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Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ 
 

 

 Θεωρώ  καθήκον  μου,  να  τονίσω  την  ιδιαίτερη  συμβολή  του  κυρίου  

Αλεξανδράκη  στη  δημιουργία  αυτής  της  διπλωματικής  εργασίας. Αποτελεί  

ιδιαίτερη  τιμή  για  εμένα  το  γεγονός,  ότι  ο  κύριος  Αλεξανδράκης,  δέχθηκε  

να  συνεργαστούμε  μεταφέροντας  μου,  τις  απεριόριστες  γνώσεις  και  την  

πολύτιμη  εμπειρία  του. 

 

 Επιπλέον,  για  την  εν  γένει  συμπαράσταση,  την  υποστήριξη  και  την  

συνεισφορά  του  για  την  ολοκλήρωση  της  εργασίας,  ευχαριστώ  θερμά                

τον  κύριο  Ιγνατιάδη  Σπύρο,  Γενικό  Διευθυντή  του  Σ.Ε.Π.Β.Ε. (Σύνδεσμος  

Επιχειρήσεων  Πληροφορικής  Βορείου  Ελλάδος). Η  συμβολή  του  ήταν  

καταλυτική. 

 

 Επιθυμώ  επίσης,  να  εκφράσω  τις  ευχαριστίες  μου  στο  Πανεπιστή-  

μιο  Μακεδονίας  που  μου  προσέφερε  έξι  από  τα  πιο  ενδιαφέροντα  και  

αποδοτικά  χρόνια  της  ζωής  μου (τέσσερα  στο  προπτυχιακό  τμήμα  του  

Οικονομικού  και  δύο  στο  μεταπτυχιακό  των  Πληροφοριακών  Συστημά-  

των – MIS). 

 

 Τέλος,  θέλω  να  ευχαριστήσω  τους  γονείς  μου,  την  αδερφή  μου,  

τον  γαμπρό  μου  και  πάνω  από  όλα  τον  ανιψιό  μου,  για  την  

συνεχόμενη  υποστήριξη,  ενθάρρυνση  και  αγάπη  τους  κατά  την  διάρκεια  

των  σπουδών  μου. “Σας  ευχαριστώ  που  πάντα  ήσασταν  δίπλα  μου  και  

με  στηρίζατε. Η  παρουσία  σας  αυτή  μου  έδωσε  το  θάρρος  και  τη  

δύναμη  να  συνεχίσω”.          



Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 

 

 Η  παρούσα διπλωματική  εργασία  προσεγγίζει  το ηλεκτρονικό εμπόριο  

(Η.Ε.) στις  μέρες  μας,  παγκοσμίως  και  συγκεκριμένα στην  Ελλάδα, κυρίως  

ως  προς  την  κοινωνική  και  οικονομική  του  χρήση.  

 

 Αφετηρία  της  εργασίας  αποτελεί  ο  ορισμός  του  Η.Ε. και  η  αναφορά  

στις  τεχνολογίες  του,  δηλαδή  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  (e-mail),           
η  ηλεκτρονική  ανταλλαγή  δεδομένων  (EDI),  οι  ηλεκτρονικοί  κατάλογοι,     
οι  ηλεκτρονικές  εφαρμογές  και  η  ηλεκτρονική  διαφήμιση  (electronic  

advertising). Στη  συνέχεια,  αναλύεται  η  υποδομή  του  e-commerce  για  

την  στήριξη  των  εφαρμογών  του,  τόσο  σε  τεχνικό  όσο  και  σε  διοικητικό  

επί-  πεδο  και  η  διασύνδεση  των  επιχειρηματικών  εταίρων  που  συναλ-  

λάσσονται  ηλεκτρονικά  μέσω  τοπικών δικτύων (LANs),  μητροπολιτικών    

δικτύων (MANs)  και  δικτύων  ευρείας  περιοχής (WANs),  του  Internet,  των  

δικτύων  προστιθέμενης  αξίας (VANs)  και  τέλος,  των  συστημάτων  διαχεί-  

ρισης  μηνυμάτων (MHSs). 

 

 Ακολουθεί  η  παρουσίαση  των  συστατικών  του  Η.Ε.,  όπως  το         

e-mail,  το  EDI  και  οι  βάσεις  δεδομένων (databases). Σύμφωνα  με  το  EDI  

τονίζεται  η  σχέση  του  με  το  επιχειρησιακό  περιβάλλον,  το  νομικό  του  

πλαίσιο,  οι  προοπτικές  του  στον  ελληνικό  χώρο,  τα  παραδείγματα    

εφαρμογών  του  στην  Ελλάδα,  τα  πρότυπα  EDIFACT,  ένα  παράδειγμα  

μηνύματος  EDIFACT,  καθώς  και  μία  λίστα  μερικών  μηνυμάτων. 

Προχωρώντας,  εξετάζεται  η  σχέση  μεταξύ  Η.Ε.  και  επιχειρήσεων,             

ο  τρόπος  διεξαγωγής  των  συναλλαγών  μεταξύ  των  επιχειρήσεων,            

η  πορεία  των  ηλεκτρονικών  επιχειρήσεων  τα  τελευταία  χρόνια  και  τα  

οφέλη  για  την  εταιρεία/επιχείρηση. Επίσης,  άκρως  σημαντική  είναι  η              

σχέση  μεταξύ  H.E.  και  καταναλωτών,  ως  προς  την  ασφάλεια  των  

συναλλαγών  στο  Internet,  τις  παροχές  προς  τον  πελάτη  όπως  και  τα  

πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα  που  παρουσιάζονται  για  τον  καταναλωτή. 

 



 Μετέπειτα,  γίνεται  μια  αναφορά  στην  εταιρεία  “Πλαίσιο  Computers”  

και  στην  ύπαρξη  της  ασφάλειας  στο  e-commerce,  περιγράφοντας  το  

Webshop  της  Εγνατίας  Τράπεζας. Επιπλέον,  προσδιορίζεται  η  σχέση  e-

commerce  και  e-business  και  η  συμβολή  της  Exodus A.E.,  μια  από  τις  

μεγαλύτερες  εταιρείες,  στο  χώρο  του  e-business  και  συγκεκριμένα  του  e-

commerce. Η  ανάπτυξη  του  Η.Ε  στην  Ευρώπη,  στις  άλλες  χώρες 

(Ιαπωνία)  και  κυρίως  στην  Ελλάδα,   αποτελεί  τον  κεντρικό  άξονα  της  

διπλωματικής  εργασίας. 

 

 Περαιτέρω,  αναλύονται  μερικές σημαντικές  εφαρμογές, επιδεικνύοντας  

τον  τρόπο  λειτουργίας  τους  και  μια  σειρά  από  παραδείγματα,  επί  το  

πλείστον,  οικονομικής  και  κοινωνικής  σημασίας. Στο  επόμενο  κεφάλαιο  

διαγράφονται  οι  κοινωνικοοικονομικές  συνέ-  πειες  που  διαμορφώνονται  

μέσα  από  διάφορα  sites  όπως,  ιατρική  on  line,  εύρεση  εργασίας  από  

άτομα  με  ειδικές  ανάγκες  και  πολλά  άλλα. Ακόμη,  τονίζεται  η  οικουμενι-  

κότητα  του  Η.Ε.  και  η  συμβολή  του  ΟΟΣΑ (Οργανισμός  Οικονομικής  

Συνεργασίας  και  Ανάπτυξης)  στο  Η.Ε.,  μέσα  από  μια  σειρά  πρωτοβου-  

λιών. Τελειώνοντας,  παρουσιάζεται  ποια  αναμένεται  να  είναι  η  εξέλιξη  

του  Η.Ε.,  οι  νέες  τάσεις  και  προοπτικές  του,  τι  προβλέπεται  για  το  

μέλλον,  επικεντρώνοντας  ιδιαίτερα  την  προσοχή  μας  στην  Ελλάδα.        

Το  μήνυμα  είναι  αισιόδοξο.    

 

 Σκοπός  της  συγκεκριμένης  εργασίας  είναι  η  όσο  το  δυνατόν  πιο  

έγκυρη  και  ορθολογική  προσέγγιση,  του  Ηλεκτρονικού  Εμπορίου,  στις  

μέρες  μας,  με  σκοπό  την  περαιτέρω – μελλοντική  ανάπτυξη  του. Με  την  

προσπάθεια  αυτή,  φιλοδοξώ  να  μεταφέρω  στον  αναγνώστη,  τις  γνώσεις  

και  εμπειρίες  που  αποκόμισα  από  την  ενασχόληση  μου  με  το  συγκεκρι-  

μένο  επίκαιρο  θέμα  και  θέλω  να  υποσχεθώ  ότι  η  προσπάθεια  μου  αυτή  

είναι  μόνο  η  αρχή  μιας  σειράς  ανάλογων  προσπαθειών.       
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To Ηλεκτρονικό Εμπόριο και οι Κοινωνικοοικονομικές του Επιπτώσεις 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  1:  Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
 

 Η  εμπορική  δραστηριότητα  αποτελούσε  ανέκαθεν  τον  κινητήριο  

μοχλό  για  την  ανάπτυξη  της  οικονομικής  δραστηριότητας  σε  κάθε  

κοινωνία. Αυτό  ισχύει  πολύ  περισσότερο  σήμερα,  που  στο  πλαίσιο  της  

παγκόσμιας  αγοράς  το  υπερεθνικό  πλέον  εμπόριο  ξεπερνά  τους  

γεωγραφικούς  περιορισμούς  και  τις  τοπικές  κλίμακες. Οι  παραδοσιακές  

οικονομικές  δραστηριότητες  υφίστανται,  με  την  εισαγωγή  της  ψηφιακής  

οικονομίας,  δραστικές  μεταβολές,  τόσο  ως  προς  τον  τρόπο  λειτουργίας  

τους,  όσο  και  ως  προς  την  ίδια  τους  την  ταυτότητα  και  τη  δομή. Την  

ίδια  στιγμή  δημιουργούνται  νέα  πεδία  και  τρόποι  ανάπτυξης  επιχειρημα-  

τικής  δραστηριότητας  σε  μεγάλη  κλίμακα  και  εύρος  εφαρμογής. 

  

 Ο  τομέας  που  γνωρίζει  τη  μεγαλύτερη  εξέλιξη  στον  εμπορικό  χώρο  

του  Internet  τους  τελευταίους  μήνες  είναι  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο,  το  

λεγόμενο  e-commerce (οι  εμπορικές  συναλλαγές  μέσω  Internet). 

Αξιοποιώντας  τα  πλούσια  πολυμεσικά  χαρακτηριστικά  του  Web 

(multimedia),  η  μεταφορά  των  προϊόντων  και  των  υπηρεσιών  από  τον  

πραγματικό  στον  “ψηφιακό”  κόσμο  γίνεται  πλέον  πραγματικότητα.           

Οι  χρήστες  μπορούν  με  το  πάτημα  ενός  πλήκτρου  κυριολεκτικά,  να  

ενημερωθούν  για  τα  προϊόντα  και  τις  υπηρεσίες  που  παρέχουν  τα  

“ηλεκτρονικά  καταστήματα”.  

 

 Όπως  συμβαίνει  στην  πραγματική  αγορά,  έτσι  και  στον  Web  

μπορούμε  να  διαμορφώσουμε  κατάλληλα  έναν  χώρο,  προκειμένου  να  

εκθέσουμε  και  να  μεταπωλήσουμε  τα  προϊόντα  ή  τις  υπηρεσίες  που  

προσφέρονται. “Βιτρίνα”  του  καταστήματος  στην  προκειμένη  περίπτωση  

είναι  η  πρώτη  σελίδα (home  page)  που  πληροφορεί  τον  χρήστη  για  

τους  τομείς  δραστηριοποίησης  του  ίδιου  του  καταστήματος,  τα  είδη  των  

προϊόντων,  καθώς  και  τις  ισχύουσες  προσφορές. Την  εξασφάλιση  του  

χώρου,  στον  οποίο  θα  “στήσουμε”  το  κατάστημα  μας,  αναλαμβάνουν  

συνήθως  τα  ηλεκτρονικά  εμπορικά  κέντρα,  τα  γνωστά  Internet  malls.     

Το Internet  mall  έχει  ως  σκοπό  τη  “στέγαση”  των  ηλεκτρονικών  
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καταστημάτων  σε  ένα  περιβάλλον  ευχάριστο,  φιλικό  και  προπαντός  

εύχρηστο,  ώστε  οι  χρήστες  να  “χαζεύουν“  στις  βιτρίνες  και  να  βρίσκουν  

εύκολα  και  γρήγορα  τα  προϊόντα  που  τους  ενδιαφέρουν. Η  συναλλαγή  

κατά  την  πώληση  μέσα  από  ένα  κατάστημα  του  Web,  πραγματοποιείται  

με  τη  μορφή  παραγγελίας,  από  τον  πελάτη  προς  το  κατάστημα,  η  

χρέωση,  αντίστοιχα,  γίνεται  είτε  με  πιστωτική  κάρτα  είτε  με  αντικατα-  

βολή. Αυτό  σημαίνει  ότι  ο  χρήστης  έχει  διαθέσιμη  μια  αίτηση  παραγ-  

γελίας,  όπου  αναγράφονται  τόσο  τα  προϊόντα,  οι  ποσότητες  και  οι  τιμές  

τους  όσο  και  τα  προσωπικά  του  στοιχεία. Ένα  από  τα  πρώτα  οργανω-  

μένα  ελληνικά  Internet  malls  είναι  το  Cosmos  Mall  του  δικτύου  της  

CompuLink  που  φιλοξενεί  διάφορα  καταστήματα  μεταξύ  των  οποίων  και  

ηλεκτρονικά  βιβλιοπωλεία. Επιπλέον,  στην  ελληνική  αγορά  του  Internet  

αξίζει  να  αναφέρουμε  το  Greek  On–Line  Shop1,  ενώ  αντίστοιχη  δραστη- 

ριότητα  αναπτύσσει  και  ο  κόμβος  NetCity2,  της  εταιρίας  Grup Multimedia. 

   

 Η  νέα  ηλεκτρονική  τεχνολογία  της  πληροφορικής  των  δικτύων  και  

του  Ηλεκτρονικού  Εμπορίου (Η.Ε),  τροποποιεί  εκ  βάθρων  τις  κλασικές  

μορφές  του  εμπορίου  και  των  συναλλαγών. Το  λιανεμπόριο,  το  διεθνές  

και  διακομιστικό  εμπόριο  και  οι  άλλες  παραδοσιακές  μορφές  του  εμπο-  

ρίου  μεταλλάσσονται  και  παίρνουν  τις  νέες  μορφές  του  Ηλεκτρονικού  

Εμπορίου,  οι  οποίες  εξασφαλίζουν  την  διακίνηση  προϊόντων  και  υπηρε- 

σιών  μέσα  από  τις  φόρμες  του: 

← B to E (Business  to  Employ),  από  μία  επιχείρηση  προς  τους  

εργαζομένους  της,   

↑   B to B (Business  to  Business),  από  μία  επιχείρηση  προς  μία  άλλη 

επιχείρηση  με  ηλεκτρονικό  τρόπο,   

→   B to C (Business  to  Consumer),  μεταξύ  μιας  επιχείρησης  και  του  

τελικού  καταναλωτή,  

                                                           
1 Αποτελεί τον πρώτο κόμβο στον Web με αποκλειστικά εμπορικό περιεχόμενο και  
απευθύνεται σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν το Internet για 
την προώθηση των προιόντων τους (http://www.goshop.gr). 
2  Δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην υποστήριξη υπηρεσιών μελέτης και σχεδιασμού Web sites, 
όπως είναι το Web Consulting και Authoring. Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στον τομέα της 
εικαστικής επιμέλειας (http://www.netcity.gr).    
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↓   B to A (Administration),  μεταξύ  των  υπηρεσιών  του  δημοσίου  και  

των  επιχειρήσεων  και  περιλαμβάνει  την  ηλεκτρονική  διενέργεια  

των  δημοσίων  διαγωνισμών,  ηλεκτρονική  κατάθεση  προσφορών κτλ  

°   G to C (e–government),  μεταξύ  των  υπηρεσιών  του  δημοσίου  και  

του  τελικού  καταναλωτή. Οι  εφαρμογές  του  G to C,  περιλαμβάνουν  

την  συνολική  εξυπηρέτηση  του  πολίτη  από  το  δημόσιο  τομέα  με  

ηλεκτρονικό  τρόπο.  

 

 Μέχρι  τώρα  το  60%  του  Η.Ε  στο  Διαδίκτυο  πραγματοποιείται  στις  

ΗΠΑ  μέσω  αμερικανικών  επιχειρήσεων,  ενώ  μόλις  το  20%  στην  

Ευρώπη. Η  ΗΠΑ  είναι  μια  χώρα  με  τις  γνωστές  τεχνολογικές  υποδομές  

και  τη  γνωστή  διείσδυση  των  νέων  τεχνολογιών  στις  επιχειρήσεις.         

Οι  ευρωπαϊκές  επιχειρήσεις  δείχνουν  σαφή  πορεία  ανάκαμψης,  αφού  σε  

πολλούς  τομείς,  όπως  τηλεπικοινωνίες  και  λογισμικό,  φαίνεται  να    

συναγωνίζονται  επάξια  τις  αμερικανικές  εταιρίες. Στην  Ευρώπη  η  έλλειψη  

ακόμη  εφαρμογής  του  απαραίτητου  νομοθετικού  πλαισίου,  το  υψηλό  

κόστος  μεταφορών,  η  πολυπλοκότητα  των  ζητημάτων  της  καταγραφής  

των  προσωπικών  και  ευαίσθητων  στοιχείων,  η  έλλειψη  υψηλής  τεχνολο-  

γικής  υποδομής  από  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  ευρωπαϊκών  επιχειρή-  

σεων  σε  σχέση  με  τις  ΗΠΑ,  εμποδίζουν  την  πλήρη  ανάπτυξη  του  Η.Ε  

σε  όλα  τα  επίπεδα  και  για  όλα  τα  αγαθά. Επομένως,  παρατηρείται  ότι  

στις  ΗΠΑ  υπάρχουν  ικανοποιητικότερα  στοιχεία  από  ότι  στην  
Ελλάδα  και  γενικότερα  στην  Ευρώπη.            

 

 Ειδικότερα,  εδώ  και  δύο  χρόνια  περίπου,  στην  ελληνική  αγορά  

εμφανίστηκε  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο,  αυτή  η  νέα  μέθοδος  προώθησης  

και  πώλησης  προϊόντων,  μέσω  Internet. Η  μορφή  αυτή  του  εμπορίου,  

διαδεδομένη  και  δοκιμασμένη  σε  προηγμένες  τεχνολογικά  ή  εναρμονι-  

σμένες  με  το  Internet  χώρες  όπως  Αμερική,  Δανία,  Νορβηγία,  Φιλανδία,  

Σουηδία,  κερδίζει  έδαφος  και  στην  υπόλοιπη  Ευρώπη  και  φυσικά  και  

στην  Ελλάδα. Η  αποδοχή  που  έχει  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  στις  

προαναφερόμενες  χώρες,  αλλά  και  τα  υψηλά  κονδύλια  που  επενδύθηκαν  

και  συνεχίζουν  να  επενδύονται  στην  έρευνα  και  δημιουργία  των  
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εργαλείων  κατασκευής  ηλεκτρονικών  μεθόδων  πώλησης,  έχουν  αλλάξει  

ριζικά  την  άποψη  που  επικρατούσε  αρχικά,  ότι  τέτοιοι  μέθοδοι  

συναλλαγής  και  διακίνησης  προϊόντων  δεν  διασφαλίζουν  ικανοποιητικά  

τόσο  τον  καταναλωτή  όσο  και  τον  πωλητή. Η  ασφάλεια  των  ηλεκτρο-  

νικών  συναλλαγών  ήταν  από  την  αρχή  το  σημείο  στο  οποίο  δόθηκε  

έμφαση  από  όλους  όσους  ασχολήθηκαν  με  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο,  

ώστε  να  μπορούμε  να  πούμε  σήμερα  με  σιγουριά  ότι  μια  συναλλαγή  

που  διεκπαιρώνεται  μέσω  ηλεκτρονικού  καταστήματος  είναι  το  ίδιο  

ασφαλής  με  μια  αντίστοιχη  συναλλαγή  που  πραγματοποιείται  με  τις  

κλασσικές  μεθόδους  πώλησης.  

 

 Το  νέο  περιβάλλον  που  γεννιέται  στις  μέρες  μας  και  θα  

κυριαρχήσει  στο  μέλλον  θέτει  πολλές  προκλήσεις  και  παρέχει  νέες  

ευκαιρίες,  οι  οποίες  μπορούν  να  επηρεάσουν  θετικά  στο  σύνολο  της  την  

Ελληνική  Κοινωνία. Στην  Ελλάδα,  στις  μέρες  μας,  αρκετές  εμπορικές  

επιχειρήσεις  χρησιμοποιούν  συστήματα  Η.Ε  κυρίως  στο  χώρο  του  

λιανεμπορίου. Δημοφιλής  χρήση  του  e-commerce  είναι  η  αυτόματη    

παρακολούθηση  αποθήκης  και  παραγγελιών  μεταξύ  προμηθευτή  και  

λιανεμπόριο,  η  αποστολή  επιχειρησιακών  εγγράφων  αλλά  και  η  απλή  

ηλεκτρονική  επικοινωνία. Οι  χρήσεις  του  βέβαια  είναι  ανεξάντλητες. 

 

 Σήμερα,  παρατηρείται  μια  τάση  υπέρ  του  Η.Ε  μέσω  του  Διαδικτύου  

σε  επίπεδο  καταναλωτή. Πρόσφατη  έρευνα  του  Οικονομικού  Πανεπιστη-  

μίου,  έδειξε  ότι  το  50%  σχεδόν  των  ελλήνων  χρηστών  στο  Διαδίκτυο,  

πραγματοποίησε  μέσα  στο  1999  κάποια  αγορά  μέσω  αυτού,  από  μια  

ξένη  ή  ελληνική  ηλεκτρονική  επιχείρηση. Βέβαια  από  την  άλλη,  ένα  

ποσοστό  καταναλωτών  αποθαρρύνεται  από  τη  χρήση  του  Η.Ε.. Τα άτομα  

αυτά,  οι  καταναλωτές  και  γενικότερα  οι  αποδέκτες  των  υπηρεσιών,  

νιώθοντας  ότι  βρίσκονται  μέσα  σε  ένα  ασαφές  και  συγκεχυμένο  περιβάλ-  

λον  και  έχοντας  ελάχιστες  εγγυήσεις  ως  προς  την  ποιότητα  της  προστα-  

σίας  που  τους  παρέχονται,  αποθαρρύνονται  από  τη  σύναψη  συμβάσεων  

online  και  με  τον  τρόπο  αυτό  οδηγούνται  στο  να  μην  εκμεταλλευθούν  

τις  νέες  δυνατότητες.   
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  2:  Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ 
  

 

 Οι  εμπορικές  συναλλαγές    

που  καταρτίζονται  μέσω  του  

Internet,  αποτελούν  το  ηλεκτρο-  
νικό  εμπόριο  (e-commerce).       
Οι  τεχνολογίες  πληροφορικής  και  

επικοινωνιών,  επιβάλλουν  το  e-

commerce  ως εμπορική διαδικασία         

και  κατά  συνέπεια  επιφέρουν  σημαντικές  αλλαγές  στη  σχέση  μεταξύ  

αγοραστή  και  πωλητή,  στη  διαφήμιση  και  προώθηση,  στην  υποστήριξη  

του  πελάτη,  στην παραγγελία,  πληρωμή,  διανομή  και  παράδοση.            

Το  Ηλεκτρονικό  Εμπόριο  που  διεξάγεται  εδώ  και  αρκετά  χρόνια  σε  

κλειστά  δίκτυα  συναλλασσομένων,  με  μορφές  όπως  η  ηλεκτρονική  
ανταλλαγή  δεδομένων (EDI),  αποκτά  τελείως  διαφορετική  διάσταση  με  

το  Internet. Το  χαμηλό  κόστος,  η  ευκολία  χρησιμοποίησης  και  η  

ταχύτητα  εξάπλωσης,  καθιστούν  το  Internet  σημαντικό  εμπορικό  μέσο  

κυρίως  για  τις  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  και  τους  καταναλωτές. Μολονότι  

σήμερα  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  εστιάζεται  στην  ηλεκτρονική  πώληση  

υπηρεσιών  και  προϊόντων  από  τις  επιχειρήσεις  προς  τους  καταναλωτές,  

αναμένεται  σημαντική  αύξηση  του  εμπορίου  μεταξύ  επιχειρήσεων,  το  

έτος  2000 (μεγαλύτερη  από  70%). 

 

 Το  Internet  δημιουργεί  νέες  σημαντικές  ευκαιρίες  για  τις  

επιχειρήσεις,  ιδιαίτερα  τις  μικρομεσαίες. Επιτρέπει  τη  χαμηλού  κόστους  

διαφήμιση  και  δίνει  τη  δυνατότητα  στην  επιχείρηση  να  γνωστοποιήσει  

την  παρουσία  της  σε  μία  πολύ  μεγαλύτερη  διεθνή  αγορά  24  ώρες  το  

24ωρο  και  σε  πολλές  περιπτώσεις  χωρίς  τη  μεσολάβηση  τρίτων.           

Ο  αριθμός  των  προϊόντων  ή  υπηρεσιών,  που  διαθέτονται  στο  internet,  

είναι  ακόμη  περιορισμένος  αλλά  αυξάνεται  δραστικά. Η  πώληση  

προϊόντων  και  η  παροχή  υπηρεσιών  μέσω  internet  είναι  ιδιαίτερα  

”ελκυστική“  για  τις  επιχειρήσεις  γιατί  το  κόστος  συναλλαγής  είναι  μικρό,     

οι  απευθείας  συναλλαγές  με  τους  αγοραστές  χωρίς  μεσάζοντες  είναι  
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περισσότερο  κερδοφόρες  για  τις  επιχειρήσεις  και  ο  τρόπος   συναλλαγής  

μέσω  internet  είναι  για  όλους  τους  συμμετέχοντες  ιδιαίτερα  εύκολος  και  

πολύ  γρήγορος. 

 

  Υπάρχουν   διάφοροι  τρόποι  σύναψης  συμφωνιών  στο  internet.      

Μια  δυνατότητα  είναι  μέσω  της  ιστοσελίδας,  όπου  η  αποδοχή  της  

πρότασης  σύναψης  σύμβασης  γίνεται  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου. 

Μια  δεύτερη  δυνατότητα  σύναψης  συμφωνίας,  είναι  απευθείας  μέσω  της  

ιστοσελίδας  με  τη  συμπλήρωση  ενός  προϋπάρχοντος  δελτίου  παραγ-  

γελίας. Μια  συμφωνία  μπορεί  να  συναφθεί  επίσης  χωρίς  τη  μεσολάβηση  

ιστοσελίδας  αλλά  με  ανταλλαγή  μόνο  ηλεκτρονικών  μηνυμάτων. Μια  

συμφωνία  μπορεί  τέλος  να  συναφθεί  και  προφορικά  μέσω  τηλεφωνικής  

επικοινωνίας  πωλητή  και  αγοραστή,  η  οποία  γίνεται  μέσω  Ίντερνετ. 

 

  Διακρίνονται  κυρίως  τρία  είδη  συμφωνιών  που  συνάπτονται  στο  

internet. Η  πρώτη  κατηγορία  είναι  η  πώληση  πραγμάτων  διαφόρων   

τύπων  όπως  βιβλία,  ρούχα  ή  φαγητό. Η  δεύτερη  είναι  η  πώληση   

προϊόντων  σε  ηλεκτρονική  μορφή,  όπως  προγράμματα  ηλεκτρονικών   

υπολογιστών  ή  ακόμη  και  βιβλία,  μουσική  ή  βίντεο. Τέλος,  η  τρίτη   

κατηγορία  συμφωνιών,  αφορά  την  παροχή  υπηρεσιών  στον  χρήστη  του 

internet. Παρόμοια  παραδείγματα  είναι  το  Telebanking,  η  τηλεφωνική    

επικοινωνία  μέσω  Ίντερνετ,  η  παροχή  συμβουλών  ή  το  video-

conferencing. 

 

 Το  νομικό  πλαίσιο  της  σύναψης  συμβάσεων  στο  internet,  καθορί- 

ζεται  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο  από  την  Οδηγία  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτή-  

των  για  τις  συμβάσεις  από  απόσταση  και  το  νέο  Σχέδιο  Οδηγίας  για  το  

ηλεκτρονικό  εμπόριο. 

 

 Καθώς το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων  

''μεταφέρεται''  στις  ηλεκτρονικές  πολιτείες  των  on-line  συστημάτων  και  

του  internet,  ο  επιχειρηματικός  κόσμος  αναπτύσσεται  ταχύτατα  στο  νέο  

αυτό  περιβάλλον. Η  υλοποίηση  όμως  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  σε 

computerised  περιβάλλον  δεν  είναι  σημερινή  ιδέα. 
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 Οι  ρίζες  της  εμπορικής  εκμετάλλευσης  των  on-line  συστημάτων 

πληροφόρησης  και  επικοινωνίας  είναι  ιδέα  παλαιοτέρων  δεκαετιών 

(COMPUSERVE  στις  Η.Π.Α  και  MINITEL  στη  Γαλλία)  με  αρκετά  μεγάλη 

διάδοση. Σήμερα  το  on-line  κοινό  (πελάτες,  καταναλωτές  εμπορικοί  

συνεργάτες,  επιχειρήσεις)  είναι  δεκάδες  εκατομμύρια  σε  ολόκληρο  τον 

κόσμο. Η  ανάπτυξη  της  τεχνολογίας  έδωσε  τη  δυνατότητα  για  έκρηξη  

στο  World  Wide  Web  και  την  εξάπλωση  της  σε  όλα  τα  επίπεδα  συμπε-

ριλαμβανομένων  και  των  online  συστημάτων  που  αποκτούν  έτσι νέες δια-  

στάσεις  και  προσελκύουν  μεγάλο  εύρος  επιχειρηματικών  ενδιαφερόντων.    

 

 Το  σημαντικότερο  επαγγελματικό  και  επιχειρηματικό  εργαλείο  του 

Δικτύου  ο  World  Wide  Web  είναι  μια  interactive  multimedia  

πλατφόρμα,  ιδανική  για  την  ανάπτυξη  όλων  των  σύγχρονων  επαγ- 

γελματικών  και  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων. 

 

 Το  online  περιβάλλον  είναι  ένας  χώρος  όπου  οι  οργανισμοί,          

οι  εταιρείες,  οι  ιδιώτες  θα  πρέπει  να  αναπτύξουν  νέες  στρατηγικές  για  

να  το  αξιοποιήσουν  αποτελεσματικά. Αντίθετα  από  αυτό  που  ισχύει  

σήμερα  με  τα  παραδοσιακά  μέσα,  έντυπα,  ραδιόφωνο,  τηλεόραση,          

ο  internet  serfer  έχει  τη  δυνατότητα  να  επέμβει  στον  τρόπο  με  τον  

οποίο  η  πληροφορία  ή  το  εμπορικό  μήνυμα  φτάνει  σε  αυτόν. Η  νέα  

αμφίδρομη  αυτή  μορφή  επικοινωνίας  προσφέρει  νέο  έδαφος  για 

καινούργια  προϊόντα,  υπηρεσίες  ή  μηνύματα  τα  οποία  ταχύτατα, αποτελε-  

σματικά  και  κερδοφόρα  κινούνται  πλέον  μέσω  του  W.W.W. 

 

 ΄Ετσι  αρχικά,  πολλές  εταιρείες  που  έχουν  συνδεθεί  στο  Internet, 

έχουν  αναπτύξει  δικές  τους  σελίδες  ή  ακόμα  και  δικούς  τους  Web 

Servers  ολοκληρωμένων  εμπορικών  υπηρεσιών. Ακόμα  όμως  και  μικρότε- 

ρες  επιχειρήσεις  όπως  δισκοπωλεία,  βιβλιοπωλεία,  είδη  τέχνης  και  άλλα,  

έχουν  την  ευχέρεια  πλέον  να  συμμετέχουν  στην  παγκόσμια  αγορά  

ξεπερνώντας  τα  σύνορα  της  πόλης  ή  του  κράτους  τους.    
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 Αξίζει,  στο  σημείο  αυτό  να  αναφέρουμε  ότι  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο 

γενικά  μπορεί  να  αναλυθεί  σε  πέντε  επίπεδα. Αυτά  είναι: 
 

Ε Π Ι Π Ε Δ Ο Ο Ν Ο Μ Α Σ Ι Α 

4 Στρατηγικές  Διεπιχειρησιακής  Ολοκλήρωσης 

3 Στρατηγικές  Επιχειρηματικής  Ολοκλήρωσης 

2 Εφαρμογές  Η.Ε. 

Εφαρμογές  Υποστηριζόμενες  από  Η.Ε. 

1 Τεχνολογίες  Η.Ε. 

0 Τηλεπικοινωνιακή  Υποδομή 
 
 
 Μερικές  από  τις  τεχνολογίες  ηλεκτρονικού  εμπορίου  είναι  οι  εξής: 

h Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο  (e-mail):  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  

επιτρέπει  την  επικοινωνία  μεταξύ  της  επιχείρησης  και  των πελατών,  

προμηθευτών,  έτσι  ώστε  να  υπάρχει  ανταλλαγή  οποιουδήποτε  είδους 

πληροφορίας  απαιτείται  και  να  μπορούν  να  «επικοινωνούν»  τα    

διάφορα  υπολογιστικά  συστήματα  μεταξύ  τους.  

 

h Ηλεκτρονική  ανταλλαγή  δεδομένων  (EDI): το  EDI  αναφέρεται 

αποκλειστικά  και  μόνο  (και  όπου  αυτό  απαιτείται)  στην  ηλεκτρονική 

ανταλλαγή  δεδομένων. Τέτοια  παραδείγματα  είναι: οι  παραγγελίες  των 

πελατών,  η  αναλυτική  κίνηση  του  λογαριασμού,  οι  διάφορες  αναφο-  

ρές κ.λ.π. Το  κύριο  πλεονέκτημα  ανάπτυξης  αυτής  της  εφαρμογής  

είναι  το  γεγονός  ότι  μπορούν  να  εντοπιστούν  τόσο  σε  λειτουργικό  

επίπεδο  όσο  και  σε  επίπεδο  επιχειρησιακών  στρατηγικών,  πιθανά  

λάθη  π.χ  επαναπληκτρολόγηση  στοιχείων. Επίσης,  εξοικονομούνται  

χρήματα,  υπάρχει  δυνατότητα  για  μείωση  των  αποθεμάτων  και  τέλος,  

μπορούν  να  συσφιχθούν  οι  σχέσεις  μεταξύ  εταιρείας  και  πελατών,  

προμηθευτών .  

 

h Ηλεκτρονικοί  κατάλογοι: η  ανάπτυξη  ηλεκτρονικών  καταλόγων   

επιτρέπει  τη  διασύνδεση  των  εσωτερικών  εφαρμογών  αποθήκευσης 

πληροφοριών  για  τα  προϊόντα  και  στη  συνέχεια  την  αυτόματη  
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δημιουργία  καταλόγων  για  τα  προϊόντα  αυτά. Οι  κατάλογοι  στέλνονται 

ηλεκτρονικά,  συνήθως  με  τεχνολογία  F.T.P. (File  Transfer  Protocol).   

Η  παραπάνω  δομή  κρίνεται  αναγκαία,  εξαιτίας  του  γεγονότος  ότι  οι  

κατάλογοι  αυτοί  ενημερώνονται  και  αλλάζουν  με  αυτόματο  τρόπο,  

οποτεδήποτε  υπάρχει  αλλαγή  των  στοιχείων–τιμών,  έτσι  ώστε  οι  

πελάτες  να  έχουν  άμεσα  τις  τελευταίες πληροφορίες  πώλησης–

παραγγελίας  των  εμπορευμάτων  τους  (διατίμηση). 

 

h Ηλεκτρονικές  εφαρμογές: αμέτρητες  είναι  οι  εφαρμογές  που   

αναπτύσσονται. Για  παράδειγμα  οι  ηλεκτρονικές  φόρμες  (electronics  

forms)  οι  οποίες  σχεδιάζονται  σε  εύχρηστο  και  φιλικό  “παραθυρικό”  

περιβάλλον  για  τον  πελάτη  και  συμπληρώνονται  κάθε  φορά  που         

ο τελευταίος  επιθυμεί  να  παραγγείλει  τα  προϊόντα  του  ηλεκτρονικά. 

Επιπλέον,  υπάρχει  η  δυνατότητα  για  δημιουργία – συμπλήρωση – 

αποστολή  συγκεκριμένων  ερωτηματολογίων  τα  οποία  θα  σχετίζονται  

με  την  αγορά  και  το  επίπεδο  εξυπηρέτησης  του  πελάτη  ή  με  άλλες  

πληροφορίες  που χρειάζεται  ο  πωλητής – χονδρέμπορος  – παραγωγός.  

 

h Ηλεκτρονική  διαφήμιση  (Electronic  Advertising): άκρως  σημαντική    

για  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο, όπου  αποτελεί  κομβικό  σημείο λειτουργίας  

για  την  επιχείρηση  διότι  μόνο  με  τη  σωστή  ηλεκτρονική διαφήμιση  

μπορεί  η  παρουσία  στο  δίκτυο  και  κατά  επέκταση  οπουδήποτε  αλλού  

να  αποβεί  αποδοτική  και  ωφέλιμη  για  αυτήν.   
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3:  Υ Π Ο Δ Ο Μ Η 
 
 
 Για  την  υλοποίηση  των  εφαρμογών  ηλεκτρονικού  εμπορίου  δεν 

απαιτείται  ιδιαίτερος  εξοπλισμός  σε  hardware. Μια  εφαρμογή  Η.Ε.  μπορεί  

να  ‘τρέξει’,  σε  οποιαδήποτε  hardware  πλατφόρμα,  από  ένα  μικροϋπολο-  

γιστή  ή  προσωπικό  υπολογιστή,  μέχρι  ένα  mainframe. 

 

 Για  την  υλοποίηση  των  εφαρμογών  του  Η.Ε.  απαιτείται  η  

δημιουργία  της  κατάλληλης  υποδομής  που  θα  στηρίξει  τις  εφαρμογές  

αυτές  τόσο  σε  τεχνικό  όσο  και  σε  διοικητικό  επίπεδο. Απαιτείται               

η  ύπαρξη  τηλεπικοινωνιακής  υποδομής  που  να  υποστηρίζει εφαρμογές  

ηλεκτρονικού  εμπορίου. Υπάρχουν  πολλές  τηλεπικοινωνιακές  λύσεις  και  ο  

χρήστης  έχει  τις  εξής  δυνατότητες  τηλεπικοινωνιακής  σύνδεσης: 

h Μέσω  του  Δημόσιου  Επιλεγόμενου  Τηλεφωνικού  Δικτύου (PSTN) 

h Μέσω  του  Επιλεγόμενου  Δικτύου  ISDN 

h Μέσω  Μισθωμένων  Γραμμών (Leased Lines) 

h Μέσω  του  δικτύου  HELLASPAC 

h Μέσω  του  δικτύου  HELLASCOM 

 

 Από  τη  στιγμή  που  έχουμε  τηλεπικοινωνιακή  σύνδεση,  το  επόμενο 

επίπεδο  είναι  η  ηλεκτρονική  διασύνδεση  των  επιχειρηματικών  εταίρων 

που  συναλλάσσονται  ηλεκτρονικά. Οι  μηχανισμοί  ηλεκτρονικής  διασύνδε-  

σης  δεν  είναι  αμοιβαία  αποκλειόμενοι  μεταξύ  τους  και  πολλές  επιχειρή-  

σεις  χρησιμοποιούν  διαφορετικά  είδη  τηλεπικοινωνιακής  υποδομής  για  

διαφορετικές  επιχειρηματικές  εφαρμογές. 

 

 Οι  βασικές  επιλογές  είναι  οι  εξής: 

 ΤΟΠΙΚΑ  ΔΙΚΤΥΑ  ( LANs) 
 Tα  τοπικά  δίκτυα  LANs  επιτρέπουν  την  διασύνδεση  υπολογιστών 

που  βρίσκονται  σε  μικρή  γεωγραφική  απόσταση  μεταξύ  τους,  συνήθως 

μέσα  σε  μια  επιχείρηση,  στο  ίδιο  κτίριο  ή  το  πολύ  σε  γειτονικά  κτίρια.  

Η χρήση  τους  επιτρέπει  τη  διασύνδεση  αυτόνομων  Η/Υ  με  σκοπό  την 

ανταλλαγή  πληροφοριών  και  την  από  κοινού  χρήση  πόρων  και 
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εφαρμογών. Στα  πλαίσια  του  Ηλεκτρονικού  Εμπορίου,  τα  Τοπικά  Δίκτυα 

μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  την  υλοποίηση  συστημάτων  ηλεκτρο-  

νικού  ταχυδρομείου  ενδοεπιχειρησιακά,  καθώς  και  για  την  ανάπτυξη  

άλλων  εφαρμογών  επικοινωνίας  μεταξύ  των  εργαζομένων. Στα  πλεονε- 

κτήματα  των  LANs  μπορούν  να  αναφερθούν: το  μικρό  σχετικά κόστος  

υλοποίησης  τους  και  η  δυνατότητα  που  προσφέρουν  στα  στελέχη  μιας  

επιχείρησης  να  εξοικειωθούν  με  μεθόδους  ηλεκτρονικής  επικοινωνίας  

μεταξύ  τους,  προτού  ίσως  αυτή  χρησιμοποιηθεί  και  για  την επικοινωνία  

με  άλλες  επιχειρήσεις. Αντιθέτως,  στα  μειονεκτήματα  των  Τοπικών  

Δικτύων  μπορεί  φυσικά  να  καταταγεί  το  περιορισμένο  εύρος χρήσης  τους  

καθώς  δεν  προσφέρονται  φυσικά  για  υλοποίηση πραγματικών  εφαρμογών  

Ηλεκτρονικού  Εμπορίου,  αλλά  μόνο  για  επιχειρησιακή  επικοινωνία. 

 
 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ  ΔΙΚΤΥΑ  (MANs)  &  ΔΙΚΤΥΑ  ΕΥΡΕΙΑΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

(WANs) 
 Tα  Μητροπολιτικά  Δίκτυα  (Metropolitan  Area  Networks,  MANs) 

αποτελούν  μια  ενδιάμεση  περίπτωση  σε  σχέση  με  τα  LANs  και  τα 

WANs. Η  χρήση  του  όρου  Μητροπολιτικό  Δίκτυο  αναφέρεται  στη 

διασύνδεση  υπολογιστών,  που  βρίσκονται  διασκορπισμένα  μέσα  στην  

ίδια  πόλη  ή  το  πολύ  μέσα  σε  μια  γεωγραφική  περιοχή  που  χαρακτη-  

ρίζεται  από  τον  ίδιο  τηλεφωνικό  κωδικό  και  η  διαχείρηση  τους  είναι  

αρμοδιότητα  της  επιχείρησης  ή  των  επιχειρήσεων  που  τα  χρησιμοποιεί. 

Ένα  Μητροπολιτικό  Δίκτυο  που  επιτρέπει  μεγαλύτερο  εύρος  εφαρμογών,  

είναι  δυσκολότερο  στη  διαχείριση  και  κοστίζει  συνήθως  περισσότερο  από  

ένα Τοπικό  Δίκτυο. 

 

 Τα  Δίκτυα  Ευρείας  Περιοχής  (Wide  Area  Networks)  επιτρέπουν  τη 

διασύνδεση  υπολογιστών  ανεξάρτητα  από  τη  μεταξύ  τους  γεωγραφική 

απόσταση. Μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  οποιαδήποτε  εφαρμογή 

Ηλεκτρονικού  Εμπορίου,  αλλά  οι  χρήστες  τους  πρέπει  να  αναλάβουν  

όλη  την  τεχνική  διαχείριση  του  δικτύου. Τα  Δίκτυα  Ευρείας  Περιοχής 

προσφέρονται  ιδιαίτερα  για  μεγάλου  μεγέθους  επιχειρήσεις  που  έχουν 

αρκετή  εξοικείωση  με  θέματα  τεχνολογιών  δικτύων  και  ταυτόχρονα  έχουν 

ανάγκη  για  απομακρυσμένη  επικοινωνία,  με  μεγάλες  απαιτήσεις  ασφα- 
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λείας  και  δεν  επικοινωνούν  με  μεγάλο  αριθμό  εταίρων. Έτσι,  Δίκτυα 

Ευρείας  Περιοχής  βρίσκουν  συνήθως  εφαρμογή  σε  ενδο-επιχειρησιακή 

επικοινωνία  μεταξύ  απομακρυσμένων  σημείων  μεγάλων  επιχειρήσεων 

π.χ.  τραπεζικά  δίκτυα,  παγκόσμια  ενδοεπιχειρησιακά  δίκτυα  πολυεθνικών 

επιχειρήσεων. 

 

Στα  πλεονεκτήματα  τους  κατατάσσονται  οι  μεγάλες  δυνατότητες  

ασφαλείας  που  παρέχουν  καθώς  δεν  παρεμβάλλεται  κανένα  τρίτο  μέρος 

στην  επικοινωνία. Αντίθετα,  σαν  μειονεκτήματα  μπορούν  να  αναφερθούν 

το  μεγάλο  κόστος  λειτουργίας  και  συντήρησης  και  η  δυσκολία  διαχεί-  

ρισης  τους. 

 
 INTERNET 

 Το  γνωστό  διεθνές  Διαδίκτυο  έχει  αρχίσει  πρόσφατα  να  αποκτά 

μεγάλο  ενδιαφέρον  για  επιχειρηματικές  χρήσεις. Στα  πρώτα  χρόνια 

εμφάνισης  του  Ηλεκτρονικού  Εμπορίου,  το  Internet  δεν  θεωρήθηκε  σαν 

πρόσφορο  μέσο  για  ηλεκτρονικές  εμπορικές  συναλλαγές,  κυρίως  λόγω 

της  έλλειψης  ασφάλειας  και  κεντρικής  διαχείρισης  του. Τα  τελευταία 

χρόνια  όμως,  έχουν  αναπτυχθεί  σημαντικές  εφαρμογές (κυρίως  μέσω  του 

World  Wide  Web)  συγκεκριμένα  στον  τομέα  της  διαφήμισης  και  

προώθησης, αλλά  επίσης  και  στις  πωλήσεις, στην  ηλεκτρονική  παράδοση  

και  στις  ηλεκτρονικές πληρωμές. 

 

 Τα  κύρια  πλεονεκτήματα  του  δικτύου  είναι  το  γραφικό  περιβάλλον 

διεπαφής,  το  σχετικά  μικρό  κόστος  χρήσης  του  και  η  ευρεία  εξάπλωση 

του  παντού. Αντίθετα,  στα  μειονεκτήματα  του  δικτύου  μπορούν  να 

χρεωθούν,  η  μη  ύπαρξη  κάποιου  κεντρικού  διαχειριστή  που  να  εγγυάται 

την  ταχύτητα,  την  αξιοπιστία  και  τη  διαθεσιμότητα  του  δικτύου,  οι  μικρές 

δυνατότητες  ασφαλείας  που  παρέχει  το  δίκτυο  και  η  όχι  τόσο  μεγάλη 

εξάπλωση  για  επιχειρηματικούς  σκοπούς. 
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 ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ( VANs) 
 Tα  Δίκτυα  Προστιθέμενης  Αξίας  αποτελούν  ίσως  το  πλέον  ευρέως 

χρησιμοποιούμενο  επικοινωνιακό  μέσο  για  ανταλλαγές  εμπορικών 

δεδομένων  μεταξύ  των  επιχειρήσεων. Έτσι,  η  ανταλλαγή,  παραστατικών 

και  άλλων  ‘ευαίσθητων‘  επιχειρηματικών  πληροφοριών  γίνεται  κυρίως 

μέσω  τέτοιων  δικτύων  λόγω  κυρίως  των  αυξημένων  χαρακτηριστικών 

ασφαλείας  τους. Τα  VAN  αποτελούν  τηλεπικοινωνιακές  πλατφόρμες  που  

επιτρέπουν  όχι  μόνο  τη  διαμεταγωγή  δεδομένων,  αλλά  συνήθως  έχουν  

τη δυνατότητα  κάποιων  παρεμβολών  που  ‘προσθέτουν  αξία‘  στα  

δεδομένα αυτά. Η  ανταλλαγή  EDI  μηνυμάτων  είναι  μια  από  τις  κυριό-  

τερες  χρήσεις των  VANs. 

 
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ( MHSs) 

 Τα  Συστήματα  Διαχείρισης  Μηνυμάτων  (Message  Handling  Systems)  

αποτελούν  μια  υποκατηγορία  των  VANs  και  επιτρέπουν  στους 

συνδρομητές  τους  την  ανταλλαγή  μηνυμάτων  (σε  μορφή  ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου,  EDI  και  άλλη),  καθώς  και  τη  χρήση  υπηρεσιών 

ηλεκτρονικού  καταλόγου. Ουσιαστικά  τα  MHS  δίκτυα  προσφέρουν  μια  πιο 

φθηνή  εναλλακτική  λύση  σε  σχέση  με  τα  VANs  για  τους  χρήστες  που 

επιθυμούν  κυρίως  την  ανταλλαγή (αποστολή  και  λήψη)  EDI  και  E-MAIL  

μηνυμάτων,  αλλά  δεν  ενδιαφέρονται  τόσο  για  τις  υπόλοιπες  υπηρεσίες 

που  μπορεί  να  παράσχει  ένα  VAN.  

 

 Έτσι,  το  κύριο  πλεονέκτημα  ενός  MHS  συστήματος  είναι,  το 

συγκριτικά  με  τα  VANs,  μικρότερο  κόστους  του,  ενώ  σαν  μειονέκτημα 

μπορεί  να  καταγραφεί  το  πιο  περιορισμένο  εύρος  υπηρεσιών  που 

προσφέρει. Περαιτέρω,  ισχύουν  τα  πλεονεκτήματα  και  μειονεκτήματα των  

VANs. Το  σύστημα  MHS  που  βασίζεται  στο  πρωτόκολλο  Χ.400,  που  

είναι  το  πρωτόκολλο  επικοινωνίας  στο  7ο  επίπεδο  κατά  το  αρχιτεκτονικό 

μοντέλο  δικτύων  του  OSI  (open  systems  interraction),  χρησιμοποιείται  σε 

όλες  σχεδόν  τις  τεχνολογικά  προηγμένες  χώρες  όπως,  Γερμανία,  

Ολλανδία,  Σκανδιναβικές  χώρες,  Καναδά,  ΗΠΑ  (κυρίως  σε  συστήματα 

διακινήσεως  παραστατικών  εγγράφων, EDI). Υποστηρίζεται  και  συντηρείται  
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από  τους  κύριους  Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς  (κυρίως  κρατικούς),  

οι  οποίοι  σε  κάθε  χώρα  απολαμβάνουν  της  εμπιστοσύνης  του  κοινού. 

 

 Από  το  φθινόπωρο  του  1998  βρίσκεται  σε  πραγματική  λειτουργία, 

από  τον  ΟΤΕ  Α.Ε.,  το  πρώτο  Δημόσιο  Δίκτυο  Διαχείρισης  Μηνυμάτων 

<< ERMIS400>>. Το  σύστημα  αυτό  βασίζεται  σε  διεθνώς  καθιερωμένες 

προδιαγραφές  (Χ.400,  Χ.500,  Χ435/F.435),  υποστηρίζει  πλήρως  την 

χρήση  ελληνικών  χαρακτήρων  και  χαρακτηρίζεται  από  την  υψηλή 

ασφάλεια  και  αξιοπιστία  της  διακινούμενης  πληροφορίας. Το  δίκτυο 

ERMIS400  προσφέρει,  επιπλέον,  τη  βασική  πλατφόρμα  για  ηλεκτρονική 

ανταλλαγή  τιμολογίων,  παραγγελιών,  ενταλμάτων  πληρωμής,  κ.λ.π., 

μεταξύ  των  επιχειρήσεων,  για  άλλες  υπηρεσίες  EDI,  για  την  υποβολή 

ευαίσθητων  ηλεκτρονικών  ‘εντύπων’,  όπως  οι  φορολογικές  δηλώσεις, 

καθώς  και  για  την  παροχή  υπηρεσιών  ηλεκτρονικού  καταλόγου.           

Στο παρακάτω  σχήμα  φαίνονται  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  ενός  MHS  

συστήματος: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “ERMIS”“ERMIS”Συγκρότημα Τηλεματικής  & Τερμ. Διατάξεων

Δομή του μηνύματος Χ.400

ENVELOPEENVELOPE

HEADING

BODY

PART-1

PART-2

Περιέχει πληροφορία για την μεταφορά του μηνύματος

Περιέχει τον έλεγχο πληροφορίας του μηνύματος

… …
… ...

Περιέχει την ουσία του μηνύματος

Τα μέρη του σώματος του Χ.400 μηνύματος μπορούν
να περιέχουν κείμενο (P2, P35 - EDI), γραφικά κτλ.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  4:  Σ Υ Σ Τ Α Τ Ι Κ Α  Τ Ο Υ    
E – C O M M E R C E 

 

4.1]   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ  ( e–mail ) 

 Το  Ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  (Electronic Mail)  είναι  το  άμεσο   

αντίστοιχο  του  παραδοσιακού  ταχυδρομείου  σε  ηλεκτρονική  μορφή. Έτσι, 

το  e-mail  επιτρέπει  την  επικοινωνία  μεταξύ  χρηστών  για  την  ανταλλαγή 

οποιουδήποτε  είδους  πληροφορίας. Κάθε  χρήστης  έχει  ένα  ηλεκτρονικό 

‘γραμματοκιβώτιο’  όπου  μπορεί  να  δέχεται  και  να  διαβάζει  τα  μηνύματα 

που  του  στέλνουν  οι  άλλοι  χρήστες. Παρακάτω παραθέτουμε δύο σχήματα  

τα  οποία  δείχνουν  τη  σχέση  μεταξύ  κλασσικού  ταχυδρομείου  και  e-mail. 

4
5 / 1 1 / 2 0 0 0 /

M e s s e n g e r  4 0 0  A d m i n i s t r a t i o n ,  X . 4 0 0  O v e r v i e w i n f o n e t
S O F T W A R E   S O L U T I O N S

T h e  P o s t a l  M e t a p h o r

 

 Το  Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο  αποτελεί  την  “πλέον“  ευρέως 

χρησιμοποιούμενη  εφαρμογή  ηλεκτρονικής  επικοινωνίας,  όχι  μόνο  μεταξύ 

των  επιχειρήσεων  αλλά  και  μεταξύ  μεμονωμένων  χρηστών. Η  χρήση  του 

σε  προηγμένες  χώρες  είναι  τόσο  διαδεδομένη  που  πολλές  φορές  δεν 

αναφέρεται  καθόλου  μεταξύ  των  τεχνολογιών  Ηλεκτρονικού  Εμπορίου. 

M e s s e n g e r  4 0 0  A d m i n i s t r a t i o n ,  X . 4 0 0  O v e r v i e w i n f o n e t
S O F T W A R E   S O L U T I O N S

T h e  E l e c t r o n i c  V e r s i o n

5
5 / 1 1 / 2 0 0 0 /
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 Το  Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο  ή  Ανταλλαγή  Διαπροσωπικών  Μηνυ- 

μάτων  (IPM – Interchange  of  Personal  Messages),  προσφέρεται  από  όλα  

τα  δίκτυα,  είτε  είναι  τοπικά  είτε  είναι  ευρείας  περιοχής. Το  Ηλεκτρονικό  

Ταχυδρομείο  όμως  μέσω  δικτύων  προστιθέμενης  αξίας (VAN),  δίνει  την  

δυνατότητα  στον  χρήστη  να  έχει  e-mail  υψηλών  προδιαγραφών, δηλ.  

ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  με  ασφάλεια  και  εμπιστευτικότητα,  ιδιαίτερα  

χρήσιμο  για  επιχειρήσεις,  οργανισμούς,  φορείς  ή  και  ιδιώτες  που  ασχο-  

λούνται  με  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο. Τα  δίκτυα  αυτά  προσφέρουν  επίσης  

πρόσθετες  υπηρεσίες  όπως  κεντρική  διαχείριση,  προσωπικά  γραμματο-  

κιβώτια,  λίστα  παραληπτών,  βαθμούς  εμπιστευτικότητας,  ασφαλείας  και  

ταχύτητας,  πλήρη  αναφορά  για  την αποστολή,  μεταφορά  και  παραλαβή  

των  μηνυμάτων  και  άλλες  πολλές υπηρεσίες. 

 

 Το  MHS/X400  είναι  ένα  δίκτυο  προστιθέμενης  αξίας  που  προσφέρει  

όλες  τις  ανωτέρω  υπηρεσίες. Στο  επόμενο  σχήμα  φαίνεται  η  δομή  ενός 

μηνύματος  όταν  χρησιμοποιείται  δίκτυο  MHS. 

“ERMIS”“ERMIS”Συγκρότημα Τηλεματικής  & Τερμ. Διατάξεων

Δομή του μηνύματος Χ.400

ENVELOPEENVELOPE

HEADING

BODY

PART-1

PART-2

Περιέχει πληροφορία για την μεταφορά του μηνύματος

Περιέχει τον έλεγχο πληροφορίας του μηνύματος

… …
… ...

Περιέχει την ουσία του μηνύματος

Τα μέρη του σώματος του Χ.400 μηνύματος μπορούν
να περιέχουν κείμενο (P2, P35 - EDI), γραφικά κτλ.
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4.2] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EDI ) 
 Οι  εξελίξεις  των  τελευταίων  ετών  στο  χώρο  της  Πληροφορικής  και 

των  Τηλεπικοινωνιών  αύξησαν  τον  προβληματισμό  αναφορικά  με  το  

ρόλο  που  η  τεχνολογία  μπορεί  να  διαδραματίσει  για  την  υποστήριξη 

ευαίσθητων  επιχειρηματικών  διαδικασιών. Αποτελεί  πλέον  κοινό  τόπο  για 

τη  διεθνή  επιχειρηματική  κοινότητα  ότι  ο  ρόλος  αυτός  δεν  μπορεί  να 

είναι  ρόλος  υποστήριξης,  όπως  συνέβαινε  μέχρι  τώρα,  αλλά  καθοδηγη- 

τικός,  με  την  έννοια  ότι  η  τεχνολογία,  με  τις  σύγχρονες δυνατότητες  της  

μπορεί  να  οδηγήσει  σε  νέες  επιχειρηματικές  ευκαιρίες  και  άρα  σε  

αποδοτικότερη  επιχειρηματική  δραστηριότητα. 

 

 Η  Ελλάδα, μια  χώρα  με  μεγάλη  παράδοση  στο  χώρο του  Εμπορίου 

δεν  έχει  ακόμη  επωφεληθεί  από  τις  ευκαιρίες  που  η  νέα  τεχνολογία  της  

παράσχει. Ένας  σημαντικός  λόγος  για  αυτή  την καθυστέρηση  είναι  η  

ελλιπής  ενημέρωση  των  ελληνικών  επιχειρήσεων  για  τις  ευκαιρίες  αυτές. 

Στα  πλαίσια  αυτά,  στο  Οικονομικό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών  λειτουργεί  από  

το  1991  μία  ερευνητική  ομάδα  με  αντικείμενο  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο.     

Επιπλέον,  η  συνεχής  συνεργασία  με  άλλα  ακαδημαϊκά ιδρύματα  της  

Ελλάδας  και  του  εξωτερικού,  όπως  και  η  ενεργός  συμμετοχή  σε  όλες  

τις  προσπάθειες  που  γίνονται  σήμερα  στη  χώρα  μας,  έχουν  ως  στόχο  

την  προώθηση  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου. Παράλληλα,  έχει  δημιουργηθεί  

από  τα  μέσα  του  προηγουμένου  έτους  η  Εθνική  Επιτροπή  Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου  προκειμένου  να  εκπονηθούν  οι  βασικές  αρχές  που  θα διέπουν  

στο  μέλλον  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο,  τόσο  σε  τεχνικό  όσο  και  σε  νομικό  

επίπεδο. 

 

 Η  πλέον  συχνά  αναφερόμενη  τεχνολογία  ηλεκτρονικού  εμπορίου 

είναι  η  Ηλεκτρονική  Ανταλλαγή  Δεδομένων (Electronic  Data  Interchange), 

σε  σημείο  μάλιστα  που  πολλές  φορές  οι  όροι  EDI  και  Ηλεκτρονικό 

Εμπόριο  να  ταυτίζονται. 

 

 Ειδικότερα,  το  EDI (Electronic  Data  Interchange),  Ηλεκτρονική 

Μεταβίβαση  Δεδομένων,  ορίζεται  σαν  την  επικοινωνία  και  ανταλλαγή 
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δομημένης  πληροφορίας  σε  μορφή  προσυμφωνημένων μηνυμάτων  μεταξύ  

υπολογιστικών  συστημάτων  μέσω  δικτύων  τηλεπικοινωνιών. 

 

 Τα  κύρια  χαρακτηριστικά  του  EDI  που  το  ξεχωρίζουν  από  κάθε 

άλλη  μορφή  ηλεκτρονικής  συναλλαγής  είναι: 

Διεθνή  πρότυπα – κοινή  γλώσσα. (a) 

(b) 

(c) 

Ανεξαρτησία  από  μέγεθος,  τύπο  και  γεωγραφική  θέση  επιχείρησης. 

Ανθρώπινος  έλεγχος  αλλά  όχι  παρέμβαση. 

 

 
 

4.2.1]   Η  ΣΗΜΑΣΙΑ  ΤΟΥ  E.D.I 
 Το  E.D.I  είναι  η  αποστολή  και  λήψη  εμπορικών  και  διοικητικών  

δεδομένων  (παραστατικών)  όπως  τιμολόγια,  παραγγελίες,  τιμοκατάλογοι  

κ.λ.π.  που  έχουν  μορφοποιηθεί  βάση  προτύπων,  μεταξύ  συστημάτων  

Η/Υ  συναλλασσόμενων  εταίρων,  με  την  ελάχιστη  ανθρώπινη  παρέμβαση. 

Για  τους  εμπορικούς  εταίρους  που  εισάγουν  E.D.I.  έχουν  βρεθεί  πολλά  

πλεονεκτήματα  συμπεριλαμβανομένων: 

 

 Μείωση  του  λειτουργικού  κόστους  στη  διεκπεραίωση  εμπορικών  

παραστατικών  μέχρι  και  50%. 

 

 

 

Ταχύτητα,  ακρίβεια  και  ελαχιστοποίηση  λαθών. 

Απελευθέρωση  προσωπικού  για  απασχόληση  σε  πιο  παραγωγικές  

διαδικασίες. 

Ικανοποίηση  πελατών  μέσω  έγκαιρων  και  έγκυρων  παραδόσεων  και  

μείωση  του  εμπορικού  κύκλου (ο  βαθμός  απόκρισης  ανεβαίνει  από  το  

60%  μέχρι  και  το  90%). 

Στρατηγικά  οφέλη  μέσω  παραγωγής  just-in-time,  εφαρμογή  quick  

response,  διατήρηση  ελάχιστου  αποθέματος (σε  μερικές  ελληνικές  

εταιρείες  μέσω  του  E.D.I.  το  απόθεμα  μειώθηκε  μέχρι  και  το  20%). 
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 Το  αναπτυσσόμενο  διεθνές  ενδιαφέρον  για  το  E.D.I.  εξηγείται  από  

τους  παρακάτω  λόγους: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το  E.D.I.  ως  παράγοντας  επέκτασης  των  “συνόρων”  μιας  επιχείρησης 

Το  E.D.I.  ως  ανταγωνιστικό  όπλο  σε  συνθήκες  διεθνοποίησης  του  

εμπορίου  

 Το  E.D.I.  ως  αναπόσπαστο  κομμάτι  νέων  εμπορικών  πρακτικών (π.χ 

quick  response) 

Το  E.D.I.  ως  δεύτερη  φάση  της  ολοκλήρωσης  πληροφοριακών  

συστημάτων 

Το  E.D.I.  ως  μέρος  πρωτοβουλιών  διεθνών  οργανισμών (π.χ.  ΟΗΕ,  

ΕΕ,  κ.λ.π) [1].  

 

 Όσον  αφορά  την  διεθνή  αγορά  του  E.D.I.,  υπάρχει  η  πρωτοπορία  

της  Βορείου  Αμερικής  με  περίπου  το  70%  των  συστημάτων. Η  Ευρώπη  

βρίσκεται  αρκετά  πίσω  με  περίπου  το  23%  των  εγκατεστημένων  

συστημάτων. Ωστόσο  παρατηρούνται  θετικές  προοπτικές  εξάπλωσης  
του  E.D.I.  στον  Ευρωπαϊκό  χώρο  λόγω  του  ότι  υφίστανται,  μια  ισχυρή  

κρίσιμη  μάζα (η  Αγγλία  και  η  Γερμανία  έχουν  από  15.000  χρήστες  

περίπου),  συγκεκριμένα  κοινοτικά  προγράμματα (όπως  TEDI,  IDA,  κ.λ.π)  

και  Ευρωπαϊκές  πρωτοβουλίες  για  συγκεκριμένους  κλάδους (π.χ  ένδυση,  

τράπεζες,  αυτοκίνητα,  κ.λ.π).  

 

         

 

4.2.2]   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  &  EDI 

 Ανεξάρτητα  από  τον  τύπο  και  τον  όγκο  των  συναλλαγών,  το 

σύγχρονο  περιβάλλον  μιας  επιχείρησης  αυτοματοποιεί  με  εφαρμογές 

πληροφορικής,  τις  διαδικασίες: 

Παρακολούθηση  λογαριασμών  και  μισθοδοσίας. 

Διαχείριση  αποθήκης. 

Οργάνωση  παραγωγής. 

