

●	 	η στήριξη της ανάπτυξης των ΜΜΕ, 

●	 	η δραστηριοποίηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 

●	 	η παροχή χαρτοφυλακίου εγγυήσεων σε ενδιάμεσους που ασχολούνται με τη χρηματο-
δότηση των ΜΜΕ (τράπεζες, εταιρείες leasing, εγγυητικά ιδρύματα κ.ά.), 
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●	 	η εφαρμογή κανόνων συμμετοχής στον κίνδυνο, 
●	 	η δημιουργία εγγυητικών προϊόντων που μειώνουν την έκθεση των ενδιάμεσων στον 

επιχειρηματικό κίνδυνο, 
●	 	η τιμολόγηση των εγγυητικών δραστηριοτήτων βάσει του βαθμού έκθεσης στον επιχει-

ρηματικό κίνδυνο, 

Στον τομέα των ΜΜΕ το Ταμείο έχει αναπτύξει διάφορους τύπους εγγυητικών προϊόντων, 
όπως:

●	 	ασφάλιση πιστώσεων, 
●	 	εγγυήσεις για δάνεια χορηγούμενα από φορείς ειδικευόμενους στη χρηματοδότηση 

ΜΜΕ, 
●	 	εγγυήσεις για ακάλυπτα δάνεια και δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, 
●	 	εγγυήσεις χρεωγραφοποιημένων περιουσιακών στοιχείων, 
●	 	συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών παροχής επιχειρηματικών κεφα-

λαίων (venture capital). 

Το ΕΤΕ, εκτός από την παροχή εγγυήσεων με ίδια ανάληψη του κινδύνου, διαχειρίζεται 
εγγυητικές διευκολύνσεις και εκ μέρους τρίτων. Οι συναλλαγές περιλαμβάνουν:

●	 	ασφάλιση της πίστωσης, 

●	 	αντεγγυήσεις, 

●	 	βελτίωση της πίστωσης. 

Διαδικασία δημιουργίας χαρτοφυλακίου εγγυήσεων 

Η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου εγγυήσεων ξεκινά είτε κατόπιν πρωτοβουλίας των 
ίδιων των ενδιάμεσων είτε κατόπιν δραστηριοποίησης του ίδιου του ΕΤΕ, το οποίο βρίσκε-
ται σε διαρκή επαφή με τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν εγγυήσεις σε ΜΜΕ. Πριν από 
τη συμφωνία παροχής χαρτοφυλακίου εγγυήσεων, το ΕΤΕ διενεργεί λεπτομερή έλεγχο και 
ανάλυση των δραστηριοτήτων του αιτούντος χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, προκειμένου 
να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο βαθμός έκθεσης στον κίνδυνο και να προσδιοριστεί η τιμο-
λόγηση των εγγυητικών υπηρεσιών του ΕΤΕ σε αυτή τη βάση. Ιδιαίτερη προσοχή για την 
αξιολόγηση αυτή δίνεται:

●	 	στις διαδικασίες αξιολόγησης του κινδύνου, 

●	 	στο σύστημα κατάταξης των πιστώσεων, 

●	 	στην εγγυητική πολιτική, 

●	 	στους εσωτερικούς ελέγχους και τις διαδικασίες παρακολούθησης, 

●	 	στη διαδικασία ανάκτησης των δανείων, 

●	 	στην επίδοση του ενδιάμεσου στον τομέα των απωλειών από εγγυητικά χαρτοφυλά-
κια ανάλογης σύνθεσης. 
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Η ομάδα αξιολόγησης αποτελείται από έμπειρα στελέχη διαφόρων εθνικοτήτων, γεγονός 
που διευκολύνει την καλύτερη κατανόηση των τοπικών συνθηκών αγοράς. 

Διαδικασία υποβολής των προτάσεων συμμετοχής σε κεφάλαια επιχειρηματικού 
κινδύνου 

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλουν πρόταση συμμετοχής του ΕΤΕ σε κεφάλαια 
επιχειρηματικού κινδύνου πρέπει σε πρώτη φάση να καταρτίσουν λεπτομερές υπόμνημα 
με τα εξής στοιχεία:

●	 	Ομάδα διαχείρισης 

●	 	Νομική δομή 

●	 	Προτεινόμενοι όροι 

●	 	Αγορά-στόχος 

●	 	Αναμενόμενη ανταπόδοση 

●	 	Στρατηγική επένδυσης 

●	 	Άλλοι επενδυτές 

●	 	Μέγεθος κεφαλαίου 

●	 	Χρονοδιάγραμμα της επένδυσης 

Με βάση αυτά τα στοιχεία, το ΕΤΕ εκτιμά προκαταρκτικά κατά πόσο η πρόταση ανταποκρί-
νεται στα επενδυτικά του κριτήρια. Συνήθως ακολουθεί προφορική παρουσίαση και λεπτο-
μερής ανάλυση, βάσει των οποίων το ΕΤΕ λαμβάνει την τελική απόφαση σχετικά με τη 
συγκεκριμένη πρόταση.
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9. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

Ξεπέρασε το 18% η απορρόφηση του ΕΣΠΑ στο τέλος του 2010. Επιτεύχθηκαν και οι 
τρεις στόχοι που προβλέπονται από το Μηχανισμό Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας

Απορρόφηση ύψους 18% του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς  2007 – 2013 
(ΕΣΠΑ) πέτυχε το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά το 
2010, υπερβαίνοντας το στόχο του Μηχανισμού Στήριξης, που προέβλεπε απορρόφηση 
πόρων, αντίστοιχη με ποσοστό 17,5% εντός του 2010. Η αύξηση του ποσοστού απορρόφη-
σης του ΕΣΠΑ, σε συνδυασμό με την ορθή αξιοποίηση των πόρων του, αναμένεται να συμ-
βάλει καίρια στην αναθέρμανση της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα και με τους διακη-
ρυγμένους στόχους της κυβέρνησης. Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2009 η απορρό-
φηση του ΕΣΠΑ άγγιζε σε ποσοστό μόλις το 2,93%.

Ο στόχος του 17,5%, που αντιστοιχεί σε εισροή κοινοτικών πόρων ύψους 2,75 δις € και 
συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 3,71 δις € για το έτος 2010, επετεύχθη 
και υπερκεράστηκε με την άμεση ενεργοποίηση όλων των επιχειρησιακών προγραμμά-
των, τομεακών και περιφερειακών, τη διάθεση των αναγκαίων πόρων του ΠΔΕ για την 
πραγματοποίηση των απαιτούμενων δαπανών και τον καλό συντονισμό και κινητοποίηση 
των αρμόδιων υπηρεσιών. 

