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Περίληψη 
 

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες αποτελούν έναν ολοκληρωμένο και εναλλακτικό τρόπο 

πραγματοποίησης αγοραπωλησιών ο οποίος πλέον δείχνει να διαθέτει αρκετά στέρεες 

βάσεις εντός των σημερινών ηλεκτρονικών αγορών αλλά και στη συνείδηση ενός 

μεγάλου αριθμού πωλητών και αγοραστών αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων 

οικονομιών της υφηλίου, δείχνοντας μάλιστα να εκτοπίζει άλλες πολύ 

παραδοσιακότερες αντίστοιχες μεθόδους.  

 

Χρονικά, η εμφάνισή τους τοποθετείται στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με την 

εμπορευματοποίηση του διαδικτύου (internet) αλλά και την ανάπτυξη του 

παγκόσμιου ιστού (world wide web), ο οποίος μάλιστα και τις προσέδωσε μία 

εντελώς διαφορετική διάσταση. Το ύψος μάλιστα των πραγματοποιούμενων μέσω 

αυτών αγοραπωλησιών ξεπερνά ακόμη και τα 54 δις δολάρια, ένα μέγεθος, το οποίο 

και προβλέπεται να αγγίξει ακόμη και 65 δις δολάρια μέχρι και το 2010, 

αντιστοιχώντας στο 20% της συνολικής αξίας των πραγματοποιούμενων λιανικών 

πωλήσεων μέσω του διαδικτύου, αλλά και υπογραμμίζοντας τον ρόλο και τη σημασία 

των ηλεκτρονικών δημοπρασιών. 

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία φιλόδοξη προσπάθεια μελέτης-ανάλυσης των 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών σε ένα γενικότερο θεωρητικό επίπεδο, η οποία και 

συμπληρώνεται, τόσο από μία ανάλογη μελέτη αντίστοιχων περιπτώσεων της 

Ελληνικής και ξένης πραγματικότητας, όσο και από μία πρωτογενή έρευνα 

αναφορικά της συμπεριφοράς μίας πολύ συγκεκριμένης μερίδας Ελλήνων χρηστών 

ιστοχώρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης. 

 

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά επιχειρείται η αποσαφήνιση του όρου-έννοιας των 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών, αλλά και η διάκρισή τους από την αντίστοιχη των 

παραδοσιακών, για να ακολουθήσει η περιγραφή και ανάλυση όλων εκείνων των 

γενικότερων αλλά και ειδικότερων χαρακτηριστικών τους, παράλληλα με έναν σαφή 

προσδιορισμό όλων των αντίστοιχων τύπων τους, μοναδικών πλεονεκτημάτων-

ωφελειών αλλά και κινδύνων που συνεπάγονται για κάθε συμμετέχοντα πωλητή και 

αγοραστή.  
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Ταυτόχρονα, εξετάζονται αντίστοιχες πρακτικές ηλεκτρονικής δημοπράτησης σε 

Ελλάδα και εξωτερικό μέσα από την υιοθέτηση μίας ευρείας οπτικής και ενός κοινού 

παρανομαστή ανάλυσης, ο οποίος και καθιστά εφικτή σε τελική ανάλυση μία 

συγκριτική αντιπαράθεση όλων εκείνων των κοινών αλλά και ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών-γνωρισμάτων τους.  

 

Επιπλέον, μέσω αυτής επιχειρείται και η σκιαγράφηση όλων εκείνων των 

αντίστοιχων τάσεων μίας πολύ συγκεκριμένης μερίδας χρηστών ιστοθέσεων 

ηλεκτρονικής δημοπράτησης και πιο συγκεκριμένα φοιτητών της ανώτατης και 

ανώτερης εκπαίδευσης της χώρας, οι οποίοι και συμμετείχαν κατά το παρελθόν σε 

κάποια ανάλογη δημοπρασία, μέσω μίας αντίστοιχης πρωτογενούς έρευνας στη βάση 

ενός δομημένου ερωτηματολογίου αλλά και βασικών εργαλείων της πολυδιάστατης 

στατιστικής ανάλυσης όπως αυτών της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών 

(Analyse Factorielle des Correspondances, AFC) και της ιεραρχικής ταξινόμησης 

(Classification Assendante Hierarchique, CAH).  
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Εισαγωγή 

 

Αναμφίβολα, η ταχύτατη ανάπτυξη του διαδικτύου (internet) ήταν εκείνη η οποία 

μεταμόρφωσε τον τρόπο δόμησης και λειτουργίας των γνωστών παραδοσιακών 

αγορών, δημιουργώντας όλες εκείνες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 

νέων μεθόδων και μηχανισμών, αλλά και τη μετάβαση σε περισσότερο δυναμικές και 

ευέλικτες τώρα μορφές τους. Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες (online auctions) 

αποτελούν ένα μοναδικό πλέον φαινόμενο των σημερινών αγορών το οποίο επιτρέπει 

σε καταναλωτές, επιχειρήσεις και οργανισμούς την υπέρβαση όλων εκείνων των 

περιορισμών άλλων παραδοσιακότερων μηχανισμών της αγοράς, όπως αυτών των 

αντίστοιχων παραδοσιακών δημοπρασιών (offline auctions) και της πώλησης σε 

σταθερές τιμές (fixed price sale), καθιστώντας έτσι σε τελική ανάλυση τη μελέτη 

όλων εκείνων των χαρακτηριστικών-παραμέτρων τους εξαιρετικά χρήσιμη και 

ενδιαφέρουσα.     

 

Μάλιστα, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες αποτελούν αντικείμενο μελέτης ενός μεγάλου 

αριθμού ερευνητών, με ένα έντονο ειδικότερα ερευνητικό ενδιαφέρον γύρω από πολύ 

συγκεκριμένες περιοχές της οικονομικής θεωρίας (Klemperer, 2004), αλλά και του 

τρόπου διαμόρφωσης της αντίστοιχης συμπεριφοράς των συμμετεχόντων μίας 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας (Baker & Song, 2007), χωρίς όμως αυτό να επεκτείνεται 

και σε περιοχές όπως αυτήν της κατανόησης όλων εκείνων των διαφορών μεταξύ των 

αποτελεσμάτων ηλεκτρονικών και παραδοσιακών δημοπρασιών (Roth & Ockenfels 

(2002) cited in Bidgoli, 2000).  

 

Αντικείμενο της συγκεκριμένης αυτής μελέτης είναι οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες 

όπως αυτές υλοποιούνται μέσω ανάλογων C2C (consumer-to-consumer) και B2C 

(business-to-consumer) ιστοχώρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης, ενώ σκοπός της 

είναι η θεωρητική προσέγγιση όλων εκείνων των γενικότερων και ειδικότερων τύπων 

ηλεκτρονικής δημοπράτησης, ωφελειών-πλεονεκτημάτων και περιορισμών που 

προκύπτουν από την εφαρμογή τους για κάθε συμμετέχοντα, παράλληλα με θέματα 

που αφορούν τόσο την υλοποίηση όσο και την γενικότερη ασφάλειά τους.  

 

Ταυτόχρονα όμως, είναι και η μελέτη-ανάλυση ανάλογων περιπτώσεων της 

Ελληνικής και ξένης πραγματικότητας μέσα από μία συγκριτική αντιπαράθεση όλων 
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εκείνων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους γνωρισμάτων, όπως επίσης και η 

εξαγωγή ορισμένων σχετικών συμπερασμάτων αναφορικά των αντίστοιχων τάσεων 

μίας πολύ συγκεκριμένης μερίδας της Ελληνικής κοινωνίας μέσω μίας πρωτογενούς 

έρευνας και τη χρησιμοποίηση βασικών εργαλείων της πολυδιάστατης στατιστικής 

ανάλυσης.    

 

Όσο αναφορά τη διάρθρωση της εργασίας, αυτή δομείται σε τέσσερα συνολικά 

κεφάλαια. Αναλυτικότερα, στο κεφάλαιο 1 επιχειρείται μία προσπάθεια 

αποσαφήνισης της γενικότερης έννοιας-σημασίας των δημοπρασιών, αλλά και του 

τρόπου μετάβασης από τις παραδοσιακές στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές δημοπρασίες. 

Παράλληλα, γίνεται και μία αναφορά σε όλους εκείνους τους ειδικότερους λόγους 

διαφοροποίησής τους από τους από τους υπόλοιπους μηχανισμούς της αγοράς, για να 

ακολουθήσει μία ανάλυση και συγκριτική αντιπαράθεση των βασικότερων πλέον 

τύπων-μορφών ηλεκτρονικής δημοπράτησης.  

 

Ταυτόχρονα, στο κεφάλαιο 2 εξετάζονται, τόσο ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται 

μία ηλεκτρονική δημοπρασία, όσο και όλα εκείνα τα οφέλη-πλεονεκτήματα, αλλά και 

κινδύνους που συνεπάγεται για κάθε συμμετέχοντα. Επίσης, γίνεται μία αναφορά και 

σε ορισμένα ειδικότερα θέματα ασφάλειας και σχεδιασμού τους, όπως επίσης και μία 

σύντομη σκιαγράφηση των βραχυπρόθεσμων τάσεων στον χώρο των ηλεκτρονικών 

δημοπρασιών.  

 

Από την άλλη πλευρά, στο κεφάλαιο 3 εξετάζονται αντίστοιχες πρακτικές 

ηλεκτρονικής δημοπράτησης σε Ελλάδα και εξωτερικό, ειδικότερα μέσα από μία 

συγκριτική αντιπαράθεση ορισμένων κοινών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους 

γνωρισμάτων, ενώ στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται οι ειδικότερες πτυχές και τα 

αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας για να καταλήξουμε στην διατύπωση όλων 

εκείνων των αντίστοιχων συμπερασμάτων.    
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Κεφάλαιο 1ο: 

 Ηλεκτρονικές δημοπρασίες – Έννοια, χαρακτηριστικά, μορφές-τύποι 

 
 
1.1. Η έννοια των δημοπρασιών και η μετάβαση από τις παραδοσιακές στις 

ηλεκτρονικές δημοπρασίες 

 
Η έννοια των δημοπρασιών (auctions), αυτή η τόσο αναγνωρισμένη και ευρέως 

χρησιμοποιούμενη μέθοδος πραγματοποίησης εμπορικών συναλλαγών, αποτελεί 

ταυτόχρονα και έναν πολύ αξιόλογο μηχανισμό της αγοράς, ο οποίος και επιτρέπει 

την πραγματοποίηση κάθε είδους αγοραπωλησίας βάσει μίας άκρως ανταγωνιστικής 

και δυναμικής φύσης διαμόρφωσης των αντίστοιχων τελικών τιμών τους. Γενικότερα 

οι δημοπρασίες (auctions), αυτή η διαδικασία αγοράς ή πώλησης προϊόντων και 

υπηρεσιών μέσω της υποβολής ανάλογων ανταγωνιστικών προτάσεων προσφοράς 

αποτελεί μία έννοια αλλά και ταυτόχρονα φαινόμενο του οποίου η εμφάνιση 

τοποθετείται παράλληλα με αυτήν της διαβίωσης του ανθρώπινου είδους σε 

οργανωμένες κοινωνίες. Ετυμολογικά, ερμηνεύεται ως μία δημόσια διαδικασία 

πώλησης-εκποίησης διαφόρων περιουσιακών στοιχείων ενώ εννοιολογικά 

προσεγγίζεται μέσα από αρκετά διαφορετικές πλευρές (πίνακα 1.1.1).   

 

Ειδικότερα, οι δημοπρασίες αποτελούν έναν από τους παλαιότερους εμπορικούς 

οικονομικούς θεσμούς ο οποίος συναντάται ευρέως σε διάφορες χρονικές περιόδους 

και εκφάνσεις της ανθρώπινης ιστορίας ήδη από το 500 π.Χ. οπού και γίνονται οι 

πρώτες αναφορές και ειδικότερα για δημοπρατήσεις νυμφών μέσω ανάλογων 

μειοδοτικών δημοπρασιών (descending price auctions) στις οποίες μάλιστα δίδονταν 

εγγυήσεις επιστροφής χρημάτων σε περιπτώσεις μετέπειτα λύσης του έγγαμου βίου, 

όπως επίσης και κατά την περίοδο των Ρωμαϊκών χρόνων (30 π.Χ.), όπου οι 

δημοπρασίες αποτελούσαν έναν από τους δημοφιλέστερους μηχανισμούς 

αγοραπωλησιών πολεμικών ειδών νικηφόρων στρατιωτικών επιχειρήσεων αλλά και 

ως ένας αποτελεσματικός τρόπος ρευστοποίησης όλων εκείνων των περιουσιακών 

στοιχείων των πολιτών τα οποία και δημεύονταν (Shubik, 2004). 

 

Αρκετά αργότερα, και ειδικότερα κατά τη διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα,  άρχισαν 

να πραγματοποιούνται σε μία καθημερινή πλέον βάση σε τοποθεσίες μεγάλης 

κοινωνικής συνάθροισης, όπως ταβέρνες και καφεκοπτεία, για να ακολουθήσει λίγο 
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αργότερα η εμφάνιση των πρώτων μεγάλων οίκων δημοπράτησης1 οι οποίοι και τις 

προσέδωσαν μία ολοκληρωτικά νέα διάσταση. 

 
Συγγραφέας  Ορισμός Δημοπρασίας 
Klein, 1997 

 

 

 

«όλες εκείνες οι επισημοποιημένες διαδικασίες συναλλαγής στις 

οποίες οι μεταξύ των συναλλασσομένων σχέσεις διέπονται 

πάντοτε από ανάλογους και πολύ συγκεκριμένους όρους» 

Smith, 1989 

 

 

 

 

 

«οι πραγματικές δημοπρασίες σε αντίθεση με τα θεωρητικά τους 

μοντέλα δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση αποκλειστικές ή 

κύριες διαδικασίες συναλλαγής παρά μόνο διαδικασίες διαχείρισης 

της δισημίας και αβεβαιότητας των αξιών με την καθιέρωση 

κοινωνικών εννοιών και κοινωνικής συναίνεσης» 

McAfee & McMillan 1987 

 

 

«οι δημοπρασίες αποτελούν μηχανισμούς της αγοράς οι οποίοι 

διαθέτουν λεπτομερείς κανόνες προσδιορισμού της κατανομής 

πόρων και τιμών βάσει των προτάσεων προσφοράς των 

συμμετεχόντων τους»  

Schrader & Henderson, 1980 

 

 

 

 

«μηχανισμοί ανταγωνιστικού marketing και τιμολόγησης οι οποίο 

αντιδιαστέλλονται άλλους μηχανισμούς τιμολόγησης και 

κατανομής προϊόντων και υπηρεσιών σε μία οικονομία της αγοράς 

όπως αυτούς των ιδιωτικών συμφωνητικών και καταλόγων» 

 
 

Πίνακας 1.1.1. Διάφοροι ορισμοί των δημοπρασιών.  

 

Ωστόσο, αρκετά χρόνια αργότερα η ανάπτυξη κατανεμημένων δικτύων όπως αυτά 

των ARPANET (advanced research projects agency network) και NSFNET (national 

science foundation network), τα οποία και αποτέλεσαν απαρχή του σημερινού 

διαδικτύου, αλλά και η μετέπειτα εμπορευματοποίηση τους με κορύφωση βέβαια 

αυτήν της εμφάνισης του παγκόσμιου ιστού (world wide web), επέτρεψε με την σειρά 

της τη δημιουργία όλων εκείνων των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη 

μίας εντελώς διαφορετικής προσέγγισης της με τη δημιουργία ενός νέου 

πρωτοποριακού επιχειρηματικού μοντέλου, του μοντέλου των ηλεκτρονικών 

δημοπρασιών (online auctions business model). Ειδικότερα, οι πρώτες ηλεκτρονικές 

δημοπρασίες (1993), δεν αποτελούσαν παρά μία απλή ηλεκτρονική εκδοχή των 

                                                 
1 Dorotheum (1707), Christie's (1766), Bonhams (1793), Phillips de Pury & Company (1796), 
Freeman's (1805) και Lyon & Turnbull (1826) 
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παραδοσιακότερων μέσω όμως απλών και μόνο ομάδων συζητήσεων (news groups) 

στις οποίες δεκάδες εκατοντάδες υποψήφιοι πωλητές προχωρούσαν στην 

πλειοδότηση προϊόντων οι οποίες διαρκούσαν αρκετές ημέρες ή και ακόμη και 

εβδομάδες. Ωστόσο, λίγο αργότερα οι πρώτοι ηλεκτρονικοί οίκοι δημοπράτησης 

όπως αυτοί των OnSale (www.onsale.com) και eBay (www.ebay.com) έκαναν την 

εμφάνισή τους στον οικείο χώρο δίνοντας στην έννοια των ηλεκτρονικών 

δημοπρασιών μία πολύ πιο δυναμική διάσταση, μία διάσταση η οποία και 

εκφράστηκε μέσω του παγκόσμιου ιστού (1995) (Lucking-Reily, 2000a). 

 

1.2. Η επίδραση του διαδικτύου σε αυτήν την μετάβαση  

 

Αναμφίβολα, η εδραίωση και ανάπτυξη του διαδικτύου και ειδικότερα αυτή του 

παγκόσμιου ιστού αποτέλεσε τη βάση αυτής της μετάβασης από έναν παραδοσιακό 

σε έναν ηλεκτρονικό τώρα τρόπο δημοπράτησης προϊόντων και υπηρεσιών, μία 

μετάβαση η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να είχε πραγματοποιηθεί 

στον βαθμό και την έκταση που αυτός τελικά επέτρεψε. Ωστόσο, ο ρόλος και η 

επίδραση του σημερινού δημόσιου πια διαδικτύου σε αυτήν την μεταμόρφωση του 

επιχειρηματικού αυτού μοντέλου σε ένα πολύ αξιόλογο και επιτυχημένο εργαλείο 

συναλλαγής ιδιωτών, επιχειρήσεων, οργανισμών και κυβερνήσεων δεν έχει γίνει 

ακόμη πλήρως κατανοητή σε όλη την έκτασή της.  

 

Το διαδίκτυο τώρα όπως αυτό εκφράζεται μέσω του παγκόσμιου ιστού (world wide 

web) και ειδικότερα ως «ένα παγκοσμίας έκτασης ενδιάμεσο υπερμέσο (hyper-media) 

περιβάλλον» (Hoffmann & Novak 1995), υπήρξε ένας χώρος, ο οποίος και επέτρεψε 

κάθε άμεσα ενδιαφερόμενο μία αρκετά χαμηλότερου κόστους δυνατότητα πρόσβασης 

σε μία παγκοσμιοποιημένη πλέον αγορά, όπως και σε ορισμένα πολύ ειδικότερα και 

εξειδικευμένα αυτής τμήματά, παράλληλα με μία ανάλογη αλλά και ταυτόχρονα 

αποτελεσματική δυνατότητα χρησιμοποίησης ενός ολοκληρωμένου και 

πολυδιάστατου συνόλου υποδομών επικοινωνίας. Έτσι, μέσω εύκολα προσβάσιμων 

μηχανών αναζήτησης (search engines) και απλών περιηγητών ιστού (web browsers), 

κάθε αγοραστής ή πωλητής δύναται πλέον να αναζητήσει και συμμετάσχει αντίστοιχα 

σε μία ηλεκτρονική δημοπρασία από οποιοδήποτε και σε οποιοδήποτε σημείο της 

υφηλίου και δημιουργώντας όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για την διεύρυνση του 

μεγέθους έκτασης και βαθμού προσέγγισης των παραπάνω αγορών.   
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Ειδικότερα, το διαδίκτυο μέσα από τη διάχυση ευκολόχρηστων και τυποποιημένων 

μηχανισμών αναζήτησης (search mechanisms) αλλά και ανάλογων παραστατικών 

μηχανισμών υπερμεσικής παρουσίασης προϊόντων και υπηρεσιών (hypermedia 

representations) ταυτόχρονα με την ανάδειξη ασφαλών και εγγυημένων τρόπων 

συναλλαγής (secure payments) (Klein, 1997) αποτέλεσε και ένα περιβάλλον το οποίο 

ανέδειξε ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες μίας δημοπρασίας καθιστώντας μάλιστα 

την πραγματοποίησης της ευκολότερη από ποτέ (πίνακας 1.2.1.). 
 

Ο αντίκτυπος του διαδικτύου στη μετάβαση από τον παραδοσιακό στον ηλεκτρονικό τρόπο δημοπράτησης 
 

- Μείωση του κόστους πρόσβασης σε αγορές 

 

- Διεύρυνση του μεγέθους των στοχούμενων αγορών, προσέγγιση γενικότερων ή ειδικότερων χαρακτηριστικών 

αγοραστικού κοινού σε ένα παγκόσμιο πλέον επίπεδο  

 

- Δημιουργία νέων αγορών-εναλλακτικών καναλιών πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών  

 

- Δημιουργία νέων αγοραστικών ευκαιριών  

 

- Μείωση του κόστους προσέγγισης, συναλλαγής και επικοινωνίας  

 

- Αναβάθμιση του τρόπου και των μέσων παρουσίασης προϊόντων και υπηρεσιών  

 

- Διαχωρισμός της όλης διαδικασίας συναλλαγής (trading process) από λοιπές συμπληρωματικές της διαδικασίες 

(logistics)   

 

- Ανάδειξη ασφαλών και εγγυημένων τρόπων συναλλαγής  
   
 

Πίνακας 1.2.1. Συνοπτική απεικόνιση του αντίκτυπου του διαδικτύου στη μετάβαση από τις 

παραδοσιακές στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες (Klein, 1997). 
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1.3. Διαφοροποίηση των δημοπρασιών από τους λοιπούς μηχανισμούς της 

αγοράς-Δυναμική απόδοση τιμής (dynamic pricing) 

 

Οι δημοπρασίες σε αντίθεση με πολλές άλλες μορφές εμπορικών συναλλαγών, 

χαρακτηρίζονται και διακρίνονται από την ευρεία χρησιμοποίηση ενός άκρως 

ανταγωνιστικού και δυναμικού τρόπου διαμόρφωσης τιμών, ενός μοναδικού 

ουσιαστικά τρόπου διαμόρφωσής τους, ο οποίος και υλοποιείται στη βάση ενός 

συσχετισμού αντίρροπων δυνάμεων όπως αυτών της προσφοράς και ζήτησης και που 

ακούει στο όνομα δυναμική διαμόρφωση τιμών (dynamic pricing). 