Εξυπηρέτηση  πελατών. 
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 Τυπικές  συναλλαγές  που  πραγματοποιούνται  σχεδόν  σε  κάθε  τύπο 

επιχείρησης  περιλαμβάνουν: 

∗ 

∗ 

∗ 

∗ 

∗ 

) 

) 

) 

) 

Παραγγελίες 

Τιμολόγια 

Τιμοκατάλογοι 

Αποδείξεις 

Βεβαιώσεις 

 

 Όπως  φαίνονται  και  στο  σχήμα: 

 

 

 Για  την  διεκπεραίωση  αυτών  των  συναλλαγών  και  την  ολοκλήρωση 

του  επιχειρηματικού  κύκλου  χρησιμοποιούνται  διάφορες  μέθοδοι  επικοι- 

νωνίας,  όπως: 

Αλληλογραφία   79% 

Προφορικά   15% 

TELEX      2% 

FAX  και  Δίκτυα  Δεδομένων   4% 
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 Η  συνήθης  ροή  της  πληροφορίας  μεταξύ  δύο  επιχειρήσεων 

απεικονίζεται  σχηματικά  ως  εξής:       

 

 Τα  ακόλουθα  προβλήματα  εντοπίζονται  όταν  η  πληροφορία 

ανταλλάσσεται  όπως  περιγράψαμε  παραπάνω: 

h 

- 
- 
- 
- 
- 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

Διαχείριση  γραπτών  πληροφοριών  αντιστοιχεί  σε  9.1  εκατομμύρια  

ανθρωποέτη  ανά  έτος: 

48%  παραγωγή  εγγράφων 

25%  ανάγνωση  εγγράφων 

16%  αναζήτηση  των  πληροφοριών  μέσα  στα  έγγραφα 

9%  ανάγνωση  των  πληροφοριών  διαχείρισης 

2%  μετάφραση 

Ασυμβατότητα  εφαρμογών  υπολογιστών  

Επαναπληκτρολόγηση 

Υψηλό  ποσοστό  σφαλμάτων 

Απώλεια  χρόνου 

Αύξηση  διάρκειας  εμπορικού  κύκλου 

Υψηλό  κόστος 
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4.2.3]   ΤΟ  EDI  ΣΕ  ΜΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 Το  EDI  επιδρά  στην  λειτουργία  μιας  επιχείρησης  με  τον  τρόπο  

που  παρουσιάζεται  στο  παρακάτω  σχήμα: 

 

Εδώ  η  επικοινωνία  δεν  γίνεται  σε  πραγματικό  χρόνο  και  με  

παρέμβαση  του  χρήστη  αλλά  γίνεται  ομαδικά  και  αυτόματα  χωρίς  

ανθρώπινη παρέμβαση,  παρά  μόνο  για  εργασίες  ελέγχου  και  διαχείρισης. 

 

 Σύμφωνα  με  αυτή  την  λογική,  τα  Λειτουργικά  Οφέλη  από  τη  χρήση  

του  EDI  σε  μια  επιχείρηση,  όταν  εντάσσεται  στον  επιχειρηματικό  κύκλο, 

εντοπίζονται  σε: 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

μείωση  καθυστερήσεων  και  λαθών,  

ελαχιστοποίηση  χειρωνακτικής  επέμβασης (πληκτρολόγηση,  εκτύπωση), 

αύξηση  παραγωγικότητας  και  όγκου  συναλλαγών, 

μείωση  αποθεμάτων  και  επίδοση  “just  in  time“, 

καλύτερη  εξυπηρέτηση  πελατών, 

ευέλικτη  διαχείριση  και  πληρέστερος  ποιοτικός  έλεγχος, 

βέλτιστη  σύνδεση  και  διαχείριση  εμπορικών  και  χρηματικών  ροών. 
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 Τα  Στρατηγικά  Οφέλη  από  το  EDI  μπορούν  να  συνοψιστούν  ως: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

4 

− 

− 

− 

− 

4 

βελτίωση  ποιότητας  και  επεξεργασίας  της  πληροφορίας  που 

συνεπάγεται  αύξηση  της  προστιθέμενης  αξίας  της  πληροφορίας  στην 

υπηρεσία  ή  το  προϊόν, 

ανάπτυξη  νέων  υπηρεσιών, 

βελτίωση  επικοινωνίας  εμπορικών  εταίρων, 

βελτίωση  προγνώσεων  και  μείωση  κινδύνων, 

καλύτερη  αξιοποίηση  ανθρώπινου  δυναμικού, 

καλύτερη  εμπορική  αντίδραση, 

διατήρηση  ή  αύξηση  ανταγωνιστικότητας, 

μεγαλύτερη  αποτελεσματικότητα  δημοσίων  και  ιδιωτικών  υπηρεσιών, 

άρση  πολιτιστικών  και  διοικητικών  φραγμών  στο  διεθνές  εμπόριο. 

 

 

4.2.4]   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  ΚΑΙ  EDI 

 Η  εξάπλωση  και  η  χρήση  των  δικτύων  υπολογιστών  αποτελεί  την 

καλύτερη  λύση  για  την  ανάπτυξη  και  εξάπλωση  της  τεχνολογίας  του  

EDI  στο  άμεσο  μέλλον. Είναι  γενικά  αποδεκτό  ότι  τα  δίκτυα υπολογιστών  

σε  οποιαδήποτε  μορφή  τους,  θα  πρέπει  να  εξασφαλίζουν  τον  τελικό  

χρήστη/συνδρομητή  όσον  αφορά: 

λειτουργία  ανεξάρτητη  από  το  σύστημα  και  τις  εφαρμογές  του χρήστη 

αξιοπιστία  και  διαθεσιμότητα  κατά  τη  μετάδοση 

ικανοποιητικές  υπηρεσίες  υποστήριξης  στο  χρήστη,  όπως, 

εναλλακτική  δρομολόγηση, 

διαδικασίες  ανάκτησης, 

επιβεβαίωση  μηνυμάτων, 

ασφάλεια,   

και  όλα  αυτά  στο  μικρότερο  δυνατό  κόστος 

 

 Το  EDI  είναι  μια  από  τις  πολλές  τεχνολογίες  που  ωφελείται 

ιδιαίτερα  από  την  ανάπτυξη  των  συγχρόνων  τηλεπικοινωνιακών  δικτύων. 
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Οι  δημοφιλέστεροι  τύποι  των  δικτύων  που  είναι  οι  πιο  κατάλληλοι για  

EDI  συναλλαγές  συνοψίζονται  στα: 

⎬ 

⎬ 

⎬ 

∂ 

• 

÷ 

≠ 

≡ 

δημόσια  μεταγόμενα  δίκτυα,  είτε  φωνής  ή  δεδομένων (Public 

Switched  Telephone/Data  Networks,  PSTN/PSDN), 

ιδιωτικά  δίκτυα (Private  Networks), 

δίκτυα  υπηρεσιών  προστιθέμενης  αξίας (Value-Added  Data Services  

Networks,  VANs). 

 

 Κάθε  τύπος  δικτύου  έχει  τα  πλεονεκτήματα  και  τα  μειονεκτήματα 

του  και  εξυπηρετεί  τις  ανάγκες  συγκεκριμένων  ομάδων  χρηστών  σε 

συγκεκριμένο  γεωγραφικό  χώρο. 

 

 Τα  Δίκτυα  Προστιθέμενης  Αξίας,  Value  Added  Networks (VANs), 

χρησιμοποιούνται  πολύ  στις  κοινότητες  EDI  για  να  λύσουν  τα  συναφή  

με  τη  διεξαγωγή  των  επικοινωνιών  προβλήματα  μέσα  σε  ένα  ανομοιό- 

μορφο  περιβάλλον,  όσον  αφορά  τον  εξοπλισμό  πληροφορικής  και  τα  

πρωτόκολλα  επικοινωνίας. 

 

 Συγκεκριμένα  ο  ρόλος  ενός  δικτύου  προστιθέμενης  αξίας  είναι  να 

προσφέρει  Υπηρεσίες  Δεδομένων  Προστιθέμενης  Αξίας,  που  περιλα- 

μβάνουν: 

υπηρεσίες  δικτύου, 

υπηρεσίες  γραμματοκιβωτίου, 

υπηρεσίες  λογισμικού (π.χ.  μετάφραση), 

συμβουλευτικές  υπηρεσίες, 

υπηρεσίες  υποστήριξης. 

 

 Συμπληρωματική  της  λειτουργίας  ενός  ή  περισσοτέρων  VAN  είναι 

και  η  δυνατότητα  ενός  φορέα  είτε  είναι  VAN  ή  ανεξάρτητος  διαμεσολα- 

βητής  για  EDI,  π.χ.  ένα  Υπουργείο,  Επιμελητήριο,  Ένωση χρηστών,  να  

λειτουργήσει  ως  EDI  Clearing  Centre. 
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 Ένα  τέτοιο  δίκτυο  είναι  και  το  ERMIS400,  το  δημόσιο  δίκτυο   

εφαρμογών  ηλεκτρονικού  εμπορίου,  προστιθέμενης  αξίας,  που  προσφέρει 
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ο  ΟΤΕ  Α.Ε.,  όπως  αναφερθήκαμε  παραπάνω. Η  παρακάτω  εικόνα  

δείχνει  την  δομή  ενός  μηνύματος  EDI  μέσα  σε  ένα δίκτυο  MHS (π.χ.  

στο  δίκτυο  ERMIS400): 

“ERMIS”“ERMIS”Συγκρότημα Τηλεματικής  & Τερμ. Διατάξεων

MHS και EDI

MTS

EDI-UA

PDAU

PDS

EDI
MS EDI-UAEDI-UA

EDIMG
User

EDIMG
User

EDIMG
User

Recipient

EDI
MS

EDI-MESSAGING
SYSTEM

Physical
Delivery
System

 

 

 

4.2.5]   EDI  vs  INTERNET 

 Η  τεχνολογία  EDI  είναι  σε  θέση  να  επιτρέψει  την  ανταλλαγή  

δεδομένων  και  εμπορικών  εγγράφων  μεταξύ  επιχειρήσεων  και  οργανι-  

σμών  με  αυτόματο  τρόπο  και  με  βάση  προκαθορισμένους  κανόνες  

επικοινωνίας. Η  υποδομή  που  απαιτείται  σε  γενικές  γραμμές  θα  πρέπει  

να  περιλαμβάνει: 

χρήση  του  προτύπου  EDI,  για  τον  καθορισμό  και  τη  συμφωνία  επί  

των  τυποποιημένων  μηνυμάτων  που  θα  ανταλλάσσονται, 

a) 

b) αγορά – εγκατάσταση – ρύθμιση  λογισμικού  EDI,  το  οποίο  θα  είναι  

υπεύθυνο  για  τη  συγκέντρωση,  κωδικοποίηση  και  αποστολή  των    

μηνυμάτων  EDI  στον  παραλήπτη  με  συγκεκριμένη  δομή,  την  αποκω-  

δικοποίηση  των  εισερχόμενων  EDI  μηνυμάτων  και  τη  μετατροπή  τους  

σε  άμεσα  επεξεργάσιμα  δεδομένα, 
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c) 

d) 

4 

4 

4 

4 

4 

αγορά – εγκατάσταση – ρύθμιση  υπολογιστικών  συστημάτων: μία  

εφαρμογή  EDI  μπορεί  να  λειτουργήσει  σε  έναν  απλό  προσωπικό  

υπολογιστή  ως  ένα  mainframe. Στις  περισσότερες  περιπτώσεις    

αναπτύσσεται  σε  κάθε  εμπλεκόμενη  επιχείρηση  μία  κεντρική  βάση  

δεδομένων  και  ανάλογες  εφαρμογές  διαχείρισης  των  EDI  μηνυμάτων  

που  αποστέλλονται  ή  λαμβάνονται,  η  οποία  μπορεί  να  γίνεται  από  

απλούς  σταθμούς  εργασίας, 

τηλεπικοινωνιακά  δίκτυα  τα  οποία  μπορεί  να  είναι: 

VAN (Value  Added  Network): παρέχει  αυξημένη  ασφάλεια  

δεδομένων  και  κεντρική  διαχείρηση,  αλλά  έχει μεγάλο  κόστος  

χρήσης. 

MHS (Message  Handling  System): παρέχει  ασφάλεια,  μικρότερο  

κόστος  από  το  VAN,  αλλά  περιορισμένο  αριθμό  δυνατοτήτων.  

MAN (Metropolitan  Area  Network): παρέχει  αυξημένη  ασφάλεια  

δεδομένων,  αλλά  έχει  αυξημένο  κόστος  και  δύσκολη  διαχείρηση. 

WAN (Wide  Area  Network): παρέχει  αυξημένη  ασφάλεια  

δεδομένων,  αλλά  έχει  μεγάλο  κόστος  και  σχετικά  δύσκολη  

διαχείρηση. 

Internet: έχει  μικρό  κόστος,  ευρεία  αποδοχή,  πλήθος  τεχνολο-  γιών,  

αλλά  μειωμένη  ασφάλεια [2]. 

 

 Το  EDI,  ως  τεχνολογία,  εξυπηρετεί  συγκεκριμένες  επιχειρηματικές  

ανάγκες. Η  μέχρι  σήμερα,  εξέλιξη  του  σίγουρα  δεν  ήταν  η  αναμενόμενη,  

με  την  έννοια  ότι  ο  αριθμός  των  χρηστών  EDI  ανά  τον  κόσμο,  δεν  

αυξάνεται  με  τους  ρυθμούς  που  είχε  αρχικά  προβλεφθεί. Αυτό  συμβαίνει  

κυρίως  λόγω  της  διαρκούς  ανάπτυξης  της  χρήσης  του  Internet  όχι  μόνο  

ως  μέσου  επικοινωνίας  μεταξύ  επιχειρήσεων  και  καταναλωτών  αλλά  και  

ως  πλατφόρμα,  διεκπεραίωσης  διεπιχειρησιακών  συναλλαγών. Το  χαμηλό  

κόστος  χρήσης  του  Internet  οδηγεί  στην  “προτίμηση”  του  από  πολλές – 

κυρίως  μικρομεσαίες – επιχειρήσεις,  σε  σχέση  με  το  παραδοσιακό  EDI. 
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 Είναι  χαρακτηριστικό  ότι,  σύμφωνα  με  διεθνείς  έρευνες  κατά  το  

έτος  1997,  ο  ρυθμός  εξάπλωσης  του  EDI  μειώθηκε  από  30%  σε  13%. 

Από  την  άλλη  πλευρά,  δεν  πρέπει  κανείς  να  αγνοεί  ότι  το  παραδοσιακό  

EDI  χρησιμοποιεί  αρκετά  ασφαλείς  και  αξιόπιστες  τηλεπικοινωνιακές  

συνδέσεις (με  τη  μορφή  Δικτύων  Προστιθέμενης  Αξίας  ή  VAN),  καθώς  

και  το  γεγονός  ότι  υφίσταται  ως  τεχνολογία  εδώ  και  30  χρόνια – κάτι  

που  σημαίνει  ότι  είναι  μια  δοκιμασμένη  και  αξιόπιστη  λύση  για  τη  

διεκπεραίωση  διεπιχειρησιακών  συναλλαγών. 

 

 Η  τεχνολογία  του  EDI  ενδεχομένως  να  λειτουργήσει  συμπληρωμα-  

τικά,  τόσο  με  το  Internet  όσο  και  με  άλλες  τεχνολογίες  ηλεκτρονικού  

εμπορίου,  παρέχοντας  τις  λύσεις  εκείνες  που  αναζητούν  οι  επιχειρήσεις  

για  την  αποτελεσματικότερη  δραστηριοποίηση  τους  στην  αγορά. 

   

 

   4.2.6]   ΠΡΟΤΥΠΑ – EDIFACT 
 Τα  πρότυπα (standards)  χρησιμοποιούνται  στο  EDI  για  να  οριστούν 

με  ακρίβεια  και  σαφήνεια  τα  στοιχεία  του  ηλεκτρονικού  μηνύματος. Για  

να  είναι  δυνατή  η  συνεργασία  διαφορετικών  Εμπορικών  Εταίρων,  είναι 

επιβεβλημένος  ο  καθορισμός  κοινού  τρόπου  μορφοποίησης (πρότυπο) 

των  δεδομένων  που  πρόκειται  να  μεταβιβαστούν,  καθώς  επίσης  και  η 

δυνατότητα  να  χρησιμοποιείται  αυτή  η  κοινή  μορφοποίηση  από  όλους, 

ανεξάρτητα  από  το  συγκεκριμένο  τύπο  επιχειρηματικής  δραστηριότητας 

(π.χ.  τράπεζες,  ασφαλιστικές  εταιρείες,  βιομηχανίες,  λιανεμπόριο  κ.λ.π.). 

 

 Σαν  ‘συντακτικό’  ενός  προτύπου  αναφέρεται  το  σύνολο  των 

κανόνων  που  χρησιμοποιούνται  για  την  δημιουργία  πακέτων  δεδομένων 

σε  μορφή  EDI. Ένα  πρότυπο  EDI  μοιάζει  με  μια  ανθρώπινη  γλώσσα  

στο  ότι  έχει  συντακτικό  και  λεξιλόγιο. Αυτά  τα  συστατικά  αποτελούν  τους 

θεμελιώδεις  λίθους  πάνω  στους  οποίους  βασίζονται  όλα  τα  σύγχρονα 

πρότυπα  EDI. To  μειονέκτημα  των  προτύπων  είναι  ότι  όπως  και  οι 

ανθρώπινες  γλώσσες,  υπάρχουν  αφενός  πολλές  γλώσσες  και  αφετέρου 
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εξίσου  πολλές  διάλεκτοι  για  κάθε  γλώσσα. Επίσης,  και  το  EDI  έχει  

πολλά  πρότυπα,  εκδόσεις (version)  και  παραλλαγές (variants). 

 

 Η  τυποποίηση  προτύπων  EDI  ξεκίνησε  και  από  τις  δύο  πλευρές  

του  Ατλαντικού  πριν  από  20-25  χρόνια. Ακολούθησε  κατά  μεγάλο  μέρος 

διαφορετικές  πορείες,  ενώ  τα  τελευταία  χρόνια  η  διεθνοποίηση  του 

εμπορίου  και  η  απελευθέρωση  των  τηλεπικοινωνιών  οδηγούν  ολοένα  και 

σε  μεγαλύτερη  σύγκλιση  και  σε  συμβατότητα  μεταξύ  των  προτύπων. 

 

 Πολλοί  οργανισμοί  και  φορείς  ασχολούνται  με  το  EDI  στην  

Ευρώπη  και  ενδεικτικά  αναφέρουμε: 

← 
↑ 
→ 
↓ 
° 

EDIFICE,  European  Electronic  Industry  EDI  Association 

Western  European  EDIFACT  Board  (WE/EB) 

Central  and  Eastern  European  EDIFACT  Board  (CEEC/EB) 

Pan – European  EDI  Groups  (PEGs) 

European  Electronic  Messaging  Association  (EEMA) 

 

 Η  σημαντικότερη  εξέλιξη  στην  τυποποίηση  προτύπων  EDI  είναι  η 

δημιουργία  του  UN/EDIFACT (United  Nations/Electronic  Data  Interchange 

for  Administration,  Commerce  and  Transportation – Trade). Αυτό  το 

πρότυπο  έχει  γενική  απήχηση  και  αποδοχή  από  όλους  τους  τομείς  και 

σε  όλες  τις  χώρες. 

 

 Η  ανάπτυξη  του  EDIFACT  ακολούθησε  ραγδαία  πορεία,  από  το 

Σεπτέμβριο  του  1985  όταν  αποφασίστηκε  από  την  UN/ECE  η  σύγκλιση 

μεταξύ  των  GTDI  και  ANSI X12,  ενώ  το  Μάρτιο  του  1986  συναντήθηκαν 

ειδικοί  από  Αμερική  και  Ευρώπη,  για  να  συζητήσουν  το  πρότυπο,  που 

ένα  χρόνο  αργότερα  ήταν  έτοιμο,  έτσι  ώστε  συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο  

του  1987  το  συντακτικό  EDIFACT  εγκρίθηκε  από  τον  διεθνή οργανισμό  

τυποποίησης  ISO (International  Organization  for Standardization). Τον  

Δεκέμβριο  του  1995  υπήρχαν  συνολικά  189  EDIFACT  μηνύματα. 

 
 

Δραγκίνη Ανθή 
σελίδα 28  



Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και οι Κοινωνικοοικονομικές του Επιπτώσεις 

 Παρακάτω  ακολουθεί  ένα  παράδειγμα  μηνύματος  EDIFACT: 
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 Επιπλέον  στο  παρακάτω  σχήμα  δίνεται  μία  λίστα  μερικών  

μηνυμάτων: 
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4.2.7]   ΤΟ  ΝΟΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
 Στο  Ελληνικό  Δίκαιο  δεν  υπάρχουν  ειδικές  διατάξεις  που  να 

ρυθμίζουν  την  ηλεκτρονική  ανταλλαγή  δεδομένων  μεταξύ  των  εμπορικών 

εταίρων. Θα  πρέπει  συνεπώς  να  εφαρμοστούν  αναλογικά  οι  γενικές 

διατάξεις  του  αστικού,  εμπορικού  και  φορολογικού  δικαίου. Η  δήλωση 

βουλήσεως  που  μεταφέρεται  ηλεκτρονικά  στα  πλαίσια  της  ηλεκτρονικής 

ανταλλαγής  δεδομένων  είναι  μια  χαρακτηριστική  περίπτωση  ‘αυτοματο- 

ποιημένης’  ή  ‘προγραμματισμένης’  δηλώσεως  βουλήσεως. Η εγκυρότητα  

της  ηλεκτρονικής  μεταβίβασης  της  δηλώσεως  βουλήσεως  προϋποθέτει  

επιπρόσθετα  τη  συμφωνία  των  συμβαλλόμενων  ότι  θα δεσμεύονται  να  

επικοινωνούν  ηλεκτρονικά. Η  ηλεκτρονική  ανταλλαγή  δεδομένων  δεν  είναι  

μία  αυτονόητη  διαδικασία.  

 

 Φραγμό  στις  ηλεκτρονικές  συναλλαγές  συνιστά  η  υποχρέωση 

τήρησης  τύπου. Στο  ελληνικό  δίκαιο  ισχύει  κατά  αρχήν  το  άτυπο  των 

δικαιοπραξιών. Στις  περιπτώσεις  όμως  που  τα  μέρη  όρισαν  τον  έγγραφο  

τύπο,  ως  συστατικό  για  την  κατάρτιση  της  δικαιοπραξίας,  τίθεται  ως  

προϋπόθεση  του  κύρους  του  εγγράφου,  η ιδιόχειρη  υπογραφή  του  

εκδότη. 

 

 Η  ηλεκτρονική  ανταλλαγή  δεδομένων  δεν  μπορεί  να  αξιοποιηθεί  για 

συναλλαγές  στις  οποίες  χρησιμοποιούνται  συστατικά  αξιόγραφα,  όπως 

είναι  η  συναλλαγματική,  το  γραμμάτιο  σε  διαταγή,  η  επιταγή  κ.λ.π.. 

 

 Τα  παραπάνω  δεν  σημαίνουν  ότι  η  ηλεκτρονική  ανταλλαγή  δεδομέ- 

νων  δεν  μπορεί  να  αξιοποιηθεί  για  την  ηλεκτρονική  τήρηση  συστατικών  

αξιόγραφων,  όπως  είναι  η  συναλλαγματική  ή  η  επιταγή. Προϋπόθεση  για  

την  έγκυρη  χρησιμοποίηση  της  τεχνολογίας  αυτής  είναι όμως  η  νομοθε-  

τική  αναγνώριση  της. Η  κυκλοφορία  ηλεκτρονικών  πιστωτικών  τίτλων 

(άυλων  τίτλων  του  Δημοσίου)  είναι  ένα  βήμα  προς αυτή  την  κατεύθυνση. 

 

 Η  ηλεκτρονική  υπογραφή  κερδίζει  επίσης  έδαφος  στις  τραπεζικές 

συναλλαγές,  στις  οποίες  η  υπογραφή  αντικαθίσταται  με  τον  προσωπικό 
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μυστικό  αριθμό  αναγνώρισης  του  πελάτη  που  εξυπηρετείται  από  τα 

μηχανήματα  αυτόματης  συναλλαγής  ή  από  το  σπίτι  του. 

 

 Ένα  άλλο  σύγχρονο  παράδειγμα  ηλεκτρονικών  συναλλαγών  είναι  οι 

χρηματιστηριακές  συναλλαγές  που  και  στην  Ελλάδα  είναι  οργανωμένες 

πλέον  ηλεκτρονικά. 

 

 Ζητήματα  αποδείξεως  σχετικά  με  τα  ηλεκτρονικά  έγγραφα  έχουν 

απασχολήσει  τη  διεθνή  και  ελληνική  θεωρία. Στα  πλαίσια  του  ελληνικού 

δικαίου  επιτρέπεται  η  αποδεικτική  χρήση  των  παραπάνω  εγγράφων  στη 

δίκη,  διότι  υπό  το  καθεστώς  του  Κώδικα  Πολιτικής  Δικονομίας  συνεκτι- 

μάται  κάθε  πηγή  δικαστικής  γνώσεως. 

 

 Η  συμφωνία  των  διαδίκων  στη  σύμβαση  EDI  με  την  οποία 

αναγνωρίζουν  τα  ηλεκτρονικά  έγγραφα  που  ανταλλάσσουν  και  αποδέ- 

χονται  την  αποδεικτική  αξία  τους,  επικυρώνει  τη  νομική  τους  θέση  και  

την  ασφάλεια  του  δικαίου [3]. 

 

 

 

4.2.8]  ΟΙ  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  ΤΟΥ  E.D.I  ΣΤΟΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΧΩΡΟ 
 Η  Ελλάδα  έχει  το  μικρότερο  ποσοστό  χρήσης  του  EDI  στην  ΕΕ  

και  υπολογίζονται  περίπου  40  χρήστες  αυτή  τη  στιγμή. Οι  πρωτοπόροι  

του  EDI  είναι  μεγάλου  μεγέθους  και  οι  κύριοι  λόγοι  υιοθέτησης  είναι: 

⎡ 

⎡ 

⎡ 

⎡ 

πίεση  από  ξένους  εμπορικούς  εταίρους  και  μητρικές  εταιρείες, 

συμμετοχή  σε  Ευρωπαϊκές  κλαδικές (ή  ερευνητικές)  πρωτοβουλίες, 

ένταξη  σε  συγκεκριμένες  πρωτοβουλίες  της  Ελληνικής  κυβέρνησης 

(π.χ.  RETEX), 

μέρος  της  συγκεκριμένης  επιχειρηματικής  στρατηγικής  (λίγες  περιπτώ-  

σεις). Βέβαια  οι  εφαρμογές  που  καλύπτονται  είναι  οι  πιο  απλές  και  

αφορούν  συνήθως  τις  παραγγελίες  και  τα  τιμολόγια. 
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 Τα  διάφορα  προβλήματα–ζητήματα  που  προκύπτουν  για  την  

χρήση  του  EDI  αφορούν: 

/ 

/ 

/ τα  νομικά  θέματα (όπως  το  “άυλο”  τιμολόγιο),  

/ 

/ 
/ 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

) 

τις  τηλεπικοινωνίες  και  τα πρότυπα (συνήθως  είναι  το  EDIFACT  του  

ΟΗΕ)  που  θα  χρησιμοποιηθούν,  

τη  λύση  στο  λογισμικό  (χρήση  έτοιμου  πακέτου,  in-house  

ολοκλήρωση κ.λ.π.),   

το  κόστος  της  επένδυσης  (ειδικά  όταν  η  εταιρεία  είναι  μεσαίου  

μεγέθους),  

τους  εμπορικούς  εταίρους  που  θα  συμμετέχουν  στο  πείραμα  και 

την  απαιτούμενη  αναδιοργάνωση  της  επιχείρησης  για  να  δεχθεί  τις  

νέες  λειτουργίες  που  επιβάλλει  η  νέα  αυτή  τεχνολογία.   

 

 Τα  χαρακτηριστικά  της  υπάρχουσας  υποδομής  EDI  στην  
Ελλάδα  σε  προϊόντα–υπηρεσίες  συνοψίζονται  στα  ακόλουθα: 

περιορισμένοι  αριθμοί  παικτών  λόγω  περιορισμένων  οικονομιών  

μεγέθους, 

έλλειψη  έμφασης  στην  προώθηση  προϊόντων / υπηρεσιών  EDI  και  της  

απαιτούμενης  υποδομής, 

περιορισμένη  τηλεπικοινωνιακή  υποδομή  και  υποστήριξη  στα  μέτρα  

των  μικρο-μεσαίων  επιχειρήσεων, 

περιορισμένη  ύπαρξη  ελληνικών  προϊόντων  EDI, 

περιορισμένος  αριθμός  εταιρειών  που  να  δίνουν  ολοκληρωμένες  

λύσεις (π.χ.  μελέτη  σκοπιμότητας,  εκπαίδευση,  δημιουργία  μηνυμάτων,  

επαναπροσδιορισμό  λειτουργιών,  εγκατάσταση  συστήματος,  κ.λ.π.), 

έλλειψη  ειδικών  με  γνώσεις  και  εμπειρία  στο  EDI  και  στο  ηλεκτρο-  

νικό  εμπόριο.  

 

 Παρόλα  αυτά  η  κατάσταση  συνεχώς  καλυτερεύει  και  αισιόδοξα  

μηνύματα  περιλαμβάνουν: 

τη  συμμετοχή  φορέων  του  δημοσίου  τομέα  σε  Ευρωπαϊκές  πρωτο-  

βουλίες  (π.χ.  ΟΛΠ,  Τράπεζα  Ελλάδος,  ΕΣΥπηρεσία  κ.λ.π.), 
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) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

τη  χρηματοδότηση  EDI  projects  από  την  Ελληνική  Κυβέρνηση  μέσω  

του  RETEX,  Τηλεματική,  ΕΠΕΤ ΙΙ,  ΠΑΒΕ  κ.λ.π., 

την  ενημέρωση  και  προώθηση  του  EDI  μέσων  των  ειδικών  κέντρων 

(π.χ.  EDIGRAC)  που  έχει  ιδρύσει  η  ΕΕ  στην  Ελλάδα, 

την  Ελληνική  συμμετοχή  στη  δημιουργία  των  προτύπων  EDIFACT, 

τις  πρωτοβουλίες  για  δημιουργία  και  λειτουργία  δικτύων  προστιθέ-  

μενης  αξίας (VAN)  για  υπηρεσίες  EDI  από  τον  ΟΤΕ  και  μεγάλες  

ιδιωτικές  εταιρίες, 

την  εμπλοκή  των  γνωστών/κορυφαίων  Ελληνικών  Software  houses  

για  εισαγωγή  φθηνής  και  οικονομικής  λύσης  EDI  για  την  μικρομε-  

σαία  Ελληνική  επιχείρηση, 

τη  σταδιακή  δημιουργία  ειδικών  στο  αντικείμενο  από  τα  Πανεπιστή-  

μια  και  άλλα  ειδικά  εκπαιδευτικά  προγράμματα, 

τη  δημιουργία  1-2  ισχυρών  ερευνητικών  μονάδων  EDI  στα  Ελληνικά  

Πανεπιστήμια [1]. 

 

 Αν  και  η  Ελλάδα  βρίσκεται  πίσω  στο  EDI  σε  σχέση  με  τους  

Ευρωπαίους  εταίρους  της (συμπεριλαμβανομένων  χωρών  όπως  Σλοβενία  

και  Μάλτα),  δεν  μπορεί  να  θεωρηθεί  ότι  έχει  “χάσει  το  τρένο”. Με  μια  

οργανωμένη  προσέγγιση  μπορεί  να  μετατρέψει  το  παρόν  μειονέκτημα  

της  υστέρησης  σε  σημαντικό  πλεονέκτημα: μπορεί  να  διδαχτεί  από  τις  

εμπειρίες  των  άλλων  και  να  αποφύγει  σημαντικά  λάθη,  μεταπηδώντας  

ίσως  σε  ενδιάμεσα  στάδια  και  προφταίνοντας  τις  άλλες  χώρες  σε  ένα  

υψηλότερο  επίπεδο  χρήσης  του  EDI.  
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4.2.9]   ΕΛΛΑΔΑ:  ΣΤΟ  ΑΡΧΙΚΟ  ΣΤΑΔΙΟ 
 Οι  ηλεκτρονικές  συναλλαγές μεταξύ  επιχειρήσεων  δεν  είναι  κάτι  νέο  

για  την  ελληνική  αγορά,  καθώς  αρκετά  χρόνια  τώρα  υπάρχουν  εταιρείες  

που  επικοινωνούν  με  τους  προμηθευτές  τους  μέσω  του  πρωτοκόλλου 

EDI. Ωστόσο,  σύμφωνα  με  πρόσφατα  στοιχεία,  η  ανάπτυξη  του  παραδο-  

σιακού  EDI  δεν  παρουσιάζει  αυξητικές  τάσεις  στην  ελληνική  αγορά,  ενώ  

αντιθέτως,  οι  συναλλαγές  μέσω  Internet  έχουν  τη  δυνατότητα  να    

καλύψουν  αποτελεσματικότερα  τις  ανάγκες  της  αγοράς  του  λιανεμπορίου. 

 

 Η  ανάπτυξη  του  παραδοσιακού  EDI  στην  Ελλάδα  δεν  συμφωνεί  με  

τα  ευρωπαϊκά  δεδομένα,  τα  οποία  παρουσιάζουν  αυξητικούς  ρυθμούς  

για  τις  περισσότερες  χώρες,  με  τη  Βρετανία,  τη  Γαλλία,  τη  Γερμανία  και  

την  Ιταλία  να  οδηγούν  τις  νέες  επενδύσεις. Ένας  βασικός  λόγος  για  

αυτήν  τη  διαφοροποίηση  είναι  ότι  το  κόστος  σύνδεσης  δύο  επιχειρή-  

σεων  με  το  παραδοσιακό  EDI  επιβαρύνει  εξίσου  και  τις  δύο. Κατά  

συνέπεια,  μικροί  προμηθευτές,  οι  οποίοι  έχουν  ένα  σημαντικό  ποσοστό  

στο  ελληνικό  λιανεμπόριο,  δεν  είναι  δυνατόν  να  επωμισθούν  το  κόστος  

αυτής  της  λύσης. 

 

 Αντιθέτως,  το  EDI  μέσω  Internet  επιτρέπει  τη  σύνδεση  μιας  

επιχείρησης  με  πολλούς  προμηθευτές  ταυτόχρονα,  χωρίς  αυτοί  να  

επιβαρύνονται  με  υψηλό  κόστος  σύνδεσης. Σε  ένα  “μελλοντικό  σχήμα”  

θα  μπορούσαμε  να δούμε  τις  μεγάλες  επιχειρήσεις  να  συναλλάσσονται  

μεταξύ  τους  χρησιμοποιώντας  παραδοσιακό  EDI,  ενώ  οι  συναλλαγές  με  

μικρότερους  προμηθευτές  να  γίνονται  μέσω  του  Internet (σελ.12)  [2]. 

 

 Αυτή  τη  στιγμή,  οι  περισσότερες  προσπάθειες  των  ελληνικών  

επιχειρήσεων  έχουν  στραφεί  σε  ηλεκτρονικό  εμπόριο  με  στόχο  τον  απλό  

καταναλωτή,  ενώ  πολύ  λιγότερες  και  σχετικά  ατελείς  είναι  αυτές  που  

αφορούν  σε  συναλλαγές  μεταξύ  επιχειρήσεων. Στη  δεύτερη  περίπτωση,  η  

συνηθέστερη  εφαρμογή  είναι  η  παραγγελιοληψία  από  τους  συνεργαζό-  

μενους  με  την  εταιρεία  μεταπωλητές,  η  οποία  στη  συνέχεια  εκτελείται  

γραφειοκρατικά.   
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 Ωστόσο,  υπάρχουν  και  αρκετές  εταιρείες  που  έχοντας  αντιληφθεί  τα  

μεσοπρόθεσμα  και  μακροπρόθεσμα  οφέλη,  όπως  είναι  η  μείωση  του  

λειτουργικού  κόστους  και  η  καλύτερη  εξυπηρέτηση  του  πελάτη,  έχουν  

προχωρήσει  ήδη  στο  επόμενο  βήμα,  ολοκληρώνοντας  τις  εφαρμογές  

ηλεκτρονικού  εμπορίου  στην  υπάρχουσα  μηχανοργάνωση  τους. 

 

 Κάποιες  μεμονωμένες  ελληνικές  κινήσεις  αναφέρονται  στη  βιομηχα-  

νία  μετάλλων,  στα  ρούχα  και  στη  βιομηχανία  των  τροφίμων,  εκ  των    

οποίων  η  τελευταία  έχει  να  επιδείξει  και  τις  περισσότερες  ενέργειες.  
 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  E-COMMERCE 

Τομέας 1998(*) 2003(*) 

Εκπαίδευση 30 65 

Υγεία 60 265 

Διαδικασία  παραγωγής 130 320 

Βιομηχανία  υπηρεσιών 200 440 

Μεταφορές 290 530 

Επικοινωνίες 240 530 

Δημόσιος  τομέας 250 625 

Ασφάλειες 200 650 

Λιανεμπόριο  και  χονδρεμπόριο 320 720 

Οικονομικές  υπηρεσίες 465 1270 

(*) Τα  ποσά  σε  εκατομμύρια  ευρώ   

 

 Το  γεγονός  αυτό  δεν  είναι  τυχαίο,  καθώς  το  λιανεμπόριο  και  το  

χονδρεμπόριο  τροφίμων  και  ποτών  μαζί  με  τις  χρηματοοικονομικές  

επιχειρήσεις  είναι  δύο  τομείς  που  “αισθάνονται”  ιδιαίτερα  έντονα  την  

ανάσα  του  ευρωπαϊκού  ανταγωνισμού.  

Όσον  αφορά  το  μέλλον  του  Β-to-Β (Business-to-Business)  e-commerce  

στη  χώρα  μας,  αυτό  αναμένεται  αργά  ή  γρήγορα  να  ακολουθήσει  την  

πορεία  της  Ευρώπης,  ίσως  με  λιγότερο  έντονους  ρυθμούς,  αλλά  με  

τάση  εναρμόνισης  με  το  “επικρατούν”  ευρωπαϊκό  πλαίσιο – κυρίως  λόγω  

της  επερχόμενης  ΟΝΕ  και  όσων  αυτή  συνεπάγεται.    
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4.2.10]   ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ  E-COMMERCE: Η  ΜΕΤΑ  EDI  ΕΠΟΧΗ 
 Η  μεγάλη  σημασία  που  δίνεται  τελευταία  στο  EDI  εξηγείται  γιατί  

αποτελεί  πλέον  ουσιαστική  παράμετρο  δύο  πρόσφατων  πρωτοβουλιών 

(του  Αντιπροέδρου  των  ΗΠΑ  Αλαν  Γκορ  για  την  δημιουργία  των  

ηλεκτρονικών  συναλλαγών  μεταξύ  του  δημοσίου  και  των  προμηθευτών  

της  και  του  Γενικού  Γραμματέα  του  ΟΗΕ  Δρ.  Μπούτρος-Γκάλι  για  τη  

δημιουργία  υποδομής  για  το  Ηλεκτρονικό  Εμπόριο)  που  αναμένεται  να  

είναι  πολύ  σημαντικές  κυρίως  για  τη  δημιουργία  της  κοινωνίας  των  

πληροφοριών  προχωρώντας  προς  το  2000.  

 

 Πριν  περίπου  τέσσερις  μήνες3,  κοντά  στους  χίλιους  αντιπροσώπους  

από  135  χώρες  συγκεντρώθηκαν  στο  Columbus  του  Οχάιο  στην  

Παγκόσμια  Συνδιάσκεψη  για  την  Αποτελεσματικότητα  του  Εμπορίου  που  

οργανώθηκε  από  τον  ΟΗΕ. Η  πρωτοβουλία  για  την  Αποτελεσματικότητα  

του  Εμπορίου,  σκόπευε  να  διευκολύνει  ισότιμη  πρόσβαση  στις  ευκαιρίες  

του  παγκόσμιου  Εμπορίου,  όχι  μόνο  για  τις  φτωχότερες  χώρες  αλλά  και  

για  τις  μικρές  εταιρείες  σε  αναπτυγμένες  χώρες. Το  επίκεντρο  του  

Συμποσίου  αναφέρθηκε  στον  τρόπο  με  τον  οποίο  (πως)  οι  χώρες  και  οι  

επιχειρήσεις – ιδιαίτερα  οι  μικρομεσαίες – μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  

το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  και  την  τεχνολογία  της  πληροφορικής  για  να  

εμπλακούν  στο  διεθνές  εμπόριο. 

 

 Το  Ηλεκτρονικό  Εμπόριο  και  η  τεχνολογία  της  πληροφορικής  

αποτελούν  “κλειδιά”  της  στρατηγικής  για  την  αποτελεσματικότητα  του  

εμπορίου  που  στοχεύει  στη  μείωση  του  κόστους  συναλλαγής  και  στη  

διευκόλυνση  των  εμπορικών  ευκαιριών. Η  ηλεκτρονική  μεταβίβαση  δεδο-  

μένων  (EDI),  για  παράδειγμα,  βοηθά  στην  επιτάχυνση  της  εκκαθάρισης  

και  την  μείωση  της  εργασίας  που  σχετίζεται  με  το  χαρτί  και  συνδέεται  

άμεσα  με  το  διεθνές  εμπόριο. Οι  βάσεις  δεδομένων4  παρέχουν  

σημαντικές  πληροφορίες  σχετικές  με  την  αγορά,  με  τις  ευκαιρίες,  τις  

εμπορικές  διαδικασίες  και  τους  απαιτούμενους  πόρους. Το  e-mail  

                                                           
3 Οι  πληροφορίες  του  κειμένου  αναφέρονται  στο  έτος  1995 
4 Αναφερόμαστε  στις  βάσεις  δεδομένων  εκτενέστερα  παρακάτω. 
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διευκολύνει  τις  διαπραγματεύσεις,  τις  πωλήσεις  και  άλλες  συναλλαγές  

σχετικές  με  το  εμπόριο (σελ.28)  [1]. 

 

 Σε  απάντηση  στο  ερώτημα,  πώς  οι  μη-προηγμένες  τεχνολογικά  

χώρες  και  οι  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  μπορούν  να  αποκτήσουν    

πρόσβαση  σε  αυτές  τις  περίπλοκες  τεχνολογικά  εξαρτώμενες  υπηρεσίες,  

ο  ΟΗΕ  ξεκίνησε  το  πρόγραμμα  των  Trade  points (Ηλεκτρονικά  Σημεία  

Εμπορίου – ΗΣΕ)  το  1992  και  στην  διάσκεψη  του  Columbus  παρουσιά-  

στηκε  επίσημα  το  παγκόσμιο  δίκτυο  των  ΗΣΕ. Ένα  ΗΣΕ  είναι  σαν  ένα  

κέντρο  διευκόλυνσης  των  εμπορικών  “one-stop”  αγορών,  όπου  όλοι  οι  

προμηθευτές  υπηρεσιών  που  απαιτούνται  για  να  γίνει  μια  εμπορική    

συνδιαλλαγή – όπως  τελωνεία,  μεταφορικές  εταιρίες,  τράπεζες,  ασφαλι-  

στικές  εταιρείες  κ.λ.π. – συγκεντρώνονται  σε  ένα  φυσικό  ΗΣΕ  ή  σε  ένα  

“εικονικό“ (όπως  γίνεται  στις  ΗΠΑ  όπου  η  συγκέντρωση  γίνεται  

“ηλεκτρονικά“  μέσω  τηλεπικοινωνιών).  

 

 Ο  ΟΗΕ  έχει  αναπτύξει  συστήματα  και  λογισμικό  που  επιτρέπουν  

την  εγκαθίδρυση  ενός  ΗΣΕ. Το  1995  υπήρχαν  περίπου  120  ΗΣΕ. 

Δυστυχώς  η  Ελλάδα  ήταν  η  μόνη  Ευρωπαϊκή  χώρα  που  δεν  είχε  κάνει  

κάποια  ενέργεια  παρόλο  που  είναι  καθαρά  Εμπορική  χώρα. Ήδη  όμως  

λίγο  αργότερα  ξεκίνησαν  οι  διαδικασίες  αίτησης  και  από  την  χώρα  μας. 

 

 Ο  ΟΗΕ  πιστεύει  ότι  τα  ΗΣΕ  θα  καθορίσουν  το  επίπεδο  των  

εμπορικών  συναλλαγών  ανάμεσα  στις  αναπτυγμένες  και  υπό  ανάπτυξη  

χώρες  καθώς  επίσης  και  ανάμεσα  στις  μεγάλες  και  μικρές  επιχειρήσεις. 

Θα  βοηθήσουν  επίσης  στην  μείωση  του  κόστους  διαχείρισης  των  

συναλλαγών. Εκτιμάται  ότι  το  7%  με  10%  της  αξίας  του  παγκόσμιου  

εμπορίου –γύρω  στα  400  δισεκατομμύρια  δολάρια  κάθε  χρόνο– χρησιμο- 

ποιείται  για  να  καλύψει  το  κόστος  της  ανταλλαγής  των  εγγράφων  από  

χαρτί. Με  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  και  το  EDI  αναμένεται  να  εξοικονο-  

μηθούν  δισεκατομμύρια  δολάρια  κάθε  χρόνο. 

 

 Βέβαια  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  και  το  πρόγραμμα  των  ΗΣΕ  μπορεί  

να  παίξει  ρόλο  στην  ειρήνη  και  στην  ευημερία. Ο  Μπούτρος  Γκάλι  
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ανέφερε  στην  Διάσκεψη  ότι  αυξάνοντας  την  αποτελεσματικότητα  του  

εμπορίου  μέσω  EDI/ΗΣΕ,  αναπτύσσεται  το  διεθνές  εμπόριο,  που  είναι  

απαραίτητο  για  την  ανάπτυξη  της  οικονομίας  και  αποτελεί  ζωτικό  

παράγοντα  ανάπτυξης. Η  αρχιτεκτονική  της  ειρήνης  και  της  ευημερίας  

αναγκαστικά  θα  ακολουθήσει  το  προσχέδιο  για  το  αποτελεσματικό    

ηλεκτρονικό  εμπόριο.   

 

 

 

4.2.11]   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  EDI  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ 

 Ορισμένα  παραδείγματα  EDI  που  εφαρμόζονται  στην  Ελλάδα  είναι: 

TOYOTA  Hellas  

 

 

 

- Ιαπωνία – Βέλγιο,  GEIS,  HellasPac 

- Παραγγελίες,  Ανταλλακτικά,  Κατάσταση  παραγγελιών 

- 50.000  γραμμές  μηνιαίως 

- Συντόμευση  κύκλου  παραγγελίας  κατά  5  ημέρες 

 

ΦΑΜΑΡ  Α.Ε 
- Μάιος ’92,  Φαρμακευτικές  Βιομηχανίες 

- Παραγγελίες,  Δελτία  Αποστολής,  Τιμολόγια 
- 300–500  παραγγελίες  την  ημέρα 

     

KRAFT  Hellas (Jacobs-Suchard) 
- IBM  Information  Exchange,  EDIFACT 

- 100  παραγγελίες  ανά  δεκαπενθήμερο 

 

NOTA  A.E 
- Χρηματοδότηση  από  πρόγραμμα  TELEMATIQUE 

- EDIFACT / EDITEX 

- 4–15  καταστήματα  λιανικής  πώλησης,  παραγγελίες  μέσω  modem, 

         πακέτο  λογισμικού  UNISOFT–ΕΠΕΝΔΥΣΗ.   
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Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου για τις ανάγκες της Ελληνικής 
Κυβέρνησης  και  τη  διασύνδεση  της  Ελληνικής  Δημόσιας  Διοίκησης  

με  τα  Ευρωπαϊκά  Θεσμικά  Όργανα  και  την  Μόνιμη  Ελληνική Αντιπρο-  

σωπεία  στις  Βρυξέλλες 

 

 

 

 

 

     
FIDES: Ανταλλαγή  Μηνυμάτων  EDIFACT  μεταξύ  Υπουργείων  και  

φορέων  Αλιείας  χωρών  μελών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  στα  πλαίσια  

της  Κοινής  Αλιευτικής  Πολιτικής 
 

ETAKEI: Εταιρεία  Τεχνολογικής  Ανάπτυξης  Κλωστοϋφαντουργίας  και  

Ινών  Α.Ε.,  Δίκτυο  Τηλεματικής, (EDI,  CAD–NESTING) 
  

DATAnet (DATABANK,  Τράπεζα  Πληροφοριών  Α.Ε.),  
- Υπηρεσίες  γραμματοκιβωτίου (VAN), 

- Αναλυτική  χρέωση 

- Πλήρης  έλεγχος  διακίνησης 

- Υπηρεσία  υποστήριξης  συνδρομητών 

- Σύνδεση  με  διεθνή  δίκτυα  μέσω  του  δικτύου  της  GEIS 

- Πελάτες: Σουπερμάρκετ – Προμηθευτές,  ICAP 

   

Ελληνικά  Λογιστικά  Πακέτα  Λογισμικού  ενσωματώνουν  λειτουργίες EDI  

π.χ Computer  Logic–Defacto 3,  Singular–Eurofasma,  Unisoft-Επένδυση.  
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4.3]   ΒΑΣΕΙΣ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – DATABASES  
 Το  1988  η  CCITT  υιοθέτησε  μια  σειρά  από  συστάσεις,  η  πρώτη εκ  

των  οποίων  ονομάστηκε  X.500,  που  περιέγραφαν  τη  μεθοδολογία 

παροχής  συστήματος  καταλόγου (Directory  System,  DS). Οι  συστάσεις 

X.500  προβλέπονταν  να  λύσουν  τα  προβλήματα  καθορισμού  διευ- 

θύνσεων  σε  ένα  σύστημα  διαχείρισης  μηνυμάτων  Χ.400. Ένα σύστημα  

καταλόγου,  εκτός  από  το  να  επιτρέπει  στους  χρήστες  να  βρίσκουν  τις  

διευθύνσεις  ο  ένας  του  άλλου,  παρέχει  και  τη  δυνατότητα φύλαξης  

πληροφορίας  σχετικής  με  τους  χρήστες,  όπως  π.χ.  κλειδιά  κρυπτο- 

γράφησης. Πρόσφατα  το  πρότυπο  Χ.500  προτείνεται  και  για αντίστοιχα  

συστήματα  ηλεκτρονικού  καταλόγου  στο  INTERNET. 

 

 Το  X.500  είναι  ένα  διεθνές  πρότυπο  για  συστήματα  ηλεκτρονικών  

καταλόγων  το  οποίο  καθορίζει  τα  πρωτόκολλα  πρόσβασης,  τα  μοντέλα 

δεδομένων  και  τις  αρχιτεκτονικές  συστημάτων  που  εμπλέκονται  όταν 

ένας  χρήστης  ή  ένα  πρόγραμμα  θέλει  να  ενημερωθεί  ή  να  αναζητήσει  

μία  πληροφορία  μέσα  σε  ένα  παγκοσμίως  διασυνδεδεμένο  κατάλογο. 

Έτσι  ένας  συνδρομητής  μπορεί  να  ζητήσει  από  τον  υπολογιστή  του  μία  

οποιαδήποτε  πληροφορία,  όσον  αφορά  την  διεύθυνση  ή  άλλα  στοιχεία  

συνδρομητών. Mε  τον  τρόπο  αυτό,  καταργούνται  οι  ιδιωτικοί  τηλεφωνικοί 

κατάλογοι,  διάφοροι  εμπορικοί  κατάλογοι,  κλπ. 

 

 

4.3.1]    ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

 Το  Σύστημα  “ERMIS 400”,  το  Δημόσιο  Δίκτυο  Προστιθέμενης  Αξίας 

υλοποιεί  και  Υπηρεσία  Καταλόγου (Directory  Service)  σύμφωνα  με  τη 

διεθνή  Σύσταση  Χ.500  της  ITU. Η  Σύσταση  αυτή  καθορίζει  τρόπους 

πρόσβασης,  τύπους  δεδομένων  και  αρχιτεκτονικές  συστημάτων  που 

χρησιμοποιούνται  όταν  ένας  χρήστης  ή  μια  εφαρμογή  χρειάζεται  να 

προσπελάσει  κάποια  πληροφορία  οπουδήποτε  σε  μια  παγκόσμια   

διασυνδεόμενη  βάση  δεδομένων (Directory  Information  Base – DIB).      

Η  παροχή  αυτής  της  υπηρεσίας  στηρίζεται  στη  δομή  ενός  DIT  
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(Directory  Information  Tree)  που  αποτελεί  τη  λογική  απεικόνιση,  σε 

μορφή  δένδρου,  των  πληροφοριών  που  βρίσκονται  στη  βάση  δεδομένων 

του  Καταλόγου. 

 

 Μία  Δημόσια  Υπηρεσία  Καταλόγου  (Public  Directory  Services) 

βασισμένη  στη  Σύσταση  Χ.500  περιλαμβάνει  τα  εξής  λειτουργικά  μέρη: 

♦ 

♦ 

DSΑ–Directory System  Agent ή Πράκτορας  Συστήματος Καταλόγου: 
Είναι  ισχυρό  υπολογιστικό  μηχάνημα–εξυπηρετητής,  που  διαχειρίζεται 

τη  βάση  δεδομένων  στον  κάθε  κόμβο  του  δικτύου  των  υπηρεσιών. 

 

DUA–Directory  User  Agent  ή  Πράκτορας  Χρήστη  Καταλόγου:  
Είναι  ειδικό  λογισμικό  εγκατεστημένο  στον  προσωπικό  υπολογιστή  

του  χρήστη,  το  οποίο  επιτρέπει  στον  χρήστη  ή  σε  μία  εφαρμογή  την 

πρόσβαση  στην  υπηρεσία  Καταλόγου. Το  DUA  είναι  αντίστοιχο  του 

RUA  για  τις  υπηρεσίες  Χ.400. 

 

 Κατόπιν  συμφωνιών  μεταξύ  κρατικών  ή  ιδιωτικών  φορέων  που 

παρέχουν  Υπηρεσίες  Καταλόγου  επιτυγχάνεται  η  διασύνδεση  τους  μέσω 

του  Internet  και  η  δημιουργία  μιας  παγκόσμιας  βάσης. Πληροφορίες  που 

αφορούν  σε  πρόσωπα,  εταιρείες,  οργανισμούς  κ.λ.π.  γίνονται  έτσι   

προσπελάσιμες  σε  κάθε  χρήστη  που  έχει  πρόσβαση  σε  κάποιο  DSA. 

Εφαρμογές  επίσης  που  χρησιμοποιούν  το  ΤCP/IP  πρωτόκολλο  μπορούν  

να  έχουν  πρόσβαση  στον  κατάλογο  για  την  λήψη  πληροφοριών  όπως 

π.χ.  εφαρμογές  EDI (Electronic  Data  Interchange),  εφαρμογές  Blue  ή 

White  Pages  κ.λ.π. 
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 Παρακάτω  εμφανίζονται  δύο  παραδείγματα  εμφάνισης  σελίδων  από  

καταλόγους  X.500: 

Α)  Παράδειγμα  1ο 

“ERMIS”“ERMIS”Συγκρότημα Τηλεματικής  & Τερμ. Διατάξεων

Το Σύστημα “ERMIS”

 

 

Β)  Παράδειγμα  2ο

“ERMIS”“ERMIS”Συγκρότημα Τηλεματικής  & Τερμ. Διατάξεων

Το Σύστημα “ERMIS”

 

Δραγκίνη Ανθή 
σελίδα 43  



Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και οι Κοινωνικοοικονομικές του Επιπτώσεις 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  5:  E – C O M M E R C E  &    
Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ 

 
 

5.1]   ΤΟ  E-COMMERCE  “ΑΙΧΜΗ  ΤΟΥ  ΔΟΡΑΤΟΣ” 
 

 Σε  μία  ολοένα  αυξανόμενη  

ανταγωνιστικά  παγκόσμια  οικονο-  

μία,  η  “ηλεκτρονική”  διαχείρηση  

των  επιχειρηματικών και  επιχειρη-   

σιακών  ενεργειών και  διαδικασιών   

των  εταιρειών, αποτελεί  την  αιχμή  

του δόρατος στη  παγκόσμια αρένα 

των επιχειρηματικών συναλλαγών. 

 

 

 

 

 

 

Η  άμεση  ικανοποίηση  των  αναγκών  και  ιδιαιτεροτήτων  των  πελατών,  το  

πιο  πολύτιμο  περιουσιακό  στοιχείο  μιας  εταιρείας,  θεωρείται  πλέον  

πρωταρχικός  στόχος  όπως  επιπλέον,  θεωρείται  και  η  ταχύτατη  και    

αποτελεσματικότατη  παρουσίαση,  διακίνηση,  προώθηση  και  πώληση  

νέων  προϊόντων  και  υπηρεσιών. 

 

 Η  σφαίρα  επιρροής  του  ανταγωνισμού,  στην  οποία  εντάσσονται  

όλες  εκείνες  οι  εταιρείες  που  έχουν  θέσει  ως  στόχο  τη  συνεχή  

ανάπτυξη  και  εξέλιξη  με  γνώμονα  τις  πιο  σύγχρονες  επιταγές  της  

τεχνολογίας  της  πληροφορικής,  απαιτεί  συστήματα  τα  οποία  επιτρέπουν  

την  ολοένα  και  ταχύτερη  ροή  πληροφοριών  από  και  προς  τους  πελάτες,  

τους  προμηθευτές  αλλά  και  άλλους  επιχειρηματικούς  συνεργάτες  τους. 

Πρόσφατα5,  η  ύπαρξη  και  ευκολία  χρήσης  του  Διαδικτύου  δημιούργησε  

ζήτηση  για  λογισμικό  το  οποίο  λειτουργεί  διαμέσου  του  Διαδικτύου  και  

του  Ενδοδικτύου (Intranet). Το  γεγονός  αυτό,  σήμανε  και  την  επανάσταση  

των  ηλεκτρονικών  εφαρμογών  ανταλλαγής  πληροφοριών,  όπου  στην  

εποχή  που  διανύουμε,  έχει  να  παρουσιάσει  ένα  ευρύτατο  φάσμα  

ολοκληρωμένων  και  εξειδικευμένων  πληροφοριακών  συστημάτων,  ικανών  

να  καλύψουν  και  την  πιο  “εκκεντρική”  απαίτηση  μιας  εταιρείας. Τα συστή-              

ματα  αυτά  εντάσσονται  σε  έναν  τομέα  της  πληροφορικής  τεχνολογίας,  το  
                                                           
5 Έτος  2000. 
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ηλεκτρονικό  εμπόριο,  το  οποίο  αναμφίβολα  έχει  συμβάλει  τα  μέγιστα  

στην  κοινωνία  της  πληροφορίας. Η  εφαρμογή  συστημάτων  ηλεκτρονικής  

διαχείρισης  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας (electronic  supply  chain  manage-  

ment)  επιταχύνουν  τις  παγκόσμιες  επιχειρήσεις, ελαττώνουν  τους  χρόνους  

εκτέλεσης  τους,  βελτιστοποιούν  το  επίπεδο  εξυπηρέτησης  των  πελατών – 

επιχειρηματικών  και  μη – και  τελικά  αναπτύσσουν  και  μεγαλώνουν  την  

εκάστοτε  εταιρεία. Οι  στρατηγικές  που  περιλαμβάνουν  την  κάλυψη  της  

εφοδιαστικής  αλυσίδας  από  τον  προμηθευτή  της  εταιρείας  και  διαμέσου  

της  παραγωγικής  διαδικασίας – αν  υπάρχει – μέχρι  τον  πελάτη  του  

πελάτη  της,  καθώς  και  η  οργάνωση  τους,  διαμέσου  ενός  συστήματος  

διαχείρισης  πελατειακών  σχέσεων (Customer  Relationship  Management – 

CRM),  αποκτούν  σήμερα  ηλεκτρονική  ακρίβεια,  ταχύτητα  και  αξιοπιστία  

στην  εφαρμογή  τους. 

 

 Οι  εξαιρετικές  δυνατότητες  ανάπτυξης  ηλεκτρονικών  επιχειρήσεων  

με  τις  πιο  σύγχρονες  τεχνολογικά  εφαρμογές,  ιδιαίτερα  στο  ηλεκτρονικό  

εμπόριο  από  επιχειρήσεις  σε  επιχειρήσεις (business–to–business)  και  

από  επιχειρήσεις  σε  πελάτες (business–to–customer)  δημιουργούν  τα    

εχέγγυα  για  αποτελεσματική  ηλεκτρονική  διαχείρηση  των  επιχειρηματικών  

πόρων. Παράλληλα,  η  παροχή  κυκλώματος  ολοκληρωμένης  διαχείρισης  

πελατειακών  σχέσεων  στις  λειτουργίες  χειριστών/χρηστών  πρώτης  γραμ-  

μής (front  office),  μεταξύ  άλλων  αποφέρει  στις  επιχειρήσεις  περισσότερες  

πωλήσεις  των  προϊόντων  τους. 

 

 Το  αποτέλεσμα  είναι  η  δημιουργία  ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος  

στη  σφαίρα  ανταγωνισμού  της  εταιρείας  η  οποία  θα  εντρυφήσει  στην  

έννοια  αλλά  και  στην  εφαρμογή  συστήματος  ηλεκτρονικού  εμπορίου,  η  

ικανοποίηση  εξειδικευμένων  αναγκών  των  συνεταίρων  της (π.χ. προμη-  

θευτές),  η  υποστήριξη  υψηλών  όγκων  άμεσων  συναλλαγών  με  τους  

τελικούς  πελάτες  της  καθώς  και  η  επιτυχημένη  ανταλλαγή  υψηλών  

όγκων  ηλεκτρονικών  δεδομένων.  

 

 Συμπερασματικά  η  εδραίωση  των  ολοκληρωμένων  πληροφορια-  
κών  συστημάτων  ηλεκτρονικού  εμπορίου  και  η  εφαρμογή  τους  με   
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την  αρωγή  του  Διαδικτύου  ή/και  Ενδοδικτύου,  επιτρέπει  στις  
εταιρείες  να  απολαμβάνουν  αναμφισβήτητα  πλεονεκτήματα  έναντι  
του  ανταγωνισμού. Επιπλέον,  το  Η.Ε.  ολοκληρώνει  και  βελτιστοποιεί  

τομείς  αλληλεπίδρασης  μεταξύ  των  επιχειρήσεων  και  των  πελατών  τους,  

των  προμηθευτών  τους  και  άλλων  επιχειρηματικών  συνεργατών. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραγκίνη Ανθή 
σελίδα 46 



Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και οι Κοινωνικοοικονομικές του Επιπτώσεις 

5.2]   ΝΕΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ  ΔΟΜΕΣ 
 
 Στα  πλαίσια  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου,  προκειμένου  οι  επιχειρή-  

σεις  να  αξιοποιήσουν  τις  ευκαιρίες  που  παρουσιάζονται  χρειάζεται  να  

αναθεωρήσουν  τις  δραστηριότητες  τους  και  να  τις  προσαρμόσουν  στο  

νέο  περιβάλλον. Έτσι,  χρειάζεται  να  αναζητηθούν  νέα  επιχειρηματικά  

πρότυπα,  ικανά  να  αξιοποιήσουν  τις  νέες  και  ευρείες ”γνωσιακές”  

δυνατότητες,  ώστε  στις  συνθήκες  της  ελεύθερης  αγοράς  και της  διαρκώς  

εντεινόμενης  παγκοσμιοποίησης (όπου  κάθε  αγορά  έχει πρόσβαση  σε  

αγαθά  και  υπηρεσίες  που  παράγονται  σε  οποιαδήποτε χώρα),  οι  

επιχειρήσεις  να  επιβιώσουν,  να  ανθίσουν  και  να  αναπτυχθούν. Οι  μεγα-               

λύτερες  επιχειρήσεις  αυξάνουν  την ανταγωνιστικότητα  τους δημιουργώντας 

”ενδοεπιχειρησιακές”  μονάδες  που  συντονίζονται  για  την  επίτευξη  των  

γενικών  στόχων  της  επιχείρησης  και  της  αποτίμησης  του  αποτελέσματος. 

Οι  δομές  αυτές  παρουσιάζουν  μεγαλύτερη  αποτελεσμακότητα  γιατί  

ευνοούν  την  δημιουργικότητα  και  την καινοτομία,  σε  αντίθεση  με  τη  

γραφειοκρατία  που  διατηρεί  την επανάληψη  και  την  ομοιομορφία.             

Η  αναδιοργάνωση  των  επιχειρησιακών διαδικασιών (Business  Process  

Reengineering)  αποτελεί,  την  τελευταία δεκαετία,  στόχο  πολλών  επιχει-  

ρήσεων  ώστε,  μεθοδολογικά,  με  τη βοήθεια  και  την  υποστήριξη  των  

καινοτομιών  που  εισάγονται  από  την αξιοποίηση  των  τεχνολογιών  

πληροφορικής  και  επικοινωνιών,  να  μεγιστοποιήσουν  την  αποτελασμα-  

τικότητα  και  την  ανταγωνιστικότητα  τους [5].   

 

  Με  στόχο  την  ικανοποίηση  του  πελάτη,  η  οργάνωση  των  επιχειρή- 

σεων,  που  υποστηρίζεται  από  πληροφοριακά  συστήματα  ολοκληρωμένης  

διαχείρισης  εγγράφων  και  διευθέτησης  εργασιακών  ροών: 

4 

4 

4 

4 

υποκαθιστά  την  κατάτμηση  σε  διευθύνσεις  και  τμήματα,   

μειώνει  τον κύκλο  παραγωγής  προϊόντων  και  υπηρεσιών,  

βελτιώνει  την  ποιότητα  και  τη  χρονική  απόκριση,   

προκαλεί  νέους  τρόπους  προώθησης  των  προϊόντων  και 

εξυπηρέτησης  των  πελατών.   
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  Το  πληροφοριακό  σύστημα  κάθε  εταιρείας  διαδραματίζει  καθοριστικό 

ρόλο  και  σε  συνδυασμό  με  τις  τηλεπικοινωνίες,  γίνεται  μέλος  διεπιχει- 

ρησιακών  πληροφοριακών  συστημάτων  όπου  προμηθευτές,  εργαζόμενοι  

και  πελάτες  εξαρτώνται  από  αυτό.   

 

  Η  πληροφοριακή  και  δικτυακή  υποδομή,  οι  μέθοδοι  οργάνωσης  και 

το  ανθρώπινο  δυναμικό  αποτελούν  τους  αποφασιστικούς  παράγοντες 

βελτίωσης  της  αποτελεσματικότητας  και  ανταγωνιστικότητας  της  επιχεί- 

ρησης.   