Αναλυτικότερα, 2.346.136.310 € δόθηκαν σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής και 442.683.520 € σε δράσεις που χρη-
ματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Άλλος ένας στόχος που προβλέπεται στην εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελλη-
νικής οικονομίας είναι η σύσταση και τήρηση στην Τράπεζα της Ελλάδας του Κεντρικού 
Λογαριασμού ΕΣΠΑ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών τίθεται από τις 3 Ιανουαρίου 2011 σε πλήρη λει-
τουργία ο Κεντρικός Λογαριασμός ΕΣΠΑ, μέσω του οποίου εκσυγχρονίζεται ουσιαστικά το 
σύστημα χρηματοδότησης των έργων του ΕΣΠΑ, εξασφαλίζεται η στοχευμένη και ταχεία 
χρηματοδότηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων με βάση την πρόοδο της υλοποίησής 
τους, καθώς και η απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις είσπραξη της αντίστοιχης κοινο-
τικής συνδρομής.

Με τη λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ επιτυγχάνεται, παράλληλα, και η πλη-
ροφόρηση για τις πραγματοποιούμενες πληρωμές των έργων σε πραγματικό χρόνο και 
επομένως η σαφής εικόνα της εξέλιξης των δαπανών των Επιχειρησιακών Προγραμμά-
των. Η παράμετρος αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού θα συμβάλει στην αποφυγή της 
πρόωρης χρηματοδότησης των έργων σε σχέση με τον πραγματικό χρόνο διενέργειας 
των πληρωμών και των δυσμενών συνεπειών για το δημόσιο (αδικαιολόγητη δέσμευση 
πόρων, επιβάρυνση του δημοσίου με τόκους κ.λπ.).

Ο τρίτος στόχος που προβλέπεται στην εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης αφορά την υπο-
βολή σε ετήσια βάση δέκα μεγάλων έργων (δηλαδή έργων προϋπολογισμού μεγαλύτερου 
των 50 εκατ. € το καθένα) στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαί-
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σιο αυτό, δέκα μεγάλα έργα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, συνολικού προϋπολογισμού 4,65 δις € 
καταχωρήθηκαν στο Κοινό Πληροφοριακό Σύστημα Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής SFC (Structural Funds Common system) και βρίσκονται ήδη σε κατάσταση 
αποδοχής. Πρόκειται για σημαντικά έργα υποδομής που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της 
ηπειρωτικής Ελλάδας και θα συμβάλουν σημαντικά στην τόνωση της αγοράς, στην ασφά-
λεια των μεταφορών και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Με αφορμή τις προαναφερόμενες εξελίξεις, ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε:

«Ο χρόνος που πέρασε, από τη στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, ήταν 
δύσκολος, οι προκλήσεις σύνθετες και τα προβλήματα μεγάλα. Τα αποτελέσματα της προ-
σπάθειας της κυβέρνησης, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, έχουν αρχί-
σει να διαφαίνονται και μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε βάσιμα ότι μπορούμε να μπούμε σε 
τροχιά ανάκαμψης. 

Παραλάβαμε πριν ένα χρόνο το ΕΣΠΑ με μια συνολική απορρόφηση της τάξης των 2,93% των 
δεσμευμένων πόρων και πλέον η απορρόφηση ξεπερνά το 18%. Προχωρήσαμε με την υπο-
γραφή των Επιχειρησιακών Συμφωνιών Υλοποίησης στην προώθηση των πόρων στις Περι-
φέρειες με σκοπό να κάνουμε πράξη την αποκέντρωση και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες 
για την υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στην αναπτυξιακή στρατηγική τους. Χάρη στις 
συντονισμένες προσπάθειες της πολιτικής ηγεσίας, των υπηρεσιών των Υπουργείων, αλλά 
και των φορέων της Περιφέρειας, οι διαθέσιμοι πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-
σεων απορροφώνται στοχευμένα σε αναπτυξιακές δράσεις, συμβάλλοντας σημαντικά στην 
αναθέρμανση της ελληνικής οικονομίας και την αύξηση των εισροών από τους Κοινοτικούς 
Πόρους.

Για το νέος έτος έχουμε θέσει ως στόχο το διπλασιασμό της απορρόφησης του ΕΣΠΑ, σε 
ποσοστό πάνω από 35%, και είμαι σίγουρος ότι και αυτό το στόχο θα τον πετύχουμε. Οι σημε-
ρινές ανακοινώσεις αποδεικνύουν ότι, παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες, όταν λειτουρ-
γούμε συντονισμένα και με προγραμματισμό, μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να 
πετυχαίνουμε τους στόχους που θέτουμε. Με συντονισμό, σκληρή δουλειά και προσπάθεια 
από όλους, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την αναθέρμανση της οικονομίας μας».
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10. Δικτυακός τόπος κοινωνικής δικτύωσης Επιχειρήσεων: LinkedIn

To LinkedIn είναι ένας δικτυακός τόπος κοινωνικής δικτύωσης (social networking website) 
που εξειδικεύεται σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες 
να δημιουργήσουν ένα δίκτυο από υπάρχουσες και νέες επαγγελματικές επαφές (που απο-
καλούνται συνδέσεις / connections). Όμως, προχωράει περισσότερο από αυτό. Όταν προ-
σθέτεις μια νέα σύνδεση, οι συνδέσεις αυτής και οι συνδέσεις αυτών των συνδέσεων επί-
σης θα προστεθούν στο δικό σου δίκτυο. Αυτό προσφέρει σε έναν επαγγελματία απίστευτα 
μεγάλο πεδίο επαφών επαγγελματικών.

Σύμφωνα με τη Wikipedia, το LinkedIn έχει περισσότερους από 30 εκατομμύρια χρήστες 
και προσελκύει περισσότερους από 3,2 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε μήνα σε ένα συνο-
λικό αριθμό από περισσότερες από 150 διαφορετικές επιχειρήσεις. Το LinkedIn ταιριάζει 
περισσότερο σε μη διαδικτυακές επιχειρήσεις σε αντίθεση με άλλους ιστοτόπους κοινω-
νικής διαδικτύωσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κρατήσει κάποιος λεπτομέρειες 
των επαφών του και δημιουργεί ένα ισχυρό δίκτυο, ενώ άλλοι χρήστες το χρησιμοποιούν 
κυρίως για να κάνουν επαφές και να εξασφαλίσουν μελλοντική απασχόληση. Επίσης, πολ-
λοί εργοδότες και γραφεία χρησιμοποιούν τα δίκτυά του για να βρουν κατάλληλους υπο-
ψηφίους για εργασία.

10.1 Μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις;

Για τους επιχειρηματίες που αναζητούν να προωθήσουν τις υπηρεσίες τους, το LinkedIn 
είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο. Δημιουργώντας ένα μεγάλο και σχετικό δίκτυο συνδέσεων, 
ένας επιχειρηματίας μπορεί να βελτιώσει σημαντικά το προφίλ του μέσα σε αυτή την κοινό-
τητα. Χρησιμοποιώντας ένα ισχυρό φάκελο επιτευγμάτων (portfolio), εξασφαλίζει ότι αυτές 
οι συνδέσεις που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές που 
προσφέρει θα τον προτιμήσουν.