 

Αναλυτικότερα, βάσει του συγκεκριμένου αυτού τρόπου διαμόρφωσης τιμών και σε 

αντίθεση με άλλους σταθερής (fixed pricing), η τιμή ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας 

αποτελεί πάντοτε συνάρτηση όλων εκείνων των μεταβλητών, χαρακτηριστικών αλλά 

και συνθηκών που περιγράφουν το εκάστοτε οικονομικό περιβάλλον στο οποίο και 

διαμορφώνονται. Ουσιαστικά, πρόκειται για μία συνάρτηση όλων εκείνων των 

χαρακτηριστικών τα οποία και διαμορφώνουν την προσφορά ή ζήτηση ενός 

προϊόντος ή μίας υπηρεσίας καθιστώντας τες έτσι σε τελική ανάλυση τιμές και μόνο 

τιμές ισορροπίας τους. Γενικότερα, βάσει του εκάστοτε πάντοτε συνολικού αριθμού 

συμμετεχόντων μίας εμπορικής συναλλαγής δύναται να διακρίνουμε τέσσερις 

βασικούς τύπους δυναμικής διαμόρφωσης τιμών και πιο συγκεκριμένα αυτούς τους 

οποίους και συναντούμαι στις απλές διαπραγματεύσεις (negotiations), προωθητικές 

(forward auctions), αντίστροφες (reverse auctions) και διπλές δημοπρασίες (double 

auctions) (Van Heck & Vervest, 1998) (σχήμα 1.3.1). 

   

Ειδικότερα τώρα στην απλούστερή του μορφή έχουμε αυτήν της απλής 

διαπραγμάτευσης (simple negotiation), εκείνης δηλαδή η οποία και αναπτύσσεται στα 

πλαίσια μίας απλής εμπορικής ανταλλαγής με την προκύπτουσα κάθε φορά αυτής 

τιμή να διαμορφώνεται βάσει της διαπραγματευτικής δύναμης πωλητή και αγοραστή 

αλλά και των αντίστοιχων αγοραίων δυνάμεων προσφοράς και ζήτησης συναρτήσει 

πάντοτε του αντίστοιχου οικονομικού τους περιβάλλοντος (Kersten et al., 2000; 

Gimpel et al., 2008) (σχήμα 1.3.1, περιοχή Α). Ασφαλώς πέραν της απλής αυτής 

μορφής διακρίνουμε και αυτήν των γνωστών προωθητικών δημοπρασιών (forward 

auctions), δημοπρασιών στις οποίες και ένας πωλητής προχωρά στην πώληση έναντι 

αντιτίμου προϊόντων προς έναν μεγάλο αριθμό υποψήφιων αγοραστών, με τους 
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τελευταίους να υποβάλλουν δημόσια και ανταγωνιστικά μεταξύ τους αντίστοιχες 

προσφορές για την απόκτησή του (Kalakora & Robinson, 2001; Walden & Thoms, 

2007) αλλά και δημοπρασιών ενσφράγιστης προσφοράς πρώτης (first price sealed-bid 

auctions) και δεύτερης τιμής (second price sealed-bid auctions) στις οποίες και κάθε 

συμμετέχοντας δύναται να υποβάλλει μία και μόνο σιωπηρή προσφορά (Hall, 2001c; 

Vulkan, 2003; Klemperer, 2004) (σχήμα 1.3.1, περιοχή Γ). 

 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και αυτή των αντίστροφων δημοπρασιών (reverse 

auctions) και δημοπρασιών καθορισμού τιμής (“name-your-own-price” auction type 

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

Salvendy, 2001; Bidgoli, 2000) δημοπρασιών δηλαδή  μεταξύ ενός αγοραστή και 

πολλαπλών πωλητών στις οποίες ο εκάστοτε αγοραστής δύναται να θέσει ένα είδος 

σε προσφορά ή και να καθορίσει την τιμή που τελικά προτίθεται αποδώσει 

ταυτόχρονα και με άλλους όρους (σχήμα 1.3.1, περιοχή B). 

 

Τέλος, μία ακόμη μορφή δυναμικής διαμόρφωσης τιμών είναι και αυτή των γνωστών 

δυναμικών ανταλλαγών ή διπλών δημοπρασιών (double auctions), δημοπρασιών 

δηλαδή, στις οποίες και πολλαπλοί αγοραστές ή πωλητές υποβάλλουν και λαμβάνουν 

ταυτόχρονα προσφορές, έχοντας πάντα υπόψη τους το σύνολο των ποσοτήτων και 

των δύο πλευρών, αντίστοιχα (Parsons et al. 2006; Bidgoli, 2000) (σχήμα 1.3.1, 

περιοχή Δ). 

 

 
 

Σχήμα 1.3.1 Ταξινόμηση μορφών-τύπων δυναμικής διαμόρφωσης τιμών (Van Heck & 

Vervest, 1998). 
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1.4. Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες 

 

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες (e-auctions ή online auctions), αυτό το τόσο σημαντικό 

αλλά και αναπόσπαστο πλέον τμήματα των σημερινών ηλεκτρονικών αγορών (e-

marketplaces), αποτελεί έναν αξιόλογο μηχανισμό αλλά και επιτυχημένο μοντέλο της 

αγοράς, του οποίου μέγεθος έκτασης χρήσης αλλά και υιοθέτησης δημιουργεί έναν 

αρκετά πλούσιο και ενδιαφέρον χώρο μελέτης και έρευνας. Παρόλο που και αυτές 

είναι δημοπρασίες και ειδικότερα μία ηλεκτρονική εκδοχή των προγενέστερών τους 

παραδοσιακών (traditional auctions), αποτελώντας ένα ευρύτερο γενικότερο 

περιβάλλον προσομοίωσής τους με ηλεκτρονικούς τρόπους και μέσα, ταυτόχρονα 

παρουσιάζουν και αρκετές διαφορές, διαφορές οι οποίες και σε τελική ανάλυση τις 

καθιστούν ένα μοναδικό φαινόμενο των αγορών, της οικονομίας και της κοινωνίας.   

 

Ανατρέχοντας τώρα στη σχετική βιβλιογραφία η έννοια αυτών παρουσιάζεται, τόσο 

ως ένας μηχανισμός, όσο και ως ένας θεσμός, αλλά και φαινόμενο των αγορών, της 

οικονομίας και της ευρύτερης κοινωνίας. Ειδικότερα, κατά τον Möllenberger (2004) 

«οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες αποτελούν εικονικές αγορές (virtual marketplaces) οι 

οποίες στηρίζονται σε υπηρεσίες και πρωτόκολλα του διαδικτύου για την διεξαγωγή 

δημοπρασιών», δηλαδή για δημοπρασίες οι οποίες και υλοποιούνται μόνο με τη 

βοήθεια μηχανισμών και εργαλείων του διαδικτύου (internet).  

 

Επίσης, κατά τους Wurman, Wellman και Walsh (2002) οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες 

αποτελούν απλούς ενδιαμέσους χώρους οι οποίοι και διευκολύνουν την 

διαπραγμάτευση πλήθους αγοραίων συναλλαγών προϊόντων και υπηρεσιών, 

εκφράζοντας μάλιστα ποσοτικοποιημένες επιθυμίες για συγκεκριμένα προϊόντα και 

υπηρεσίες οι οποίες και με την σειρά τους εκφράζονται μέσω αντίστοιχων αγοραίων 

τιμών προσφοράς, ενώ κατά τους Meij, Pau και Van Heck (2003) αποτελούν 

αυτοματοποιημένες δημοπρασίες του παγκόσμιου ιστού όπου και η όλη επικοινωνία 

λαμβάνει χώρα μόνο μέσω του διαδικτύου.  

 

Κατά τους Beam και Segev (1997) οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες αποτελούν μία 

ειδική περίπτωση των αυτοματοποιημένων διαπραγματεύσεων (automated 

negotiations), διαπραγματεύσεων οι οποίες ουσιαστικά υλοποιούνται με την βοήθεια 

εργαλείων και τεχνικών του ηλεκτρονικού εμπορίου (electronic commerce), ενώ κατά 
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τους Prakobpol και Permpoontanalarp (2003) αποτελούν δημοπρασίες στις οποίες και 

οι αντίστοιχες προτάσεις προσφορών υποβάλλονται μέσω του διαδικτύου. Τέλος, 

κατά τους Paloudi, Paarlberg και Van Heck (2001) αυτές δεν αποτελούν τίποτα 

περισσότερο από εικονικούς χώρους κοινοτήτων (virtual spaces) (πίνακας 1.4.1). 

 

Ουσιαστικά, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες αποτελούν μία πολύ επιτυχημένη 

μεταφορά των παραδοσιακών δημοπρασιών στο διαδίκτυο, μία επιτυχημένη 

μεταφορά αυτών από ένα φυσικό σε έναν εικονικό τώρα διαδραστικό περιβάλλον, 

μετασχηματίζοντάς τες έτσι σε τελική ανάλυση σε ένα πολύ πιο εύκολα προσβάσιμο 

και φιλικό εργαλείο πραγματοποίησης αγοροπωλησιών.    

 

Συγγραφέας  Ορισμός Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας 
Möllenberger, 2004 «εικονικές αγορές (virtual marketplaces) οι οποίες στηρίζονται σε 

υπηρεσίες και πρωτόκολλα του διαδικτύου για την διεξαγωγή 

δημοπρασιών» 

 

Meij, Pau & Van Heck, 2003 «αναφέρονται σε αυτοματοποιημένες δημοπρασίες του 

παγκόσμιου ιστού όπου και η όλη επικοινωνία λαμβάνει χώρα 

μέσω του διαδικτύου» 

 

Prakobpol &  

Permpoontanalarp, 2003 

 

«δημοπρασίες στις οποίες οι αντίστοιχες προτάσεις προσφορών 

υποβάλλονται μέσω του διαδικτύου» 

Wurman, Wellman & Walsh, 

2002 

«απλούς ενδιαμέσους χώρους οι οποίοι και διευκολύνουν την 

διαπραγμάτευση πλήθους αγοραίων συναλλαγών προϊόντων και 

υπηρεσιών, εκφράζοντας μάλιστα ποσοτικοποιημένες επιθυμίες 

για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες και με την 

σειρά τους εκφράζονται μέσω αντίστοιχων αγοραίων τιμών 

προσφοράς» 

 

Paloudi, Paarlberg & Van 

Heck, 2001 

«…δεν αποτελούν παρά ορισμένους εικονικούς χώρους 

κοινοτήτων» 

Beam & Segev, 1997 «μία ειδική περίπτωση των αυτοματοποιημένων 

διαπραγματεύσεων (automated negotiations)»  

 

Πίνακας 1.4.1 Διάφοροι ορισμοί των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.  
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1.5. Συνθετικά τμήματα-μεταβλητές μίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας 

 

Ωστόσο, πριν προχωρήσουμε σε μία ανάλυση όλων εκείνων των γενικότερων και 

ειδικότερων τύπων και μορφών τους, αλλά και πλεονεκτημάτων-ωφελειών που αυτές 

συνεπάγονται για κάθε συμμετέχοντα, θα ήταν ακόμη πιο χρήσιμη μία περιγραφή 

όλων εκείνων των βασικότερων συνθετικών τμημάτων τους, κάτι το οποίο και σε 

τελική ανάλυση θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε και τον τρόπο με τον οποίο αυτές 

διαφοροποιούνται έναντι των αντίστοιχων παραδοσιακών (σχήμα 1.5.1). 

 

Όπως τώρα στις παραδοσιακές έτσι και στις ηλεκτρονικές βασικός πυρήνας του όλου 

μηχανισμού δημοπράτησης δεν είναι άλλος από εκείνον του προσδιορισμού του 

είδους των δημοπρατούμενων κάθε φορά προϊόντων και υπηρεσιών (trade objects), 

των ακολουθούμενων μεταξύ των συμμετεχόντων κανόνων συνδιαλλαγής (rule base) 

αλλά και όλων εκείνων των απαιτούμενων σταδίων ολοκλήρωσης των αντίστοιχων 

συναλλαγών τους (transaction phase) (Klein, 1997; Klein & O’Keefe, 1998). 

Ειδικότερα μάλιστα, ο εκάστοτε δημοπράτης (auctioneer) είναι εκείνη η οντότητα η 

οποία διαμορφώνει αλλά και ρυθμίζει το γενικότερο πλαίσιο πραγματοποίησής μίας 

δημοπρασίας λειτουργώντας, είτε ως ένας απλός τρίτος ενδιάμεσος (intermediate), 

μία πλατφόρμα ουσιαστικά πραγματοποίησης αγοραπωλησιών, είτε ως μία 

συμβεβλημένη τις περισσότερες φορές με άλλες οντότητες μονάδα, η οποία και 

προβαίνει στην πώληση ιδίων ή μη προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

 
 

Σχήμα 1.5.1. Τα βασικά συστατικά μέρη μίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας (Klein, 1997). 
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Ωστόσο, η γενικότερη φύση και τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου κατέστησε μία 

δημοπρασία σε αυτό πολύ περισσότερο ευάλωτη απέναντι σε φαινόμενα και 

συμπεριφορές υποβάθμισης της ασφάλειας και της αξιοπιστίας της, καθιστώντας έτσι 

την αναπτυσσόμενη κάθε φορά μεταξύ των συμμετεχόντων (customers) σχέση 

εμπιστοσύνη προς τον εκάστοτε δημοπράτη (auctioneer) μία από τις σημαντικότερες 

ίσως μεταβλητές επιτυχίας της. Έτσι, παράγοντες όπως αυτοί της διαμόρφωσης 

κανόνων-όρων δημοπράτησης, συναλλαγής αλλά και διάχυσης διαθέσιμων 

πληροφοριών αποτελούν ορισμένα από τα σημαντικότερα ίσως πλέον ζητήματα σε 

μία ηλεκτρονική δημοπρασία (σχήμα 1.5.2). 
 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

Σχήμα 1.5.2. Τριγωνική σχέση εμπιστοσύνης σε μία ηλεκτρονική δημοπρασία (Shaw et al., 

2000). 

 

1.6. Βασικοί τύποι ηλεκτρονικών δημοπρασιών 

 

Ο αριθμός των διαφόρων τύπων-μορφών ηλεκτρονικής δημοπράτησης προϊόντων και 

υπηρεσιών παρουσιάζεται πολύ μεγαλύτερος του αντίστοιχου των παραδοσιακών, 

κάτι το οποίο και οφείλεται στην παρουσία ενός αρκετά μεγαλύτερου αριθμού 

βασικών αλλά και παράγωγων τέτοιων τύπων. Μάλιστα, η σχετική βιβλιογραφία μας 

πληροφορεί για τη παρουσία ενός σημαντικού αριθμού βασικών τέτοιων τύπων 

ηλεκτρονικής δημοπράτησης, τύπων δημοπράτησης οι οποίοι και δύναται να 

διακριθούν μεταξύ τους βάσει ορισμένων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, όπως αυτά 

της μορφής και του είδους των στοχουμένων κάθε φορά αγορών και συμμετεχόντων 

αυτών μερών (Heck & Vervest, 1998), του είδους των δημοπρατούμενων προϊόντων 

και υπηρεσιών (Beckmann et al. (1997) cited in Klein, 1997, p.2) αλλά και των 

αντίστοιχων χρησιμοποιούμενων μηχανισμών τιμολόγησης τους.  

 

 



26 
 

Ειδικότερα, κατά τους Bapna, Goes και Gupta (2001) οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες 

διακρίνονται σε τρείς βασικές κατηγορίες τέτοιων τύπων και πιο συγκεκριμένα σε 

αυτές μεταξύ καταναλωτών (consumer-to-consumer), επιχειρήσεων (business-to-

business) αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (business-to-consumer).  

 

Στην πιο απλή τους μορφή, αυτήν δηλαδή μεταξύ καταναλωτών (C2C auctions), μία 

ιστοθέση ηλεκτρονικής δημοπράτησης δεν λειτουργεί ως τίποτα περισσότερο από 

έναν απλό και μόνο ηλεκτρονικό ενδιάμεσο το οποίο και δίνει την δυνατότητα σε 

κάθε συμμετέχοντα ιδιώτη πωλητή και αγοραστή, να αναζητήσει, εντοπίσει αλλά και 

συνδιαλλαγεί στις πιο κατάλληλες για αυτόν τιμές, με χαρακτηριστικότερο ίσως 

παράδειγμα αυτών αυτή της eΒay.com. Όλες τώρα αυτές οι ιστοθέσεις ηλεκτρονικής 

δημοπράτησης αποτελούν ένα σύγχρονο χώρο συνάντησης πωλητών και αγοραστών 

με σκοπό τη διαπραγμάτευση των αγοραίων τιμών διαφόρων προϊόντων και 

υπηρεσιών στη βάση πολύ συγκεκριμένων πάντοτε ανάλογων κανόνων 

δημοπράτησης, οι οποίοι διαμορφώνονται και ρυθμίζονται από τον εκάστοτε 

δημοπράτη (Vulkan, 2003). 

 

 Επίσης, ένας μεγάλος αριθμός καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως 

οικιακά και ηλεκτρονικά είδη, είδη πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, όσο και ένας 

εξίσου μεγαλύτερος αριθμός μη καταναλωτικών τέτοιων προϊόντων όπως τιμαλφή 

και συλλεκτικά είδη αποτελούν ορισμένα από τα δημοφιλέστερα προϊόντα αυτών των 

ιστοθέσεων (Lucking-Reiley, 2000a).  

 

Παράλληλα, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες μπορούν να αποτελούν και ένα πολύ 

αξιόλογο μέσο συναλλαγής επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C auctions) αλλά και 

επιχειρήσεων (B2B auctions), λειτουργώντας έτσι ως ένα εργαλείο πώλησης νέων 

έτοιμων, ημιέτοιμων αλλά και ελαττωματικών προϊόντων ή ως μία μέθοδος διάθεσης 

και ρευστοποίησης πλεοναζόντων αποθεμάτων σε αγορές με έντονες διακυμάνσεις 

προσφοράς και ζήτησης, όπως αυτές βασικών τυποποιημένων προϊόντων και πρώτων 

υλών. Μάλιστα, οι τελευταίες αποτελούν ιστοθέσεις οι οποίες και απολαμβάνουν 

πολύ υψηλότερα μεγέθη επισκεψιμότητας, πωλήσεων, αλλά και ευκαιριών προβολής 

και προώθησης έναντι των αντίστοιχων τους B2C αποτελώντας ταυτόχρονα ένα 

πολλά υποσχόμενο και ανερχόμενο επιχειρηματικό μοντέλο (Rupley, 2000) του 

οποίου συνολικός όγκος συναλλαγών παρουσιάζει μία πολύ έντονα αυξητική τα 
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τελευταία χρόνια τάση φθάνοντας σε απόλυτα μεγέθη ακόμη και αυτά των 

αντίστοιχων C2C ηλεκτρονικών δημοπρασιών (διάγραμμα 1.6.1).      

 

 
 

Διάγραμμα 1.6.1. Διαχρονική πορεία των μεγεθών C2C και B2C ηλεκτρονικών 

δημοπρασιών (σε εκατομμύρια δολάρια) (Laudon & Traver, 2007).  

 

Από την άλλη πλευρά, κατά τους Pinker, Seidmann και Vakrat (2003) και βάσει του 

εκάστοτε τώρα αριθμού συμμετεχόντων πωλητών και αγοραστών αυτές διακρίνονται 

σε τέσσερις βασικές κατηγορίες και πιο συγκεκριμένα σε αυτές των διμερών 

διαπραγματεύσεων (bilateral negotiations), προμήθειας (procurement auctions), 

πωλήσεων (sale auctions) και συναλλαγών (exchange auctions).   

 

Επίσης, οι Laudon και Traver (2007) διακρίνουν τέσσερις συνολικά βασικές 

κατηγορίες ηλεκτρονικών δημοπρασιών, όπως αυτές του Αγγλικού (English auctions) 

και Ολλανδικού τύπου (Dutch auctions), ομαδικών αγορών (group buying auctions) 

και ονοματισμού τιμών (name-your own-price model auctions), ενώ οι Abramson και 

Means (2001) έξι συνολικά τέτοιες κατηγορίες και ειδικότερα αυτές των αντίστροφων 

(reverse auctions), ενσφράγιστης προσφορών πρώτης (first price sealed-bid auctions) 

και δεύτερης τιμής (second price sealed-bid auctions), Αγγλικού (English auctions), 

Ολλανδικού (Dutch auctions) και Αμερικανικού τύπου (Yankee auctions).  

 

Τέλος, κατά τον Vulkan (2003), οι περισσότεροι εξ αυτών δεν αποτελούν τίποτα 

περισσότερο από μία απλή παραλλαγή τεσσάρων βασικών τέτοιων τύπων 
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δημοπράτησης και πιο συγκεκριμένα αυτών του Αγγλικού (English auctions), 

Ολλανδικού (Dutch auctions) και ενσφράγιστων προσφορών πρώτης (first price 

sealed-bid auctions) και δεύτερης τιμής (second price sealed-bid auctions).  

 

1.6.1. Δημοπρασία Αγγλικού τύπου (English auction) 

  

Ένας από τους δημοφιλέστερους τώρα C2C, B2C και B2B τύπους δημοπράτησης 

προϊόντων και υπηρεσιών είναι αυτός του Αγγλικού (English auction), ένας ανοικτός 

πλειοδοτικός τύπος ηλεκτρονικής δημοπράτησης, καθαρά προσανατολισμένος στον 

εκάστοτε πωλητή (seller bias), ο οποίος και δεν διαφέρει σημαντικά από τον 

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

Αγγλικού τώρα τύπου δημοπρασία, ένα πολύ κοινότυπο πλέον τύπο ηλεκτρονικής 

δημοπράτησης στο διαδίκτυο, έχουμε έναν πωλητή (seller) από τη μία πλευρά ο 

οποίος και προχωρά στην πώληση ενός προϊόντος και πολλαπλών αγοραστών 

(bidders) από την άλλη, οι οποίοι και ανταγωνίζονται μεταξύ τους προκειμένου να το 

αποκτήσουν.  