 

  Ενώ  οι  μεγάλες  επιχειρήσεις  έχουν  εν  γένει  τους  ανθρώπινους  και 

οικονομικούς  πόρους  για  να  πρωτοστατήσουν  και  να  πραγματοποιήσουν 

τις  αλλαγές,  οι  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  χρειάζονται  ειδικότερη  αντιμετώ- 

πιση. Πρέπει  να  δοθεί  έμφαση  στην  τυποποίηση  των  λύσεων,  στην  

ενημέρωση  μέσω  ευρείας  διάδοσης  των  επιτυχών  περιπτώσεων  και  

στην  εκπαίδευση  του  τεχνικού  προσωπικού  με  κατάλληλα εκπαιδευτικά  

προγράμματα. Επιπλέον,  οι  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις μπορούν  να  απο-  

κτήσουν  αποφασιστική  σημασία  στο  μοντέλο  της  ιδεατής  επιχείρησης 

(virtual company). Η  ιδεατή  επιχείρηση  αποτελεί  ένα  δίκτυο  από  επιδεξιό-  

τητες  και  πόρους  με  διαφορετικές  επιχειρηματικές αφετηρίες  και  μεταβαλ-  

λόμενη  γεωμετρία (κόμβοι  εισέρχονται  ή  εξέρχονται)  που  συνεργάζονται  

σε  μία  συγκεκριμένη  επιχειρηματική  δραστηριότητα.   
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5.3]   ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  ΜΕΤΑΞΥ  ΤΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 Μέσα  σε  διάστημα  μικρότερο  του  έτους,  οι  μετοχές  των  εταιρειών  

που  “επιχειρούν  ηλεκτρονικά”  έφτασαν  σε  πρωτοφανή  υψηλά  επίπεδα,  

με  αποτέλεσμα  εταιρείες  όπως  οι  Amazon.com  και  eBay.com,  να  

παρουσιάζουν  μεγαλύτερη  κεφαλαιοποίηση,  ακόμα  και  σε  σχέση  με  τον  

πολύ  κερδοφόρο  κλάδο  των  τηλεπικοινωνιών.  Την  κατακόρυφη  άνοδο  

διαδέχτηκε  μία  εξίσου  απότομη  κάθοδος,  ενώ  την  ίδια  στιγμή  μία  νέα  

άνοδος  εμφανιζόταν  στις  μετοχές  των  εταιρειών  που  υλοποιούν  λύσεις  

ηλεκτρονικού  εμπορίου  για  συναλλαγές  μεταξύ  επιχειρήσεων, το λεγόμενο  

business-to-business (B2B)  e-commerce (όπως  αναφερθήκαμε  στην  εισα-  

γωγή). Το  γεγονός  δεν  είναι  τυχαίο,  καθώς  όλοι  σχεδόν  οι  αναλυτές  

εκτιμούν ότι  στο  άμεσο  μέλλον  το  μεγαλύτερο  μερίδιο  του  συνολικού  
κύκλου  εργασιών  της  αγοράς  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου  θα   
προέρχεται  από  τις  συναλλαγές  μεταξύ  επιχειρήσεων. 

 Σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις   

της  εταιρείας Gartner Group, ο  

κύκλος  εργασιών  ηλεκτρονικού  

εμπορίου  μεταξύ  επιχειρήσεων θα  

φτάσει  στα  7,29  τρισεκατομμύρια  

δολάρια  το  2004  από  145  

δισεκατομμύρια  δολάρια  που ήταν  

το  1999.  Η  μεταμόρφωση  από  

την  παραδοσιακή  στην  ψηφιακή

αλυσίδα  αξιών  γίνεται  με  τόσο  γρήγορους  ρυθμούς,  ώστε  οι  

επιχειρηματικές  ειδήσεις  αφορούν  πλέον  στο  μεγαλύτερο  ποσοστό  τους  

στις  εξελίξεις  στην  εκκολαπτόμενη  ηλεκτρονική  αγορά. Εταιρείες,  όπως  η  

General  Motors,  η  DuPont  και  η  Sears  Roebuck,  ανακοινώνουν  

καθημερινά  sites,  τα  οποία  δημιουργούνται  με  σκοπό  να  συνδέσουν  

αγοραστές  και  πωλητές. 

 

 Πρόσφατα,  η  γαλλική  αλυσίδα  Carrefour,  η  δεύτερη  σε  μέγεθος  

εταιρεία  στον  τομέα  του  λιανικού  εμπορίου,  ανακοίνωσε  ότι  πρόκειται  να  

ενώσει  την  αγοραστική  δύναμή  της  μέσω  του  Internet  με  την  
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αμερικανική Sears  Roebuck,  η  οποία  είναι  επίσης  δεύτερη  σε  μέγεθος  

στον  τομέα  του  λιανικού  εμπορίου  στις  ΗΠΑ. Το  κοινό  σύστημα  θα  έχει  

ένα  ποσοστό  περίπου  6%  των  συνολικών  προμηθειών  του  λιανεμπορίου  

παγκοσμίως, οι  οποίες  ανέρχονται  στα 5 τρισεκατομμύρια  δολάρια ετησίως.    

 

 Μεγαλύτερα  είναι  τα  μεγέθη  στην  αυτοκινητοβιομηχανία,  όπου  η  

συγχώνευση  των  ηλεκτρονικών  κόμβων  TradeXchange  και  

AutoXchange  των  General  Motors  και  Ford – με  τη  συμμετοχή  της  

Daimler-Chrysler – δημιούργησε  μια  αγορά  240  δισεκατομμυρίων  

δολαρίων  για  την  προμήθεια  εξοπλισμών  και  πρώτων  υλών. Το  

GlobalNetXchange,  όπως  ονομάζεται  το  νέο  ενιαίο  σύστημα,  θα  βασι- 

σθεί  σε  software  της  Oracle  και  θα  εξυπηρετεί  περίπου  50.000  

προμηθευτές  των  δύο  αλυσίδων. 

 

 Σύμφωνα  με  εκπροσώπους  των  συμμετεχουσών  εταιρειών, ο κόμβος                

θα  υποστηρίζει  ηλεκτρονικές  συναλλαγές  με  κοινές  αλλά  και  αντίστροφες  

δημοπρασίες, δηλαδή  εμπορικούς  διαγωνισμούς  στη  διάρκεια  των  οποίων  

οι  προμηθευτές  καταθέτουν  τις  προσφορές  τους  αφού  καθοριστεί  από  

τον  αγοραστή  η  τιμή  που  προτίθεται  να  πληρώσει. 
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5.3.1]  ΕΞΕΛΙΞΗ  ΣΕ  ΠΟΛΛΟΥΣ  ΤΟΜΕΙΣ 
 Παρόμοιες  ”ζυμώσεις“  λαμβάνουν  χώρα  και  σε  άλλους  τομείς  της  

αγοράς  με  μικρότερους  ή  μεγαλύτερους  κύκλους  εργασιών  και  έχουν  

πυροδοτήσει  γενικότερα  μία  έκρηξη  επιχειρηματικών  κινήσεων  που  

διαμορφώνουν  καθημερινά  το  τοπίο  στην  αγορά  του  ηλεκτρονικού  

εμπορίου. 

 

 Μία  από  τις  πιο  σύγχρονες  τάσεις  είναι  οι  ηλεκτρονικές  δημο-  
πρασίες (e-auctions)  μεταξύ  πελάτη  και  προμηθευτών. Η  διαδικασία είναι  

παρόμοια  με  αυτήν  του  eBay. Σε  εμπορικό  επίπεδο,  τα  οφέλη  των  

δημοπρασιών  είναι  σημαντικά      

για  πωλητές  και  αγοραστές,  

διευρύνοντας  και  για  τις  δύο  

πλευρές,  την  αγορά  στην  

οποία  έχουν  πρόσβαση. 

Επίσης,  “θα  μπορούσε  σε  

μία  δημοπρασία  που  διεξάγει  

η  βρετανική  κυβέρνηση  για  

προμήθεια  υπολογιστών  σε  

σχολεία,  να  συμμετέχει  πλέον  και  μια  ελληνική  εταιρεία  με  πολύ  

μεγαλύτερη  ευκολία  σε  σχέση  με  τη  γραφειοκρατική  διαδικασία  που  θα  

απαιτούσε  η  παραδοσιακή  μέθοδος” (σελ.10),  [2]. 

 

 Κάποιες  εταιρείες  που  δεν  έχουνε  τη  δυνατότητα  να  δημιουργήσουν  

τα  δικά  τους  ηλεκτρονικά  συστήματα  διεξάγουν  τους  διαγωνισμούς  

προμηθειών  τους  μέσω  άλλων  sites  που  έχουν  δημιουργηθεί  για  αυτόν  

το  σκοπό. Σε  αυτήν  την  κατηγορία  ανήκει  και  το  FreeMarkets.  

 

 Ορισμένοι  από  τους  παραδοσιακούς  διευθυντές  προμηθειών  

αντιδρούν  στις  νέες  πρακτικές,  καθώς  εκμηδενίζουν  το  συναισθηματικό  

παράγοντα,  ο  οποίος  παίζει  σημαντικό  ρόλο  σε  μία  μακροπρόθεσμη    

σχέση  με  έναν  προμηθευτή. Επιπλέον,  κάποιοι  προμηθευτές  υποστη-  

ρίζουν  ότι  ο  χρόνος  που  απαιτείται  για  να  παρακολουθήσουν  τη  
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δημοπρασία  είναι  πολύ  περισσότερος  από  αυτόν  που  χρειάζονταν  με  

την  παραδοσιακή  μέθοδο  για  να  συντάξουν  μία  προσφορά. Λίγοι  είναι  

όμως  αυτοί  που  τους  προσέχουν.   

 

 
5.3.2]  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΕΝΑ  “ΑΣΦΑΛΕΣ”  ΜΕΛΛΟΝ 

 Στο  συγκεκριμένο  υποκεφάλαιο  θα  γίνει  μια  αναφορά  στα  νομικά  

ζητήματα  που  σχετίζονται  με  την  πληροφορία  που  διακινείται  στο  

Internet,  με  αποτέλεσμα  την  εξασφάλιση  ενός  περισσότερου  “ασφαλούς” 

–νομικά– μέλλον  στο  Web. Παρακάτω  παρατίθενται  μια  σειρά  από  

προτάσεις  με  σκοπό  την  ασφάλεια  του  χρήστη,  ως  επιχείρηση  και  ως  

καταναλωτής. 

 

 Αρχικά,  μία  πρόταση  είναι  να  υπάρχει  η  δυνατότητα  από  τον  

service  provider (μέσω  του  οποίου  γίνεται  η  σύνδεση),  της  λεπτομερής  

καταγραφής  των  όρων  της  σύμβασης  για  σύνδεση  με  το  Internet  και  

της  ακριβής  πληροφόρησης  για  την  ευθύνη  του,  βάσει  των  νόμων  

2472/97  και  2774/1999,  για  την  επεξεργασία  των  δεδομένων  προσω-  

πικού  χαρακτήρα  των  οποίων  το  άτομο  είναι  δικαιούχος. Δεν  μπορεί  σε  

καμία  περίπτωση  να  υπάρξει  απαίτηση  τεχνικών  και  νομικών  γνώσεων  

από  το  δικαιούχο  του  δικαιώματος  για  σύνδεση  και  άσκηση  δραστη-  

ριότητας,  χωρίς  ενημέρωση  και  κατάρτιση. Τέλος,  η  δημοσίευση  των  

δεδομένων  στην  ιστοσελίδα  συνιστά  ενιαία  συμπεριφορά  που  τελείται  σε  

δύο  τόπους,  εκεί  όπου  αποστέλλονται  τα  δεδομένα  και  εκεί  όπου  

αποθηκεύονται  και  μεταδίδονται 6.  

 

 Επίσης,  είναι  σημαντικό  να  γίνεται  έλεγχος  αν  το  όνομα  του  φορέα  

παροχής  εμπορικής  επικοινωνίας  και  υπηρεσιών,  με  το  οποίο  συνδέεται 

και  επιθυμεί  να  συναλλαγεί  ο  χρήστης,  σε  οποιαδήποτε  μορφή,  είναι  

γνώριμο  και  επιπλέον  να  υπάρχει  μια  τεκμηριωμένη  απάντηση  με  

στοιχεία  της  εγγραφής  του  φορέα  στο  μητρώο  της  χώρας  όπου  έχει  

                                                           
6 Πεταλάς Βασίλειος, Δικηγόρος, LLM, Ειδικός στο δίκαιο του Internet. 
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έδρα  η  επιχείρηση  του,  σε  συνδυασμό  με  την  έγκυρη  καταχώριση  του  

ονόματος  περιοχής  του,  αν  πρόκειται  για  

νομικό  πρόσωπο,  και  τη  δυνατότητα  του  

να  επιχειρεί  οικονομικές  συναλλαγές,  

αποφεύγοντας  έτσι  την  περίπτωση  να  

είναι  γραμμένος  σε  κάποια  “black  list”  για  

οικονομικά  παραπτώματα. Στην  περίπτωση  

που  πρόκειται  για  φυσικό  πρόσωπο,  

φρόνιμο  θα  ήταν  να  γινόταν  έλεγχος  της  

καταχώρισης  του  ονόματος  περιοχής  του  στο  αρμόδιο  μητρώο  σε  

συνδυασμό  με  τα  ανωτέρω. Και  στις  δύο  περιπτώσεις,  χρήσιμο  θα  ήταν  

η  αποστολή  της  επιβεβαίωσης  από  το  μητρώο,  με  αναφορά  των  

στοιχείων  του  αποστολέα (όνομα,  διεύθυνση,  τηλέφωνο,  θέση  που  

κατέχει  κ.λ.π.),  μέσω  e-mail  και  κλασικού  ταχυδρομείου  με  επίσημο  

έγγραφο  ενσωματωμένο. 

 

 Ακόμη,  είναι  σημαντικό  να  μην  υπάρχει  εμπιστοσύνη  σε  μια  

επιβεβαίωση  της  συναλλαγής – ιδίως  αν  πρόκειται  για  σύμβαση – με        

e-mail,  θεωρώντας  ότι  δεν  είναι  ασφαλές  μέσο  μεταφοράς  δεδομένων  

στον  απαιτούμενο  βαθμό. Εκτός  της  πιθανής  υποκλοπής,  δεν  υπάρχει  

κάλυψη  νομικά  για  τεχνική  αστοχία  του  Δικτύου,  ή  για  σφάλμα  στη  

μετάδοση,  ή  για  έλλειψη  επιβεβαίωσης  της  γνησιότητας  του  ηλεκτρονικού  

εγγράφου,  ή  για  αναίτια  υπέρβαση  του  χρόνου  παραμονής  των  

δεδομένων  στον  server,  ή  ακόμα  και  για  πιθανή  καταστροφή  από  έναν  

ιό  που  θα  μεταδοθεί  στον  υπολογιστή  από  το  Δίκτυο. Εκτός  από  τη  μη  

νομική  κατοχύρωση  με  την  ηλεκτρονική  υπογραφή,  δεν  υπάρχει  νομική  

κάλυψη  για  απώλεια  ή  καταστροφή  και,  ευρύτερα,  για  ακούσια  μη  

εκτέλεση  της  σύμβασης,  στηριγμένης  νομικά  σε  αμέλεια (διώκεται  

ποινικά),  ή  απόδειξη  της  παράλειψης (αναφέρεται  στις  κοινοτικές  οδηγίες  

98/0325-99/0599). Πέραν  αυτού,  η  σύμβαση  δεν  αποτελεί  καθεαυτή  το  

θεμέλιο  της  ιδιαιτέρας  νομικής  υποχρεώσεως,  αφού  αφενός  η  ακυρότητα  

της  συμβάσεως  δεν  θίγει  την  ύπαρξη  νομικής  υποχρεώσεως,  αφετέρου 

είναι  αναγκαία  η  πραγματική  ανάληψη  της  νομικής  υποχρεώσεως  και  

της  αντίστοιχης  προστατευτικής  λειτουργίας  [5]. 
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 Επειδή  το  τεχνικό  πλαίσιο  των  ηλεκτρονικών – ψηφιακών  

υπογραφών  δεν  μπορεί  να  αποτελέσει  ασφαλή  λύση  στην  απόδειξη  της  

γνησιότητας  ενός  εγγράφου,  μία  πρόταση  θα  ήταν  η  δημιουργία  μίας  

Εθνικής  Αρχής (National  Trusted  Third  Party)  κατάθεσης  ενός  

πρωτοτύπου  που  θα  έχει  περιβληθεί  τον  κλασικό  τύπο  εγγράφου,  το  

οποίο,  αφού  κατατεθεί,  να  αποστέλλεται  εντός  συγκεκριμένου  χρονικού  

διαστήματος  στα  μέρη  για  υπογραφή,  να  υπάρχει  δηλαδή  η  λειτουργία  

μίας  “αναβλητικής  αίρεσης”  νομικά  πάντοτε. Τα  μέρη  θα  έχουν  το  

δικαίωμα  να  υπαναχωρήσουν  από  τη  σύμβαση  εφόσον  δεν  αναγνω-  

ρίσουν  τους  όρους  της  ως  τους  ίδιους  με  τους  ηλεκτρονικά  αποδεκτούς  

και  αν  υπάρχει  η  υποψία  παραβίασης  του  απορρήτου  της  επικοινωνίας  

ή  υποψία  υποκλοπής. Μία  προθεσμία  7-15  εργάσιμων  ημερών  είναι – με  

τα  σημερινά  δεδομένα  ταχυδρομικής  μετάδοσης – επαρκής. Η  σύμβαση  

θα  μπορεί  να  εφαρμοστεί  ουσιαστικά  από  τη  στιγμή  της  αποδοχής  της  

ηλεκτρονικά  από  τον  αποδέκτη–συμβαλλόμενο,  αλλά  τυπικά  από  τη  

στιγμή  της  επιβεβαίωσης  του  γνήσιου  της  υπογραφής  στο  κλασικό  

έγγραφο  και  της  γνησιότητας  του  εγγράφου. Το  προσυμβατικό  στάδιο  με  

την  ανταλλαγή  των  σχεδίων  μέσω  του  Internet  θα  αποτελεί  ένα  στάδιο  

απόδειξης  των  ισχυρισμών  για  εσκεμμένη  αλλοίωση  του  περιεχομένου  

της  σύμβασης  στην  αποδεικτική  διαδικασία – εάν  παραστεί  ανάγκη. Θα  

υπάρχει  ακόμα  η  πρόβλεψη  επιστροφής  δαπανών  ή  κονδυλίων  που  

έχουν  λάβει  χώρα  μέχρι  την  τυπική  εφαρμογή  της  σύμβασης  βάσει  

αποδείξεων. Τα  συμβαλλόμενα  μέρη  θα  έχουν  το  δικαίωμα,  με  προσω-  

πική  ευθύνη  τους,  να  αποδεχτούν  μία  ψηφιακή  υπογραφή  βασισμένη  σε  

ένα  έγκυρο  πρωτόκολλο  μετάδοσης  από  ένα  Trusted  Third  Party,  το  

οποίο  θα  ήταν  καλύτερα  να  είναι  ένας  κρατικός  φορέας  και  όχι  ένας  

ιδιωτικός  εθελοντικός  μηχανισμός  πιστοποίησης, όπως  προτείνει  η  οδηγία  

COM  626/26.11.1999  για  τις  ηλεκτρονικές  υπογραφές. Η  εξακρίβωση  της  

έδρας  στην  οποία  υπογράφεται  η  σύμβαση,  θα  είναι  εφικτή  πλέον  και  

δεν  θα  γίνεται  αναφορά  σε  υποθετικά  αλλά  σε  υπαρκτά  φαινόμενα  

ορισμού  της  δικαιοδοσίας  των  αρχών.           
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5.3.3]   ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΤΟΥ  ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΟΥ 
 Για  μία  απλή  συναλλαγή  με  σκοπό  την  πώληση,  η  εξασφάλιση  του  

συναλλασσομένου  που  πληρώνει  με  την  πιστωτική  κάρτα  του  θα  

επιτευχθεί  με  υποχρεωτική  (βάσει  νόμου)  χρέωση  τη  στιγμή  της  

παραλαβής  του  προϊόντος. Τα  έξοδα  μεταφοράς  

θα  επιβαρύνουν  τον  αποστολέα,  ο  οποίος  θα  

έχει  το  δικαίωμα,  αν  δεν  πληροί  τις  απαιτήσεις  

του  αγοραστή  το  αγαθό,  ή  να  το  αλλάξει  βάσει  

εγγύησης  χωρίς  επιβάρυνση  για  τον  αγοραστή  ή,  

αν  επιστραφεί,  να  κρατήσει  τα  έξοδα  μεταφοράς  

μόνο. Ο  αγοραστής  τη  στιγμή  που  δεν  έχει  τη  

δυνατότητα  δοκιμής  και  προσωπικής  επαφής  με  

το  προϊόν,  παίρνει  εν  γνώση  του  ένα  ρίσκο,  αλλά  δεν  επιβαρύνεται  με  

το  συνολικό  τίμημα  της  αγοράς. Έτσι  και  ο  προμηθευτής  δίνει  βάρος  

στην  ποιότητα  του  προϊόντος,  ενώ  καλύπτεται  και  το  ενδεχόμενο  αγοράς  

προϊόντων  σε  ψηφιακή  μορφή  από  το  Δίκτυο. 

 

 Όσον  αφορά  στη  σύμβαση  για  παροχή  υπηρεσιών,  αναγκαία  και  

επιθυμητή  θα  ήταν  η  πλήρης  αναφορά  και  δήλωση  της  νομικής  

υπόστασης  του  φυσικού  ή  νομικού  προσώπου,  σε  συνδυασμό  με  το  

νομικό  καθεστώς  που  διέπει  την  παροχή  υπηρεσιών  στην  έδρα  του  

φυσικού  ή  νομικού  προσώπου. Απαραίτητη  είναι  η  δυνατότητα  καταγ-  

γελίας  σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  η  ανακρίβεια  των  στοιχείων    

επαγγελματικής  ύπαρξης  και  συμπεριφοράς  του  προσφέροντος  τις  

υπηρεσίες  στην  αρμόδια  αρχή  της  χώρας  όπου  έχει  την  πραγματική  και  

δηλωθείσα  έδρα  του. 

 

 Στην  περίπτωση  που  κάποιος  θέλει  να  εξακριβώσει  τη  γνησιότητα  

ενός  προϊόντος  ή  να  καταγγείλει  μία  ενδεχόμενη  παράνομη  αντιγραφή  

και  να  διασφαλίσει  το  δικαίωμα  πνευματικής  ιδιοκτησίας  του,  θα  πρέπει  

να  ζητήσει  τη  θέσπιση  ενός  οργάνου  ελέγχου  των  καταγγελιών  για  

παρόμοιες  περιπτώσεις  που  αφθονούν  στο  Δίκτυο  και  να  εξασφαλίσει,  

αν  είναι  παραγωγός,  την  αναφορά  σε  αυτό  το  όργανο  της  σύμβασης  με  
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τους  προμηθευτές  του  αγαθού  στο  οποίο  έχει  πνευματικό  δικαίωμα. 

Έτσι,  θα  μπορεί  να  έχει  τη  δυνατότητα  εντοπισμού  και  ελέγχου  πιθανής  

παραβίασης  του  δικαιώματός  του,  στο  βαθμό  βέβαια  που  αυτό  είναι  

τεχνικά  εφικτό. 

 

 Η  όποια  ασφάλεια  των  συναλλαγών  μπορεί  να  εξασφαλιστεί  με  

νομική  απαίτηση  για  πληροφόρηση,  για  όλο  το  φάσμα  των  συναλλαγών,  

εφόσον  ζητηθεί  από  τον  ενδιαφερόμενο. Τα  προσωπικά  δεδομένα  πρέπει  

να  είναι  δυνατόν  να  προβληθούν,  εφόσον  αυτό  απαιτεί  η  προστασία  του  

ατόμου  και  του  καταναλωτή,  και  μόνο  μετά  από  αίτηση  του  και    

δικαστική  απόφαση. Οι  εταιρείες  πρέπει  να  έχουν  πρόσβαση  σε  αυτά  

που  κρίνονται  αναγκαία  για  τη  διασφάλιση  της  υγιούς  λειτουργίας  τους  

και  μόνο  αν  υπάρξει  η  υπόνοια  παρεμπόδισης  των  νομικά  καλυμμένων  

ζωτικών  συμφερόντων  τους  και  υπάρξει  δικαστική  απόφαση  σχετική.      

Η  δικαστική  προστασία  για  τέτοια  ζητήματα  επιβάλλεται  να  είναι  

ταχύτατη  και  να  αποτελεί  αντικείμενο,  όπου  είναι  αναγκαίο,  διεθνούς  

συνεργασίας. Η  εφαρμογή  των  αποφάσεων  από  τέτοιες  υποθέσεις  να  

χρήζει  εφαρμογής  βάσει  ξεχωριστής  διεθνούς  συνθήκης,  όχι  απλώς  

κοινοτικής.   

 

 Ολοκληρώνοντας,  θα  πρέπει  το  κράτος  να  εφαρμόσει  ένα  

πρόγραμμα  ενημέρωσης  για  τα  δικαιώματα  του  χρήστη,  ο  οποίος,  

πρέπει  να  επιδιώκει  να  εξασφαλίσει  μία  νομοθετική  κάλυψη  σχετικά  με  

τη  δυνατότητα  αφορολόγητου  ή  μη  των  αγαθών,  προϊόντων  και  

υπηρεσιών  που  προμηθεύεται  μέσω  Internet, έτσι  ώστε  να  είναι  συνεπής  

ως  πολίτης  και  να  έχει  τη  δυνατότητα  ως  καταναλωτής  και  επιχειρη-  

ματίας  να  προσαρμόσει  ανάλογα  την  οικονομική  πολιτική  του. Ένα αγαθό  

που  μπορεί  να  δει  με  μία  συνδεδεμένη  κάμερα  στον  υπολογιστή–

αποστολέα  και  παραλήπτη  της  εμπορικής  επικοινωνίας  και  να  “περάσει  

τον  κωδικό  του”  από  μία  ταμειακή  μηχανή,  για  παράδειγμα,  η  οποία  

διαβάζει  με  laser,  αυτομάτως  συμβάλλει,  λόγω  της  καταγραφής  που  

γίνεται,  για  απόδειξη  στη  χρέωση  ή  την  ποιότητα  του  προϊόντος  και  του  

εξασφαλίζει  εγγύηση  για  πιθανή  “ατέλεια”  στη  συναλλαγή.       
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5.4]   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 Τα  τελευταία  δύο  χρόνια7,  “ηλεκτρονικές”  επιχειρήσεις,  όπως  οι  

E*TRADE  και  eToys,  έχουν  πραγματοποιήσει  εντυπωσιακές  εισόδους  

στις  αντίστοιχες  αγορές  τους. Όμως,  στο  τελευταίο  μισό  του  1999  οι  

ανταγωνιστές  τους,  οι  οποίοι  υπήρχαν  στην  αγορά  και  προ  του  Internet,  

έχουν  επανέλθει  δριμύτεροι,  προσαρμόζοντας  τις  ήδη  γνωστές  υπηρεσίες  

τους  σε  μορφή  “e-business” (στο  e-business  αναφερόμαστε  σε  επόμενο  

κεφάλαιο  εκτενέστερα). Κλασικότερα  παραδείγματα  αποτελούν  οι  εταιρείες  

Charles  Schwab & Co.  και  Toys “R” Us,  οι  οποίες  ήδη  έχουν  κατά-  

κτήσει  τα  πρωτεία  στις  αντίστοιχες  αγορές. Παρακάτω  παρατηρούμε  ότι  

το  Toys  “R”  Us  προσαρμόσθηκε  με  τον  καλύτερο  τρόπο  στη  νέα  

πραγματικότητα.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Βέβαια,  εκτός  από  τις  επιτυχημένες  μετατροπές  μίας  παραδοσιακής  

επιχείρησης  σε  ηλεκτρονική  υπάρχουν  και  αναρίθμητες  αποτυχημένες.     

Η  δημιουργία  διαδικασιών  που  είναι  σε  θέση  να  διευκολύνουν  μία    

μετάβαση  σε  ηλεκτρονική  επιχείρηση,  ελαχιστοποιώντας  παράλληλα  τους  

όποιους  κινδύνους,  είναι  πολύ  ελκυστική,  καθώς  συνεχώς  περισσότερες  

επιχειρήσεις  θα  προσπαθήσουν  να  δημιουργήσουν  ηλεκτρονικές  επιχει-  

ρήσεις. Είναι  γεγονός  ότι  η  μέχρι  σήμερα  εμπειρία  έχει  αποδείξει  ότι  η  

ενσωμάτωση  ενός  καταλόγου  σε  έναν  e-commerce  server  και  η  απλή  

αναμονή  για  ηλεκτρονικές  παραγγελίες  από  αυτόν  δεν  είναι  σε  θέση  να  

παράσχουν  μία  λύση  με  μακρόχρονη  προοπτική [6].  

                                                           
7 Το  κείμενο  είναι  επίκαιρο. Αναφέρεται  στο  2000. 
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 Πράγματι,  η  δημιουργία  μιας  απλής  ηλεκτρονικής  επιχείρησης,  η  

οποία  θα  περιορίζεται  στην  on-line  πώληση  προϊόντων  και  υπηρεσιών,  

είναι  ένα  μοντέλο  που  δεν  πρόκειται  να  αποδώσει  ουσιαστικά. Εδώ  

έρχονται  να  βοηθήσουν  κάποιες  εταιρείες  οι  οποίες,  με  τις  υπηρεσίες  

που  προσφέρουν,  έχουν  δημιουργήσει  μία  νέα  κατηγορία  παροχής  

υπηρεσιών,  τους  λεγόμενους  ASPs. 

 

 Γενικά  οι  ASPs (Application  Service  Providers)  είναι  σε  θέση  να  

προσφέρουν  υπηρεσίες  για  την  ανάπτυξη,  τη  φιλοξενία,  τη  διαχείρηση  

και  την  ενοικίαση  πρόσβασης  σε  μία  ή  περισσότερες  εφαρμογές  

software,  οι  οποίες  θα  αξιοποιηθούνε  από  ηλεκτρονικές  επιχειρήσεις.     

Με  τη  βοήθεια  των  ASPs  οι  διαδικασίες  για  την  εφαρμογή  συγκεκρι-  

μένης  λύσης  software  για  τη  μετάβαση  των  δραστηριοτήτων  μιας  

επιχείρησης  στο  Internet  μπορεί – σε  κάποιες  περιπτώσεις – να  μειωθούν  

από  3  χρόνια  σε  3  μήνες,  σε  σχέση  με  τις  πρακτικές  που  ακολου-  

θούνταν  τα  προηγούμενα  χρόνια. 

 

 Οι  ASPs  είναι  σε  θέση  να  προμηθεύσουν  στις  ενδιαφερόμενες  

επιχειρήσεις  τις  απαραίτητες  εφαρμογές  μέσω  των  ιδιωτικών  δικτύων  

τους. Παρακάτω  παραθέτουμε  μερικά  από  τα  πλεονεκτήματά  τους: 

Η  συνεργασία  με  έναν  ASP  είναι  σε  θέση  να  βοηθήσει  τις  

εταιρείες  να  παρουσιάσουν  τις  εφαρμογές  software  που  επιθυμούν  

περί  τις  τέσσερις  φορές  νωρίτερα  σε  σχέση  με  τον  παραδοσιακό  

τρόπο. 

 

 

 

Οι  ASPs  έχουν  τη  δυνατότητα  να  ελαττώσουν  τους  κινδύνους  

που  έχουν  σχέση  με  την  υιοθέτηση  και  τη  χρήση  των  

εφαρμογών. 

Η  εκχώρηση  εφαρμογών  σε  κάποιον  service  provider  επιτρέπει  

στους  οργανισμούς  να  εστιάσουν  στις  βασικές  δραστηριότητες  

τους  παρά  σε  θέματα  που  έχουν  σχέση  με  την  πληροφορική. 
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Στον  παρακάτω  πίνακα  παρουσιάζεται  μια  σύγκριση  παραδοσια-  

κού  μοντέλου  και  μοντέλου  ASP: 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ  ΜΟΝΤΕΛΟΥ  &  ΜΟΝΤΕΛΟΥ  ASP 

Βήμα Παραδοσιακό  μοντέλο Μοντέλο  ASP 

Ανάπτυξη  στρατηγικής 3–6  μήνες 2–6  εβδομάδες 

Προσδιορισμός  πιθ.  software 3–6  μήνες 1–2  εβδομάδες 

Επιλογή  και  απόκτηση  των 
απαραίτητων  εφαρμογών 1–2  μήνες    1  εβδομάδα 

Εφαρμογή  &  δοκιμή 
του  νέου  software 3–6  μήνες 4–8  εβδομάδες 

Υλοποίηση  &  κατάληξη  σε  ένα 
σταθερό  περιβάλλον λειτουργίας 2–4  μήνες 4–8  εβδομάδες 

Συνολικός  χρόνος   1–2  χρόνια     3–6  μήνες 

  

 Αν  και  η  αγορά  των  ASPs  είναι  “ηλικίας”  μικρότερης  των  δύο  

ετών,  προβλέπεται  ότι  θα  γνωρίσει  εξαιρετικά  μεγάλη  ανάπτυξη. 

Συγκεκριμένα,  η  γνωστή  εταιρεία  έρευνας  αγοράς  International  Data  

Corporation  προβλέπει  ότι  οι  συνολικές  δραστηριότητες  των  ASPs  θα  

αντιπροσωπεύουν  μία  αγορά  μεγέθους  2  δισεκατομμυρίων  δολαρίων  

μέχρι  το  2003. Από  την  πλευρά  της  η  Forrester  Research  πιστεύει  ότι  

αυτό  το  μέγεθος  είναι  μία  εξαιρετικά  συντηρητική  πρόβλεψη,  καθώς  

εκτιμάει  ότι  οι  ASPs  θα  αντιπροσωπεύουν  έναν  χώρο  21  δισεκατομ-  

μυρίων  δολαρίων (!)  μέχρι  το  τέλος  του  2001. 

 

 Οι  ASPs  είναι  δυνατόν  να  έχουν  την  πείρα  που  χρειάζονται  οι  

επίδοξες  “ηλεκτρονικές”  επιχειρήσεις  

για  να  πραγματοποιήσουν  τη  

μετάβαση  τους  στο  επιχειρησιακό  

Internet. Μάλιστα,  οι  ASPs  θα  είναι  

σε  θέση  να  επιταχύνουν  κατά  

πολύ  τις  διαδικασίες  αυτής  της  

μετάβασης. Έτσι,  είναι  μοιραία  η  

διόγκωση  της  αντίστοιχης  αγοράς. 

Υπάρχουν  ήδη  αρκετοί  καθιερωμένοι  ASPs,  ενώ  μέρα  με  τη  μέρα  
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εμφανίζονται  συνεχώς  περισσότεροι. Σύμφωνα  με  στοιχεία  του  

WebHarbor.com,  το  οποίο  αυτοαποκαλείται  το  “portal  της  αγοράς  των  
ASPs”,   αυτή  τη  στιγμή  υπάρχουν  περισσότεροι  από  300  ενεργοί  ASPs. 

Εταιρίες  όπως  οι  Corio,  Critical  Path,  IBM,  Interpath Communications, 

Oracle,   και  Usinternetworking,  είναι  απλώς  μερικοί  από  τους  ASPs  

που  έχουν  αναπτύξει  δραστηριότητα  που  πλησιάζει  ήδη  σε  διάρκεια  τα  

δύο  χρόνια. 

 

 Η  αγορά  των  ASPs  έχει  ήδη  γιγαντωθεί  στις  ΗΠΑ,  καθώς  αρκετές  

επιχειρήσεις  αυτής  της  χώρας  έχουν  ήδη  χρησιμοποιήσει  τις  υπηρεσίες  

εταιρειών  αυτού  του  είδους. Οι  υπάρχουσες  τάσεις  δείχνουν  ότι  κάτι  

ανάλογο  θα  συμβεί  πολύ  γρήγορα  και  στην  ευρωπαϊκή  αγορά. Το  

μέλλον  της  αγοράς  αυτής  φαίνεται  να  είναι  εξαιρετικά  ευοίωνο. Ωστόσο  

και  η  επιτυχημένη,  μέχρι  στιγμής,  παρουσία  αρκετών  ASPs  στον  χώρο  

του  e–business  δείχνει  ότι  και  ολόκληρη  η  αγορά  του  software  βρίσκεται  

ήδη  στο  μέσον  μιας  ευκρινούς  μεταστροφής  από  την  υλοποίηση  των  

παραδοσιακών  και  χρονοβόρων  μοντέλων  σε  περισσότερο  σύγχρονες  

πρακτικές. Η  παροχή  υπηρεσιών  ASPs  αναμένεται  να  γίνει  περισ- 
σότερο  διαδεδομένη  σε  επιχειρήσεις  που  επιθυμούν  να  δραστηριο-  
ποιηθούν  στο e–business,  ενώ  παράλληλα  θα  διαμορφωθεί  σε  νέες  

βάσεις,  που  θα  επιτρέπουν  στις  νέες  “ηλεκτρονικές”  επιχειρήσεις  να  

ανοίγουν  νέους  ορίζοντες  στην  παρουσία  τους  στον  Web  και  στην  

επικοινωνία  τους  με  την  πελατειακή  βάση  τους. Η  νέα  αυτή  κατάσταση  

θα  οδηγήσει  αναπόφευκτα  σε  αναθεώρηση  στρατηγικών  και  σε  καλύτερη  

αξιοποίηση  των  παρεχόμενων  ολοκληρωμένων  λύσεων.  
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5.5]    ΩΦΕΛΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Το  σκεπτικό  ότι  η  υλοποίηση  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  σε  

computerised  on–line  περιβάλλον  είναι  γεγονός  και  αποτελεί  επιτακτική 

ανάγκη  για  τον  όγκο  των  δραστηριοτήτων  της  κάθε  εταιρείας  

ανεξαρτήτου  μεγέθους. Αυτό  επιβάλλεται  κυρίως  για  λόγους  ανταγωνι-  

στικότητας  και αύξησης  του  επιπέδου  ποιότητας  των  προσφερόμενων  

υπηρεσιών.   

 

 Οι  δυνατότητες  αμφίδρομης  επικοινωνίας  και  επιχειρηματικής   

προσέγγισης,  προσφέρουν  νέο  έδαφος  για  καινούργια  πολλαπλά 

προϊόντα,  υπηρεσίες  και  μηνύματα  τα  οποία  ταχύτατα,  αποτελεσματικά 

και  κερδοφόρα  μπορούν  να  διακινηθούν. 

 

 Με  τα  έργα  Η.Ε.  η  εταιρεία  θέλει  να  ικανοποιήσει μια  σειρά  από  

βασικές  της  ανάγκες. Αυτές  είναι:  

1 Μειωμένο  κόστος  διεκπεραίωσης  εργασιών: Οι  διάφορες  διεργα-  

σίες  λόγω  της  ηλεκτρονικής  τους  φύσης,  απαιτούν  συγκριτικά  

λιγότερους  πόρους. 

1 Ταχύτητα  και  ευελιξία: Οι  αγορές  γίνονται  με  το  πάτημα  ενός 

κουμπιού  σε  ελάχιστο  χρόνο. 

1 Λιγότερη  γραφειοκρατία: Λιγότερο  χαρτί  και  μικρότερο  κόστος. 

1 Παροχή  νέων  υπηρεσιών: Τέτοιες  υπηρεσίες–ανάγκες  είναι: 

2 

2 

2 

Ηλεκτρονική  εξυπηρέτηση  του  κύκλου  συνεργασίας  στα  

πλαίσια της  προώθησης  των  προσφορών  προς  τους  

πελάτες– συνεργάτες. 

Ηλεκτρονική  ενημέρωση  και  διάχυση  πληροφοριών  για  

πληθώρα θεμάτων  πολλαπλής  φύσης. 

Αυτοματοποίηση  επικοινωνίας  και  επειγουσών  διαδικασιών 

μεταξύ  των  εργαζομένων,  πελατών. 
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 Τα  πλεονεκτήματα  τα  οποία  μπορούν  να  προκύψουν  από  την 

υλοποίηση  ηλεκτρονικού  εμπορίου,  μπορούν  να  συνοψιστούν  στα 

παρακάτω: 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

∗ 
∗ 
∗ 
∗ 
∗ 

Μειωμένη  τιμή  πρώτων  υλών,  λόγω  της  συναλλαγής  με  πολλούς  

προμηθευτές. 

Μειωμένη  ποσότητα  αποθηκευμένου  εμπορίου. 

Απόκτηση  τεχνογνωσίας,  η  οποία  μπορεί  να  αξιοποιηθεί  για  την 

περαιτέρω  ανάπτυξη  περισσοτέρων  εφαρμογών  στο  μέλλον. 

Αύξηση  της  αποδοτικότητας  των  εργαζομένων  και  καλύτερη 

αξιοποίηση του  υπάρχοντος  προσωπικού. 

Μειωμένος  χρόνος  παράδοσης  των  προϊόντων. 

Επίτευξη  άμεσων  πωλήσεων  χωρίς  τη  μεσολάβηση  ενδιαμέσων. 

Δυνατότητα  άμεσης  λήψης  πληροφοριών  από  το  Διοικητικό 

προσωπικό,  γεγονός  που  θα  συμβάλλει  στην  γρηγορότερη  και 

ασφαλέστερη  εξαγωγή  συμπερασμάτων  για  τη  μελλοντική  στρατηγική 

που  θα  ακολουθήσει  η  εταιρεία  στην  αγορά. 

Μειωμένο  κόστος  συναλλαγών,  σχεδίασης  και  κατασκευής  προϊόντος,  

διανομής (ειδικά  για  προιόντα  ψηφιακής  μορφής),  διαφήμισης. 

Δυνατότητα  πρόσβασης  σε  νέες  αγορές  για  περιφερειακές,  

απομονωμένες  περιοχές. 

Διεύρυνση  των  αγορών. 

Καλύτερη  κάλυψη  των  αναγκών  των  πελατών. 

Ίδια  δυνατότητα  πρόσβασης  σε  αγορές  για  ΜΜΕ (Μικρο  Μεσαίες  

Επιχειρήσεις)  και  μεγαλύτερες  επιχειρήσεις. 

Περισσότερες  ευκαιρίες  για  Μάρκετινγκ  σε  εστιασμένες  αγορές.   

 

 Η  εταιρεία  θα  έχει  τη  δυνατότητα  να: 

βελτιώσει  την  ανταγωνιστικότητα  της,  

παρέχει  εξειδικευμένες  υπηρεσίες  προς  τους  πελάτες  της, 

ελαχιστοποιήσει  το  κόστος  προσφερομένων  υπηρεσιών, 

δημιουργήσει  οικονομίες  κλίμακας, 

έχει  νέες  επιχειρηματικές  ευκαιρίες  και  προοπτικές. 
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 Αξίζει  να  αναφερθούμε  καταρχήν  στα  σημεία  που  σχετίζονται  με  τα 

πλεονεκτήματα  που  πηγάζουν  από  την  υλοποίηση  του  έργου  για  την 

επιχείρηση: 

∂ Αύξηση  της  ανταγωνιστικότητας–βελτίωση  του  επιπέδου  ποιότη-  
τας  παρεχομένων  υπηρεσιών: ένα  τέτοιο  έργο  έχει  αντίκτυπο  στις 

προσφερόμενες  υπηρεσίες  από  την  επιχείρηση  προς  τους  πελάτες 

κυρίως  εξαιτίας  του  γεγονότος  ότι  δίχως  αυτό  δεν  θα  μπορούσαν 

αυτές  οι  υπηρεσίες  να  παρασχεθούν. Με  την  λειτουργία  υπηρεσίας 

ηλεκτρονικού  εμπορίου  η  επιχείρηση  έρχεται  κοντά  στον  πελάτη 

προσφέροντάς  του  υπηρεσίες  υψηλής  ποιότητας  με  πολύ  μικρό 

κόστος  για  την  ίδια. Το  γεγονός,  ότι  η  επιχείρηση  επωφελείται  από  

την  χρήση  των  ηλεκτρονικών  μεθόδων  για  να  κάνει  τις  πωλήσεις  

της,  μειώνοντας  το  λειτουργικό  της  κόστος,  δίνει  τη  δυνατότητα  να  

μεγιστοποιήσει  το  κέρδος  της. Βέβαια,  κατά  συνέπεια  ωφελείται  από  

την  ενέργεια  αυτή  και  ο πελάτης  και  γενικότερα  το  κοινωνικό  σύνολο.  

• Κάλυψη  των  άμεσων  αναγκών  με  ταχύτητα  και  οικονομία:                    
η  επιχείρηση  επωφελείται  και  αποκτά  στρατηγικό  πλεονέκτημα  στον 

τομέα  της  άμεσης  κάλυψης  των  αναγκών  της  κυρίως  επειδή  της 

δίνεται  η  δυνατότητα  να  μικρύνει  την  προμηθευτική  της  αλυσίδα. 

Αποφεύγει  έτσι  τους  μεσάζοντες  ή  γενικώς  την  παρεμβολή  τρίτων, 

πράγμα  που  αντανακλά  με  παρόμοια  λογική,  όπως  στην  παραπάνω 

παράγραφο,  στο  κόστος  του  πωλούμενου  προϊόντος.  

÷ Μεγιστοποίηση του κέρδους: 
επιτυγχάνεται  με  τη  δημιου- 

ργία  νέων αγορών  για  “παλιά“  

προϊόντα,  νέων  προϊόντων  

που  στηρίζονται  στην  πληρο- 

φορική,  νέων  καναλιών  διανο- 

μής  που  παρέχουν  τη  δυνα-    

τότητα  αμφίδρομης  άμεσης  

επικοινωνίας  με  τον  πελάτη.  
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 Αξίζει  τέλος  να  αναφερθούν  ορισμένα  πλεονεκτήματα  που  αφορούν 

την  εσωτερική  λειτουργία  της  επιχείρησης. Αυτά  είναι:  

επιτάχυνση  του  εμπορικού  κύκλου,  

 

 

∞ 

∞ 

∞ 

∞ 

δυνατότητα  άμεσης  διεκπεραίωσης  παραγγελιών  μικρού  όγκου  όταν  

θα  υπάρξει  ζήτηση, 

μείωση  του  χρόνου  παράδοσης  των  παραγγελιών. 

 

 Ακόμη  είναι  γεγονός  αναμφισβήτητο  η  μείωση  του  κόστους 

λειτουργίας  και  η  αύξηση  του  επιπέδου  λειτουργικότητας  της  επιχεί-  

ρησης,  τα  οποία  σαφέστατα  αποτελούν  πλεονεκτήματα  για  αυτήν  και  τα  

οποία  σχετίζονται  με: 

τη  μείωση  λογαριασμών  ταχυδρομικών  τελών  και  χαρτικής  ύλης, 

τη  μείωση  κόστους  αποθέματος  καθώς  επίσης  και  ότι  σχετίζεται  με       

 αυτό  (ασφάλιστρα,  τόκοι  δεσμευμένου  κεφαλαίου,  κ.λ.π.),  

τη  μείωση  κόστους  επεξεργασίας  δεδομένων  από  άνθρωπο, 

την  αποφυγή  λαθών  κατά  τη  μεταφορά  στοιχείων  από  χαρτί  σε  

 ηλεκτρονικό  υπολογιστή.   

 

 Επιπλέον,  η  εταιρεία  φιλοδοξεί  να  αυτοματοποιήσει  και  να  προτυ-  

ποποιήσει  τις  διαδικασίες  “παραγγελιοδοσίας”  και “παραγγελιοληψίας”  έτσι  

ώστε  να  πετύχει  το  μέγιστο  δυνατόν  επίπεδο  παραγωγικότητας  και  

αποτελεσματικότητας. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  6:  E – C O M M E R C E  &   
Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Τ Ε Σ 

 

 

6.1]   ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 Η  κατακόρυφη  ανάπτυξη  του  διαδυκτίου  τα  τελευταία  δέκα  χρόνια  

προσφέρει  σήμερα  τη  δυνατότητα  σε  όλες  τις  επιχειρήσεις  να  ”κτίσουν“  

στο  Internet  εικονικά  καταστήματα  (virtual  stores),  τα  οποία  δεν  έχουν  

να  ζηλέψουν  τίποτα  από  τα  πραγματικά. Μάλιστα  τα  πλεονεκτήματα  των  

εικονικών  καταστημάτων  είναι  πάρα  πολλά. Το  σημαντικότερο  πλεονέκτη-  

μα  του  e-commerce  είναι  η  μείωση  του  κόστους  συναλλαγών. Όλα  τα  

βήματα  μιας  συναλλαγής (καταχώρηση  παραγγελίας,  πληρωμή  με  

πιστωτικές  κάρτες)  γίνονται  χωρίς  την  παρεμβολή  ανθρώπων,  έντυπου  

υλικού  και  επιπλωμένων  γραφείων  και  επομένως  το  κόστος  μπορεί  να  

μειωθεί  σημαντικά. 

 

Παροχές  προς  τον  πελάτη:      
Η  λίστα  των  υπηρεσιών  που  

προσφέρουν  τα  πετυχημένα   

virtual  καταστήματα  στους  πελά-  

τες  τους  είναι  αρκετά  μεγάλη. 

Εδώ  απλά  αναφέρουμε  τις  πιο  

σημαντικές: 

 Μηχανή  αναζήτησης (search  engine): Η μηχανή  αναζήτησης  μας  

επιτρέπει  να  ψάχνουμε  κατά  κατηγορίες  ή  κατά  όνομα  προϊόντα  

και  υπηρεσίες  που  διαθέτει  το  virtual  κατάστημα. 

 Εγγραφή  μέλους (registration): Ο  πελάτης  γράφεται  ως  μέλος  και  

διαλέγει  ένα  όνομα (user  name)  και  έναν  κωδικό (password). Όταν  

επιστρέφει  στο  κατάστημα  για  μία  ακόμη  αγορά,  τότε  με  το  user  

name  και  το  password  που  διαθέτει,  γνωστοποιεί  στο  σύστημα  

την  ταυτότητά  του  και  έτσι  δεν  χρειάζεται  να  καταχωρήσει  ξανά  

τα  προσωπικά  του  στοιχεία (διεύθυνση,  πιστωτική  κάρτα,  κ.τ.λ.).  
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 Καρότσι  παραγγελίας (shopping  card):  Το  καλάθι  των  αγορών  είναι  

ανά  πάσα  στιγμή  διαθέσιμο  και  ο  πελάτης  μπορεί  να  ελέγχει  τα  

περιεχόμενα  του,  να  προσθέτει  ή  να  αφαιρεί  παραγγελίες  ή  

ακόμη,  και  να  κρατά  κάποιες  παραγγελίες  ώστε  να  μπορεί  να  

επανέλθει  σε  αυτές,  σε  κάποια  άλλη  επίσκεψη  του  στο  

κατάστημα. 

 Βιβλίο  διευθύνσεων (address  book): Στο  βιβλίο  διευθύνσεων  ο  

πελάτης  μπορεί  να  διατηρεί  τις  διευθύνσεις  των  συγγενών,  των  

φίλων  και  των  συνεργατών  του,  ώστε  να  μη  χρειάζεται  να  

καταχωρίζει  τα  ίδια  στοιχεία  κάθε  φορά  που  επιθυμεί  να  τους  

στείλει  κάποια  προϊόντα. 

 Επιταγές  δώρων (gift  cerificates):  Δίνεται  η  δυνατότητα  στους  

πελάτες  μιας  επιχείρησης  να  κάνουν  δώρα  στους  φίλους  τους  

εκτός  από  τα  προϊόντα  της  επιχείρησης  και  επιταγές  δώρων. 

 Επικοινωνία  με  το  κατάστημα (contact  us):  Με  ένα  “κλικ”  στο       

e-mail  button  του  web  καταστήματος  που  έχουμε  επισκεφτεί  

μπορούμε  να  επικοινωνούμε  άνετα  και  εύκολα  ανά  πάσα  στιγμή  

με  το  διευθυντή  του (webmaster). 

 Up  selling:  Προτείνονται  ένα  επιπλέον  προϊόν  ή  κάποια  υπηρεσία,  

ώστε  ο  πελάτης  να  αγοράσει  και  τα  δύο. Σε  αυτήν  την  

περίπτωση  προσφέρεται  στον  πελάτη  μία  έκπτωση  στο  συνολικό  

λογαριασμό  του  ή  κερδίζει  κάποιο  δώρο  ή  έξτρα  υπηρεσίες. 

Προσφορές (special  discounts,  best  buy): Σε  αυτή  την  κατηγορία  

προσφέρονται  προσφορές  κυρίως  με  την  μορφή  εκπτώσεων,  της  

κερδοφόρας  αγοράς  για  τον  πελάτη – καταναλωτή,  κ.λ.π.. 

 

 Προσωπικό  ημερολόγιο (personal  calendar):  Το  προσωπικό  

ημερολόγιο  υπενθυμίζει  στον  πελάτη  σημαντικές  παραγγελίες  και  

δουλειές  που  πρέπει  να  κάνει. 

 Προσωπικές  υπηρεσίες (personal  suggestions):  Η  παροχή  προσω- 

πικών  υπηρεσιών  αποδείχτηκε  ένας  από  τους  “χρυσούς”  κανόνες  

διατήρησης  των  πελατών  σε  μία  virtual  επιχείρηση. Καθώς  το  

κατάστημα  γνωρίζει  τις  προσωπικές  συνήθειες  των  πελατών  του,  

τους  καλωσορίζει  με  μία  σειρά  από  προτάσεις (suggestions),  έτσι  

ώστε  να  βρουν  αμέσως  αυτό  που  συνήθως  ψάχνουν. 
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Συχνά  ερωτήματα (FAQ: Frequently  Asked  Questions): Εδώ  έχουμε  

μία  ξεχωριστή  web  σελίδα,  όπου  τίθεται  μία  σειρά  από  συχνά  

ερωτήματα  πελατών  μαζί  με  τις  απαντήσεις  τους. 

 

 Πληρωμή  με  μία  κίνηση (1-click  payment): Είναι  ένα  πολύ  σύντομο  

κανάλι  παραγγελιοδοσίας. 

 Άμεση  απάντηση  σε  ερωτήματα  πελατών (μέσω  e–mail  ή  το  

τηλέφωνο):  Πρόκειται  για  μία  υπηρεσία  που  απαντά  σύντομα 

(μέσα  σε  καθορισμένα  χρονικά  πλαίσια)  στις  ερωτήσεις  των  

πελατών–μελών  μέσω  e–mail. Στην  περίπτωση  που  δεν  βρούμε  

την  απάντηση  σε  κάποιο  ερώτημά  μας  στη  σελίδα  FAQ,  τότε  μας  

δίνεται  η  δυνατότητα  να  συμπληρώσουμε  ένα  έντυπο,  το  οποίο  

μας  βοηθά  να  συγκεκριμενοποιήσουμε  την  ερώτηση  ή  το  

πρόβλημα  μας  και  στη  συνέχεια  με  ένα  “κλικ”  το  έντυπο  αυτό  

στέλνεται  στον  webmaster  του  καταστήματος.  

 Επικύρωση  παραγγελίας (order  confirmation): Αμέσως  μετά  από  

κάθε  παραγγελία  στέλνεται  στον  πελάτη,  μέσω  e–mail,  η  

επικύρωση  της  παραγγελίας  του  μαζί  με  τον  αριθμό  παραγγελίας,  

σε  περίπτωση  που  επιθυμεί  να  παρακολουθήσει  την  πορεία  της. 

 

 Ένα  σημαντικό  ερώτημα  που  απασχολεί  όλους  τους  καταναλωτές  

είναι: 

 Πόσο  ασφαλείς  είναι  οι ηλεκτρονικές  συναλλαγές  στο Internet ; 
 Ο  αριθμός  της  πιστωτικής  μας  κάρτας  θα  μπορούσε  να  χρησιμο-  

ποιηθεί  παράνομα,  είτε  από  κάποιον  που  υποκλέπτει  τα  δεδομένα  της  

τηλεπικοινωνιακής  μας  γραμμής  είτε  από  

κάποιον  υπάλληλο  της  επιχείρησης  που  

έχει  λάβει  την  παραγγελία  μας  και  έχει  

άμεση  πρόσβαση  στα  προσωπικά  μας  

δεδομένα.  Και  οι  δύο  περιπτώσεις  είναι  

απίθανες,  αν  το  πρόγραμμα (ο  browser),  

το  οποίο  χρησιμοποιούμε  για  τη  σύνδεση  

μας  με  το  Internet (π.χ.,  Internet  Explorer  ή  Netscape  Communicator),  

χρησιμοποιεί  κρυπτογράφηση  των  128bit  και  οι  συναλλαγές  μας  

διακινούνται  μέσω  μιας  ασφαλούς  διασύνδεσης  τύπου  SET (Secure  
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Electronic  Transaction). Το  πρωτόκολλο  ασφάλειας  SET  δημιουργήθηκε  

από  τις  Mastercard  και  Visa  και  είναι  ειδικά  σχεδιασμένο  για  κατόχους  

πιστωτικών  καρτών. Το  βασικότερο  πλεονέκτημα  του  είναι  ότι  οι  

συναλλαγές  πραγματοποιούνται  δίχως  να  έχει  ο  έμπορος  πρόσβαση  

στους  αριθμούς  των πιστωτικών  καρτών,  μειώνοντας  έτσι  οποιοδήποτε  

κίνδυνο  απάτης. Αν  οι  διασυνδέσεις  μας  με  τα  εμπορικά  καταστήματα  

του  Internet  πληρούν  τις  παραπάνω  προδιαγραφές,  τότε  μπορούμε  να  

κάνουμε  τις  “ηλεκτρονικές”  αγορές  μας  άφοβα  και  χωρίς  άγχος. 

 

Παρακάτω  παραθέτουμε  μερικές  

διευθύνσεις  στο  Internet  από    

διάφορα  virtual  καταστήματα:  

 Boo.com: Στο  virtual  κατά-

στημα  Boo.com  μπορούμε  

να  βρούμε  πολύ  σύντομα  

έναν  κατάλογο  μόδας  με  

τρισδιάστατες  απεικονίσεις,  

ενώ  η  “ψηφιακή  πωλήτρια”  

θα  είναι  πάντα  πρόθυμη  

να  μας  βοηθήσει  έτσι   

ώστε  να  διαλέξουμε  και  να  οργανώσουμε  την  προσωπική  μας  

“γκαρνταρόμπα”  (παράρτημα Α). 

 

 Volvo.com: Οι  εταιρείες  αυτοκινήτων  Volvo  και  Chrysler  είναι  από  

τις  πιο  πρωτοποριακές  εταιρίες  στο  Internet. Χρησιμοποιώντας  την  

τεχνολογία  Cult3D  μας  προσφέρουν  τη  δυνατότητα  μιας  πραγμα-  

τικής  3D  περιήγησης  μέσα  στους  εκθεσιακούς  τους  χώρους. Για  

παράδειγμα,  μπορούμε  πατώντας  τα  βελάκια  του  πληκτρολογίου  

μας  να  κινούμαστε  προς  όλες  τις  κατευθύνσεις  του  3D εκθεσιακού  

χώρου  και  έτσι  μας  δίνεται  η δυνατότητα  να  εξετάσουμε  ένα  αμάξι  

ή  ένα  φορτηγό  από  όλες  τις  πλευρές  του (εμπρός,  πίσω,  πάνω,  

κάτω,  δεξιά,  και  αριστερά). 

Δραγκίνη Ανθή 
σελίδα 68 



Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και οι Κοινωνικοοικονομικές του Επιπτώσεις 

 Yahoo! Shopping: Η  εταιρεία  

Yahoo  έχει  δημιουργήσει  ένα  

virtual  εμπορικό  κέντρο,  όπου  

στεγάζονται  πολλές διαφορετικές  

εταιρείες. Η  βόλτα  στα  μαγαζιά  

του  Yahoo! Shopping  είναι  

πάντα  ευχάριστη, γεμάτη  εκπλή-  

ξεις  και  δελεαστικές  προσφορές    
 

 Amazon.com: Είναι  το  μεγαλύτερο  βιβλιοπωλείο  on–line,  αλλά  και  

ένα  από  τα  δημοφιλέστερα  εμπορικά  κέντρα  για  καταναλωτές  στο 

Internet. Τον  πρώτο  χρόνο  της  λειτουργίας  του (1996)  το 

Amazon.com  είχε  ένα εκατομμύ-  

ριο  καταγεγραμμένους  πελάτες.  

Σήμερα  οι  πελάτες  του  ξεπε-  

ρνούν  τα  12  εκατομμύρια  σε  

160  χώρες. Τώρα  πλέον  δεν  

πουλά  μόνο  βιβλία  αλλά  και  

cd,  DVD, καταναλωτικά  ηλεκτρο-  

νικά  είδη  και  δώρα. Επίσης  

ξεκίνησε  τις  δημοπρασίες  on-

line,  όπου οποιοσδήποτε  μπορεί  

να  πουλήσει  οτιδήποτε. Το  μυστικό  της  επιτυχίας  του  Amazon.com  

βρίσκεται  πίσω  από  τον  πολύ  πετυχημένο  επαναπροσδιορισμό  

του  τομέα  “φροντίδα  του  πελάτη”. Η  εμπειρία  του  Shopping  στο  

Amazon  είναι  εύκολη  και  ευχάριστη. Τα  νέα  προϊόντα  και  οι  νέες  

υπηρεσίες  της  εταιρείας  προτείνονται  με  έξυπνους  και  ευρημα-  

τικούς  τρόπους  δίχως  να  ασκούν  καμία  απολύτως  πίεση  στο  

καταναλωτικό  κοινό. Το  Amazon  θυμάται  τον  κάθε  πελάτη  χωριστά  

μέσω  του  e–mail  και  του  στέλνει  μηνύματα  με  παραπομπές  σε  

νέα  προϊόντα  που  ανήκουν  στις  κατηγορίες  για  τις  οποίες  έδειξε  

ενδιαφέρον  στο  παρελθόν (π.χ.,  βιβλία  τέχνης  και  αρχιτεκτονικής,  

βιβλία  computer  graphics,  κ.τ.λ.). Η  φροντίδα  του  πελάτη  στο  

Amazon  στηρίζεται  κατά  κύριο  λόγο  στην  πολύ  προσεκτική  
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ανάλυση  της  αγοραστικής  συμπεριφοράς  των  πελατών  αλλά  και  

στην  απλή  περιήγηση  τους  στο  virtual  store. Η  εταιρεία  

απευθύνεται  άμεσα  στον  πελάτη. Έτσι  ο  πελάτης  νιώθει  ότι  τον  

μεταχειρίζονται  ως  μία  μοναδική  και  ξεχωριστή  προσωπικότητα. 

Τέλος,  η  εταιρεία  Amazon.com,  χρησιμοποιεί  τις  πιο  σύγχρονες  

μεθόδους  του  e–marketing,  για  να  βελτιώσει  τις  γνώσεις  της  

σχετικά  με  τους  πελάτες  της  και  να  εφεύρει  τρόπους  με  τους  

οποίους  το  shopping  στα  καταστήματα  της  θα  γίνει  ακόμη  πιο  

ευχάριστο,  πιο  αποτελεσματικό  και  περισσότερο  ταιριαστό  στο  

χαρακτήρα  και  την  ιδιοσυγκρασία  των  πελατών  της.  

 

 Dell.com: Η  Dell  Computer  Corporation  από  το  Texas  κάνει  το  

30%  του  τζίρου  της  μέσω  του  Internet,  δηλαδή  30  εκατομμύρια  

δολάρια  κάθε  μέρα. Οποιοσδήποτε  κάτοχος  μιας  πιστωτικής  

κάρτας  μπορεί  να  παραγγείλει  εύκολα  έναν  προσωπικό  υπολο-  

γιστή. Χρειάζεται  προσοχή,  ώστε  η  παραγγελία  να  απευθύνεται  σε  

κάποιο  ευρωπαϊκό  υποκατάστημα  της  Dell.com. Οποιαδήποτε   

αγορά  στο  Internet  με  κόστος  πάνω  από  50  δολάρια  από  κάποιο  

κατάστημα  που  βρίσκεται  εκτός  της  Ευρωπαϊκής  Κοινής  Αγοράς  

είναι  συνήθως  ασύμφορη. Οι  τελωνειακοί  δασμοί  και  το  κόστος  

εκτελωνισμού  που  επιβάλλονται  σε  τέτοιες  περιπτώσεις  αυξάνουν  

πάντα  την  αξία  των  προϊόντων  που  έχουμε  αγοράσει.  

 

 Clinique.com: Στο  virtual  κατάστημα  της  εταιρίας  Clinique  οι  

πελάτες  μπορούν  να  πάρουν  δωρεάν  

συμβουλές  αισθητικής,  να  εξακριβώσουν  

τον  τύπο  του  δέρματος  τους (απαντώντας  

ένα  πολύ  απλό  και  ευχάριστο  ερωτηματο-  

λόγιο)  και  στη  συνέχεια  να  επιλέξουν  τα  κατάλληλα  για  αυτούς  

προϊόντα.   
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6.2]   ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  &  ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  ΓΙΑ  
ΤΟΝ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 Η  πιο  ουσιαστική  διαφορά  της  

αγοράς  μέσω  ενός  ηλεκτρονικού  

καταστήματος  είναι  η  απόσταση  

που  χωρίζει  τον  καταναλωτή  

από  το  προϊόν  ή  από  τον  

πωλητή,  στην  περίπτωση  που  

πρόκειται  για πώληση  υπηρεσίας. 

Αν  κάποιος αναζητήσει  τους 

βασικότερους  λόγους  για  την

εφαρμογή  της  πώλησης  “εξ  αποστάσεως”,  θα  φτάσει  γρήγορα  στο  

συμπέρασμα  ότι  στην  πρώτη  θέση  βρίσκεται  η  έλλειψη  χρόνου. Πολλοί  

άλλοι  λόγοι,  όπως  ο  σύγχρονος  τρόπος  εργασίας,  το  κυκλοφοριακό  

πρόβλημα  και  οι  καλύτερες  τιμές,  εμπεριέχουν  την  έλλειψη  χρόνου  ως  

βασικό  συστατικό. Το  γεγονός  ότι  οι  ηλεκτρονικές  πωλήσεις  κερδίζουν  

έδαφος  τα  τελευταία  χρόνια  οφείλεται  κατά  κύριο  λόγο  στη  μείωση  του  

κόστους  των  τηλεπικοινωνιών  και  στην  καλύτερη  και  ευρύτερη  

τυποποίηση  των  προϊόντων. Επιπλέον,  σημαντικό  ρόλο  έχουν  και  οι  

επιχειρηματίες,  οι  οποίοι,  προκειμένου  να  αντιμετωπίσουν  τον  ανταγω-  

νισμό,  στρέφονται  στις  απευθείας  πωλήσεις,  μειώνοντας  το  κόστος  του  

προϊόντος  σε  ποσοστό  ανάλογο  με  την  προμήθεια  των  ενδιαμέσων.  

 

 Συνοψίζοντας  τα  παραπάνω  καταλήγουμε  ότι  ο  καταναλωτής  ως  

πελάτης  ενός  ηλεκτρονικού  καταστήματος  θα  μπορέσει  να: 

  λάβει  εξειδικευμένες  υπηρεσίες/εξυπηρέτησης  υψηλής 

            ποιότητας  από  την  επιχείρηση, 

  καλύψει  τις  άμεσες  ανάγκες  του  καλύτερα,  με  ταχύτητα  και   

 οικονομία (μείωση του κόστους των  προϊόντων – χαμηλότερες  τιμές),  

  έχει  εξασφαλισμένη  παράδοση  κατ’οίκον  με  αποτέλεσμα  την  

     ευκολία  και  άνεση  του  πελάτη, 

  κατέχει  ένα  παγκόσμιο  πεδίο  επιλογών, 
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  αναμειγνύεται  με  καινοτόμα  προϊόντα  και  υπηρεσίες, 

  του  παρέχεται  πρόσβαση  σε  επιπλέον  πληροφορίες  σχετικά 

            με  το  προϊόν (π.χ.  γνώμες  άλλων  πελατών). 