Ένα ευεργετικό χαρακτηριστικό του LinkedIn είναι οι «καταθέσεις» (testimonials). Όταν 
προσφέρεις μια υπηρεσία σε άλλο μέλος της κοινότητας ή στο δίκτυό σου, αυτοί μπορούν 
να αφήσουν μια κατάθεση-σχόλιο για την ποιότητα της υπηρεσίας σου. Αυτά τα σχόλια είναι 
σημαντικό κομμάτι για την επιλογή ενός παρόχου υπηρεσιών, καθώς μπορούν να πείσουν 
τους υποψήφιους πελάτες και να διαμορφώσουν γνώμη στην κοινότητα στην οποία βρί-
σκεται ένας επαγγελματίας.

Ένα επίσης χαρακτηριστικό της υπηρεσίας LinkedIn είναι το Linked Answers. Αυτό το 
χαρακτηριστικό είναι παρόμοιο με το Google Answers. Οι χρήστες μπορούν να ρωτήσουν 
και να απαντήσουν ερωτήσεις, αποκτώντας έτσι την πληροφορία που αναζητούν και προ-
σφέροντας χρήσιμες απαντήσεις. Αυτό μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σου να δικτυω-
θεί, επειδή οι χρήσιμες απαντήσεις συνήθως ανταμείβονται με μια πρόσκληση να συμμε-
τέχεις στη λίστα συνδέσεων του μέλους που ευεργετήθηκε.

Αν και υπάρχουν άλλοι ιστότοποι που προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες, και λίγα από 
τα χαρακτηριστικά του LinkedIn είναι μοναδικά, κανένα άλλο website επιχειρηματικής 
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δικτύωσης δεν μπορεί να προσφέρει τη δημοτικότητα που προσφέρει το LinkedIn. Ο 
συνδυασμός δυνατών χαρακτηριστικών και ενός μεγάλου δικτύου σημαίνει ότι πολλές 
επιχειρήσεις θέλουν να έχουν εκπροσώπηση στο website του LinkedIn. Μπορείς και συ να 
λάβεις μέρος, απλώς κάνοντας εγγραφή ή ζητώντας από ένα μέλος που ήδη ξέρεις να σου 
στείλει μια πρόσκληση στη λίστα των συνδέσεών του.

10.2 Πώς να ξεκινήσεις με το LinkedIn

To LinkedIn.com προσφέρει μια σπουδαία ευκαιρία για τους πωλητές και επιχειρηματίες 
να βρουν νέους πελάτες. Το κύριο όφελος του να είναι κάποιος στο LinkedIn.com είναι ότι 
διευκολύνει τους ανθρώπους να τον βρουν όταν πληκτρολογούν το όνομά του. Αντιπρόσω-
ποι και μεσάζοντες δίνουν πολλές κάρτες και στέλνουν e-mails σε υποψήφιους πελάτες. 
Το όνομά σου είναι η επιχείρησή σου, επομένως έχει νόημα να εξασφαλίσεις ότι οι χρήστες 
μηχανών αναζήτησης μπορούν να σε βρουν όταν ψάχνουν το όνομά σου. Συνήθως το προ-
φίλ στο LinkedIn επιστρέφει σε μια αναζήτηση σαν ένα από το τα κορυφαία αποτελέσματα.

Για να ξεκινήσεις, λοιπόν, με το LinkedIn αρχικά χρειάζεται ένα λογαριασμό. Θα πρέπει να 
συμπληρώσεις ολόκληρο το προφίλ σου, χρησιμοποιώντας πολλές τοπικές λέξεις-κλειδιά 
που αφορούν τις περιοχές που δραστηριοποιείσαι εμπορικά, την αγορά που προσφέρεις 
υπηρεσίες. Έτσι, χρησιμοποιείς κείμενο «φιλικό» προς τις μηχανές αναζήτησης στην επι-
κεφαλίδα του επαγγέλματός σου, π.χ. «Μεσίτης αγοράς-ενοικίασης ακινήτων στου Ζωγρά-
φου». Χρειάζεται να συμπληρώσεις το πλαίσιο: Primary Industry με το επάγγελμά σου, 
π.χ. «Αγορά-Ενοικίαση ακινήτων». Αυτό σημαίνει ότι, όταν κάποιος κάνει αναζήτηση για 
αγορά-ενοικίαση ακινήτων, θα συναντήσει το προφίλ σου.

Στη συνέχεια θα συμπληρώσεις τον τομέα Professional Experience and Goals. Και εδώ 
μπορείς να προσθέσεις λέξεις-κλειδιά που θα βοηθήσουν να σε βρίσκουν εύκολα. Θα πρέ-
πει να χρησιμοποιείς όλα τα ονόματα πόλεων και περιοχών που μπορείς να δραστηριοποι-
ηθείς και, αν είναι δυνατό, λίστα με τους Ταχυδρομικούς Κώδικες. Σε αυτό το πλαίσιο χρη-
σιμοποιείς προτάσεις όπως «Είμαι ένας μεσίτης αγοράς-ενοικίασης ακινήτων στην περι-
οχή του Ζωγράφου (ΤΚ. 157 71-157 75)».

Η επόμενη ενότητα αφορά την εξειδίκευση (What specialties do you have in your industries 
of expertise?). Και εδώ μπορείς να βάλεις λέξεις-κλειδιά, ώστε να διευκολύνεται η αναζή-Και εδώ μπορείς να βάλεις λέξεις-κλειδιά, ώστε να διευκολύνεται η αναζή-
τηση τόσο από άλλα μέλη του LinkedIn όσο και από εξωτερικούς χρήστες μηχανών ανα-LinkedIn όσο και από εξωτερικούς χρήστες μηχανών ανα- όσο και από εξωτερικούς χρήστες μηχανών ανα-
ζήτησης, όπως τη Google ή τη Yahoo. Για να βρεις ποιες λέξεις-κλειδιά είναι οι καλύτε-Google ή τη Yahoo. Για να βρεις ποιες λέξεις-κλειδιά είναι οι καλύτε- ή τη Yahoo. Για να βρεις ποιες λέξεις-κλειδιά είναι οι καλύτε-Yahoo. Για να βρεις ποιες λέξεις-κλειδιά είναι οι καλύτε-. Για να βρεις ποιες λέξεις-κλειδιά είναι οι καλύτε-
ρες στον τομέα που δραστηριοποιείσαι, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Google External 
Keywords Tool. 

Η επόμενη περιοχή αφορά το ιστορικό της απασχόλησής σου (Current and Past Positions). 
Χρησιμοποίησε το όνομα της επιχείρησής σου, ώστε να φαίνεται στις μηχανές αναζήτησης. 
Αφού έχεις ολοκληρώσει τις βασικές πληροφορίες, μπορείς να μεταφορτώσεις τις επαφές 
σου από τις υπηρεσίες e-mail που χρησιμοποιείς (Outlook, Gmail, MSN, Yahoo κ.ά.). Αφού 
μεταφορτωθούν οι επαφές σου, μπορείς να στείλεις προσκλήσεις για να συνδεθούν στο 
δίκτυό σου. Αυτή είναι και η ουσία, δηλαδή η δημιουργία κοινωνικού δικτύου, ενός δικτύου 
κοινωνικών δεσμών, ενός κοινωνικού γράφου.
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10.3. Προώθηση της επιχείρησης μέσω LinkedIn 

1. Στη δημιουργία προφίλ

Όταν δημιουργείς το προφίλ σου στο LinkedIn, μπορείς να το βελτιστοποιήσεις για τις μηχα-LinkedIn, μπορείς να το βελτιστοποιήσεις για τις μηχα-, μπορείς να το βελτιστοποιήσεις για τις μηχα-
νές αναζήτησης επαναλαμβάνοντας το όνομα της επιχείρησής σου αρκετές φορές μέσα σε 
αυτό ή απλώς αναφέροντας κάτι άλλο που θέλεις οι μηχανές να βρουν, όπως μια εκδή-
λωση που χρηματοδοτείς ή ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που πουλάς.