 

Ειδικότερα, αυτό πραγματοποιείται μόνο μέσω της υποβολής ανάλογων προτάσεων 

προσφορών εντός ενός πολύ συγκεκριμένου και γνωστού σε όλους χρονικού 

διαστήματος και πέραν μίας τιμής2 κάτω της οποίας και ο εκάστοτε πωλητής αρνείται 

να πουλήσει, με την υψηλότερη αυτών στο τέλος πρόταση να “κερδίζει” το προϊόν. 

Ακόμη περισσότερο, σε αυτόν τον τύπο δημοπράτησης κάθε πρόταση προσφοράς 

αυξάνει βάσει ενός πολύ συγκεκριμένου κάθε φορά ανάλογου ελαχίστου βήματος 

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

προτάσεις προσφορών ανεξαρτήτου χρόνου και γεωγραφικής του τοποθέτησης.  

 

Η διάρκειά τώρα μίας τέτοιας δημοπρασίας δεν ξεπερνά συνήθως τη μία 

ημερολογιακή εβδομάδα, διάρκεια η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

συγκριθεί με αυτήν των αντίστοιχων παραδοσιακών, όπου και μία δημοπρασία 

διαρκέσει μόνο λίγα λεπτά. Τις περισσότερες όμως φορές αυτό λειτουργεί 

αποτρεπτικά στην άμεση εκδήλωση του πραγματικού αγοραστικού ενδιαφέροντος 

από την πλευρά των συμμετεχόντων, μετατοπίζοντας έτσι χρονικά την υποβολή των 

                                                 
2 τιμή έναρξης προσφορών (reserve price) 
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αντίστοιχων προτάσεων προσφοράς στα τελευταία και μόνο λεπτά αυτής και 

μετασχηματίζοντάς την ουσιαστικά σε έναν τύπο δημοπράτησης ισοδύναμο με αυτόν 

μίας ενσφράγιστης προσφοράς πρώτης τιμής (first price sealed-bid auction) (Lucking-

Reily, 2000a).  

 

Ωστόσο, ως απάντηση ο συγκεκριμένος αυτός τύπος δημοπράτησης ενσωματώνει 

ορισμένους πρόσθετους μηχανισμούς αποτροπής τους, και πιο συγκεκριμένα 

πρόσθετους μηχανισμούς όπως αυτούς της παράτασης του συνολικού χρόνου 

διάρκειάς τους (extension period time) αλλά και της χρήσης ειδικών διαμεσολαβητών 

υποβολής προσφορών (proxy bidding), οι οποίοι και σε τελική ανάλυση δύναται να 

διασφαλίζουν την άμεση μόνο έκφραση των πραγματικών προθέσεων κάθε 

συμμετοχής. 

 

Αναλυτικότερα, παράταση του συνολικού χρόνου διάρκειας μίας τέτοιας 

δημοπρασίας πραγματοποιείται συνήθως με την προθήκη λίγων και μόνο λεπτών σε 

όλες εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες και εντοπίζεται οποιαδήποτε δραστηριότητα 

υποβολής προσφορών, εντός των τελευταίων συνήθως πέντε λεπτών προ της 

ολοκλήρωσής της, μία διαδικασία η οποία επαναλαμβάνεται μέχρι και το σημείο στο 

οποίο κάτι τέτοιο παύει να υφίσταται (Lucking-Reily, 2000a; Miller, 2000; 

Frauenfelder, 2007) προστατεύοντας έτσι όλους εκείνους τους φιλόδοξους αγοραστές 

από έναν μεγάλο αριθμό παραπλανητικών πρακτικών υποβολής προσφορών από 

επιτήδειους (snipers), αλλά και αλλοιώνοντας όμως ταυτόχρονα τον ασύγχρονο 

χαρακτήρα υποβολής προσφορών ο οποίος και ενυπάρχει σε αυτόν (Lucking-Reily, 

2000a).  

 

Από την άλλη πλευρά, η χρήση τώρα ενός διαμεσολαβητή υποβολής προσφορών, 

ενός πρόσθετου εξειδικευμένου λογισμικού το οποίο και αναλαμβάνει την όλη 

ευθύνη υποβολής προσφορών ως ενός άκρου διαστήματος τιμών για λογαριασμό του 

εκάστοτε αγοραστή, μίας αυστηρά δηλαδή καθορισμένης τιμής προσφοράς την οποία 

ο εκάστοτε αγοραστής δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει, αποτελεί έναν 

ακόμη μηχανισμό ο οποίος και διασφαλίζει την άμεση έκφραση των πραγματικών και 

μόνο προθέσεων των υποψήφιων αγοραστών. 
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1.6.2. Δημοπρασία Ολλανδικού τύπου (Dutch auction) 

 

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

πλειοδοτικό τύπο δημοπράτησης προϊόντων προσανατολισμένου προς τον πωλητή ο 

οποίος και διαφοροποιείται σημαντικά από τον αντίστοιχό παραδοσιακό, έναν 

μειοδοτικό τύπο δημοπράτησης ο οποίος πρωτοξεκίνησε από τους παραγωγούς 

ανθών της Ολλανδίας (Aalsmeer, Holland) στα πλαίσια μίας προσπάθειάς για την 

αποτελεσματική πώληση της ημερήσιας παραγωγής τους3 (Westland & Clark, 1999), 

έχουμε την παρουσία ενός πωλητή (seller) ο οποίος και προχωρά στην πώληση ενός 

συγκεκριμένου αριθμού μονάδων του ιδίου προϊόντος και πολλαπλών αγοραστών 

(bidders) οι οποίοι και ανταγωνίζονται μεταξύ τους προκειμένου να αποκτήσουν 

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

 

Ειδικότερα, ο πωλητής είναι εκείνος ο οποίος εκκινεί την όλη διαδικασία 

προσδιορίζοντας τόσο τον συνολικό αυτών αριθμό, όσο και την τιμή εκκίνησης 

(starting bid) ενός εξ αυτών (τιμή μονάδος), με τους αγοραστές να ακολουθούν 

υποβάλλοντας αντίστοιχες προτάσεις προσφορών οι οποίες αναφέρονται τόσο στην 

ποσότητα, όσο και στην τιμή την οποία επιθυμούν να αποκτήσουν και αποδώσουν 

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

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

πριν από κάθε τέτοια κίνηση ποσότητα προϊόντος, με “νικητές” αυτής σε τελική 

ανάλυση να καθίστανται όλοι εκείνοι οι οποίοι και υποβάλλουν τις υψηλότερες για 

κάθε περίπτωση προσφορές, αποδίδοντας όμως στον εκάστοτε πωλητή μόνο εκείνην 

την τιμή η οποία και αντιστοιχεί σε αυτήν της ελάχιστης αποδεκτής προσφοράς, 

προσφοράς η οποία μάλιστα δύναται να είναι αρκετά μικρότερη της τιμής ορισμένων 

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

 

Γενικότερα στον συγκεκριμένο τύπο δημοπράτησης, έναν εξαιρετικά αποδοτικό τύπο 

δημοπράτησης ενός μεγάλου αριθμού μονάδων του ιδίου προϊόντων, οι υψηλότερες 

προτάσεις προσφορών είναι εκείνες οι οποίες και τις περισσότερες φορές 

διασφαλίζουν στους αντίστοιχους αγοραστές την ποσότητα όλων εκείνων των 

προϊόντων την οποία και κάθε φορά επιθυμούν, σε τιμές όμως χαμηλότερες και ίσες 
                                                 
3 βοηθώντας τους μάλιστα στην επίτευξη ενός μέσου ημερήσιου ποσού της τάξεως των 50.000 
συναλλαγών για κάθε 15 εκατομμύρια πωλούμενων ανθών 
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με αυτήν της τελευταίας αποδεκτής προσφοράς, εκείνης δηλαδή της ελάχιστα τελικά 

αποδεκτής προσφοράς, οδηγώντας έτσι αγοραστές χαμηλότερων τέτοιων προσφορών 

να μην καταφέρουν να αποκτήσουν τον επιθυμητό πάντοτε για αυτούς αριθμό 

προϊόντων.   

 

1.6.3. Αντίστροφη δημοπρασία (reverse auction) 

 

Στις αντίστροφες ηλεκτρονικές δημοπρασίες (reverse auctions), έναν πρωτότυπο 

μειοδοτικό τύπο δημοπράτησης προϊόντων και υπηρεσιών, ο οποίος και αντιστρέφει 

τώρα τους ρόλους πωλητή και αγοραστή, έχουμε έναν αγοραστή από την μία που 

προχωρά στην δημοπράτηση-πρόσκληση πωλητών, οι οποίοι και δύναται να 

ικανοποιήσουν μία πολύ συγκεκριμένη του ανάγκη σε προϊόντα και υπηρεσίες  και 

πολλαπλάσιων πωλητών από την άλλη, οι οποίοι και ανταγωνίζονται μεταξύ τους 

προκειμένου να καταστούν εκείνοι οι οποίοι και θα την ικανοποιήσουν. Οι τελευταίοι 

μάλιστα ανταγωνίζονται μεταξύ τους καθόλην την διάρκεια μέσω της υποβολής 

ανάλογων και συνεχώς μειούμενων προτάσεων προσφορών με τελικό αποδέκτη της 

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

τιμή προσφοράς (Laudon & Traver, 20007; Turban et al., 2004; Smeltzer & Carr, 

2003).  

 

Μάλιστα, στον συγκεκριμένο αυτό τύπο δημοπράτησης, έναν τύπο δημοπράτησης ο 

οποίος και καλείται ισοδύναμα σύστημα υποβολής προσφορών (bidding-tending 

system) (Turban et al., 2004), κάθε αγοραστής προχωρά στην πρόσκληση όλων 

εκείνων των πωλητών οι οποίοι και δύναται να ικανοποιήσουν τις εκάστοτε 

συγκεκριμένες τους ανάγκες σε προϊόντα και υπηρεσίες μόνο μέσω ενός συστήματος 

υποβολής προσφορών στο οποίο και οι αντίστοιχες προσφορές είναι πάντοτε ορατές 

και προσβάσιμες από κάθε συμμετέχοντα (Smeltzer & Carr, 2003).  

 

Ειδικότερα σε αυτόν, κάθε πωλητής προβαίνει στην υποβολή αντίστοιχων προτάσεων 

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

συστήματος υποβολής προτάσεων διάρκειας αρκετών γύρων οι οποίοι και 

ολοκληρώνονται στο σημείο που σταματά η υποβολή ακόμη χαμηλότερων σε όρους 

τιμών προσφορών, καθιστώντας έτσι αποδέκτη κάθε αρχικής πρότασης προσφοράς 

αυτόν με την χαμηλότερη πλέον εξ αυτών προσφερόμενη τιμή. 
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Ουσιαστικά πρόκειται για έναν μειοδοτικό τύπο δημοπράτησης αγαθών και 

υπηρεσιών που ανατρέπει όλα εκείνα τα δεδομένα του Αγγλικού και Ολλανδικού 

τύπου ηλεκτρονικής δημοπράτησης, με τους πωλητές και όχι τους αγοραστές να είναι 

τώρα εκείνοι οι οποίοι και ανταγωνίζονται μεταξύ τους προκειμένου να επιτύχουν την 

καλύτερη δυνατή προσφορά. Μάλιστα κατά τους Smeltzer και Carr (2003) ο 

συγκεκριμένος αυτός τύπος δημοπράτησης  αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο δύναται 

να αυξήσει την αποδοτικότητα (efficiency) της στρατηγικής προμηθειών, ενώ 

παράλληλα αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους C2B και B2B τύπους 

δημοπράτησης προϊόντων και υπηρεσιών με ένα ετήσιο συνολικό σε παγκόσμιο 

επίπεδο μέγεθος συναλλαγών της τάξεως των 40 τρισεκατομμυρίων δολαρίων (Jap, 

2002).  

 

1.6.4. Δημοπρασία βάσει του μοντέλου ονοματισμού τιμής (“name-your-own 

price” model auction) 

 

Ένας ακόμη τώρα πολύ διαδεδομένος τύπος ηλεκτρονικής δημοπράτησης και πιο 

συγκεκριμένα ο δεύτερος πιο διαδεδομένος πέραν του Αγγλικού τύπος ηλεκτρονικής 

δημοπράτησης προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο, είναι αυτός του μοντέλου 

καθορισμού τιμών (“name-your-own price” model auction) (Laudon & Traver, 2007), 

ενός πρωτοποριακού τύπου δημοπράτησης ο οποίος και πρωτοεισήχθει στον χώρο 

από την καινοτόμο εταιρεία Priceline.com (2000), ενός διαδικτυακού ενδιαμέσου 

(intermediate) που ανέπτυξε την ιδέα αναζήτησης και εύρεσης για λογαριασμό τρίτων 

πελατών προϊόντων και υπηρεσιών συγκεκριμένων χαρακτηριστικών-προδιαγραφών, 

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

και προσδιορίζονταν από τον εκάστοτε πάντοτε αγοραστή.  

 

Ο συγκεκριμένος αυτός τύπος δημοπράτησης, ένας ειδικότερος ουσιαστικά τύπος 

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

σε κάθε αγοραστή να καθορίζει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές 

των προϊόντων και υπηρεσιών που επιθυμεί να αποκτήσει ή απολάβει αντίστοιχα, 

ταυτόχρονα όμως και με την επιθυμητή για αυτόν κάθε φορά τιμή, μίας δυνατότητας 

η οποία σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε σε αυτόν της αντίστροφης (Turban et al., 

2004; Salvendy, 2001; Bidgoli, 2000). Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
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ταυτίζεται με αυτόν της αντίστροφης δημοπράτησης (reverse auction), όπου και οι 

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

μικρότερων σε ύψος αντίστοιχων προσφορών (Bidgoli, 2000).  

 

Η συμμετοχή τώρα ενός υποψήφιου αγοραστή στον συγκεκριμένο αυτό τύπο 

δημοπράτησης προϋποθέτει την απόδοση μίας πολύ μικρής προμήθειας χρήσης προς 

τον αντίστοιχο δημοπράτη και συνοδεύεται πάντοτε και από μία ανάλογη δέσμευση 

αποδοχής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίες που πληροί το σύνολο όλων εκείνων 

των χαρακτηριστικών-προδιαγραφών που ο ίδιος έχει θέσει, με την προσφερόμενη 

όμως αυτών τιμή-πρόταση να μην γίνεται σε καμία περίπτωση γνωστή στους άλλους 

αγοραστές (Turban et al., 2004).  

 

Όσο αναφορά τώρα την διαδικασία εύρεσης όλων εκείνων των προτάσεων-

συνδυασμών χαρακτηριστικών, προδιαγραφών και τιμών του εκάστοτε αιτούντος 

συμμετέχοντος αγοραστή, αυτή πραγματοποιείται από τον ίδιο τον δημοπράτη μέσω 

μαζικών αγορών αντίστοιχων προϊόντων και υπηρεσιών με όλα τα μοναδικά 

πλεονεκτήματα που αυτές συνεπάγονται, όσο και μέσω αναζητήσεων σε ανάλογες 

βάσεις δεδομένων προμηθευτών που αυτή διατηρεί. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος αυτός 

τύπος δημοπράτησης, ένας τύπος δημοπράτησης εξαιρετικά κατάλληλος για την 

πώληση προϊόντων και υπηρεσιών όπως αεροπορικά εισιτήρια, κρουαζιέρες, 

ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και πακέτα διακοπών, δύναται να εξασφαλίζει στους 

αγοραστές έως και 40% χαμηλότερες τιμές έναντι των αντίστοιχων αγοραίων τους 

(Ding et al., 2005). 

 

1.6.5. Διπλή δημοπρασία (double auction) 

 

Σε μία διπλή δημοπρασία (double auction), μία μορφή δημοπρασίας ιδανική για την 

πραγματοποίηση συναλλαγών ειδικότερα σε οργανωμένες χρηματαγορές και αγορές 

πρώτων υλών και πολύτιμων μετάλλων, έχουμε την παρουσία πολλαπλών αγοραστών 

αλλά και πωλητών, οι οποίοι και υποβάλλουν ταυτόχρονες προσφορές για πολλαπλές 

μονάδες προϊόντων των οποίων όμως οι τελικοί συνδυασμοί τιμών και ποσοτήτων 

προσδιορίζονται πάντοτε μέσω ενός συσχετισμού των κυρίαρχων κάθε φορά 

δυνάμεων προσφοράς και ζήτησης.  
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Επιπλέον, μία τέτοια δημοπρασία διακρίνεται μεταξύ αυτών της μίας (one-shot 

auction) και περισσότερων της μίας (repeated auctions) περιόδων διαπραγμάτευσης, 

δημοπρασιών δηλαδή στις οποίες ακολουθούνται ένα ή και περισσότερα του ενός 

στάδια υλοποίησης αντίστοιχος (Parsons et al., 2006). Πρόσθετα, κάθε αγοραστής ή 

πωλητής διαθέτει απόλυτη ελευθερία πληροφόρησης γύρω από αυτήν, με όλες τις 

υποβληθείσες προτάσεις προσφορών να γίνονται αυτομάτως γνωστές σε κάθε 

συμμετέχοντα της ίδια ή μη πλευράς.  

 

Ουσιαστικά, μία τέτοια δημοπρασία δεν αποτελεί παρά μία διαδραστική με όλη τη 

σημασία της έννοιας αγορά όπου τόσο αγοραστές όσο και πωλητές παρουσιάζονται 

άκρως ανταγωνιστικοί μεταξύ τους, κάτι το οποίο και ασφαλώς σε καμία περίπτωση 

δεν συναντάται σε απλές δημοπρασίες όπου οι αντίστοιχες τελικές τιμές τους 

διαμορφώνονται πολύ υψηλότερα ή πολύ χαμηλότερα από αυτές ανάλογων 

ανταγωνιστικών περιβάλλοντων4 (Choi & Whinston (2000) cited in Turban et al., 

2004, p.445). 

 

1.6.6. Δημοπρασίες ομαδικών αγορών (group buying auctions) 

 

Ένας ακόμη αρκετά διαδεδομένος τύπος ηλεκτρονικής δημοπράτησης προϊόντων και 

υπηρεσιών είναι αυτός των ομαδικών αγορών (group buying auctions), ένας 

αντίστροφος κατά βάση τύπος δημοπράτησης ο οποίος και επιτρέπει σε έναν μεγάλο 

αριθμό υποψήφιων αγοραστών ομοιογενών προϊόντων και υπηρεσιών να αναζητήσει 

και εξασφαλίσει σημαντικά χαμηλότερες τιμές αγοράς, αλλά και μεμονωμένους 

προμηθευτές να πωλήσουν σε ακόμη μεγαλύτερου μεγέθους αντίστοιχες αγορές 

επωφελούμενοι όλων εκείνων των πλεονεκτημάτων τα οποία και συνεπάγονται από 

τις μαζικές παραγγελίες και από την αύξηση του αντίστοιχου αγοραστικού 

ενδιαφέροντος σε ανάλογες μειώσεις τιμών (Bidgoli 2000; Laudon & Traver, 2007). 

Μάλιστα, κατά τον O’Brien (O’Brien (2000) cited in Lowry et al., 2002) ο 

συγκεκριμένος τύπος δημοπράτησης αποτελεί και μία μορφή συνεργατικού εμπορίου 

(cooperative commerce) στην οποία ενυπάρχει το κίνητρο συγκέντρωσης όσο το 

δυνατό περισσότερων κάθε φορά αγοραστών.   

 
                                                 
4 Στην πραγματικότητα όμως ανταγωνιστικότητα μεταξύ αγοραστών και πωλητών δεν αναφέρεται 
παρά στον ανταγωνισμό της ιδίας και μόνο αυτών πλευράς.  
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Η υλοποίηση του συγκεκριμένου αυτού τύπου δημοπράτησης πραγματοποιείται, τόσο 

με την χρήση εφαρμογών ομαδικών αγορών (demand aggregators), όσο και 

εφαρμογών ομαδικών πωλήσεων (supply aggregators), εφαρμογών δηλαδή μέσω των 

οποίων ουσιαστικά προσδιορίζονται, τόσο το είδος και οι ποσότητες των 

δημοπρατούμενων αγαθών, όσο και οι αντίστοιχες τιμές εκκίνησής τους.  

 

Ειδικότερα μέσω των εφαρμογών ομαδικών αγορών (demand aggregators), αφού 

καθοριστεί το είδος των δημοπρατούμενων κάθε φορά προϊόντων και προσδιοριστεί 

μία αρχική αυτών τιμή αγοράς, κάθε υποψήφιος αγοραστής έχει την δυνατότητα να 

γνωστοποιήσει την ποσότητα του προϊόντος που επιθυμεί να αποκτήσει 

παρακινώντας έτσι το ενδιαφέρον ανάλογων προμηθευτών, οι οποίοι και 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους προκειμένου να ικανοποιήσουν το σύνολο αυτών, ενώ 

μέσω των αντίστοιχων εφαρμογών ομαδικών πωλήσεων (supply aggregators) ο 

εκάστοτε προμηθευτής δύναται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον όλο και 

περισσότερων αγοραστών για όλα εκείνα τα προϊόντα, τα οποία παράγει ή και 

αναλαμβάνει να παράξει σε τιμή οι οποία και μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα 

του συνολικού τους αριθμού.  

 

Γενικότερα, αυτές οι ομαδικές αγορές προϊόντων αποτελούν έναν πολύ διαδεδομένο 

τρόπο δημοπράτησης πολλαπλών ομοιογενών προϊόντων (multi-unit products), 

ιδιαίτερα μεταξύ επιχειρήσεων και οργανισμών (business-to-business), αλλά και 

επιχειρήσεων και κυβερνήσεων (business-to-government), εξασφαλίζοντας μάλιστα 

στις συμμετέχοντες επιχειρήσεις μειώσεις της τάξεως του 8% με 46% του συνολικού 

κόστους προμηθειών τους (Laudon & Traver, 2007).   