 
 Από  την  άλλη  πλευρά,  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  δεν  αποτελεί  πάντα  

την  καλύτερη  δυνατή  “λύση”  για  τον  καταναλωτή. Ο  κυριότερος  παρά-  

γοντας  που  λειτουργεί  ανασταλτικά  στην  αγορά  “εξ  αποστάσεως”  είναι  η  

ανάγκη  που  υπάρχει  αρκετές  φορές  για  αισθητική  επαφή  του  αγοραστή  

με  το  προϊόν. Στην  ανάγκη  αυτή  υπάγονται  η  έλλειψη  εμπιστοσύνης  

σχετικά  με  την  ποιότητα  του  προϊόντος,  η  απουσία  κάποιον  κριτηρίων  

επιλογής (επαφή  με  το  προϊόν,  σύγκριση  με  άλλα  προϊόντα  κ.λ.π.). 

 

 Οι  λόγοι  που  απομακρύνουν  αυτήν  τη  στιγμή  τον  Έλληνα  

καταναλωτή  από  τις  ηλεκτρονικές  αγορές  είναι  η  ικανοποίηση  που  

προσφέρει  ο  παραδοσιακός  τρόπος  αγοράς  και  η  έλλειψη  εμπιστοσύνης. 

Η  κουλτούρα  του  καταναλωτή,  επηρεασμένη  από  την  “έλξη”  της  βιτρίνας  

ή  του  ραφιού,  αλλά  και  από  την  προσωπική  επαφή  με  τους  υπαλ-  

λήλους,  χρειάζεται  κίνητρα  προκειμένου  να  στραφεί  στην  πιο  ψυχρή  και  

απρόσωπη  ηλεκτρονική  αγορά. Το  μάρκετινγκ  χρειάζεται  να  τονίσει  τα  

οφέλη  που  προκύπτουν  από  τη  χρήση  του  ελεύθερου  χρόνου  σε  άλλες  

κατευθύνσεις,  όπως  δραστηριότητες,  προσωπικές  σχέσεις  με  φίλους  και  

παιδιά,  οι  οποίες  ενδεχομένως  μπορούν  να  ικανοποιήσουν  καλύτερα  τον  

καταναλωτή. Επίσης,  ένας  άλλος  σημαντικός  παράγοντας  είναι  η  ασφά-  

λεια  των  συναλλαγών,  όπως  προαναφέραμε  στο  προηγούμενο  κεφάλαιο  

στην  ενότητα  “εξασφάλιση  του  συναλλασσομένου”. Ο  επιχειρηματίας  θα  

χρειαστεί  να  πείσει  τον  καταναλωτή  ότι  η  συναλλαγή  μέσω  του  Internet  

δεν  ενέχει  κάποιον  κίνδυνο  για  τα  στοιχεία  της  πιστωτικής  του  κάρτας,  

τα  προσωπικά  του  στοιχεία  και  τη  σωστή  ολοκλήρωση  της  συναλλαγής.  

 

 Ήδη  στην  ωριμότερη  αγορά  των  ΗΠΑ  έχουν  βρεθεί  τρόποι  για  να  

ξεπερνιούνται  πολλά  από  τα  προαναφερόμενα  εμπόδια,  όπως  επιστροφή  

του  προϊόντος  αν  δεν  ικανοποιεί  τον  πελάτη  και  προσφορές  προϊόντων  

μόνο  μέσω  Internet. Όσον  αφορά  στο  θέμα  της  ασφάλειας  των  

δεδομένων,  έχουν  ήδη  κατατεθεί  νομοσχέδια  και  στα  τέλη  Απριλίου  
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ψηφίστηκε  και  ο  πρώτος  νόμος,  ο  οποίος  αφορά  την  προστασία  των  

προσωπικών  δεδομένων  για  τα  παιδιά  που  χρησιμοποιούν  το  Internet  

για  τις  αγορές  τους. Οι  ίδιες  ή  ανάλογες  μέθοδοι  είναι  επιβεβλημένο  να  

εφαρμοστούν  και  στη  χώρα  μας,  καθώς  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  δεν  

είναι  πλέον  επιλογή  αλλά  μονόδρομος (σελ.13) [7]. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  7:  W E B  S E R V E R  -           
W E B S H O P 

 
 

7.1]   ΑΠΟ  ΤΙΣ  ΒΙΤΡΙΝΕΣ  ΣΤΟΝ  WEB  SERVER 
 

 Το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  έχει  αλλάξει  τους  όρους  επέκτασης  
του  δικτύου  πωλήσεων  και  οι  μεγάλες  αλυσίδες  στρέφονται  προς  
νέους  τρόπους  προσέλκυσης  πελατών. 
Δύο  εκ  διαμέτρου  αντίθετες  στρατηγικές  πωλήσεων  μάχονται  για  την  

κατάκτηση  της  λιανικής  αγοράς  hardware,  software,  κινητής  τηλεφωνίας,  

αλλά  και  άλλων  gadgets – των  μικρών  χρηστικών  συσκευών. Η  αγορά  

αυτή  βρίσκεται  υπό  το  κράτος  διαρκούς  μετασχηματισμού,  καθώς  εκτός  

της  στρατηγικής  που  επιλέγεται,  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη  και  η  επιλογή  

του  ηλεκτρονικού  εμπορίου  και  η  σύνδεση  του  με  τη  λειτουργία  των  

αλυσίδων  καταστημάτων,  η  οποία  επιβάλλει  συνεχείς  αλλαγές  στην  

τακτική  των  εταιρειών. Εκεί  εμφανίζεται  και  επικάλυψη,  καθώς  οι  

αλυσίδες  λιανικής,  που  επεκτείνονται  ταχέως,  ακολουθούν  τη  λογική  

λειτουργίας  του  ηλεκτρονικού  καταστήματος  σε  τέτοιο  βαθμό,  που  θα  

μπορούσε  να  αυτοαναιρεθούν. 

 

 Η  τάση,  που  προς  το  παρόν  φαίνεται  να  κυριαρχεί  είναι  η  

δημιουργία  μικρών  καταστημάτων,  σε  κάθε  πόλη  και  γειτονιά,  με  τις  

μεγάλες  αλυσίδες  καταστημάτων  να  ανακοινώνουν  δεκάδες  νέα  

καταστήματα. Σε  μεγάλο  ποσοστό,  αυτή  η  επέκταση  επιτυγχάνεται  με  τη  

χρήση  του  franchise,  ενώ  υπάρχουν  και  περιπτώσεις  επιχειρήσεων  που  

επιλέγουν  τη  δημιουργία  ιδιόκτητων  καταστημάτων,  ειδικά  όταν  έχουν  

την  απαιτούμενη  ρευστότητα. Ανάμεσα  σε  αυτές  τις  αλυσίδες  συναντάμε  

και  τους  πρωτοπόρους  του  e–commerce  στην  Ελλάδα. Οι  Multirama,     

E–Motion,  Γερμανός,  One  Way  Technostores  κινούνται  με  γρήγορους  

ρυθμούς  τόσο  στο  χώρο  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου  όσο  και  σε  αυτόν  

της  δημιουργίας  νέων  καταστημάτων.  
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 Σπάνια  δείχνει  να  είναι  η  αντίρροπη  φιλοσοφία  στα  μεγάλα  

καταστήματα,  όπως  αυτή  που  ακολουθεί  η  Πλαίσιο  Computers.            

Η  εταιρεία,  αναπτύσσει  την  αλυσίδα  με  στόχο  ο  καταναλωτής  να  βρίσκει  

μεγάλη  ποικιλία  ειδών  και  να  έχει  τη  δυνατότητα  να  διαλέγει  

“ετοιμοπαράδοτα”  προϊόντα. Έτσι  φεύγοντας  ένας  πελάτης  από  το  

μαγαζί,  θα  έχει  πειστεί  ότι    αγόρασε  κάτι  επειδή  ήταν  αυτό  που  ήθελε  

και  όχι  επειδή  αυτό  υπήρχε. Επίσης,  πρέπει  να  διατίθενται  μεγάλα  

αποθέματα  σε  αποθήκες  και  να  επικρατεί  συνεχής  ενημέρωση  για  την  

κατάσταση  των  αποθεμάτων. Για  την  καλύτερη  δυνατή  εξυπηρέτηση,  

εγκαταστάθηκαν  συστήματα  που  συνδέουν  σε  real–time (πραγματικό  

χρόνο)  τα  καταστήματα  με  το  κεντρικό  σημείο  διανομής. Με  αυτόν  τον  

τρόπο  υπάρχει  η  ελπίδα  να  εξαλειφθεί  ένα  από  τα  μεγαλύτερα  

προβλήματα  της  αγοράς  αυτής,  η  έλλειψη  διαθέσιμων  εξαρτημάτων  ή  

και  προϊόντων  τα  οποία  διαφημίζονται [8].   

 

 Η  αντίθετη  επιλογή  που  ακολουθείται  από  τις  περισσότερες  

“αλυσίδες”  είναι  να  δημιουργούν  μικρά  καταστήματα. Αυτή  η  επιλογή  

βασίζεται  στην  προσωπική  επαφή  με  τον  καταναλωτή  και  την  άμεση  

υποστήριξη. Τα  προβλήματα  επάρκειας  και  αποθεμάτων  καλύπτονται,  

από  ένα  προσεκτικά  οργανωμένο  σύστημα  διανομής  και  υποστήριξης  

των  παραγγελιών  από  τα  κεντρικά  των  εταιριών. Μεγάλο  πλεονέκτημα  

είναι  το  μικρό  κόστος  λειτουργίας  και  η  επικέντρωση  σε  συγκεκριμένους  

τύπους  προϊόντων,  των  οποίων  πωλούν  μεγάλες  ποσότητες,  

βελτιώνοντας  τα  περιθώρια  κέρδους. 

 

 Το  πρόβλημα αυτό  δεν  αποτελεί  όμως  μόνο  στόχο  για  τις  αλυσίδες  

λιανικής,  αλλά  και  ένα  από  τα  κρισιμότερα  σημεία  στη  λειτουργία  του       

e–commerce. Κατά  τους  12  μήνες  που  λειτουργεί  το  Online  Πλαίσιο, 

πραγματοποιήθηκαν  πωλήσεις  250  εκατομμυρίων  δραχμών,  υπερκαλύ-  

πτοντας  τον  αρχικό  στόχο  που  είχε  θέσει  η  εταιρεία. Σύμφωνα  με  τον        

κ. Γεράρδο,  ο  βασικός  παράγοντας  για  την  επιτυχία  του  e–commerce 

υπήρξε  η  ήδη  υπάρχουσα  εμπιστοσύνη  στο  όνομα  της  συγκεκριμένης 

εταιρείας,  αλλά  και  ο  χρόνος  που  παραμένει  κατά  μέσο  όρο  ο  χρήστης
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στο  www.plaisio.gr,  των  11  λεπτών,  δείχνει  ότι  βρίσκει  πλούσιο  υλικό,  

το  οποίο  είναι  διαθέσιμο  από την  εταιρεία. Αυτή  η διαθεσιμότητα   

 

εξασφαλίσθηκε  με  την  εμφάνιση  μόνο  των  προϊόντων  που  κάποιος  

μπορούσε  άμεσα  να  παραγγείλει,  ή  με  την  άμεση  κάλυψη  της  

παραγγελίας.   

 

 Το  e–commerce,  «αναδεικνύει  μεν  τους  καλύτερους,  αλλά  εκθέτει σε    

εκατομμύρια  μάτια  το  οποιοδήποτε  λάθος» (σελ.48) [8]. Τόσο  ο  ταχύτατος  

ρυθμός  με  τον  οποίον  αναπτύσσονται  οι  ηλεκτρονικές  συναλλαγές, 

όσο  και  η  προώθηση  προϊόντων  μέσω  του  Διαδικτύου,  προβληματίζουν  

σε  κάποιο  βαθμό  τα  στελέχη  όλων  των  επιχειρήσεων  που  δραστη-  

ριοποιούνται  στο  χώρο,  αν  και  η  αισιοδοξία  για  κάποιες  προσπάθειες  

δεν  απουσιάζει. 

 

 Όποιος  προσπαθεί  να  διευκολύνει  τη  ζωή  του  αγοράζοντας  μέσω  

Internet,  θα  συνειδητοποιήσει  αργά  ή  γρήγορα  τις  δυσκολίες  και  την  

ανάγκη  για  πολύ  προσεκτικό  σχεδιασμό  τόσο  των  “εικονικών  καταστη- 

μάτων”,  όσο  και  για  αναμόρφωση  του  αναχρονιστικού  θεσμικού  

πλαισίου. Διότι  υπάρχουν  πολλά  ακόμη  νομικά  εμπόδια  που  πρέπει  να  

ξεπεραστούν  για  να  γίνονται  οι  ηλεκτρονικές  συναλλαγές  στο  δίκτυο  σε  

επίπεδα  ασφάλειας  και  ευκολίας  που  υπάρχουν  στις  ΗΠΑ  ή  στη  Δυτική  

Ευρώπη. Έχει  υπολογιστεί  πως  ο  πελάτης,  που  μετά  το  τρίτο  “click”
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του  ποντικιού  δεν  έχει  εντοπίσει  το  προϊόν  ή  το  θέμα  που  θέλει,  θα  

ψάξει  σε  άλλη  ιστοσελίδα. Την  ανυπομονησία  αυτή  επιτείνει  περισσότερο  

τυχόν  καθυστέρηση. Κανένας  δεν  θέλει  να  βλέπει  μια  λευκή  οθόνη  

περισσότερο  από  20  δευτερόλεπτα. Φυσικά  υπάρχουνε  διαφορετικά  

“προφίλ“  χρηστών  και  υποψηφίων  πελατών,  αλλά  πρακτικά  το  ίδιο  

συμβαίνει  και  στο  σύνηθες  εμπόριο,  και  ο  καθένας  θέλει  τον  τρόπο  του  

για  να  ελκυστεί. Σε  αυτό  το  σημείο  μένει  να  αποδειχθεί  αν  η  λογική  του  

“μαγαζιού  της  γωνίας“  που  πουλάει  τεχνολογία  μπορεί  να  επιτύχει  και  

να  διατηρηθεί,  εφόσον  χωρίς  αποθήκη  και  μεγάλη  ποικιλία  υπαρχόντων  

προϊόντων  δεν  διαφέρει  σημαντικά  σε  δυνατότητες  από  τα  ηλεκτρονικά  

καταστήματα.    
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7.2]   WEBSHOP – ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΣΤΟ  E-COMMERCE 
 To  Webshop  είναι  μία  λύση  που  προσφέρει  εδώ  και  δύο χρόνια  η  

Εγνατία Τράπεζα. Στόχος  του  είναι  να  καλύψει  τον  τομέα  ασφάλεια  στο    

ηλεκτρονικό  εμπόριο,  προσφέροντας  τη  δυνατότητα  στα  ελληνικά  

ηλεκτρο-  νικά  καταστήματα,  να  παρέχουν  στους  χρήστες– πελάτες  τους  

την  ευχέρεια  να  πληρώνουν  για  τις  αγορές  τους  με  άμεση  και  ασφαλή  

χρέωση  της  πιστωτικής  κάρτας  τους  VISA (δεκτές  για  τη  συναλλαγή  

αυτού  του  είδους  είναι  όλες  οι  συμβατικές  κάρτες  VISA).  

 

 Επιλέγοντας  τον  αλγόριθμο  IDEA  128–bit,  ο  οποίος  χρησιμοποιείται  

για  την  κρυπτογράφηση  των  μηνυμάτων  τραπεζικών  συναλλαγών  που  

ταξιδεύουν  στο  Internet,  το  Webshop  της  Εγνατίας  Τράπεζας  εξασφαλίζει  

εκατομμύρια  φορές  ισχυρότερη  κωδικοποίηση  από  τη  μέγιστη    

παρεχόμενη  μέχρι  στιγμής (40–bits). Στο  ακόλουθο  σχήμα  παρατηρούμε   

 

αναλυτικά  τον  τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας WebShop, σε μια τυπική 

απόπειρα ενός καταναλωτή-αγοραστή  να  αγοράσει  προϊόντα  από  κάποια  

επιχείρηση-πωλητή,  η  οποία  κάνει  χρήση  της  υπηρεσίας  WebShop  και  

να  πληρώσει με  την  πιστωτική  του  κάρτα  VISA. Ο  μηχανισμός  του  

Webshop  είναι  ο  εξής:  ο  αγοραστής  κατά  τη  διάρκεια  της  συναλλαγής  

καλείται  να  δώσει  κάποια  προσωπικά  στοιχεία (π.χ.  όνομα,  διεύθυνση,  

κ.λ.π.),  τα  οποία  θα  μεταδοθούν  από  το  site  του  πωλητή  στον  server  

της  Εγνατίας  Τράπεζας  με  το  πρωτόκολλο  https (SSL,  40–bit  

encryption),  παρέχοντας  έτσι  ένα  ικανοποιητικό  επίπεδο  ασφάλειας  για  

αυτά  τα  στοιχεία,  τα  οποία  δεν  είναι  ύψιστης  σημασίας  για  τη  

συναλλαγή. Το  ίδιο  επίπεδο  ασφάλειας (SSL)  συνιστάται  να  υποστηρίζει  
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και  ο  πωλητής  για  τους  πελάτες  του,  αν  και  αυτό  δεν  είναι  

υποχρεωτικό. Στη  συνέχεια,  φτάνοντας  και  στο  πιο  κρίσιμο  κομμάτι  της  

συναλλαγής,  ο  αγοραστής  καλείται  να  δώσει  τον  αριθμό  της  πιστωτικής  

του  κάρτας  VISA,  το  όνομα  του  κατόχου,  καθώς  και  την  ημερομηνία  

λήξης  της. Στο  σημείο  αυτό  η  υπηρεσία  Webshop  έχει  ήδη  τον  έλεγχο  

και  ενεργοποιεί  ένα  επιπλέον  κανάλι  επικοινωνίας,  μέσω  του  οποίου  θα  

μεταδοθούν  αυτά  τα  στοιχεία  αλλά  και  θα  ολοκληρωθεί  όλη  η  

συναλλαγή. Αυτό  το  κανάλι χρησιμοποιεί  το  υψηλότερο  επίπεδο  

ασφάλειας  που  είναι  αυτή  τη  στιγμή  διαθέσιμο  στην  Ευρώπη,  

υποστηριζόμενο  από  ασύμμετρους  αλγόριθμους  κωδικοπoίησης  στα  128-

bit. Έτσι,  διασφαλίζεται  το  απόρρητο  της  συναλλαγής  με  τον  καλύτερο  

δυνατό  τρόπο.  

 

 Τέλος,  αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  όσα  ηλεκτρονικά  καταστήματα  

επιλέξουν  τη  λύση  Webshop,  θα  τους  παρέχεται  ειδική  έκπτωση  20%  

από  τη  FORTHnet  σε  ό,τι  αφορά  τόσο  τη  συνδρομή  τους  στο  Internet  

όσο  και  τις  τιμές  κατασκευής  σελίδων,  στο  πλαίσιο  συμφωνίας  που  

υπάρχει  μεταξύ  Εγνατίας  και  FORTHnet. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  8:  E – C O M M E R C E   &   
E – B U S I N E S S 

 
 

8.1]   TO  E-COMMERCE  ΤΜΗΜΑ  ΤΟΥ  E-BUSINESS 
 

 Ο  όρος “e-business” ή  επί το  

ελληνικότερον  ”ηλεκτρονικό  επι-  

χειρείν”,  είναι  πολυχρησιμοποιη- 

μένος  τον  τελευταίο  καιρό  από  

πολλούς  και  διάφορους  χώρους. 

Πολλοί  είναι  εκείνοι  που  έχουν  

ταυτίσει  το  e-business  με  το  Η.Ε 

Στην πραγματικότητα  το ηλεκτρο-   

νικό εμπόριο (e-commerce) απο- 

τελεί  ένα  τμήμα του  e-

business.

Ο  όρος  αυτός  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  να  περιγράψει  όλες  εκείνες  

τις  διαδικασίες  που  φέρνουν  μια  σύγχρονη  επιχείρηση  σε  επαγγελματική  

επαφή  με  τους  πελάτες  της,  τους  συνεργάτες  της,  αλλά  και  άλλες  

επιχειρήσεις  και  φυσικά,  όλα  αυτά  με  τη  χρήση  των  δυνατοτήτων  του  

Internet.  

 

 Είναι  γεγονός  ότι  το  Internet  είναι  ο  χώρος  στον  οποίο  κάθε  

εταιρεία  έχει  τη  δυνατότητα  να  δημιουργήσει  για  τον  εαυτό  της  την  

εικόνα  που  αυτή  η  ίδια  επιθυμεί,  διαφημίζοντας  με  μεγάλη  ευκολία  και  

οικονομία,  τα  προϊόντα  και  τις  υπηρεσίες  της. Παράλληλα,  το  ίδιο  το  

Internet  είναι  ο  πλέον  οικονομικός  τρόπος  επικοινωνίας  και  συναλλαγής  

ανάμεσα  στις  συνεργαζόμενες  επιχειρήσεις. Δεν  είναι  λίγες  οι  

επιχειρήσεις  που  αναζήτησαν  την  κατάλληλη  υποδομή  για  ένα  αποδοτικό  

και  ασφαλές  δίκτυο  business–to–business. Όλα   αυτά  δείχνουν  ακριβώς  

την  ουσία  του  e-business. 
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8.2]   ΣΤΡΟΦΗ  &  ΕΜΦΑΣΗ  ΣΤΟ  E-BUSINESS  
 

 Η  τάση  για  χρησιμοποίηση  του  Web  για  την  ενίσχυση  των  

επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  είναι  κάτι  παραπάνω  από  ολοφάνερη.         

Το  πρώτο  παράδειγμα  είναι  ασφαλώς  οι  πάρα  πολλές  εφαρμογές  του             

e-commerce,  οι  οποίες  υπάρχουν  σε  πολλές  μορφές  στον  Web.                  

Η  αναφορά  εδώ  γίνεται  κυρίως  σε  sites  που  προσφέρουν  απλούς  

καταλόγους  προϊόντων,  αλλά  και  σε  πλήρως  ολοκληρωμένα  ηλεκτρονικά  

καταστήματα,  που  έχουν  αναπτυχθεί  από  επιχειρήσεις  παντός  είδους,  οι  

οποίες  έχουν  ως  στόχο  να  προσελκύσουν  πελάτες  μέσω  του  Web,  να  

αυξήσουν  τις  πωλήσεις  τους  και  να  έχουν  κερδοφορία. Όμως  υπάρχουν  

και  πολλά  άλλα  οφέλη  που  είναι  σε  θέση  να  αποδώσει  το  Internet  στις  

επιχειρήσεις,  εκείνες  που  θα  προσαρμόσουν  τα  συστήματα  τους  και  τις  

διαδικασίες τους  με  τέτοιον  τρόπο ώστε  να  υιοθετήσουν  το  e-business [9]. 

 
 Η  ουσία  της  νέας  επιχειρηματικής  προσέγγισης  είναι  ότι  πρόκειται  

καθαρά  για  “business”  και  όχι  για  κάποια  καινούργια  τεχνολογία. Η  

υιοθέ-  τηση  του  e-business  δεν  έχει  να  κάνει  με  την  αναδημιουργία  της. 

Απλώς  αφορά  στον  εκσυγχρονισμό  των  σημερινών  επιχειρησιακών  

διαδικασιών  και  λειτουργιών  με  απώτερο  σκοπό  τη  δημιουργία  μιας  νέας  

εικόνας  που  θα  είναι  περισσότερο  ”επικοινωνιακή”  και  ”πελατοκεντρική”. 

 

 Είναι  φυσικό  ότι  η  μετάβαση  στο  e-business  δεν  είναι  μία  υπόθεση  

τόσο  απλή. Οι  εταιρείες  που  ενδιαφέρονται  να  ασχοληθούν  ολοκληρωτικά  

με   αυτό  θα   πρέπει  να  ακολουθήσουν  μία  σειρά  βασικών  διαδικασιών,  

όπως  οι  παρακάτω:  

Μετασχηματισμός: Κάθε  επιχείρηση  θα  πρέπει  να  έχει  την  ικανότητα  

να  μετασχηματίσει  τη  βασική  δραστηριότητα  της  με  τέτοιον  τρόπο  

ώστε  να  υπάρξει  πλήρης  αξιοποίηση  του  Internet. Έτσι,  για  

παράδειγμα,  αν  η  βασική  προτεραιότητα  μιας  επιχείρησης  είναι  να  

βρίσκει  εύκολα  τους  πελάτες  της,  θα  πρέπει  να  “στήσει“  ένα  Web  

site  ειδικά  για e-commerce  ενώ  αν  η  προτεραιότητα  της  είναι  να  

βελτιώσει  την  παρεχόμενη  υποστήριξη  προς  τους  πελάτες  της  θα  

πρέπει  να  τους  δώσει  τη  δυνατότητα  πρόσβασης  σε  όσο  το  δυνατόν  
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περισσότερες  πληροφορίες  μέσω  του  site  της. Ο  γενικός  κανόνας  

είναι  ότι  η  στρατηγική  που  γενικά  εφαρμόζει  μια  εταιρία  στις  

καθημερινές  δραστηριότητες  θα  πρέπει  να  αποτελέσει  και  τη  βάση  

της  παρουσίας  της  στον  Web.  

 

↑ 

→ 

↓ 

Δημιουργία: Το  επόμενο  βήμα  είναι  η  δημιουργία  των  εφαρμογών  

που  απαιτούνται  για  την  επίτευξη  του  ζητούμενου  μετασχηματισμού. 

Ο  πλέον  ασφαλής  τρόπος  για  την  πραγματοποίηση  αυτού  του  

βήματος  είναι  η επέκταση  και  ο  εκσυγχρονισμός  των  ήδη  

υπαρχουσών  εφαρμογών,  καθώς  και  η  ολοκλήρωση  των  νέων 
χρησιμοποιούμενων  εφαρμογών  στο  ήδη  υπάρχον  πληροφοριακό 

σύστημα.  

 

Εκτέλεση: Η  ικανότητα  προσφοράς  και  χρησιμοποίησης  ενός  εύχρη-  

στου  και  ασφαλούς  περιβάλλοντος  θεωρείται  η  βάση  μιας  επιτυχη-  

μένης  εφαρμογής  e-business. Η  χρησιμοποιούμενη  λύση  θα  πρέπει  

να  είναι  σε  θέση  να  προσφέρει  αξιοπιστία  (εξασφαλίζει  εμπιστοσύνη),  

ασφάλεια  (εξασφαλίζει  σιγουριά)  και  ευχρηστία  (εξασφαλίζει  σημαντική  

απόδοση).  

 

Αξιοποίηση: Μία  εταιρεία  που  έχει  ήδη  υλοποιήσει  μια  εφαρμογή           

e-business  θα  πρέπει  να  έχει  και  τη  δυνατότητα  να  αξιοποιήσει  όλα  

τα  δεδομένα  που  λαμβάνει  με  σκοπό  να  κατανοήσει  περισσότερο  τη  

συμπεριφορά  των  πελατών  της. Παράλληλα, θα  πρέπει  να  αξιοποιήσει  

την  εμπειρία  και  τη  γνώση  των  συνεργατών  της  για  να  εντοπίσει  και  

να  υιοθετήσει  περισσότερο  αποδοτικές  πρακτικές. 

 

 Σε  τελική  ανάλυση,  η  χρησιμοποίηση  λύσεων  e-business,  οδηγεί  

στην  επόμενη  γενιά  των  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων,  οι  οποίες  θα  

προσεγγίζουν  πελάτες  και  συνεργάτες  αποκλειστικά  μέσα  από  τον  Web. 

Για  μια  εταιρεία  που  πρόκειται  να  δραστηριοποιηθεί  σε  αυτό  το  χώρο  

δεν  αρκεί  μόνο  το  “κτίσιμο”  ενός  e-business  “front-end”,  αλλά  απαιτείται  

και  η  επέκταση  όλων  των  πρακτικών  του  e-business  σε  όλες  τις  
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επιχειρηματικές  διαδικασίες  που  αυτή  εκτελεί. Συγκεκριμένα,  μια  βασική  

απαίτηση  είναι  να  ενσωματώσει  τους  υπάρχοντες  τρόπους  λειτουργίας,  

όπως  ο  Σχεδιασμός  Επιχειρησιακών  Πόρων (Enterprise  Resource  

Planning – ERP),  τα  Συστήματα  Υποστήριξης  Αποφάσεων,  η  Διαχείριση  

της  Αλυσίδας  Προμηθειών (Supply  Chain  Management – SCM)  και  οι  

διαδικασίες  και  εφαρμογές  του  e-commerce,  σε  νέα  και  διαρκώς 

εξελισσόμενα  μοντέλα  λειτουργίας  επιχειρήσεων.  
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8.3]   EXODUS  A.E.: ΜΙΑ  ΑΠΟ  ΤΙΣ  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 
        ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  ΣΤΟ  ΧΩΡΟ  ΤΟΥ  E-BUSINESS 

 
   Η  Exodus  A.E.  υπάρχει  στην  ελληνική  αγορά  πληροφορικής  από  

το  1995  και  δραστηριοποιείται  στην  παροχή  προηγμένων  λύσεων  

λογισμικού  και  πολυμέσων. Όλα  αυτά  τα  χρόνια  της  παρουσίας  της  έχει  

υλοποιήσει  αξιόλογα  πληροφοριακά  συστήματα  σε  τράπεζες,  ασφαλιστι-  

κούς  οργανισμούς,  μεγάλες  ελληνικές  και  πολυεθνικές  εταιρείες, 

δημόσιους  οργανισμούς,  μεγάλους  εκδοτικούς  οίκους,  εκπαιδευτικά  

ιδρύματα  κ.λ.π. Για  την  υλοποίηση  αυτών  των  έργων,  η  εταιρεία  

δημιουργεί  εξειδικευμένα  προϊόντα,  τα  οποία  εκμεταλλεύονται  με  τον  

καλύτερο  τρόπο  τις  τεχνολογίες  του  Internet,  των  intranets  και  των  

πολυμέσων. Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  έχει  πιστοποιηθεί  ως  Microsoft  

Certified  Solution  Provider.  

 Η  εξέλιξη  των  μεγεθών  της  εταιρείας  τα  τελευταία  χρόνια  

φανερώνει  τη  δυναμική  της  συνεχούς  ανάπτυξης  και  επέκτασης. 

Παρατηρώντας  προσεχτικά  το  σχήμα, διαπιστώνουμε  ότι, ενώ  το  1995  ο 

κύκλος εργασιών  της  Exodus  ήταν  86  εκατομμύρια  δρχ,  το  1999  έφθασε  

στα  740 εκατομμύρια. Ωστόσο  και  τα  έργα  που  ανέλαβε  και  υλοποίησε  η  

εταιρεία,  από  10  που  ήταν  το  1995,  έφθασαν  στα  50   για  το  1999  

 Η  ΕΞΕΛΙΞΗ  ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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(σελ.42) [10]. 

 
 Οι  βασικοί  τομείς  στους  οποίους  δραστηριοποιείται  η  εταιρεία  είναι: 

1.  NewMedia: αφορά  στην  ανάπτυξη  εφαρμογών  multimedia. Η  Exodus  

είναι  μία  από  τις  πρώτες  εταιρείες  που  ασχολήθηκαν  με  τον  τομέα  των  

multimedia  στην  Ελλάδα. Η  εταιρεία  είναι  σε  θέση  να  παρέχει  στους  

πελάτες  της  λύσεις  για  εταιρικές  παρουσιάσεις  μέσω  CD-ROM  ή  στον  

Web,  καθώς  και  προβολή  ή  ενημέρωση  μέσω  ηλεκτρονικών  περιπτέρων 

(infopoints). Επιπλέον,  έχει  δοθεί  έμφαση  στις  εκπαιδευτικές  εφαρμογές. 

Αναλυτικότερα,  οι  λύσεις  NewMedia  της  εταιρείας  αφορούν  σε  τρεις  

τομείς:  

+ 

+ 

+ 

〈 

〈 

Υπηρεσίες  προβολής  και  ενημέρωσης  μέσω  της  παραγωγής  CD-ROM 

(CD  Creation)  για  λογαριασμό  μεγάλων  πελατών,  εταιρειών  ή  

οργανισμών. Τα  έργα  αφορούν  στην  παρουσίαση  της  εταιρίας  ή  του  

οργανισμού  ή  και  στην  παρουσίαση  συγκεκριμένων  προϊόντων  ή  

δραστηριοτήτων. 

Υπηρεσίες  προβολής  και  ενημέρωσης  μέσω  της  δημιουργίας  

εταιρικών  παρουσιάσεων  στο  Διαδίκτυο (Web  Site  Creation)  για    

λογαριασμό  μεγάλων  πελατών,  εταιριών  ή  οργανισμών (τράπεζες,  

εταιρίες,  Holding  κ.λ.π.). Συχνά  οι  λύσεις  αυτές  είναι  μέρος  ευρύτερων  

λύσεων  e-Business. 

Κατασκευή  και  εγκατάσταση  μεμονωμένων  ή  διασυνδεδεμένων     

ηλεκτρονικών  περιπτέρων  (infopoints)  με  σκοπό  την  προβολή    

δραστηριοτήτων,  τη  διαφήμιση  ή  την  παροχή  συγκεκριμένων  

υπηρεσιών  στους  χρήστες. 

 

2.  e.Solutions: σχετίζεται  με  εφαρμογές  στο  χώρο  του  επιχειρηματικού  

Internet. Με  τον  όρο  e.Solutions  καθορίζεται  μία  σειρά  προϊόντων  και  

υπηρεσιών  που  υποστηρίζουν  την  επιχείρηση,  η  οποία  τις  επιλέγει  

προσφέροντας: 

Σύγχρονα  συστήματα  συγκέντρωσης,  εξαγωγής  και  παρουσίασης  

πληροφοριών  για  την  εκτέλεση  εργασιών  και  τη  λήψη  αποφάσεων. 

Πρακτικές  και  υποδομές  ηλεκτρονικού  εμπορίου. 
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〈 

〈 

〈 

〈 

〈 

〈 

〈 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Αξιοποιήσιμες  στρατηγικές  και  εργαλεία  προώθησης  μέσω  του  

Internet,  όπως  on–line  communities  και  virtual  realities. 

Εκμετάλλευση  του  Internet  για  άμεση  επαφή  με  πελάτες,  προμη-  

θευτές  και  συνεργάτες. 

Υποστήριξη  των  εσωτερικών  διαδικασιών  με  προηγμένα  δίκτυα  ροής  

πληροφοριών (Intranets,  workflow  systems). 

Διευκόλυνση  των  συνεργατικών  εξωτερικών  διεργασιών,  όπου  εμπλέ-  

κονται  συνεργαζόμενες  επιχειρήσεις,  με  σύγχρονα  δίκτυα  και  εφαρμο-  

γές  ανταλλαγής  δεδομένων. 

Συστήματα  διαχείρισης  της  γνώσης (knowledge  management)  για  τη  

βελτίωση  των  διεργασιών  και  την  αντιμετώπιση  προβλημάτων. 

Εφαρμογές  publishing  στο  Internet. 

Συστήματα  διαχείρισης  πελατών. 

 

 Τα  προϊόντα  e.Solutions  είναι  τα: 

e.Centric, (πύλη  επιχειρηματικών  πληροφοριών  που  αποτελεί    

συγκεντρωτικό  σημείο  πρόσβασης  για  πληροφορίες  και  διαδικασίες),  

e.Connect, (ασφαλής  και  σύγχρονη  λύση  business  to  business  για  

την  αυτοματοποίηση  της  επικοινωνίας  και  των  συναλλαγών),  

e.Nfo, (Data  Warehouse,  Data  Mining,  Custom  Client/Server  DSS),  

Workflow,   

Publishing,   

Consulting/Δημιουργία  Site  και   

Ηλεκτρονικό  Εμπόριο. 

 

 Σύμφωνα  με  το  Ηλεκτρονικό  Εμπόριο,  η  εταιρεία  προσφέρει  λύσεις  

business-to-consumer  και  business-to-business. Για  τις  εφαρμογές 

business-to-consumer  δημιουργεί  εταιρικά  sites  με  οργανωμένους  καταλό-  

γους  προϊόντων  που  συνδυάζονται  με  δυνατότητες  πληρωμής  και  

μεθοδολογίες  προώθησης,  όπως  τρισδιάστατες  απεικονίσεις  προϊόντων. 

Στον  τομέα    business-to-business  προσφέρονται  λύσεις  που  οργανώνουν  

και  βελτιστοποιούν  τις  διαδικασίες  επικοινωνίας  μεταξύ  συνεργατών,  

υποκαταστημάτων  ή  πωλητών – αγοραστών. Ακόμα,  η  Exodus  A.E.  δίνει  
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τη  δυνατότητα  δημιουργίας  ηλεκτρονικών  αγορών  για  τη  διεξαγωγή    

δημοπρασιών  και  συναλλαγών.    

 

 Τα  τελευταία  χρόνια  η  Exodus  διέγραψε  μία  εντυπωσιακή  πορεία  

ανάπτυξης,  τόσο  σε  οικονομικά  μεγέθη  όσο  και  σε  ανθρώπινους  και  

υλικούς  πόρους. Οι  επιτυχίες  αυτές  επιτρέπουν  στην  εταιρεία  να  

αισιοδοξεί  για  το  μέλλον  και  να  σχεδιάζει  με  σιγουριά  τις  επόμενες  

κινήσεις  της. Η  εταιρεία  στοχεύει  να  παραμείνει  η  πρωτοπόρος  εταιρεία  

του  χώρου  και  να  αυξήσει  σημαντικά  την  εγκατεστημένη  βάση  των  

ολοκληρωμένων  λύσεων  e.Solutions  που  προσφέρει  με  την  ενεργό  

συμμετοχή  των  χρηστών.  

 

 

 

8.3.1]   ΟΙ  ΠΙΟ  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  E-BUSINESS  
        ΤΩΡΑ  ΚΑΙ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ  ΑΠΟ  ΤΗΝ   

            ΕΤΑΙΡΕΙΑ  EXODUS A.E. 
 

 Το  μέλλον  της  τεχνολογίας  της  πληροφορικής  και  η  νέα  εποχή  στο 

”επιχειρηματικό  γίγνεσθαι“,  αποτέλεσε  το  επίκεντρο  της  παρουσίας  της 

εταιρείας  EXODUS A.E.  στη  μεγάλη  Έκθεση  COMDEX  Greece  2000,          

η  οποία  πραγματοποιήθηκε  στο  Εκθεσιακό  Κέντρο  της  Helexpo  στην  

Αθήνα  από  16  έως  19  Μαρτίου  2000. Στην  έκθεση  COMDEX  Greece,  η  

οποία  είχε  ως  αντικείμενο  την  Τεχνολογία  της  Πληροφορικής,  τις  

Τηλεπικοινωνίες  και  τους  Αυτοματισμούς  Γραφείου,  η  EXODUS A.E. 

παρουσίασε  ολοκληρωμένες  λύσεις  και  προϊόντα,  που  αφορούν  επιχειρη-  

ματικούς  τομείς,  όπως  το  Ηλεκτρονικό  Εμπόριο,  το  Internet  Publishing, 

το  Knowledge  Management  και  τα  Συστήματα  Στήριξης  Αποφάσεων.      

Οι  e.Solutions  της  EXODUS A.E.,  έχουν  ως  στόχο  την  υποστήριξη  κάθε  

επιχείρησης,  η  οποία  επιθυμεί  να  συμβαδίσει  με  τους  ρυθμούς  της 

σύγχρονης  ευμετάβλητης  επιχειρηματικής  πραγματικότητας. Συγχρόνως 

όμως,  αποτελούν  και  το  διαβατήριο  των  ελληνικών  επιχειρήσεων  για  το 

νέο  παγκόσμιο  μοντέλο  της  ηλεκτρονικής  επιχειρηματικότητας.  
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 Η  νέα  αυτή  επιχειρηματική  πραγματικότητα,  αναλύθηκε  σε  όλες  τις  

προεκτάσεις στο  σεμινάριο  που  συνδιοργάνωσαν,  στο  πλαίσιο  των    

παράλληλων εκδηλώσεων  της  COMDEX,  η  EXODUS A.E.  με  την  

Microsoft  Hellas. Στις  ομιλίες  των  κ. Μάνου  Μαργαρίτη,  Διευθυντή 

Τεχνολογίας  και  Ανάπτυξης  της  EXODUS A.E.  και  του  κ. Πάνου  Γιαλελή, 

Community  Development  Executive  της  Microsoft  Hellas,  εκφράσθηκαν 

καθαρά  όλες  οι  μεταβολές  αλλά  και  οι  ευκαιρίες  που  δημιουργεί  η  

τεχνολογία  της  νέας  εποχής  στην  στρατηγική  και  στην  πρακτική  των 

σύγχρονων  επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα,  αναλύθηκε  η  πρόταση  της 

Microsoft  Hellas  για  την  ανάπτυξη  ενός  Ψηφιακού  Νευρικού  Συστήματος 

(Digital  Nervous  System)  το  οποίο  θα  βελτιώσει  ριζικά  τον  τρόπο 

διεύθυνσης  και  λειτουργίας  των  επιχειρήσεων,  αξιοποιώντας  τις  δυνατό- 

τητες  του  Internet  [11]. 

 

 
 

8.3.2]   Η  EXODUS  ΣΤΟ  E-COMMERCE  SHOW 

 H  διαφοροποίηση  από  τον  ανταγωνισμό,  η  έμπνευση  στις  εφαρμο- 

γές  πληροφορικής  τεχνολογίας  και  μια  πλήρης  γκάμα  αποτελεσματικών  

λύσεων  στο  χώρο  του  e-business,  ήταν  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  της  

παρουσίας  της  EXODUS  στην  έκθεση  E-COMMERCE  SHOW,  η  οποία  

πραγματοποιήθηκε  στο  Στάδιο  Ειρήνης  και  Φιλίας  στις  14  και 15  Ιουνίου  

2000. 

 

 Στο  περίπτερο  της  EXODUS  οι  επισκέπτες  

της  έκθεσης  είχαν  την ευκαιρία  να  

γνωρίσουν  από  κοντά  μερικά  από  

τα  βασικά  προϊόντα  της εταιρείας  

και  ειδικότερα  το  e.Centric,  το  

e.Connect  και  το  e.Nfo  τα  οποία  

έχουν  εγκατασταθεί  με  μεγάλη  επιτυχία,  μεταξύ 

άλλων, στον  Όμιλο  Πειραιώς  και  στην  Intersys. 
 
 H  EXODUS  υπήρξε  μια  από  τις  πρώτες  εταιρείες  στην  Ελλάδα 
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που  διέβλεψαν,  ερεύνησαν  και  ανέπτυξαν  ολοκληρωμένες  υπηρεσίες 

βασισμένες  στα  συνεχώς  διευρυνόμενα   επιχειρηματικά  μοντέλα  που 

προσφέρει  το  Internet. 
 
 Οι  νέες  επιχειρηματικές  προοπτικές  που  προσφέρει  το  Internet 

καθώς  και  οι  τρόποι  εκμετάλλευσης  των  αναδυόμενων  ευκαιριών  αποτέ- 

λεσαν  τον  κεντρικό  άξονα  της  ομιλίας  του  Διευθυντή  Τεχνολογίας και  

Ανάπτυξης  της  EXODUS,  κ. Μαργαρίτη,  η  οποία  πραγματοποιήθηκε  την  

πρώτη  ημέρα  της  έκθεσης  και  είχε  θέμα  "Παράγοντες επιτυχίας  στην  

ψηφιακή  οικονομία  και  οι  e.solutions  της  EXODUS"  [11].  

 

 Η  επιτυχία  που  σημείωσε  η  εφαρμογή  των  ολοκληρωμένων  λύσεων 

e.solutions  της  Exodus  στην  καθημερινή  επιχειρηματική  λειτουργία 

μεγάλων  εταιριών  και  ομίλων,  αντιπροσωπεύει  με  τον  καλύτερο  τρόπο  

την  αποτελεσματικότητα  της  διαρκούς  έρευνας,  της  ευρηματικότητας  και  

της  τεχνογνωσίας  της  εταιρείας. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  9:  E – C O M M E R C E  &    
Ε Υ Ρ Ω Π Η 

  

 

9.1]   Η  ΔΙΑΔΟΣΗ  ΤΟΥ  INTERNET  ΣΤΗΝ  ΕΥΡΩΠΗ 
 Το  γεγονός  ότι  το  Internet  έχει  διαδοθεί  σε  όλο  τον  κόσμο  είναι  

σίγουρο  ότι  δεν  επιδέχεται  αμφισβήτησης. Αυτό  που  ενδιαφέρει  κυρίως  

τις  επιχειρήσεις  που  επιδιώκουν  

να  δραστηριοποιηθούν  με       

οποιονδήποτε  τρόπο   στο  διαδί-    

κτυο,  είναι  το  πόσο  μεγάλη  

είναι  η  διείσδυση  στις  διάφο-  

ρες  χώρες  του  κόσμου,  για  να  

γνωρίζουν  πού  και  πότε  θα  

πρέπει  να  κάνουν  την  αντίστοι-

χη  επένδυση. Ενώ  στις  ΗΠΑ  όλα  τα  μεγέθη  που  έχουν  δημοσιευθεί  

αναφέρονται  σε  αρκετά  μεγάλους  ρυθμούς,  τα  αντίστοιχα  της  Ευρώπης  

είναι  αισθητά  μικρότερα. 

 

 Πολλές  εταιρείες  ερευνών  έχουν  ασχοληθεί  με  την  εξάπλωση  του 

Internet  στην  Ευρώπη  και  με  το  πώς  το  αντιμετωπίζουν  τόσο  οι  επιχει-  

ρήσεις  όσο  και  οι  απλοί  χρήστες. Τα  αποτελέσματα  αυτών  των  ερευνών  

έρχονται  να  καταδείξουν,  για  ακόμη  μια  φορά,  την  τάση  αύξησης  τόσο  

της  χρήσης  του  Internet  στα  ευρωπαϊκά  νοικοκυριά (αναφερόμαστε  

αναλυτικά  παρακάτω),  όσο  και  των  εφαρμογών  που  σχετίζονται  με  αυτό. 

Η  άνοδος  της  χρήσης  του  Internet  οφείλεται  στην  αυξανόμενη  απαίτηση  

του  κοινού  για  πρόσβαση  σε  ποικιλία  interactive (αλληλεπίδρασης)  

περιεχομένου  και  υπηρεσιών. Η  συνεχιζόμενη  μεγάλη  διείσδυση  είναι  

επόμενο  ότι  θα  οδηγήσει  στην  ανάπτυξη  βελτιωμένων  on–line  υπηρε-  

σιών,  καθώς  και  στη  σημαντική  αύξηση  του  τζίρου  από  το  e-commerce. 

Παράλληλα,  θα  υπάρξουν  και  ευεργετικές  επιπτώσεις  στην  αγορά  της  

Πληροφορικής  στην  Ευρώπη,  με  σημαντικότερο  ίσως  παράδειγμα  την  

αύξηση  των  πωλήσεων  των  προσωπικών  υπολογιστών.  
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9.1.1]   ΤΟ  INTERNET  ΣΤΑ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ  ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 
 
 Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  μιας  έρευνας  που  πραγματοποιήθηκε  

και  δημοσιεύθηκε  από  τη  διεθνή  εταιρεία  ερευνών  Datamonitor,  η  αγορά  

του  “καταναλωτικού”  Internet  στην  Ευρώπη  βρίσκεται  σε  μεγάλη  αύξηση  

και  τα  μεγέθη  της  θα  μεγαλώσουν  ακόμα  περισσότερο  σε  λίγα  χρόνια. 

Σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις  και  τις  εκτιμήσεις  της  έρευνας  αυτής,  στο  

τέλος  του  1999  το  Internet  υπήρχε  σε  25  εκατομμύρια  νοικοκυριά  της  

Δυτικής  Ευρώπης,  με  την  προοπτική  ο  αριθμός  αυτός  να  αυξηθεί  στα  

64  εκατομμύρια  μέχρι  το  2004. Τα  αντίστοιχα  σε  αυτούς  τους  αριθμούς  

ποσοστά  διείσδυσης  είναι  20%  και  45% (σχήμα).  
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 Στον  παρακάτω  πίνακα  παρουσιάζονται  τα  στοιχεία  του  παραπάνω  

διαγράμματος: 

ΧΡΟΝΙΑ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

% 
ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ 20% 27% 34% 40% 42% 45% 

 

 Βέβαια,  οι  ρυθμοί  αύξησης  θα  ποικίλουν  από  χώρα  σε  χώρα,  

καθώς  στις  σκανδιναβικές  χώρες  το  Internet  έχει  ήδη  πολύ  μεγάλο  

βαθμό  διείσδυσης  με  ελάχιστα  περιθώρια  βελτίωσης – σε  αντίθεση  με  

χώρες  όπως  η  Ισπανία  ή  η  Ελλάδα,  όπου  υπάρχουν  ακόμα  πολύ  

μεγάλα  περιθώρια  αύξησης  της  διείσδυσης  αυτής (σελ.30) [12]. 
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9.1.2]   ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΕΣΟΔΩΝ  ΤΩΝ  ISPs 
 Οι  εταιρείες  που  ασχολούνται  με  την  παροχή  υπηρεσιών  που  

σχετίζονται  με  το  Internet (ISPs)  στη  Δυτική  Ευρώπη,  περιμένουν  ότι  ένα  

ποσοστό  26%  των  εσόδων  τους  θα  προέρχεται  από  δραστηριότητες  

σχετικές  με  το  e-commerce,  ενώ  ένα  25%  από  τη  διαφήμιση  (σχήμα).    

ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΕΣΟΔΩΝ

26%

25%22%

16%

8% 3%

E-commerce Διαφήμιση Παροχή σύνδεσης Συνδρομές Άλλα On-line help

   Οι  εκτιμήσεις  αυτές  αφορούν  στο  2001  και  έχουν  δημοσιοποιηθεί    

ύστερα  από  έρευνα  που  έγινε  από  την  Datamonitor. Oι  ISPs  προβλέ- 

πουν  ότι  θα  πετύχουν  κάποια  σημαντικά  έσοδα  από  το  e-commerce  

εκμεταλλευόμενοι  τις  συναλλαγές  που  θα  γίνονται  μέσα  από  τα  portals  

τους  και  τη  μίσθωση  των  υπηρεσιών  τους  σε  άλλους. Τα  έσοδα  από  τη  

διαφήμιση  θα  προέρχονται  από  την  παροχή  τοποθετήσεων  banners  και    

sponsoring  κάποιων  Web  σελίδων  και  portals (σελ.31) [12]. 
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9.1.3]   ΣΥΝΗΘΕΙΣ  “e–ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ”  
 Οι  άνθρωποι  χρησιμοποιούν  το  Internet  για  πάρα  πολλούς  λόγους. 

Μία  έρευνα  που  έγινε  από  την  εταιρεία  ερευνών  NOP  Research  στις  

μεγάλες  χώρες  της  Δυτικής  Ευρώπης (Βρετανία,  Γερμανία,  Γαλλία),  

έδειξε,  όπως  παρατηρούμε  στο   σχήμα,  ότι  μερικές  από  τις  περισσότερο    
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Πηγή: NOP Research 

 

διαδεδομένες  δραστηριότητες  των  χρηστών  του  Internet,  είναι  η  επικοι-  

νωνία (τόσο  η  προσωπική  όσο  και  η  επαγγελματική),  η  εκπαίδευση,       

η  έρευνα,  ενώ  υπάρχει  ήδη  μία  αυξητική  τάση  για  το  on–line  shopping 

(παράρτημα Α). Η  δημοφιλέστερη  ασχολία  από  όλες  είναι – και  με  

διαφορά – το  e-mail  και  το  γεγονός  αυτό  δεν  προβλέπεται  να  αλλάξει  

στο  άμεσο  μέλλον,  όπως  δείχνουν  διάφορες  προβλέψεις. Συγκεκριμένα,    

η   εταιρεία  Jupiter  Communications  εκτιμά  ότι  μέχρι  το  2002  περίπου  τα  

576  εκατομμύρια  μηνύματα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  θα  αποστέλλονται  

καθημερινά. Ωστόσο  και  το  κατέβασμα  αρχείων (downloading)  εξακολουθεί  

να  είναι  αρκετά  δημοφιλές,  ενώ  αναμένεται  ότι  στο  μέλλον  θα  αρχίσουν  

να  ακμάζουν  περισσότερο  και  άλλες  δυνατότητες,  όπως  το  e-banking.    

Δραγκίνη Ανθή 
σελίδα 93  



Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και οι Κοινωνικοοικονομικές του Επιπτώσεις 

9.2]   ΥΣΤΕΡΕΙ  Η  ΕΥΡΩΠΗ  ΣΤΟ  E-BUSINESS 
 Η  εφαρμογή  νέων  επιχειρηματικών  μεθόδων,  μέσω  της  αξιοποίησης  

των  δυνατοτήτων  που  προσφέρει  το  Internet,  είναι  η  μεγαλύτερη    

πρόκληση  για  τους  Ευρωπαίους  επιχειρηματίες,  αλλά  ταυτόχρονα  και  το  

αδύνατο  σημείο  τους  απέναντι  στις  ΗΠΑ. Αυτό  προκύπτει  από  τις    

απαντήσεις  290  διευθυντικών  στελεχών  ευρωπαϊκών  επιχειρήσεων  στην  

έρευνα  που  διεξήγαγε  η  PricewaterhouseCoopers  με  την  ευκαιρία  του  

Παγκόσμιου  Οικονομικού  Φόρουμ  του  Νταβός [13]. 

 

 Τα  αποτελέσματα  της    

έρευνας  εμφανίζουν  αντιφατική    

εικόνα  όσον  αφορά  τη  σχέση  

των  ευρωπαϊκών  επιχειρήσεων με  

το  νέο  μοντέλο  που  αντιπροσω-  

πεύει  η  εποχή  του  “ηλεκτρονικού   

  

  

 

 

επιχειρείν”  (e-business). 

 

     Από  τη  μια,  υπάρχει  κλίμα  εμπιστοσύνης  για  τις  αναπτυξιακές  

προοπτικές  της  Ευρώπης,  με  μερικές  επιφυλάξεις  για  τη  μελλοντική  

πορεία  του  ευρώ,  ενώ,  από  την  άλλη,  η  Γηραιά  Ήπειρος  εμφανίζεται  να  

υστερεί  σημαντικά  στην  υιοθέτηση  των  νέων  επιχειρηματικών  μοντέλων  

που  δημιουργούνται  από  την  ”ψηφιακή”  επανάσταση. Μία  υστέρηση  που  

αναγνωρίζεται  και  σε  πρόσφατη  έκθεση  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής. Ένα  

χάσμα  όμως  που  θα  καλυφθεί,  σε  αντίθεση  με  το  αμερικανικό  μοντέλο,  

όχι  από  νέες  καινούργιες  δυναμικές  επιχειρήσεις, – τις  αποκαλούμενες  

dot  com  επιχειρήσεις, – αλλά  από  τις  ήδη  υπάρχουσες  μεγάλες  ευρωπαϊ-  

κές  εταιρείες  που  προσανατολίζονται,  αργά  αλλά  σταθερά, στην  αξιοποίη-  

ση  των  νέων  δυνατοτήτων. 

 

 Αν  και  το  δείγμα  ήταν  μάλλον  ανομοιογενές,  καθώς  οι  ερωτώμενοι  

προέρχονταν  τόσο  από  χώρες  της  Ανατολικής  Ευρώπης (Τσεχία,  

Πολωνία,  Ουγγαρία)  όσο  και  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  την  
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Ελβετία,  η  ”ακτινογραφία”  των  τάσεων  που  επικρατούν  στους  κόλπους  

των  μεγάλων  επιχειρήσεων  δεν  χάνει  την  αξία  της. 

 

 Όταν  κλήθηκαν  να  απαντήσουν  στο  ερώτημα  τι  θα  επηρεάσει    

περισσότερο  τον  τρόπο  λειτουργίας  της  επιχείρησης  τους  τα  επόμενα  

πέντε  χρόνια,  το  49%  των  διευθυντικών  στελεχών  απάντησε  ότι  το  

σημείο – κλειδί  είναι  η  ανάπτυξη  του  e-business. Οι  επιχειρηματίες  της  

Δυτικής  Ευρώπης,  θεωρούν  αυτό  το  ζήτημα,  μαζί  με  την  καθιέρωση  

ενιαίου  φορολογικού  συστήματος,  ως  τα  πλέον  σημαντικά,  σε  αντίθεση  

με  τους  Ανατολικοευρωπαίους  συναδέλφους  τους,  οι  οποίοι  συγκριτικά  

δίνουν  μεγαλύτερο  βάρος  στις  μεταρρυθμίσεις  της  αγοράς. Επιπλέον,      

οι  διαφορές  στον  τρόπο  φορολόγησης  θεωρούνται  από  επιχειρηματίες  

χωρών  της  Ευρωπαικής  Ένωσης,  όπως  η  Γαλλία  και  η  Ολλανδία,  ως  

ένα  από  τα  σημαντικότερα  εμπόδια  στην  εμπέδωση  της  ενιαίας  

εσωτερικής  αγοράς  (σελ.66) [13]. 

 

 Και  οι  δύο  πλευρές,  όμως,  αναγνωρίζουν  σχεδόν  ομόφωνα  ότι  

ακριβώς  στον  τομέα  του  e-business  οι  ΗΠΑ  έχουν  αναμφισβήτητο    
προβάδισμα. Οι  Ευρωπαίοι  έχουν  επίγνωση  του  προβλήματος  και    

επιθυμούν  να  το  αντιμετωπίσουν. Κάτι  τέτοιο,  όμως,  απαιτεί  μεγάλη  προ- 

σπάθεια. Από  την  έρευνα8  προκύπτει  ότι  μόνο  το  6%  των  εταιρειών  

πραγματοποιεί  άνω  του  10%  των  συνολικών  εσόδων  τους  μέσω  του  

Διαδικτύου  και  περισσότερες  από  τρείς  στις  τέσσερις  εταιρείες,  αντλούν  

ποσοστό  μικρότερο  από  5%  των  εσόδων  τους  με  αυτόν  τον  τρόπο.    

Τα  ποσοστά  αυτά  είναι  μεγαλύτερα  στην  Ελβετία  και  μικρότερα  στη  

Γερμανία  και  στην  Ολλανδία. 

 

 Στην  πλειονότητα  τους, όμως, οι  Ευρωπαίοι  εκτιμούν  ότι  τα  επόμενα  

πέντε  χρόνια  η  κατάσταση  θα  είναι  αρκετά  διαφορετική. Το  49%  θεωρεί  

πως  περισσότερο  από  το  ένα  δέκατο  των  εσόδων  θα  προέρχεται  από  

ηλεκτρονικές  συναλλαγές  και  μόνο  το  25%  εκτιμά  ότι  το  ποσοστό  αυτό  

θα  είναι  μικρότερο. Σύμφωνα  με  τις  απαντήσεις – από  την  έρευνα –        

                                                           
8 Από  την  έρευνα  PricewaterhouseCoopers 
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οι  τομείς  που  θα  επηρεαστούν  περισσότερο,  τα  επόμενα  δύο  χρόνια,  θα  

είναι  το  μάρκετινγκ  και  οι  πωλήσεις. 

 

 Ποσοστό  98%  των  επιχειρήσεων  του  δείγματος  διαθέτει  site  στο    

Internet,  αν  και  στις  περισσότερες  περιπτώσεις  λειτουργεί  αποκλειστικά  

ως  μέσο  προβολής  της  επιχείρησης  και  όχι  ως  νέος  τρόπος  συναλ-  

λαγών. Στη  συντριπτική  πλειονότητα  τους,  τα  διευθυντικά  στελέχη  των    

ευρωπαϊκών  επιχειρήσεων  ενδιαφέρονται  για  το  e-business  επειδή    

πιστεύουν  ότι,  έτσι  θα:  

 
 
 

 

 

 
 

μπορέσουν  να  εξυπηρετήσουν  καλύτερα  τους  πελάτες  τους (89%),  

προσελκύσουν  νέες  κατηγορίες  πελατών (81%),   

καταστήσουν  αποτελεσματικότερο  το  δίκτυο  πωλήσεων (75%). 

 

 Αντίστοιχα: 

το  24%  πιστεύει  ότι  οι  ηλεκτρονικές  συναλλαγές  θα  μειώσουν  το  

λειτουργικό  κόστος,  

λιγότεροι  είναι  εκείνοι  που  εκτιμούν  ότι  το  “ηλεκτρονικό  επιχειρείν”  

θα  αλλάξει  δραματικά  τους  όρους  του  ανταγωνισμού,   

το  49%  εκτιμά  ότι  θα  υπάρξουνε  σημαντικές  αλλαγές,  

το  40%  αναμένει  επιμέρους  αλλαγές. 

 

 Στο  ερώτημα,  αν  οι  ανταγωνιστικές  πιέσεις,  θα  προέλθουν  από  την  

αναδιάρθρωση  των  παραδοσιακών  επιχειρήσεων  ή  από  καινούργιες  

εταιρείες  που  θα  στηριχθούν  στο  νέο  επιχειρηματικό  μοντέλο,  οι  γνώμες  

διχάζονται: 

 
 
 

το  22%  εκτιμά  ότι  αυτό  είναι  το  πιθανότερο  ενδεχόμενο, 

το  29%  το  βρίσκει  μάλλον  πιθανό, 

το  48%  του  συνόλου  υποστηρίζουν – κυρίως  Γερμανοί – ότι  δεν  

έχουν  λόγους  να  ανησυχούν  από  τέτοιους  εν  δυνάμει  ανταγωνιστές. 
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9.3]   Η  ΕΥΡΩΠΗ  ΚΟΝΤΑ  ΣΤΗΝ  ΕΚΡΗΞΗ 
 Για  τους  περισσότερους  αναλυτές,  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  επη-  

ρεάζει  πολύ  περισσότερο  την  αλυσίδα  αξιών  μιας  επιχείρησης  σε  σχέση  

με  την  τεχνολογική  υποδομής  της. Το  επιχειρηματικό  περιβάλλον  στην  

Ευρώπη,  όπου  το  H.E.  έχει  περάσει  σε  ένα  δεύτερο  στάδιο  ωρίμανσης,  

μεταλλάσσεται  ταχύτατα, παρά  το  γεγονός  ότι  οι  ρυθμοί  με  τους  οποίους  

υιοθετούνται  συστήματα  και  διαδικασίες  διαφέρουν  μεταξύ  διαφορετικών  

βιομηχανικών  τομέων.  

 

 Οι  περισσότερες  εταιρείες  βρίσκονται  αυτήν  την  περίοδο  σε  ένα    

στάδιο  εκτίμησης  των  οφελών  του  Internet  και  του  ηλεκτρονικού  εμπο-  

ρίου  στην  ανταγωνιστικότητα  τους. Η  ανάπτυξη  στρατηγικών  και  έργων  

θα  ξεκινήσει  μόνο  εφόσον  εντοπιστούν  πραγματικά  οφέλη,  δεδομένου  ότι  

ίσως  χρειαστεί  να  αλλάξουν  διαδικασίες  οι  οποίες  έχουν  ήδη  ζωή   

μερικών  δεκαετιών. 

 

 Αρκετές  εταιρείες  απολαμβάνουν  ήδη  σημαντικές  περικοπές  εξόδων  

με  τη  χρήση  εφαρμογών  ηλεκτρονικού  εμπορίου,  κυρίως  στο  στάδιο  της  

παραγγελιοληψίας. Τα  ποσοστά  διαφέρουν  ανάλογα  με  τη  βιομηχανία  και  

κυμαίνονται  από  20%  μέχρι  και  80%. Ωστόσο  μία  από  τις  μεγαλύτερες  

προκλήσεις  που  αντιμετωπίζουν  οι  περισσότερες  εταιρείες  είναι  η  ενο-  

ποίηση  των  εφαρμογών  ηλεκτρονικού  εμπορίου  με  τις  δικές  τους  

επιχειρηματικές  εφαρμογές,  αλλά  και  με  αυτές  των  εταιρειών  που  συναλ-  

λάσσονται.   

 

 Το  συνεχώς  αυξανόμενο  ύψος  των  επενδύσεων  για  εφαρμογές      

e-commerce  αποδεικνύει  και  το  ανάλογο  ενδιαφέρον. Στη  βιομηχανία  της  

ναυπήγησης  πλοίων  οι  επενδύσεις  σε  εφαρμογές  ηλεκτρονικού  εμπορίου  

ήταν  μόλις  το  10%  του  συνολικού  επενδυτικού  κεφαλαίου  για  πληροφο-  

ρική  τεχνολογία  το  1999,  ενώ  το  ποσοστό  αυτό  αναμένεται  το  2001  να  

έχει  φτάσει  το  25%. Τα  αντίστοιχα  ποσοστά  για  έναν  άλλο  εξαιρετικά  

δραστήριο  κλάδο,  αυτόν  της  αυτοκινητοβιομηχανίας,  είναι  30%  και  50%. 

Σε  βιομηχανίες  των  οποίων  τα  προϊόντα  ή  οι  υπηρεσίες  είναι  σε  μεγάλο  
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βαθμό  ψηφιοποιημένες, όπως  η  διαφήμιση  και  η  διασκέδαση, το  ηλεκτρο-  

νικό  εμπόριο  έχει  τη  δυνατότητα  να  δημιουργήσει  μία  εντελώς  νέα  γενιά  

προϊόντων  και  υπηρεσιών  και – παράλληλα – να  διαμορφώσει  ριζικά  τα  

κανάλια  και  τις  μεθόδους  διαμονής  τους. Σε  βιομηχανίες  που  είναι  

προσανατολισμένες  στον  τελικό  χρήστη,  όπως  οι  υπολογιστές  και  οι  

εκδόσεις,  ενδεχομένως  τα  ενδιάμεσα  κανάλια  διανομής  να  εξαφανιστούν  

ή  να  αλλάξουν  το  ρόλο  τους  (σελ.11) [2]. 

 

 Η  αξία  του  κύκλου  εργασιών  μέσω  Η.Ε.  στην  Ευρώπη  είναι  ήδη  

17  δισεκατομμύρια  δολάρια. Το  νούμερο  είναι  κατά  πολύ  μικρότερο  σε  

σχέση  με  την  αγορά  των  ΗΠΑ,  αλλά  συνοδεύεται  από  υψηλούς  

ρυθμούς  ανάπτυξης  και – σύμφωνα  με  τις  υπάρχουσες  προβλέψεις – θα  

έχει  διαμορφωθεί  στα  340  δισεκατομμύρια  ευρώ  μέχρι  το  2003 (σχήμα). 