2. Παρουσίασε τον εαυτό σου σαν ειδικό (με την προϋπόθεση ότι είσαι)

Στο προφίλ σου μπορείς να παρουσιάσεις τον εαυτό σου σαν ειδικό. Για παράδειγμα, μπο-
ρείς να αναφερθείς ως «ειδικός σε θέματα ηλεκτρονικής μάθησης, <το όνομά σου>». Αυτό 
γίνεται γιατί πολλοί πληκτρολογούν τη λέξη «ειδικός» στο πλαίσιο αναζήτησης.

3. Κάνε μια ερώτηση

Χρησιμοποίησε το χαρακτηριστικό «ερώτηση-απάντηση» στο LinkedIn για να κάνεις μια 
ερώτηση που αφορά τον τομέα της ειδικότητάς σου και μπορείς να αναζητήσεις ανθρώ-
πους που χρειάζονται τη βοήθεια και την καθοδήγησή σου. Αυτό θα βοηθήσει και σένα 
στην ανίχνευση των αναγκών του κοινού στο οποίο απευθύνεσαι για να προσφέρεις υπη-
ρεσίες. Μπορείς να οργανώσεις κάποιο υποστηρικτικό μάθημα και να τους ενημερώσεις 
για αυτό.

4. Απάντησε μια ερώτηση

Κάνε είσοδο (log in) αρκετές φορές την εβδομάδα και απάντησε ερωτήσεις που αναφέρο-log in) αρκετές φορές την εβδομάδα και απάντησε ερωτήσεις που αναφέρο- in) αρκετές φορές την εβδομάδα και απάντησε ερωτήσεις που αναφέρο-in) αρκετές φορές την εβδομάδα και απάντησε ερωτήσεις που αναφέρο-) αρκετές φορές την εβδομάδα και απάντησε ερωτήσεις που αναφέρο-
νται στον τομέα ειδικότητάς σου. Μπορείς να απαντήσεις βάζοντας συνδέσμους σε άρθρα, 
καταχωρήσεις σε blog ή στον ιστότοπό σου. Μην προωθήσεις την επιχείρησή σου φανερά 
μέσα από την απάντησή σου. Είναι προτιμότερο να δώσεις καλές απαντήσεις που μπορούν 
να βοηθήσουν. Το άτομο που έκανε την ερώτηση μπορεί να κρίνει όλες τις απαντήσεις και 
να επισημάνει μια από αυτές ως την «καλύτερη απάντηση». Ένας από τους στόχους σου 
στο LinkedIn είναι να συγκεντρώσεις όσο περισσότερες «καλύτερες απαντήσεις» μπορείς. 
Αυτό δομεί σταδιακά την αξιοπιστία σου.

5. Ζήτησε από τις συνδέσεις σου να σε βοηθήσουν να προωθήσεις αυτό που προ-
σφέρεις

Οι άνθρωποι δεν επιθυμούν κάποιος να προσπαθεί διαρκώς να τους πουλήσει διάφορα 
προϊόντα. Μπορείς να ζητήσεις από τις συνδέσεις σου να ενημερώσουν τις δικές τους 
συνδέσεις για μια εκδήλωση που ετοιμάζεις, ένα προϊόν που προωθείς ή μια εκστρατεία 
συγκέντρωσης χρημάτων για ένα καλό σκοπό. Αυτή είναι μια πολύ αποτελεσματική στρα-
τηγική, αν χρησιμοποιηθεί σωστά.

6. Αγόρασε ένα στοχευμένο ad

Το LinkedIn έχει πρόσφατα ξεκινήσει μια υπηρεσία που ονομάζεται Direct Ads. Μπορείς να 
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αποφασίσεις πότε θα ξεκινήσει και πόσες μέρες θα εμφανίζεται στο χώρο σου. Μπορείς να 
το βάλεις σε δύο πρόσθετες κατηγορίες με βάση στο μέγεθος της εταιρείας, τη λειτουργία 
της δουλειάς, την ιεραρχία, το φύλο, την ηλικία και τη γεωγραφία.

7. Όταν κάνεις συνδέσεις, συγκεντρώσου στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα

Η συσσώρευση μιας μεγάλης λίστας συνδέσεων μπορεί να είναι ευεργετική για την επιχεί-
ρησή σου. Αν όμως στείλεις ένα μήνυμα σε κάποιον από τις συνδέσεις σου και δε σε ξέρει, 
ίσως σε σημειώσει σαν spammer και το LinkedIn μπορεί να αναστείλει τη λειτουργία του 
λογαριασμού σου. Αν κάποιος σου ζητάει να συνδεθείς και δεν τον ξέρεις, είναι προτιμό-
τερο να απαντήσεις: «πώς γνωριζόμαστε μεταξύ μας;» πριν να δεχθείς τη σύνδεση. 

8. Πρόσφερε συστάσεις σε ανθρώπους που γνωρίζεις ή έχεις συνεργαστεί μαζί τους

Αυτό προσφέρει προβολή στη σελίδα με το προφίλ σου. Αν τους δώσεις μια σύσταση, είναι 
καλό να τους ζητήσεις να σου ανταποδώσουν τη χάρη. Όσες περισσότερες συστάσεις μπο-
ρείς να συγκεντρώσεις, τόσο πιο πιθανό είναι κάποιος να δεχθεί να συνεργαστεί μαζί σου.

9. Βάλε συνδέσμους με τον ιστότοπο και το blog σου

Η σελίδα με το προφίλ σου σού επιτρέπει να έχεις συνδέσμους με τρεις σελίδες. Συμπερί-
λαβε τον ιστότοπο, το blog και ό,τι άλλο θεωρείς χρήσιμο να βρουν οι άλλοι, π.χ. τη σελίδα 
με τα άρθρα στον ιστότοπό σου.

10. Βρες ή δημιούργησε LinkedIn Groups

Οι ομάδες είναι σημαντικός τρόπος δικτύωσης σε μικρότερη κλίμακα με ομοϊδεάτες. 
Για παράδειγμα, μπορείς να βρεις ομάδες που απαρτίζονται από τοπικές επιχειρήσεις, 
συλλόγους αποφοίτων ή ανθρώπους που προωθούν επιχειρηματικές πρακτικές. Αν δεν 
μπορείς να βρεις μια ομάδα που να πληροί τις ανάγκες σου, μπορείς να δημιουργήσεις μια 
δική σου.