 

1.6.7. Δημοπρασία Αμερικανικού τύπου (Yankee auction) 

 

Στον Αμερικανικού τύπο δημοπράτησης προϊόντων (Yankee auction) ή προοδευτικό 

ηλεκτρονικό τύπο δημοπράτησης πολλαπλών μονάδων προϊόντων (multiple item 

progressive electronic auction) (Bapna et al. 2000), έναν πλειοδοτικό τύπο 

δημοπράτησης πολλαπλών μονάδων του ιδίου προϊόντος, κατάλληλου ειδικότερα για 

την πώληση σε μικρές παρτίδες αρκετά ακριβών προϊόντων (Kambil & Van Heck, 

2002), έχουμε την παρουσία ενός πωλητή ο οποίος και προσφέρει έναν συγκεκριμένο 

αριθμό προϊόντων βάσει μίας τιμής που ο ίδιος καθορίζει και πολλαπλών αγοραστών, 
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οι οποίοι και ανταγωνίζονται μεταξύ τους προκειμένου να αποκτήσουν τον επιθυμητό 

για αυτούς αριθμό προϊόντων υποβάλλοντας διαρκώς υψηλότερες και 

ανταγωνιστικότερες μεταξύ τους προσφορές (Kambil & Van Heck, 2002; Ockenfels 

et al. 2006; Laudon & Traver, 2007).  

 

Σε αυτόν τώρα τον τύπο δημοπράτησης οι αντίστοιχες προτάσεις προσφορών 

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

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

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

τους προσφορών (Ockenfels et al., 2006), για να ακολουθήσουν όλοι εκείνοι 

μεγαλύτερων ζητούμενων ποσοτήτων και χρονικά ταχύτερων αντίστοιχων προτάσεων 

προσφορών.  

 

Ασφαλώς, μία τέτοια δημοπρασία βρίσκεται πάρα πολύ κοντά σε αυτήν του 

Ολλανδικού τύπου (Dutch internet auction), με την παρουσία χαρακτηριστικών όπως 

αυτών της ύπαρξης ενός πωλητή, πολλαπλών αγοραστών και διαρκώς αυξανόμενων 

τιμών προσφοράς, αλλά ταυτόχρονα διαφοροποιείται σημαντικά από αυτήν με την 

υλοποίηση τακτικών όπως αυτήν της διακριτής τιμολόγησης (discrete pricing) των 

τελικά ‘νικητών’, αλλά και την απουσία δυνατοτήτων αυτόματης υποβολής 

προσφορών (proxy bidding).  

 

 

Τύπος δημοπράτησης Χαρακτηριστικά Προσανατολισμός 
Αγγλικός τύπος (English 
auction) 

- Ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία (ascending  public price auction) 
 
- Ένας πωλητής-Πολλοί αγοραστές 
 
- Κατάλληλη για την πώληση μεμονωμένων προϊόντων αλλά και υπηρεσιών (single unit 
product auction) 
 
- Δυνατότητα επανεισόδου ενός αγοραστή με μία υψηλότερη τιμή προσφοράς καθόλην την 
διάρκεια της     
 
- Η υψηλότερη πάντοτε τιμή προσφοράς είναι εκείνη η οποία και “κερδίζει” την 
δημοπρασία 
 

- Στον πωλητή (seller bias) 

Ολλανδικός τύπος 
(Dutch auction) 

- Ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία (ascending  public price auction) 
 
- Ένας πωλητής-Πολλοί αγοραστές 
 
- Κατάλληλη για την πώληση πολλαπλών μονάδων του ιδίου προϊόντος (multi unit product 
auction) 
 
- Οι υψηλότερες προτάσεις είναι αυτές οι οποίες και “κερδίζουν” την δημοπρασία σε μία 
όμως τιμή ίση με αυτήν της μικρότερης εξ αυτών πρότασης – ομοιογένεια τελικών τιμών 
(uniform price rule) 

- Στον πωλητή (seller bias) 
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Πίνακας 1.6.1. Χαρακτηριστικά βασικών και άλλων τύπων ηλεκτρονικής δημοπράτησης. 
 
 
 
 
 
 

Αντίστροφη δημοπρασία 
(Reverse auction) 

- Ανοικτή μειοδοτική δημοπρασία (descending public price auction) 
 
- Ένας αγοραστής-Πολλοί πωλητές 
 
- Κατάλληλη για την αγορά μεμονωμένων προϊόντων και υπηρεσιών (single unit product 
auction) 
 
- Η μικρότερη πάντοτε τιμή προσφοράς είναι εκείνη η οποία και “κερδίζει” την 
δημοπρασία 
 
- Μία αντίστροφη κατά βάση Αγγλικού τύπου δημοπρασία 
 

- Στον αγοραστή (buyer bias) 
 
 
 
 
 

Δημοπρασία ονοματισμού 
τιμής (“name-your-own 
price” model auction) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Κλειστή μειοδοτική δημοπρασία (descending public price auction) 
 
- Ένας αγοραστής-Πολλοί πωλητές 
 
- Κατάλληλη για την αγορά μεμονωμένων προϊόντων και υπηρεσιών (single unit product 
auction) 
 
- Όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά αλλά και η τιμή του εκάστοτε προϊόντος ή υπηρεσίες 
καθορίζονται πάντοτε από τον ίδιο τον αγοραστή 
 
- Κάθε αγοραστής δεσμεύεται για την αγορά ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας όταν αυτή 
πληροί τις προδιαγραφές του (χαρακτηριστικά και τιμή)  
 
- Ένας ειδικότερος ουσιαστικά τύπος αντίστροφης δημοπράτησης  
 

- Στον αγοραστή (buyer bias) 
 

Διπλή δημοπρασία 
(double auction) 
 
 
 
 
 

- Ανοικτή διαδραστική δημοπρασία  (bid-ask public auction) 
 
- Πολλοί αγοραστές-Πολλοί πωλητές  
 
- Διαμόρφωση τελικών συνδυασμών τιμών και ποσοτήτων πάντοτε στη βάση ενός 
συγκερασμού των δυνάμεων προσφοράς και ζήτησης   
 
- Κατάλληλη για την αγοραπωλησία πολλαπλών μονάδων του ιδίου προϊόντος (multi unit 
product auction) 
 

- Ουδέτερος (neutral)   
 
 

Δημοπρασία ομαδικών 
αγορών (group buying 
auctions) 

- Ανοικτή μειοδοτική δημοπρασία (descending public price auction) 
 
- Ένας αγοραστής-Πολλοί πωλητές 
 
- Κατάλληλη για την αγορά πολλαπλών μονάδων του ιδίου προϊόντος (multi unit product 
auction) 
 
- Η μικρότερη πάντοτε τιμή προσφοράς είναι εκείνη η οποία και “κερδίζει” την 
δημοπρασία 
 
- Ένας ειδικότερος ουσιαστικά τύπος αντίστροφης δημοπράτησης  
 

- Στον αγοραστή (buyer bias) 
 

Αμερικανικού τύπου 
(Yankee auction) 

- Ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία (ascending public price auction) 
 
- Ένας πωλητής-Πολλοί αγοραστές 
 
- Κατάλληλη για την πώληση πολλαπλών μονάδων του ιδίου προϊόντος (multi unit product 
auction) 
 
- Οι υψηλότερες προτάσεις είναι αυτές οι οποίες και “κερδίζουν” την δημοπρασία - 
ανομοιογένεια τελικών τιμών (uniform price rule) 
 

- Στον πωλητή (seller bias) 
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Κεφάλαιο 2ο: 

 Θέματα υλοποίησης, βασικοί παράγοντες επιτυχίας, οφέλη-περιορισμοί και 

ασφάλεια αυτών 

 

 

2.1. Βασικά στάδια υλοποίησης ηλεκτρονικών δημοπρασιών 

 

Αναμφίβολα, η υλοποίηση μίας δημοπρασίας συνεπάγεται την πραγματοποίηση 

ορισμένων βασικών διεργασιών, ορισμένων ικανών και αναγκαίων δηλαδή ενεργειών 

οι οποίες και θα της επιτρέψουν σε τελική ανάλυση την ικανοποίηση όλων εκείνων 

των πολυπόθητων στόχων της. Μάλιστα, τις περισσότερες φορές μία ηλεκτρονική 

δημοπρασία δύναται να υλοποιηθεί μέσω μίας ολοκληρωμένης σειράς τεσσάρων 

συνολικά βασικών σταδίων δράσεων και ειδικότερα αυτών της α. αναζήτησης και 

σύγκρισης, β. έναρξης δημοπρασίας, γ. υποβολής προσφορών και δ. παρακολούθησης 

μετά την ολοκλήρωσή της (Turban et al. 2004) (σχήμα 2.1.1).          

 

α. Αναζήτηση και σύγκριση 

 

Καθώς ο αριθμός των πραγματοποιούμενων ανά τον κόσμο δημοπρασιών 

παρουσιάζεται αρκετά μεγάλος, μόνο μέσα από εκτενείς και διεξοδικές αναζητήσεις 

κάθε ενδιαφερόμενος πωλητής και αγοραστής δύναται να συλλέξει όλες εκείνες τις 

απαραίτητες για αυτόν πληροφορίες, οι οποίες και θα του επιτρέψουν σε τελική 

ανάλυση να οδηγηθεί στην πλέον κατάλληλη για αυτόν δημοπρασία.  

 

Ωστόσο, κάτι τέτοιο τις περισσότερες φορές μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω 

ανάλογων εξειδικευμένων εργαλείων, εργαλείων τα οποία και γενικότερα συναντούμε 

σε εξειδικευμένες ιστοθέσεις τρίτων, όπως αυτές των auctions-portal.com και online-

auctions.net. Ειδικότερα, τα συγκεκριμένα αυτά εργαλεία, οι περίφημοι συναθροιστές 

δημοπρασιών (auction aggregators), δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο από 

ιστοθέσεις τρίτων οι οποίοι χρησιμοποιώντας εξειδικευμένους πράκτορες λογισμικού 

(software agents) αναλαμβάνουν την ενημέρωση όλων εκείνων των ενδιαφερόμενων 

πωλητών και αγοραστών γύρω από διαφορετικές ή μη δημοπρασίες, είδη 

δημοπρατούμενων κάθε φορά προϊόντων, αλλά χρόνους διεξαγωγής τους σε διάφορες 

ανά τον κόσμο περιοχές.  



39 
 

β. Έναρξη δημοπρασίας  
 

Παράλληλα, συμμετοχή σε μία ηλεκτρονική δημοπρασία προϋποθέτει και μία 

ανάλογη εγγραφή αλλά και ενημέρωση όλων εκείνων των ενδιαφερόμενων πωλητών 

και αγοραστών στις αντίστοιχες ιστοθέσεις, μία διαδικασία, η οποία και 

πραγματοποιείται μέσω της δημιουργίας ανάλογων προφίλ χρηστών, διαμόρφωσης 

κατώτατων τιμών, τιμών εκκίνησης αλλά και τιμών προσαύξησης προσφορών, 

ταυτόχρονα με την γνωστοποίηση όλων των γενικότερων αλλά και ειδικότερων-

πρόσθετων όρων και κανόνων που διέπουν την όλη διαδικασία5. 

 

γ. Υποβολή προσφορών  
 

Οι συμμετέχοντες τώρα πωλητές και αγοραστές, αφού έχουν προηγουμένως 

αναζητήσει και εντοπίσει όλα εκείνα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τα οποία και τους 

ενδιαφέρουν, εγγραφθεί στην ανάλογη ιστοθέση, αλλά και ενημερωθεί για 

γενικότερους και ειδικότερους όρους συμμετοχής τους, μπορούν πλέον να προχωρούν 

και στην υποβολή αντίστοιχων προτάσεων, προτάσεων προσφορών, τις οποίες και 

δύναται να υποβάλλουν ακόμη και μέσω ανάλογων αυτοματοποιημένων εργαλείων 

λογισμικού σε πραγματικό χρόνο.  

 

δ. Παρακολούθηση μετά την ολοκλήρωση της 
 

Με την ολοκλήρωση της όλη διαδικασίας δημοπράτησης και την ανάδειξη των 

τελικών επιτυχόντων της ακολουθεί η υλοποίηση μίας σειράς συμπληρωματικών 

ενεργειών οι οποίες και αναφέρονται, τόσο στην ειδοποίηση κάθε συμμετέχοντος για 

την επιτυχή της ολοκλήρωση, όσο και στη διευκρίνιση-διακανονισμό του επιθυμητού 

κάθε φορά μεταξύ αυτών τρόπων πληρωμής και παράδοσης. 

  

Αναλυτικότερα, με το τέλος μίας δημοπρασίας ο εκάστοτε πωλητής ή αγοραστής 

δέχεται ένα ανάλογο επιβεβαιωτικό μήνυμα το οποίο και αναφέρεται μεταξύ άλλων 

στην τιμή ή και την ποσότητα, τον ακριβή χρόνο κλεισίματος αλλά και το προφίλ του 

αντίστοιχου αγοραστή ή πωλητή, για να ακολουθήσουν ορισμένες επιμέρους 

διευκρινήσεις αναφορικά του τρόπου πληρωμής και παράδοσης των 
                                                 
5 και ειδικότερα αυτών της υποβολής προσφορών, διευθέτησης πιθανόν προβλημάτων  και 
αποκάλυψης πληροφοριών, όρων-κανόνων, οι οποίοι και σε τελική ανάλυση αποσκοπούν στην 
εξομάλυνση του εκάστοτε μηχανισμού και την αποτροπή οποιουδήποτε φαινομένου απάτης 
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πλειστηριαζόμενων αυτών προϊόντων ή υπηρεσιών. Συνήθεις τώρα μέθοδοι 

πληρωμών μίας ηλεκτρονική δημοπρασία είναι αυτοί μέσω πιστωτικής κάρτας, 

τριτεγγυητή, κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό και σπανιότερα αυτές μέσω 

προσωπικών επιταγών και αντικαταβολής. 

 

 
 

Σχήμα 2.1. Η διαδικασία Ηλεκτρονικής δημοπρασίας (Turban et al. 2004). 

 

2.2. Βασικοί παράγοντες επιτυχίας μίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας 

 

Βασικοί παράγοντες επιτυχίας μίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας, παράγοντες δηλαδή 

οι οποίοι και διασφαλίζουν το επιθυμητό κάθε φορά αποτέλεσμά τους εντοπίζονται σε 

ορισμένες κρίσιμες επιλογές σχεδιασμού και υλοποίησης τους, όπως αυτές των 

υιοθετούμενων τύπων δημοπράτησης, τιμών εκκίνησης και συνολικού χρόνου 

διεξαγωγής τους (Laudon & Traver, 2007) (πίνακας 2.2.1). 

 

Ειδικότερα, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας μία ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας δεν είναι άλλος από αυτόν της επιλογής του κατάλληλου κάθε φορά 

τύπου δημοπράτησης, μία επιλογή η οποία και πρέπει να πραγματοποιείται βάσει 

τόσο του είδους των συμμετεχόντων μερών, τύπου δημοπράτησης όσο και όλων 

εκείνων των γενικότερων ή ειδικότερων χαρακτηριστικών των εκάστοτε 
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δημοπρατούμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Έτσι, δημοπρασίες καταναλωτικών 

αγαθών μεταξύ καταναλωτών (consumer-to-consumer, C2C) αλλά και επιχειρήσεων 

με καταναλωτές (business-to-consumer, B2C) πραγματοποιούνται συνήθως μέσω 

προωθητικών (forward auction) και αντίστροφων δημοπρασιών (reverse auction) 

τρίτων οίκων δημοπράτησης και ειδικότερων τύπων δημοπράτησης όπως αυτόν του 

Αγγλικού ενώ δημοπρασίες μεταξύ επιχειρήσεων (business-to-business, B2B) ή και 

επιχειρήσεων με κυβερνήσεις (business-to-government, B2G) πραγματοποιούνται 

μέσω αντίστοιχων κυρίως αντίστροφων δημοπρασιών εξειδικευμένων εταιρικών και 

κυβερνητικών τώρα ιστοχώρων.       

 

Επίσης, η διαμόρφωση κατάλληλων κάθε φορά τιμών εκκίνησης (reserve prices) 

αλλά και βέλτιστων μεγεθών αύξησής τους (bid increment) αποτελούν ορισμένους 

ακόμη εξίσου σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας ή μη αυτών. Τις περισσότερες 

μάλιστα φορές η ύπαρξη πολύ υψηλών ή πολύ χαμηλών τιμών εκκίνησης 

προσφορών, τιμών οι οποίες δεν εκφράζουν όλες εκείνες τις πραγματικές αυτών 

αγοραίες τιμές, αλλά και ενός μη βέλτιστου μεγέθους αύξησής τους, αποτελούν 

βασικούς παράγοντες αποθάρρυνσης της ανάπτυξη ενός ευρύτερου ανταγωνισμού, 

απομακρύνοντας έτσι την όλη διαδικασία από την επίτευξη των τελικών 

πολυπόθητων στόχων της.       

 

Considerations Description 
 

 

Type of product 

 

 

Rare, unique, commodity, perishable 

Stage of product life cycle 
 

Early, mature, late 
 

Channel-management issues 

 

Conflict with retail distributors, differentiation 

Type of auction 

 

Seller vs. buyer bias 

Initial pricing 

 

Low vs. high 

Bid increment amounts 

 

Low vs. High 

Auction length 

 

Short vs. long 

Number of items 

 

Single vs. multiple 

Price-allocation rule 

 

Uniform vs. discriminatory 

Information sharing 

 

Closed vs. open bidding 

 

Πίνακας 2.2.1. Βασικοί παράγοντες επιτυχίας ή μη μίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας (Laudon 

& Traver, 2007). 

 

Ταυτόχρονα, εξίσου σημαντικός παράγοντας επιτυχίας ή μη αυτών είναι και ο σωστός 

προσδιορισμός της συνολικής χρονικής διάρκειας, αλλά και όλων των πιθανών 
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παρατάσεών τους, στοιχείο το οποίο και επιτρέπει την υποβολή ενός βέλτιστου κάθε 

φορά αριθμού προτάσεων προσφορών που μεγιστοποιούν τα συνολικά κέρδη του 

εκάστοτε πωλητή. Συνήθως, σύντομες χρονικά δημοπρασίες περνούν σχεδόν 

απαρατήρητες χωρίς να καταφέρουν έτσι να συγκεντρώσουν το ανάλογο επιθυμητό 

ενδιαφέρον, ενώ αντίθετα μεγάλης διάρκειας δημοπρασίες τείνουν να μειώνουν 

σημαντικά τα ανάλογα περιθώρια κέρδους τους.  

 

Μάλιστα, η συνολική διάρκεια μίας τέτοιας δημοπρασίας δεν αποτελεί παρά έναν από 

τους βασικότερους, μεταξύ άλλων, προσδιοριστικούς παράγοντες διαμόρφωσης του 

αντίστοιχου κέρδους που αυτή συνεπάγεται για κάθε συμμετέχοντά. Επιπλέον, 

αντίστοιχοι προσδιοριστικοί παράγοντες είναι και ο μέσος ρυθμός αφίξεων 

συμμετοχών αλλά και ο συνολικός κάθε φορά αριθμός δημοπρατούμενων ειδών. 

Μάλιστα κατά τους Vakrat και Seidman (1998) υπάρχει συναρτησιακή σχέση μεταξύ 

τριών μεταβλητών και πιο συγκεκριμένα αυτών του συνολικού ρυθμού αφίξεων, της 

διάρκειας δημοπρασίας και του αριθμού δημοπρατούμενων προϊόντων (διάγραμμα 

2.2.1). 

 

 
 

Διάγραμμα 2.1.1. Η συναρτησιακή σχέση μεταξύ συνολικού κέρδους δημοπράτη, διάρκειας 

δημοπρασίας, μέσου ρυθμού αφίξεων συμμετοχών και συνολικού αριθμού δημοπρατούμενων 

ειδών (Vakrat & Seidman, 1998).  

 

Τέλος, η επιλογή των πληροφοριών που θα αποκρύπτονται ή όχι από τον αντίστοιχο 

χώρο δημοπράτησης και ειδικότερα πληροφοριών όπως αυτές αναφορικά του προφίλ 
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των συμμετοχών και των τιμών ή και ποσοτήτων των υποβαλλόμενων κάθε φορά 

προτάσεων προσφορών, αποτελεί έναν επίσης κρίσιμο παράγοντα διαμόρφωσης της 

επιτυχίας τους. 

 

2.3. Τα οφέλη αλλά και περιορισμοί τους για κάθε συμμετέχοντα  

 

Αναμφίβολα οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες, αυτό το τόσο δημοφιλή και συνεχώς 

ανερχόμενο μοντέλο των σημερινών ηλεκτρονικών αγορών, επέτρεψε ιδιώτες, 

επιχειρήσεις και οργανισμούς να υπερβούν όλα εκείνα τα μειονεκτήματα και 

δυσχέρειες που συνεπάγονταν η επιλογή άλλων παραδοσιακότερων μηχανισμών της 

αγοράς, όπως αυτών των αντίστοιχων παραδοσιακών δημοπρασιών. Ειδικότερα, η 

μεταφορά ενός αρκετά δημοφιλούς, αλλά και δυναμικού μηχανισμού 

πραγματοποίησης αγοραπωλησιών σε ένα υποβοηθούμενο από ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές τώρα περιβάλλον (computer mediated environment) (Hoffman & Novak, 

1996), αλλά και η πρόσδωση μίας νέας απρόσωπης διάστασης στην πραγματοποίηση 

των αντίστοιχων συναλλαγών, ήταν εκείνη η οποία και επέτρεψε σε τελική ανάλυση 

την δημιουργία ενός νέου-καινοτόμου μηχανισμού της αγοράς. 