Σε  αυτόν  τον  κύκλο  εργασιών  μόλις  το  15%  αφορά  σε  συναλλαγές  

μεταξύ  επιχείρησης  και  καταναλωτή. 

 

 Αυτή  τη  συγκεκριμένη  περίοδο  η  Ε.Ε.  έχει  εντείνει  τις  προσπάθειες  

της,  προκειμένου  να  δημιουργηθεί  το  θεσμικό  πλαίσιο,  το  οποίο  θα  εξα-    

σφαλίσει  την  ανάπτυξη  του  e-commerce. Στις  Βρυξέλλες  τέθηκαν  τα θεμέ-  

λια  για  μία  συμφωνία  μεταξύ  της  Ε.Ε. και  των  ΗΠΑ  όσον  αφορά  στην  
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ΕΥΡΩΠΗ
ΗΠΑ

Αυξητική  είναι  η  τάση  των  εσόδων  από  το  e-commerce  τόσο  
στην  Ευρώπη  όσο  και  στις  ΗΠΑ. 
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προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων  και  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο.    

Οι   σχετικές  διαπραγματεύσεις  διεξάγονται  εδώ  και  δύο  χρόνια  και  η  

τελική  συμφωνία  δεν  είναι  ακόμα  δεδομένη,  καθώς  θα  πρέπει  να  

εγκριθεί  τόσο  από  το  συμβούλιο  υπουργών  όσο  και  από  το  Ευρωκοινο-  

βούλιο. Ωστόσο,  πρόκειται  για  ένα  σημαντικό  βήμα  που  θα  επιτρέψει  

στην  Ευρώπη  να  επεκταθεί  και  εκτός  των  συνόρων  της. 
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9.4]  ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ   
 Όπως  προαναφέραμε  στην  προηγούμενη  ενότητα,  το  ηλεκτρονικό  

εμπόριο – η  αγοραπωλησία  προϊόντων  και  υπηρεσιών  μέσω  του  Internet 

– ανέρχεται  ήδη  σε  17  εκατομμύρια  ευρώ  μέσα  στην  ΕΕ (Ευρωπαϊκή  

Ένωση)  και  αναμένεται  ότι  έως  το  2003  θα  φτάσει  τα  340  δισεκατομ-  

μύρια  ευρώ. Ο  αριθμός  αυτός  βρίσκεται  ακόμα,  αρκετά  κάτω  από  τον  

αντίστοιχο  στις  ΗΠΑ,  όπου,  με  οικονομία  ανάλογου  μεγέθους,  τα  έσοδα  

από  το  e-commerce  είναι  υπερτριπλάσια. Η  Ευρώπη  διαθέτει  πάντως  

πλεονεκτήματα  σε  διάφορες  περιοχές  καίριας  σημασίας,  π.χ.  στις  τεχνο-  

λογίες  ασφάλειας  και  κρυπτοθέτησης  καθώς  και  στις  ηλεκτρονικές  

τραπεζικές  συναλλαγές. Η  εκτεταμένη  χρήση  του  ευρώ  σε  ηλεκτρονικές  

συναλλαγές  θα  συμβάλλει  σημαντικά  στην  ανάδυση  μιας  ηλεκτρονικής  

αγοράς  σε  κοινοτική  κλίμακα.  

 

 Η  Ευρώπη  πρέπει  να  επιταχύνει  την  ανάπτυξη  του  ηλεκτρονικού  

εμπορίου,  ιδίως  για  τις  ΜΜΕ (Μικρο–Μεσαίες Επιχειρήσεις),  ώστε  να  

μπορούν  να  αντιμετωπίζουν  ως  αγορά  τους,  ολόκληρη  την  ευρωπαϊκή  

αγορά. Επομένως,  απαιτείται  αξιόπιστο  νομικό  πλαίσιο  για  την  εσωτερική  

αγορά  που  θα:   

− 

− 

− 

− 

παρέχει  νομική  ασφάλεια,  

αίρει  τα  εμπόδια  για  διασυνοριακές  υπηρεσίες,  

ενθαρρύνει  καινοτομίες  στο  ηλεκτρονικό  δίκτυο,  

εγγυάται  την  ασφάλεια  των  καταναλωτών.   

 

 Στο  σκοπό  αυτό  αφιερώνεται  μία  σειρά  

νομικών  πρωτοβουλιών  που  έχουν  αναληφθεί  

σε  κοινοτικό  επίπεδο.  Η  ταχεία  θέσπιση  και  

υλοποίηση  τους  θα  πρέπει  να  αποτελέσει  

θέμα  προτεραιότητας. Η  Ευρώπη  έχει  επίσης,  

ανάγκη  από  τον ηγετικό  ρόλο  των  δημοσίων  

διοικήσεων,  που  θα  αποτελέσουν  παράδειγμα  

π.χ.  με  τη  διευκόλυνση  της  ηλεκτρονικής  
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διεξαγωγής  της  διαδικασίας  χορήγησης  δημο-

σίων  συμβάσεων  και  προμηθειών,  συμπεριλαμβανομένης  της  χρήσης  

ανοικτών  και  συμβατών  συστημάτων,  καθώς  και  διασφαλίζοντας  αποτε-  

λεσματικά  κανάλια  φυσικής  διανομής (π.χ.  ταχυδρομεία  και  λοιπές  υπηρε-  

σίες  διανομής)  για  την  υποστήριξη  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου. 
 
 Η  κανονιστική  ρύθμιση  του  e-commerce  θα  πρέπει,  σε  γενικές  

γραμμές,  να  είναι  περιορισμένη,  εξαιτίας  της  ταχύτητας  της  αλλαγής  και  

των  συνεπειών  της  παγκοσμιοποίησης. Θα  πρέπει  κατά  συνέπεια  να  

υπογραμμιστεί  περισσότερο  ο  ρόλος  της  αυτορύθμισης  και  της  “συν-

ρύθμισης”  ιδίως  ως  προς  τη  συμβολή  στη  δημιουργία  εμπιστοσύνης  εκ  

μέρους  των  καταναλωτών,  ενώ  πρέπει  να  αναπτυχθεί  περαιτέρω    

συνεργασία  σε  παγκόσμια  κλίμακα. 

 
 Η  ταχεία  αύξηση  των  επιχειρηματικών  συναλλαγών  στο  Internet  

βρήκε  πολλές  εταιρείες  απροετοίμαστες. Ιδίως  οι  ΜΜΕ  έχουν  έλλειψη    

ειδικευμένου  προσωπικού,  γνώσεων  και  κατάλληλων  δεξιοτήτων  για  την   

ενδεδειγμένη  ένταξη  τεχνικών  δικτύωσης  στις  επιχειρηματικές  τους  

λειτουργίες. 

 

h ΣΤΟΧΟΙ 
Μέχρι  το  τέλος  του  2000:   

 

 

 

Το  Συμβούλιο  και  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  καταβάλουν  κάθε  προ-  

σπάθεια  ώστε  να  διασφαλιστεί  η  θέσπιση  των  υπόλοιπων  οδηγιών  

που  αφορούν  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο. 

 

Η  Επιτροπή  θα  προτείνει  αλλαγές  στο  νομικό  πλαίσιο  των  δημοσίων  

συμβάσεων  της  ΕΕ  ώστε  να  καταστεί  δυνατή  η  χρήση  ηλεκτρονικών  

μέσων  σε  όλες  τις  διαδικασίες  και  συναλλαγές  που  αφορούν  τις    

δημόσιες  συμβάσεις. 

 

Τα  κράτη  μέλη  και  η  Επιτροπή  ενθαρρύνουν  επιγραμμικές (ηλεκτρο- 

νικές)  διαδικασίες  επίλυσης  διαφορών  και  εναλλακτικές  διαδικασίες  

προσφυγής  καταναλωτών. 
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Τα  κράτη  μέλη  και  η  Επιτροπή  δρομολογούν  σχετική  καμπάνια  που  

θα  συμβάλει  στην  “ψηφιακοποίηση”  των  ΜΜΕ,  διευκολύνοντας  την  

μεταβίβαση  τεχνογνωσίας  μέσω  υποτροφιών  μετεκπαίδευσης  και  

δικτύου  κέντρων  αριστείας. 

 

Η  Επιτροπή  θα  υποστηρίξει  τη  δημιουργία  κοινοτικού  ηλεκτρονικού  

τομέα  ανωτάτου  επιπέδου (.eu  top-level  domain)  για  την  ενθάρρυνση  

του  διασυνοριακού  ηλεκτρονικού  εμπορίου  εντός  της  ΕΕ  καθώς  και  

για  την  υποβοήθηση  των  εταιρειών  που  επιθυμούν  να  καθιερώσουν  

”ιντερνετική”  παρουσία  κοινοτικής  κλίμακας [14].    
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  10: E – C O M M E R C E  &   
Τ Ρ Ι Τ Ε Σ  Χ Ω Ρ Ε Σ 

 
 

10.1]   ΤΟ  E–COMMERCE  ΣΤΑ  ΠΛΑΙΣΙΑ  ΤΩΝ 
          ΔΙΕΘΝΩΝ  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ  ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ  

  
 Στα  πλαίσια  των  διεθνών  εμπορικών  εξελίξεων  δεν  μπορεί  αγνοηθεί  

η  ανάπτυξη  του  Ηλεκτρονικού  εμπορίου (Η.Ε.). Ιδιαίτερα  στις  ΗΠΑ  το  

Η.Ε.  αποτελεί  πλέον  συνηθισμένη  πρακτική. Η  κατάσταση  αυτή  έχει  ως  

φυσικό  επακόλουθο  την  ενίσχυση  του  ρόλου  των  πολυεθνικών  επιχειρή-  

σεων,  ενώ  αντίθετα  αποτελεί  απειλή  για  τις  υπόλοιπες. 

 

 Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  του  “ΕΞΠΡΕΣ”,  στις  30/12/1998,  η  

ανάπτυξη  του  Η.Ε.  παρουσιάζεται  ως  εξής  (σε  εκατομμύρια $): 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 1998 ΠΟΣΟΣΤΟ    
% 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
2001 

ΠΟΣΟΣΤΟ   
% 

ΗΠΑ 26.496 81,1 158.359 66,0 

Δ. Ευρώπη 2.944 9,1 30.083 12,5 

Ιαπωνία 1.801 5,5 18.107 7,6 

Ασία / Ειρηνικός 643 1,9 14.827 6,2 

Υπόλοιπος κόσμ. 780 2,4 18.429 7,7 

Παγκόσμιο σύνολο 32.664 100,0 239.805 100,0 

 

 Όπως  εμφανίζεται  στον  πίνακα,  οι  ΗΠΑ  έχουν  το  προβάδισμα – σε  

σχέση  με  τις  άλλες  χώρες – στο  ηλεκτρονικό  εμπόριο,  γεγονός  

αναμενόμενο  και  στο  μέλλον  (σελ.42) [15].  
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10.2]   ΙΑΠΩΝΙΑ – ΤΟ  INTERNET  ΣΤΑ  SUPERMARKET 
  
 Το  Internet  εισχωρεί,  σε  μεγάλο  βαθμό,  στα  σούπερ  μάρκετ  του  

Τόκιο. Σύντομα  οι  Γιαπωνέζοι  θα  μπορούν,  παράλληλα  με  τα  ψώνια  

τους,  να  ”σερφάρουν”  στο  Internet,  να  κλείνουν  τα  ταξίδια  τους  από  τα  

ψηφιακά  ταξιδιωτικά  γραφεία  και  να  ”φορτώνουν”  CD  με  μουσικά  

δεδομένα  της  επιλογής  τους  από  το  διαδίκτυο. Ήδη,  δέκα  μεγάλα  

πολυκαταστήματα  του  Τόκιο,  που  λειτουργούν  σε  εικοσιτετράωρη  βάση,  

έχουν  μετατραπεί  σε  ένα  μείγμα  από  πραγματικό  σούπερ  μάρκετ  και  

ψηφιακό  Internet–κατάστημα. Ταυτόχρονα  με  τις  αγορές  τους  οι  πελάτες  

των  καταστημάτων  αυτών  θα  μπορούν  να  εκτυπώνουν  σε  τερματικά  

υπολογιστών  τις  φωτογραφίες  από  τις  ψηφιακές  μηχανές  τους,  να  

παραγγέλνουν  αυτοκίνητα,  κινητά  τηλέφωνα  και  βιβλία  online  και  να  

ενημερώνονται  από  τη  σελίδα  του  σούπερ  μάρκετ  στο  διαδίκτυο,  για  την  

προσφορά  4.000  προϊόντων  καθημερινής  ανάγκης,  τα  οποία  μπορούν  

άμεσα  να  τους  αποσταλούν.  

 

 Το  παράδειγμα  των  πρωτοπόρων  σούπερ  μάρκετ  αναμένεται  να  

ακολουθήσουν,  για  λόγους  ανταγωνισμού,  όλα  τα  μεγάλα  υπερκαταστή-  

ματα  της  χώρας. Σύμφωνα  με  το  αποτέλεσμα  έρευνας,  που  πραγματο-  

ποιήθηκε  από  το  Ιαπωνικό  Υπουργείο  Εμπορίου  και  το  Ινστιτούτο  

Αγοραστικών  Ερευνών  Anderson  Consulting,  ο  τζίρος  από  το  

ηλεκτρονικό  εμπόριο,  όπως  παρουσιάζεται  στο  σχήμα,  αναμένεται  να  

ανέλθει  σε  870  εκατομμύρια  γεν  μέχρι  το  2001,  από  65  εκατομμύρια  

γεν  το  1998. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  11: E – C O M M E R C Ε  &   
Ε Λ Λ Α Δ Α 

 
 

11.1]  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
 Η  Ελληνική  Οικονομία  είναι,  

σε  μεγάλη  έκταση,  οικονομία    

Μικρο  Μεσαίων  Επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ). Αν  εφαρμοστεί  ο  ορισμός  

της   Ευρωπαϊκής  Ένωσης – το  

πολύ  40  MECU  κύκλο  εργασιών,  

λιγότερους από 450 εργαζομένους

και  πάγια  το  πολύ  μέχρι  27  MECU – τότε  το 95%  των  Ελληνικών  

Επιχειρήσεων  ανήκουν  στις  ΜΜΕ. Αν  και  υπάρχουν  ουσιαστικές διαφορο-  

ποιήσεις  από  τομέα  σε  τομέα  της  οικονομίας,  οι ελληνικές  επιχειρήσεις  

δεν  χρησιμοποιούν  προηγμένες  τεχνολογίες πληροφορικής  και  επικοινω-  

νιών. Οι  εμπορικές  και  οι  βιομηχανικές  εταιρείες  χρησιμοποιούν  σχετικά  

καλύτερα  τεχνολογικά  προϊόντα,  κυρίως  συστήματα  αυτοματισμού  γρα-  

φείου,  λογιστικά  και  ταμειακά  συστήματα. Περισσότερο  προηγμένα  

προϊόντα  και  συστήματα,  όπως  CAD/CAM, IDOM (Intergraded  Document  

Output  Management),  DSS (Decision Support  Systems),  SMS (Stock  

Management  Systems), κ.λπ.,  δεν  έχουν ακόμη  χρησιμοποιηθεί  σε  

μεγάλη  έκταση. Συνδυασμένα  και  συνεργαζόμενα υπολογιστικά  συστήματα,  

κατανεμημένα  συστήματα,  που  θα  συνόδευαν  αναγκαστικά  πρακτικές  

ποιότητας  και  έγκαιρης  παρουσίας  στην  αγορά,  είναι  εξαιρετικά  περιορι-  

σμένα. Σύγχρονες  πρακτικές, όπως  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  και  οι  εικο-    
νικές  επιχειρήσεις,  βρίσκονται  ακόμη  σε  βρεφική  ηλικία. Μεθοδολογίες  

και  τεχνικές  αναδιοργάνωσης  των επιχειρησιακών  διαδικασιών  έχουν  

εφαρμοστεί  σε  λίγες  μόνο  μεγάλες  εταιρείες [4].  

 

  Οι  ελληνικές  επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  στον  τομέα  

των  τεχνολογιών  πληροφορικής  και  επικοινωνιών  αναμένεται  να  διαδρα-  

ματίσουν  στρατηγικό  ρόλο  στην  πορεία  προς  την  κοινωνία  της  πληρο- 

φορίας  και  μπορούν  να  πρωτοστατήσουν  στην  ανάπτυξη  των  τεχνολο- 
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γιών  αυτών  προς  όφελος  και  των  ελληνικών  επιχειρήσεων, ανεξάρτητα  

μεγέθους  ή  τομέα  της  οικονομίας  στον  οποίο  ανήκουν.  

 

 Παρέχοντας  υποδομές  υψηλής  ποιότητας  θα  συμβάλλουν:   

 

 

 

 

 

στην υλοποίηση  υπηρεσιών  προστιθέμενης  αξίας,   

στην  προσέλκυση  ξένων επενδυτικών  κεφαλαίων,   

στην  ανάπτυξη  και  στην  αύξηση  της απασχόλησης  με  τη  δημιουργία  

νέων  θέσεων  εργασίας.   

 

  Η  χωροταξική  κατάτμηση  της  Ελλάδας,  με  τα  νησιά  αλλά  και  τις 

απομονωμένες  ορεινές  περιοχές,  σε  συνδυασμό  με  την  έντονη  τάση  της 

αυτό-απασχόλησης  των  ελλήνων  εργαζομένων,  μπορεί  να  αποτελέσει  μια  

πρώτη  ευκαιρία  για  ανάπτυξη  της  τηλεεργασίας.   

 

  Με  στόχο  τον  εκσυγχρονισμό, ένα  μεγάλο  σύνολο  έργων  προκηρύσ-  

σονται  και  εκτελούνται  από  την  ελληνική  κυβέρνηση. Ανάμεσα σε  αυτά,    

η  χρηματοδότηση  ολοκληρωμένων  επιχειρηματικών  σχεδίων  καθώς  και  

επενδύσεις  στις  προηγμένες  τεχνολογίες  πληροφορικής  από το  υπουργείο  

Εθνικής  Οικονομίας  συμβάλει  αποφασιστικά  στον  εκσυγχρονισμό  των  

σχετικά  μεγαλύτερων  ελληνικών  επιχειρήσεων (κύκλος  εργασιών  μεγαλύ-  

τερος  του  1  δισεκατομμυρίων  δραχμών)  του  τομέα  της  πληροφορικής (με  

προϋπολογισμό  29  δισεκατομμύρια  δραχμές).   

 

  Το  υπουργείο  Ανάπτυξης,  τα  τελευταία  δύο  χρόνια,  χρηματοδοτεί 

έργα  με  κύριο  στόχο  τη  χρησιμοποίηση  νέων  τεχνολογιών  από  τις  ΜΜΕ 

και  την  εισαγωγή  τους  στο  ηλεκτρονικό  εμπόριο. Ανάμεσα  σε αυτά  είναι:   

Τα  Κλαδικά  Έργα  Ηλεκτρονικής  Ανταλλαγής  Δεδομένων  (EDI),  που 

στοχεύουν  στη  χρήση  EDI  στην  καθημερινή  εμπορική  πρακτική  των  

εταιρειών (προϋπολογισμός  2,7  δισεκατομμύρια  δραχμές,  σε  εξέλιξη).  

  

Τα  Ηλεκτρονικά  Σημεία  Εμπορίου  που  έχουν  στόχο  να  υποστηρί-  

ζουν  τις  δραστηριότητες  των  ΜΜΕ  και  να  τις  συνδέσουν  με  το    

παγκόσμιο  ηλεκτρονικό  εμπόριο  μέσω  του  Global  Trade  Points  

Δραγκίνη Ανθή 
σελίδα 106 



Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και οι Κοινωνονικοοικονομικές του Επιπτώσεις 

NETwork (GTPNET),  το  οποίο  υποστηρίζεται  από  τον  ΟΗΕ (προϋπο- 

λογισμός  1,8  δισεκατομμύρια  δραχμές,  έχει  προκηρυχθεί).   

 

 

 

 

 

Τα  Πρότυπα  Έργα  Ηλεκτρονικού  Εμπορίου  που  αφορούν  στην 

εγκαθίδρυση  ολοκληρωμένων  εμπορικών  και  άλλων  υπηρεσιών  με   

ηλεκτρονικό  τρόπο  μέσω  του  διαδικτύου (προϋπολογισμός  2,5 δισεκα-  

τομμύρια  δραχμές,  σε  εξέλιξη).  

  

Η  Σύνδεση  των  ΜΜΕ  με  διεθνή  δίκτυα  πληροφοριών,  που  στοχεύει  

στην  ευρύτερη  πληροφόρηση  των  ΜΜΕ  για  επιχειρηματικές  ευκαιρίες 

και  συνεργασίες (προϋπολογισμός  4  δισεκατομμύρια  δραχμές,  σε  

εξέλιξη).   

 

Ο  Εκσυγχρονισμός  Διοικητικών  και  Παραγωγικών  Δραστηριοτήτων  

ΜΜΕ,  που  προσφέρει  βοήθεια  ώστε  οι  ΜΜΕ  να  αναδιοργανωθούν 

σύμφωνα  με  τις  νέες  αρχές  λειτουργίας  των  επιχειρήσεων (προϋπο- 

λογισμός  9,8  δισεκατομμύρια  δραχμές,  σε  εξέλιξη).  

  

Η  Τηλεπληροφορική  και  το  Ηλεκτρονικό  Εμπόριο  καθώς  και  το  

Δίκτυο  Εμπορίας  ΜΜΕ  που  είναι  έργα  με  στόχο  την  ανάπτυξη 

καινοτόμων  λύσεων  στους  σύγχρονους  τομείς  των  τεχνολογιών 

πληροφορικής  και  επικοινωνιών (προϋπολογισμού  αντίστοιχα  7  και 

11,8  δισεκατομμύρια  δραχμές,  σε  εξέλιξη).   

 

 Τέλος,  όσον  αφορά  στη  δημιουργία  εμπιστοσύνης  στις  ηλεκτρονικές 

συναλλαγές (κρυπτογράφηση,  ψηφιακές  υπογραφές)  μέσω  νέων  τεχνολο- 

γικών  λύσεων,  πολιτικών  και  νομικών  μέτρων,  οι  πρωτοβουλίες  στον  

ελληνικό  χώρο  είναι  πολύ  περιορισμένες  ως  ανύπαρκτες.   
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11.2]   ΕΛΛΑΔΑ  &  INTERNET 
 Μόλις  το  6,5%  των  ελληνι-  

κών  εμπορικών  επιχειρήσεων  με  

παρουσία  στο  Internet  έχει  τη  

δυνατότητα  να  λαμβάνει  παραγ-  

γελίες  online  και  επομένως  να  

εκτελεί  μία  από  τις  βασικότερες  

συναλλαγές  του  Η.Ε, σύμφωνα με  

έρευνα  του  Οικονομικού  Πανεπι- 

στημίου  Αθηνών. Η  ίδια  έρευνα  

έδειξε  ακόμη  ότι  το  4,5%  των     

ελληνικών  εταιρειών,  με  παρουσία  στο  Internet,  έχει  αναπτύξει  και  

προσφέρει  τη  δυνατότητα  online  πληρωμής  με  χρέωση  της  πιστωτικής  

κάρτας  του  πελάτη,  ο  οποίος  προβαίνει  σε  ηλεκτρονικές  αγορές. 

Σύμφωνα  με  άλλη  έρευνα,  της  εταιρείας  Heletet  ΕΠΕ  αυτή  τη  φορά,      

ο  μέσος  όρος  των  ευρωπαϊκών  επιχειρήσεων  που  έχουν  παρουσία  στο  

Διαδίκτυο  και  διαθέτουν  την  υπηρεσία  αυτή,  δεν  ξεπερνά  το  10%,  ενώ  

το  αντίστοιχο  ποσοστό  για  τις  αμερικάνικες  επιχειρήσεις  υπερβαίνει  το  

20%  [16]. 

 

 Οι  ελληνικές  επιχειρήσεις  που  διαθέτουν  ιστοσελίδες – σύμφωνα  με  

στοιχεία  του  αρμόδιου  τμήματος  διαχείρισης  του  Ινστιτούτου  Πληροφο-  

ρικής  του  Ιδρύματος  Έρευνας  και  Τεχνολογίας – ανέρχονται  σήμερα  

περίπου  στις  8.000  με  10.000  και  οι  περισσότερες  είναι  μικρομεσαίες. 

Από  τις  επιχειρήσεις  αυτές  το  40% - σύμφωνα  με  την  έρευνα  της  

Heletet  ΕΠΕ – χρησιμοποιεί  τις  ιστοσελίδες  ως  ηλεκτρονικό  διαφημιστικό  

φυλλάδιο  και  μόνο  το  10%  ως  ενσωματωμένη  επιχειρηματική  διαδικασία. 

 

h   Αύξηση  395% 
 Πάντως, τα  αποτελέσματα  των  ερευνών  που  διεξήχθησαν  πρόσφατα  

και  αφορούν  σε  εκτιμήσεις  για  τη  δυναμική  που  αναπτύσσουν  στο  

διαδίκτυο  οι  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις,  είναι  στην  πλειονότητα  τους  

ενθαρρυντικά. Η  Heletet  ΕΠΕ  αναφέρει  χαρακτηριστικά  ότι  μέχρι  το  2005  
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θα  έχουν  συνδεθεί  με  το  Internet  περισσότεροι  από  202  εκατομμύρια  

Ευρωπαίοι,  ενώ  οι  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  της  Ευρωπαικής  Ένωσης  

που  δε  θα  διαθέτουν  πρόσβαση  στο  Internet,  θα  αντιστοιχούν  με  όσες  

δεν  έχουν  σήμερα  τηλεφωνική  γραμμή,  δηλαδή  σχεδόν  καμία. Επιπλέον,  

σύμφωνα  με  εκτιμήσεις  του  ΟΤΕ, ο  αριθμός  των  Ελλήνων  με  πρόσβαση  

στο  Internet  αναμένεται  να  αυξηθεί  περίπου  κατά  395%  στο  τέλος  του  

2000. Έτσι,  ενώ  το  1999  ο  αριθμός  των  κατόχων  συνδέσεων  έφτανε  

τους  380.000,  στο  τέλος  του  2000  αναμένεται  να  ανέλθει  στο  1.500.000. 

 

 Στις  ΗΠΑ  οι  online  λιανικές  πωλήσεις  μέσω  του  Internet  έφτασαν  

σε  αξία  τα  5,3  δισεκατομμύρια  δολάρια  κατά  το  τελευταίο  τρίμηνο  του  

1999,  σύμφωνα  με  στοιχεία  του  αμερικανικού  υπουργείου  Εμπορίου.    

Το  γεγονός  αυτό  αναμένεται  να  οδηγήσει,  σύμφωνα  με  έρευνα  της  

εταιρείας  Con Stat,  σχεδόν  στο  διπλασιασμό  του  αριθμού  των  μικρών  

αμερικανικών  επιχειρήσεων  που  θα  έχουν  το  δικό  τους  διαδικτυακό  

κόμβο  μέχρι  τα  τέλη  του  2000. Έτσι,  ενώ  σήμερα  το  ποσοστό  των  

μικρομεσαίων  επιχειρήσεων  με  δικό  τους  ηλεκτρονικό  κόμβο  φτάνει  στο  

23%,  έως  το  τέλος  του  τρέχοντος  έτους  αναμένεται  να  φτάσει  στο  40%. 

Η  Forester  Research  εκτιμά  ότι  ο  τζίρος  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου  

στις  ΗΠΑ  αναμένεται  να  διαμορφωθεί  έως  το  2003  σε  108  δισεκατομ-  

μύρια  δολάρια. 

 

 Την  ίδια  περίοδο  η  Deutsche  Bank  αναφέρει  ότι  η  Ελλάδα  θα  έχει  

φτάσει,  όσον  αφορά  στη  διείσδυση  του  Internet,  σε  επίπεδο  που  

εμφανίζει  σήμερα  η  Αμερική. Η  γερμανική  τράπεζα  εκτιμά  επίσης,  ότι  το  

ποσοστό  των  Ελλήνων  με  πρόσβαση  στο  Internet  θα  φτάσει  στο  23%  

στο  τέλος  του  2003,  έναντι  6%  που  ήταν  στο  τέλος  του  1999.             

Τα  επόμενα  χρόνια  αναμένεται  να  τετραπλασιαστούν  οι  προσβάσεις  
στο  Διαδίκτυο,  γεγονός  που  θα  οφείλεται – κατά  κύριο  λόγο – στη  

δημιουργία  πολλών  ηλεκτρονικών  πυλών (portals),  οι  οποίες  θα  

προωθήσουν  την  ανάπτυξη  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου. 
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11.3]   ΤΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΕΜΠΟΡΙΟ  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ 
 Μία  σημαντικότατη  έρευνα  

έγινε  από  το  Οικονομικό  Πανεπι-  

στήμιο  Αθηνών (ΟΠΑ)  με  θέμα  

”Το  Ηλεκτρονικό  Εμπόριο  στην  

Ελλάδα”,  τα  αποτελέσματα  της  

οποίας  παρουσιάστηκαν  επίσημα  

στο  πρόσφατο  11ο  συνέδριο  της  

ΕΑΣΕ,  που  είχε  ως  θέμα  του   

“e-business: Πώς  μπορεί  η  επι-  

χείρηση  σας  να  αναγεννηθεί”,

από  τον  καθηγητή  Γιώργο  Δουκίδη,  επιστημονικό  υπεύθυνο  για  τη  

συγκεκριμένη  έρευνα. 

 

 Η  έρευνα  “έλαβε  χώρα“  από  τον  Φεβρουάριο  μέχρι  τον  Απρίλιο  

του  2000  και  είχε  ως  στόχο  της,  τη  διερεύνηση  του  βαθμού  υιοθέτησης  

του  ηλεκτρονικού  εμπορίου  από  καλά  οργανωμένες  ελληνικές  επιχειρή-  

σεις,  οι  οποίες  ανήκουν  στο  top  2.000  της  ICAP. Εκτός  από  την  υιοθέ-  

τηση  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου,  εξετάσθηκε  και  η  μετάβαση  σε  

μοντέλα  ή  στρατηγικές  “ηλεκτρονικού  επιχειρείν“ (e-business). Στην  έρευνα  

συμμετείχαν  ως  δείγμα  1.400  ελληνικές  εταιρείες  με  τζίρο  πάνω  από   

2,5  δισεκατομμύρια  δραχμές  και  προσωπικό  περισσότερο  από  25  εργα-               

ζομένους. Η  πλειονότητα  των  εταιρειών  που  απάντησαν (68%),  έχουν  

τζίρους  μεγαλύτερους  από  5  δισεκατομμύρια  δραχμές,  η  μία  στις  δύο  

απασχολεί  περισσότερα  από  150  άτομα,  ενώ  η  μία  στις  τρεις  αποτελεί  

μέλος  πολυεθνικού  ομίλου. Επομένως,  πρόκειται  για  μερικές  από  τις  

πλέον  εύρωστες  οικονομικά  επιχειρήσεις  της  χώρας  μας,  οι  οποίες  

έχουν  όλες  τις  απαραίτητες  βάσεις  για  να  δραστηριοποιηθούν  με  

επιτυχία  στο  e-business  (σελ.26) [17].  
 

 Για  την  Κέρκυρα  η  διάδοση  και  εφαρμογή  του  ηλεκτρονικού  

εμπορίου  θα  επιφέρει  επαναστατικές  αλλαγές  σε  όλα  τα  επίπεδα  και   

τους  τομείς  της  τοπικής  μας  οικονομίας  και  θα  προάγει  την  επιχειρημα-  
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τικότητα,  τις  νέες  τεχνολογίες  και  την  ανταγωνιστικότητα  των  επιχειρή-  

σεων  μας  στη  νέα  ψηφιακή  οικονομία. Ιδιαίτερα  στον  τουριστικό  τομέα,  

το  Η.Ε.  συνιστά  ένα  εξαιρετικό  εργαλείο,  το  οποίο  παρέχει  στους  

πολίτες  τη  δυνατότητα  να  δημιουργούν  το  προσωπικό  τους  τουριστικό,  

πακέτο. Στο  βαθμό  που,  ολοένα  και  περισσότερο,  προτιμούνται  οι    

προσωπικά  προσαρμοσμένες  τουριστικές  υπηρεσίες,  οι  κερκυραϊκές    

μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  του  κλάδου  θα  έχουν  τη  δυνατότητα  να    

προωθήσουν  τα  προϊόντα  τους  σε  πολύ  ευρύτερο  κοινό  μέσα  από  την  

ανάπτυξη  εφαρμογών  ηλεκτρονικού  εμπορίου.    

 

 Ακόμη  ένα  κομμάτι  του  κερκυραϊκού  τουρισμού  είναι  πλέον  

προσανατολισμένο  προς  τις  χώρες  της  Ανατολικής  Ευρώπης  και  για  

αυτό  η  Ευρωπαϊκή  σύγκλιση  στο  πλαίσιο  της  νέας  οικονομίας  και  της  

κοινωνίας  των  πληροφοριών,  αποτελεί  μια  μεγάλη  πρόκληση  αλλά  και  

μια  μεγάλη  ευκαιρία.  

 

 Σημαντικός  ανασταλτικός  παράγοντας  στις  προσπάθειες  των  χωρών  

αυτών  είναι  οι  ανθρώπινοι  πόροι  και  ιδιαίτερα  η  έλλειψη  ειδικοτήτων  

που  απαιτούνται  στη  χρήση  του  e-commerce. Για  να  υλοποιηθούν  οι  

συνεργασίες  μεταξύ  ΕΕ  και  των  χωρών  της  Ανατολικής  Ευρώπης  

πρέπει  να  συντονιστούν  θέματα  εξαγωγικού  εμπορίου  και  προώθησης  

διεπιχειρησιακών  συνεργασιών  με  τη  δημιουργία  ενός  σταθερού  επιχειρη-  

ματικού  περιβάλλοντος.  

 

 Η  σημερινή  συγκυρία,  με  την  ένταξη  στην  Οικονομική  και  

Νομισματική  Ένωση  και  την  Ευρωπαϊκή  ενοποίηση,  ανοίγει  για  τη  χώρα  

μας  νέες  προοπτικές. Αυτή  την  ευκαιρία  πρέπει  να  εκμεταλλευτούμε  με  

κάθε  τρόπο,  γιατί  στη  νέα  κατανομή  ρόλων  της  Κοινωνίας  της  

Πληροφορίας,  τα  μεγαλύτερα  οφέλη  θα  έχουν  οι  κοινωνίες  που  θα  

πετύχουν  πρώτες  να  αξιοποιήσουν  τα  νέα  εργαλεία  παραγωγής  για  να  

βελτιώσουν  τη  ζωή  των  πολιτών  τους  στο  νέο  περιβάλλον. 
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 Η  Ελλάδα  διαθέτει  όλα  τα  εχέγγυα  για  τη  μετατροπή  της  σε  

βασικό  συνεταίρο  της  νέας  οικονομίας  στην  ευρύτερη  γεωγραφική  

περιοχή. Η  γεωπολιτική  της  θέση,  ο  εξαγωγικός  της  προσανατολισμός,   

η  μακρόχρονη  εμπορική  της  παράδοση  και  η  ισχύς  της  σε  διάφορους  

τομείς  που  σχετίζονται  με  το  εμπόριο,  τις  υπηρεσίες  και  τις  μεταφορές,  

όπως  τουρισμός,  ναυτιλία,  αποτελούν  σημαντικές  προϋποθέσεις  για  τη  

δραστηριοποίηση  της  χώρας  μας  στο  σύγχρονο  περιβάλλον (σελ.29) [18].      

 

 Για  να  διευκολύνουμε  τις  συναλλαγές  δημιουργούμε: 

 

 

 

Υποδομή  ηλεκτρονικών  διαμετακομιστικών  εμπορικών  κέντρων  σε  

σημαντικούς  εμπορικούς  κόμβους. Έτσι  η  Ελλάδα  θα  έχει  σημαντικό  

ρόλο  σαν  διεθνές  εμπορικό  κέντρο  στην  ευρύτερη  γεωγραφική  της  

θέση. 

Ηλεκτρονική  προβολή  των  επιχειρηματικών  ευκαιριών  της  χώρας  μας  

είτε  σε  επίπεδο  προσέλκυσης  ξένων  επενδύσεων–ρόλος  ΕΛΚΕ. 

Ηλεκτρονική  επέκταση  των  εμπορικών  “συνόρων”  της  χώρας  μέσω  

της  ηλεκτρονικής  διασύνδεσης  με  τις  επιχειρηματικές  κοινότητες,  αλλά  

και  των  γραφείων  εμπορικής  προώθησης  στο  εξωτερικό. 

 

 Από  την  εφαρμογή  στη  διάδοση  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου,  

ιδιαίτερα  οφέλη  μπορούν  να  αποκομίσουν  παραδοσιακοί  κλάδοι  της  

ελληνικής  οικονομίας,  όπως  ο  τουρισμός,  η  ναυτιλία  καθώς  και  ο  τομέας  

της  διαχείρισης  εμπορευμάτων (logistics),  στον  οποίο  οι  ελληνικές  επιχει-  

ρήσεις  έχουν  να  παρουσιάσουν  σημαντικές  επιδόσεις. Οι  ελληνικές  

μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  θα  μπορούν  να  προωθήσουν  τα  προϊόντα  

τους  σε  πολύ  ευρύτερο  κοινό,  με  χαμηλότερο  κόστος. Η  Ελλάδα  έχει  

ήδη  δείξει  ότι  όχι  μόνο  προσαρμόζεται  στο  νέο  ηλεκτρονικό  περιβάλλον,  

αλλά  δημιουργεί  πρωτοποριακές  δράσεις  και  πρωτοβουλίες,  ιδιαίτερα  στο  

χώρο  των  Βαλκανίων  και  της  Ανατολικής  Ευρώπης. Μπορεί  να  

αποτελέσει  κομβικό  γεωγραφικό  σημείο  για  την  κοινωνία  της  πληροφο-  

ρίας  και  τη  νέα  οικονομία  για  όλες  τις  χώρες  αυτές. Οι  στόχοι  της  ΕΕ  

όπως  έχουν  τεθεί  με  την  πρωτοβουλία  για  την  e-Ευρώπη,  μπορούν  να  

αποτελέσουν  το  θεμέλιο  λίθο  για  την  ανάπτυξη  της  κοινωνίας  της  

πληροφορίας  και  να  ενισχύσουν  με  οικονομικά  μέσα  αλλά  και  νέες  
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δράσεις  τη  σύγκλιση  των  προς  ένταξη  χωρών  της  Ανατολικής  Ευρώπης  

και  των  Βαλκανίων. Για  τους  πολίτες  είναι  μία  ανεπανάληπτη  ευκαιρία  

που  δεν  πρέπει  να  χαθεί. Για  τις  επιχειρήσεις  της  νέας  οικονομίας  είναι  

μία  μεγάλη  πρόκληση  στην  οποία  πρέπει  να  ανταποκριθούν.           

 

 
11.3.1]   ΧΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 Στο  πλαίσιο  της  έρευνας  εξετάσθηκε  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  

αντιμετωπίζεται  από  τις  οργανωμένες  ελληνικές  επιχειρήσεις  το  Η.Ε.,  

δηλαδή  η  εμπορική  δραστηριότητα  που  διεξάγεται  μέσω  του  Internet,      

η  οποία  οδηγεί  στην  αγορά  ή  πώληση  προϊόντων  ή  υπηρεσιών.            

Η  έρευνα (ΟΠΑ),  όπως  φαίνεται  στο  σχήμα,  έδειξε  ότι  μόλις  το 12,5%  

των  ελληνικών  επιχειρήσεων  του  δείγματος  είναι  χρήστες  εφαρμογών     

e-commerce  σε  οργανωμένη  βάση,  ενώ  το  15%  δεν  έχουν  προγραμμα-  

τίσει  να  χρησιμοποιήσουν,  κάποια  στιγμή,  μεθόδους  Η.Ε.  στη  λειτουργία  

τους. Πάντως,  η  μεγάλη  πλειονότητα (47%)  μπορεί  να  μην  είναι  χρήστες  

του  ηλεκτρονικού  εμπορίου,  αλλά  έχουν  προγραμματίσει  να  γίνουν  στο  

άμεσο  μέλλον.  

Χρήση  e-commerce

12,50%

47%

25,50%

15%

Οργανωμένη χρήση
Μελλοντική χρησιμοποίηση
Αποσπασματική χρήση
Έλλειψη πρόθεσης
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11.3.2]   ΥΠΟΔΟΜΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 Η  πλειονότητα  των  ελληνικών  επιχειρήσεων  του  δείγματος  δείχνει  

να  ενδιαφέρονται  για  να  έχουν  την  απαραίτητη  υποδομή  που  θα  

βοηθήσει  στην  ανάπτυξη  του  e-commerce. Έτσι,  σύμφωνα  με  το  σχήμα,  

διαπιστώνουμε  ότι  πολύ  μεγάλα  ποσοστά  χρησιμοποιούν  το  e-mail (97%, 
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Υποδομή  του  e-commerce

Πηγή:ΟΠΑ (2000) 

 

εκ  των  οποίων  75,5%  σε  οργανωμένη  βάση)  ή  έχουν  πρόσβαση  στον  

Web (93,5%,  εκ  των  οποίων  65%  σε  οργανωμένη  βάση). Ακόμα,  το  

67%  διαθέτει  εταιρικό  site,  το  22%  έχει  το  δικό  του  extranet,  ενώ  το  

25%  διαθέτει  υποδομή  ανταλλαγής  ηλεκτρονικών  εγγραφών (EDI),  αλλά  

μόνο  το  11%  το  χρησιμοποιεί  σε  οργανωμένη  βάση. Τα  ανωτέρω  

δείχνουν  ότι –γενικά– υπάρχει  μία  στοιχειώδης  υποδομή  για  ηλεκτρο-  
νικό  εμπόριο  και  η  ανάπτυξη  ή  όχι  αυτού,  αποτελεί  καθαρά  θέμα  
απόφασης (σελ.26) [17]. 
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11.3.3]   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ  ΜΟΝΤΕΛΑ  ΣΤΟ  INTERNET 
 Στο  πλαίσιο  της  παραπάνω  έρευνας,  εξετάσθηκε  και  η  περίπτωση  

υιοθέτησης  νέων  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων,  εικονικών  επιχει-  

ρήσεων  στο  Internet,  οι  οποίες  λειτουργούν  με  επιτυχία  στην  Αμερική  

και  στην  Ευρώπη. Οι  εταιρείες  που  συμμετείχαν  στην  έρευνα   είχαν  να  

επιλέξουν  μεταξύ  τεσσάρων  επιχειρηματικών  μοντέλων (σχήμα):  

 

Επιχειρηματικά  μοντέλα  στο  Internet

36%

26%

23%

15%

Μοντέλο Yahoo! Μοντέλο Amazon.com Μοντέλο eBay Μοντέλο Dell

 

 

του  μοντέλου  του  Yahoo! (portal  site  με  προσφορά  δωρεάν  υπηρεσιών  

και  κινήτρων),  του  μοντέλου  Amazon.com (πώληση  προϊόντων  σε  

χαμηλότερες  τιμές  είτε  απευθείας  είτε  μέσω  επιχειρηματικών  συνεργα-  

σιών),  του  μοντέλου  eBay  (διαμεσολάβηση  μεταξύ  αγοραστών  και  

πωλητών  για  συνδιαλλαγή  προϊόντων  ή  υπηρεσιών)  και  του  μοντέλου  

Dell (διαμόρφωση,  των  προς  αγορά  προϊόντων  από  τον  πελάτη  με  βάση  

τα  επιμέρους  συστατικά  τους)  (σελ.27) [17].  
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11.3.4]   ΛΟΓΟΙ  ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 Η  εισαγωγή  σε  νέες  αγορές  και  η  απόκτηση  νέων  πελατών,  καθώς  

και  η  ευέλικτη  ανταπόκριση  στις  απαιτήσεις  των  πελατών  και  των  

επιχειρηματικών  εταίρων  αποτελούν  τα  δύο  βασικά  κίνητρα  χρήσης  

εφαρμογών  ηλεκτρονικού  εμπορίου, – όπως  παρατηρείται  στο  διάγραμμα 

– καθώς  το  καθένα  από  αυτά  συγκεντρώνει  ποσοστό  70%  μεταξύ  των  

εταιρειών  της  έρευνας. Η  διατήρηση  της  προνομιακής  θέσης  της  επιχεί-  

ρησης  και  ο  ανταγωνισμός  αποτελούν  το  τρίτο  σημαντικότερο  κίνητρο  με  

ποσοστό  66%,  ενώ  ο  τεχνολογικός  εκσυγχρονισμός  αποτελεί  ένα  εξίσου  

σημαντικό  κίνητρο,  καθώς  συγκεντρώνει  ποσοστό  51,5%. Η  διαφορο-  

ποίηση  των  προϊόντων  και  υπηρεσιών,  συγκεντρώνει  ποσοστό  34%,  

ενώ,  τέλος,  η  υιοθέτηση  εφαρμογών  ηλεκτρονικού  εμπορίου  λόγω  της  

πολιτικής  της  “μητρικής”  εταιρείας  συγκεντρώνει  ποσοστό  16,5%,  το  

οποίο  προφανώς  αφορά  σε  εταιρείες–μέλη  πολυεθνικών  ομίλων.      

Λόγοι υιοθέτησης του e-commerce
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11.3.5]   ΕΜΠΟΔΙΑ  ΣΤΗΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  Η.Ε. 
 

 Οι  ελληνικές  επιχειρήσεις  που  συμμετείχαν  σε  αυτή  την  έρευνα  

έχουν  επικαλεσθεί  αρκετούς  παράγοντες,  τους  οποίους  θεωρούν  αναστα-  

λτικούς  για  την  πλήρη  εφαρμογή  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου  στη  χώρα  

μας. Μερικά  από  τα  σημαντικότερα  εμπόδια – όπως  εμφανίζονται  και  στο  

διάγραμμα – στην  υιοθέτηση  και  χρήση  του  e-commerce  είναι:   

I. το  μικρό  ποσοστό  των  χρηστών  του  Internet  ή  άλλων   

         ηλεκτρονικών  μέσων,   

II. η  έλλειψη  κανονιστικού  και  νομοθετικού  πλαισίου,   

III. το  γεγονός  ότι  υπάρχει  πρόβλημα  ασφάλειας,   

IV. η  έλλειψη  “κρίσιμης  μάζας”  εταίρων  που  χρησιμοποιούν  το  Internet,   

V. το  γεγονός  ότι  η  εξωτερική  τεχνολογική  υποδομή  είναι  χαμηλή,   

VI. η  δυσκολία  στον  ακριβή  προσδιορισμό  της  λύσης  και  του  “business  

         case”,   

VII. η  έλλειψη  γνώσης  σχετικά  με  τα  οφέλη  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου,   

VIII. το  γεγονός  ότι  το  κόστος  υλοποίησης  είναι  υψηλό  κ.λ.π.   
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Εμπόδια στην εφαρμογή του e-commerce

 Τα  προαναφερόμενα  δείχνουν  ότι  για  να  αρχίσει  να  βρίσκει  

μεγαλύτερη  εφαρμογή  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  και  στη  χώρα  μας,  θα  

πρέπει  σιγά–σιγά  οι  παράγοντες  αυτοί  να  συρρικνωθούν  ή  και  να  

εξαλειφθούν  εντελώς  (σελ.27) [17]. 
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11.4]   ΕΛΛΗΝΕΣ  &  E-COMMERCE 
 Το  e-commerce  αποτελεί  μία  πραγματικότητα  εδώ  και  πολύ  καιρό  

στο  διεθνή  χώρο. Πληθώρα  επιχειρήσεων  έχει  αρχίσει  να  αξιοποιεί  με  

τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο  τις  δυνατότητες  του  Internet  ως  

επιχειρηματικού  εργαλείου. Οι  εταιρείες  αυτές  ήδη  έρχονται  σε  άμεση  

επαφή  τόσο  μεταξύ  τους (Business-to-Business)  όσο  και  με  τον  τελικό  

καταναλωτή (Business-to-Consumer)  και  τα  αποτελέσματα  της  εφαρμογής  

του  e-commerce  έχουν  αρχίσει  να  γίνονται  φανερά  ακόμα  στα  έσοδα  

και  τα  κέρδη  τους.  

 

 Ωστόσο  και  στην  Ελλάδα,  παρά  το  γεγονός  της  προς  το  παρόν  

μικρής  διείσδυσης  του  Internet,  κάτι  έχει  αρχίσει  να  “κινείται”. Πράγματι,  

τον  τελευταίο  καιρό  όλο  και  περισσότεροι  Έλληνες  επιχειρηματίες  

αρχίζουν  να  αξιοποιούν   το   Internet  και  σύμφωνα  με  κάποιες  μη  υπερ- 

αισιόδοξες εκτιμήσεις, ο τζίρος   
του  ηλεκτρονικού  εμπορίου  
στη  χώρα  μας,  τα  επόμενα  
τρία  χρόνια  θα  φτάσει  περί  τα  
100  δισεκατομμύρια  δραχμές. 

Στην  εξάπλωση  του  e-commerce  

στην ελληνική  αγορά  έρχονται  να  

βοηθήσουν  πρόσφατες  συντονι-  

σμένες ενέργειες,  οι  οποίες  προέ-  

ρχονται  τόσο  από  τον  δημόσιο  όσο  και  από  τον  ιδιωτικό  τομέα. Έτσι,  

πρόσφατα  άρχισε  να  δραστηριοποιείται  η  Εθνική  Επιτροπή  Ηλεκτρονικού  

Εμπορίου  κατόπιν  των  σχετικών  οδηγιών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  

το  ηλεκτρονικό  εμπόριο,  αλλά  και  της  επιθυμίας  της  ελληνικής  κυβέρνη-  

σης  για  προώθηση  των  ηλεκτρονικών  συναλλαγών (σελ.3) [19].  

 

 Παράλληλα,  έχει  ξεκινήσει  μία  σειρά  εκδηλώσεων  που  οργανώ-  

νονται  από  διάφορους  φορείς,  οι  οποίες  έχουν  ως  βασικό  στόχο  τους  

την  ενημέρωση  όλων  των  ελληνικών  επιχειρήσεων  που  σκέπτονται  να  

οδηγηθούν  προς  διαδικασίες  e-business. Ειδικότερα,  στο  πρόσφατο         
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2ο  Internet  Commerce  Forum  έγινε  εκτενής  παρουσίαση  των  ευκαιριών  

που  προσφέρει  το  e-commerce  στις  εγχώριες  επιχειρήσεις  με  την  

παράθεση  χαρακτηριστικών  case  studies. Ακολούθησε,  μέσα  στον  ίδιο  

μήνα,  ένα  συνέδριο  της  ΕΑΣΕ,  στο  οποίο  μεγάλες  εταιρείες  πληροφο-  

ρικής  ενημέρωσαν  ανώτατα  στελέχη  επιχειρήσεων  για  τις  e-business  

λύσεις  που  προσφέρουν. Όλα  αυτά  δείχνουν  ότι  το  πρώτο  βήμα,  αυτό  

της  πληροφόρησης  των  επιχειρηματιών,  έχει  ήδη  υλοποιηθεί  σε  πολύ  

μεγάλο  βαθμό. Αυτό  που  απομένει  τώρα  είναι  η  αλλαγή  νοοτροπίας  

τόσο  εκ  μέρους  των  ελληνικών  επιχειρήσεων  όσο  και  κυρίως,  εκ  μέρους  

των  Ελλήνων  καταναλωτών,  οι  οποίοι  θα  πρέπει  να  αποβάλουν  τους  

όποιους  δισταγμούς  και  να  αρχίσουν  να  υιοθετούν  τις  πρακτικές  του      

e-commerce  στις  καταναλωτικές  συνήθειες  τους. Στον  τομέα  αυτό  αναμέ- 

νεται  να  βοηθήσουν  σημαντικά  και  τα  μεγάλα  portals,  καθώς  η  πλέον  

πρόσφατη  τάση  που  τα  χαρακτηρίζει  είναι  αυτή  της  ενσωμάτωσης  

υπηρεσιών  e-commerce  προς  τους  επισκέπτες  τους.  

 

 Τέλος  μια  τρίτη  ματιά  στο  “status  quo”  της  ελληνικής  αγοράς  

αποκαλύπτει  έναν  ώριμο  πλέον  στίβο  για  επιχειρηματική  δραστηριο-  

ποίηση. Η  διείσδυση  των  προϊόντων  πληροφορικής  βρίσκεται  σε  εξαιρε-  

τικά  χαμηλά  επίπεδα. Οι  προβλέψεις  εξάλλου,  μιλάνε  για  περίπου  3,5  
εκατομμύρια  χρήστες  του  Διαδικτύου  μέχρι  το  2004  και  εκρηκτική  
αύξηση  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου  που  σήμερα  δε  συγκινεί  παρά  

ένα  μικρό  ποσοστό  των  χρηστών. Για  να  γίνουν  όμως  όλα  αυτά  

πραγματικότητα,  το  επίπεδο  των  υπηρεσιών  πρέπει  επειγόντως  να  

ανέβει,  αφού  οι  “μετά  την  πώληση”  υπηρεσίες  στη  χώρα  μας  είναι  

σχεδόν  ανύπαρκτες (σελ.54) [20].   

 

 

 

 

 

 

Δραγκίνη Ανθή 
σελίδα 119 



Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και οι Κοινωνονικοοικονομικές του Επιπτώσεις 

11.5]   ΤΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΕΜΠΟΡΙΟ  ΜΠΑΙΝΕΙ  ΣΤΗ    
ΖΩΗ  ΤΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
  Η  Ελλάδα  αρχίζει  να  συμβαδίζει  με  τα  δεδομένα  των  ανεπτυ-    

γμένων  οικονομιών,  τουλάχιστον  σε  ότι  αφορά  την  εφαρμογή  των  

τεχνολογιών  πληροφορικής  και  τηλεπικοινωνιών  στις  μεγάλες  ελληνικές  

επιχειρήσεις. Η  ευθύνη  της  πληροφορικής  και  της  τεχνολογίας  έχει  ήδη  

φύγει  από  τις  αρμοδιότητες  των  οικονομικών  διευθύνσεων,  τη  στιγμή  

κατά  την  οποία,  οι  τεχνολογίες  πληροφορικής  άρχισαν  να  ξεπερνούν  τις  

τυπικές  εφαρμογές  οικονομικής  διαχείρισης  και  εισήλθαν  στον  τομέα  του  

μάρκετινγκ,  των  πωλήσεων  και  της  “έξυπνης”  διοίκησης  μιας  επιχεί-  

ρησης. Αυτό  είναι  ένα  από  τα  βασικά  συμπεράσματα  που  προκύπτουν  

από  τη  στατιστική  μελέτη  των  στοιχείων  του  φετινού (2000) πρώτου                  

e-Commerce  Show  που  πραγματοποιήθηκε  τον  Ιούνιο,  στο  Στάδιο    

Ειρήνης  και  Φιλίας  και  το  διοργάνωσε  η  εταιρεία  Ρότα  ΕΠΕ.   

 

 Όπως  τόνισαν  οι  εκπρόσω-  

ποι  της  εταιρείας  Ρότα  κατά  τη  

διάρκεια  ειδικής  εκδήλωσης,  το  

πρώτο  και  σημαντικότερο  στοι-  

χείο  αφορά  την  προσέλευση. 

Στην  εκδήλωση,  η  οποία  ήταν  

ανοικτή  μόνο  σε  επαγγελματίες,  

ανώτερα  και  ανώτατα  στελέχη  

ελληνικών  και  πολυεθνικών  εται-  

ρειών  καθώς  και  σε  στελέχη

του  δημοσίου  τομέα,  ο  αριθμός  των  επισκεπτών  στο  διήμερο  της  

λειτουργίας  της (14  και  15  Ιουνίου  2000)  ανήλθε  περίπου  σε  3.400  

εκπροσώπους  όλων  των  κλάδων  της  οικονομίας. 

 

 Το  δεύτερο  στοιχείο  είναι  ότι  η  συντριπτική  πλειονότητα  των  

επισκεπτών  προέρχονταν  από  μεγάλες  ελληνικές  και  πολυεθνικές  επιχει-  

ρήσεις  οι  οποίες  παρουσιάζουν  το  υψηλότερο  ποσοστό  διείσδυσης  του  

Internet  τόσο  ως  χρήστες  όσο  και  ως  παροχείς  πληροφοριών. Σημαντικό 
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ακόμη  ήταν  ότι  150  από  τους  επισκέπτες (4,4%  του  συνόλου)  ήταν  από  

άλλες  χώρες.   

 

 Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  που  επεξεργάσθηκε  η  Ρότα,  οι  επαγ-  

γελματικοί  επισκέπτες  του  e-Commerce  Show  ανήλθαν  σε  3.350. 

Χρησιμοποιώντας  τους  επισκέπτες  της  εκδήλωσης  ως  δείγμα  της  

ενημέρωσης  των  στελεχών  των  ελληνικών  επιχειρήσεων,  γίνεται  φανερό  

ότι  η  “διοίκηση”  κατέχει  τα  πρωτεία. Ο  όρος  “διοίκηση”  αναφέρεται  σε  

προέδρους,  διευθύνοντες  συμβούλους,  διευθυντές,  αντιπροέδρους,  διαχει-  

ριστές  και  σε  όλους  τους  μάνατζερ. 

 

 Η  ομάδα  αυτή  αποτέλεσε  το  51,8%  των  επισκεπτών. Το  υψηλό  

ενδιαφέρον  της  ανώτατης  διοίκησης  για  το  e-Commerce  Show,  μπορεί    

να  αποδοθεί  σε  πολλούς  λόγους,  όπως  η  παγκοσμιοποίηση  και  η  

επιρροές  στο  εξωτερικό. Ο  πιο  σημαντικός  όμως  λόγος  είναι  το  πλήθος  

των  πηγών  πληροφόρησης  που  διαθέτουν  τα  στελέχη  αυτά. 

 

 Οι  πηγές  αυτές  μεταφέροντας  τις  εμπειρίες  των  πολυεθνικών  

οργανισμών  έχουν  δώσει  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στο  ηλεκτρονικό  εμπόριο  

και  στις  εφαρμογές  του,  στις  διάφορες  αγορές. Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  

της  Ρότα  από  το  e-Commerce  Show,  η  νέα  οικονομία  ξεκινά  στην  

Ελλάδα  από  ψηλά,  γεγονός  που  σίγουρα  αφήνει  αισιόδοξα  μηνύματα  

για  την  εξέλιξη  του  e-commerce  και  την  ανταγωνιστικότητα  των  

ελληνικών  εταιρειών. Εξίσου  σημαντική  χαρακτηρίζεται  και  η  παρουσία  

των  εμπορικών  διευθυντών,  οι  οποίοι  και  αποτέλεσαν  τη  δεύτερη    

μεγαλύτερη  ομάδα  επισκεπτών. 

 

 Συνολικά  οι  μη  τεχνικοί  μάνατζερ  αποτέλεσαν  τη  συντριπτική  

πλειονότητα (76,4%)  αυτής  της  ομάδας  των  επισκεπτών. Το  γεγονός  

αυτό  υποδηλώνει  ότι  οι  ελληνικές  επιχειρήσεις  θεωρούν  το  ηλεκτρονικό  

εμπόριο  ως  μία  νέα  επιχειρηματική  φιλοσοφία  και  όχι  τεχνολογική    

εξέλιξη. Η  αντιμετώπιση  αυτή,  αφήνει  τα  περισσότερα  περιθώρια  εξέλιξης  

καθώς  συνοδεύεται  από  αύξηση  εσόδων  με  ταυτόχρονη  μείωση  εξόδων. 

Αξιοσημείωτη  είναι  η  χαμηλή  προσέλευση  μάνατζερ  από  το  οικονομικό  
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τμήμα  των  επιχειρήσεων. Σημαντικό  στοιχείο  ακόμη  είναι  ότι  οι  επισκέ-  

πτες  από  τον  κλάδο  των  υπηρεσιών  υπερίσχυσαν  κάθε  άλλης  κάθετης  

αγοράς  στο  e-Commerce  Show. Η  μόνη  άλλη  ομάδα  με  υψηλό  αριθμό  

επισκεπτών  ήταν  η  αγορά  πληροφορικής  και  τηλεπικοινωνιών,  η  οποία  

αποδείχτηκε  εξαιρετικά  ενεργός  στη  σύναψη  συμφωνιών  κατά τη  διάρκεια  

της  εκδήλωσης. Η  πρωτοπορία  των  υπηρεσιών  δεν  πρέπει  να  “ξενίζει”  

καθώς  οι  εταιρείες  υπηρεσιών  έχουν  μεγαλύτερη  εμπειρία  από  άλλους  

κλάδους  στην  ανάπτυξη  και  καλλιέργεια  σχέσεων  με  τον  τελικό  πελάτη. 

 

 Εξαιρετικά  υψηλή  ήταν  και  η  παρουσία  των  εμπορικών  επιχειρή-  

σεων (13,1%)  επί  του  συνόλου. Για  τις  εταιρείες  αυτές  το  e-commerce  

παρουσιάζει  όχι  μόνο  πλεονεκτήματα  αλλά  και  ευκολίες  στην  υλοποίηση. 

Οι  μεγάλες  εμπορικές  επιχειρήσεις  έχουν  ήδη  αυτοματοποιήσει  τις  

διαδικασίες  τους,  οπότε  η  ηλεκτρονική  συναλλαγή  με  πελάτες,  

συνεργάτες  και  προμηθευτές  απαιτεί  μια  σχετικά  εύκολη  προσαρμογή  

των  πληροφοριακών  τους  συστημάτων,  ώστε  να  δέχονται  συναλλαγές  

από  μακριά. 

 

 Στα  αρνητικά  στοιχεία  παραμένει  η  χαμηλή  προσέλευση  εκπρο-  

σώπων  του  δημόσιου  τομέα,  η  οποία  έφθασε  μόλις  το  3,7%  επί  του  

συνόλου,  δημιουργώντας  εύλογα  ερωτήματα  σχετικά  με  το  ενδιαφέρον  

των  φορέων  του  Δημοσίου  για  τις  νέες  τεχνολογικές  εξελίξεις  καθώς  και  

για  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  και  τις  ηλεκτρονικές  συναλλαγές  γενικότερα,  

που  θα  μπορούσαν  να  απλουστεύσουν  σε  μεγάλο  βαθμό  τις  όποιες  

συναλλαγές  πολίτη – κράτους  προς  όφελος  αμφοτέρων  [21].  
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11.6]  ΑΡΧΕΣ  ΚΑΙ  ΜΕΤΡΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ
 Η  Ελλάδα  κατατάσσεται  

κάτω  του  μέσου  όρου  των  

χωρών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης 

– στο  κατώτερο  τρίτο,  για  την  

ακρίβεια – σε  ό,τι  αφορά  την  

υιοθέτηση  του  ηλεκτρονικού  

εμπορίου   και  την   αναγνωρισιμό-  

τητα  του  Internet. Επιπλέον,  υφίσταται   σαφές   περιθώριο   βελτίωσης  των

επιδόσεων,  προκειμένου  η  ελληνική  βιομηχανία  να  αξιοποιήσει  τις  

ευκαιρίες  που  προκύπτουν  από  τη  διαμορφούμενη  νέα  “οικονομία”. 

Παρακάτω  παραθέτουμε  τις  βασικές  αρχές  και  τα  μέτρα  βελτίωσης  για  

την  Ελλάδα. 

 

h Βασικές αρχές   

4 

4 

4 

4 

4 

4 

⎝ 

Ενίσχυση  της  ικανότητας  των  επιχειρήσεων  να  διαχειριστούν  τις 

ραγδαίες  αλλαγές.   

Ενίσχυση  των  μικρομεσαίων  επιχειρήσεων  στην  ανάπτυξη  πληροφο- 

ριακής  και  επικοινωνιακής  υποδομής,  στην  εκπαίδευση  και  στην  

οργανωτική  αλλαγή.   

Ενθάρρυνση  και  προστασία  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου  με  την 

εξασφάλιση  κλίματος  εμπιστοσύνης  στις  συναλλαγές.   

Ενίσχυση  των  ελληνικών  επιχειρήσεων  επικοινωνιών  &  πληροφορικής   

Διατήρηση  και  αύξηση  της  απασχόλησης.   

Αξιοποίηση  των  θετικών  επιπτώσεων  της  τηλεεργασίας.   

   

h Μέτρα   

Επιτάχυνση  της  ανάπτυξης  της  τηλεπικοινωνιακής  υποδομής. Έτσι  θα 

δημιουργηθούν  οι  προϋποθέσεις  για  την  ανάπτυξη  της  βιομηχανίας 

πληροφορικής  και  επικοινωνιών  που  θα  παρέχει  εξοπλισμό,  υπηρε-  

σίες  και  περιεχόμενο.  
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⎝ 

⎝ 

⎝ 

⎝ 

Το  κράτος  να  δώσει  το  παράδειγμα. Το  κράτος (δημόσια  διοίκηση, 

δημόσιες  υπηρεσίες,  τοπική  αυτοδιοίκηση)  είναι  σημαντικός  προμη- 

θευτής  και  παροχέας  πληροφοριακών  υπηρεσιών. Επιλέγοντας σύγχρο- 

νους  τρόπους  επικοινωνίας  και  συναλλαγής  με  τις  επιχειρήσεις δείχνει  

την  αναγκαιότητα  νέων  προσεγγίσεων  και  διαδίδει  στον ιδιωτικό  τομέα  

νέες  πληροφοριακές / επικοινωνιακές  σχέσεις,  όπως  το ηλεκτρονικό  

ταχυδρομείο,  η  ηλεκτρονική  πληρωμή,  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο.   

 

Στο  ηλεκτρονικό  εμπόριο,  η  ανάπτυξη  του,  προς  όφελος  του 

καταναλωτή  και  των  ελληνικών  επιχειρήσεων,  απαιτεί  μέτρα  που 

αφενός  μεν  θα  εξασφαλίσουν  συνθήκες  εμπιστοσύνης,  αφετέρου  δε 

θα  προσδιορίσουν  το  ρυθμιστικό  πλαίσιο  που  αφορά  το  σύστημα 

πληρωμής,  τη  φορολογία,  την  προστασία  του  καταναλωτή,  το  ρόλο 

των  δημοσίων  υπηρεσιών  και  τη  διεθνή  συνεργασία. Βασική  επιδίωξη 

είναι  η  δημιουργία  κατάλληλου  θεσμικού  πλαισίου  με  το  οποίο  θα 

εξαλείφονται  οι  διατάξεις  της  τρέχουσας  νομοθεσίας  που  σχετίζονται 

με  το  παραδοσιακό  εμπόριο  και  δεν  προσαρμόζονται  στο  Η.Ε.,  ενώ  

ταυτόχρονα  θα  διασφαλίζονται  τα  βασικά δικαιώματα  του  καταναλωτή,  

όπως  η  ασφάλεια  των  συναλλαγών,  η  εφαρμογή  του  νόμου  και  η  

εκπλήρωση  των  φορολογικών υποχρεώσεων.   