 10.4  Επαγγελματικές ευκαιρίες μέσω LinkedIn 

●	 	Κάνε «είσοδο» στο λογαριασμό σου μέσω της αρχικής σελίδας του LinkedIn. Θα χρει-
αστεί να δώσεις την ηλεκτρονική σου διεύθυνση (e-mail address) για να αποκτήσεις 
πρόσβαση στην αρχική σου σελίδα.

●	 	Χρησιμοποίησε τη λειτουργία «Get Leads» για να βρεις επαφές εντός των άμεσων και 
εκτεταμένων δικτύων σου σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Βάλε το όνομα της επιχεί-
ρησης στο χωρίο «Find Inside Contacts At:» στην αρχική σελίδα και πάτα «Go».

●	 	Δες τα ονόματα των ανθρώπων που μπορείς απευθείας να επικοινωνήσεις για επιχει-
ρηματικές προοπτικές μέσα σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση.

●	 	Χρησιμοποίησε τη «Service Providers» αρχική σελίδα για να βρεις μέλη του LinkedIn 
που προσφέρουν συγκεκριμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης, όπως πρό-
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σληψη προσωπικού και επαγγελματική συμβουλευτική. Επίλεξε τη σελίδα «Services» 
από την αρχική σελίδα σου για να ξεκινήσεις.

●	 	Πλοηγήσου στις κατηγορίες που παρέχει το LinkedIn στις Services του. Θα βρεις προ-
μηθευτές υπηρεσιών όπως γραφικές τέχνες και σχεδιασμός ιστού για να σε βοηθή-
σουν να προωθήσεις την επιχείρησή σου διαδικτυακά όπως και άλλους τύπους παρο-
χής υπηρεσιών
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11. Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου

11.1 Ελληνική Νομοθεσία

Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Υπογραφές:

●	 	Σχέδιο ΠΔ για το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

●	 	ΠΔ 342/2002 για τη διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ των 
δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή μεταξύ αυτών και των φυσικών ή νομικών προ-
σώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών προσώπων.

●	 	Ν. 3037/2002 για την απαγόρευση των παιγνίων και η από 23.09.2002 σχετική διευκρι-
νιστική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

●	 	ΠΔ 388/2002 για τις διαφορές που υπόκεινται στη μόνιμη διαιτησία της ΕΕΤΤ. 

●	 	Κανονισμός ΕΕΤΤ 248/71 για την Παροχή Πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής. 

●	 	ΠΔ 150/2001 Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές.

●	 	ΠΔ 39/2001 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνι-
κών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοι-
νωνίας της πληροφορίας σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ&98/48/ΕΚ.

●	 	Σύσταση Γραφείου της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΦΕΚ 453/Τ. Β΄/4-
4-2000).

●	 	Ν. 2672/1998 (Άρθρο 14) για τη διακίνηση εγγράφων μεταξύ Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ 
και ιδιωτών με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Στο 
άρθρο αυτό για πρώτη φορά αναφέρεται ο ορισμός της ψηφιακής υπογραφής και στη 
συνέχεια στην παράγραφο 19 προβλέπεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που θα 
καθορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία έκδοσης, διακίνησης, διαχείρισης και 
διασφάλισης της ψηφιακής υπογραφής, τις προϋποθέσεις παροχής και το περιεχόμενο 
των υπηρεσιών πιστοποίησης και άλλα συναφή ζητήματα.

●	 	Υπουργική Απόφαση αρ.1342/1997 για το Μητρώο Προμηθευτών του α.4 του 
Ν.2251/1994.

●	 	Ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή και ειδικότερα α.4 για τις συμβάσεις 
που συνάπτονται από απόσταση. 

Ονόματα χώρου-Domain names

●	 	Απόφαση 268/73 ΕΕΤΤ για την καταχώρηση και διαχείριση των ονομάτων χώρου με 
κατάληξη «.gr». 
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●	 	Ν.2867/2000 άρθρο 3 παρ.14 (α) για την αναγόρευση της ΕΕΤΤ ως αρμόδιας Ανεξάρτη-
της Διοικητικής Αρχής για την καταχώρηση των ελληνικών ονομάτων πεδίου (domain 
names).

●	 	N.2239/1994 περί σημάτων. 

●	 	Ν.1089/1980 για την καταχώρηση και προστασία της εμπορικής επωνυμίας.

●	 	Ν.146/14 για τον αθέμιτο ανταγωνισμό. 

Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληρωμών-Ηλεκτρονικό Χρήμα:

●	 	Υπουργική απόφαση Αριθ. Ζ1-178/2001 (ΦΕΚ 255 Β’). Συναλλαγές που γίνονται με κάρ-
τες - Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Σύστασης 97/489/ΕΚ της Επιτροπής της 30ης Ιου-
λίου 1997 «σχετικά με τις συναλλαγές που γίνονται με μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής 
και ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ του εκδότη και του κατόχου» (Ε.Ε. αριθ. L 
208 της 2.8.1997, σ. 52-58). Καταναλωτική πίστη - Προσαρμογή της Κοινής Υπουργι-
κής Απόφασης Φ1-983/91 προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 «σχετικά με την τρο-
ποποίηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστι-
κών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών που διέπουν την καταναλωτική 
πίστη» (ΕΕ αριθ. L 101 της 1.4.1998, σ. 17- 23) Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλά-
δος αρ.2501/31.10.2002 για ενημέρωση των συναλλασσόμενων με τα πιστωτικά ιδρύ-
ματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους.

●	 	Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής αρ.50/31.7.2002 για τον καθορισμό πλαι-
σίου επίβλεψης των συστημάτων πληρωμών. 

●	 	Π.Δ. 33/2000. Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 97/5/ΕΚ της 
27.1.1997 για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων.(ΦΕΚ 27/Τ. Α’/16-2-2000).

●	 	Ν.2076/1992 για την ανάλυση και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και 
άλλες συναφείς διατάξεις.

Πνευματική Ιδιοκτησία

●	 	Ν.3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α΄/10 Οκτωβρίου 2002) - άρθρο 81 - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2001 
για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και των συγ-
γενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας και άλλες διατάξεις.

●	 	Ν. 2819/2000 Άρθρο 7. Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία 
των βάσεων δεδομένων (Τροποποίηση του Ν. 2121/93). 

●	 	Ν 2557/1997/Α-271 Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης (Τροποποίηση 
του Ν. 2121/93).
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●	 	Ν 2435/1996 (Τροποποίηση του Ν. 2121/93).

●	 	Ν. 2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα.

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

●	 	Ειδικά ποινικά αδικήματα του ΠΚ. σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
άρθρο 370Β ΠΚ, άρθρο 370 Γ ΠΚ, άρθρο 386 Α ΠΚ.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

●	 	Ν. 2819/2000 α.8. Τροποποίηση του Ν. 2472/1997.

●	 	N.2774/1999 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό 
τομέα.