 

Γενικότερα, σε μία ηλεκτρονική δημοπρασία δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη φυσικής 

παρουσίας των συμμετεχόντων σε έναν πολύ συγκεκριμένο κάθε φορά χώρο, έναν 

γενικότερο ή ειδικότερο δηλαδή χώρο συνάντησης και συναλλαγής, επιτρέποντας 

έτσι μία ανάλογη και άνευ γεωγραφικών περιορισμών δυνατότητα συμμετοχής η 

οποία μάλιστα δύναται να πραγματοποιείται μέσω αυτοματοποιημένων και μόνο 

διαδικασιών οι οποίες και καθιστούν την αντίστοιχη “φυσική” συμμετοχή τους μη 

απαραίτητη. Ταυτόχρονα, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες δίνουν την δυνατότητα 

υποβολής πιο ώριμων και λογικών προτάσεων προσφορών διευρύνοντας σημαντικά 

τον αντίστοιχο χρόνο υλοποίησης μία τέτοιας δημοπρασίας, ενώ επιτρέπουν σε κάθε 

συμμετέχοντα να προσπελαύνει μία πού πιο πλούσια και οργανωμένη αγορά 

προϊόντων και υπηρεσιών (Haugtvedt et al., 2005). Ωστόσο, πολλές φορές 

επιφυλάσσουν αρκετά σημαντικούς κινδύνους τους οποίους κάθε συμμετέχοντας 

πωλητής και αγοραστής πρέπει να λαμβάνει υπόψη. 
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Οφέλη για Πωλητές Οφέλη για Αγοραστές Οφέλη για Δημοπράτες 
-Αυξημένα έσοδα από τη διεύρυνση της 

πελατειακής τους βάσης και τη μείωση του 

χρόνου κύκλου εργασιών. 

 

-Πιθανότητα διαπραγμάτευσης αντί αγοράς σε 

σταθερή τιμή. 

 

-Βέλτιστη ρύθμιση της τιμής, που καθορίζεται 

από την αγορά (περισσότεροι αγοραστές). 

 

-Οι πωλητές μπορούν να πάρουν περισσότερα 

χρήματα από τους πελάτες προσφέροντας είδη 

απευθείας (εξοικονόμηση των προμηθειών 

προς ενδιάμεσους. Επίσης οι χρεώσεις των 

συμβατικών δημοπρασιών είναι πολύ 

υψηλότερες σε σχέση με τις χρεώσεις για 

ηλεκτρονικές δημοπρασίες). 

 

-Μπορούν να ρευστοποιήσουν μεγάλες 

ποσότητες γρήγορα. 

 

-Βελτιωμένη σχέση και πίστη πελατών (στην 

περίπτωση εξειδικευμένων ιστοχώρων η 

ιστοθέσεων για δημοπρασίες B2B και 

ηλεκτρονικών ανταλλαγών. 

-Ευκαιρίες να βρουν μοναδικά 

αντικείμενα και συλλεκτικά είδη. 

 

-Διασκέδαση. Η συμμετοχή σε 

ηλεκτρονικές δημοπρασίες μπορεί να είναι 

διασκεδαστική και συναρπαστική. 

 

-Ανωνυμία. Με τη βοήθεια ενός τρίτου 

μέρους, οι αγοραστές μπορούν να 

παραμένουν ανώνυμοι. 

 

-Ευκολία. Οι αγοραστές μπορούν να 

υποβάλλουν προσφορές από οπουδήποτε, 

ακόμη και από κινητό τηλέφωνο. Δεν 

χρειάζεται να ταξιδέψουν για να βρεθούν 

στο χώρο της δημοπρασίας. 

 

 

 

 

 

 

-Υψηλότερο ποσοστό 

επαναλαμβανόμενων αγορών. Η Jupiter 

Media Metrix (jmm.com) βρήκε ότι οι 

ιστοθέσεις δημοπρασιών, όπως η eBay, 

επιτυγχάνουν υψηλότερα ποσοστά 

επαναλαμβανόμενων αγορών σε σχέση με 

τις κορυφαίες ιστοθέσεις ηλεκτρονικού 

εμπορίου B2C, όπως η Amazon.com. 

 

-Υψηλότερος βαθμός προσκόλλησης στην 

ιστοθέση (η τάση των πελατών να 

παραμένουν στις ιστοθέσεις για 

περισσότερο χρόνο και να επανέρχονται 

πιο συχνά). Οι ιστοθέσεις δημοπρασιών 

συχνά έχουν μεγαλύτερο βαθμό 

προσκόλλησης από τις ιστοθέσεις 

σταθερής τιμής. Τέτοιες ιστοθέσεις 

παράγουν περισσότερα έσοδα από 

διαφημίσεις στον ηλεκτρονικό δημοπράτη. 

 

-Επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας 

των δημοπρασιών.  

 

 

 

 
 

Πίνακας 2.3.1. Οφέλη των ηλεκτρονικών δημοπρασιών (Turban et al., 2004).  

 

2.3.1. Οφέλη για τους αγοραστές 

 

Αναλυτικότερα, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες πέραν του ότι αποτελούν έναν 

μοναδικό τρόπο διασκέδασης κάθε συμμετέχοντα αγοραστή, ένα μέσο ειδικότερα το 

οποίο και του επιτρέπει να αλληλεπιδρά με ένα πλήθος άλλων πωλητών και 

αγοραστών αλλά και να αναπτύσσει ανάλογα αισθήματα ολοκλήρωσης, τα οποία και 

πηγάζουν από την συμμετοχή του σε ομάδες, αποτελεί ταυτόχρονα και έναν εύκολο 

όσο και εξαιρετικό τρόπο επίτευξης οικονομικών αγορών, οι οποίες τις περισσότερες 

φορές αποδεικνύονται πολύ φθηνότερες έναντι αρκετών άλλων.  

 

Μάλιστα, μέσω μίας και μόνο τερματικής συσκευής, είτε αυτή είναι ένας 

ηλεκτρονικός υπολογιστής, είτε ακόμη και ένα απλό κινητό τηλέφωνο, κάθε 

υποψήφιος αγοραστής δύναται να υποβάλει και τις ανάλογες προτάσεις προσφορών 
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που θα του επιτρέψουν να αποκτήσει προϊόντα και υπηρεσίες που επιθυμεί σε τιμές 

πολύ χαμηλότερες έναντι άλλων μεθόδων-μηχανισμών αλλά και αντίστοιχων 

αγοραίων τιμών τους.  

 

Ακόμη περισσότερο, αποτελούν και άνευ γεωγραφικών περιορισμών εργαλείο 

αναζήτησης και εύρεσης προϊόντων και υπηρεσιών για τα οποία δεν υφίστανται 

ανάλογες αναπτυγμένες αγορές, όπως οι αγορές μοναδικών και συλλεκτικών ειδών τα 

οποία και σπανίζουν σε ορισμένες περιοχές ή και χρονικές περιόδους, όπως επίσης 

και έναν βέλτιστο οδηγό για τον προσδιορισμό των αντίστοιχων αγοραίων τιμών τους 

(Klein, 1997; Turban et al., 2004; Laudon & Traver, 2007). 

 
Characteristics Internet auction Traditional auction 
Costs  Low High 

Participants More Less 

Self-promoting function Yes No 

Employees Less More 

Inventory volume Low High 

Auction volume High Low 

Operation Automatic Manual 
 

Πίνακας 2.3.1.1. Πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών δημοπρασιών έναντι των παραδοσιακών 

από την πλευρά του πωλητή (Khosrowpour, 2000). 

 

2.3.2. Οφέλη για τους πωλητές 

 

Πέραν των αγοραστών, πλούσια οφέλη δείχνουν να αποκομίζουν και οι ίδιοι οι 

πωλητές ανεξαρτήτως του είδους των δημοπρατούμενων κάθε φορά προϊόντων και 

υπηρεσιών, αλλά και του χρησιμοποιούμενου τύπου δημοπράτησης. Αναμφίβολα, 

συμμετοχή σε μία ηλεκτρονική δημοπρασία συνεπάγεται και μία ανάλογη αύξηση 

εσόδων για κάθε πωλητή, αύξηση εσόδων η οποία μάλιστα προέρχεται τόσο μέσω 

διεύρυνσης της πελατειακής τους βάσης, όσο και επιτάχυνσης του συνολικού χρόνου 

διάθεσης των προϊόντων τους.  

 

Μέσω αυτών, κάθε πωλητής έχουν πλέον την δυνατότητα προσέγγισης πολύ 

περισσότερων αγοραστών αλλά και πολύ γρηγορότερης διάθεσης των προϊόντων ή 

και της παραγωγή τους, χωρίς σε καμία περίπτωση να περιορίζεται από γεωγραφικούς 

και άλλους εθνικούς, κοινοτικούς και υπερεθνικούς κανονισμούς, δημιουργώντας έτσι 
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όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για την αύξηση του κύκλου εργασιών του, αλλά και 

βελτιστοποίηση της συνολικής του τρέχουσας ρευστότητας.   

 

Ταυτόχρονα, δύναται επίσης να τους εξασφαλίσουν πολύ χαμηλότερα συναλλακτικά 

και διαχειριστικά κόστη, κόστη τα οποία και οδηγήσουν σε αισθητώς μεγαλύτερα 

περιθώρια κέρδους, όπως επίσης και σαφώς ποιοτικότερες πελατειακές σχέσεις. 

Ειδικότερα, μέσα από την παράκαμψη όλων εκείνων των κοστοβόρων ενδιαμέσων, οι 

οποίοι και επιβαρύνουν σημαντικά το συνολικό κόστος πραγματοποίησης των 

εκάστοτε αγοραπωλησιών, την απελευθέρωση από ανάλογους εθνικούς και 

κοινοτικούς φόρους, αλλά και την απεξάρτηση από ανάλογα διαχειριστικά κόστη τα 

οποία συνεπάγονται παραδοσιακότερες μορφές πωλήσεων, κάθε πωλητής δύναται να 

διασφαλίσει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό περιθωρίου κέρδους, καθιστώντας έτσι 

τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες έναν από τους πιο πολλά υποσχόμενους και επικερδείς 

τρόπους πραγματοποίησης αγοραπωλησιών.  

 

Ακόμη περισσότερο, μέσα σε ένα άκρως αμφίδρομο και πολυδιάστατο περιβάλλον 

επικοινωνίας, όπως αυτό των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, κάθε πωλητής έχει πλέον 

την δυνατότητα ακόμη καλύτερης και ουσιαστικότερης επικοινωνίας με την 

πελατειακή του βάση επιτρέποντάς έτσι την οικοδόμηση ανάλογων μακροχρόνιων 

σχέσεων πιστότητας οι οποίες και θα του εγγυηθούν όλες εκείνες τις αναγκαίες 

προϋποθέσεις οικονομικής του επιτυχίας.   

 
Characteristics Internet auction Traditional auction 
Accessibility High Low 

Transaction cost Low High 

Geographic barrier None High 

Time to make decision Long Short 

Feasibility to cheap items High Low 

Entertainment value High Low 

Product variety Unlimited Limited 

Searching items Easy Difficult 

Non-price information Shared Not shared 
 

Πίνακας 2.3.2.1 Πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών δημοπρασιών έναντι των παραδοσιακών 

από την πλευρά του αγοραστή (Khosrowpour, 2000). 

 

 

 



47 
 

2.3.3. Οφέλη για τους ηλεκτρονικούς οίκους δημοπράτησης 

 

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες συνεπάγονται ανάλογες ωφέλειες και σε τρίτους οίκους 

δημοπράτησης, οίκους οι οποίοι μέσω ανάλογων ιστοθέσεων καθιστούν εφικτή την 

διεξαγωγή οποιουδήποτε μεγέθους και κλίμακας δημοπρασίας ανεξαρτήτου χρόνου 

και δημοπρατούμενων κάθε φορά προϊόντων και υπηρεσιών. Ειδικότερα, ιστοθέσεις 

τέτοιων οίκων δημοπρασιών μετασχηματίζονται σε δημοφιλείς χώρους 

επαναλαμβανομένων αγορών οι οποίοι και διακρίνονται για τα υψηλά ποσοστά 

“συγκράτησης” πελατών και τα μεγάλα μεγέθη βαθμού ικανοποίησής τους, 

διαμορφώνοντας έτσι όλες εκείνες τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες επέκτασης και 

μεγέθυνσης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων (Turban et al., 2004).  

 

Ουσιαστικά, από τη στιγμή που τέτοιοι χώροι αγοραπωλησιών παρέχουν σημαντικά 

οφέλη σε κάθε συμμετέχοντα πωλητή και αγοραστή, αυτομάτως μετασχηματίζονται 

και σε χώρους οι οποίοι χαρακτηρίζονται αλλά και διακρίνονται από μία μεγάλη 

συχνότητα επαναλαμβανόμενων αγορών εκτεταμένης χρονικής διάρκειας που 

συνεπάγονται ακόμη μεγαλύτερους κύκλους εργασιών, υψηλότερη κερδοφορία αλλά 

και ευκαιρίες επέκτασης από οποιονδήποτε άλλον αντίστοιχο παραδοσιακό ή μη 

χώρο. 

 
Characteristics Internet auction Traditional auction 

Potential Buyers More  Less 

Transaction cost Low High 

Feasibility to cheap items High Low 

Geographic barrier Low High 

Possibility for higher price High Low 

Procedures Simple Complicated 

   
 

Πίνακας 2.3.3.1. Πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών δημοπρασιών έναντι των παραδοσιακών 

από την πλευρά του δημοπράτη (Khosrowpour, 2000). 

 

2.4. Περιορισμοί-Κίνδυνοι  

 

Ωστόσο, η απόφαση συμμετοχής ενός καταναλωτή, μίας επιχείρησης ή ακόμη και 

ενός οργανισμού σε μία ηλεκτρονική δημοπρασία εμπεριέχει και ορισμένους 

κινδύνους που θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από κάθε συμμετέχοντα. 
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Μάλιστα, η πιθανότητα εξαπάτησης αμφότερων των συμμετεχόντων σε μία τέτοια 

δημοπρασία παρουσιάζεται αρκετά μεγάλη, με ένα σημαντικό ποσοστό περιπτώσεων 

ηλεκτρονικής απάτης στο διαδίκτυο να αποδίδεται σε αυτές (National White Collar 

Crime Center / FBI, 2006) (διάγραμμα 2.4.1, πίνακας 2.4.1).  

 

Αναλυτικότερα, καθώς η πληροφόρηση που τις περισσότερες φορές παρέχεται σε 

κάθε συμμετέχοντα είναι ενδεικτική και μόνο των δημοπρατούμενων κάθε φορά 

προϊόντων ή υπηρεσιών, με τη χρησιμοποίηση ενός μικρού και μόνο αριθμού 

απατηλών πολλές φορές φωτογραφιών όσο και ενός μεγάλου αριθμού 

παραπλανητικών περιγραφών ή ανακριβών τεχνικών προδιαγραφών, η πιθανότητα 

εξαπάτησης εμφανίζεται σημαντικά μεγάλη. 

 

    
 

Διάγραμμα 2.4.1. Οι βασικότερες κατηγορίες ηλεκτρονικής απάτης στο διαδίκτυο κατά τους 

Internet Crime Complaint Center (NW3C/FBI, 2006). 

 
Complaint Type % of Reported Total Dollar 

Loss 
Of those who reported a loss the Average 
(median) $ Loss per Complaint 

Nigerian Letter Fraud 1.7% $5,100.00 

Check Fraud 11.1% $3,744.00 

Investment Fraud 4.0% $2,694.99 

Confidence Fraud 4.5% $2,400.00 

Auction Fraud 33.0% $602.50 

Non-delivery (mdse and payment) 28.1% $585.00 

Credit/debit Card Fraud 3.6% $427.50 

 

Πίνακας 2.4.1. Τα συνολικά χρηματικά μεγέθη των βασικότερων κατηγοριών ηλεκτρονικής 

απάτης στο διαδίκτυο κατά Internet Crime Complaint Center (NW3C/FBI, 2006). 

2006 Top 10 Complaint Categories 
(Percent of Total Complaints Received) 



49 
 

Ειδικότερα, σε έναν μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών δημοπρασιών παρουσιάζονται τα 

γνωστά φαινόμενα της θωράκισης προσφορών (bid shilling), ψευδούς υποβολής 

προσφορών (false bidding), σκίασης προσφορών (bid shading), υποβολής πολλαπλών 

προσφορών (multiple bidding) και άτυπης συμφωνίας μη υποβολής προσφορών 

(rings) που ως απώτερό τους στόχο έχουν την εξαπάτηση αμφοτέρων των 

συμμετεχόντων (Jenamani et al., 2007), καθιστώντας έτσι αδύναμη την επίτευξη μία 

πραγματικής ισορροπίας τιμών, αλλά και της μεγιστοποίησης της 

αποτελεσματικότητάς της σε όρους ωφέλειας πωλητών και αγοραστών (σχήμα 2.4.1). 

 

Αναλυτικότερα, σε αυτό της θωράκισης προσφορών (bid shilling), έχουμε την 

υποβολή ψευδών προτάσεων προσφοράς από εντεταλμένους αγοραστές ορισμένων 

ανήθικων πωλητών, προκειμένου να οδηγήσουν την όλη διαδικασία δημοπράτησης 

σε πολύ υψηλότερα επίπεδα τελικών τιμών διάθεσης, ενώ σε αυτό της ψευδούς 

υποβολής προσφορών (false bidding) έχουμε ορισμένους ανέντιμους τώρα πωλητές οι 

οποίοι και προχωρούν στην υποβολή ελάχιστα υψηλότερων της τρέχουσας 

προσφοράς προτάσεων λίγο πριν την ολοκλήρωση μίας δημοπρασίας προκειμένου 

έτσι να εκβιάσουν ακόμη υψηλότερες τιμές προσφορών.  

 

Πέραν αυτών, σε  μία μικρότερη τώρα έκταση, έχουμε και το γνωστό φαινόμενο των 

άτυπων συμφωνιών μη υποβολής ανταγωνιστικών προτάσεων προσφοράς (rings), 

όπου και διάφορες ομάδες αγοραστών συμφωνούν άτυπα μεταξύ τους να μην 

επιτρέψουν την ανάπτυξη ενός άκρατου ανταγωνισμού ο οποίος και θα επιτρέψει σε 

τελική ανάλυση μία υπερβολική αύξηση στη τιμή του αντίστοιχου δημοπρατούμενου 

προϊόντος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 2.4.1. Συνήθεις τύποι απάτης σε μία ηλεκτρονική δημοπρασία (Jenamani et al. 2007). 

 
 
 

  Cheating in Auction

Induced by bidder Induced by auctioneer 

Multiple Bid shading Rings Shill bidding False bids 
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Η ποιότητα αλλά και το επίπεδο ασφάλειας των συναλλαγών που αυτές συνεπάγονται 

για κάθε συμμετέχοντα αποτελούν ορισμένους ακόμη πρόσθετους περιορισμούς-

κινδύνους κάθε ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Πιο συγκεκριμένα, ένας σημαντικός 

σήμερα αριθμός ηλεκτρονικών δημοπρασιών μεταξύ καταναλωτών (consumer-to-

consumer) στο διαδίκτυο χαρακτηρίζεται από ένα αρκετά χαμηλό γενικότερα επίπεδο 

ασφάλειας συναλλαγών, με πολλές μάλιστα εξ αυτών να κρύβουν σημαντικούς 

κινδύνους για κάθε συμμετέχοντα, όπως αυτούς της υποκλοπής αριθμών πιστωτικών 

καρτών,  άρνησης αποστολής, άρνησης  αλλαγής και επιστροφής αλλά και άρνησης 

πληρωμής. Ακόμη περισσότερο, σε ορισμένες πολλές από αυτές τις συναλλαγές 

δύναται να εμπεριέχουν ακόμη και κλεμμένα προϊόντα ή και προϊόντα αποτέλεσμα 

παράνομων ενεργειών τα οποία και ανέντιμοι πωλητές προσπαθούν να διαθέσουν 

(πίνακας 2.4.2). 

 
Συνήθη αδικήματα 
 
 
 
 

-Υποκλοπή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail phishing) και 
εξαπάτηση μέσω παραπλανητικών ιστοθέσεων (site spoofing) 
 
-Θωράκιση προσφορών (bid shilling) 
 
-Δημοσίευση αναληθών φωτογραφιών και παραπλανητικών περιγραφών 
προϊόντων και υπηρεσιών 
 
-Παραποίηση τελικών τιμών 
 
-Υπερβολική μεγέθυνση εξόδων διαχείρισης και αποστολής προϊόντων 
 
-Άρνηση παράδοσης προϊόντος 
 
-Αποστολή ελαττωματικών και πλαστών προϊόντων  
 
-Χρησιμοποίηση ανάρμοστων τεχνικών βαθμολόγησης 
 
-Παραπλανητικές αξιώσεις απώλειας και ζημίας 
 
-Παραπλανητικές μεθοδεύσεις αντικατάστασης προϊόντων 

 

Πίνακας 2.4.2. Οι κυριότεροι τύποι εξαπάτησης συμμετεχόντων σε μία ηλεκτρονική 

δημοπρασία (Prince, 2007). 

 

2.5. Θέματα ασφάλειας και σχεδιασμού των ηλεκτρονικών δημοπρασιών 

 

Ασφαλώς, για τη θωράκιση όλων εκείνων των μοναδικών πλεονεκτημάτων και 

ωφελειών που αυτές συνεπάγονται για κάθε συμμετέχοντα θα πρέπει να 
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ικανοποιούνται και ορισμένοι κρίσιμοι παράμετροι-παράγοντες, οι οποίοι και 

αναφέρονται σε ορισμένες πολύ βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησής τους 

όπως αυτές της αμεροληψίας (fairness), εμπιστευτικότητας (confidentiality) και 

ανωνυμίας (anonymity) (Boyd & Mao, 2000).  

 

Ειδικότερα, η ικανοποίηση της αρχής της αμεροληψίας (fairness) μεταξύ των 

συμμετεχόντων μίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας θα πρέπει να αναφέρεται, τόσο στην 

διάχυση της απαραίτητης κάθε φορά πληροφορίας που είναι υπεύθυνη για την 

διαμόρφωση όλων εκείνων των ανάλογων προτάσεων προσφορών, όσο και στην 

τήρηση του αντίστοιχου συμβατικού πλαισίου όλων των κανόνων διεξαγωγής της. 

Μόνο όταν όλοι οι συμμετέχοντες έχουν την ίδια ακριβώς πληροφόρησης για όλα 

εκείνα τα χαρακτηριστικά-ιδιότητες του εκάστοτε δημοπρατούμενου προϊόντος ή 

υπηρεσίας, αλλά και μόνο όταν τηρούνται όλοι οι κανόνες, οι οποίοι και πλαισιώνουν 

την αντίστοιχη διαδικασία, θα μπορέσουν να καταστούν αισθητά όλο εκείνα τα 

μοναδικά πλεονεκτήματα-οφέλη που αυτές συνεπάγονται.  