 

Ενίσχυση  των  ελληνικών  επιχειρήσεων  επικοινωνιών  και  πληροφο- 

ρικής  με  την  ενθάρρυνση  καινοτομικών  επιχειρηματικών πρωτοβουλιών  

που  έχουν  ως  αφετηρία  Ερευνητικά  ή  Πανεπιστημιακά Ιδρύματα,  την  

υποστήριξη  ΜΜΕ  που  δραστηριοποιούνται  στην  ανάπτυξη  περιεχο-  

μένου  υψηλής  τεχνολογικής  αξίας (απλοποίηση  διοικητικών  διαδικα-  

σιών  δημιουργίας  εταιρείας,  οικονομικά  κίνητρα κ.α.),  αναγνώριση  της  

προτεραιότητας  του  κλάδου  στην  πολιτική  χρηματοδότησης  της  

έρευνας  και  ανάπτυξης. Ανάλογα  “υποστηρικτικά”  μέτρα  θα  επεκτα-  

θούν  στο  σύνολο  των  ΜΜΕ (Μικρο  Μεσαίων Επιχειρήσεων).   

 

Στην  τηλε-εργασία  είναι  αναγκαία:  

Δραγκίνη Ανθή 
σελίδα 124 



Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και οι Κοινωνονικοοικονομικές του Επιπτώσεις 

η  πληροφόρηση,  ευαισθητοποίηση  και  διάχυση  των  περιπτώ-  

σεων  καλής  πρακτικής,                      

a) 

b) 

c) 

⎝ 

⎝ 

η  προώθηση  πιλοτικών – επιδεικτικών  έργων  με  σκοπό  τη 

δημιουργία  δικτύων  ανάμεσα  σε  εργοδότες  που  βρίσκονται  σε 

μητροπολιτικά  κέντρα  και  εμπειρογνώμονες  σε  αναπτυσσόμενες 

περιοχές,  την  ανάπτυξη  τηλε-κέντρων  σε  απομακρυσμένες  

περιοχές,  την  υποστήριξη  της  εμπορικής  αξιοποίησης  των  

υπηρεσιών  των  τηλε-κέντρων  και   

η  προώθηση  της  έρευνας  με  σκοπό: την  αποτίμηση των  

συνολικών  οικονομικών  και  κοινωνικών  επιπτώσεων  της  τηλε-

εργασίας.   
 

Αξιοποίηση  των  συγκριτικών  πλεονεκτημάτων  της  χώρας.   
 

Άνοιγμα  στα  Βαλκάνια  και  στις  διεθνείς  αγορές.  

 

 Η  υιοθέτηση  ξεκάθαρων,  συνεπών  και  προβλέψιμων  κανόνων  

κατέχει  ρόλο–κλειδί  στην  προσπάθεια  ανάπτυξης  εμπιστοσύνης  έναντι  

του  e-commerce. Εμπιστοσύνης  τόσο  από  πλευράς  επιχειρήσεων,  

προκειμένου  να  αναλάβουν  σχετικές  επενδυτικές  πρωτοβουλίες,  όσο  και    

από  πλευράς  καταναλωτών,  προκειμένου  να  εμπλακούν  με  το  

ηλεκτρονικό  εμπόριο. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  12:  Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ  Τ Ο Υ        
E – C O M M E R C E 

 

 
12.1]  ΠΟΙΚΙΛΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 
 Το  Internet  έχει  αρχίσει  να  

φανερώνει  μια-μια  τις  πτυχές  

των – πρακτικά – απεριόριστων  

δυνατοτήτων του. Έτσι, πέρα από  

τις  πτυχές  της  επικοινωνίας  και  

της  ενημέρωσης  άρχισαν  να  

παρουσιάζονται οι διάφορες         

“e-δραστηριότητες”,  οι  οποίες  εμπεριέχουν  τη  δυνατότητα  αποκόμισης  

ποικίλων  οφελών. Μία  από  τις  πλέον  σημαντικές  είναι  το  e-commerce,  

το  οποίο  αποτελεί  καθημερινή  πραγματικότητα  και  πρακτική  εδώ  και  

πολύ  καιρό  στο  διεθνή  χώρο. Πληθώρα  επιχειρήσεων  έχουν  αρχίσει  να  

αξιοποιούν  με  τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο  τις  δυνατότητες  του  Internet  

ως  επιχειρηματικού  εργαλείου.  

 

  Ποια  είναι  όμως  η  κατάσταση  στην  Ελλάδα; Παρά  το  γεγονός  της  

προς  το  παρόν  μικρής  διείσδυσης  του  Internet,  τον  τελευταίο  καιρό  
όλο  και  περισσότεροι  Έλληνες  επιχειρηματίες  αρχίζουν  να  
αξιοποιούν  το  Internet  στη  δουλειά  τους. Οι  τάσεις  προς  την  

αξιοποίηση  των  δυνατοτήτων  του  Internet  ως  επιχειρηματικού  εργαλείου  

έχουν  ήδη  γίνει  φανερές  στη  χώρα  μας. Όλα  δείχνουν  ότι  βρισκόμαστε  

στην  απαρχή  νέων  σημαντικών  εξελίξεων  στον  ευρύτερο  χώρο  του        

e-commerce. Επομένως,  είναι  η  κατάλληλη  στιγμή  για  να  διαπιστώσουμε  

πώς  έχει  διαμορφωθεί  η  κατάσταση  σήμερα  μέσα  από  δύο  εφαρμογές 

(case  studies),  χωρίς  αυτό  να  σημαίνει  ότι  δεν  υπάρχουν  άλλα  

εφάμιλλα  των  παρουσιαζομένων.  
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12.2]   ΤΟ  Ε-COMMERCE  ΣΤΟΝ  ΚΛΑΔΟ  ΤΩΝ   
                                     ΣΚΑΦΩΝ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ   
                  
 Το  κλειδί  στις  επενδύσεις  για  τα  πληροφοριακά  συστήματα  των  

επιχειρήσεων,  είναι  πλέον  το  συνολικό  κόστος  ιδιοκτησίας. Οι  επιχει-  

ρήσεις  πρέπει  να  βελτιώσουν  τις  δυνατότητες  επικοινωνίας  τους,  τόσο  

εσωτερικά  όσο  και  εξωτερικά,  βρίσκοντας  την  καλύτερη  σχέση  κόστους  

προς  απόδοση. Το  Internet  είναι  το  πιο  ικανό  ”όχημα”  για  να  οδηγήσει  

αυτές  τις  εξελίξεις. 

 

 Ο  πρωταρχικός  στόχος  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου  είναι  να  

επεκτείνει  την  εμβέλεια  των  επιχειρήσεων  εκεί  που  πριν  υπήρχαν  

γεωγραφικοί  και  τεχνολογικοί  φραγμοί,  ή  θέματα  κόστους. Λαμβάνοντας  

υπόψη  τις  πρόσφατες  και  συνεχείς  εξελίξεις,  αυτός  ο  στόχος  γίνεται  

πραγματικότητα. 

 

 Με  τη  χρηματοδότηση  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  της  Ευρωπαικής  

Ένωσης   αλλά   και   της   ίδιας   της   εταιρείας   “Ε.Γ.  Βαλλιανάτος   

ΑΒΕΕ”9, 

                                                           
9 Η Ε.Γ. Βαλλιανάτος ΑΒΕΕ, σήμερα και μετά από 22 χρόνια παρουσίας στη ναυτιλιακή 
βιομηχανία απασχολεί 10 άτομα διοικητικό προσωπικό και 25 εξειδικευμένα άτομα ως τεχνικό 
προσωπικό. Στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο 4.000 τ.μ. ενώ διαθέτει και δύο καταστήματα 
χονδρικής και λιανικής πώλησης. Θέλοντας να διευρύνει την γκάμα των προϊόντων της, 
εισάγει και αντιπροσωπεύει τους καλύτερους οίκους του εξωτερικού ενώ τελευταία έχει μπει 
δυναμικά στο χώρο των ναυτικών ρούχων αντιπροσωπεύοντας αποκλειστικά τις φίρμες 
“siam” και “marinepool”. Σήμερα βαδίζει προς την τρίτη χιλιετία με ολοκληρωμένη υποδομή, 
εξειδικευμένο προσωπικό και την 20ετή της πείρα, στηρίζει και αναπτύσσει το πελατολόγιο 
της χονδρικής της πώλησης και ανοίγει “πανιά” για αύξηση των εξαγωγών της και εδραίωση 
της στο εξωτερικό.  

η  SINGULAR  A.E.  εκπόνησε  για  

λογαριασμό  της  ένα  ολοκληρω-  
μένο  έργο  εφαρμογών ηλεκτρο-  
νικού  εμπορίου  και  συγκεκρι-  
μένα  τη  δημιουργία  εικονικού    
καταστήματος. Το  έργο  περιελά-  

μβανε  ανάλυση  αναγκών,  κατά- 
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γραφή  της  υπάρχουσας  κατάστασης,  μελέτες,  ανάπτυξη  εφαρμογών,  

πιλοτική  εγκατάσταση  και  λειτουργία,  εκπαίδευση  χρηστών  και  επέκταση,  

και  ολοκλήρωση  του  συστήματος.  

 Το  έργο  περιελάμβανε  δύο  φάσεις: 

1. τη  φάση  των  Προδιαγραφών  και  της  Ανάπτυξης  του  Έργου, 

2. τη  φάση  της  Πρότυπης  Υλοποίησης.    

Σήμερα  μπορεί  να  γίνει  παρουσίαση  των  αποτελεσμάτων  του  έργου. 

 

 
 

12.2.1]   ΒΑΣΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  ΚΑΙ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ   
ΤΟΥ  ΈΡΓΟΥ 

 
 Κατά  τη  δημιουργία  του  εικονικού  καταστήματος  λήφθηκαν  υπόψιν  

οι  εξής  παράμετροι: 

ν 

ν 

Η  δυνατότητα  έυρεσης  “πληροφορίας”  εύκολα  και  γρήγορα. Η  λέξη  

“πληροφορία”  σημαίνει  ότι  από  τη  στιγμή  που  ο  επισκέπτης  έχει  

γίνει  πελάτης  του  καταστήματος,  θα  πρέπει  να  βρίσκει  αυτό  που  

θέλει  εύκολα  και  γρήγορα  χωρίς  περιττές  επαναλήψεις  των  όσων  

ήδη  γνωρίζει,  π.χ.  γενικές  πληροφορίες  με  το  τι  πουλάει  το  

“κατάστημα”. Στρατηγικές  όπως  η  “three  clicks”,  δηλαδή  τόσο  απλά  

όσο  υποδηλώνει  αυτός  ο  όρος  να  μπορεί  ο  πελάτης  να  βρίσκει  και  

να  επιλέγει  αυτό  που  θέλει,  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  την  

εύρεση  της  πληροφορίας  εύκολα  και  γρήγορα. 

 

Η  δυνατότητα  μελλοντικής  επίσκεψης  του  πελάτη  στο  κατάστημα. Τα  

πετυχημένα  web  sites  δεν  είναι  εκείνα  που  έχουν  την  δυνατότητα  να  

πουλήσουν  σε  έναν  πελάτη  μια  μόνο  φορά,  αλλά  εκείνα  που  

μπορούν  να  παίζουν  ένα  σημαντικό  ρόλο  στην  μακροπρόθεσμη  

σχέση  καταστήματος  και  πελάτη. Στρατηγικές  όπως  η  επικοινωνία  

μέσω  e-mail  για  ενημέρωση  νέων  προϊόντων,  προσφορών,  

δυνατότητας  παραγγελίας  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  την  

καλύτερη  εξυπηρέτηση  των  πελατών  και  της  μελλοντικής  τους  ίσως  

επίσκεψης  στο  κατάστημα. 
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 Παρακάτω αναφέρουμε συνοπτικά  την  παρουσίαση  του  έργου. Το  

συγκεκριμένο  site (www.eval.gr)  παρέχει  πληροφορίες  σχετικά  με  το   

προφίλ  της  εταιρείας.  

 

 

 Επιπλέον,  στον  επόμενο  πίνακα,  παρουσιάζεται  ένα  υποσύστημα  

ιεραρχικών  κατηγοριών  όπου  εμφανίζονται  οι  κατηγορίες  των  προϊόντων   

που  διαθέτει  η  συγκεκριμένη  εταιρεία. 

Κατηγορία 
Εξοπλισμός σκαφών 

 
Λίστα Υποκατηγοριών

  
Υποκατηγορίες Υποκατηγορίες 
ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΡΑΟΥΛΑ ΣΧΟΙΝΙΩΝ - ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ
ΜΠΑΛΟΝΟΘΗΚΕΣ ΡΑΟΥΛΑ ΤΡΕΪΛΕΡ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΟΥΤΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΡΟΛ ΜΠΑΡ
ΜΠΕΤΟΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΑΛΕΣ
ΝΤΟΥΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΑΡΜΟΙ ΚΑΙ ΣΚΑΡΜΟΦΟΛΙΕΣ
ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ ΚΑΙ 
ΛΕΚΑΝΗΣ

ΤΕΝΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

 
ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΕΣ ΤΡΕΪΛΕΡ ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ
ΠΥΞΙΔΕΣ ΤΡΕΪΛΕΡ ΡΑΟΥΛΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΡΑΟΥΛΑ ΑΓΚΥΡΑΣ  
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 Συνεχίζοντας  στο  υποσύστημα  των  προϊόντων  παρουσιάζονται  τα  

προϊόντα  ανά  κατηγορία. Ακολουθεί  το  υποσύστημα  των  παραγγελιών   

 

 

στο  οποίο  καταγράφονται  τα  χαρακτηριστικά  του  προϊόντος (μοντέλο,  

τιμή,  κ.λ.π.)  με  δυνατότητα  παραγγελίας.  

 

 Σχετικά  με  τις  υπηρεσίες  απέναντι  στον  πελάτη  υπάρχει  αντίστοιχο  

site,  αναγνώριση  επισκέπτη – πελάτη,  όπου  καταγράφεται  ο  κωδικός  

του  πελάτη  ή  καταχωρούνται  τα  στοιχεία  

ενός  νέου  πελάτη, η  εμφάνιση  των  

οποίων  διαγράφεται  σε  αναλυτική  μορφή.  

Επιπλέον,  σύμφωνα  με  τον  τρόπο  

παράδοσης  της  παραγγελίας,  επιλέγεται  

το  αντίστοιχο  site,  τρόπος  παράδοσης  

και  τέλος  εμφανίζεται  το  δελτίο  
παραγγελίας  στο  οποίο  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  πελάτη,  τα  

στοιχεία  παράδοσης  και  τα  είδη  παραγγελίας. Η  εμφάνιση  μιας  

ηλεκτρονικής  επιβεβαίωσης  ότι  η  παραγγελία  καταχωρήθηκε  επιτυχώς,  

ολοκληρώνει  την  παρουσίαση  του  έργου. 
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12.3]   E–BANKING: WIN–BANKING    
 Αναπόσπαστο  κομμάτι  του   

e-commerce  αποτελούν  αναμφι-  

σβήτητα  οι  on-line  χρηματοοικο-  

νομικές  συναλλαγές. Ειδικότερα  οι  

τράπεζες  έχουν  εισέλθει  σε  

μεγάλο  βαθμό  στο  “παιχνίδι”  και  

στη  χώρα  μας,  κινούμενες   

δραστήρια    προς  την  ίδρυση  

αμιγώς  ηλεκτρονικών  τραπεζών, 

οι  οποίες  θα  είναι  σε θέση  να  

προσφέρουν  ποικίλες  υπηρεσίες. 
 

 Οι  πελάτες  μιας  ηλεκτρονικής  τράπεζας  μπορούν: 

 

 

 

 

να  διενεργούν  μεταφορές  χρημάτων,   

να  στέλνουν  χρήματα  σε  οποιοδήποτε  σημείο  του  κόσμου,   

να  παρακολουθούν  ανά  πάσα  στιγμή  τις  κινήσεις  των  λογαριασμών  

τους,  τα  υπόλοιπά  τους  και   

να  κάνουν  αιτήσεις  για  προϊόντα  που  παρέχονται  από  την  τράπεζα  

24  ώρες  το  24ωρο,  χωρίς  να  επηρεάζονται  από  εξωτερικούς  

παράγοντες  και  με  μέγιστη  ασφάλεια. 

 

 
 
 

12.3.1]   WIN–COMMERCE: ΑΣΦΑΛΕΙΣ  ΑΓΟΡΕΣ  ΑΠΟ  
             ΤΟ  INTERNET  ΜΕ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ  ΚΑΡΤΑ 

 
 Η  ηλεκτρονική  τράπεζα  winbank  δημιουργήθηκε  τον  Ιανουάριο  του  

2000  και  υπάγεται  στη  Διεύθυνση  Ηλεκτρονικής  Τραπεζικής  του  Ομίλου  

της Τράπεζας  Πειραιώς,  με  προοπτική  την  πιθανή  μετεξέλιξη  της  σε  

αυτόνομη Ηλεκτρονική  Τράπεζα  του  Ομίλου. Η  winbank  έχοντας  σαν  

στόχο  την  κάλυψη  των  αναγκών  των  εταιρειών  που  δραστηριοποιούνται  

στο  Η.Ε.,  δημιούργησε  την  πρωτοποριακή  υπηρεσία  win-commerce,  

αξιοποιώντας  πλήρως  τη  σύγχρονη  τεχνολογία  και  προσφέροντας  
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ουσιαστικά  ασφαλείς  λύσεις. Η  συγκεκριμένη  υπηρεσία  διευθετεί  ηλεκτρο-  

νικές  πληρωμές μέσω  Internet. 

Πανέτοιμη  να  εξυπηρετήσει τις  

ανάγκες  των  ηλεκτρονικών καταστη-  

μάτων,  προσφέρει  τη  δυνατότητα     

εκκαθάρισης  των  συναλλαγών  με      

πιστωτική  κάρτα,  με  τη  μέγιστη  

ασφάλεια  καθώς  είναι  συμβατή  με  

το  πρωτόκολλο  SET (Secure  

Electronic  Transaction).  

  

 Το  SET  είναι  το  πρότυπο  για  ασφαλείς  ηλεκτρονικές συναλλαγές  με  

πιστωτική  κάρτα  μέσα  από  το  διαδίκτυο. Τα  πλεονεκτήματα του SET  

διαγράφονται  ως  εξής: 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

® 

Διαχειρίζεται  την  πληροφορία  της  παραγγελίας  και  της  πληρωμής  με 

εμπιστευτικό  τρόπο. 

Η  συναλλαγή  ολοκληρώνεται  άμεσα (30sec)  on-line,  real  time. 

Αυξάνει  την  ακεραιότητα  των  δεδομένων  που  μεταδίδονται  μέσω  της 

κρυπτογράφησης. 

Ενισχύει  τη  χρήση  του  Internet  ως  μέσου  αγορών  μειώνοντας  την  

αρνητική  συμπεριφορά  των  καταναλωτών. 

Πιστοποιεί  ότι  ο  κάτοχος  της  κάρτας  είναι  και  ο  νόμιμος  χρήστης  

της. 

Πιστοποιεί  ότι  ο  “ηλεκτρονικός  έμπορος“  είναι  εξουσιοδοτημένος  να  

δέχεται  πληρωμές  με πιστωτικές  κάρτες  μέσω  της  σχέσης  του  με  την  

Τράπεζα. 

Ελαχιστοποιεί  τις  περιπτώσεις  απάτης. 

Συνολικά,  προάγεται  η  όλη  εμπορική  “εκμετάλλευση“  του  Internet  και  

επιτρέπεται  η  πλήρης  αξιοποίηση  όλης  της  τεράστιας  νέας  αγοράς.  
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 Με  την  υπηρεσία  win-commerce  προσφέρονται: 

 

 
 

 
 
 

 
 

Εγκατάσταση  και  παραμετροποίηση  Virtual  EFT/POS (λ.χ.  

PayWare  eMerchant). 

Παροχή  Mercant  Digital  Certificate (SET)  μέσω  Visa. 

Σύνδεση  με  το  Payment  Gateway  της  Τράπεζας (PayWare  e-

Acquirer). 

Παροχή  Cardholder  Digital  Certificates (SET)  μέσω  Visa. 

Παροχή  εγκρίσεων  συναλλαγών. 

Παροχή  εκκαθάρισης  συναλλαγών  με  πίστωση  καταθετικού  

λογαριασμού  εμπόρου. 

Παροχή  υποστήριξης  ηλεκτρονικού  καταστήματος. 

Παροχή  υπολοίπων  υπηρεσιών  winbank. 

 

 Οι  υπηρεσίες  που  προσφέρονται  από  την  winbank  είναι  οι  win-

internet,  win-phone,  win-mobile  και  win-atm. Σύμφωνα  

με  την  υπηρεσία,  win-internet  είναι  ο  πιο  απλός  και  

σύγχρονος  τρόπος  για  την  εκτέλεση  των  τραπεζικών    

και   χρηματιστηριακών  συναλλαγών. Παρέχει  ευκολία  

και  ελευθερία  κινήσεων  και  εξοικονόμηση  χρόνου. 

Συνεχώς,  νέες  "Τράπεζες  του  Internet"  προστίθενται  

στις  μηχανές αναζήτησης  και  όλο  και  πιο  πολλοί  είναι  

αυτοί  που  παρακολουθούν  τους  λογαριασμούς  τους  στην  οθόνη  του  

προσωπικού  τους  υπολογιστή. Για  την  διεκπεραίωση  των  συναλλαγών  

από  οποιοδήποτε σημείο  του  κόσμου,  άμεσα  και  με  πλήρη  ασφάλεια,  

αρκεί  ο  προσωπικός   υπολογιστής  και  μία  απλή  σύνδεση  Internet.

 Συνοπτικά  στον  πελάτη–επιχείρηση  που  αξιοποιεί  τις  υπηρεσίες  της  

winbank  δίνονται  οι  παρακάτω  δυνατότητες: 

 

 

παρακολούθηση  πιστώσεων  για  αγορές  με  πιστωτικές  κάρτες, 

δυνατότητα  αγορών  με  μεταφορά  από  λογαριασμό  πελάτη  σε  

λογαριασμό  εμπόρου. 
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 Το  win-phone  εξασφαλίζει  

τη  γρήγορη  και  εύκολη  επικοι-  

νωνία  για  την  εκτέλεση  των  

τραπεζικών  με  ένα  απλό  τηλε-  

φώνημα. Ο  πελάτης  εξυπηρετείται  

είτε  από  το  κέντρο  κλήσεων  

μέσω  αντιπροσώπου,  είτε  από  

το  Σύστημα  Προμαγνητοφωνη-  

μένων Μηνυμάτων IVR (Integrated  

Voice  Response)  για  την  εκτέ-  

λεση  των  τραπεζικών  και  χρημα-

τιστηριακών  συναλλαγών  του. Επομένως  στον  πελάτη-επιχείρηση  δίνονται  

οι  παρακάτω  δυνατότητες: 

 

 

Υποστήριξη  και  εξυπηρέτηση  πελατών  ηλεκτρονικού  καταστήματος. 

Αγορές  από  πελάτες  με  τηλεφωνική  χρέωση  λογαριασμού  τους  

και  πίστωση  εμπόρου. 

 

 Το  win-mobile,  αποτελεί  τη  σύγχρονη  τάση  της  τραπεζικής  και 

χρηματιστηριακής  αγοράς  σε  όλο  τον  κόσμο. Οι  υπηρεσίες  m-banking 

αποτελούν  πια  αναγκαίο  συστατικό  της  ηλεκτρονικής  τραπεζικής  και  όλο 

και  περισσότεροι  είναι  αυτοί  που  μεταφέρουν  χρήματα  μεταξύ  

τραπεζικών λογαριασμών  πατώντας  τα  πλήκτρα  του  κινητού  τηλεφώνου  

τους.  

 

 Η  υπηρεσία  win-mobile  παρέχεται  με  τρεις  διαφορετικούς  τρόπους  

και καλύπτει  τις  ανάγκες  όλων  των  συνδρομητών  κινητής  τηλεφωνίας: 

μέσω  sms  μηνυμάτων: από  οποιοδήποτε  κινητό  τηλέφωνο  με  

σύνδεση Cosmote,  Panafon  και  Telestet, 

∗ 

∗ μέσω  αμφίδρομης  ανταλλαγής  σύντομων  γραπτών  μηνυμάτων (SMS)  

μεταξύ  της  Τράπεζας  και  του  πελάτη,  ο  πελάτης  εκτελεί  τραπεζικές 

συναλλαγές  και   η  Τράπεζα  στέλνει  τηλεειδοποιήσεις  για  τραπεζικά  

και χρηματιστηριακά  θέματα, 
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μέσω  w@p: από  κατάλληλο  κινητό  τηλέφωνο,  που  υποστηρίζει  w@p,  

με σύνδεση  Cosmote,  Panafon  και  Telestet,  

∗ 

∗ 

& 

& 

& 

& 

μέσω  My  Cosmos: για  τους  συνδρομητές  κινητής  τηλεφωνίας  της  

Cosmote, μέσα  από  την  υπηρεσία  MyCosmos,  αξιοποιώντας  την  

τεχνολογία  SIM Toolkit.                                     

 
 To  mobile  banking  έχει  

συγκριτικά  πλεονεκτήματα  σε  

σχέση  με  τις άλλες  μορφές         

e-banking. Τα  χαρακτηριστικά  του  

κινητού  τηλεφώνου ικανοποιούν  

ιδιαίτερες  ανάγκες: 

Έχοντας  το  κινητό  τηλέφωνο 

πάντα  μαζί  μας,  μαζί  με  αυτό 

μας  ακολουθεί  και  η Τράπεζα.   

Όπου  κι  αν  βρισκόμαστε,  

αθόρυβα  και  διακριτικά  εκτε-  

λούνται  οι  τραπεζικές  και  

     χρηματιστηριακές  μας  συναλλαγές.

Απλό,  λιτό  και  γρήγορο  στη  χρήση  αποτελεί  το  κατάλληλο  

ηλεκτρονικό  μέσο  για  τις  συναλλαγές,  ακόμα  και  στο  δρόμο  για  τη  

δουλειά.  

Δίνει  τη  δυνατότητα  τηλε-ειδοποιήσεων  σε  προκαθορισμένα  θέματα,  

όπως  όταν  το  τραπεζικό  μας  υπόλοιπο  βρίσκεται  κάτω  ή  πάνω  από  

το  όριο  που  έχουμε  θέσει. 

 

 Τέλος,  το  win-atm,  το  πιο  γνωστό  μέσο  της  ηλεκτρονικής  

τραπεζικής,  έρχεται  να  συμπληρώσει  τη  γκάμα  των  υπηρεσιών, 

καλύπτοντας τις  ανάγκες  του  πελάτη  σε  μετρητά,  αλλά  και  δίνοντας  του  

μια  σειρά  άλλων  τραπεζικών  συναλλαγών [22]. 
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12.4]   E-COMMERCE  &  “PANAFON  HELLO” 
 Η  "Panafon hello"  αποτελεί  ένα  

ηλεκτρονικό  κατάστημα  που  δημιούργησε  

η  Panafon  emporiki10,  για  να  διευρύνει  

τις  επιλογές  των  καταναλωτών στο  χώρο  

των  υπηρεσιών  και  προϊόντων  κινητής  

τηλεφωνίας  μέσω  του  Internet [23].  

 

                                                           
10 Η Panafon emporiki είναι ο μόνος εμπορικός συνεργάτης του Δικτύου Panafon, ο οποίος 
από την αρχή λειτουργίας του (1993), διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα πωλήσεων, για μεγάλες 
εταιρείες.  
Σκοπός του τμήματος είναι η προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων επικοινωνίας για 
επιχειρήσεις. 

   Στο  χώρο  αυτό  παρουσιάζονται  όλα  τα  προϊόντα  και  οι  υπηρεσίες  

της Panafon  δίνοντας  τη  δυνατότητα  στους  επισκέπτες  του  Internet,  με  

την είσοδο  τους  σε  αυτό  το  εικονικό  "κατάστημα",  να  επιλέξουν  μέσα  

από  μία ευρεία  γκάμα  προϊόντων,  τα  οποία  μπορούν  να  εξοφλήσουν  με  

τη  χρήση πιστωτικής  κάρτας. Στο  σχήμα  παρατηρούμε  μια  εντολή  

σύμφωνα  με  την  οποία  πραγματοποιείται  η  αναζήτηση  του  προϊόντος  

δίνοντας  την  περιγραφή  του,  καθώς  και  την  πληροφορία  εάν  η  τιμή  του  

είναι  μικρότερη  ή  μεγαλύτερη  από  ένα  συγκεκριμένο  ποσό. 
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  Η  αξιοπιστία  και  η  ποιότητα  που  χαρακτηρίζει  τις  παρεχόμενες 

υπηρεσίες  της  Panafon  emporiki,  διασφαλίζονται  από  το  διαρκή  έλεγχο  

και την  επιβολή  αυστηρών  κριτηρίων  με  στόχο  την  αποτελεσματική  

διάθεση  και διανομή  των  προϊόντων. Ο  καταναλωτής,  καλύπτεται  επίσης  

και  από  την εγγύηση  της  ασφάλειας  και  του  απόρρητου  των  

πληροφοριών  που διακινούνται  καθ' όλη  τη  διάρκεια  της  επίσκεψής  του  

στο  "εικονικό  κατά- στημα"  (διαδικασία  παραγγελιοληψίας,  on-line  

συναλλαγές,  κλπ). Επιπλέον,  όπως  παρουσιάζεται  στο  ακόλουθο  σχήμα,  

ο  χρήστης  μπορεί  να  εγγραφεί  στο  συγκεκριμένο  site.  

 

 Τέλος,  μέσω  της   “Panafon  hello”,  σύμφωνα  με  το  παρακάτω  

σχήμα,  παρέχεται  η  δυνατότητα  επικοινωνίας  του  χρήστη/καταναλωτή.         
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  13:  Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α     
Τ Ο Υ  E – C O M M E R C E 

 

13.1]   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ  ΣΤΗ  ΒΟΡΕΙΑ  ΕΛΛΑΔΑ 

 

  Ο  Συνεταιρισμός  Φαρμακοποιών 

(ΣΥ.ΦΑ) Θεσσαλονίκης,  δραστηριοποιείται  

κυρίως  στη  Βόρεια  Ελλάδα  στο  χώρο  

του  χονδρεμπορίου  φαρμάκων. Συνειδη-  

τοποιώντας  την  αξία  της  πληροφορίας  

στην  περαιτέρω  ανάπτυξη  της  επιχεί-  

ρησης,  έθεσε  σε  λειτουργία  ένα  

εσωτερικό  δίκτυο  με  τα  μέλη – πελάτες  

της  το  οποίο  στοχεύει  στα  εξής [24]: 

 
1. Αναβάθμιση  των  εμπορικών  συναλλαγών  μεταξύ  ΣΥ.ΦΑ  και 

φαρμακείων: στην  ήδη  υπάρχουσα  on–line  σύνδεση  ΣΥ.ΦΑ-

φαρμακείων όπου  220  φαρμακοποιοί  σήμερα  στέλνουν  

αυτόματα (μέσω  modem)  την  παραγγελία  τους  και  

παίρνουν  απάντηση  για  την  τιμολογημένη  ποσότητα,  

θα  εφαρμοστεί  η  καινούργια (web)  τεχνολογία. Θα  

δοθεί έμφαση  επίσης  σε  πωλήσεις  «πακέτων  

προϊόντων»  με  διαφορετική τιμολογιακή  πολιτική  από  τις  κοινές  

παραγγελίες (προσφορές  προϊόντων,  μαζικές  παραγγελίες):  

 Τιμοκατάλογοι  φαρμάκων  και  “παραφαρμακευτικών”  ειδών  on-line. 

 Άμεση  πληροφόρηση  για  νέα  είδη–νέες  τιμές,  αποσύρσεις  φαρμάκων.  

 Δημιουργία  actual  budget  στατιστικής  με  βάση  τα  πραγματικά  

στοιχεία αγορών  του  πελάτη  των  προηγούμενων  μηνών  ή  περιόδων,  

αυξομειώνοντας  τα  ποσοστά  ποσοτήτων  και  αξιών. Θα  ληφθεί  υπόψη  

και  η  εποχιακή  πώληση  σε  είδη  ή  κατηγορίες  ειδών. Οι  πληροφορίες 

που  κρατούνται  στα  διάφορα  επίπεδα  των  στατιστικών  αρχείων 
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(κίνηση αγορών,  τζίρου,  ειδών  αναλυτικά,  κ.λ.π.)  θα  απεικονίζονται  με  

τη  μορφή ιστογραμμάτων  για  να  είναι  περισσότερο  εύκολη  η  

κατανόηση  τους.       

                       

2. Εμπορικές  συναλλαγές  μεταξύ  ΣΥ.ΦΑ  Θεσσαλονίκης  και  των 
υπολοίπων  ΣΥ.ΦΑ  ανά  την  Ελλάδα: θα  επεκταθεί  η  “χαλαρή”   

σημερινή  εμπορική  σχέση  μεταξύ  των  ΣΥ.ΦΑ  των  διαφόρων  νομών  

με  τις  μεταξύ  τους  πωλήσεις  για  την  αύξηση  της  γκάμας  των  ειδών  

που προσφέρουν  και  με  στόχο  την  καλύτερη  εξυπηρέτηση  του  

τελικού    καταναλωτή. Επίσης,  θα  υπάρξει  πρόβλεψη  για  περαιτέρω  

εκμετάλλευση  των δυνατοτήτων  της  νέας  τεχνολογίας  και  θα  είναι  

δυνατή,  με  πολύ  μικρό κόστος,  η  τηλεδιάσκεψη  των  μελών  των  Δ.Σ  

καθώς  επίσης  και  μεταξύ  των στελεχών  των  επιχειρήσεων.    

 

3. Διαφήμιση  και  προώθηση  προϊόντων: Ένα  virtual  γραφείο  

πωλήσεων θα  προωθεί  την  παρουσία  της  εταιρείας  

στο  δίκτυο (internet,  intranet) διευκολύνοντας  και  

ενθαρρύνοντας  την  πρόσβαση  σε  πληροφορίες,  

έγγραφα,  φωτο-  γραφίες  και  προϊόντα. Είναι  ένας  

χώρος  υποδοχής  του  πελάτη  που  πληροφορεί,  ενημερώνει,  

τροφοδοτεί  με  στοιχεία  και  τέλος  πουλάει  προϊόντα. Τα  multimedia  

χαρακτηριστικά  διευκολύνουν  την πώληση  αφού  ο  

αγοραστής  μπορεί  να  δει  οπτικά  και  ταυτόχρονα  να 

λάβει  πολλές  πληροφορίες  για  το  προϊόν. Επομένως,  

ο  πελάτης  αλληλεπιδρά  με  το  προϊόν  και  δημιουργείται  ένας  ”δεσμός”  

μεταξύ  αυτού  και  της  εταιρείας.   

   

4. Ηλεκτρονική  ενημέρωση  μελών  για  ζητήματα  του  κλάδου  από  τα 
συνδικαλιστικά  όργανα (ΟΣΦΕ,  ΠΦΣ,  ΣΥΦΑ,  ΦΣ)  και  αποστολή 
ανακοινώσεων: Με  την  υλοποίηση  του  προτεινόμενου  έργου  θα 

επιτυγχάνεται  γρήγορη  και  πληρέστερη  ενημέρωση  για  θέματα  που 

θέλουν  να  ανακοινώσουν: α) το  Πανελλήνιο  όργανο  των  συνεται-  

ρισμών (ΟΣΦΕ),  β) ο  Πανελλήνιος  Φαρμακευτικός  Σύλλογος (Π.Φ.Σ)  
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και  γ) οι  κατά  τόπους  Συνεταιρισμοί ( ΣΥ.ΦΑ)  και  Φαρμακευτικοί  

Σύλλογοι  (Φ.Σ).  

 

5. Ηλεκτρονική  ενημέρωση  μελών  για  επιστημονικά,  νομικά  και 
επαγγελματικά  θέματα: Ένας  χώρος – το  επιστημονικό  βήμα – των 

φαρμακοποιών  όπου  θα  ενημερώνονται  για  τις  εξελίξεις  της  

επιστήμης τους  και  για  θέματα  που  άπτονται  των  επαγγελματικών  

ενδιαφερόντων  τους.    

 

6. Δυνατότητα  ηλεκτρονικής  επικοινωνίας  μεταξύ  φαρμακείων  
ΣΥ.ΦΑ–ΟΣΦΕ (e-mail): Θα  υπάρξει  εφαρμογή  ηλεκτρονικού  

ταχυδρομείου  για ανταλλαγή  μηνυμάτων  μεταξύ  των  φορέων  που  

συμμετέχουν  στο πρόγραμμα  αλλά  πρωτίστως  μεταξύ  των  

φαρμακείων. 

 

7. Εφημερίες  φαρμακείων: Στόχος  ο  τελικός  καταναλωτής  που  θα  

μπορεί να  εξυπηρετείται  άμεσα  και  εύκολα. Μέσω  του  e–mail,  επίσης  

ο φαρμακοποιός  θα  μπορεί  να  επικοινωνεί  με  συναδέλφους  του  που 

επίσης  έχουν  υπηρεσία,  να  βρίσκει  είδη  που  τυχόν  δεν  έχει  ο  ίδιος  

και να  εξυπηρετεί  επείγοντα  περιστατικά  (υπηρεσίες  κοινωνικού  

χαρακτήρα). 

 

8. Τράπεζα  πληροφοριών  φαρμάκων: Οργάνωση  βάσης  δεδομένων 

φαρμάκων  και  παραφαρμακευτικών  με  χημική  σύσταση,  ενέργειες  και 

παρενέργειες,  πληροφορίες  άρθρα,  επιστημονικές  ανακοινώσεις  κ.λ.π.         

 

9. Πληρωμές  και  παρακολούθηση  λογαριασμών  στην  τράπεζα:   
Διερεύνηση  δυνατότητας  εξόφλησης  των  λογαριασμών  των  

φαρμακείων– μελών  των  Συνεταιρισμών  μέσω  του  Συστήματος  Η.Ε.  

και  με  τη  συνεργασία  Τράπεζας–Παρατηρητή (Τράπεζα  Μακεδονίας  

Θράκης – ΤΜΘ).     
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      Τα  οφέλη  που  αναμένονται  να  προκύψουν  και  για  τα  δύο  μέλη 

(ΣΥ.ΦΑ,  ΤΜΘ)  από  την  ανωτέρω  λύση,  μεταξύ  των  άλλων  θα  είναι: 

 

 

 

 

 

 

Mείωση  λειτουργικού  κόστους  αμφοτέρων  των  φορέων. 

Μείωση  χρόνου  και  κόστους  επεξεργασίας  και  ολοκλήρωσης  συναλ- 

λαγών. 

Άμεση  πληροφόρηση  και  ενημέρωση  λογαριασμών (on line). 

Aποφυγή  λαθών  και  καθυστερήσεων  εξαιτείας  αυτών. 

Βελτιωμένη  διαχείριση  ρευστών. 

Βελτίωση  ανταγωνιστικού  πλεονεκτήματος  έναντι  επιχειρήσεων  που  

δεν κάνουν  χρήση  των  δυνατοτήτων  συστήματος  ηλεκτρονικού  

εμπορίου. 

 
10. Διερεύνηση  δυνατότητας  παροχής  υπηρεσιών  INTERNET  στους 

παρατηρητές  και  στα  φαρμακεία: Διεύρυνση  του  INTRANET  με 

παρουσία  στο  W.W.WEB  των  φορέων  και  πρόσβαση  φαρμακοποιών  

με τιμές  group  policy  agreement. Επίσης  δυνατότητα  παραγγελιοληψίας  

από πελάτες  του  εξωτερικού. 

 

 Έτσι  θα  ικανοποιηθούν  οι  παραπάνω  ανάγκες  της  επιχείρησης  

μέσω υλοποίησης  του  συστήματος  για  παροχή  πλέγματος  υπηρεσιών  

Η.Ε.  Στο  σημείο  αυτό  πρέπει  να  αναφερθεί  ότι  ο απλούστερος  ορισμός  

για  το  τι  είναι  Η.Ε,  αναφέρεται  ότι: 

«ηλεκτρονικό  εμπόριο  είναι  κάθε  μορφή  
επιχειρηματικής  συναλλαγής  και  επικοι- 
νωνίας  η  οποία  γίνεται  με  ηλεκτρονικά  
μέσα». Παρόλο  που  ο  ορισμός  είναι  αρκετά  

απλός,  εντούτοις  εμπεριέχει  ένα  ευρύ  

πλέγμα  λειτουργιών  και  διαδικασιών  για  

εκείνον  που  θα  αποφασίσει  να  εφαρμόσει  το  e-commerce  στις  

συναλλαγές  του. Εκτός  τούτου  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  δίνει  και  τη  

δυνατότητα  στην  επιχείρηση  ή  στον  οργανισμό  που  το  εφαρμόζει  να  

συμβάλλει  στον  γενικότερο  επανακαθορισμό  του  τρόπου  με  τον  οποίο  

γίνονται  οι  συναλλαγές  και  το  εμπόριο  σήμερα.  
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 Το  γεγονός  αυτό  είναι  το  κύριο  κίνητρο  του  ΣΥ.ΦΑ  Θεσσαλονίκης  

για  την  υποβολή  της  παρούσας  πρότασης. Με  την  υλοποίηση  της  η  

εταιρεία  έρχεται  να  καλύψει  συγκεκριμένα  θέματα  τα  οποία  είναι  ζωτικής  

σημασίας για  την  λειτουργία  της. Τα  θέματα  αυτά  είναι: 

∂  Επιχειρηματική  στρατηγική: η  υλοποίηση  του  προγράμματος  

ουσιαστικά  αποτελεί  στρατηγικής  σημασίας  κίνηση  για  την  επιχείρηση  

η  οποία  θα της  εξασφαλίσει  αμέσως  σημαντικό  ανταγωνιστικό  

πλεονέκτημα  σε Πανελλήνια  μάλιστα  κλίμακα. 

•  Επιμέρους  δραστηριότητες: η  επιχείρηση  θέλει  να  εισάγει  στην 

λειτουργία  της  σχεδόν  όλες  τις  κλασσικές  εφαρμογές  ηλεκτρονικού 

εμπορίου  όπως: σύναψη  εμπορικής  σχέσης (διαπραγμάτευση  

συμφωνιών), προώθηση  προϊόντων (marketing,  διαφήμιση,  πωλήσεις),  

παράδοση προϊόντων,  κύκλος  της  προσφοράς – παραγγελιοδοσίας – 

τιμολόγησης, πληρωμές  κ.λ.π. 

÷  Επιχειρηματική  πρακτική: θεωρείται  αναγκαία  η  υλοποίηση  του  

έργου και  η  ύπαρξη  των  προσφερομένων  υπηρεσιών  που  πηγάζουν  

από  αυτό εξαιτίας  της  απαίτησης  της  σύγχρονης  ελληνικής  κοινωνίας  

για  φορείς που  δεν  θα  κερδίζουν  μόνο  αλλά  θα  προσφέρουν  και  

κοινωνικά. 

 

 Τα  παραπάνω  καταδεικνύουν  ότι  είναι  εφικτή  η  ικανοποίηση  των 

αναγκών  της  επιχείρησης  μέσω  της  υλοποίησης  του  προτεινόμενου  

έργου, το  οποίο  θα  την  βοηθήσει  εξαιρετικά  στην  απόκτηση  ευελιξίας  και 

προσαρμογής  στον  σύγχρονο  και  συγχρόνως  δύσκολο  ανταγωνιστικό 

περιβάλλον. 

 

 Τέλος,  η  υποδομή  η  οποία  θα  δημιουργηθεί  θα  της  επιτρέψει  να 

καλύψει  μια  σειρά  θεμάτων  όπως: 

Ι. Εσωτερικής  οργάνωσης:    
⌦ 
⌦ 
⌦ 

οργάνωση  διακίνησης  προϊόντων, 

παρακολούθηση  αποθηκών, 

λογιστική  παρακολούθηση. 
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ΙΙ. Επικοινωνίας  με  Δημόσιους  φορείς  στο  εγγύς  μέλλον 
ΙΙΙ. Επικοινωνίας  με  ομοειδείς  επιχειρήσεις  και  γενικότερα  αυτές  του  

κυκλώματος  προμηθειών  φαρμάκων.  
 
 Διαθέτοντας  έτσι  ένα  πλήρες  σύστημα  αυτοματοποίησης  των 

διαδικασιών  που  προαναφέρθηκαν,  είναι  αυτονόητο  το  κέρδος  της  

επιχείρησης  και  έναντι  του  ανταγωνισμού. Η  ευελιξία  που  μπορεί  να  

προσφέρει  το  προτεινόμενο  σύστημα  αντανακλά  και  προς  κάθε  

συνεργάτη,  είτε  αυτός  είναι  προμηθευτής  είτε  φαρμακοποιός,  μία  εικόνα  

αξιοπιστίας  και  φερεγ- γυότητας,  συνέπειας  και  λειτουργικότητας,  

ανεβάζοντας  έτσι  και  τη γενικότερη  «εικόνα»  της  εταιρείας  στην  αγορά. 

 

 
 

13.1.1]   ΒΑΣΙΚΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ  ΤΟΥ 
              ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ  ΕΡΓΟΥ  &  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

              ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΟΥ  E-COMMERCE 
 

 Κύριος  σκοπός  επίτευξης  του  έργου  είναι  η  αποτελεσματική  χρήση  

των  νέων  τεχνολογιών,  για  τη  δημιουργία  ενός  ανοικτού  

περιβάλλοντος  επικοινωνίας,  μεταξύ  του  ΣΥ.ΦΑ  
Θεσσαλονίκης,  των  ΣΥ.ΦΑ  των  υπολοί-  
πων  νομών  της  Μακεδονίας  και  της  
Θράκης  και,  τέλος,  των  φαρμακείων–

μελών του. Το  γεγονός  αυτό  θα  εξασφαλίζει  

την  εκμετάλλευση  της  δημιουργηθείσας  υποδομής  από  το  προτεινόμενο  

έργο,  με  κύριο  σκοπό  την  επέκταση  των  εμπορικών  δραστηριοτήτων  της  

επιχείρησης,  μέσω  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου. 

 

 Με  τη  δημιουργία  του  προτεινόμενου  λογισμικού,  η  κάθε  είδους 

παραγγελία,  θα  μπορεί  να  διεκπεραιώνεται  γρήγορα,  χωρίς  χρονοβόρες 

διαδικασίες  και  πολύ  περισσότερο  χωρίς  λάθη. 
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 Πιο  συγκεκριμένα  με  την  ολοκλήρωση  του  έργου  λύνονται  άμεσα  

τα προβλήματα  επικοινωνίας,  αρχικά,  των  συστημάτων  όλων  των  

φαρμακείων  και, στη  συνέχεια,  των  ΣΥ.ΦΑ  δεδομένου  ότι  και  γρήγορα  

και  με  ασφαλή  τρόπο  μπορεί  να  ανταλλαγεί  οποιαδήποτε  πληροφορία  

μεταξύ  τους.  

 

 Συνεπώς,  το  σύστημα  μπορεί  να  καλύψει  τους  παρακάτω  τομείς: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Λήψη  παραγγελιών  από  φαρμακοποιούς  μέσω  του  δικτύου. 

Διεκπεραίωση  παραγγελιών. Ενημέρωση  της  αποθήκης  για  την  

ύπαρξη  παραγγελίας  και γρήγορη  εντολή  υλοποίησης  από τον  

αρμόδιο  υπάλληλο.   

 Επικοινωνία  όλων  των  φαρμακείων  μεταξύ  τους: Άμεση  αποστολή  

νέων  τιμοκατάλογων  και  ενημερωτικού  υλικού  γενικότερα. 

Επικοινωνία  με  προμηθευτές: Διεκπεραίωση  διαδικασιών  γρήγορα  και  

με  ασφάλεια. 

 Προώθηση  των  προϊόντων  μέσα  από  την  παρουσία  της  Επιχείρησης  

στο  World  Wide  Web. 

 Μείωση  των  εξόδων  της  εταιρείας  μέσω  της  ηλεκτρονικής  διακίνησης  

των  διαφόρων  εγγράφων. 

 Ύπαρξη  πρόβλεψης  για  δυνατότητα  επικοινωνίας  με  Δημόσιους  

Φορείς    και  με  την  Τράπεζα.  

Aποστολή  αλληλογραφίας  ή  άλλων  εγγράφων μέσω  του  δικτύου,  για  

γρήγορη  και  οικονομική  επικοινωνία. 

 

Η  δημιουργία  ενός  ενιαίου  και  φιλικού  περιβάλλοντος  λογισμικού  θα 

αποτελέσει  και  έναν  σημαντικό  παράγοντα  αύξησης  της  αποδοτικότητας  

του προσωπικού,  το  οποίο  θα  μπορεί  να  ολοκληρώνει  την  εργασία  του 

μεθοδικά,  με  ασφάλεια,  χωρίς  να  έχει  να  κάνει  με  χρονοβόρες  γραφειο-  

κρατικές  διαδικασίες. 
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13.2] ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ  

 Σε  ότι  αφορά  τις  ηλεκτρονικές  συναλλαγές  για  την  αγορά  μουσικών  

cd και  βιβλίων  μέσω  του  internet,  οι  αριθμοί  “μιλούν”  από  μόνοι  τους.           

Σχετικά  με  τις  τελευταίες  έρευνες  στα  4  

δισεκατομμύρια  δολάρια  αναμένονται  να    

φτάσουν  οι  πωλήσεις  μουσικών  cd  μέσω  του  

Internet  και  άλλων  συστημάτων  ψηφιακής  

μετάδοσης  μέσα  στα  επόμενα  πέντε  χρόνια. 

Παρά  το  εντυπωσιακό  νούμερο  η  ίδια  έρευνα  

υπογραμμίζει  ότι  η  online  αγορά  μουσικής  

βρίσκεται  στα  πρώτα  στάδια  ανάπτυξης  της. 

Την  περασμένη  χρονιά  οι  πωλήσεις  στο  χώρο  της  μουσικής  μέσω  του 

Internet  έφτασαν  τα  143  εκατομμύρια  δολάρια. Το  μεγαλύτερο  μέρος  

αυτών των  πωλήσεων,  αφορά  CD  και  κασέτες  τα  οποία  παραγγέλνουν  

οι  χρήστες online,  από  μεγάλα  site  όπως:  http://www.cdnow.com,  και  
http://www.  amazon.com,  (Παράρτημα Α). 

 

 Επιπλέον,  μερικά  από  τα  βιβλιοπωλεία  που  αξίζει  να  επισκεφθούμε  

αναγράφονται  στις  αμέσως  επόμενες  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις:      
http://www.ianos.gr,  
http://www.themelio-ekdoseis.gr,  
http://www.kedros.gr,    
 http://www.books.gr, 
http://www.papasotiriou.gr
http://www.protoporia.gr
  

 

 Οι  Η.Π.Α  κατέχουν  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  πωλήσεων,  δηλαδή  

περίπου  126  εκατομμύρια  δολάρια  ενώ  στην  Ευρώπη  οι  πωλήσεις  δεν  

ξεπέρασαν  τα  13  εκατομμύρια  δολάρια. 
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 Μέσα  στη  επόμενη  πενταετία  οι  online  πωλήσεις  μουσικής  θα  

εμφανίσουν  ταχύτατο  ρυθμό  ανάπτυξης  καθώς  αυξάνεται  η  χρήση  του  

διαδικτύου  και  οι  δισκογραφικές  εταιρείες  βελτιώνουν  τα  ηλεκτρονικά  

συστήματα  παραγγελιών  και  παράδοσης. 

 

 Οι  πέντε  μεγαλύτερες  δισκογραφικές  εταιρείες  Sony,  Universal,  

Warner,  Emi,  Bertelsman,  έχουν  ήδη  ξεκινήσει  να  δοκιμάζουν  ένα  

σύστημα  ψηφιακής  μετάδοσης  της  μουσικής  σε  συνεργασία  με  την  ΙΒΜ. 

Το  σύστημα  αυτό  θα  επιτρέπει  την  απευθείας  παράδοση  της  

παραγγελίας,  καθώς  ο  χρήστης  θα  μπορεί  να  κάνει  download  τη  

μουσική  που  έχει  επιλέξει  στο σκληρό  δίσκο  του  υπολογιστή  του,  αφού  

αυτή  προηγουμένως  έχει  μετατραπεί  σε  ψηφιακά  σήματα. 

 

 Για  το  τρέχον  έτος  (2000),  οι  πωλήσεις  μουσικής  μέσω  του  

διαδικτύου αναμένεται  να  διπλασιαστούν  φθάνοντας  τα  346  εκατομμύρια  

δολάρια  ενώ μέχρι  το  2004  θα  έχουν  “αγγίξει”  τα  3,9  δισεκατομμύρια  

δολάρια.   
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13.3]   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  3ο: ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 

 Ο  τομέας  παροχής  λιανικών  τραπεζικών  υπηρεσιών  μέσω  

Διαδικτύου      (ή  γενικώς  από  απόσταση)  περικλείει  και  εφαρμογές   home  

banking  και  αναπτύσσεται  ταχύτατα  

δίνοντας  στον  πελάτη  τη  δυνατότητα  

της  αμφίδρομης  επικοινωνίας  με  την  

τράπεζα,  την    παρακολούθηση  των  

τραπεζικών  του  λογαριασμών,  τη  

μεταφορά  κεφαλαίων  μεταξύ  λογα-  

ριασμών,  τη  δυνατότητα    υποβολής  

αιτήσεως  δανείου,  καθώς  και  τη  

δυνατότητα  πληρωμής  διαφόρων  

λογαριασμών  εταιρειών κοινής  ωφέλειας. Μια  πρόσφατη  μελέτη  που  

εκπονήθηκε  από  την  εταιρεία  Mentis  Corporation  και  δημοσιεύεται  στο  

Faylkner  &  Geys’s  1999  Bank  Technology  Directory  αναφέρει  ότι  μέχρι  

το  τέλος  του  1998,  το  100%   των  τραπεζών  με  καταθέσεις  άνω  των  4  

δισεκατομμυρίων  δολαρίων,  το  80%   των  τραπεζών  με  καταθέσεις  

μεταξύ  1–4  δισεκατομμύρια  δολαρίων  και  το  92%  των  τραπεζών  με  

καταθέσεις  κάτω  του  1  δισεκατομμυρίων  δολαρίων  σχεδιάζουν  να  

προσφέρουν  ένα  ευρύ  φάσμα  τραπεζικών  υπηρεσιών  μέσω  του  

Διαδικτύου. 

 

 Ο  τομέας  συστημάτων  πληρωμών  με  τη  δημιουργία  και  ραγδαία   

ανάπτυξη  του  Διαδικτύου,  το  οποίο  χρησιμοποιείται  ως  το  κύριο  όχημα   

Εφαρμογών  του  e-commerce,  η  ασφάλεια  των  ηλεκτρονικών  πληρωμών  

είναι  σημαντική  προϋπόθεση  διενέργειας  συναλλαγών. Μέχρι  πρόσφατα,  

δεν  υπήρχε  ένα  πρότυπο  σύστημα  πληρωμών  που  να  καλύπτει   

επαρκώς  το  πρόβλημα  του  ασφαλούς  διακανονισμού  πληρωμών. Για  

αυτό  το  λόγο,  πολλές  τράπεζες,  με  διάφορες  κοινοπραξίες,  

δημιούργησαν  τα  τελευταία  χρόνια  διάφορα  ολοκληρωμένα  και  ασφαλή  

συστήματα  πληρωμών  για  την  υποστήριξη  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου. 
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 Τα  κύρια  συστήματα  πληρωμών  τα  οποία  διεκπεραιώνουν  τις  

αγορές   προϊόντων  και  υπηρεσιών  είναι  τα  εξής: 

Μέσω  πιστωτικών  καρτών. Ο  καταναλωτής  ταυτόχρονα  με  την   

παραγγελία  δίνει  τα  στοιχεία  της  πιστωτικής  του  κάρτας,  όπως  τον  

αριθμό,  την  ημερομηνία  λήξεως  και  ο  προμηθευτής  πληρώνεται  από  

την  τράπεζα  του  καταναλωτή. Ο  τρόπος  αυτός  έχει  τελευταία  

διαφοροποιηθεί  ριζικά  και  έχει  εμπλουτιστεί  με  διάφορους  

μηχανισμούς  ασφαλείας. Τα  στοιχεία  της  κάρτας  κρυπτογραφούνται  

πρώτα  και  μετά  αποστέλλονται  στον  προμηθευτή   και  κατόπιν  στην  

Τράπεζα  για  την  αποφυγή  παρεμβολής  τρίτων   προσώπων  

(πειρατών ). 

 

 

 

 

Μέσω  ηλεκτρονικών  επιταγών. Η  ηλεκτρονική  επιταγή  η  οποία  

συνοδεύεται  με  ψηφιακή  υπογραφή  χρησιμοποιείται  ως  ένα  μήνυμα–

εντολή  για  μεταφορά  κεφαλαίων  μεταξύ  τραπεζικών  λογαριασμών. Η  

μέθοδος  αυτή   χαρακτηρίζεται  από  υψηλό  βαθμό  ασφάλειας  διότι  

χρησιμοποιείται  κωδικοποίηση  των  απαραίτητων  στοιχείων  που  

αποστέλλονται  στον   προμηθευτή  ενώ  υπάρχει  και  δυνατότητα  

ελέγχου  του  διαθέσιμου    ποσού   του  καταναλωτή  πριν  ολοκληρωθεί  

η  συναλλαγή. 

 

Μέσω  ηλεκτρονικού  χρήματος. Ο  κάτοχος  μπορεί  να  κάνει  

πληρωμές  με  ηλεκτρονικά  μέσα. Στην  κατηγορία  του  ηλεκτρονικού  

χρήματος   ανήκουν  οι   “έξυπνες  κάρτες”  και  τα  “ηλεκτρονικά  

πορτοφόλια”  που  επιτρέπουν  την  εγγραφή,  αποθήκευση  και  επανεγ-  

γραφή  πληροφοριών.  Επιτρέπουν  επίσης,  την  ταχύτερη  μεταφορά  

στοιχείων,  την  αύξηση  της   ασφάλειας  και  τη  μείωση  του  επιχειρη-  

ματικού  λειτουργικού  κόστους. 

 

 Η  αποδοχή  ενός  συστήματος  το  οποίο  θα  διασφαλίζει  τις  ηλεκτρο-   

νικές  πληρωμές  έχει  ουσιαστική  σημασία  για  την  περαιτέρω   ανάπτυξη  

του  ηλεκτρονικού  εμπορίου. Χωρίς  την  εμπιστοσύνη  αυτή,  οι  διάφοροι  

χρήστες  θα  είναι  επιφυλακτικοί  στη  “δημοσιοποίηση“  προσωπικών  

πληροφοριών. 
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 Εξίσου,  όμως,  ζωτικής  και  πρωταρχικής  σημασίας  είναι  και  η    

ανάπτυξη  αξιόπιστων  συστημάτων  πληρωμών  από  τις  τράπεζες  έτσι  

ώστε  να  διατηρήσουν  το  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα. Η  ουσιαστική  

πρόκληση  για  τις  τράπεζες  δεν  αφορά  μόνο  την  υιοθέτηση  της  

τεχνολογίας  και  την  αυτοματοποίηση  διαφόρων  επιχειρηματικών   

δραστηριοτήτων  λόγω  γενικής  τάσεως  προς  αυτή  την  κατεύθυνση,  αλλά   

αφορά  και,  τις  μακρόχρονες  στρατηγικές  επιλογές  των  τραπεζών  να  

αντεπεξέλθουν  στον  αυξανόμενο  ανταγωνισμό  σε  παγκόσμιο  επίπεδο. 

 

 Η  υιοθέτηση  της  τεχνολογίας  πρέπει  να  χρησιμοποιηθεί  και  ως  

εργαλείο  για  τη  χάραξη  και  εφαρμογή  ενός  επιχειρησιακού  σχεδίου   

αναπτύξεως  με  απώτερο  σκοπό  την  απόκτηση  συγκριτικού  ή  ανταγωνι-   

στικού  πλεονεκτήματος. Σε  ένα  ραγδαίως  εξελισσόμενο  περιβάλλον,  που  

ως  αποτέλεσμα  έχει  την  αλλαγή  της  καταναλωτικής  νοοτροπίας  και  την  

απελευθέρωση  των  χρηματοπιστωτικών  αγορών,  οι  τράπεζες  οι  οποίες  

θα  επιβιώσουν  μακροπρόθεσμα  είναι  εκείνες  οι  οποίες  θα  ανδιαρθώ-  

σουν  τις  δραστηριότητες  τους  με  σκοπό  την  προσφορά  υπηρεσιών  

προσανατολισμένων  στην  καλύτερη  δυνατή  ικανοποίηση  των  αναγκών  

του   πελάτη  για  άνεση  στις  συναλλαγές,  για  συνολική  διαχείριση  των  

περιουσιακών  του  στοιχείων,  και  για  αμερόληπτες  συμβουλευτικές  

υπηρεσίες. Οι  ανάγκες  αυτές  μπορούν  στη  νέα  εποχή  που  γεννιέται,  να  

ικανοποιηθούν  μέσω  ηλεκτρονικών  μέσων  και  από  μη  τραπεζικές   

επιχειρήσεις. Ο  τραπεζικός  τομέας  που  από  τη  φύση  του  είναι  

συντηρητικός,  συνήθως  παρουσιάζει  διστακτικότητα  όσον  αφορά  την  

ενσωμάτωση   προηγμένων  τεχνολογιών  για  τη  στήριξη  επιχειρησιακών  

σχεδίων. Η  εισαγωγή  των  τεχνολογιών  αυτών  από  άλλες  εταιρείες  που  

εποφθαλμιούν  την  πελατεία  των  τραπεζών  γίνεται  σε  μία  εποχή  όπου  οι  

τράπεζες  έχουν  να  αντιμετωπίσουν  και  άλλα  άμεσα  προβλήματα,  όπως  

το  πρόβλημα  της  ημερομηνίας  του  2000  στους  ηλεκτρονικούς  

υπολογιστές  αλλά  και  της  ομαλής  μεταβάσεως  στη  χρήση  του  ευρώ,  

του  νέου  ευρωπαϊκού  νομίσματος. 
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13.3.1]   ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
 Η  πρόκληση  για  τις  τράπεζες,  επίσης,  είναι  να  αξιοποιήσουν  

επαρκώς  τα  ανταγωνιστικά  πλεονεκτήματα  που  έχουν  αποκτήσει  μέχρι  

σήμερα. Τα  πλεονεκτήματα  των  τραπεζών  εστιάζονται  κυρίως: 

h  Στο  ήδη  υπάρχον  κλίμα  εμπιστοσύνης  με  τους  πελάτες. Η έλλειψη  

εμπιστοσύνης  όσον  αφορά  τις  πληροφορίες  και  υπηρεσίες  που   

διατίθενται  κυρίως  μέσω  του  Διαδικτύου  επηρεάζει  σημαντικά  τη  

συμπεριφορά  του  καταναλωτή. Ο  καταναλωτής  διστάζει  να  εμπιστευθεί  

έναν  σχετικά  άγνωστο  προμηθευτή,  λόγω  ελλείψεως  ασφάλειας  ή  

ελλιπούς  κατανοήσεως  του  συστήματος  ασφάλειας  στο  Διαδίκτυο.        

Η  επωνυμία  και  οι  διαπροσωπικές  σχέσεις  εξακολουθούν  να  έχουν  

“βαρύνουσα”  σημασία  για  την  όποια  επιλογή  του  καταναλωτή.            

Οι  τράπεζες  αφενός  έχουν  την  εμπιστοσύνη  των  καταναλωτών  και  

αφετέρου,  κατέχουν  χρήσιμες  πληροφορίες  για  την  ικανοποίηση  των   

αναγκών  τους. 

h  Στην  ήδη  υπάρχουσα  βασική  υποδομή  τεχνολογικών  
συστημάτων. Οι  τράπεζες  έχουν  την  υποδομή  για  την  ανάπτυξη  

προηγμένων  δικτύων   διανομής  προϊόντων,  σημαντική  τεχνογνωσία  

στο  χώρο  χρήσεως  τηλεπικοινωνιακών  δικτύων  και  ελέγχουν,  σε  

μεγάλο  βαθμό,  τα  συστήματα  πληρωμών  και  διακανονισμών. Είναι  

εμφανές  ότι  οι  επιχειρήσεις  που  θα  ωφεληθούν  κατά  κύριο  λόγο  από  

το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  είναι  εκείνες  οι  οποίες  έχουν  προηγηθεί  στην  

ανάπτυξη  της  πληροφορικής  τεχνολογίας   και  ελέγχουν  καίρια  σημεία  

στην  αλυσίδα  των  διαδικασιών  παροχής   υπηρεσιών  ηλεκτρονικού  

εμπορίου. 

   

 Οι  τράπεζες  οι  οποίες  πρωτοστάτησαν  στις  εφαρμογές  του  Η.Ε.,  με  

την  ηλεκτρονική  μεταφορά  στοιχείων  δια  μέσου  κλειστών  ηλεκτρονικών  

κυκλωμάτων (ΕDΙ),  τώρα  καλούνται  να  ανταποκριθούν  στην  πρόκληση  

που  τους  παρουσιάζεται  και  να  κρατήσουν  την  ηγετική  θέση  που  

κατέχουν,  κυρίως  στα  συστήματα  πληρωμών. Έχουν  τη  δυνατότητα  όχι  

μόνο  να  προσφέρουν  αποτελεσματικά  όλο  το  φάσμα  των  τραπεζικών  

υπηρεσιών  και  προϊόντων  μέσω  μιας  πλατφόρμας  του  e-commerce,  
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αλλά  και  να  προωθήσουν  συνεργασίες/συμμαχίες  με  άλλες  εταιρείες,  με  

σκοπό  την  προσφορά  μέσω  των  ιστοσελίδων  τους  στο   Διαδίκτυο  και  

άλλων  μη  τραπεζικών  προΪόντων, όπως  αυτοκίνητα,  ηλεκτρονικούς  

υπολογιστές,  ασφάλειες,  πακέτα  διακοπών,  κ.λ.π.  