●	 	Απόφαση 408/1998 Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ενημέ-
ρωση υποκειμένων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δια του τύπου 
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Ν. 2472/1997 για την Προστασία του ατόμου από 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μετά τις σχετικές τροποποιήσεις 
από τους Ν. 2623/1998, 2703/1999, 2721/1999, 2819/2000 και 2915/2001. 

Προστασία καταναλωτή

●	 	ΠΔ 301/2002 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδη-
γίας 1998/27/ΕΚ για τα ασφαλιστικά μέτρα στην προστασία των καταναλωτών το οποίο 
τροποποιεί τον Ν.2251/1994. 

●	 	Υπουργική απόφαση Αριθ. Ζ1-178/2001 (ΦΕΚ 255 Β’). Συναλλαγές που γίνονται με κάρ-
τες - Καταναλωτική πίστη.

●	 	Ν.2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α’ / 16 Νοεμβρίου 1994) - Προστασία των καταναλωτών, όπως 
ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α’), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 
Α-199), της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Ζ1 - 496/7-12-2000 (ΦΕΚ 1545 Β’ / 
18-12-2000), του Ν. 3043/2002 (ΦΕΚ 192 Α’ / 21-8-2002), της κοινής υπουργικής απόφα-
σης αριθ. Ζ1 - 659/14-10-2002 (ΦΕΚ 1373 Β΄/ 25-10-2002) και του Π.Δ. 301/2002 (ΦΕΚ 
Α’ 267/4-11-2002).

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

●	 	Απόφαση ΕΕΤΤ 264/140 περί ορισμού υπόχρεων Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας. 

●	 	Απόφαση ΕΕΤΤ 255/83 περί καθορισμού του περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας.

●	 	Ν. 2867/2000 (Φ.Ε.Κ. 273 A’/19 Δεκεμβρίου 2000) - Οργάνωση και λειτουργία των Τηλε-
πικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 

●	 	Π.Δ. 165/1999 (Φ.Ε.Κ. Α’-159) για την τροποποίηση του Ν. 2246/1994, όπως εκάστοτε 
ισχύει, σε συμμόρφωση α) προς την Οδηγία 97/33/ΕΚ για τη διασύνδεση στο χώρο των 



300 IME ΓΣΕΒΕΕ -    ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

τηλεπικοινωνιών προκειμένου να διασφαλιστεί καθολική υπηρεσία και διαλειτουργι-
κότητα, με εφαρμογή των αρχών παροχής ανοικτού δικτύου (ONP) και β) σε συμμόρ-
φωση προς την Οδηγία 98/61/ΕΚ «Περί τροποποιήσεως της Οδηγίας 97/33/ΕΚ σε ό,τι 
αφορά τη φορητότητα των αριθμών και την προεπιλογή φορέα». 

●	 	Κανονισμός αρ. 78794/1999. Διαδικασίας έκδοσης και τροποποίησης Γενικών Αδειών, 
Υποβολής, Τροποποίησης και Ανανέωσης Δήλωσης Καταχώρησης και αφαίρεσης του 
δικαιώματος χρήσης Γενικής Αδείας. 

●	 	Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Ν. 2246/1994 για την Οργάνωση και λειτουργία 
του τομέα τηλεπικοινωνιών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις των Ν. 2366/1995, 
2374/1996, 2465/1997, 2578/1998, 2668/1998, 2801/2000, 2840/2000 και των Π.Δ. 
212/1997, 123/1998, 124/1998, 156/1999, 157/1999 και 165/1999.

11.2 Κοινοτική Νομοθεσία

Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Υπογραφές:

●	 	Πρόταση Οδηγίας στις 24 Σεπτεμβρίου 2002 για την τροποποίηση της Οδηγίας 68/151/
ΕΟΚ σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιότητας για ορισμένες μορφές εταιρειών. 

●	 	Κανονισμός 44/2001 ΕΚ για τη διεθνή δικαιοδοσία (σε αντικατάσταση της Σύμβασης των 
Βρυξελλών), άρθρο 23 παρ.2 που αναγνωρίζει το κύρος της ηλεκτρονικής υπογραφής 
σε συμφωνίες παρέκτασης της διεθνούς δικαιοδοσίας. Απόφαση της Επιτροπής (2001) 
για έγκριση ενός παγκόσμιου δικτύου (Identrus) για την πιστοποίηση των ηλεκτρονικών 
υπογραφών και άλλων συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου.

●	 	Απόφαση 2000/709 της Επιτροπής για τους φορείς ελέγχου και συμμόρφωσης των δια-
τάξεων δημιουργίας της ηλεκτρονικής υπογραφής στους όρους ασφάλειας του Παραρ-
τήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 99/93/ΕΚ. 

●	 	Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιου-
νίου 2000 για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφο-
ρίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («Οδηγία για το ηλε-
κτρονικό εμπόριο»).

●	 	Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές. 

●	 	Οδηγία 98/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη νομική 
προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό 
όρους. 

●	 	Οδηγία 98/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 
1998 για την τροποποίηση της οδηγίας 98/34/ΕΚ για την καθιέρωση μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών. 
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Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

●	 	Οδηγία 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον 
αφορά στα δίκτυα και στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

●	 	Οδηγία 2002/21/ΕΚ για το κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών. 

●	 	Οδηγία 2002/20/ΕΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών. 

●	 	Οδηγία 2002/19/ΕΚ για την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συνα-
φής ευκολίες. 

●	 	Οδηγία 96/2/ΕΚ για τροποποίηση της Οδηγίας 90/388/ΕΟΚ όσον αφορά τις κινητές και 
προσωπικές επικοινωνίες.

Ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών-Ηλεκτρονικό Χρήμα:

●	 	Οδηγία 2002/65/ΕΚ για την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
προς τους καταναλωτές. 

●	 	Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 
Σεπτεμβρίου 2000 για την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δρα-
στηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος. 

●	 	Οδηγία 2000/28/ΕΚ για την ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων.

●	 	Οδηγία 2000/35/ΕΚ για την καταπολέμηση της καθυστέρησης πληρωμών στις εμπορι-
κές συναλλαγές. 

●	 	COM (2000) 650 - Πρόταση Οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 
77/388/ΕΟΚ με στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση των 
όρων που επιβάλλονται στην τιμολόγηση όσον αφορά το φόρο προστιθέμενης αξίας. 

●	 	Ανακοίνωση COM (2001) 66 για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις χρηματοπιστωτικές υπη-
ρεσίες.

●	 	Ψήφισμα COM (2000) 36 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις πληρωμές μικρών 
ποσών στην εσωτερική αγορά. 

●	 	Ανακοίνωση COM (2001) 11 της Επιτροπής για την πρόληψη της απάτης και της πλαστο-
γραφίας όσον αφορά στα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών. 

●	 	97/489/ΕΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1997 σχετικά με τις συναλλα-
γές που γίνονται με μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής και ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις 
μεταξύ του εκδότη και του κατόχου.
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●	 	Οδηγία 97/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουα-
ρίου 1997 για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων. 

●	 	Σύσταση 87/598/ΕΟΚ της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 1987 για ευρωπαϊκό κώδικα 
δεοντολογίας σε θέματα ηλεκτρονικών πληρωμών.