 

Ακόμη περισσότερο, απαιτείται και η ύπαρξη ενός ανάλογου κάθε φορά κλίματος 

εμπιστευτικότητας (confidentiality) στις μεταξύ των συμμετεχόντων σχέσεις που θα 

μπορεί να εκφράζεται μέσω της τήρησης καταστάσεων διαφάνειας στο σύνολο όλων 

εκείνων των προτάσεων προσφορών, οι οποίες και τελικά “κερδίζουν” μία 

δημοπρασία, ανεξαρτήτου πάντοτε τύπου και μορφής και εξαιρουμένων ελαχίστων 

περιπτώσεων όπου κάτι τέτοιο θα παραβίαζε την γενικότερη δομή και λειτουργία 

τους6. Μάλιστα, με την ικανοποίηση της συγκεκριμένης αυτής αρχής κάθε αγοραστής 

ή πωλητής θα έχει πάντοτε τη δυνατότητα γνώσης της εκάστοτε “νικήτριας” 

πρότασης προσφοράς, επιτρέποντάς τον έτσι να γνωρίζει το κατά πόσο κοντά ή 

μακριά αυτής βρίσκεται, αλλά και να επαληθεύει ταυτόχρονα την γενικότερη 

αμεροληψία της όλης διαδικασίας. 

 

Τέλος, πέραν της ικανοποίησης παραμέτρων όπως αυτές της αμεροληψίας και της 

εμπιστευτικότητας, απαιτείται και η ικανοποίηση μίας εξίσου κρίσιμης με αυτές 

παραμέτρου, η οποία και ακούει στο όνομα της ανωνυμίας (anonymity), και πιο 

συγκεκριμένα της ανωνυμίας των υποβαλλόμενων κάθε φορά προτάσεων προσφοράς. 
                                                 
6 Κάτι το οποίο και πραγματοποιείται στην περίπτωση των διπλών (double auctions) και Ολλανδικού 
τύπου δημοπρασιών (Dutch auction). 
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Ειδικότερα, η ικανοποίηση της συγκεκριμένης αυτής παραμέτρου, μίας παραμέτρου η 

οποία αναφέρεται στο σύνολο όλων εκείνων των ευαίσθητων πληροφοριών που 

χαρακτηρίζουν, αλλά και διακρίνουν μοναδικά τον κάθε συμμετέχοντα, αποτελεί ίσως 

και μία από τις σημαντικότερες συνθήκες διασφάλισης όλων εκείνων των 

πλεονεκτημάτων που μόνο μία ηλεκτρονική δημοπρασία δύναται να επιφυλάσσει για 

κάθε συμμετέχοντα.  

 

2.6. Προοπτικές 

 

Ασφαλώς, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες αποτελούν έναν δημοφιλή μηχανισμό της 

αγοράς αλλά και ένα άκρως επιτυχημένο μοντέλο των ηλεκτρονικών αγορών, το 

οποίο προσδίδει μία νέα πλέον διάσταση στην πραγματοποίηση ενός μεγάλου εύρους 

αγοραπωλησιών. Ειδικότερα, η μεγάλη τεχνολογική πρόοδος των τελευταίων χρόνων 

αλλά και η ευρεία διάδοση όλων εκείνων των γνωστών πλέον υποδομών της 

παγκόσμιας υπερμεσικής επικοινωνίας (Romm & Sudweeks, 1998), ήταν αυτή η 

οποία έδωσε την δυνατότητα σε κάθε συναλλασσόμενη οντότητα να αξιοποιήσει όλα 

εκείνα τα μοναδικά πλεονεκτήματα τα οποία και υπόσχονταν το συγκεκριμένο 

μοντέλο, αλλά και να προεικάσει ταυτόχρονα τη γενικότερη πορεία και εξέλιξη του. 

Ωστόσο, ακόμη και η τεχνολογική αυτή διάσταση του μοντέλου δεν είναι σε θέση να 

δώσει σαφείς απαντήσεις σε ειδικότερα ερωτήματα αναφορικά της εξέλιξής τους 

ακόμη και στο πολύ άμεσο μέλλον.  

 

Κατά πολλούς, μία αρκετά πιθανή και επιθυμητή εξέλιξη στον οικείο χώρο των 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών δεν είναι άλλη από αυτήν της ανάπτυξης καθολικών 

μηχανισμών εγγραφής χρηστών (universal auction registration mechanisms), που θα 

επιτρέπουν πωλητές και αγοραστές να συμμετάσχουν ταυτόχρονα σε περισσότερους 

ιστοχώρους ηλεκτρονικής δημοπράτησης χωρίς να χρειάζεται να επανεισάγουν 

ειδικότερες πληροφορίες, όπως προσωπικά δεδομένα και δεδομένα λογαριασμών 

συναλλαγής, αλλά και να επαναδημιουργούν αντίστοιχα προφίλ ανατροφοδότησης 

(Ensell & Dunn, 2006).  

 

Ακόμη πιο πιθανή είναι τόσο η περαιτέρω ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών μεταξύ 

επιχειρήσεων και οργανισμών, στη βάση χρησιμοποίησης των ηλεκτρονικών 

δημοπρασιών ως ένα εργαλείο άμεσης και χαμηλού κόστους προσέγγισης 
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παγκόσμιων αγοραστικών κοινών (Turban et al., 2004), όσο και το ενδεχόμενο 

εμφάνισης αυτοματοποιημένων πρακτόρων λογισμικού, όπως shopbots και buybots, 

οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα παράλληλης παρακολούθησης ενός μεγάλου 

αριθμού δημοπρασιών, αλλά και υποβολής αντίστοιχων προτάσεων προσφορών 

ακόμη και για σύνθετους συνδυασμούς προϊόντων και υπηρεσιών (Eisenberg, 2000).  
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Κεφάλαιο 3ο: 

 Μελέτη-ανάλυση αντίστοιχων πρακτικών της Ελληνικής και ξένης 

πραγματικότητας 

 

 

3.1. Το επιχειρηματικό μοντέλο των ηλεκτρονικών δημοπρασιών (online auctions 

business model) 

 

Αναμφίβολα οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες, αυτός ο δημοφιλέστατος μηχανισμός των 

σημερινών ηλεκτρονικών αγορών (e-marketplaces), των ιδιαίτερων δηλαδή online 

σημείων συνάντησης και αλληλεπίδρασης πωλητών και αγοραστών (Kaplan & 

Sawhney, 2000), αποτελούν ταυτόχρονα ένα από τα πιο αξιόλογα και επιτυχημένα 

επιχειρηματικά μοντέλα του διαδικτύου (web business models) που διαρκώς 

εξελίσσονται μέσα από νέες και ενδιαφέρουσες παραλλαγές. 

 

Ειδικότερα τέτοια μοντέλα, μία γενικότερη δηλαδή περιγραφή όλων εκείνων των 

τρόπων με τους οποίους μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός πραγματοποιεί έσοδα 

(Rappa, 2000) ή εκείνης της αρχιτεκτονικής ροής προϊόντων, υπηρεσιών και 

πληροφοριών, περιγραφής επιχειρηματικών υποκειμένων και αντίστοιχων ρόλων και 

ωφελειών ταυτόχρονα με αυτήν της πηγής των εσόδων τους (Timmers, 1998), 

αποτελούν αντικείμενο μελέτης και ενδιαφέροντος ενός αρκετά μεγάλου και 

παγκοσμίων διαστάσεων αριθμού ερευνητών με μία όμως περισσότερο θεωρητική 

τάση προσέγγισής τους (Paloudi et al., 2001). 

 

Συνεπώς, για την καλύτερη προσέγγιση του επιχειρηματικού αυτού μοντέλου (online 

auction business model), μέσα από αντίστοιχες πρακτικές της Ελληνικής και ξένης 

πραγματικότητας, θα ήταν χρησιμότερη η υιοθέτηση μίας ευρύτερης οπτικής, αλλά 

και ενός ανάλογου κοινού παρονομαστή ανάλυσης μέσω της μελέτης ορισμένων 

βασικών-κύριων μεταβλητών του (σχήμα 3.1.1). Αυτές τώρα οι ικανές για την 

περιγραφή όλων εκείνων των αντίστοιχων πρακτικών του οικείου χώρου μεταβλητές-

διαστάσεις του αναλύονται καλύτερα σε αυτές του μοντέλου δημοπράτησης (auction 

model), μοντέλου εσόδων (revenue model), κινήτρων και αποτελεσμάτων (motives 

and results), διαδικασιών συναλλαγής (exchange processes) και των μεταξύ των 

συμμετεχόντων σχέσεων (stakeholder relationships) (Paloudi et al., 2001). 
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Σχήμα 3.1.1. Βασικές μεταβλητές ανάλυσης του μοντέλου των ηλεκτρονικών δημοπρασιών 
(e-auctions business model) (Paloudi et al., 2001). 
 

Ειδικότερα, από όλες τις παραπάνω μεταβλητές ανάλυσης του μοντέλου, αυτή του 

μοντέλου δημοπράτησης (auction model) αναφέρεται στον χρησιμοποιούμενο κάθε 

φορά τύπο δημοπράτησης, τη γενικότερη μορφή και όλα εκείνα τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του, όπως και την συνολική έκταση που αυτός λαμβάνει (τοπική, 

περιφερειακή ή και παγκόσμια), ενώ αυτή του μοντέλου εσόδων (revenue model) δεν 

αναφέρεται παρά σε όλες εκείνες τις πηγές εσόδων ενός ιστοχώρου δημοπράτησης, 

σε όλες εκείνες δηλαδή ουσιαστικά τις πηγές εσόδων οι οποίες και του επιτρέπουν 

την όλη λειτουργία.  

 

Από την άλλη πλευρά, η μεταβλητή των κινήτρων και αποτελεσμάτων (motives and 

results) αναφέρεται σε όλους εκείνους τους ειδικότερους λόγους πραγματοποίησης 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών, τις προσδοκίες που αυτές γεννούν, αλλά και σε όλα 

εκείνα τα αποτελέσματα τα οποία συνεπάγονται για κάθε φιλόδοξο δημοπράτη, ενώ 

αυτή των διαδικασιών συναλλαγής (exchange processes) αναφέρεται σε όλα εκείνα 

τα γενικότερα ή ειδικότερα ζητήματα που αφορούν την πραγματοποίηση συναλλαγών 

στα πλαίσια μία τέτοιας δημοπρασίας, θέματα τα οποία ειδικότερα αφορούν τόσο την 

υλοποίηση όσο και την ασφάλεια των συναλλαγών, παράλληλα με ανάλογα νομικά 

και τεχνολογικά ζητήματα.  

 

Τέλος, η αντίστοιχη τώρα μεταξύ των συμμετεχόντων αναπτυσσόμενων σχέσεων 

μεταβλητή (stakeholder relationships) αναφέρεται στο ανάλογο επίπεδο σχέσεων και 

Μοντέλο δημοπράτησης 

Κίνητρα και αποτελέσματα 

Διεργασίες συναλλαγής 

Σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων 

- Τύποι δημοπράτησης 
 

- Κίνητρα 
- Προσδοκίες 
- Αποτελέσματα 

- Ζητήματα συναλλαγών 
- Νομικά ζητήματα 
- Τεχνολογικά ζητήματα 

- Χαρακτηριστικά συμμετεχόντων  
- Αναπτυσσόμενο πλαίσιο σχέσεων 
- Επίπεδο επικοινωνίας   

Μοντέλο εσόδων - Πηγές εσόδων 
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επικοινωνίας το οποίο και αναπτύσσεται κάθε φορά μεταξύ αγοραστών, πωλητών και 

ιστοθέσης δημοπράτησης (ενδιάμεσου τρίτου ή μη), το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτές 

δομούνται και αναπτύσσονται αλλά και την έκταση που αυτές λαμβάνουν. Ειδικότερα 

αυτή μπορεί να περιλαμβάνει το ποιοι είναι αυτοί που σε τελική ανάλυση λαμβάνουν 

μέρος σε μία ηλεκτρονική δημοπρασία, τι προσδοκούν ή επιδιώκουν από αυτήν την 

συμμετοχή, ποια είναι η σχέση τους με τον ηλεκτρονικό δημοπράτη αλλά και τι 

ενέργειες πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων με αυτούς. 

 

3.2. Μελέτη-Ανάλυση αντίστοιχων περιπτώσεων στην Ελλάδα 

 

Από τη γενικότερη μελέτη αντίστοιχων περιπτώσεων της Ελληνικής πραγματικότητας 

πληροφορούμαστε για την παρουσία ενός συνεχώς αυξανόμενου αριθμού ιστοθέσεων 

ηλεκτρονικής δημοπράτησης, τρίτων και ιδίων επιχειρήσεων, με το 67,2% (2008) 

(Πραματάρης & Κιοσσές, 2008) και 15% (2000) (Ευαγγελοδήμος, 2000) μάλιστα των 

Ελληνικών επιχειρήσεων και ιδιωτών αντίστοιχα να προσφεύγει στην χρησιμοποίηση 

τους σε μία σταθερή πλέον βάση. Ειδικότερα, στην παρούσα τώρα ανάλυση θα 

προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τους σημαντικότερους C2C και B2C ιστοχώρους 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών στον ευρύτερο Ελλαδικό χώρο αναδεικνύοντας όλες 

εκείνες τις παραπάνω ιδιαίτερες μεταβλητές οι οποίες και περιγράφουν το 

επιχειρηματικό αυτό μοντέλο. Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά και οι μεταβλητές, που 

θα επιχειρήσουμε να εντοπίσουμε και αναπτύξουμε, δεν είναι άλλες από αυτές του 

χρησιμοποιούμενου κάθε φορά μοντέλου δημοπράτησης (auction model) και 

μοντέλου εσόδων (revenue model), κινήτρων και αποτελεσμάτων τους (motives and 

results), παρατηρούμενων διαδικασιών συναλλαγής αλλά και αναπτυσσόμενων 

μεταξύ των συμμετεχόντων τους σχέσεων (stakeholder relationships).   
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Ιστοχώρος  Ιδιοκτησία-
Τοποθεσία 

Υποστηριζόμενες 
γλώσσες 

Είδη 
δημοπρατούμενων 
προϊόντων 

Εμβέλεια 
συμμετοχών 

 
124sold.gr 

 

 
124sold.gr (ατομική 
επιχείρηση με έδρα 
την Θεσσαλία-Νομός 
Λαρίσης) 
 

 
Ελληνικά, Αγγλικά, 
Γερμανικά, Ιταλικά 

 
Διάφορα προϊόντα και 
υπηρεσίες (υπολογιστές, 
ηλεκτρονικά, βιβλία, 
συλλεκτικά είδη, είδη 
τουρισμού, λοιπές 
υπηρεσίες…) 

 
Παγκόσμια 

 
ricardo.gr 

 
 
 
 

 
Ricardo Internet 
Hellas (Naspers 
Media Group) 
 
 

 
Ελληνικά 
 

 
Διάφορα προϊόντα και 
υπηρεσίες (αυτοκίνητα 
και μοτοσυκλέτες, 
ηλεκτρονικά, 
υπολογιστές, βιβλία, 
είδη ένδυσης και 
υπόδησης, εισιτήρια, 
μουσικά όργανα, 
συλλεκτικά είδη…) 
 

 
Τοπική 
 
 

 
emarket.gr 

 
emarket.gr 

 
Ελληνικά, Αγγλικά 

 
Διάφορα προϊόντα και 
υπηρεσίες (υπολογιστές, 
βιβλία και περιοδικά, 
συλλεκτικά είδη, κινητή 
τηλεφωνία, οχήματα, 
μουσικά όργανα και 
εξοπλισμός…) 
 
 

 
Τοπική 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πίνακας 3.2.1. Συνοπτική περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών όλων εκείνων των 
υπό μελέτη ιστοθέσεων ηλεκτρονικής δημοπράτησης στην Ελλάδα. 
 

3.2.1. 124sold.gr 

 

Ο ιστοχώρος 124sold.gr αποτελεί έναν ολοκληρωμένο χώρο πραγματοποίησης 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών ο οποίος λειτουργεί ως ένας ηλεκτρονικός ενδιάμεσος ο 

οποίος δίνει την δυνατότητα σε έναν μεγάλο αριθμό ιδιωτών αλλά και επιχειρήσεων 

να προβεί στην πώληση οποιοδήποτε σχεδόν προϊόντος σε ένα αρκετά ευρύ 

αγοραστικό κοινό μέσα από ένα εύχρηστο και φιλικό για κάθε συμμετέχοντα 

περιβάλλον. Η όλη τώρα ιδέα υλοποίησης και λειτουργίας του πρωτοξεκίνησε ως μία 

προσπάθειας αυτοαπασχόλησης της δημιουργού του κα. Έλενας Αγαθανάση-

Ταμπάκη, βρίσκοντας άμεση αποδοχή στον οικείο χώρο, χώρο των διαδικτυακών 

αγοραπωλησιών ήδη από τις αρχές του 2006 και σημειώνοντας έκτοτε μία συνεχή και 

σταθερά ανοδική πορεία απευθυνόμενο ακόμη και σε εκτός του Ελλαδικού χώρου 

υποψήφιους αγοραστές ή πωλητές.  

 

Αναλυτικότερα, για λόγους απλότητας και ευχρηστίας ο ιστοχώρος του 124sold.gr 

επιτρέπει την πραγματοποίηση μόνο πλειοδοτικών δημοπρασιών  και ειδικότερα 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών Αγγλικού τύπου, στις οποίες τόσο οι αγοραστές, όσο και 
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οι πωλητές δύναται να συμμετάσχουν χωρίς κανένα γεωγραφικό περιορισμό αλλά και 

την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση, όπως χρεώσεις συμμετοχής και ποσοστά 

προμήθειας επί των επιτευχθέντων πωλήσεων. Η διάρκεια μίας τέτοιας δημοπρασίας 

μπορεί να είναι από λίγες μόνο ώρες ως και αρκετές ημέρες (οι οποίες πολλές φορές 

ξεπερνούν τις δύο εβδομάδες), με δυνατότητες αυτόματης υποβολής προσφορών και 

άμεσης αγοράς. Σε όλες μάλιστα εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες δεν 

επιτυγχάνεται πώληση, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προτάσεων αντιπροσφοράς 

από την πλευρά του πωλητή, δελεαστικότερων δηλαδή προτάσεων προσφοράς προς 

τους υποψήφιους αγοραστές.   

 

Επίσης, ο συγκεκριμένος ιστοχώρος φιλοξενεί έναν αρκετά μεγάλο αριθμό προϊόντων 

και υπηρεσιών ο οποίος ανέρχεται στις 26 συνολικά αντίστοιχες κατηγορίες 

προϊόντων και υπηρεσιών, όπως αυτές των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

ηλεκτρονικών συσκευών, βιβλίων, συλλεκτικών ειδών, ειδών τουρισμού και 

υπηρεσιών, παρουσιάζοντας μάλιστα ένα συνολικό μέγεθος ημερήσιας 

προσβασιμότητας της τάξεως των 1500 επισκέψεων οι οποίες και προέρχονται 

κυρίως από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστρία (Alexa the web information company, 

2008). 

  

Παράλληλα όμως, με την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών δημοπρασιών παρέχεται 

και η δυνατότητα αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών σε σταθερές τιμές, μέσω 

ανάλογων ηλεκτρονικών καταλόγων παραδοσιακών καταστημάτων τα οποία δεν 

διαθέτουν ανάλογη διαδικτυακή προβολή ή παρουσία, όπως αυτή ενός ηλεκτρονικού 

καταστήματος. Τέλος, ο συγκεκριμένος ιστοχώρος παρέχει και τη δυνατότητα δωρεάν 

φιλοξενίας αγγελιών ζήτησης, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε περισσότερο ανασφαλείς 

χρήστες να προβούν σε έναν παραδοσιακότερο τρόπο αγοραπωλησίας.  

 

Τα έσοδα λειτουργίας του ιστοχώρου προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από την 

προβολή χρηστών-συμμετεχόντων και τις διαφημίσεις τρίτων επιχειρήσεων μέσω 

ανάλογων ολοκληρωμένων προτάσεων προβολής και διαφήμισης. Ειδικότερα, 

παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε χρήστη-πωλητή ο οποίος επιθυμεί μεγαλύτερα 

ποσοστά συμμετοχής να προβάλει μία δημοπρασία σε ένα κεντρικότερο σημείο του 

ιστοχώρου, σημείο το οποίο και δύναται να εστιάσει την προσοχή περισσότερων 

υποψήφιων αγοραστών. Ακόμη, δίνεται και την δυνατότητα σε έναν μεγάλο αριθμό 
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τρίτων επιχειρήσεων να διαφημιστούν μέσω πολύ ειδικότερων χώρων προβολής οι 

οποίοι και χρεώνονται αναλόγως.   

 

Από την άλλη πλευρά, οι μεταξύ τώρα των συμμετεχόντων τρόποι συναλλαγής, όλοι 

εκείνοι δηλαδή όροι οι οποίοι αναφέρονται, τόσο στον τρόπο πληρωμής, όσο και 

στον τρόπο αποστολής του εκάστοτε δημοπρατούμενου προϊόντος, προκαθορίζονται 

από τον ίδιο τον πωλητή πριν από την έναρξη μίας δημοπρασίας. Επίσης,  ο 

ιστοχώρος διαθέτει και ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης το οποίο και 

επιτρέπει κάθε χρήστη που συμμετάσχει επιτυχώς σε μία δημοπρασία να αξιολογήσει 

ανάλογα τον αντίστοιχο πωλητή ή και αγοραστή, ελαχιστοποιώντας έτσι κατά 

κάποιον τρόπο την πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων καταστάσεων, όπως αυτές 

της άρνησης αποστολής, πληρωμής και επιστροφής ενός προϊόντος. Ακόμη 

περισσότερο, υπάρχει και η δυνατότητα πιστοποίησης των μελών του μέσω μίας 

ανάλογης μικρής χρέωσης, μία διαδικασία η οποία πραγματοποιείται μόνο μέσα σε 

λίγες ημέρες, ενώ επίσης λειτουργεί και ένα ιστολόγιο (forum) πληροφόρησης και 

επικοινωνίας των μελών του στο οποίο δύναται να δημοσιεύονται άρθρα και 

συμβουλές σχετικά με αγοραπωλησίες του ιστοχώρου.    