 

 

 

 

13.4]   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  4ο: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ  &  
ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
 Το  συγκεκριμένο  παράδειγμα  αναφέρεται  στον  

κύριο  τομέα  ανάπτυξης  των  επιχειρήσεων  στο  

Δίκτυο. Άπειρες  εφαρμογές  έχουν  δημιουργηθεί  

από  τις  μεγαλύτερες  επιχειρήσεις  κατασκευής  και  

εμπορίας  υπολογιστών  και  συναφών  εξαρτημάτων,  

αλλά  επίσης  και  από  πολύ  μικρές  αλλά  ευέλικτες  εταιρείες  που  

κινούνται  στο  χώρο.  
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13.5]   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  5ο: ΕΙΚΟΝΙΚΑ  SUPERMARKET 
 Η  ένταξη  στην  αγορά  των  εικονικών  supermarkets  προϋποθέτει  

ανάλυση  των  δραστηριοτήτων  που  απαιτούνται  για  τη  λειτουργία  ενός  

εικονικού  supermarket  και  καθορισμό  των  βασικών  ανταγωνιστικών  

λειτουργιών  της  επιχείρησης. Επίσης,  η  διοίκηση  της  επιχείρησης  οφείλει  

να  εκτιμήσει  το  κατά  πόσο  οι  ικανότητες  της  επιχείρησης  είναι  

πραγματικά  ανώτερες  από  τις  αντίστοιχες  άλλων  παρόμοιων  επιχει-  

ρήσεων. Η  εκτίμηση  του  κόστους  δημιουργίας  μιας  τέτοιας  εικονικής  

επιχείρησης  είναι  ένα  δύσκολο έργο  καθώς  πολλές  από  τις  δραστη-  

ριότητες  της  νέας  αυτής  επιχείρησης  υλοποιούνται  για  πρώτη  φορά (π.χ.  

υπηρεσίες  διανομής κατ’οίκον). Βέβαια  μερικά  supermarkets  παρέχουν  

ήδη  αυτή  την  υπηρεσία  για  αγορές  πάνω  από  ένα ορισμένο  ποσό,  

όμως  και  πάλι  αυτή  απέχει  πολύ  από  τη  διανομή  τεράστιων  ποσοτήτων  

σε  χιλιάδες  σπίτια.  

 

 Επίσης  εταιρείες  ταχείας  διανομής,  όπως,  η  Federal  Express  ή  η  

UPS  δεν  έχουν  εμπειρία  σε  διανομές  προϊόντων  που  φθείρονται  

γρήγορα (π.χ. τρόφιμα),  και  αυτού  του  είδους  οι  εταιρείες  είναι  συνηθι-  

σμένες  κυρίως  σε  μικρές  συσκευασίες,  μεγάλες  αποστάσεις  και  δεν  

βρίσκονται  κοντά  στον  πελάτη  όπως  θα  συνέφερε  σε  εικονικά  

supermarkets. Επομένως,  προκύπτει  ότι  πολλές  δραστηριότητες  ίσως  
χρειαστεί  να  παρέχονται  από  εξωτερικούς  παράγοντες,  γεγονός  
που  βοηθάει  στο  στήσιμο  μιας  εικονικής  επιχείρησης  σε  μέλη–
κόμβους. 
 

 Μια  λίστα  από  διάφορα  εικονικά  

super–markets  ανά  τον  κόσμο,  υπάρχει  

διαθέσιμη  στη  διεύθυνση http://www. 
innovell.com/supermarkets/ Virtual-super 
Market-sites.html. Στη  διεύθυνση  αυτή  

μπορεί  κανείς  να  βρει  και  τις διευθύνσεις  

προμηθευτών  λογισμικού  για  το  “στήσιμο”  

ενός  εικονικού  supermarket (π.χ Groceries  
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on-line,  Intelis),  καθώς  και  διευθύνσεις  εργαλείων  συγκρίσεων  τιμών  

μεταξύ  διαφόρων  super–markets  (π.χ.  Super–markets  Online,  Jango,  

Circulaire). 
 
 Ενδεικτικά  μερικά  εικονικά  super–markets  είναι  τα  παρακάτω: 

  Alcampo  στην  Ισπανία, 

  Iso  στην  Δανία,   

  Sainsburry  και  Tesco  Internet  Superstore  στην  Αγγλία,   

  Kaisers  στη  Γερμανία,   

  Choix.com  στη  Γαλλία,   

  Magnet  στην  Αυστρία,   

  Spar  στην  Ολλανδία,   

  Peapod  στις  ΗΠΑ. 
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13.6]   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  6ο: ΜΟΔΑ  ON-LINE 
 

 Η  μόδα  δεν  έχει  μόνο  διεθνές  διαβατήριο,  αλλά  και  ηλεκτρονική  

ταυτότητα. Η  τεχνολογία  διεισδύει  πλέον  

στα  άδυτα  των  αδύτων  των  ξένων  σχεδια-  

στών  και  ρίχνει  ματιές  στις  τελευταίες  συλ-  

λογές  τους  αλλά  και  στους  οίκους  μόδας.  

Δίνει  ακόμη  πληροφορίες  για  όλες  τις  

σειρές  ρούχων  και  αξεσουάρ,  τα  καταστή-  

ματα  πώλησης  και  την  on-line  παραγγελία  ρούχων. Το  μόνο  που  χρειά-  

ζεται,  είναι  ένα  “κλικ”  με  το  ποντίκι  (Παράρτημα Α). 

  

 Ορισμένα  sites  μόδας  είναι  τα  εξής: 

∗ www.chanel.com : περιέχει  εικόνες  από  τις  κολεξιόν  της  Chanel,  της  

πιο  κομψής  κυρίας  της  μόδας,  για  το  φθινόπωρο  και  το  χειμώνα  

του  2000-2001,  αξεσουάρ  και  καλλυντικά. 

∗ www.dior.com : Στο  site  του  Christian  

Dior,  παρέχονται  πληροφορίες  και  φωτο-  

γραφίες  για  όλες  τις  κολεξιόν,  τα    

προϊόντα  περιποίησης  της  φίρμας,  στοι-  

χεία  για  τον  ιδρυτή  και  την  ιστορία  του  

οίκου,  οικονομικά  στοιχεία  της  επιχείρησης  

για  τη  φετινή  χρονιά,  τις  μπουτίκ  και  τους  

σταθμούς  στην  πορεία  του  οίκου. 

∗ www.donnakaran.com : Βρίσκεται  υπό  κατασκευή. 

∗ www.versace.com : Είναι  υπό  κατασκευή.   

Με  το  άνοιγμά  της,  το  μόνο  που  προβάλ-    

λεται  είναι  η  Amber  Valetta  και  ένα  αντρικό  

μοντέλο  αντίστοιχης  ομορφιάς  με  ρούχα  από  

την  καλοκαιρινή  κολεξιόν.  

∗ www.giorgioarmani.com : Δίνονται  πληροφορίες  για  τον  ιδρυτή  του  

οίκου,  την  τελευταία,  αλλά  και  παλιότερες  κολεξιόν,  μια  αυτο-  

βιογραφία  και  απόψεις  του  για  τη  μόδα. Παράλληλα,  παρέχεται  η  

δυνατότητα  για  παραγγελίες  ρούχων  από  διάφορες  σειρές  της  φίρμας  
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και  για  τη  συλλογή  πληροφοριών  σχετικά  με  τη  λίστα  των  ηθοποιών  

που  ντύθηκαν  με  Armani  και  τους  τίτλους  των  κινηματογραφικών  

ταινιών. 

∗ www.gucci.com : Εδώ  φιλοξενούνται  η  καλοκαιρινή  κολεξιόν (κείμενο  

και  φωτογραφίες),  όλα  τα  αξεσουάρ  του  οίκου,  ιστορικά  στοιχεία,  

βιογραφικά  του  προέδρου  της  εταιρείας,  Domenico  de  Sole,  και  του  

κορυφαίου  σχεδιαστή,  Tom  Ford,  οι  διευθύνσεις  των  καταστημάτων  

σε  όλο  τον  κόσμο  και  η  πορεία  του  οίκου  στο  Χρηματιστήριο. 

∗ www.jpgaultier.fr/index2.html : Περιλαμβάνει  φωτογραφικό  υλικό  από  

όλες  τις  κολεξιόν  του  Jean  Paul  Gaultier ,  τις  απόψεις  του  για  τη  

μόδα  και  τη  διακόσμηση,  πολλά  βιογραφικά  στοιχεία,  τα  ονόματα  

των  καλλιτεχνών  που  έντυσε,  εικόνες  από  τα  μαγαζιά  που  

φιλοξενούν  ρούχα  της  φίρμας  και  τα  σημεία  πώλησης  σε  όλο  τον  

κόσμο. 

www.prada.com : Είναι  υπό  κατασκευή. ∗ 

 

∗ www.made–in–italy.com/fashion/val/val.html: Στη συγκεκριμένη σελίδα  

ο  βασιλιάς  της  απόλυτης  θηλυκότητας,  Valentino  καλοσωρίζει  τους  

επισκέπτες  της  σελίδας  του. Έξι  εικονίδια  παίζουν  το  ρόλο  του  

ξεναγού  σε  μερικές  από  τις  πιο  αντιπροσωπευτικές  κολεξιόν  του  

“μετρ”  από  το  1968  μέχρι  το  1991.    
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13.7]   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  7ο: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  &  E-BUSINESS 
 Ένας  τομέας  που  αξίζει  ιδιαίτερη  προσοχή,  ειδικά  για  την  Ελλάδα  

όσον  αφορά  στο  ηλεκτρονικό  εμπόριο,  

είναι  του  τουρισμού [25]. Τα  μηνύματα  

από  το  εξωτερικό  δείχνουν  την  τάση  για  

μεγάλη  αξιοποίηση  του  Internet  και  στον  

τομέα  αυτό. Ο  θεσμός  των  on-line  

πωλήσεων  διάφορων  υπηρεσιών  τουρι-  

σμού  έχει  αναπτυχθεί  τόσο  στα  κράτη  

της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  όσο  και  στις  

ΗΠΑ. Σήμερα  πλέον,  οι  πελάτες-ταξιδιώτες  

μπορούν  να  πραγματοποιήσουν  κρατήσεις  θέσεων  και  δωματίων  ή  

ακόμη  και  ενοικιάσεις  αυτοκινήτων  σε  πολλά  Web  sites  του  εξωτερικού,  

κάτι  το  οποίο  αρχίζει  να  γίνεται  αναγκαίο  και  στην  Ελλάδα,  μία  

κατεξοχήν  τουριστική  χώρα. Εδώ  έχουν  ήδη  αναπτυχθεί  sites  με  

άφθονες  πληροφορίες  για  τα  μεγάλα  ελληνικά  ξενοδοχεία,  αλλά  το  θέμα  

των  κρατήσεων  θέσεων  τώρα  ξεκινά (Παράρτημα Α).  

 

 Δύο  σημαντικές  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις  που  αναφέρουμε  

παρακάτω,  είναι  οι:  

 www.eloundabeach.gr: Ένα  από  τα  μεγαλύτερα  και  γνωστότερα  

ξενοδοχεία  της  χώρας  μας. Το  μεγαλύ-  

τερο  μέρος  του  περιεχομένου  του    

συγκεκριμένου  site  αφορά  την  παρου-  

σίαση  ξενοδοχείου,  τις  υπηρεσίες  που  

προσφέρει με  τη  χρήση  ειδικών προγραμ-    

μάτων  και  σε  λίγο  καιρό  οι  ενδιαφε-  

ρόμενοι  πελάτες  θα  έχουν  τη  δυνατότητα  

να  κάνουν  και  on-line  κρατήσεις,  μέσω  

πιστωτικής  κάρτας. 
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 www.united–hellas.gr: Περιλαμβάνει  πληροφορίες  σχετικές  με  τουρι-  
στικές  προτάσεις,  εμπορικές  ευκαιρίες  και  προϊόντα,  πρώτες  ύλες  και  

βιομηχανικά  είδη,  υπηρεσίες  και  μεταφορές,  yachting  και  έργα  λαϊκής  

τέχνης.  
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   14:  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο –         
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ   Ε Π Ι Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ 

 
 

14.1]   ΙΑΤΡΙΚΗ  ON–LINE 
 

Εδώ  και  λίγα  χρόνια το  Διαδίκτυο  έχει  ξεφύγει  από  τον  ένα  και  

μοναδικό  ρόλο  που  έπαιζε  μέχρι  τα  τέλη  της  δεκαετίας  του  ’80,  όταν  

ήταν  συνώνυμο  αποκλειστικά  της  επικοινωνίας  και  της  ανταλλαγής    

απόψεων  και  θέσεων  μέσα  σε  αυστηρά  ακαδημαϊκό  πλαίσιο. Έτσι,  

κυρίως  από  τα  μέσα  της  περασμένης  δεκαετίας  και  ξεκινώντας  από  τις  

ΗΠΑ,  το  Internet  άρχισε  να  μεταβάλλεται  σε  ένα  νέο  πεδίο  επιχειρη-  

ματικού  ανταγωνισμού,  αλλά  ταυτόχρονα  να  εξελίσσεται  σε  ένα  μέσο  

έγκυρης  και  έγκαιρης  ενημέρωσης  για  πολλούς  κλάδους  των  θεωρητικών  

αλλά  και  των  πρακτικών  επιστημών. 

 

Σήμερα,  παρατηρώντας  στο  Διαδίκτυο  τις δυνατότητες  και  τα  

πλεονεκτήματα  που  προσφέρουν  συστήματα  και  τεχνολογίες,  όπως  το  

ISDN,  διαπιστώνεται  πως  η  ιατρική  προσφέρεται  για  “άσκηση  εξ’αποστά-     

σεως”. Το  Internet  μπορεί  να  αξιοποιηθεί  ως  επιχειρηματικό  εργαλείο  και  

στο  χώρο  της  ιατρικής,  καθώς  πολλοί  επαγγελματίες  θα  έχουν  την  

ευκαιρία  να  το  χρησιμοποιήσουν  για  καλύτερη  και  αμεσότερη  επικοι-  

νωνία  με  τους  ασθενείς–πελάτες  τους,  καθώς  και  για  υπηρεσίες  “doctor-

to-doctor”.    

 

Το  σύστημα  ISDN  παρουσιάζει  μεγάλη  ανάπτυξη  τα  τελευταία  

χρόνια  σε  ολόκληρο  τον  κόσμο,  αποτελώντας  μία  υψηλής  ταχύτητας  και  

σχετικά  μικρού  κόστους  τεχνολογία,  που  υποστηρίζει  πολλαπλές  

εφαρμογές  υψηλών  απαιτήσεων  και  μεγάλου  εύρους. Μία  από  τις  

εφαρμογές  αυτές,  με  τεράστια  περιθώρια  ανάπτυξης  στη  χώρα  μας,  

όπου  σε  λίγα  μόνο  αστικά  κέντρα  είναι  συγκεντρωμένο  το  μεγαλύτερο  

ποσοστό  της  νοσηλευτικής  υποδομής,  είναι  η  τηλεϊατρική,  δηλαδή  η  

παροχή  έγκυρης  και  έγκαιρης  on-line  διαγνωστικής  αλλά  και  θεραπευ-  

τικής  βοήθειας,  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  αποφεύγονται  οι  άσκοπες  
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μετακινήσεις  των  ασθενών  από  απομακρυσμένες  περιοχές  προς  τις  

πόλεις,  όπου  συνήθως  υπάρχουν  καλύτερα  μέσα  θεραπείας (μεγάλα  

νοσοκομεία). 

 

Στην  τηλεϊατρική  περιλαμβάνεται  ακόμη  η  διαδικασία  τακτικής  “εξ’  

αποστάσεως”  παρακολούθησης  ασθενών  που  πάσχουν  κυρίως  από  

χρόνια  νοσήματα (π.χ.  αναπνευστικά,  καρδιολογικά, κ.ά.). Στην  τηλεϊατρική,  

με  την  ευρύτερη  έννοια  της,  συμπεριλαμβάνονται  ακόμη  οι  ακόλουθες  

υπηρεσίες  και  εφαρμογές:  
 
ρ 

ρ 

ρ 

© 

Τηλεσυμβουλευτική: Περιλαμβάνει  την  οργάνωση  συμβουλίων  ειδικών  

επιστημόνων  με  στόχο  την  αντιμετώπιση  συγκεκριμένων,  σύνθετων – 

συνήθως – καταστάσεων,  όπου  απαιτείται  η  ταυτόχρονη  μελέτη  της  

κατάστασης  του  ασθενούς  από  γιατρούς  διαφορετικών  ειδικοτήτων.  
 

Τηλεδιάγνωση: Περιλαμβάνει  την  εξ αποστάσεως  μελέτη  από  ειδικούς  

των  αποτελεσμάτων  κάθε  είδους  ιατρικών  εξετάσεων,  στις  οποίες  έχει  

υποβληθεί  ο  ασθενής (π.χ.  ακτινογραφίες,  εξετάσεις  αίματος,  εργαστη-  

ριακές  καλλιέργειες  κ.ά.),  και  τη  σύνταξη  σχετικών  αναφορών  για  

έγκαιρη  διάγνωση  πιθανών  ασθενειών,  που  μπορεί  να  εμφανιστούν  

στο  μέλλον. 
 

Τηλεθεραπεία: Περιλαμβάνει  την  εξ’αποστάσεως  παρακολούθηση  και  

θεραπεία  ασθενών,  χωρίς  αυτοί  να  υποχρεώνονται  συχνά  σε  βασανι-  

στικές  μετακινήσεις. 

 

 Στη  συνέχεια  θα  γίνει  μια  αναφορά  σε  δύο  από  τα  καλύτερα  και  

πληρέστερα  επιστημονικά  Web  sites  του  κυβερνοχώρου,  με  ουσιαστικό  

περιεχόμενο  και  υπηρεσίες  doctor-to-doctor: 
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και  θέσεων  για  κάθε  θέμα  ιατρικής  και  φαρμακολογίας. Το  

HealthLinks  Directory  είναι  χωρισμένο  σε  31  κύριες  θεματικές  

κατηγορίες  και  168  υποκατηγορίες,  στις  οποίες  παρουσιάζονται  

περισσότερα  από  400  ειδικά  θέματα. Στο  HealthLinks  Bulletin  Boards 

(Discussion  Groups)  αλλά  και  στις  HealthLinks  Mailing  Lists  οι  

επισκέπτες-χρήστες  επικοι-  νωνούν  μεταξύ  τους  για  οποιοδήποτε  

ιατρικό  θέμα  τους  απασχολεί.  

 

© WebMD  (www.webmed.com):  
 Σύγχρονο ιατρικό  δίκτυο  το  οποίο  

διασυνδέει  ιατρικά  sites  που  παρέχουν  

υπηρεσίες  και  προσφέρει  πληροφόρηση  

απευθυνόμενο  κυρίως  στην  ακαδημαϊκή  

κοινότητα,  και  δευτερευόντως  στους  

επαγγελματίες  του  χώρου  της  ιατρικής. 

 

 Τέλος,  παρακάτω  γίνεται  μια  απλή  αναφορά  σε  μερικά  από  τα  

ιατρικά  sites: 

www.po.com,  www.medforum.com,  www.pharmhealth.com,  www.bbc.co.uk/

health,  www.cnn.com/HEALTH/,  www.health.yahoo.com. 

  

 

 

14.1.1]   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 Στην  Ελλάδα  τα  πράγματα  είναι  πολύ  διαφορετικά. Η  ανάπτυξη  

Web  sites  που  παρέχουν  επίσημη  και  επιστημονική  πληροφόρηση  σε  

θέματα  ιατρικής  είναι  υπόθεση  των  τελευταίων  δύο  ετών. Τώρα  μόλις  

αρχίζει  να  γίνεται  από  τους  γιατρούς  αντιληπτή  η  αξιοποίηση  του  

Internet  ως  επαγγελματικού  εργαλείου  και  ως  ενός  μέσου  που  μπορεί  

να  αποφέρει  κερδοφορία  σε  ιδιωτικούς  ιατρικούς οργανισμούς. Επομένως,  

η  σημερινή  κατάσταση  στο  “ιατρικό”  Διαδίκτυο  προβλέπεται  να  

διαφοροποιηθεί  σημαντικά  στα  αμέσως  προσεχή  χρόνια,  καθώς  θα  
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αρχίσουν  να  αξιοποιούνται  τα  επιχειρηματικά  μοντέλα  του  εξωτερικού  και  

να  προσαρμόζονται  στην  ελληνική  πραγματικότητα.   

 Ας  δούμε  πώς  είναι  διαμορφωμένη  η  κατάσταση  στην  Ελλάδα  

σήμερα: 

∗ www.nh.gr/CHIN/tele/index.html: Ένα  νέο  ελληνικό  Web  site  που  

ασχολείται  με  το  πολύ  ενδιαφέρον  

θέμα  της  τηλεϊατρικής  έκανε  πριν  

από  λίγο  καιρό  την  εμφάνιση  του  

στο  Internet,  με  στόχο  την  ενημέ-  

ρωση  των  πολιτών  τόσο  σε  γενικά  

θέματα  ιατρικής  όσο  και  ειδικότερα  

σε  θέματα  τηλεϊατρικής. Περιέχει  

έναν  μεγάλο  αριθμό  πληροφοριών  

για  το  ΕΣΥ (Υγεία,  Πρόνοια  και  

Κοινωνική  Ασφάλιση),  εκτενή  ειδική  πληροφόρηση  για  τον  ζακχαρώδη  

διαβήτη  κ.ά.    

 

∗ Εθνικό  Κέντρο  Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr/inform/biblio/dig_library/ 
med.htm): Το  Εθνικό  Κέντρο  Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  ιδρύθηκε  το  1980  

και  αποτελεί  τον  εθνικό  οργανισμό  παροχής  υπηρεσιών  ηλεκτρονικής  

πληροφόρησης  σε  θέματα  έρευνας  

και  τεχνολογίας. Το  εύρος  των  

πηγών  πληροφόρησης,  το  εξειδι-  

κευμένο  προσωπικό  και  η  τεχνική  

υποδομή  του,  καθιστούν  σήμερα  

το  ΕΚΤ  κεντρικό  σημείο  στη  ροή  

της  επιστημονικής  και  τεχνολο-  

γικής  πληροφόρησης  προς  την    

επιστημονική, ερευνητική  και  παρα-    

γωγική  κοινότητα  της  Ελλάδας. Η  ψηφιακή  βιβλιοθήκη  του  ΕΚΤ  

παρέχει  στο  χρήστη,  με  ολοκληρωμένο  τρόπο,  δυνατότητες  

πρόσβασης,  αναζήτησης,  παρουσίασης  και  αξιοποίησης  ψηφιοποιημέ-  

νων  πληροφοριών  από  διασυνδεδεμένα  υποσυστήματα,  εγκατεστη-  
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μένα  σε  διαφορετικούς  γεωγραφικούς  τόπους. Στον  τομέα  της    

ιατρικής  παρέχεται  πρόσβαση  σε  πολλά  ηλεκτρονικά  περιοδικά  και  

μεγάλες  διεθνείς  βάσεις  δεδομένων. 

∗ Care (www.care.gr): Καλοσχεδιασμένο  site,  εύχρηστο  και  πρακτικό,  

με  θέματα  ιατρικής  φροντίδας  και  υγείας. Με  τον  τρόπο  αυτόν,  είναι  

δυνατό  να  ανατρέχει  κανείς  εύκολα  

σε  όλες  τις  πληροφορίες  που  κατά  

καιρούς  φιλοξενεί  και  να  επιχειρεί  

σύνθετες  αναζητήσεις. Στις  βασικές  

επιλογές  του  site  υπάρχουν  θέματα  

υγείας  και  ιατρικής,  θερμιδομετρητής  

οδηγός  υγείας (με  γιατρούς  και  

άλλους  επαγγελματίες  από  το  χώρο  

της  υγείας,  καθώς  και  νοσοκομεία,  διαγνωστικά  κέντρα  με  ποικίλες  

δυνατότητες  αναζήτησης)  κ.λ.π. Ο  θερμιδομετρητής  του  Care  αποτελεί  

μία  βάση  δεδομένων  όπου  μπορεί  κάποιος  να  βρει  πόσες  θερμίδες  

αντιστοιχούν  στις  πιο  συνηθισμένες  τροφές  που  καταναλώνουμε.  

 
 Στη  συνέχεια,  παραθέτουμε  μερικά  από  τα  πιο  σημαντικά  sites: 

www.iatrikh.gr,  www.iatronet.gr,  www.forthnet.gr/asclepeion/,  www.radiol. 

evangelism.hosp.gr,  www.ppni.gr,  www.ahepahosp.gr,  www.hygeia.gr,   

www.onasseio.gr. 

 
 Τέλος,  γίνεται  μια  αναφορά  σε  sites  ιατρικών  και  φαρμακευτικών  

εταιρειών: 

www.hcs.org.gr,  www.edae.gr,  www.forthnet.gr/hua,  www.eyenet.gr,   

www.eefie.gr,  www.abbott.com,  www.bayer.com,  www.roche.com,   

www.genepharm.gr,  www.vianex.gr,  www.lavipharm.gr.  
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14.1.2]  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ  ΣΕ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
          ΣΥΝΔΕΣΗ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ 

 
 Η  αποτελεσματική  παροχή  ποιοτικών  υπηρεσιών  υγείας  για  όλους  

τους  πολίτες  κατά  το  μέλλον  αποτελεί  μια  από  τις  δυσκολότερες  

προκλήσεις  που  αντιμετωπίζουν  όλες  οι  ευρωπαϊκές  κυβερνήσεις.        

Η  τεχνολογία  και  η  θεραπευτική  αγωγή  στην  υγειονομική  περίθαλψη  

παρουσιάζουν  εντυπωσιακή  βελτίωση,  ενώ  παράλληλα  οι  περισσότερες  

κυβερνήσεις  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση  έχουν  να  αντιμετωπίσουν  

γηράσκοντες  πληθυσμούς  με  μεσομακροπρόθεσμη  πίεση  που  ασκείται  

στις  μελλοντικές  δαπάνες  υγείας. Προκύπτει  επομένως  διπλή  πρόκληση:  

βελτίωση  της  ποιότητας  και  προσβασιμότητας  στην  υγειονομική  περί-  

θαλψη  για  όλους  τους  πολίτες  της  Ένωσης  με  ταυτόχρονο  περιορισμό  

της  συνολικής  δαπάνης [14]. 

 

 Είναι  αδύνατο  να  αντιμετωπισθούν  οι  εν  λόγω  προκλήσεις  χωρίς  

την  ανάπτυξη  και  ευρύτερη  χρήση  πλήρως  ενοποιημένων,  διαλειτου-  

ργικών  και  εκσυγχρονισμένων  συστημάτων  υγείας. Οι  ψηφιακές  τεχνο-  

λογίες  πρέπει  να  συμβάλλουν  σε  βελτίωση  της  παραγωγικότητας  και  

του  πεδίου  εφαρμογής  της  υγειονομικής  περίθαλψης. Δεν  γίνεται  ακόμα  

πλήρης  εκμετάλλευση  του  δυναμικού  αυτού – μόνο  1%  της  συνολικής  

δαπάνης  για  την  υγεία  κατευθύνεται  στην  τεχνολογία  πληροφοριών. 

Συνοψίζοντας,  πρέπει  να  αναπτυχθούν  ασφαλείς  ισορροπίες  για  τη  

σύνδεση  νοσοκομείων,  εργαστηρίων,  φαρμακείων,  κέντρων  πρωτο-  

βάθμιας  περίθαλψης  και  των  κατοικιών. 
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 Οι  κατακερματισμένες  αγορές  υγείας  στην  ΕΕ  συνιστούν  επίσης  

πρόσκομμα  στην  καινοτομία  και  τη  διάδοση  βέλτιστων  πρακτικών.          

Η  υγειονομική  περίθαλψη  αποτελεί  μείζονα  επιχειρηματικό  τομέα.           

Οι  κυβερνήσεις  των  χωρών  της  ΕΕ  δαπανούν,  κατά  μέσο  όρο,  ποσοστό  

μεγαλύτερο  από  8%  του  ΑΕΠ  στην  υγεία,  κατά  συνέπεια,  η  δημιουργία  

ενιαίας  αγοράς  προϊόντων  και  υπηρεσιών  υγειονομικής  περίθαλψης  θα  
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έχει  σημαντική  επίπτωση  στη  μελλοντική  ανταγωνιστικότητα  των  κοινο-  

τικών  εταιρειών  υγειονομικής  περίθαλψης. 

 

 Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  διαθέτει,  στο  πλαίσιο  αυτό,  κάθε  μέτρο  

ενθάρρυνσης  της  συνεργασίας  στην  προστασία  και  βελτίωση  της  

δημόσιας  υγείας,  γεγονός  το  οποίο  δεν  σημαίνει  εναρμόνιση  της  

υγειονομικής  περίθαλψης  σε  ευρωπαϊκό  επίπεδο,  αλλά  οπωσδήποτε  τη  

συνεργασία  κατά  τη  διεξαγωγή  της  έρευνας,  τη  συμφωνία  σε  πρότυπα  

και  προδιαγραφές  προϊόντων  και  τη  συγκρότηση  πανευρωπαϊκών  

ιατρικών  βιβλιοθηκών. 

 

ΣΤΟΧΟΙ  

Έως  το  τέλος  του  2000:  

 

 

 

Βέλτιστες  πρακτικές  υγειονομικής  περίθαλψης  σε  δικτύωση,  παρακο-  

λούθηση  υγείας,  επιτήρηση  ανακοινώσεων  ασθενειών  καθώς  και  

σύνδεσμοι  μεταξύ  νοσοκομείων,  εργαστηρίων,  φαρμακείων,  ιατρών,  

κέντρων  πρωτοβάθμιας  περίθαλψης  και  κατοικιών. 

 

Καθορισμός  των  προτεραιοτήτων  για  σειρά  κεντρικών  πανευρω-  

παϊκών  ιατρικών  βιβλιοθηκών  σε  απευθείας  σύνδεση (επιγραμμικά)  

και  κέντρων  εμπειρογνωμοσύνης  σχετικά  με  την  υγειονομική  

περίθαλψη,  που  πρέπει  να  τεθούν  σε  επιχειρησιακή  λειτουργία  μέχρι  

το  τέλος  του  2004. 

 

Καθορισμός  προτεραιοτήτων  στο  πεδίο  της  τυποποίησης  της  πληρο-  

φορικής  στην  υγειονομική  περίθαλψη,  που  πρόκειται  να  υλοποιηθούν  

έως  το  τέλος  του  2003. 

 

Έως  το  τέλος  του  2003:  

 Όλοι  οι  ευρωπαίοι  πολίτες  έχουν  τη  δυνατότητα  κατοχής  έξυπνης  

κάρτας  υγείας  που  θα  τους  εξασφαλίζει  ασφαλή  και  εμπιστευτική  

πρόσβαση  σε  δικτυωμένες  πληροφορίες  ασθενούς. 
 

Έως  το  τέλος  του  2004:    
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 Όλοι  οι  επαγγελματίες  και  οι  διαχειριστές  στο  χώρο  της  υγείας  

συνδέονται  με  τηλεματική  υποδομή  υγείας  για  πρόβλεψη,  διάγνωση  

και  θεραπεία. 

14.2]  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΓΙΑ  ΑΤΟΜΑ 
     ΜΕ  ΕΙΔΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ 

 
 Οι  εξελίξεις  στις  ψηφιακές  τεχνολογίες  παρέχουν  ευρύ  φάσμα    

δυνατοτήτων  για  την  υπερνίκηση  των  εμποδίων (κοινωνικοοικονομικών,  

γεωγραφικών,  πολιτιστικών,  χρονικών,  κ.λ.π.)  για  μειονεκτούντα  άτομα. 

Προσβάσιμες  και  εύχρηστες  τεχνολογίες  που  ανταποκρίνονται  στις  
ειδικές  ανάγκες  τους,  παρέχουν  τη  δυνατότητα  συμμετοχής  στην  
κοινωνική  ζωή  και  την  εργασία  “επί  ίσοις  όροις”. Η  ένταξη  των  

ατόμων  με  ειδικές  ανάγκες  στην  καθημερινή  ζωή  και  τις  δραστηριότητες  

των  οργανωμένων  κοινωνιών,  υπήρξε  αναμφισβήτητα  μια  από  τις    

μεγαλύτερες  προκλήσεις  του  αιώνα  που  πέρασε. Πολλά  προγράμματα  

και  έργα  πραγματοποιήθηκαν  προς  την  κατεύθυνση  αυτή,  δίνοντας  τη  

δυνατότητα  σε  χιλιάδες  άτομα,  τα  οποία  αντιμετωπίζουν  εγγενείς  ή  επί-  

κτητες  δυσκολίες  στην  όραση,  την  ακοή  ή  την  κίνηση,  να  ενταχθούν  

στο  κοινωνικό  σύνολο, αλλά  και  στο  εργατικό  δυναμικό  πολλών  παραγω-  

γικών  μονάδων  [26].  

 

 Ωστόσο,  αποτελεί  κοινή  άποψη  ότι  πολλά  ακόμα  πρέπει  να  γίνουν  

προκειμένου  τα  άτομα  αυτά  να  απολαμβάνουν  τα  ίδια  προνόμια  στους  

χώρους  εργασίας  τους  με  τους  υπόλοιπους  συναδέλφους. Η  ραγδαία  

ανάπτυξη  τα  τελευταία  χρόνια  των  επιστημών  που  άπτονται  των  

θεμάτων  της  πληροφορικής,  των  τηλεπικοινωνιών,  καθώς  και  εξειδικευ-  

μένων  κλάδων  της  μηχανικής  και  της  ιατρικής  βοήθησε  στην  επίλυση  

μικρών  καθημερινών  προβλημάτων  που  αντιμετωπίζουν  τα  συγκεκριμένα  

άτομα,  καθιστώντας  τα  το  ίδιο (ίσως  και  περισσότερο  από  όσο  αρχικά  

εκτιμούνταν)  παραγωγικά,  ενώ  παράλληλα  τους  δόθηκε  η  δυνατότητα  να  

απασχοληθούν  και  σε  τομείς  που  μέχρι  σήμερα  θεωρούνταν  “απαγορευ-  

τικοί”,  λόγω  των  δυσκολιών  που  αντιμετώπιζαν. 
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 Στο  Internet  υπάρχουν  πολλές  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις  για  άτομα  

με  ειδικές  ανάγκες  όπου  ο  ενδιαφερόμενος  μπορεί  να  πληροφορηθεί  

σχετικά  με  τις  τελευταίες  ιατρικές  εξελίξεις  στο  πρόβλημα  που  αντιμε-  

τωπίζει,  καθώς  και  να  εντοπίσει  εργαλεία  και  εφαρμογές – τα  οποία  

συνήθως  απαρτίζουν  το  αποτέλεσμα  εργαστηριακών  ερευνών – που  

έχουν  ως  σκοπό  να  διευκολύνουν  την  καθημερινή  του  ζωή  στο  σπίτι  ή  

στους  χώρους  εργασίας.  

 

 Ως  κριτήρια  αξιολόγησης  και  επιλογής  των  διευθύνσεων  που  διαθέ-  

τουν  πληροφορίες  για  συσκευές  και  προγράμματα  θεωρήθηκαν:   

Δραγκίνη Ανθή 
σελίδα 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ο  αριθμός  των  βοηθητικών  συσκευών  και  εφαρμογών  που  η  κάθε  

μια  περιέχει, 

η  ύπαρξη  ή  όχι  μηχανισμού  αναζήτησης (search)  συσκευών  ή    

προγραμμάτων  με  βάση  κάποιες  λέξεις  κλειδιά,    

το  είδος  των  πληροφοριών  που  διαθέτουν  για  την  κάθε  συσκευή  ή  

εφαρμογή  καθώς  και   

το  πόσο  εύχρηστα  παρουσιάζονται  οι  πληροφορίες  αυτές.  

 

 Για  τις  ενημερωτικές  διευθύνσεις,  η  αξιολόγηση  έγινε  με  βάση:   

το  αντικείμενο  που  η  κάθε  μια  αφορούσε,   

το  είδος  των  πληροφοριών  που  παρείχε,   

την  πληρότητα  των  πληροφοριών  αυτών  καθώς  και   

τη  συχνότητα  ανανέωση  τους. 

 

 Παρακάτω  γίνεται  μια  αναφορά  σε  μερικά  από  τα  πιο  σημαντικά  

sites: 

⎝ Εθνικό  Ινστιτούτο  για  Τυφλούς  της  Αγγλίας (RNIB,  UK),  

http://www.rnib.org.uk/: μέσα  από  τις  σελίδες  αυτές  παρέχονται  

υπηρεσίες  για  τυφλούς  και  γενικό-  

τερα  για  άτομα  με  προβλήματα  

όρασης. Μπορεί  κανείς  να  βρει    

πληροφορίες  για  περιοδικά  και  

βιβλία  που  εκδίδει  το  συγκεκριμένο  
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ίδρυμα,  τόσο  σε  γραφή  Braille,  όσο  και  ηχογραφημένα  σε  κασέτες. 

Δίνονται  πληροφορίες  για  σχολεία  οργανισμούς  και  υπηρεσίες  που  

παρέχουν  διευκολύνσεις  σε  άτομα  με  προβλήματα  όρασης. Υπάρχουν  

επίσης  νέα  και  ειδήσεις  για  τις  καινούργιες  συσκευές  που  

αναπτύσσονται,  καθώς  και  τις  έρευνες  που  γίνονται  για  τη  βελτίωση  

της  όρασης. Ακόμα,  περιλαμβάνονται  οι  νέες  εκδόσεις  βιβλίων  και  

περιοδικών  που  αφορούν  προβλήματα  όρασης.   

 

⎝ Assistive  Technology  and  Human–Computer  Interaction  Laboratory,   

http://www.ics.forth.gr/proj/rti/index.html: Οι  ερευνητικές  και  αναπτυ-  

ξιακές  δραστηριότητες  του  Εργαστηρίου  Υποστηρικτικής  Τεχνολογίας  

και  Επικοινωνίας  Ανθρώπου – Υπολογιστή  επικεντρώνονται  σε  δύο  

κύριους  στόχους. Ο  πρώτος  αναφέρεται  στην  ανάπτυξη  μεθοδολογιών  

και  τεχνικών  που  προωθούν  την  κοινωνικοοικονομική  ένταξη  των  

ατόμων  με  ειδικές  ανάγκες,  ενώ  ο  δεύτερος  εστιάζεται  στην  εξασφά-  

λιση  πρόσβασης  και  την  αναβάθμιση  της  ποιότητας  της  διαλογικής  

επικοινωνίας  διαφόρων  κατηγοριών  χρηστών  με  υπολογιστικά  συστή-  

ματα,  διαδραστικές  εφαρμογές  και  τηλεματικές  υπηρεσίες,  στα  πλαίσια  

της  υπό  διαμόρφωση  Κοινωνίας  και  Πληροφορίας. Μέσα  σε  αυτά  τα  

πλαίσια,  αναπτύσσονται  ειδικές  εφαρμογές  για  διαπροσωπική  επικοι-  

νωνία,  ειδική  εκπαίδευση,  επαγγελματική  κατάρτιση,  απασχόληση,  

κ.λ.π.,  που  αφορούν  διάφορες  κατηγορίες  ατόμων  με  ειδικές  ανάγκες. 

Στην  ίδια  κατεύθυνση,  πραγματοποιούνται  προσαρμογές  σε  ήδη  

υπάρχουσες  εφαρμογές  και  τηλεματικές  υπηρεσίες,  ώστε  να  είναι  

προσβάσιμες  από  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες,  με  την  προσθήκη  

ειδικών  τεχνικών  διαλογικής  επικοινωνίας  ειδικών  συσκευών  

εισόδου/εξόδου  κ.λ.π.. Επίσης,  με  βάση  τις  αρχές  του  “Σχεδιασμού  

για  Όλους  τους  Χρήστες”,  σχεδιάστηκε  και  υλοποιείται  ένα  πρωτο-  

ποριακό,  περιβάλλον  ανάπτυξης  ενοποιημένων  διεπιφανειών  χρήσης,  

που  υποστηρίζει  καινοτόμους  μεθόδους,  τεχνικές  και  εργαλεία  για  την  

ανθρωποκεντρική  σχεδίαση  και  την  κατασκευή  διεπιφανειών  χρήσης  

που  είναι  προσβάσιμες  και  εύχρηστες  από  όλους  τους  χρήστες. Το  

περιβάλλον  αυτό  επιτρέπει  τη  σχεδίαση,  υλοποίηση  και  αξιολόγηση  
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διεπιφανειών  χρήσης  ανεξάρτητα  από  την  επιλεγμένη  διαλογική  

πλατφόρμα  εργασίας  του  χρήστη,  και  έχουν  την  εγγενή  δυνατότητα  

προσαρμογής  στις  ιδιαίτερες  ικανότητες,  δεξιότητες,  απαιτήσεις  και  

προτιμήσεις  του  τελικού  χρήστη.   

 

⎝ Adaptive  Technology  Resource  Centre – University  of  Toronto,  

www.utoronto.ca/atrc/welcome.html: Σκοπός  του  κέντρου  Adaptive  

Technology  Resource  του  Πανεπιστημίου  του  Τορόντο  είναι  να  

αναπτύξει  και  να  διαδώσει  εναλ-  

λακτικούς  τρόπους  χρήσης  των  

συσκευών  της  καθημερινής  ζωής  

από  τα  άτομα  με  προβλήματα,  

όρασης,  κίνησης,  ή  ακοής. Επίσης,  

να  ενισχύσει  την προώθηση τέτοιων  

βοηθητικών  συσκευών στην εκπαί-  

δευση. Παράλληλα, φροντίζει να είναι  

διαθέσιμες  όλες  αυτές  οι  λύσεις  

στους  σπουδαστές,  τους  καθηγητές  και  το  διοικητικό  προσωπικό  του  

Πανεπιστημίου  και  επιμελείται  για  την  παρουσίαση  τους,  σε  όλη  την  

παγκόσμια  κοινότητα  μέσω  του  Internet. 

 

 

 

14.2.1]   ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ 
 Ένα  από  τα  ζητούμενα  για  τα  επόμενα  έτη  θα  είναι  να  περιορισθεί  

η  απόσταση  που  απομένει  ανάμεσα  στις  τεχνολογίες  και  στα  άτομα  με  

ειδικές  ανάγκες. Η  ευρωπαϊκή  βιομηχανία  δεν  κατάφερε  μέχρι  στιγμής  να  

εκμεταλλευτεί  το  πλήρες  δυναμικό  της  αγοράς  για  προϊόντα  και  

υπηρεσίες  που  απευθύνονται  στην  παραπάνω  ομάδα  χρηστών.               

Η  ανάπτυξη  των  προϊόντων  αυτών,  μπορεί  σήμερα  να  γίνει  με  μικρή  

πρόσθετη  δαπάνη,  χρησιμοποιώντας  τις  αρχές  “Design-for-All” (σχεδια- 

σμός  για  όλους  ή  “Universal  Design”) – μια  προσέγγιση  που  συνεπάγεται  

τη  συνεκτίμηση  των  ειδικών  αναγκών  των  μειονεκτούντων  ατόμων  κατά  
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τη  διαδικασία  σχεδιασμού. Προσυπογράφοντας  τη  δήλωση  αρ.22  στη  

συνθήκη  του  Άμστερνταμ,  οι  επικεφαλής  των  κυβερνήσεων  έχουν  ήδη  

δεσμευθεί  να  λάβουν  υπόψη  τους  τις  ανάγκες  των  μειονεκτούντων.        

Οι  προσπάθειες  πρέπει  τώρα  να  στραφούν  προς  την  υλοποίηση  της  

ανειλημμένης  αυτής  δέσμευσης,  στο  πεδίο  της  κοινωνίας  των  

πληροφοριών [14]. 

 

 Το  νομικό  πλαίσιο  στα  κράτη  μέλη  της  Κοινότητας  παρουσιάζει  

μεγάλη  διακύμανση  στο  πεδίο  αυτό. Συχνά  απουσιάζει  η  τυποποίηση  

προϊόντων  που  προορίζονται  συγκεκριμένα  στην  επιμέρους  αυτή  αγορά. 

Σήμερα,  έπειτα  από  σημαντικές  προσπάθειες,  υπάρχει  ένα  προτεινόμενο  

πρότυπο  προϊόντων  και  υπηρεσιών  για  την  Ευρώπη. Η  Επιτροπή  θα  

αναλάβει  τη  δέσμευση  να  διασφαλίσει  ότι  τα  πρότυπα  αυτά  θα  είναι  

εύχρηστα  για  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες. Η  ευρωπαϊκή  βιομηχανία  πρέπει  

να  σταθεί  στο  ύψος  της  πρόκλησης  αυτής.   

 

 Πρέπει  να  δοθεί  προσοχή  στη  βελτίωση  των  ευκαιριών  εκπαίδευ-  

σης  και  κατάρτισης,  με  ταυτόχρονη  διασφάλιση  της  πλήρους  συμμετοχής  

των  ατόμων  με  ειδικές  ανάγκες  στην  κοινωνική  ζωή. Τα  δίκτυα  πρόνοιας  

πρέπει  να  σχεδιάζονται  έτσι  ώστε  να  παρέχουν  ειδικές  πολυγλωσσικές  

υπηρεσίες  σε  άμεση  ηλεκτρονική  σύνδεση  και  κατά  συνέπεια,  να  αυξά-  

νεται  η  ανεξαρτησία  και  η  ασφάλεια  των  συγκεκριμένων  ατόμων. 

Ψηφιακές  τεχνολογίες  μπορούν  να  διευκολύνουν  τις  διοικητικές  διατυ-  

πώσεις  που  συνεπάγεται  η  συλλειτουργία  ιδιωτικών  και  δημόσιων    

συστημάτων  κοινωνικής  υπηρεσίας.   

 

ΣΤΟΧΟΙ   

Έως  το  τέλος  του  2000: 

 Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  τα  κράτη  μέλη  αναθεωρούν  τη  συναφή  

νομοθεσία  και  τα  προγράμματα  προτύπων  που  πραγματεύονται  την  

κοινωνία  των  πληροφοριών,  αποσκοπώντας  στη  διασφάλιση  της  

συμμόρφωσης  τους  με  τις  αρχές  της  προσβασιμότητας  και  στην  

επιτάχυνση  των  διαδικασιών  τυποποίησης. 
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 Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  θα  προτείνει  σύσταση  προς  τα  κράτη  μέλη  

ώστε  να  λαμβάνονται  υπόψη  οι  απαιτήσεις  των  ατόμων  με  ειδικές  

ανάγκες  κατά  την  αγορά  προϊόντων  και  υπηρεσιών  πληροφοριών  

και  επικοινωνιών. 

Έως  το  τέλος  του  2001: 

 Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  τα  κράτη  μέλη  αναλαμβάνουν  δέσμευση  

για  σχεδιασμό  και  περιεχόμενο  όλων  των  δημόσιων  ιστοθέσεων  με  

τρόπο  προσβάσιμο  στα  άτομα  αυτά. 

 

Έως  το  τέλος  του  2002: 

 Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  θα  υποστηρίξει  τη  δημιουργία  ενός  δικτύου  

κέντρων  αριστείας,  τουλάχιστον  ενός  σε  κάθε  κράτος  μέλος,  που  θα  

αναπτύξει  μια  ευρωπαϊκή  ενότητα  σπουδών  στο  σύστημα  “Design-

for-All”  για  την  κατάρτιση  σχεδιαστών  και  μηχανικών. 
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14.3]  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Η.Ε 

 
 Το  κυριότερο  λειτουργικό  πρόβλημα  στην  αλυσίδα  διακίνησης  του 

κάθε  προϊόντος  που  ξεκινά  από  τη  Βιομηχανία,  πηγαίνει  στο  χονδρε- 

μπόριο  και  στο  λιανεμπόριο  και  καταλήγει  στον  τελικό  καταναλωτή,  είναι  

η  ταχύτητα. Με  δεδομένη  τη  σημερινή  προβληματική κατάσταση  του  

“Just-in-time”  στη  χώρα  μας  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  ή  πιο συγκεκριμένα  

το  EDI  θα  βοηθήσει  τον  μικροέμπορο–τελικό  καταναλωτή  να: 
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δίνει  την  παραγγελία  του  άμεσα (κατάργηση  των  μεσαζόντων)  και  

ευκολότερα,  όποτε  θέλει  και  από  όπου  θέλει,  εξοικονομώντας  χρόνο,  

ενημερώνεται  για  τις  νέες  τιμές,  τα  νέα  προϊόντα  που  κυκλοφορούν,     

επικοινωνεί  αποτελεσματικότερα  με  τον  κύριο  προμηθευτή  του, 

επικοινωνεί  μέσω  internet  για  ενημέρωση  σε  επαγγελματικά  ή  

επιστημονικά  θέματα, 

έχει  ίσες  δυνατότητες  πρόσβασης  στις  πηγές  της  πληροφορίας, 

ενημερώνεται  για  επείγοντα θέματα  που αφορούν  τα ενδιαφέροντα του, 

επικοινωνεί  με  άλλες  του  ίδιου  κλάδου  επιχειρήσεις,  με  αποτέλεσμα  

να  έχει  ένα  μεγάλο  πεδίο  επιλογής, 

ενημερώνεται  για  επιστημονικά  θέματα  που  τον  αφορούν, 

έχει  πρόσβαση  σε  τράπεζες  πληροφοριών, 

εξοφλεί  τους  λογαριασμούς  Τραπέζης  από  το  μαγαζί  του  (WEB-

BANKING).           

 

  Από  την  άλλη  πλευρά  ο  χονδρέμπορος  θα  πετύχει: 

σύσφιξη  των  εμπορικών  του  σχέσεων  με  τους  πελάτες  του, 

βελτίωση  και  επιτάχυνση  των  παρεχομένων  υπηρεσιών, 

εξοικονόμηση  κόστους  αποθεμάτων, 

περιορισμό  των  διαχειριστικών  εξόδων  που  σχετίζονται  με  τα  

τηλεφωνικά  και  τα  ταχυδρομικά  έξοδα,  τη  χρήση  χαρτιού  την 

επαναπληκτρολόγηση  και  τα  λάθη, 
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βελτιωμένη  ενημέρωση  των  μελών,  βελτιωμένη  επικοινωνία  με  συνε- 

ργάτες  και  φορείς, 

προώθηση  των  προϊόντων   σε  σύγχρονες  τεχνικές,  

δικτυακή  συμπεριφορά  των  Ευρωπαίων. 

 Επιπλέον,  σε  κοινωνικό  επίπεδο  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο:   

προσφέρει  νέες  μεθόδους  κοινωνικού  διαλόγου  σε  τοπικό,  περιφε-  

ρειακό  και  εθνικό  επίπεδο, 

παρέχει  έγκυρη  και  ταχύτατη  ενημέρωση, 

διευκολύνει  τα  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες, 

προσδίδει  συνεχές  επικοινωνία  24  ώρες  το  24ωρο, 

μεγιστοποιεί  το  κοινωνικό  όφελος, 

αποτελεί  το  ξεκίνημα  νέων  κοινωνικών  διαρθρώσεων.   

 

 Από  την  άλλη  πλευρά  όμως,  μερικές  φορές,  με  το  Η.Ε.: 

ελλοχεύει  κίνδυνος  αλλοίωσης  της  πολιτισμικής  ταυτότητας,  της  

γλώσσας  και  κληρονομιάς, 

το  προσωπικό  απόρρητο,  στις  ηλεκτρονικές  συναλλαγές  δεν  προστα- 

τεύεται  επαρκώς, 

υπάρχει  έλλειψη  “συλλογικότητας”  της  κοινωνίας  με  την  υιοθέτηση  

του  ατομοκεντρισμού  και 

έλλειψη  προσωπικής  επαφής.  

 

 Επίσης,  με  το  e-commerce  παρέχεται  μια  αναβάθμιση  οικονομικών  

ευκαιριών,  όπως: 

ενίσχυση  της  παραγωγής, 

εξοικονόμηση  χρόνου (ταχύτερη  πρόσβαση  στην   αγορά)  και  χώρου, 

μειωμένο  κόστος  διαφήμισης  και  διανομής, 

χαμηλότερες  τιμές,  μεγάλη  ποικιλία  προσφορών, 

παγκόσμια  πρόσβαση  στo  e-shopping,  με  αποτέλεσμα  μεγαλύτερη  

ζήτηση  από  τον  παραδοσιακό  τρόπο  συναλλαγής, 

“πρακτικότερη”  αλυσίδα  προμήθειας,  ως  προς  το  κόστος  και  τις  

χρονικές  καθυστερήσεις, 

μείωση  χρόνου  συναλλαγών, 
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βελτίωση  ποιότητας  συναλλαγών, 

αύξηση  δυνητικών  πελατών. 

 

 

 

 Περισσότερο  ενθαρρυντικά  είναι  τα  στοιχεία  που  αφορούν  την  

αποδοχή των  λύσεων  ηλεκτρονικού  εμπορίου  που  προσφέρονται  σήμερα  

μέσω του  Δικτύου  στους  Ευρωπαίους  καταναλωτές. Σύμφωνα  με  σχετική 

έρευνα  της  IDC  Research,  http://www.idc.com,  στη  Δυτική  Ευρώπη,  το  

ηλεκτρονικό  εμπόριο  απέφερε  συνολικό  τζίρο  ύψους  5,6  δισεκατομ-  

μυρίων  δολαρίων. Αξίζει  να  σημειωθεί  όμως  ότι  το  μεγαλύτερο κομμάτι  

από  το  παραπάνω  ποσό  αφορούσε  συναλλαγές  μεταξύ   εταιρειών  και  

όχι  απευθείας  πωλήσεις  σε  τελικούς  χρήστες. 

 

 Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  της  μελέτης,  το  ποσοστό  των  δυτικο- 

ευρωπαίων  που  είχαν  πρόσβαση  στο  Δίκτυο  την  περασμένη  χρονιά  

προσέγγισε  το  10%,  αλλά  οι  εκτιμήσεις  θέλουν  το  ποσοστό  να  παρου-

σιάζει  ραγδαία  αύξηση  τα  επόμενα  δύο  χρόνια,  προσεγγίζοντας  το 35%  

μέχρι  το  2002.    
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14.4]   Η  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ  Η.Ε  &  Ο  ΟΟΣΑ 
 
 Το  ηλεκτρονικό  εμπόριο (Η.Ε)  αποτελεί  μια  μόνιμη  πλέον  παρουσία  

στη  ζωή  μας. Νέες  επιχειρηματικές  κινήσεις  στον  τομέα  αυτόν,  περι-  

γραφές  ευκαιριών,  δυνατοτήτων  αλλά  και  κινδύνων,  εξελίξεις,  αποφάσεις  

και  ρυθμίσεις  γύρω  από  αυτό  το  θέμα,  βρίσκουν  καθημερινή  σχεδόν  

θέση. 

 
 Στην  Ελλάδα,  το  θέμα  αυτό  εξελίχθηκε  με  μια  σχετική  καθυστέ-  

ρηση  από  τις  υπόλοιπες  αναπτυγμένες,  ή  περίπου  αναπτυγμένες  χώρες,  

τόσο  σε  ότι  αφορά  τη  θέση  του  e-commerce  στην  αγορά,  όσο  και  για  

τα  προβλήματα  που  δημιουργεί. Και  επειδή  αποτελεί  τελείως  καινοφανή  

πρόκληση  και  προοπτική,  δημιουργεί  πράγματι  αρκετά  προβλήματα,  για  

τα  οποία  η  διάρθρωση  και  οι  θεσμοί  της  Κοινωνίας  και  της  Αγοράς  δεν  

ήταν  επαρκώς  έτοιμοι. 

 

 Η  παγκόσμια  δυναμική  του  e-commerce,  ή  καλύτερα,  οι  προκλήσεις  

που  θέτει  και  τα  προβλήματα  που  τη  συνοδεύουν,  οδήγησε  τα  όργανα  

του  ΟΟΣΑ (Οργανισμός  Οικονομικής  
Συνεργασίας  και  Ανάπτυξης)  να προ-  

χωρήσουν  σε  μια σειρά  πρωτοβουλιών. 

Οι  πρωτοβουλίες  αυτές,  ανάδειξαν  και  

υπογράμμισαν  την  οικουμενικότητα  του  

φαινομένου  αυτού,  η  πορεία  του  

οποίου  υπερβαίνει  και  επαναπροσδιο-  

ρίζει  όλα  τα  σύνορα  του  κόσμου  μας,  πολιτικά,  οικονομικά,  πολιτι-  
στικά,  επαγγελματικά  και  κοινωνικά (Παράρτημα Β). 

 

 Ο  στόχος  του  ΟΟΣΑ  είναι  να  διερευνηθούν  τα  καίρια  θέματα  που  

συνοδεύουν  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  και  να  δημιουργηθεί  το  κατάλληλο  

Δραγκίνη Ανθή 
σελίδα 174 

 



Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και οι Κοινωνικοοικονομικές του Επιπτώσεις 

πλαίσιο  παντού,  ώστε  να  δρέψει  ο  κόσμος  τα  τεράστια  αναμενόμενα  
οικονομικά  οφέλη  του  Η.Ε  και  να  εξασφαλιστεί  η  συνέχιση  της  ανά-  
πτυξης  του,  αλλά  με  μια  κοινωνικά  υπεύθυνη  διαδικασία. Ορόσημο  

στις  πρωτοβουλίες  του  ΟΟΣΑ  υπήρξε  η  Υπουργική  Σύνοδος  της  

Οττάβα,  στόχος  της  οποίας  η  προώθηση  του  Η.Ε  σε  όλο  τον  κόσμο.  

 Η  ατζέντα της  Συνόδου επικεντρωνόταν  σε τέσσερα κρίσιμα  ζητήματα: 

2 

2 

2 

2 

Οικοδόμηση  εμπιστοσύνης  για  χρήστες  και  καταναλωτές. 

Εγκαθίδρυση  θεμελιωδών  κανόνων,  για  την  ψηφιακή  αγορά. 

Αναβάθμιση  της  πληροφοριακής  υποδομής  για  το  e-commerce. 

Μεγιστοποίηση  των  ωφελειών  για  όλους.      

 
 Σύμφωνα  με  τα  συμπεράσματα  της  Συνόδου  η  οικουμενικότητα  

του  φαινομένου  του  e-commerce  επιβάλλει  οικουμενικές  προκλήσεις  σε  

κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, στο  εργατικό  κίνημα  και  στα  συλλογικά  σώματα    

εφόσον  όλοι  επιδιώκουν  τη  μεγιστοποίηση  και  αριστοποίηση  της  ανάπτυ-  

ξης  του. Ο  ρόλος  των  κυβερνήσεων  στο  Η.Ε  στοχεύει  στο  κοινό  

συμφέρον,  περιλαμβάνει  την  άρση  των  εμποδίων  που  δεν  χρειάζονται,  

την  εφαρμογή  θεμελιωδών  κανόνων  που  θα  είναι  αναλογικοί,  διαφανείς,  

συνεπείς  και  προβλέψιμοι  και  θα  παρέχονται  διευκολύνσεις  για  την  

οικουμενική  συνεργασία  όλων  των  παικτών. Ο  ρόλος  του  ιδιωτικού   
τομέα  είναι  ηγετικός  και  αναμένεται  να  συμβάλλει  στη  διέγερση  της  

ανάπτυξης  μέσω  επενδύσεων,  καινοτομιών,  ανάπτυξης  υπηρεσιών  και  

λύσεων. Στα  αποτελέσματα  της  Συνόδου,  οι  Υπουργικές  Δηλώσεις  που  

εκδόθηκαν,  αποτέλεσαν  αρχές  και  στόχους  που  κατεύθυναν  την  εργασία  

που ακολούθησε  στα  όργανα  του  ΟΟΣΑ. Η  εργασία  αυτή  χαρτογραφή-  

θηκε  στο  Σχέδιο  Δράσης  του  ΟΟΣΑ  για  το  e-commerce  (σελ.27-31) [27]. 

  

 Ένα  χρόνο  μετά  την  Οττάβα,  διοργανώθηκε  το  Φόρουμ  του  ΟΟΣΑ  
για  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  στο  Παρίσι11,  που  είχε  ως  στόχους: 

 

 

να  προωθήσει  και  να  ενισχύσει  το  διάλογο  και  το  συντονισμό  

ενεργειών, 

να  καταγράψει  την  πρόοδο  που  συντελέσθη  στον  ένα  χρόνο  από  τη  

Σύνοδο  της  Οττάβα, 
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να  προσδιορίσει  προτεραιότητες  για  την  εργασία  που  μένει  να  

ακολουθήσει.  

 

 

 Τα  συμπεράσματα  των  θέσεων  και  αντιθέσεων,  του  Φόρουμ  στο  
Παρίσι,  θα  μπορούσαν  να  συνοψιστούν  ως  εξής: 
 

 Οικοδόμηση  εμπιστοσύνης  για  χρήστες  και  καταναλωτές. Το  ζητού-    

μενο  είναι  να  δημιουργηθεί  στους  χρήστες  και  καταναλωτές  η  

πεποίθηση  ότι:   

h 

h 

h 

οι  συναλλαγές  τους  είναι  εγγυημένες,   

υπάρχουν  μηχανισμοί  επίλυσης  διαφορών  και  εξασφάλισης,   

η  ιδιωτική  ζωή  και  τα  προσωπικά  δεδομένα  τους,  προστα-  

τεύονται  επαρκώς.  

   

 Χωρίς  αυτό  το  κλίμα  εμπιστοσύνης,  το  e-commerce  θα  αργήσει  να  

αποδώσει  τα  αναμενόμενα. Μόνο  το  30%  των  πελατών  που  ξεκινούν  

μία  συναλλαγή  στο  διαδίκτυο  στις  ΗΠΑ  φτάνει  τελικά  να  την  ολοκλη-  

ρώσει,  εξαιτίας  κυρίως  της  αβεβαιότητας  για  τα  παραπάνω. Για  την  

αποτελεσματική  προώθηση  και  διευθέτηση  θεσμών  και  μηχανισμών  που  

να  εμπνέουν  εμπιστοσύνη,  απαιτείται  σημαντική  αυτορρύθμιση  των 

επιχειρηματιών,  αλλά  κυρίως  συνεργασία  κρατικών  και  ιδιωτικών  φορέων  

για  την  καλύτερη  επιλογή  μέτρων. Ο  όρος  που  ακούστηκε  πολύ  είναι: 

Συνρύθμιση.  

  

 Στον  ΟΟΣΑ  επιτελείται  τεράστιο  έργο  σύνταξης  οδηγιών  για  
την  προστασία  των  καταναλωτών,  των  δεδομένων  και  των  συναλ-  
λαγών,  την  πιστοποίηση  και  αυθεντικοποίηση,  όπως  επίσης  την  
παρακολούθηση  της  προόδου  που  συντελείται  παγκοσμίως  σε  όλα  
τα  σχετικά  ζητήματα.  
 

  Εγκαθίδρυση  θεμελιωδών  κανόνων για  την ψηφιακή  αγορά. Στην περί-   

πτωση  αυτή,  το  ζητούμενο  είναι  να  εφαρμόζονται  οι  αρχές  της    
                                                                                                                                                                      
11 από  12–13  Οκτωβρίου,  1999 
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φορολογίας  και  στο  e-commerce  όπως  εφαρμόζονται  σε  οποιαδή-  

ποτε  συναλλαγή  στο  παραδοσιακό  εμπόριο,  χωρίς  διακρίσεις. 

 

 

Δραγκίνη Ανθή 

  Αναβάθμιση  της  πληροφοριακής  υποδομής  για  το  e-commerce.       

Η  Διεθνής  Ομάδα  Χρηστών  Τηλεπικοινωνιών (INTUG)  ως  κύριος  

εισηγητής,  κατάθεσε  τα  εξής: 

h 

h 

h 

h 

Το  κρίσιμο  ζήτημα  για  την  ανάπτυξη  του  ηλεκτρονικού  

εμπορίου,  είναι  η  ανάπτυξη  ευρυζώνιας  υποδομής. 

Η  επανάσταση  του  ασύρματου  ευρυζώνιου  τοπικού  βρόχου  

είναι  καθ’οδόν. 

Κατεύθυνση  προς  θεμελιώδη  αλλαγή  της  χρήσης  του  

δικτύου  προς  περιβάλλον  “πάντα  επί  γραμμής” (always  on),  

ώστε  να  διευκολύνεται  η  αποτελεσματική  αξιοποίηση,  αλλά  

και  η  καινοτομία  στις  υπηρεσίες  του  Η.Ε. 

Η  αποτελεσματική  διασύνδεση,  δηλαδή  φθηνότερη  και  με  

απλούστερες  διαδικασίες,  είναι  μία  ακόμη  προϋπόθεση  για  

την  ανάπτυξη  του  e-commerce  και  του  Διαδικτύου  γενικά. 

 

  Μεγιστοποίηση  των  ωφελειών  για  όλους. Αυτό σημαίνει απομάκρυνση  

των  εμποδίων  για  την  εκμετάλλευση  του  πλήρους  δυναμικού  του  

ηλεκτρονικού  εμπορίου,  για  το  κοινό  όφελος  όλων  των  μελών  της  

κοινωνίας. Στις  ανεπτυγμένες  χώρες,  το  Διαδίκτυο  αναπτύσσεται  με  

ρυθμούς  που  δεν  γνώρισε  ποτέ  ο  κόσμος. Παρέχει  τεράστιες  δυνα-  

τότητες  οικονομικής  συμμετοχής  και  ανάπτυξης. Παρουσιάζει  όμως  

και  πρωτοφανείς  κινδύνους. Για  τους  εργαζόμενους  σε  εξαρτημένη  

εργασία,  είναι  μία  πρόκληση  με  σημαντικούς  κινδύνους. Αλλάζουν  οι    

απαιτήσεις  αλλά  και  οι  τρόποι  εργασίας,  κοινωνικής  ασφάλισης,  

συνδικαλισμού. Οι  λιγότερο  ανεπτυγμένες  χώρες  ανακαλύπτουν  ευκαι-  

ρίες: απομονωμένες  μέχρι  πρότινος  κοινότητες, μπορούν  να  συμ-  

μετέχουν  ενεργά  στην  παγκόσμια  οικονομική  ζωή,  με  πολύ  χαμηλό  

κόστος,  άρα  εφικτό  για  αυτούς,  μέσω  του  Η.Ε. 
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14.4.1]   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Το  διαδίκτυο  γενικά  και  μέσα  σε  αυτό,  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  

ειδικά,  αποτελούν  οικουμενική  κοινωνικοοικονομική  επανάσταση, αυτό 

που  καλείται  “paradigm  sift”,  μετατόπιση  και  μεταβολή  του  κοινωνικού  

υποδείγματος  ή  μοντέλου. 