Ονόματα χώρου (domain names)

●	 	Κανονισμός 733/2002 για την υλοποίηση του domain name «.eu» τομέα ανώτατου επι-
πέδου.

●	 	Οδηγία 1989/104/ΕΟΚ για την προστασία των σημάτων. 

Πνευματική Ιδιοκτησία:

●	 	Οδηγία 2001/29/ΕΚ της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του 
δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληρο-
φορίας.

●	 	Οδηγία 96/9/ΕΟΚ της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων 
δεδομένων. 

●	 	Οδηγία 92/100/ΕΟΚ σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και 
ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊ-
όντων της διανοίας. 

●	 	Οδηγία 91/250/ΕΟΚ για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών.

Ηλεκτρονικό Έγκλημα:

●	 	Σύσταση του Συμβουλίου, 25ης Ιουνίου 2002, για σημεία επαφής που λειτουργούν 24 
ώρες το εικοσιτετράωρο για την καταπολέμηση του εγκλήματος υψηλής τεχνολογίας. 

●	 	Έγγραφο Διαβουλεύσεων της Επιτροπής, Ιούνιος 2002, για την ασφάλεια των ηλεκτρο-
νικών δικτύων. 

●	 	Σχέδιο Κανόνων της Επιτροπής, Απρίλιος 2002, για τον κοινό ορισμό ορισμένων αδικη-
μάτων που αφορούν υπολογιστές.

●	 	Ψήφισμα του Συμβουλίου 1ης Μαρτίου 2002 για την προστασία των καταναλωτών, 
ιδίως των νέων, με την επισήμανση ορισμένων βιντεοπαιχνιδιών και ηλεκτρονικών 
παιγνίων αναλόγως της ηλικίας. 

●	 	Έγγραφο Πολιτικής της Επιτροπής, Ιανουάριος 2002, για την καταπολέμηση της εγκλη-
ματικότητας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και τη βελτίωση της ασφάλειας των υπο-
δομών πληροφορικής με τη λήψη νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων.

●	 	Απόφαση-Πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 28-5-2001 για την καταπολέμηση 
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της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρη-
τών.

●	 	Ανακοίνωση COM (2000) 890 της Επιτροπής «Για μια ασφαλέστερη Κοινωνία της Πλη-
ροφορίας με τη βελτίωση της ασφάλειας των υποδομών πληροφόρησης και την κατα-
πολέμηση του εγκλήματος πληροφορικής». 

●	 	Απόφαση 276/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ένα 
πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για ασφαλέστερη χρήση του Internet μέσω της 
καταπολέμησης του παράνομου και βλαβερού περιεχομένου στα παγκόσμια δίκτυα.

Προστασία δεδομένων:

●	 	Οδηγία 2002/58/ΕΚ της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες). 

●	 	Οδηγία 97/66/ΕΚ περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προ-
στασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα. 

●	 	Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών.

Προστασία καταναλωτή:

●	 	Οδηγία 2002/65/EK για την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των Οδηγιών 1997/7/ΕΚ και 1998/27/ΕΚ.

●	 	Οδηγία 99/44/ΕΚ της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και 
των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών. 

●	 	COM (1999) 385 Τροποποιημένη Πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προς 
τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ. 

●	 	Οδηγία 98/27/ΕΚ περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμ-
φερόντων των καταναλωτών. 

●	 	Σύσταση 98/257/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1998 σχετικά με τις αρχές που διέ-
πουν τα αρμόδια όργανα για την εξώδικη επίλυση των διαφορών κατανάλωσης. 

●	 	Οδηγία 97/55/ΕΚ για την τροποποίηση της Οδηγίας 84/450/ΕΟΚ σχετικά με την παρα-
πλανητική διαφήμιση προκειμένου να συμπεριληφθεί η συγκριτική διαφήμιση. 

●	 	Οδηγία 97/7/ΕΚ για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβά-
σεις.
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●	 	Σύσταση 97/489/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1997 σχετικά με τις συναλλαγές που 
γίνονται με μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής και ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ του 
εκδότη και του κατόχου. 

●	 	Οδηγία 93/13/ΕΟΚ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των 
συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές. 

●	 	Σύσταση 92/295/ΕΟΚ για τους κώδικες δεοντολογίας αναφορικά με την προστασία των 
καταναλωτών στις συμβάσεις διαπραγματευόμενες από απόσταση. 

●	 	Ενοποιημένο κείμενο: Οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1985 για 
την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρα-
τών μελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε 
από την Οδηγία 1999/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
10ης Μαΐου 1999.

Φορολογία:

●	 	Κανονισμός αριθ. 792/2002/ΕΚ της 7ης Μαΐου 2002 για την προσωρινή τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 218/92 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των 
έμμεσων φόρων (ΦΠΑ) όσον αφορά πρόσθετα μέτρα για το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

●	 	Οδηγία 2002/38/ΕΚ της 7ης Μαΐου 2002 για την τροποποίηση και την προσωρινή τροπο-
ποίηση της Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όσον αφορά το σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας 
που εφαρμόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισμένες υπη-
ρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά. 

●	 	Οδηγία 2001/115/ΕΚ για την τροποποίηση της Οδηγίας 77/288/ΕΟΚ για την απλοποίηση, 
τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση των όρων που επιβάλλονται στην τιμολόγηση 
αναφορικά με τον ΦΠΑ (ειδικότερα α.28 παρ.3 στοιχ.γ). 

●	 	COM (2000) 650 - Πρόταση Οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 
77/388/ΕΟΚ με στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισμό και την εναρμόνιση των 
όρων που επιβάλλονται στην τιμολόγηση όσον αφορά το φόρο προστιθέμενης αξίας.

●	 	COM (2000) 349 Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 218/92 του Συμβουλίου σχε-
τικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των έμμεσων φόρων (ΦΠΑ) και Πρόταση 
Οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 388/77/ΕΟΚ όσον αφορά το 
σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται σε ορισμένες υπηρεσίες παρε-
χόμενες με ηλεκτρονικά μέσα. 

●	 	COM (98) 374. Ηλεκτρονικό Εμπόριο και έμμεση φορολογία.
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Δικονομικά θέματα:

●	 	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διε-
θνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορι-
κές υποθέσεις.