 

Τέλος, όσον αναφορά όλες εκείνες τις αναπτυσσόμενες σχέσεις μεταξύ 

συμμετεχόντων και ιστοθέσης θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η πλειοψηφία των 

χρηστών της προέρχονται κυρίως από τον Ελλαδικό χώρο προσελκούμενοι κυρίως 

από τη δυνατότητα συμμετοχής σε μία ηλεκτρονική δημοπρασία και λιγότερο από τη 

δυνατότητα αναζήτησης και πώλησης προϊόντων σε σταθερές τιμές. Η επικοινωνία 

μεταξύ των μελών του ιστοχώρου δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω τόσο της 

ανάλογης σελίδας αξιολόγησης όσο και μέσω του ιστολογίου, ενώ αυτή της 

επικοινωνίας με τον διαχειριστή δημοπρασιών και διαφημιστικής προβολής γίνεται 

κυρίως μόνο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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Μοντέλο δημοπράτησης 
Χαρακτηριστικά και κυριότητα ιστοχώρου δημοπράτησης όσο 
και αντίστοιχο πλαίσιο αυτού 

Πραγματοποίηση Αγγλικού και μόνο τύπου ηλεκτρονικές 
δημοπρασίες (English auctions) παρέχοντας όμως και την 
δυνατότητα άμεσης αγοράς, ενώ παράλληλα φιλοξενεί έναν 
μεγάλο αριθμό αγγελιών ζήτησης προϊόντων. Επίσης, 
διατηρείται ένας μόνο ιστοχώρος σε τέσσερις συνολικά 
διαθέσιμες γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά και 
Ιταλικά) απευθυνόμενη σε ένα παγκόσμιο ακροατήριο.  

Μοντέλο εσόδων 
Τρόποι πραγματοποίησης εσόδων 

Tα έσοδα λειτουργίας του προέρχονται αποκλειστικά και  μόνο 
μέσω διαφημίσεων, διαφημίσεων τόσο δημοπρατών όσο και 
τρίτων ενδιαφερομένων.   
 
 

Κίνητρα και αποτελέσματα 
Προσδοκίες από την συμμετοχή σε μία δημοπρασία, 
επιτευχθέντα αποτελέσματα, ιδέες που αποκτούνται   
 

Ξεκίνησε ως ένας τρόπος και μία διέξοδος αυτοαπασχόλησης 
μέσα από το σπίτι της δημιουργού του παρουσιάζοντας μία 
συνεχή και σταθερή ανοδική πορεία στον χώρο των 
ηλεκτρονικών δημοπρασιών, με ένα έκδηλο όμως ενδιαφέρον 
το οποίο περιορίζεται μεταξύ λίγων και μόνο γειτονικών 
χωρών (Ελλάδα, Κύπρος, Αυστρία). 
 
Η φιλοσοφία τώρα της ιστοθέσης είναι να βρίσκεται πάντα 
κοντά στα μέλη του, να αφουγκράζεται τις ανησυχίες τους και 
να απαντά στις ανάγκες τους. 
 

Διαδικασίες συναλλαγής 
Ζητήματα που προκύπτουν κατά την διεξαγωγή των 
συναλλαγών μίας δημοπρασία 
 
 
 

Ο τρόπος συναλλαγής προκαθορίζεται από τον ίδιο τον 
πωλητή (τρόπος αποστολής, τρόπος πληρωμής) κατά την 
διαδικασία δημοπράτησης ενώ ο χώρος διαθέτει ανάλογο 
σύστημα αξιολόγησης πωλητών και σχετικής ενημέρωσης των 
αγοραστών για παλαιότερες συναλλαγές τους (forum 
χρηστών), αλλά και πιστοποίησής τους.   
 
Κάθε συμμετέχοντας σε μία ηλεκτρονική δημοπρασία, είτε 
πωλητής είτε αγοραστής, θα πρέπει να γνωστοποιεί όλα εκείνα 
τα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης του σε ένα ανάλογο 
προφίλ χρήστη.  
 
Επίσης, κάθε συμμετέχοντας έχει τη δυνατότητα 
παρακολούθησης του συνόλου όλων εκείνων των 
δημοπρασιών που τον ενδιαφέρουν, παράλληλα με τη 
δυνατότητα αυτόματης υποβολής προσφορών μέσα από 
ανάλογους μηχανισμούς (proxy-bidding), ενώ πέραν από την 
δυνατότητα αξιολόγησης πωλητών έχει και την δυνατότητα  
άμεσης επικοινωνίας με άλλους χρήστες. 
 

Σχέσεις συμμετεχόντων 
Ποιοι είναι οι συμμετέχοντες, ποια τα ενδιαφέροντά τους και 
πώς συντηρούνται/αναπτύσσονται οι σχέσεις με αυτούς  
 

Οι συμμετέχοντες αγοραστές και πωλητές προέρχονται κυρίως 
από την Ελλάδα προσελκούμενοι κυρίως από τη δυνατότητα 
συμμετοχής σε μία ηλεκτρονική δημοπρασία και λιγότερο από 
την δυνατότητα αναζήτησης προϊόντων σε σταθερές τιμές.  
 
Η επικοινωνία μεταξύ των μελών του, αγοραστών και 
πωλητών, πραγματοποιείται κυρίως μέσω του ανάλογου 
ιστολογίου (forum) η και της σελίδας αξιολόγησης, ενώ αυτή 
με τον διαχειριστή δημοπρασιών και διαφημιστικής προβολής 
κυρίως μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 

 

Πίνακας 3.2.1.1 Βασικές μεταβλητές ανάλυσης του μοντέλου ηλεκτρονικών δημοπρασιών 
της ιστοθέσης 124sold.gr. 
 

3.2.2 Ricardo.gr 

 

Ο ιστοχώρος τώρα ricardo.gr της Ricardo Internet Hellas, ενός μέλους της MIH 

Internet Europe και θυγατρικής του νοτιοαφρικανικού ομίλου Naspers Media Group, 

ενός ομίλου με ευρεία δραστηριοποίηση στους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου, 

της συνδρομητικής τηλεόρασης, των εκδόσεων και της τεχνολογίας, αποτελεί μία 
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ολοκληρωμένη πλατφόρμα αγοραπωλησιών και δημοπρασιών στο διαδίκτυο, αλλά 

και ένα εναλλακτικό κανάλι στη διάθεση ιδιωτών και επιχειρήσεων της Ελληνικής 

επικράτειας για την πώληση ενός αριθμού προϊόντων και υπηρεσιών.  

 

Αναλυτικότερα, η ricardo.gr  προσφέρει δύο εναλλακτικούς τρόπους αγοράς και 

πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών σε κάθε χρήστη του και ειδικότερα αυτούς των 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών Αγγλικού τύπου με ή χωρίς δυνατότητα άμεσης αγοράς, 

αλλά και προσφορών σε σταθερές τιμές, αριθμώντας συνολικά 28 κατηγορίες 

προϊόντων και υπηρεσιών όπως αυτές των αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, 

ηλεκτρονικών, υπολογιστών, βιβλίων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, εισιτηρίων, 

μουσικών οργάνων και συλλεκτικών ειδών.   

 

Η διάρκεια μίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας στον ricardo.gr μπορεί να διαρκέσει από 

μία έως και δέκα ημέρες, με δυνατότητα αυτόματης επανεργοποίησης της μέχρι και 

εννέα φορές από το ίδιο το σύστημα στην περίπτωση που δεν υπάρξει κάποια 

προσφορά τιμής, ενώ παράλληλα κάθε συμμετέχοντας έχει την δυνατότητα υποβολής 

πρόσθετων διευκρινιστικών ερωτήσεων προς τον εκάστοτε δημοπράτη πριν από την 

υποβολή οποιασδήποτε προσφοράς όσο και αξιολόγησης του μέσω ενός ανάλογου 

συστήματος αξιολόγησης, το οποίο επιτρέπει την υποβολή θετικών, ουδέτερων και 

αρνητικών σχολίων από την πλευρά κάθε αντισυμβαλλομένου, αγοραστή αλλά και 

πωλητή, έπειτα από την ολοκλήρωση μίας συναλλαγής.  

 

Αναλυτικότερα, υπάρχουν τέσσερις βαθμίδες κατάταξης πωλητών και αγοραστών 

βάσει του όγκου και της ποιότητας των πραγματοποιηθέντων κάθε φορά συναλλαγών 

τους, με κάθε ένα από αυτά να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 99% θετικές αξιολογήσεις 

και 100, 500, 1000 και 5000 πωλήσεις ή αγορές, αντίστοιχα (πίνακας 3.2.2.1). 

 

 

Βαθμίδα κατάταξης  Ποσοστό θετικών αξιολογήσεων Συνολικός αριθμός προϊόντων (q) 
1η βαθμίδα ≤ 90% 100 ≤  q < 500  
2η βαθμίδα ≤ 90% 500 ≤  q < 1000 
3η βαθμίδα ≤ 90% 1000 ≤  q < 5000 
4η βαθμίδα ≤ 90% 5000 ≤ q 
 

Πίνακας 3.2.2.1 Τρόπος κατάταξης πωλητών και αγοραστών βάσει του συστήματος 
αξιολόγησης της πλατφόρμας αγοραπωλησιών ricardo.gr (Ricardo.gr, 2008). 
  
Επίσης, ο συγκεκριμένος ιστοχώρος διαθέτει πέραν των δημοπρασιών με δυνατότητα 

τιμής άμεσης αγοράς και δημοπρασίες με δυνατότητα πρότασης τιμής, μίας 

δυνατότητας που επιτρέπει στους υποψήφιους αγοραστές να υποβάλλουν μία 
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πρόταση προσφοράς που ο εκάστοτε πωλητής μπορεί να αξιολογήσει και να κάνει 

αποδεκτή πριν από το προκαθορισμένο τέλος μίας δημοπρασίας, χωρίς όμως και να 

διαταράσσεται η ομαλή συνέχισή της σε κάθε αντίθετη περίπτωση. 

 

Τα έσοδα τώρα λειτουργίας της πλατφόρμας ricardo.gr προέρχονται μέσω τριών 

βασικών πηγών εσόδων και πιο συγκεκριμένα τόσο από τέλη δημοσίευσης 

δημοπρασιών, δημοπρασιών με δυνατότητα τιμής άμεσης αγοράς και προσφορών σε 

σταθερές τιμές, όσο και από τέλη επί των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά 

και τελών προώθησης πωλήσεων με την χρησιμοποίηση ανάλογων χώρων και μέσων 

υψηλής αναγνωσιμότητας όπως κατάλληλα διαμορφωμένων χώρων στην αρχική 

σελίδα και τις κύριες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών του ιστοχώρου αλλά και 

δυνατοτήτων τροποποίησης του μεγέθους και του χρωματισμού όλων εκείνων των 

υποστηρικτικών τους τίτλων, αντίστοιχα (πίνακας 3.2.2.2). 

 

 

 

Τέλη Δημοπρασιών, Δημοπρασιών με "τιμή για άμεση 
αγορά", Προσφορών με σταθερή τιμή 

 
 

Τέλη δημοσίευσης 
 
 
 

Ανάλογα με την καθορισθείσα ελάχιστη τιμή ή την "τιμή 
για άμεση αγορά" σε προσφορές με σταθερή τιμή 
μεταξύ 0,05€ και 1,00€ 

 
 
 

Τέλη επιτυχημένης πώλησης 
 
 
 

Ανάλογα με την επιτευχθείσα τιμή πώλησης 
μεταξύ 1% και 3% της τιμής πώλησης 
 

 
 
 

Εξαιρέσεις: Αυτοκίνητα, Σκάφη, Μοτοσικλέτες 
 
 
 

Τέλος επιτυχημένης πώλησης 25,00€ 
 

 
 
 

Τέλη προώθησης πωλήσεων για την αύξηση της ελκυστικότητας της 
προσφοράς 

 
 
 

Ανάλογα με τις επιλογές προώθησης πωλήσεων 
Μεταξύ 0,10€ και 10,00€ 
 

 
 
 

Ειδική περίπτωση:  
Προσφορές σταθερής τιμής διάρκειας 30 ημερών 

 
 
 

Ανάλογα με τις επιλογές προώθησης πωλήσεων 
Μεταξύ 0,10€ και 20,00€ 
 

 
 
 

Τέλη για ενημέρωση μέσω SMS 
 
 
 

Ανάλογα με την επιλεγμένη ποσότητα 
 

 

Πίνακας 3.2.2.2 Επισκόπηση τελών της πλατφόρμας ricardo.gr (Ricardo.gr, 2008). 
 
Προς το παρόν όμως κάποιες από τις παραπάνω χρεώσεις όπως αυτές των τελών 

δημοσίευσης και τελών επιτυχημένης πώλησης δεν ξεκίνησαν να επιβάλλονται ακόμη 

από τον διαχειριστή του ιστοτόπου στα πλαίσια μίας γενικότερης προσπάθειας του 

γνωριμίας του με το Ελληνικό διαδικτυακό κοινό. 

 

Στόχος της Ricardo Internet Hellas μέσω της πλατφόρμας ricardo.gr αποτελεί ο 

μετασχηματισμός της σε ένα εναλλακτικό κανάλι αγοραπωλησιών ιδιωτών και 

επιχειρήσεων του ευρύτερο Ελλαδικού χώρου, μέσω της προσφοράς ανάλογων 

πρωτοποριακών υπηρεσιών η οποίες και σε τελική ανάλυση προσβλέπουν στη 

συγκέντρωση ενός συνολικού αριθμού της τάξεως των 250.000 εγγεγραμμένων 

μελών, αλλά και την επίτευξη ενός μεγέθους συναλλαγών της τάξεως των 35 
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εκατομμυρίων ευρώ μέχρι και το έτος 2011 πάντοτε μέσω ενός ανάλογου επενδυτικού 

προγράμματος ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, δημιουργώντας έτσι την μεγαλύτερη 

Ελληνική online κοινότητα αγοραπωλησιών στο διαδίκτυο (Emea business monitor, 

2008).  

 

Οι μεταξύ των συμμετεχόντων τώρα σχέσεις όσο αναφορά ιδιαίτερα όλες εκείνες τις 

ενέργειες για την ολοκλήρωση μίας συναλλαγής όπως αυτές της επικοινωνία, 

αποστολής και τελικής πληρωμής του δημοπρατούμενου-προσφερόμενου προϊόντος ή 

της υπηρεσίας καθορίζονται από τον εκάστοτε δημοπράτη-πωλητή ή και σε 

συνδυασμό με τον αγοραστή ακολουθώντας τις περισσότερες φορές μία 

συναλλακτική οδό που εξυπηρετεί καλύτερα και τις δύο αντισυμβαλλόμενες πλευρές.       

 

Τέλος, η ricardo.gr δίνει μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια των συναλλαγών και την 

εξυπηρέτηση κάθε συμμετοχής μέσω αυστηρών διαδικασιών εγγραφής και χρήσης 

των υπηρεσιών της αλλά και ενός πολύ οργανωμένου τμήματος εξυπηρέτησης 

πελατών (customer service). Ειδικότερα, ο ιστοχώρος δίνει την δυνατότητα σε κάθε 

συμμετέχοντα να πραγματοποιεί τις συναλλαγές του μέσω εγγυημένων και ασφαλών 

τρόπων πληρωμών, όπως υπηρεσιών τριτεγγύησης και μεσολάβησης (quick checkout 

και wallet-to-wallet της moneybroker.com), ενώ παράλληλα  διασφαλίζει το 

απόρρητο των προσωπικών τους δεδομένων.  

 

Ταυτόχρονα, ο ιστοχώρος διαθέτει ένα ολοκληρωμένο τμήμα τηλεφωνικής και 

ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης, το οποίο βρίσκεται στην διάθεση του εκάστοτε χρήστη 

καθόλην την διάρκεια του χρόνου, όπως επίσης και ένα αρκετά πολυχρηστικό 

λογισμικό (Ricardo assistant) που βοηθά και διευκολύνει όλες τις δραστηριότητες 

ενός πωλητή-χρήστη του (πίνακας 3.2.2.3). 

 
Μοντέλο δημοπράτησης 
Χαρακτηριστικά και κυριότητα ιστοχώρου δημοπράτησης όσο 
και αντίστοιχο πλαίσιο αυτού 

Πραγματοποίηση πλειοδοτικών ηλεκτρονικών δημοπρασιών 
Αγγλικού τύπου (English auctions) με ή χωρίς δυνατότητα 
άμεσης αγοράς, όσο και προσφορών σε σταθερές τιμές, 
διαθέτοντας μία πλατφόρμα αγοραπωλησιών αποκλειστικά και 
μόνο στην Ελληνική, απευθυνόμενη σε ιδιώτες και 
επιχειρήσεις της επικράτειας.  
 
Παράλληλα, η πλατφόρμα ricardo.gr διαθέτει και δυνατότητα 
πρότασης τιμής τόσο σε δημοπρασίες όσο και σε προσφορές 
σταθερών τιμών. Ωστόσο, προς το παρόν απουσιάζει αισθητά 
κάποιο εργαλείο αυτόματης υποβολής προσφορών το οποίο 
και θα διευκόλυνε σημαντικά τον εκάστοτε αγοραστή.  
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Μοντέλο εσόδων 
Τρόποι πραγματοποίησης εσόδων 

Τα έσοδα λειτουργίας του προέρχονται από τρείς βασικές 
πηγές εσόδων όπως τέλη δημοσίευσης δημοπρασιών, 
δημοπρασιών με δυνατότητα τιμής άμεσης αγοράς και 
προσφορών σε σταθερές τιμές, τέλη επί των πωλήσεων αλλά 
και τέλη προώθησής τους.  
 
 

Κίνητρα και αποτελέσματα 
Προσδοκίες από την συμμετοχή σε μία δημοπρασία, 
επιτευχθέντα αποτελέσματα, ιδέες που αποκτούνται   
 
 
 
 

Στόχος της πλατφόρμας ricardo.gr δεν είναι άλλος από αυτόν 
του μετασχηματισμού της σε έναν εναλλακτικό κανάλι 
αγοραπωλησιών Ελλήνων ιδιωτών και επιχειρήσεων και 
ειδικότερα αυτός της στην μεγαλύτερη online Ελληνικής 
διαδικτυακής κοινότητα αγοραπωλησιών, προσβλέποντας 
μάλιστα την συγκέντρωση ενός συνολικού αριθμού της τάξεως 
των 250.000 εγγεγραμμένων μελών αλλά και την επίτευξη 
ενός συνολικού μεγέθους συναλλαγών της τάξεως των 35 
εκατομμυρίων ευρώ μέχρι και το έτος 2011. 
 

Διαδικασίες συναλλαγής 
Ζητήματα που προκύπτουν κατά την διεξαγωγή των 
συναλλαγών μίας δημοπρασία 
 

Οι πραγματοποιούμενες τώρα συναλλαγές δύναται να γίνουν 
μέσω τραπεζικών καταθέσεων, πιστωτικών καρτών και 
έκδοσης προσωπικών επιταγών όπως επίσης και μέσω 
υπηρεσιών τριτεγγύησης και μεσολάβησης (quick checkout και 
wallet-to-wallet της moneybroker.com), ενώ η παράδοση του 
εκάστοτε προϊόντος μέσω ταχυδρομείου, μεταφορικών 
εταιριών, προσωπικής συνάντησης πωλητή και αγοραστή αλλά 
και από το ίδιο το κατάστημα σε εκείνες τις περιπτώσεις 
προσφορών σε σταθερές τιμές.     
 
Επιπλέον, κάθε υποψήφιος χρήστης πρέπει πάντοτε να 
γνωστοποιεί όλα τα προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησής του σε 
ένα ανάλογο προφίλ για την νόμιμη και έγκυρη εγγραφή του, 
στοιχεία όμως τα οποία και δύναται να έχει γνώση μόνο ο 
διαχειριστής. 
 
Προς το παρόν, θέματα ασφάλειας και αξιοπιστίας των 
συναλλαγών δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί ή έστω 
δημοσιοποιηθεί από τον διαχειριστή της πλατφόρμας, κάτι το 
οποίο και συνδέεται άμεσα τόσο με τις ακολουθούμενες 
αυστηρές διαδικασίες εγγραφής χρηστών όσο και του πολύ 
βραχέως διαστήματος λειτουργίας της. 
   

Σχέσεις συμμετεχόντων 
Ποιοι είναι οι συμμετέχοντες, ποια τα ενδιαφέροντά τους και 
πώς συντηρούνται/αναπτύσσονται οι σχέσεις με αυτούς  
 
 
 

Η πλατφόρμα ricardo.gr λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο ως 
ένας ηλεκτρονικός ενδιάμεσος μεταξύ αγοραστών και 
πωλητών της Ελληνικής επικράτειας παρέχοντας 
ολοκληρωμένες και ασφαλείς υπηρεσίες διαδικτυακών 
αγοραπωλησιών. 
 
Από την άλλη πλευρά τώρα, οι χρήστες της δείχνουν προς το 
παρόν να προσελκύονται περισσότερο από τις δυνατότητες και 
οφέλη τα οποία προσφέρει μία ηλεκτρονική δημοπρασία παρά 
αυτές των προσφορών σταθερών τιμών.  
 
Ως σημαντικότερος τώρα συμμέτοχος της όλης λειτουργίας 
του ιστοχώρου παρουσιάζεται ο δημιουργός αλλά και μητρική 
της εταιρεία Naspers Limited, χωρίς παράλληλα να έχει 
αναπτύξει σημαντικές σχέσεις με άλλες επιχειρήσεις.    
 

 

Πίνακας 3.2.2.3 Βασικές μεταβλητές ανάλυσης του μοντέλου ηλεκτρονικών δημοπρασιών 
της ιστοθέσης Ricardo.gr.  
 