 

 Ως  επανάσταση,  συνοδεύεται  από  οικουμενικές  ευκαιρίες (για  

όλους),  αλλά  και  απειλές (για  τους  περισσότερους). Σήμερα  παρατη-  
ρείται  και  οικουμενική  προσπάθεια  να  απαλυνθούν  οι  απειλές  και  
να  ενισχυθούν  οι  ευκαιρίες. Στον  ΟΟΣΑ,  οι  προσπάθειες  είναι  πολλές  

και  ελπιδοφόρες. Μία  από  αυτές  ήταν  το  παραπάνω  Φόρουμ,  το  οποίο  

είχε  μεγάλη  σημασία  και  επιτυχία,  αλλά  σε  συμβολικό  και  σημειολογικό  

επίπεδο  και  όχι  σε  αποφασιστικό,  ή  λειτουργικό. Όλες  οι  ανακοινώσεις  ή  

αναφορές,  που  έγιναν  στο  Φόρουμ,  ήταν  για  σημαντικό  έργο  που  

“προχωράει”. Δεν  φαίνεται  όμως  να  ολοκληρώθηκε  κάποιο  κάπου  και,  

που  είναι  πολύ  σημαντικό,  πολλά  απαραίτητα  έργα  δεν  έχουν  ξεκινήσει  

ακόμα. 

 

 Καταδείχθηκε  όμως  η  συνειδητοποίηση  των  εμπλεκόμενων  
παικτών,  για  το  μέγεθος  και  τη  σημασία  του  θέματος  και  η  διά-  
θεση  για  κοινή  αντιμετώπιση. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  15:  Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ –           
Ν Ε Ε Σ  Τ Α Σ Ε Ι Σ – Μ Ε Λ Λ Ο Ν 

 
 

15.1]   ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΕΜΠΟΡΙΟ 
      (ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: E-COMMERCE,                        

E-BUSINESS,   E-EVERYTHING) 
 
 Σε  λίγα  χρόνια  δεν  θα  υπάρχουν  εταιρείες  που  θα  εμπορεύονται  

εκτός,  ή  εντός  Internet. Απλούστατα,  οι  εκτός  Internet  θα  έχουν  βάλει  

“λουκέτο”. Το  Συνέδριο  που  έγινε  στη  Θεσσαλονίκη,  χάρη  στην  πρωτο-  

βουλία  των  Επιχειρηματιών  Βορείου  Ελλάδος,  ήταν  ιδιαίτερα  χρήσιμο  και  

ολοκληρωμένο. Αναφέρθηκαν  διάφορες  απόψεις  για  το  e-commerce  από  

σημαντικές,  διεθνούς  κύρους,  προσωπικότητες  και  εκπροσώπους  οργανι-  

σμών. Παρακάτω  παραθέτουμε  ορισμένες  από  αυτές (σελ.34-37) [28]. 

 

 Η  σημαντικότερη  προσωπικότητα  που  συμμετείχε  στο  Συνέδριο,  

ήταν  ο  κ.  Μιχάλης  Δερτούζος (Διευθυντής  MIT  Laboratory  for  Computer  

Science). Φύσει  αισιόδοξος  και  με  αγάπη  πάντα  για  την  Ελλάδα,  ήταν  

ιδιαίτερα  ενθουσιώδης  για  τις  ελληνικές  προοπτικές. Πιστεύει  ότι  το  

Ηλεκτρονικό  Εμπόριο,  καθώς  και  το  Διαδίκτυο  προσφέρεται  για  την  

Ελλάδα  και  ότι  πρέπει  να  γίνει  εκμετάλλευση  της  συγκεκριμένης  

ευκαιρίας  για  την  ανάπτυξη  λογισμικού  και  νέων  υπηρεσιών. 

 

 Ο  κ.  Γ.  Μητακίδης (Διευθυντής  “Γ.Δ.  Κοινωνίας  των  Πληροφοριών”  

Ευρωπαική  Επιτροπή),  θεωρεί  ότι  είναι  χρήσιμος  ο  αρχικός  προσανατο-  

λισμός  του  Συνεδρίου  αλλά  και  της  Ελλάδας  προς  τα  Βαλκάνια  και  τη  

Νοτιοανατολική  Ευρώπη. Το  Η.Ε,  αν  και  καταργεί  τις  αποστάσεις,  

χρειάζεται  και  την  προσωπική  επαφή  για  την  απόκτηση  αμοιβαίας  

εμπιστοσύνης. Σαν  κύρια  τάση  της  τεχνολογίας,  προσανατολίζεται  προς  

τη  σύζευξη  Διαδικτύου  και  Κινητής  Τηλεφωνίας.  

 

 Από  την  κ.  Μαρία  Οικονομίδου  (HEWLETT  PACKARD  consulting),  

έγινε  φανερή  η  τοποθέτηση  μιας  μεγάλης  εταιρείας  σαν  την  HEWLETT  

PACKARD  στις  εξελισσόμενες  τεχνολογίες. Η  HP  θέτει  σαν  στρατηγικό  
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εταιρικό  στόχο  την  παροχή  e-services. Σαν  e-service,  ορίζει  μια  υπη-  

ρεσία,  ή  πηγή,  που  μπορεί  να  είναι  προσιτή  μέσω  του  Διαδικτύου  σε  

χρήστες,  επιχειρήσεις,  ή  ακόμη  και  οντότητες (things). Η  επόμενη  γενιά  

των  e-services  θα  είναι  υπερσύνολο  των  υπηρεσιών  e-commerce  και       

e-business. Θα υπάρχει  ανοικτή  πλατφόρμα τοποθέτησης στο διαδίκτυο  

οποιουδήποτε  προϊόντος,  ή  υπηρεσίας. Οι  καταναλωτές  θα  αντλούν  τις  

πληροφορίες  τους  άνετα  και  αποδοτικά  από  το  κινητό  τους,  το  αυτοκί-  

νητο, την  τηλεόραση  κλπ. Θα  πληρώνουν  μόνο  αυτό  που  χρησιμοποιούν.   

 

 Ίσως  η  πιο  σημαντική  από  όλες  τις  παρουσιάσεις,  ήταν  αυτή  του  

Gerry  McGurgan  “VOCEAN  Ltd”  Ιρλανδία. Η  Ιρλανδική  αυτή  εταιρεία,  

ειδικεύεται  στην  παραγωγή  λογισμικού,  με  το  οποίο  πραγματοποιούνται  

δημοπρασίες  προμήθειας  υλικών  μέσω  του  Διαδικτύου. Όταν  χρειάζεται  

υλικά,  π.χ.  οπτικές  ίνες,  γίνεται  προκήρυξη  στο  Διαδίκτυο  και  ορίζεται  η  

μέρα  και  η  ώρα  της  δημοπρασίας. Επιτυγχάνονται  έτσι: 

 
 
 

Συμμετοχή  μόνο  των  εταιρειών  που  προσφέρουν  υπηρεσίες  Η.Ε.  

Διαφάνεια. 

Αριστοποίηση  τιμής  και  ποιότητας. 

 

 Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  ο  ΟΟΣΑ,  έδωσαν  έμφαση  στο  κανονι-  

στικό  πλαίσιο  και  στα  κίνητρα  προς  τις  επιχειρήσεις,  ιδίως  τις  μικρο-  

μεσαίες  για  την  ανάπτυξη  του  e-commerce. Από  την  κ. Rozalie Zobel  της  

Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  υπήρξαν  κάποια  νούμερα. Τα  νούμερα  αυτά   

αφορούν  πωλήσεις  μέσω  Διαδικτύου   όπως  εμφανίζονται  στο  διάγραμμα:  

80 170
390

970

2000

3200

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Πωλήσεις  μέσω  Διαδικτύου  σε  δις  δολάρια

Δραγκίνη Ανθή 
σελίδα 180 



Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και οι Κοινωνικοοικονομικές του Επιπτώσεις 

 Δηλαδή  για  το  2003,  προβλέπονται  πάνω  από  3  τρισεκατομμύρια  

δολάρια  πωλήσεις. Ο  ΟΟΣΑ  αποτελεί  ένα  διεθνές  όργανο  για  θέματα  

που  σχετίζονται  με  τους  καταναλωτές. Θεσπίζει  μεταξύ  άλλων  κατευ-  

θυντήριες  γραμμές  για  την  προστασία  του  καταναλωτή  στα  πλαίσια  του  

Η.Ε. Οι  γραμμές  αυτές,  αποτελούν  σύσταση  για  δημόσιους  οργανισμούς,  

επιχειρήσεις,  καταναλωτές  και  τους  εκπροσώπους  τους. Τέλος,  ο  ΟΟΣΑ  

έχει  εκδώσει  σημαντικές  εργασίες  για  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο.  

 

 Η  άποψη  των  καταναλωτών  εκπροσωπήθηκε  από  τον  κ.  Μαγούλα  

Γεώργιο (Σύνδεσμος  Προστασίας  Καταναλωτών). Από  την  παρουσίαση  

του,  αναδεικνύονται  προβλήματα  και  ασάφειες  που  αντιμετωπίζουν  οι          

καταναλωτές. Για  παράδειγμα  η  τοποθεσία  μιας  εταιρείας  στο  Διαδίκτυο,  

που  αποτελεί  το  ηλεκτρονικό  μαγαζί,  μπορεί  να  εξαφανιστεί. Επιπλέον,    

η  μετάδοση  προσωπικών  και  οικονομικών  στοιχείων  μπορεί  να  μην  είναι  

ασφαλής,  ή  ακόμη,  επειδή  η  εμπορική  πράξη  αφορά  συχνά  διαφορετικές  

χώρες,  σε  περίπτωση  διαφωνίας,  ποιας  χώρας  το  δίκαιο  θα  εφαρμοστεί,  

αποτελούν  μια  σειρά  έντονων  προβληματισμών. Αναφέρθηκαν  πολλές  

περιπτώσεις  κακής  μεταχείρισης  καταναλωτών  από  αγορές  που  πραγμα-  

τοποίησαν  μέσω  του  δικτύου. 

 

 Τέλος,  ο  κ.  Ν.  Σαλαγιάννης,  Υφυπουργός  Μεταφορών  και  Επικοι-  

νωνιών,  έδωσε  έμφαση  στην  υποχρέωση  της  Πολιτείας  να  παρέχει  σε  

όλους  τους  πολίτες  επαρκή  και  φθηνή  τηλεπικοινωνιακή  υποδομή. Αυτό  

μπορεί  να  γίνει  μόνο  με  τον  πλήρη  ανταγωνισμό,  που  αναμένεται  να  

επεκταθεί  το  2001  με  την  απελευθέρωση  και  της  σταθερής  τηλεφωνίας. 

Ο  ανταγωνισμός  πρέπει  να  ενισχυθεί  με  τη  δημιουργία  και  δεύτερου  

ΟΤΕ,  με  νέα  εταιρεία  κινητής,  με  την  αποδέσμευση  του  τοπικού  βρόχου  

και  τη  δημιουργία  κατάλληλου  νομοθετικού  πλαισίου. 

 

 

        

 

 

Δραγκίνη Ανθή 
σελίδα 181 



Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και οι Κοινωνικοοικονομικές του Επιπτώσεις 

15.1.1]  ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
 Η  κύρια  αίσθηση  είναι  ότι  οι  εφαρμογές  Ηλεκτρονικού  Εμπορίου  

μέσω  του  Διαδικτύου  θα  κυριαρχήσουν  έναντι  των  άλλων  τεχνολογιών,  

όπως  η  Ηλεκτρονική  Ανταλλαγή  Δεδομένων (EDI).  

 

 Η  συμμετοχή  πολλών  ενδιαφερομένων  στο  Συνέδριο,  φανερώνει  ότι  

ο  κλάδος  θα  έχει  γοργή  ανάπτυξη. Ο  ΟΤΕ  και  οι  Τηλεπικοινωνιακοί  

Οργανισμοί,  μπορούν  να  επωφεληθούν από  το  e-commerce. Εκτός  από  

τη  διασύνδεση,  η  παροχή  πλέον  εξειδι-  

κευμένων  υπηρεσιών  θα  πρέπει  να  είναι  

η  κύρια  επιδίωξη. Η  συνεργασία  εταιρειών  

παροχής  τηλεπικοινωνιακών  υπηρεσιών  

με  αξιόπιστους  οίκους  λογισμικού,  είναι  

μια  διεθνής  πρακτική  που  επικρατεί.        

Η  προσαρμογή  στα  νέα  δεδομένα,  απαιτεί  τη  λειτουργία  παράλληλα  με  

τους  παραδοσιακούς  τρόπους  και  των  συναλλαγών  μέσω  Η.Ε. Οι  εσωτε-              

ρικές  λειτουργίες  μιας  επιχείρησης,  πρέπει  να  προσανατολισθούν  στην  

ίδια  τεχνολογία. 

 

 Τέλος,  το  σημαντικότερο  κομμάτι  το  οποίο  αφορά  τις  συναλλαγές  

μεταξύ  επιχειρήσεων,  πρέπει  να  έχει  απόλυτη  προτεραιότητα. Το  Η.Ε.,                

θα  αλλάξει  ριζικά  τον  τρόπο  διεξαγωγής  του  παραδοσιακού  εμπορίου  

και  θα  αποτελεί  μια  μεγάλη  πρόκληση  για  τις  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις,  

οι  οποίες  αποκτούν  πρόσβαση  σε  μια  τεράστια  αγορά  που  δεν  γνωρίζει  

αποστάσεις  και  σύνορα. Εδικά  η  Ελλάδα,  έχει  ένα  προβάδισμα  υπο-  
δομής  και  τεχνογνωσίας  στον  περίγυρο  της,  το  οποίο  μπορεί  να  
το  εκμεταλλευθεί,  συνεργαζόμενη  με  τις  γειτονικές  της  χώρες. 
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15.2]   ΝΕΕΣ  ΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  ΣΤΟ  Η.Ε 
 Η  παγκοσμιοποίηση  και  ο  ανταγωνισμός  χαρακτηρίζουν  πλέον  

την  αγορά  και  την  οικονομία  την  παρούσα  χρονική  στιγμή. Η  σταδιακή  

απελευθέρωση  και  κατάργηση  των  

συνόρων  για  το  εμπόριο  και  την  

κίνηση  κεφαλαίων  είχαν  ως  αποτέλε-  

σμα  την  ενοποίηση  των  τοπικών    

οικονομιών,  την  αλλαγή  της  φύσης  

του  παγκόσμιου  ανταγωνισμού  και  

την  αύξηση  του  ρυθμού  ανάπτυξης. Βασικός  “μοχλός”  για  τις  εξελίξεις  

είναι  η  τεχνολογία  και  η  εκρηκτική  ανάπτυξη  του  Internet,  το  οποίο    

κατάργησε  και  τα  τελευταία  επικοινωνιακά  εμπόδια,  αλλάζοντας  σταδιακά  

κάθε  τομέα  της  καθημερινής  μας  ζωής. Η  θέληση  για  την  υιοθέτηση  και  

χρησιμοποίηση  των  λεγόμενων  “e-λύσεων”  είναι  κάτι  περισσότερο  από  

φανερή  από  πλευράς  όλων των  εμπλεκόμενων  στην οικονομική  ανάπτυξη  

των  φορέων (κυβέρνησης  και  επιχειρήσεων). Το  ζητούμενο  λοιπόν  είναι  η  

ενεργητική  δραστηριοποίηση  στον  τομέα  του  e-business,  γεγονός  που  

άρχισε  ήδη  να  γίνεται  αντιληπτό  (σελ.14-16) [29].  

 

 Αν  αναλογισθεί  κάποιος  τις  πρόσφατες  κινήσεις  των  ελληνικών  

επιχειρήσεων,  με  σημαντικότερα  παραδείγματα  τα  μεγάλα  portals 

(www.in.gr,  www.pan.gr,  www.thea.gr),  τα  e-shops (τύπου  www.plaisio.gr),  

το  χώρο  του  e-banking (π.χ.  WINBank  Ομίλου  Πειραιώς,  Εγνατία,  

Eurobank),  καθώς  και  τις  δραστηριότητες  των  Internet  Service  Providers 

(π.χ.  Forthnet,  Otenet,  Hellas  on  line,  Compulink),  θα  μπορέσει  να  

καταλήξει  στο  συμπέρασμα  ότι  “κάτι”  άρχισε  να  κινείται  και  στον          

ελληνικό  χώρο. Άλλωστε,  η  διεθνής  πρακτική  έχει  αποδείξει  ότι  είναι  

αναγκαία  η  δραστηριοποίηση  στο  χώρο  του  Internet  και  ειδικότερα  του  

e-business,  καθώς  είναι  σχεδόν  βέβαιο  ότι  η  άρνηση  συμμετοχής  στις  

ραγδαίες  εξελίξεις  της  λεγόμενης  “ψηφιακής”  οικονομίας  μπορεί  να  

αποτελέσει  σημαντική  τροχοπέδη  στην  ανάπτυξη  της  ελληνικής  

Οικονομίας  και  του  Η.Ε.  ταυτόχρονα,  με  δυσκολία πρόβλεψης  ακόμα  και  

για  τις  επιπτώσεις  που  θα  υπάρξουν  για  το  κοινωνικό  σύνολο.   
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15.3]   ΤΟ  E-COMMERCE  ΣΗΜΕΡΑ  ΚΑΙ  ΑΥΡΙΟ 
 Ριζικές  αλλαγές  διαφαίνονται  στον  τρόπο  και  στις  μεθοδολογίες  που 

ακολουθούνται  στους  τομείς  των  συναλλαγών  και  του  εμπορίου  λόγω  

της  ραγδαίας  εισόδου  των  ηλεκτρονικών  μέσων  και  της  πληροφορικής. 

 

 Οι  επενδύσεις  σε  υποδομές  και  τεχνολογίες  που  πραγματοποιούνται 

αυτή  την  περίοδο  παρουσιάζουν  ανοδική  πορεία  και  προβλέπεται, 

σύμφωνα  με  στοιχεία  του  ανεξάρτητου  οργανισμού  DATAMONITOR,      

να αυξηθούν  δεκατρείς  τουλάχιστον  φορές  έως  το  2001. Οι  επενδύσεις  

αυτές  αφορούν  τόσο  τη  ριζική  αλλαγή  των  εμπορικών  και  διαχειριστικών  

εφαρμογών  πληροφορικής,  τις  υποδομές  επικοινωνιών  και  τηλεπικοινω-  

νιών,  τις  επενδύσεις  σε  τεχνολογίες  και  εργαλεία πληροφορικής,  την  

εκπαίδευση,  όσο  και  την  αναμόρφωση  επιχειρησιακών  διαδικασιών  και  

μια  σειρά  άλλων  κινήσεων  εντός  και  εκτός  των  επιχειρήσεων  και  

οργανισμών. Η  επιτάχυνση  των  επενδύσεων  για  την  ταχύτερη  και  

διευρυμένη  εφαρμογή  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου  είναι  φανερό  ότι  θα  

συνδέεται  άμεσα  και  με  την  εφαρμογή  του  ευρώ  μέχρι  το  2002.  

 

  Oι  δαπάνες  των  χωρών  που  έχουν  και  το  μεγαλύτερο  μέρος  του    

“καλαθιού”  του  ευρώ  όπως  η  Γερμανία,  η  Αγγλία,  η  Γαλλία  και  η  Ιταλία, 

με  τις  δύο  πρώτες  να  ξεχωρίζουν,  δαπανούν  σχεδόν  το  70%  από  όλες 

τις  χώρες  της  δυτικής  Ευρώπης. Χωρίς  φυσικά  να  μπορεί  να 

ακολουθήσει  η  Ελλάδα  σε  δαπάνες  είτε  ιδιωτικές  είτε  κρατικές,  συμ- 

μετέχει  και  εκείνη  σε  αυτή  την  κοσμογονία  επενδύσεων  με  αξιόλογες 

προσπάθειες  εταιρειών,  ομίλων  επιχειρήσεων, οργανισμών, πανεπιστημίων 

και  φορέων  που  προσπαθούν  να  μην  αυξηθεί  η  απόσταση  μεταξύ  των 

χωρών  που  σε  δύο  χρόνια  θα  έχουν  δαπανήσει  σχεδόν  εικοσαπλάσια  

διαφορά  από  τη  χώρα  μας  προκειμένου  να  έχουν  αποκτήσει  τα  συγκρι-  

τικά  πλεονεκτήματα  που  έχουν σχέση  με: 

 

 

 

 

ποιότητα  υπηρεσιών,  

ταχύτερη  εξυπηρέτηση  πελάτη,  

διείσδυση  σε  νέες  αγορές,  

αύξηση  πωλήσεων,  
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μείωση  λειτουργικού  κόστους  και  κόστους  πωλήσεων  και  

πολλές  άλλες  έννοιες  που  επιτρέπουν  στις  επιχειρήσεις  να  είναι 

σαφέστερα  ανταγωνιστικές. 

 

 Στην  ελληνική  αγορά  υπάρχουν  ήδη  αρκετές  πρωτοβουλίες  για  

την  ανάπτυξη  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου,  το  οποίο  άρχισε  με  πιλοτικά 

προγράμματα  και  έργα  που  προκήρυξε  με  επιτυχία  το  Υπουργείο 

Ανάπτυξης. Επίσης  οι  πρωτοβουλίες  της  ECR  και  του  HELTRUN  στο 

Οικονομικό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών  έχουν  δημιουργήσει  τους  βασικούς 

πυρήνες  ανάπτυξης  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου  στην  Ελλάδα,  παράλ-  

ληλα  με  τις  κινήσεις  του  Υπουργείου  Οικονομικών  να  υλοποιήσει σειρά  

μέτρων, προκειμένου  οι  φορολογικές  υπηρεσίες  να  αποκτήσουν  συμβατές  

διαδικασίες  με  τις  τεχνολογίες  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου. 

 

 Οι  αλλαγές  που  αναμένονται  σύντομα  στην  αγοραστική  συμπερι- 
φορά  του  κοινού  είναι  μεγάλες και  οι  τομείς  στους  οποίους  τα προϊόντα  

και  οι  υπηρεσίες  είναι  τυποποιημένες,  το  e-commerce  θα  εκτοπίσει  όχι  

μόνο  τις  κλασικές  εμπορικές  συναλλαγές  αλλά και  τις  εργασιακές  σχέσεις  

δεκαετιών. 

 

 Στη  χώρα  μας  επιβάλλεται  να  υπολογίσουμε  ότι  οι  πωλήσεις 

βιβλίων,  μουσικής,  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  και  τυποποιημένου  λογι- 

σμικού,  ταξιδιών,  διακοπών,  ρουχισμού,  καθώς  η  διαχείριση  κλασικών  

τραπεζικών  εργασιών  αλλά  και  η  ενημέρωση,  θα  πραγματοποιούνται  

σύντομα  κατά  κύριο  λόγο  μέσω  του  Internet  ή  άλλων  ηλεκτρονικών  

διαδικασιών. 

 

 Είναι  φανερό  ότι  και  το  εργασιακό  περιβάλλον  διαφοροποιείται  

αλλά  και  οι  επιχειρήσεις  επιβάλλεται  πλέον  να προσανατολιστούν σε  νέες  

διαδικασίες  και  μεθοδολογίες  διάθεσης  των  υπηρεσιών  και  των  προϊό- 

ντων  τους,  που  απαιτούν  εξειδικευμένες  υποδομές  πληροφορικής, 

επικοινωνιών  και  φυσικά  στελεχιακού  δυναμικού,  που  μπορεί  να  αξιο-  

ποιεί  αυτές  τις  νέες  δυνατότητες. 
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15.4]   ΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ  ΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 Το  τρέχον  περιβάλλον  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου  χαρακτηρίζεται  

από  “ψηφιακή  αναρχία”,  όπου  οποιοσδήποτε  δημιουργεί  ό,τι  θέλει  και  οι  

Η/Υ  μεταμορφώνονται  σε  “επικοινωνιακά  παράθυρα”  πρόσβασης  στις  

εμπορικές  ψηφιακές  αρτηρίες  του  κυβερνοχώρου. Η  επιτυχία  μιας  

επιχείρησης  στο  χώρο  αυτό  εξαρτάται  από  τέσσερις  παράγοντες: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Τεχνολογία (υποδείγματα  κοινής  αρχιτεκτονικής,  σύγχρονα  συστήματα  

ασφαλείας  που  εξασφαλίζουν  και  προστατεύουν  την  εμπιστοσύνη  

του  πελάτη,  διαλειτουργικότητα  στο  σύγχρονο  περιβάλλον  των    

διαφορετικών  τεχνολογιών). 

Ετοιμότητα  και  ευελιξία (ιδιαίτερες  ικανότητες,  νομική  και  ρυθμιστική  

συνεργασία  με  τους  αρμόδιους  φορείς). 

Προσαρμογή  της  οργανωσιακής  κουλτούρας  στο  μεταβαλλόμενο  

περιβάλλον. 

Εμπιστοσύνη  σε  τρίτους  φορείς (π.χ.  οργανισμούς  πιστοποίησης).    

 

 Μία  επιχείρηση  Η.Ε  για  να  είναι  πετυχημένη  οφείλει  να: 

στοχεύει  στους  κατάλληλους  πελάτες  μετά  από  σωστή  διεξοδική  

ανίχνευση  και  ανάλυση  του  εξωτερικού  και  εσωτερικού  περιβάλ-  

λοντος (δηλαδή  ποιοι  είναι  οι  κύριοι  πελάτες  της,  ποια  τα  ενδια-  

φέροντα  τους,  κ.λ.π.), 

επαναπροσδιορίσει  τις  επιχειρηματικές  εκείνες  διαδικασίες  που  έχουν  

άμεση  επίδραση  στους  πελάτες  της, 

διευκολύνει  τους  πελάτες  με  την  παροχή  πρόσθετων  υπηρεσιών, 

παρέχει  βοήθεια  στους  πελάτες  της  ώστε  να  εκτελέσουν  καλύτερα  

τις  δουλειές  τους. 

 

 Οι  στρατηγικές  που  θα  αναπτυχθούν  από  τις επιχειρήσεις  θα πρέπει  

να  έχουν  ευελιξία  και  συγκεκριμένους  βραχυπρόθεσμους  και  μακροπρό-  

θεσμους  στόχους. Ορισμένα  από  τα  στοιχεία  που  θα  βοηθήσουν  στη  

σύνθεση  της  στρατηγικής  τους  για  το  Διαδίκτυο  είναι  να: 

έχουν  παρουσία  στο  Διαδίκτυο  με  προσεκτικό  σχεδιασμό  της  ιστοσε-   

λίδας  τους, 

Δραγκίνη Ανθή 
σελίδα 186 



Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και οι Κοινωνικοοικονομικές του Επιπτώσεις 

συμπεριλαμβάνουν  τη  διεύθυνση  της  ιστοσελίδας  και  τη  διεύθυνση  

του  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  σε  κάθε  διαφήμιση  και  λογότυπο  της  

επιχείρησης, 

 

 

 

 

 

 

 

 

έχουν  εκτιμήσει  το  χρόνο  που  απαιτείται  για  να  κάνουν  απόσβεση  

των  σχετικών  εξόδων  τους, 

διαθέτουν  ικανό  προσωπικό  που  θα  έχει  την  ευθύνη  άμεσης,  

ταχύτατης  και  συνεχούς  ανανέωσης  του  πληροφοριακού  υλικού  της  

ιστοσελίδας  και  της  ενημέρωσης  των  πελατών  μέσω  ηλεκτρονικού  

ταχυδρομείου, 

είναι  ενημερωμένες  για  τους  τρόπους  διανομής  των  προϊόντων  στην  

παγκόσμια  αγορά, 

έχουν  αναλυτικό  σχέδιο  για  τα  έξοδα  σύστασης  και  διατήρησης  της  

ψηφιακής  τους  παρουσίας  στο  Διαδίκτυο, 

έχουν  καθορίσει  τις  μεθόδους  πώλησης  και  πληρωμής  των    

προϊόντων  ή  υπηρεσιών  τους  οι  οποίες  γίνονται  μέσω  διαδικτύου,   

έχουν  πρόσβαση  και  να  ενημερώνονται  συχνά  για  τις  νομικές  και    

οικονομικές  ιδιαιτερότητες  των  διαφόρων  χωρών  καθώς  επίσης  και  

για  την  εξέλιξη  της  τεχνολογίας, 

συμπεριλαμβάνουν  πληροφορίες  γενικού  ή  ειδικού  ενδιαφέροντος που  

ενδιαφέρουν  τους  καταναλωτές. 

 

 Οι  νέες  τεχνολογίες  Η.Ε  πρέπει  να  γίνουν  γρήγορα  κατανοητές  και  

γνωστές  στους  ανθρώπους  οι  οποίοι  σχετίζονται  με  αυτές  ώστε  να  μην  

υπάρξει  μεγάλη  αντίσταση  από  αυτούς  

στην  αλλαγή  που  η  τεχνολογία  αυτή  

θα  επιφέρει. Ο  21ος  αιώνας  θα  αποτε-  

λέσει  το  “κατώφλι”  συνύπαρξης  και  

αρμονικής  συμβίωσης  δύο  οικονομιών,  

της  οικονομίας  της  αγοράς  (market  

economy)  και  της  οικονομίας  της  ψηφιακής  αγοράς (digital  market  

economy). Ο  κυβερνοχώρος  δεν  θα  αποτελέσει  μόνο  το  χώρο  ανά-  

πτυξης  της  οικονομίας  της  ψηφιακής  αγοράς  αλλά  και  το  χώρο    

ανάπτυξης  της  κοινωνίας  των  πληροφοριών  και  θα  σηματοδοτήσει  την  

αρχή  μιας  νέας  εποχής  στην  οποία  η  πληροφορία  θα  αποτελεί  πλέον  
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οικονομικό  προϊόν. Το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  αποτελεί  τμήμα  του  παγκό-  

σμιου  κοινωνικού  και  οικονομικού  “γίγνεσθαι”  και  θα  επηρεάζει  το  νέο  

πλαίσιο  της  κοινωνίας  της  οικονομίας  και  των  πληροφοριών  του  21ου  

αιώνα. Το  Η.Ε.  δεν  είναι  πανάκεια  ούτε  απειλή. Είναι  η  φυσική  εξέλιξη  

των  υπαρχόντων  επιχειρηματικών  πρακτικών  και  τεχνολογικών  τάσεων.   

   

 

 

15.4.1]   ΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ  ΤΟΥ  E-BUSINESS  ΚΑΙ  ΤΟΥ 
            E-COMMERCE  ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ 

 
 Το  Ηλεκτρονικό  Εμπόριο  σημαίνει  παγκοσμιοποίηση,  κατάργηση    

των  γεωγραφικών  αποστάσεων,  ισχυρός  διεθνής  ανταγωνισμός. Αυτό  

πρακτικά  ερμηνεύεται  από  το  γεγονός  ότι  οι  

Έλληνες  καταναλωτές  είναι  περίπου  20    

εκατομμύρια,  από  τα  οποία  τα  11  κατοικούν  

στην  Ελλάδα. Σήμερα  οι  χρήστες  του  Internet  

διεθνώς  ανέρχονται  στα  200  εκατομμύρια,  από  

τα  οποία  το  50%  μιλάει  μόνο  την  αγγλική  

γλώσσα. Σε  λίγα  χρόνια  ο  αριθμός  αυτός  θα  

είναι  κατά  πολύ  μεγαλύτερος. Η  ισπανική  

γλώσσα  έρχεται  δεύτερη  σε  όλο  τον  κόσμο (εξαιρουμένων  της  κινέζικης  

και  αραβικής). Επίσης,  οι  Έλληνες  δείχνουν  μία  προτίμηση  στα  ξένα  

προϊόντα.  

 

 Αυτή  τη  στιγμή  στην  Ελλάδα,  παρατηρείται  ένας  δισταγμός  στον  

επιχειρηματικό  κόσμο  να  επενδύσει  στο  Internet  και  πιο  συγκεκριμένα  

στο  ηλεκτρονικό  εμπόριο. Δεν  είναι  λίγοι  εκείνοι  που  ξεπερνούν  τους  

δισταγμούς  και  κάνουν  κάποια  βήματα. Αυτά  τα  βήματα  είναι  μικρά  και  

το  αποτέλεσμα  είναι  φτωχά  Web  sites, φτωχά  ή  μη  λειτουργικά  ηλεκτρο-  

νικά  καταστήματα. Δεν  υπάρχει  αυτό  που  αποκαλούμε  “management  

commitment”  για  την  υλοποίηση  έργων  με  συγκεκριμένο  στόχο,  συγκε-  

κριμένο  προϋπολογισμό  δημιουργίας,  συντήρησης  και  λειτουργίας  του  

καταστήματος. Επιπλέον,  οι  προϋπολογισμοί  οι  οποίοι  διατίθενται  είναι  

πολύ  μικροί  και  κατά  συνέπεια  ανεπαρκείς  να  “χτίσουν”  κάτι  ολοκλη-  

Δραγκίνη Ανθή 
σελίδα 188 



Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και οι Κοινωνικοοικονομικές του Επιπτώσεις 

ρωμένο. Τέλος,  η  Ελλάδα  έχει  τις  προϋποθέσεις  και  την  κουλτούρα  να  

“βγει”  ενισχυμένη  και  ωφελημένη  σε  αυτό  τον  αγώνα  των  τεχνολογιών,  

του  εμπορίου  και  της  παγκοσμιοποίησης  της  οικονομίας.    

 

 Το  μέλλον  του  e-business  και  κατά  συνέπεια  του  e-commerce  στην  

Ελλάδα  θα  εξαρτηθεί  από  την  πειθαρχία  που  θα  δείξει  η  αγορά  στη  

χώρα  μας (καταστηματάρχες  και  καταναλωτές)  σε  ένα  πλαίσιο  κανόνων  

που  θα  πρέπει  να  διέπουν  τις  δραστηριότητες  στο  χώρο  του  “ηλεκτρο-  

νικού  επιχειρείν”. Η  διάθεση  από  τους  επιχειρηματίες  είναι  εμφανής. Αυτό  

αποδεικνύεται  από  μία  πρόσφατη  έρευνα  που  πραγματοποίησε  το  Οικο- 

νομικό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών  (ΟΠΑ)  για  λογαριασμό  της  Εταιρείας  

Ανωτάτων  Στελεχών  Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ). Σύμφωνα  με  αυτήν,  ένα  πολύ  

μεγάλο  ποσοστό  επιχειρήσεων  προτίθεται  στο  άμεσο  μέλλον  να    

επενδύσει  στον  τομέα  του  Internet  και  του  Web. Οι  εν  δυνάμει  κατανα-  

λωτές  αυξάνονται  με  ρυθμούς  της  τάξεως  του  80–100%  ετησίως. 

Επομένως,  δημιουργούνται  προϋποθέσεις  αγοράς  στην  ελληνική  επικρά-  

τεια. Αυτό  όμως  δεν  είναι  αρκετό. Η  Ελλάδα  πρέπει  να  στοχεύσει  και  

στις  ξένες  αγορές,  τόσο  σε  αυτές  των  Βαλκανίων  και  της  Ευρώπης  όσο  

και  σε  αυτές  της  Αμερικής. Με  βάση  αυτόν  το  στόχο  θα  πρέπει  τα  

ελληνικά  ηλεκτρονικά  καταστήματα  να  “μιλούν”  κατά  περίπτωση  περισ-  

σότερες  της  μίας  γλώσσες. Θα  πρέπει  οι  αγορές–στόχοι  να  προσεγ-  

γίζονται  με  εξειδικευμένες  πρακτικές  Web  marketing,  όπως  διάθεση  

προϊόντων  συμβατών  με  τις  ανάγκες  των  επιμέρους  τοπικών  αγορών,  

ειδικές  τιμές  ανάλογες  των  τοπικών  οικονομικών  συνθηκών  κ.λ.π. 

(σελ.18-19) [30]. 

 

 Παράλληλα,  θα  πρέπει  να  υπάρξει  αξιοποίηση  των  εθνικών  

προϊόντων  της  χώρας  μας  όπως  το  κρασί,  το  λάδι,  οι  τουριστικές  υπη-  

ρεσίες,  ο  πολιτισμός  μας. Με  λίγα  λόγια,  ο  Έλληνας  επιχειρηματίας  θα  
πρέπει  να  στοχεύσει  όχι  μόνο  στην  ελληνική  αγορά    αλλά  και  στις  
παγκόσμιες. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  16:  Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ 
 
 

 Ζούμε  σε  έναν  πολύπλοκο  κόσμο,  ο  οποίος  γίνεται  πολυπλοκό-  

τερος  μέρα  με  τη  μέρα. Με  τις  αλλαγές  αυτές,  ορισμένες  αλήθειες  και  

προσεγγίσεις  στο  θέμα  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου  παραμένουν  ίδιες,  

ενώ  κάποιες  άλλες  είναι  νέες  και  ριζικά  διαφορετικές  εξαιτίας  των  

αλλαγών  της  τεχνολογίας,  οι  οποίες  ακολουθούν  την  ταχύτητα  εξέλιξης  

του  Internet. Το  “e” – το  σύμβολο  για  το  ηλεκτρονικό – θεωρείται  πλέον  

αυτονόητο,  μπροστά  από  μία  σειρά  οικονομικές  διαδικασίες: e-banking,  

e-commerce,  e-εφημερίδα. 
 
 Το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  παρέχει  μια  μοναδική  ευκαιρία  για  να  

τονώσει  την  οικονομική  ανάπτυξη,  να  βελτιώσει  και  να  ενθαρρύνει  την  

πραγματοποίηση  καινοτόμων  επενδύσεων  και  τη  δημιουργία  θέσεων      

απασχόλησης. Έχοντας  από  την  αρχή  μια  παγκόσμια  διάσταση,  εφαρμό-  

ζεται  σε  ένα  ευρύ  φάσμα  δραστηριοτήτων  και  εξαπλώνεται  εντυπωσιακά. 

Καθιστά  δυνατές  τις  εμπορικές  συναλλαγές  με  χαμηλό  κόστος,  κατα-  

ργώντας  γεωγραφικούς  και  άλλους  περιορισμούς. 
 
 Η  διάσταση  του  φαινομένου,  από  την  κοινωνική  και  οικονομική  

προσέγγιση  είναι  άκρως  σημαντική. Αρχικά  σε  κοινωνικό  επίπεδο  το  

ηλεκτρονικό  εμπόριο  προσφέρει  ποικίλες  μεθόδους  κοινωνικού  διαλόγου, 

διευκολύνει  τα  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες  ειδικότερα  ως  προς  την  εύρεση  

εργασίας  και  τον  καταναλωτισμό,  μεγιστοποιεί  το  Κοινωνικό  Όφελος, 

αποτελεί  το  ξεκίνημα  νέων  κοινωνικών  διαρθρώσεων. Βέβαια,  επειδή  το  

Η.Ε.  διεξάγεται  μέσω  της  τεχνολογίας,  δημιουργούνται  μερικά  προβλή-  

ματα,  όπως  το  γεγονός  ότι  ελλοχεύει  κίνδυνος  αλλοίωσης  της  πολιτι-  

σμικής  μας  ταυτότητας  και  κληρονομιάς,  παρουσιάζεται  έλλειψη  “συλλογι-  

κότητας”  της  κοινωνίας  και  ακόμη  περισσότερο  έλλειψη  προσωπικής  

επαφής. Επιπλέον,  το  προσωπικό  απόρρητο,  στις  ηλεκτρονικές  συναλ-  

λαγές  δεν  προστατεύεται  επαρκώς  λόγω  ελλείψεως  άρρικτης  ασφάλειας. 

 

 Σε  οικονομικό  επίπεδο,  το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  παρέχει  αναβά-  

θμιση  οικονομικών  ευκαιριών. Μερικές  από  αυτές  είναι  η  εξοικονόμηση  
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χρόνου  και  χώρου,  η  μείωση  χρόνου  συναλλαγών  και  η  βελτίωση  της  

ποιότητας  τους, η  ενίσχυση  της  παραγωγής, οι  χαμηλότερες  τιμές, η μεγά-          

λη  ποικιλία  προσφορών,  το  μειωμένο  κόστος  διαφήμισης  και  διανομής. 

Επομένως,  το  Η.Ε.  συμβάλλει  στην  περαιτέρω  οικονομική  ανάπτυξη.  
 
 Η  Ελλάδα  έχει  ήδη  δείξει  ότι  όχι  μόνο  προσαρμόζεται  στο  νέο  

ηλεκτρονικό  περιβάλλον,  αλλά  δημιουργεί  πρωτοποριακές  δράσεις  και  

πρωτοβουλίες. Αρχίζει  να  συμβαδίζει  με  τα  δεδομένα  των  ανεπτυγμένων  

οικονομιών,  τουλάχιστον  σε  ότι  αφορά  την  εφαρμογή  των  τεχνολογιών  

πληροφορικής  και  τηλεπικοινωνιών  στις  μεγάλες  ελληνικές  επιχειρήσεις. 

Έχει  ένα  προβάδισμα  υποδομής  και  τεχνογνωσίας  στον  περίγυρο  της,  

το  οποίο  μπορεί  να  το  εκμεταλλευθεί,  συνεργαζόμενη  με  τις  γειτονικές  

της  χώρες. Πρέπει  να  στοχεύσει  και  στις  ξένες  αγορές,  τόσο  σε  αυτές  

των  Βαλκανίων  και  της  Ευρώπης  όσο  και  σε  αυτές  της  Αμερικής. 

Επομένως,  ο  Έλληνας  επιχειρηματίας  είναι  επιθυμητό  και  αναγκαίο  να  

επικεντρωθεί  όχι  μόνο  στην  ελληνική  αγορά  αλλά  και  στις  παγκόσμιες. 

 
 Οι  νέες  τεχνολογίες  Η.Ε  πρέπει  να  γίνουν  γρήγορα  κατανοητές  και  

γνωστές  στους  ανθρώπους  οι  οποίοι  σχετίζονται  με  αυτές  ώστε  να  μην  

υπάρξει  μεγάλη  αντίσταση  από  αυτούς  στην  αλλαγή  που  η  τεχνολογία  

αυτή  θα  επιφέρει. Ο  21ος  αιώνας  θα  αποτελέσει  το  κατώφλι  συνύ-  

παρξης  και  αρμονικής  συμβίωσης  δύο  οικονομιών,  της  οικονομίας  της  

αγοράς  και  της  οικονομίας  της  ψηφιακής  αγοράς. Ο  κυβερνοχώρος  θα  

αποτελέσει  το  χώρο  ανάπτυξης  της  οικονομίας  της  ψηφιακής  αγοράς,  

της  κοινωνίας  των  πληροφοριών  και  θα  σηματοδοτήσει  την  αρχή  μιας  

νέας  εποχής  όπου  η  πληροφορία  θα  αποτελεί  οικονομικό  προϊόν.         

Το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  αποτελεί  τμήμα  του  παγκόσμιου  κοινωνικού  και  

οικονομικού  “γίγνεσθαι”  και  θα  επηρεάζει  το  νέο  πλαίσιο  της  κοινωνίας  

της  οικονομίας  και  των  πληροφοριών  του  21ου  αιώνα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 
ΤΑ  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ  WEB  SHOPPING  SITES  ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ  ΑΝΑ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

S/W H/W Online Malls Clothing/Apparel
download.com surplusdirect.com qvc.com landsend.com 

hotfiles.com netbuyer.com coolsavings.com (fashionmall.com) 
tucows.com insight.com viamall.com  
oracle.com (compusa.com) (netmarket.com)  

buydirect.com (cicso.com) choicemall.com  
cdrom.com cybout.com cybersuperstores.com  

galttech.com (gw2k.com) (micrsoft.com)  
atonce.com (dell.com) shoplet.com  

Flowers/Gifts Music/Entertainment Other Spec.Retail Direct Mail/MKT
bluemountainarts. 

com columbiahouse.com ge.com/plastics/index.
htm cataloglink.com 

virtualflorist.com cdnow.com autoweb.com freeshop.com 
forthnet.gr/drivilas/ domi.gr/music (golfweb.com)  
branch.com/flower

s 
(ticket master.com) netgrocer.com  

Auction Financial Services Travel/Tourism Classifieds 

onsale.com (qfn.com) (travelocity.com) (classifieds2000. 
com) 

ebay.com (bdc.com)  (yahoo.com) 
firstauction.com (cnnfin.com)   

surplusauction.com (galt.com)   
 barclays.com   
 esi.co.uk   

Magazines Supersite Miscellaneous Shipping 
(www.enews.com) (AOL Marketplace) freeride.com (fedex.com) 

www.the-times. 
co.uk 

hellas-on-business.gr/ 
direct/ (register.com)  

 
  all-yours.net  

International 
Contact 

Business Support Bookshops on Line  

CommerceInc.com
(Internet’s largest 
Interactive B-2-B 
Directory:11 million 
US companies) 

citius@mail.citius.fr     
(e-mail) 

amazon.com  

unicc.org/untpdc  booksonline.com  
  bookshop.com  
  blackwells.co.uk  
  livanis.gr  
  aut-sakkoulas.gr  
  oceanida.internet.gr  
  kastaniotis.com  
  barnesandnoble.com  

 
Οι παρενθέσεις δηλώνουν ότι τα αντίστοιχα sites δεν είναι αμιγώς “shopping” sites.  

Δραγκίνη Ανθή 
σελίδα 195 



Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και οι Κοινωνικοοικονομικές του Επιπτώσεις 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ,  ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ,  ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΓΙΑ  ΤΟ  Η.Ε. 

 

• American  Bar  Association – 
Electronic  Commerce  Division 

http://www.abanet.org/scitech/ec/home.html 

• CEC – Centre  for  Electronic  
Commerce 

http://www.erim.org/cec/ 

• Centre  for  the  Study  of  Electronic  
Commerce 

http://www.dcb.du.edu/eccenter/center.htm 

CommerceNet http://www.commerce.net/global/ • 
• EBES – European  Board  for  

EDIFACT  Standards 
http://www.cenorm.be/ebes/ 

• ECA – Electronic  Commerce  
Association 

http://www.eca.org.uk/ 

ECE–Electronic  Commerce  Europe http://www.ec-europe.org/ • 
• ECKC – Electronic  Commerce  

Knowledge  Centre 
http://www.commerce.org/aboutus.html 

• ECS – Electronic  Commerce  
Strategies 

http://www.e-com.com/ 

• EEMA – European  Electronic  
Messaging  Association 

http://www.eema.org/ 

• Electronic  Commerce  World  
Institute 

http://www.ecworld.org 

• EuroISPA(pan-European Association 
of  the  Internet  Services  Providers) 

http://www.euroispa.org/ 

• European  Multimedia  Electronic  
Commerce  Forum 

http://www.emf.be/fora/index.htm 

• International  Association  for  
Cryptologic  Research 

http://www.iacr.org/ 

• International Centres providing  some  
form  of  assistance  in  relation  to  
Electronic  Commerce  

http://www.etc.com.au/AeBN/ECC9803.html

• ICX – International  Commerce  
eXchange 

http://www.icx.org/icx/whatis.html 

OBI  Consortium http://www.supplyworks.com/obi • 
• OECD–Organization  for  Economic 

Co-operation  and  Development 
http://www.oecd.org/dsti/sti/it/ec/index.htm 

• The  BT  Electronic  Commerce  
Innovation  Centre 

http://www.cf.ac.uk/uwcc/masts/ecic/ 

• UN/EDIFACT  Working  Group 
(EWG) 

http://www.unece.org/trade/untdid/sessdocs/
ewg_0598.htm 

WTO – World  Trade  Organization http://www.wto.org/wto/ • 
W3C – WWW  Consortium http://www.w3.org/ • 
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	 Είναι  γεγονός  ότι  το  Internet  είναι  ο  χώρος  στον  οποίο  κάθε  εταιρεία  έχει  τη  δυνατότητα  να  δημιουργήσει  για  τον  εαυτό  της  την  εικόνα  που  αυτή  η  ίδια  επιθυμεί,  διαφημίζοντας  με  μεγάλη  ευκολία  και  οικονομία,  τα  προϊόντα  και  τις  υπηρεσίες  της. Παράλληλα,  το  ίδιο  το  Internet  είναι  ο  πλέον  οικονομικός  τρόπος  επικοινωνίας  και  συναλλαγής  ανάμεσα  στις  συνεργαζόμενες  επιχειρήσεις. Δεν  είναι  λίγες  οι  επιχειρήσεις  που  αναζήτησαν  την  κατάλληλη  υποδομή  για  ένα  αποδοτικό  και  ασφαλές  δίκτυο  business–to–business. Όλα   αυτά  δείχνουν  ακριβώς  την  ουσία  του  e-business. 
	 Η  τάση  για  χρησιμοποίηση  του  Web  για  την  ενίσχυση  των  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  είναι  κάτι  παραπάνω  από  ολοφάνερη.         Το  πρώτο  παράδειγμα  είναι  ασφαλώς  οι  πάρα  πολλές  εφαρμογές  του             e-commerce,  οι  οποίες  υπάρχουν  σε  πολλές  μορφές  στον  Web.                  Η  αναφορά  εδώ  γίνεται  κυρίως  σε  sites  που  προσφέρουν  απλούς  καταλόγους  προϊόντων,  αλλά  και  σε  πλήρως  ολοκληρωμένα  ηλεκτρονικά  καταστήματα,  που  έχουν  αναπτυχθεί  από  επιχειρήσεις  παντός  είδους,  οι  οποίες  έχουν  ως  στόχο  να  προσελκύσουν  πελάτες  μέσω  του  Web,  να  αυξήσουν  τις  πωλήσεις  τους  και  να  έχουν  κερδοφορία. Όμως  υπάρχουν  και  πολλά  άλλα  οφέλη  που  είναι  σε  θέση  να  αποδώσει  το  Internet  στις  επιχειρήσεις,  εκείνες  που  θα  προσαρμόσουν  τα  συστήματα  τους  και  τις  διαδικασίες τους  με  τέτοιον  τρόπο ώστε  να  υιοθετήσουν  το  e-business [9]. 
	   Η  Exodus  A.E.  υπάρχει  στην  ελληνική  αγορά  πληροφορικής  από  το  1995  και  δραστηριοποιείται  στην  παροχή  προηγμένων  λύσεων  λογισμικού  και  πολυμέσων. Όλα  αυτά  τα  χρόνια  της  παρουσίας  της  έχει  υλοποιήσει  αξιόλογα  πληροφοριακά  συστήματα  σε  τράπεζες,  ασφαλιστι-  κούς  οργανισμούς,  μεγάλες  ελληνικές  και  πολυεθνικές  εταιρείες, δημόσιους  οργανισμούς,  μεγάλους  εκδοτικούς  οίκους,  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  κ.λ.π. Για  την  υλοποίηση  αυτών  των  έργων,  η  εταιρεία  δημιουργεί  εξειδικευμένα  προϊόντα,  τα  οποία  εκμεταλλεύονται  με  τον  καλύτερο  τρόπο  τις  τεχνολογίες  του  Internet,  των  intranets  και  των  πολυμέσων. Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  έχει  πιστοποιηθεί  ως  Microsoft  Certified  Solution  Provider.  
	 
	 Η  εξέλιξη  των  μεγεθών  της  εταιρείας  τα  τελευταία  χρόνια  φανερώνει  τη  δυναμική  της  συνεχούς  ανάπτυξης  και  επέκτασης. Παρατηρώντας  προσεχτικά  το  σχήμα, διαπιστώνουμε  ότι, ενώ  το  1995  ο κύκλος εργασιών  της  Exodus  ήταν  86  εκατομμύρια  δρχ,  το  1999  έφθασε  στα  740 εκατομμύρια. Ωστόσο  και  τα  έργα  που  ανέλαβε  και  υλοποίησε  η  εταιρεία,  από  10  που  ήταν  το  1995,  έφθασαν  στα  50   για  το  1999  (σελ.42) [10]. 
	8.3.2]   Η  EXODUS  ΣΤΟ  E-COMMERCE  SHOW 
	 H  διαφοροποίηση  από  τον  ανταγωνισμό,  η  έμπνευση  στις  εφαρμο- γές  πληροφορικής  τεχνολογίας  και  μια  πλήρης  γκάμα  αποτελεσματικών  λύσεων  στο  χώρο  του  e-business,  ήταν  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  της  παρουσίας  της  EXODUS  στην  έκθεση  E-COMMERCE  SHOW,  η  οποία  πραγματοποιήθηκε  στο  Στάδιο  Ειρήνης  και  Φιλίας  στις  14  και 15  Ιουνίου  2000. 
	 
	 Στο  περίπτερο  της  EXODUS  οι  επισκέπτες  της  έκθεσης  είχαν  την ευκαιρία  να  γνωρίσουν  από  κοντά  μερικά  από  τα  βασικά  προϊόντα  της εταιρείας  και  ειδικότερα  το  e.Centric,  το  e.Connect  και  το  e.Nfo  τα  οποία  έχουν  εγκατασταθεί  με  μεγάλη  επιτυχία,  μεταξύ άλλων, στον  Όμιλο  Πειραιώς  και  στην  Intersys. 
	βασισμένες  στα  συνεχώς  διευρυνόμενα   επιχειρηματικά  μοντέλα  που 
	προσφέρει  το  Internet. 
	 Οι  νέες  επιχειρηματικές  προοπτικές  που  προσφέρει  το  Internet καθώς  και  οι  τρόποι  εκμετάλλευσης  των  αναδυόμενων  ευκαιριών  αποτέ- λεσαν  τον  κεντρικό  άξονα  της  ομιλίας  του  Διευθυντή  Τεχνολογίας και  Ανάπτυξης  της  EXODUS,  κ. Μαργαρίτη,  η  οποία  πραγματοποιήθηκε  την  πρώτη  ημέρα  της  έκθεσης  και  είχε  θέμα  "Παράγοντες επιτυχίας  στην  ψηφιακή  οικονομία  και  οι  e.solutions  της  EXODUS"  [11].  
	 
	 Η  επιτυχία  που  σημείωσε  η  εφαρμογή  των  ολοκληρωμένων  λύσεων e.solutions  της  Exodus  στην  καθημερινή  επιχειρηματική  λειτουργία μεγάλων  εταιριών  και  ομίλων,  αντιπροσωπεύει  με  τον  καλύτερο  τρόπο  την  αποτελεσματικότητα  της  διαρκούς  έρευνας,  της  ευρηματικότητας  και  της  τεχνογνωσίας  της  εταιρείας. 
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	 Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  μιας  έρευνας  που  πραγματοποιήθηκε  και  δημοσιεύθηκε  από  τη  διεθνή  εταιρεία  ερευνών  Datamonitor,  η  αγορά  του  “καταναλωτικού”  Internet  στην  Ευρώπη  βρίσκεται  σε  μεγάλη  αύξηση  και  τα  μεγέθη  της  θα  μεγαλώσουν  ακόμα  περισσότερο  σε  λίγα  χρόνια. Σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις  και  τις  εκτιμήσεις  της  έρευνας  αυτής,  στο  τέλος  του  1999  το  Internet  υπήρχε  σε  25  εκατομμύρια  νοικοκυριά  της  Δυτικής  Ευρώπης,  με  την  προοπτική  ο  αριθμός  αυτός  να  αυξηθεί  στα  64  εκατομμύρια  μέχρι  το  2004. Τα  αντίστοιχα  σε  αυτούς  τους  αριθμούς  ποσοστά  διείσδυσης  είναι  20%  και  45% (σχήμα).  
	 
	 Στο  σκοπό  αυτό  αφιερώνεται  μία  σειρά  νομικών  πρωτοβουλιών  που  έχουν  αναληφθεί  σε  κοινοτικό  επίπεδο.  Η  ταχεία  θέσπιση  και  υλοποίηση  τους  θα  πρέπει  να  αποτελέσει  θέμα  προτεραιότητας. Η  Ευρώπη  έχει  επίσης,  ανάγκη  από  τον ηγετικό  ρόλο  των  δημοσίων  διοικήσεων,  που  θα  αποτελέσουν  παράδειγμα  π.χ.  με  τη  διευκόλυνση  της  ηλεκτρονικής  διεξαγωγής  της  διαδικασίας  χορήγησης  δημο- 
	σίων  συμβάσεων  και  προμηθειών,  συμπεριλαμβανομένης  της  χρήσης  ανοικτών  και  συμβατών  συστημάτων,  καθώς  και  διασφαλίζοντας  αποτε-  λεσματικά  κανάλια  φυσικής  διανομής (π.χ.  ταχυδρομεία  και  λοιπές  υπηρε-  σίες  διανομής)  για  την  υποστήριξη  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου. 
	 Η  κανονιστική  ρύθμιση  του  e-commerce  θα  πρέπει,  σε  γενικές  γραμμές,  να  είναι  περιορισμένη,  εξαιτίας  της  ταχύτητας  της  αλλαγής  και  των  συνεπειών  της  παγκοσμιοποίησης. Θα  πρέπει  κατά  συνέπεια  να  υπογραμμιστεί  περισσότερο  ο  ρόλος  της  αυτορύθμισης  και  της  “συν-ρύθμισης”  ιδίως  ως  προς  τη  συμβολή  στη  δημιουργία  εμπιστοσύνης  εκ  μέρους  των  καταναλωτών,  ενώ  πρέπει  να  αναπτυχθεί  περαιτέρω    συνεργασία  σε  παγκόσμια  κλίμακα. 
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	 Επίσης  εταιρείες  ταχείας  διανομής,  όπως,  η  Federal  Express  ή  η  UPS  δεν  έχουν  εμπειρία  σε  διανομές  προϊόντων  που  φθείρονται  γρήγορα (π.χ. τρόφιμα),  και  αυτού  του  είδους  οι  εταιρείες  είναι  συνηθι-  σμένες  κυρίως  σε  μικρές  συσκευασίες,  μεγάλες  αποστάσεις  και  δεν  βρίσκονται  κοντά  στον  πελάτη  όπως  θα  συνέφερε  σε  εικονικά  supermarkets. Επομένως,  προκύπτει  ότι  πολλές  δραστηριότητες  ίσως  χρειαστεί  να  παρέχονται  από  εξωτερικούς  παράγοντες,  γεγονός  που  βοηθάει  στο  στήσιμο  μιας  εικονικής  επιχείρησης  σε  μέλη–κόμβους. 
	 
	Market-sites.html. Στη  διεύθυνση  αυτή  μπορεί  κανείς  να  βρει  και  τις διευθύνσεις  προμηθευτών  λογισμικού  για  το  “στήσιμο”  ενός  εικονικού  supermarket (π.χ Groceries  on-line,  Intelis),  καθώς  και  διευθύνσεις  εργαλείων  συγκρίσεων  τιμών  μεταξύ  διαφόρων  super–markets  (π.χ.  Super–markets  Online,  Jango,  Circulaire). 
	 Ενδεικτικά  μερικά  εικονικά  super–markets  είναι  τα  παρακάτω: 
	  Alcampo  στην  Ισπανία, 
	  Iso  στην  Δανία,   
	 Sainsburry  και  Tesco  Internet  Superstore  στην  Αγγλία,   
	  Kaisers  στη  Γερμανία,   
	  Choix.com  στη  Γαλλία,   
	  Magnet  στην  Αυστρία,   
	  Spar  στην  Ολλανδία,   
	  Peapod  στις  ΗΠΑ. 



	ΚΕΦ.14.doc
	Εδώ  και  λίγα  χρόνια το  Διαδίκτυο  έχει  ξεφύγει  από  τον  ένα  και  μοναδικό  ρόλο  που  έπαιζε  μέχρι  τα  τέλη  της  δεκαετίας  του  ’80,  όταν  ήταν  συνώνυμο  αποκλειστικά  της  επικοινωνίας  και  της  ανταλλαγής    απόψεων  και  θέσεων  μέσα  σε  αυστηρά  ακαδημαϊκό  πλαίσιο. Έτσι,  κυρίως  από  τα  μέσα  της  περασμένης  δεκαετίας  και  ξεκινώντας  από  τις  ΗΠΑ,  το  Internet  άρχισε  να  μεταβάλλεται  σε  ένα  νέο  πεδίο  επιχειρη-  ματικού  ανταγωνισμού,  αλλά  ταυτόχρονα  να  εξελίσσεται  σε  ένα  μέσο  έγκυρης  και  έγκαιρης  ενημέρωσης  για  πολλούς  κλάδους  των  θεωρητικών  αλλά  και  των  πρακτικών  επιστημών. 
	 
	Σήμερα,  παρατηρώντας  στο  Διαδίκτυο  τις δυνατότητες  και  τα  πλεονεκτήματα  που  προσφέρουν  συστήματα  και  τεχνολογίες,  όπως  το  ISDN,  διαπιστώνεται  πως  η  ιατρική  προσφέρεται  για  “άσκηση  εξ’αποστά-     σεως”. Το  Internet  μπορεί  να  αξιοποιηθεί  ως  επιχειρηματικό  εργαλείο  και  στο  χώρο  της  ιατρικής,  καθώς  πολλοί  επαγγελματίες  θα  έχουν  την  ευκαιρία  να  το  χρησιμοποιήσουν  για  καλύτερη  και  αμεσότερη  επικοι-  νωνία  με  τους  ασθενείς–πελάτες  τους,  καθώς  και  για  υπηρεσίες  “doctor-to-doctor”.    
	 
	Το  σύστημα  ISDN  παρουσιάζει  μεγάλη  ανάπτυξη  τα  τελευταία  χρόνια  σε  ολόκληρο  τον  κόσμο,  αποτελώντας  μία  υψηλής  ταχύτητας  και  σχετικά  μικρού  κόστους  τεχνολογία,  που  υποστηρίζει  πολλαπλές  εφαρμογές  υψηλών  απαιτήσεων  και  μεγάλου  εύρους. Μία  από  τις  εφαρμογές  αυτές,  με  τεράστια  περιθώρια  ανάπτυξης  στη  χώρα  μας,  όπου  σε  λίγα  μόνο  αστικά  κέντρα  είναι  συγκεντρωμένο  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  της  νοσηλευτικής  υποδομής,  είναι  η  τηλεϊατρική,  δηλαδή  η  παροχή  έγκυρης  και  έγκαιρης  on-line  διαγνωστικής  αλλά  και  θεραπευ-  τικής  βοήθειας,  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  αποφεύγονται  οι  άσκοπες  μετακινήσεις  των  ασθενών  από  απομακρυσμένες  περιοχές  προς  τις  πόλεις,  όπου  συνήθως  υπάρχουν  καλύτερα  μέσα  θεραπείας (μεγάλα  νοσοκομεία). 
	 
	Στην  τηλεϊατρική  περιλαμβάνεται  ακόμη  η  διαδικασία  τακτικής  “εξ’  αποστάσεως”  παρακολούθησης  ασθενών  που  πάσχουν  κυρίως  από  χρόνια  νοσήματα (π.χ.  αναπνευστικά,  καρδιολογικά, κ.ά.). Στην  τηλεϊατρική,  με  την  ευρύτερη  έννοια  της,  συμπεριλαμβάνονται  ακόμη  οι  ακόλουθες  υπηρεσίες  και  εφαρμογές:  
	 Τηλεσυμβουλευτική: Περιλαμβάνει  την  οργάνωση  συμβουλίων  ειδικών  επιστημόνων  με  στόχο  την  αντιμετώπιση  συγκεκριμένων,  σύνθετων – συνήθως – καταστάσεων,  όπου  απαιτείται  η  ταυτόχρονη  μελέτη  της  κατάστασης  του  ασθενούς  από  γιατρούς  διαφορετικών  ειδικοτήτων.  
	 Τηλεδιάγνωση: Περιλαμβάνει  την  εξ αποστάσεως  μελέτη  από  ειδικούς  των  αποτελεσμάτων  κάθε  είδους  ιατρικών  εξετάσεων,  στις  οποίες  έχει  υποβληθεί  ο  ασθενής (π.χ.  ακτινογραφίες,  εξετάσεις  αίματος,  εργαστη-  ριακές  καλλιέργειες  κ.ά.),  και  τη  σύνταξη  σχετικών  αναφορών  για  έγκαιρη  διάγνωση  πιθανών  ασθενειών,  που  μπορεί  να  εμφανιστούν  στο  μέλλον. 
	 Τηλεθεραπεία: Περιλαμβάνει  την  εξ’αποστάσεως  παρακολούθηση  και  θεραπεία  ασθενών,  χωρίς  αυτοί  να  υποχρεώνονται  συχνά  σε  βασανι-  στικές  μετακινήσεις. 
	 
	www.nh.gr/CHIN/tele/index.html: Ένα  νέο  ελληνικό  Web  site  που  ασχολείται  με  το  πολύ  ενδιαφέρον  θέμα  της  τηλεϊατρικής  έκανε  πριν  από  λίγο  καιρό  την  εμφάνιση  του  στο  Internet,  με  στόχο  την  ενημέ-  ρωση  των  πολιτών  τόσο  σε  γενικά  θέματα  ιατρικής  όσο  και  ειδικότερα  σε  θέματα  τηλεϊατρικής. Περιέχει  έναν  μεγάλο  αριθμό  πληροφοριών  για  το  ΕΣΥ (Υγεία,  Πρόνοια  και  Κοινωνική  Ασφάλιση),  εκτενή  ειδική  πληροφόρηση  για  τον  ζακχαρώδη  διαβήτη  κ.ά.    
	 
	 Το  ηλεκτρονικό  εμπόριο (Η.Ε)  αποτελεί  μια  μόνιμη  πλέον  παρουσία  στη  ζωή  μας. Νέες  επιχειρηματικές  κινήσεις  στον  τομέα  αυτόν,  περι-  γραφές  ευκαιριών,  δυνατοτήτων  αλλά  και  κινδύνων,  εξελίξεις,  αποφάσεις  και  ρυθμίσεις  γύρω  από  αυτό  το  θέμα,  βρίσκουν  καθημερινή  σχεδόν  θέση. 
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	 Ζούμε  σε  έναν  πολύπλοκο  κόσμο,  ο  οποίος  γίνεται  πολυπλοκό-  τερος  μέρα  με  τη  μέρα. Με  τις  αλλαγές  αυτές,  ορισμένες  αλήθειες  και  προσεγγίσεις  στο  θέμα  του  ηλεκτρονικού  εμπορίου  παραμένουν  ίδιες,  ενώ  κάποιες  άλλες  είναι  νέες  και  ριζικά  διαφορετικές  εξαιτίας  των  αλλαγών  της  τεχνολογίας,  οι  οποίες  ακολουθούν  την  ταχύτητα  εξέλιξης  του  Internet. Το  “e” – το  σύμβολο  για  το  ηλεκτρονικό – θεωρείται  πλέον  αυτονόητο,  μπροστά  από  μία  σειρά  οικονομικές  διαδικασίες: e-banking,  e-commerce,  e-εφημερίδα. 
	 Το  ηλεκτρονικό  εμπόριο  παρέχει  μια  μοναδική  ευκαιρία  για  να  τονώσει  την  οικονομική  ανάπτυξη,  να  βελτιώσει  και  να  ενθαρρύνει  την  πραγματοποίηση  καινοτόμων  επενδύσεων  και  τη  δημιουργία  θέσεων      απασχόλησης. Έχοντας  από  την  αρχή  μια  παγκόσμια  διάσταση,  εφαρμό-  ζεται  σε  ένα  ευρύ  φάσμα  δραστηριοτήτων  και  εξαπλώνεται  εντυπωσιακά. Καθιστά  δυνατές  τις  εμπορικές  συναλλαγές  με  χαμηλό  κόστος,  κατα-  ργώντας  γεωγραφικούς  και  άλλους  περιορισμούς. 
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