●	 	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 περί επιδόσεως 
και κοινοποιήσεως στα κράτη-μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή 
εμπορικές υποθέσεις.
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ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ 
Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση

B2B Business-to-Business

B2C Business-to-Consumer

B2G Business-to-Government

BI Business Intelligence

C2C Consumer-to-Consumer

C2G Consumer-to-Government

CD Compact Disk

CMS Content Μanagement System

CRM Customer Relationship Management

DVD Digital Video Disc ή Digital Versatile Disc

E.D.I. Electronic Data Interchange

e-Banking Electronic Banking

e-business Electronic Business

e-Commerce Electronic Commerce

e-communities Electronic Communities

e-Conference Electronic Conference

e-learning Electronic Learning

e-mail Electronic mail

e-malls Electronic malls

e-marketing Electronic marketing

e-Marketplace Electronic marketplace

e-markets Electronic markets

e-Procurement Electronic Procurement

ERP Enterprise Resource Planning

e-shop Electronic shop

e-shop Electronic shop

e-store Electronic store

e-training Electronic training

e-Working Electronic working

I.C.T. Information & Communications Technologies

IT Information Technology

m-Commerce Mobile Commerce

MMS Multimedia Messaging Service
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NFC Near Field Communications

O.C.R. Optical Character Recognition

S.E.T. Secure Electronic Transactions

S.S.L. Secure Socket Layer

SCM Supply Chain Management

SMS Short Message Service

WWW World Wide Web

Ε.Σ.Υ.Ε. Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας

ΕΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο

η-αγορά Ηλεκτρονική αγορά

η-εμπόριο Ηλεκτρονικό εμπόριο

η-επιχειρείν Ηλεκτρονικό επιχειρείν

ΜΜΕ Μικρομεσαία επιχείρηση

ΟΠΑ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
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Φορείς

●	 	Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Equal – Ανδρομέδα: www.equal-greece.gr 

●	 	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας: www.gsrt.gr 

●	 	Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: www.duth.gr 

●	 	Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: www.ntua.gr 

●	 	Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ): www.espa.gr 

●	 	ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος: www.demokritos.gr 

●	 	Ελληνικό Κέντρο Ηλεκτρονικού Εμπορίου: www.atp.gr 

●	 	Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) 
Α.Ε.: www.eommex.gr 

●	 	Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών: www.acci.gr 

●	 	Επιμελητήριο Ηρακλείου: www.ebeh.gr 

●	 	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»: www.
antagonistikotita.gr 

●	 	Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»: www.infosoc.gr 

●	 	Ευρωπαϊκή Επιτροπή: http://ec.europe.eu/index_el.htm 

●	 	ΚΕΤΑ Ιονίων Νήσων: www.keta-ionion.gr 

●	 	Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: www.aueb.gr 

●	 	Πανεπιστήμιο Αιγαίου: www.aegean.gr 

●	 	Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: www.uom.gr 

●	 	Πανεπιστήμιο Πατρών: www.upatras.gr 

●	 	Πανεπιστήμιο Πειραιά: www.unipi.gr 

●	 	Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας: www.observatory.gr 

●	 	Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης: www.teithe.gr 

●	 	Τ.Ε.Ι. Κρήτης: www.teicrete.gr 

●	 	Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου: www.teimes.gr 
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●	 	Τ.Ε.Ι. Πειραιά: www.teipir.gr 

●	 	Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) Α.Ε.: 
www.tempme.gr 

●	 	Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Δικτυωθείτε: 
www.go-online.gr 
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URLs

http://dsslab.cs.unipi.gr http://www.bizidea.eu http://www.infosoc.gr

http://e-articles.info/ http://www.bizidea.eu http://www.infosum.net

http://edu4adults.blogspot.com http://www.cisco.com http://www.ips.gr 

http://el.wikiversity.org http://cosmo-one.gr http://www.lib.duth.gr 

http://epixeirein.gr http://www.digitallife.gr http://www.lib.duth.gr 

http://e-rooster.gr http://www.e-agorazo.gr http://www.makthes.gr

http://espa.com.gr http://www.ebusinessforum.gr http://www.microsoft.com 

http://espa.com.gr http://www.eeei.gr http://www.microsoft.com 

http://gba.gr http://www.eltrun.gr http://www.neo2.gr

http://gtzingounis.pblogs.gr http://www.ependyseis.gr http://www.netrino.gr

http://kamaras.blogspot.com http://www.eranistis.gr http://www.numbersland.gr

http://merchant.hi.gr http://www.ergosshop.gr http://www.plant- 
management.gr

http://nemertes.lis.upatras.gr http://www.findbiz.gr http://www.shape.gr

http://pacific.jour.auth.gr http://www.franchise.gr http://www.sigmalive.com

http://portal.kathimerini.gr http://www.gandg.gr http://www.tanea.gr 

http://sites.google.com http://www.getsms.gr http://www.teiser.gr

http://thenetwar.com http://www.goldenguide.gr http://www.tempme.gr

http://www.acci.gr http://www.go-online.gr http://www.tovima.gr

http://www.aislab.aueb.gr http://www.icap.gr http://www.yuboto.gr

http://www.asite4u.gr http://www.in2life.gr
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων        
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 
Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8846852, Fax. 210 8846853
www.imegsevee.gr • info@imegsevee.gr 

Κυριάκος Μαμούκαρης
O Κυριάκος Μαμούκαρης είναι 
στέλεχος της ΕΥΔ ΕΠ «Ψηφιακή 
Σύγκλιση» με εμπειρία στα 
συγχρηματοδοτούμενα έργα και τη 
σχεδίαση τεχνολογικών λύσεων για 
τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 

Είναι πτυχιούχος Μαθηματικός με 
ειδικότητα α) στη στατιστική και 
την επιχειρησιακή έρευνα, β) τα 
υπολογιστικά μαθηματικά και γ) την 
πληροφορική. Επίσης είναι κάτοχος 
μεταπτυχιακών διπλωμάτων στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και 
στα Πληροφοριακά Συστήματα 
(MIS).

Είναι συγγραφέας τριών βιβλίων και 
πολλών επιστημονικών εργασιών 
και άρθρων σε θέματα Τεχνολογίας 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 
καθώς και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και Μάρκετινγκ.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

• Διαδίκτυο και ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και την E.E

• Το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)

• Μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου

• Προώθηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω διαδικτύου

• Το κινητό εμπόριο (m-commerce)

• Αναζήτηση χρηματοδότησης και προγραμμάτων ενίσχυσης

• Θεσμικό και νομικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο

• Πώς να δημιουργήσω το δικό μου ηλεκτρονικό κατάστημα

Το Ινστιτούτο Μικρών 

Επιχειρήσεων της Γενικής 

Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 

(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι μη 

κερδοσκοπικός φορέας 

υλοποίησης μελετών και ερευνών 

για θέματα που αφορούν στις 

πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις της βιοτεχνίας, του 

εμπορίου και των υπηρεσιών. 

Ιδρύθηκε το 2006 και αποτελεί το 

φορέα τεκμηρίωσης, ανάπτυξης, 

υποστήριξης και προβολής των 

θέσεων και προτάσεων της 

ΓΣΕΒΕΕ για την οικονομία, την 

απασχόληση, τη φορολογία, την 

ασφάλιση, την εκπαίδευση - 

κατάρτιση και τα επαγγελματικά 

προσόντα. 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διαθέτει 

πιστοποιητικό διαχειριστικής 

επάρκειας δικαιούχου 

και παράλληλα είναι 

θεσμοθετημένος φορέας 

παροχής υπηρεσιών διά βίου 

εκπαίδευσης (ν.3879/2010) για το 

ανθρώπινο δυναμικό των μικρών 

επιχειρήσεων.

www.imegsevee.gr