3.2.3. Emarket.gr 

 

Η emarket.gr αποτελεί τον δημοφιλέστερο ιστοχώρο πραγματοποίησης ηλεκτρονικών 

δημοπρασιών στην Ελλάδα με ένα μερίδιο αγοράς της τάξεως του 90% (2007), αλλά 

και έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό εγγραφών και επιτυχημένων συναλλαγών 
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(Presspoint.gr, 2007). Δημιουργήθηκε το 2000 με την ονομασία fleamarket.gr 

γνωρίζοντας την άμεση την αποδοχή  ιδιωτών και επιχειρήσεων της Ελληνικής 

αγοράς και αριθμώντας μάλιστα 30.000 (2001) ενεργά μέλη από τα πρώτα κιόλας 

χρόνια λειτουργίας του (Presspoint.gr, 2001), ενώ από το 2006 έως και σήμερα 

λειτουργεί με το όνομα (domain name) emarket.gr. 

 

Ειδικότερα, ο ιστοχώρος emarket.gr αποτελεί έναν αρκετά πλούσιο σε κίνηση και 

περιεχόμενο χώρο πραγματοποίησης ηλεκτρονικών δημοπρασιών, με περισσότερα 

από 130.000 πλέον ενεργά μέλη και περισσότερες κατά μέσο όρο από 50.000 

πωλήσεις προϊόντων την ημέρα, 3.500.000 αναγνώσεις σελίδων (page views) αν 

μήνα, 16.000 μοναδικές επισκέψεις την ημέρα αλλά και έναν μέσο συνολικό κύκλο 

εργασιών της τάξεως των 400.000 με 1.500.000 ευρώ το μήνα (Greek Web Watch, 

2008).  

 

Ακόμη, μία φορά ακολουθείται και εδώ ο Αγγλικός τύπος ηλεκτρονικής 

δημοπράτησης με ή χωρίς δυνατότητα άμεσης αγοράς, ενώ υπάρχουν 19 συνολικά 

κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών όπως αυτές των υπολογιστών, βιβλίων-

περιοδικών, κινητής τηλεφωνίας και συλλεκτικών ειδών, οι οποίες μάλιστα μαζί με 

αυτές των υποκατηγοριών τους αριθμούν πάνω από 260 συνολικά τέτοιες κατηγορίες.  

 

Παράλληλα όμως δίνεται και η δυνατότητα σε κάθε ιδιώτη ή εταιρεία να προχωρήσει 

σε απευθείας πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών, όπως επίσης και τη δυνατότητα να 

αναρτήσει-δημοσιεύσει ανάλογες αγγελίες ζήτησης αλλά και δημιουργήσει το δικό 

του μικρό ηλεκτρονικό κατάστημα, όπου μπορεί να συγκεντρώσει όλα εκείνα τα 

προϊόντα τα οποία και προτίθεται να πουλήσει. Τέλος, λειτουργεί και ένας πολύ 

εξειδικευμένος χώρος αγοραπωλησίας οχημάτων (emarket motors), μέσω τόσο 

δημοπρασιών, όσο και ανάλογων προσφορών σε σταθερές τιμές, ο οποίος όμως 

προσφέρει πολύ περισσότερες επιλογές αναζήτησης και καταχώρησης οχημάτων.    

 

Τα έσοδα λειτουργίας του προέρχονται, τόσο μέσω χρεώσεων επί των συνολικών 

πωλήσεων, όσο και μέσω ολοκληρωμένων υπηρεσιών προβολής και διαφήμισης 

πωλητών και τρίτων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, χρεώσεις επί των συνολικών 

πωλήσεων επιβάλλονται μόνο σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις όπου ο εκάστοτε 

πωλητής ξεπερνά ένα συγκεκριμένο ποσό-όριο συνολικών πωλήσεων, ανεξαρτήτως 
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πάντα αριθμού επιτυχημένων δημοπρασιών (πίνακας 3.2.3.1). 

 

 Όσο αναφορά τώρα τα έσοδα μέσω υπηρεσιών προβολής και διαφήμισης, αυτά 

προέρχονται τόσο μέσω χρεώσεων καλύτερης προβολής προϊόντων7, όσο και μέσω 

ολοκληρωμένων προτάσεων διαφήμισης σε πολύ συγκεκριμένα σημεία της ιστοθέσης 

με την χρησιμοποίηση banners ή συνδέσμων κειμένου ή και ακόμη και προβολής 

μέσω του newsletter της ιστοθέσης το οποίο και αποστέλλεται σε 75.000 περίπου 

χρήστες (πίνακας 3.2.3.2).   

 
Χρεώσεις επί των συνολικών πωλήσεων 
 

Συνολικές Πωλήσεις 
 
 

 

Ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων 
 
 
 

< 100 ευρώ 
 

0 % 

≥ 100 ευρώ 
 

2 % 

 

Πίνακας 3.2.3.1. Υφιστάμενες χρεώσεις επί των συνολικών πωλήσεων της ιστοθέσης 
emarket.gr.  
 
Χρεώσεις προβολής καταχωρήσεων-προϊόντων 
Καταχώρηση με έντονα γράμματα (bold) 2 ευρώ / καταχώρηση (για όσο χρονικό 

διάστημα διαρκεί η καταχώρηση)  
 

Καταχώρηση με έντονο χρώμα (highlighted) 3 ευρώ / καταχώρηση (για όσο χρονικό 
διάστημα διαρκεί η καταχώρηση)  
 

Προτεινόμενο προϊόν κατηγορίας  6 ευρώ / καταχώρηση (για όσο χρονικό 
διάστημα διαρκεί η καταχώρηση) 
 

Προτεινόμενο προϊόν κεντρικής σελίδας Κλιμακωτή χρέωση (από 4 έως και 46,90 
ευρώ / καταχώρηση) βάσει συνολικών 
ημερών προβολής μίας καταχώρησης  
 

 

Πίνακας 3.2.3.2. Υφιστάμενες χρεώσεις προβολής καταχωρήσεων-προϊόντων της ιστοθέσης 
emarket.gr.  
 

Στόχος τώρα του συγκεκριμένου ιστοχώρου αποτελεί ο μετασχηματισμός της σε έναν 

αποτελεσματικό χώρο πραγματοποίησης διαδικτυακών αγοραπωλησιών οπού θα 

προσφέρονται οι καλύτερες δυνατές κάθε φορά υπηρεσίες σε όλους εκείνους τους 

ιδιώτες, αλλά και εταιρείες, οι οποίοι και θα επιθυμούσαν να πουλήσουν σε μία 

ακόμη μεγαλύτερη αγοραστική βάση ή να αγοράσουν προϊόντα σε μοναδικές πάντοτε 

τιμές.  

 

 

                                                 
7 προϊόντα με έντονα γράμματα (bold) ή έντονο χρώμα (highlighted) ή πρότασής τους σε ανάλογο 
κεντρικό χώρο (προτεινόμενα προϊόντα) 
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Επιπλέον για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των αγοραπωλησιών, τόσο αυτών μέσω 

δημοπρασιών, όσο και αυτών μέσω πωλήσεων σε σταθερές τιμές, προσφέρεται η 

δυνατότητα αξιολόγησης του εκάστοτε πωλητή ή αγοραστή μέσω ενός ανάλογου 

συστήματος αξιολόγησής τους, όπως επίσης και χαρακτηρισμού μίας εν εξελίξει 

δημοπρασίας ως “ύποπτης”, ώστε να συγκεντρώσει ανάλογο ενδιαφέρον από την 

πλευρά της διαχειριστικής αρχής. 

 

Παράλληλα, προσφέρεται και η δυνατότητα πιστοποίησης από τη διαχείριση όλων 

εκείνων των πωλητών οι οποίοι επιθυμούν κάτι τέτοιο μέσω μίας ανάλογης σταθερής 

χρέωσης καθιστώντας τους έτσι σε τελική ανάλυση περισσότερο αξιόπιστους ως προς 

την εγκυρότητα των συναλλαγών τους στα μάτια των αγοραστών έναντι άλλων. 

Ακόμη περισσότερο όμως για την διευκόλυνση εκείνων των επιχειρήσεων-μελών της 

ιστοθέσης, παρέχεται και η δυνατότητα χρησιμοποίησης πλήρως αυτοματοποιημένων 

τρόπων εισαγωγής προϊόντων σε ανάλογες βάσεις δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται 

η συνεχής και συνεπή ανατροφοδότηση των αντίστοιχων κατηγοριών τους με 

προϊόντα. Τέλος, ο εξαιρετικά εύκολος και εύχρηστος τρόπο αναζήτησης και 

καταχώρησης προϊόντων, δύναται να διευκολύνει σημαντικά τον εκάστοτε αγοραστή-

πωλητή οποιασδήποτε κατηγορίας προϊόντων η υπηρεσιών.    

 

Προς το παρόν η εμβέλεια των δημοπρασιών, αλλά και όλων εκείνων γενικότερα των 

πραγματοποιούμενων αγοραπωλησιών δεν είναι παρά τοπική, με την ιστοθέση όμως 

να σχεδιάζει άμεσα ενέργειες επέκτασης του brand αλλά και αύξησής της με την 

προσέλκυση, τόσο πωλητών, όσο και εταιρειών του εξωτερικού οι οποίοι και 

ενδιαφέρονται για την πραγματοποίηση πωλήσεων στην ευρύτερη Ελληνική αγορά, 

με συζητήσεις μάλιστα προς αυτήν την κατεύθυνσης να έχουν ήδη ξεκινήσει. 

Ταυτόχρονα, ο ιστοχώρος επιδιώκει την αποκλειστική συνεργασία με εταιρείες-

καταστήματα οι οποίες θα ενδιαφέρονταν να πουλήσουν μέσω ειδικών προσφορών 

στην πλατφόρμας, έχοντας ήδη αναπτύξει μία πιλοτική συνεργασία με ένα 

ηλεκτρονικό κατάστημα8.  

 

Ένα από τα σημαντικότερα τώρα ίσως προβλήματα της ιστοθέσης προέρχονταν 

κυρίως από την αδυναμία στελέχωσής του τμήματος development από έμπειρα και 

                                                 
8  e-Shop.gr 
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αξιόπιστα άτομα τα οποία θα έχουν την πρόθεση να εργαστούν σε μία μόνιμη βάση 

στην συντήρηση και επέκταση της τεχνολογικής πλατφόρμα της (cold fusion) 

αναγκάζοντάς την να προχωρήσει σε περισσότερο δημοφιλείς λύσεις, όπως αυτήν της 

χρησιμοποίησης μίας πολύ εμπορικότερης αντίστοιχης πλατφόρμας (php) (Λίγγρης, 

2008). Επίσης, μεγάλη έμφαση δίνεται στην υποστήριξη των πελατών της αλλά και 

την λύση λοιπών προβλημάτων μελών της μέσω, τόσο ηλεκτρονικής (ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο), όσο και τηλεφωνικής επικοινωνίας.  

 
Μοντέλο δημοπράτησης 
Χαρακτηριστικά και κυριότητα ιστοχώρου δημοπράτησης όσο 
και αντίστοιχο πλαίσιο αυτού 

Δυνατότητα πραγματοποίηση Αγγλικού τύπου ηλεκτρονικών 
δημοπρασιών με ή χωρίς δυνατότητα άμεσης αγοράς αλλά και 
απευθείας πώλησης προϊόντων σε σταθερές τιμές σε 
περισσότερες από 260 συνολικά κατηγορίες και υποκατηγορίες 
προϊόντων και υπηρεσιών, δημοσίευσης αγγελιών ζήτησης όσο 
και δημιουργίας προσωπικών ηλεκτρονικών καταστημάτων 
όπου ο εκάστοτε πωλητής δύναται να συγκεντρώσει όλα 
εκείνα τα προϊόντα τα οποία και προτίθεται να πουλήσει. 
 
 

Μοντέλο εσόδων 
Τρόποι πραγματοποίησης εσόδων 

Τα έσοδα λειτουργίας του προέρχονται τόσο μέσω χρεώσεων 
επί των συνολικών πωλήσεων όσο και μέσω ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών προβολής και διαφήμισης πωλητών και τρίτων 
επιχειρήσεων όπως αυτές των καταχωρήσεων με έντονα 
γράμματα (bold) ή έντονο χρώμα (highlighted), πρότασής τους 
σε ανάλογο κεντρικό χώρο (προτεινόμενα προϊόντα) αλλά και 
διαφήμισης σε πολύ συγκεκριμένα σημεία του ιστοχώρου με 
τη χρησιμοποίηση banners ή συνδέσμων κειμένου ή και ακόμη 
και μέσω του newsletter του ιστοχώρου.  
 
 
 

Κίνητρα και αποτελέσματα 
Προσδοκίες από την συμμετοχή σε μία δημοπρασία, 
επιτευχθέντα αποτελέσματα, ιδέες που αποκτούνται   
 
 
 

Στόχος της αποτελεί ο μετασχηματισμός της σε έναν 
αποτελεσματικό χώρο πραγματοποίησης διαδικτυακών 
αγοραπωλησιών οπού και θα προσφέρονται οι καλύτερες 
δυνατές κάθε φορά υπηρεσίες σε ιδιώτες και εταιρείες οι 
οποίες επιθυμούν να πουλήσουν σε μία μεγάλη αγοραστική 
βάση ή αγοράσουν προϊόντα σε μοναδικές πάντοτε τιμές.  
 
Παράλληλα, αποτελεί τον πιο επιτυχημένο και δημοφιλή 
ιστοχώρο ηλεκτρονικών δημοπρασιών στην Ελλάδα με 
περισσότερα από 130.000 πλέον ενεργά μέλη και περισσότερες 
κατά μέσο όρο από 50.000 πωλήσεις προϊόντων την ημέρα, 
3.500.000 αναγνώσεις σελίδων (page views) αν μήνα, 16.000 
μοναδικές επισκέψεις την ημέρα αλλά και έναν μέσο συνολικό 
κύκλο εργασιών της τάξεως των 400.000 με 1.500.000 ευρώ το 
μήνα. 
 
 
 

Διαδικασίες συναλλαγής 
Ζητήματα που προκύπτουν κατά την διεξαγωγή των 
συναλλαγών μίας δημοπρασία  
 
 
 

Παρέχονται εκτεταμένες δικλείδες ασφαλείας σε κάθε μέλος 
του όπως αυτές της πιστοποίησης πωλητών μελών μέσω 
ανάλογης χρέωσης, αξιολόγησης του εκάστοτε πωλητή ή 
αγοραστή μέσω ενός ανάλογου συστήματος αλλά και 
χαρακτηρισμού μίας εν εξελίξει δημοπρασίας ως “ύποπτης” 
συγκεντρώνοντας έτσι το ανάλογο ενδιαφέρον της διαχείρισης. 
 
 
 

Σχέσεις συμμετεχόντων 
Ποιοι είναι οι συμμετέχοντες, ποια τα ενδιαφέροντά τους και 
πώς συντηρούνται/αναπτύσσονται οι σχέσεις με αυτούς  
 
 
 

Πραγματοποίηση τοπικής κυρίως εμβέλειας αγοραπωλησιών, 
με την επιδίωξη επέκτασής τους με την προσέλκυση πωλητών 
και εταιρειών του εξωτερικού οι οποίοι ενδιαφέρονται για την 
πραγματοποίηση πωλήσεων στην Ελληνική αγορά. 
Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η αποκλειστική συνεργασία με 
εταιρείες-καταστήματα οι οποίες και θα ενδιαφέρονταν να 
πουλήσουν μέσω ειδικών προσφορών στην πλατφόρμας της 
έχοντας ήδη αναπτύξει πιλοτική συνεργασία με ηλεκτρονικό 
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κατάστημα.  
 
Μεγάλη έμφαση δίνεται στην υποστήριξη πελατών και την 
επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων τους μέσω τόσο 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όσο και τηλεφώνου. 
 
 

 

Πίνακας 3.2.3.3 Βασικές μεταβλητές ανάλυσης του μοντέλου ηλεκτρονικών δημοπρασιών 
της ιστοθέσης eMarket.gr. 
 

3.3. Μελέτη-Ανάλυση αντίστοιχων ξένων περιπτώσεων 

 

Ωστόσο, η μελέτη αντίστοιχων περιπτώσεων ανεπτυγμένων ηλεκτρονικών αγορών 

όπως αυτών των Η.Π.Α., του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστραλίας αποτυπώνει 

μία αρκετά διαφορετική κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενός 

ακόμη μεγαλύτερου αριθμού ιστοχώρων ποικίλων τύπων και μορφών ηλεκτρονικής 

δημοπράτησης που τώρα απευθύνονται σε ένα ακόμη μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό, 

παγκόσμιων τις περισσότερες φορές διαστάσεων. 

 

Χαρακτηριστικά θα πρέπει να αναφέρουμε την παρουσία ορισμένων πολύ δημοφιλών 

ιστοθέσεων όπως αυτών των eBay.com, eBid.com, OnlineAuction.com και Bid-

Alot.com και  οι οποίες και δραστηριοποιούνται με μεγάλη επιτυχία στον οικείο αυτό 

χώρο. Συνεπώς, για τον σχηματισμό μιας πληρέστερης εικόνας όλης αυτής του εκτός 

του Ελλαδικού χώρου αντίστοιχης πραγματικότητα μπορούμε να προχωρήσουμε σε 

μία γενικότερη συγκριτική παράθεση όλων εκείνων των βασικών λειτουργικών ή μη 

χαρακτηριστικών τους, όπως αυτών των χρησιμοποιούμενων κάθε φορά τύπων 

δημοπράτησης, δικλείδων ασφαλείας και επιπέδου υποστήριξης (πίνακας 3.3.1).   

 



Ιστοχώρος 
 

eBay.com eBid.com OnlineAuction.com

Εμβέλεια Παγκόσμια 

 
Παγκόσμια Παγκόσμια

Τύποι συναλλαγών 
 

C2C (customer-to-customer)/B2B (business-to-consumer)/Β2Β 
(business-to-business) 
 

C2C (customer-to-customer)/B2B (business-to-consumer)/)/Β2Β 
(business-to-business) 

C2C (customer-to-customer)/B2B (business-to-consumer) 

Διαθέσιμες γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, 
Πολωνικά, Κινεζικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Τουρκικά, 
Βιετναμέζικα και Ταϊλανδικά. 
 

Αγγλικά Αγγλικά,  Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Σουηδικά,  Ολλανδικά,  
Πορτογαλικά, Ελληνικά, Κινεζικά,  Ιαπωνικά, Κορεατικά, και Αραβικά.     

Τύποι δημοπρασιών -Αγγλικός (English auction) με ή χωρίς δυνατότητα άμεσης 
αγοράς 
 
-Ολλανδικός (Dutch auction) 
 

-Αγγλικός (English auction) με ή χωρίς δυνατότητα άμεσης αγοράς 
 
  

-Αγγλικός (English auction) με ή χωρίς δυνατότητα άμεσης αγοράς ή και 
τιμή έναρξης 
 
-Ολλανδικός (Dutch auction) 

Επιπλέον 
δυνατότητες 

- Προσφορές σε σταθερή τιμή 
 
- Επιλογές σύνθετης αναζήτησης  
 
- Αυτόματη υποβολή προσφορών 
 
- Εργαλείο δημιουργίας, διαχείρισης και παρακολούθησης 
δημοπρασιών 
 
- Παρακολούθηση πολλαπλών δημοπρασιών 
 
- Ειδοποιήσεις μέσω κινητής τηλεφωνάς 
 
- Δημιουργία προσωπικών ηλεκτρονικών καταστημάτων 
 
- Πραγματοποίηση ιδιωτικών δημοπρασιών 
 
- Αυτόματη επαναδημοσίευση 
 
- Αυτόματος υπολογισμός εξόδων αποστολής 
 
- Κατά περίπτωση διαμόρφωση πολιτικών επιστροφής προϊόντων 
από τους εκάστοτε πωλητές 
 

- Προσφορές σε σταθερή τιμή 
 
- Εργαλείο δημιουργίας, διαχείρισης και παρακολούθησης 
δημοπρασιών 
 
- Παρακολούθηση πολλαπλών δημοπρασιών 
 
- Δημιουργία προσωπικών ηλεκτρονικών καταστημάτων 
 
- Αυτόματος υπολογισμός εξόδων αποστολής 
 

- Προσφορές σε σταθερή τιμή 
 
- Επιλογές σύνθετης αναζήτησης  
 
- Εργαλείο δημιουργίας, διαχείρισης και παρακολούθησης δημοπρασιών 
 
- Δημιουργία προσωπικών ηλεκτρονικών καταστημάτων 
 
- Πραγματοποίηση ιδιωτικών δημοπρασιών 
 
 

Κατηγορίες 
δημοπρατούμενων 
προϊόντων και 
υπηρεσιών 
 

- 34 βασικές κατηγορίες και υποκατηγορίες προϊόντων και 
υπηρεσιών 
 
- 1 ειδική κατηγορία προϊόντων (ebay motors) 

- 31 βασικές κατηγορίες και υποκατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών - 66 βασικές κατηγορίες και υποκατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών 
 

Χρεώσεις 
 

- Χρέωση εγγραφής : Δωρεάν 
 
- Ελάχιστη χρέωση  δημοσιεύσεων: 0,10$ 
 
- Μέγιστη χρέωση  δημοσιεύσεων: 4$ 
 
- Ελάχιστο ποσοστό επί των επιτυχημένων πωλήσεων: 8,75% 
 
- Μέγιστο ποσοστό επί επιτυχημένων πωλήσεων: 13,75% 
 

- Χρέωση εγγραφής : Δωρεάν 
 
- Ελάχιστη χρέωση  δημοσιεύσεων: - 
 
- Μέγιστη χρέωση  δημοσιεύσεων: 0,05$ 
 
- Ελάχιστο ποσοστό επί των επιτυχημένων πωλήσεων: - 
 
- Μέγιστο ποσοστό επί επιτυχημένων πωλήσεων: 3% 
 

- Χρέωση εγγραφής : 8$ / μήνα 
 
- Ελάχιστη χρέωση  δημοσιεύσεων: - 
 
- Μέγιστη χρέωση  δημοσιεύσεων: - 
 
- Ελάχιστο ποσοστό επί των επιτυχημένων πωλήσεων: - 
 
- Μέγιστο ποσοστό επί επιτυχημένων πωλήσεων: - 
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- Χρέωση επαναδημοσίευσης: Δωρεάν 
 
- Χρεώσεις προβολή 
 
   - Δημοσίευση με έντονα γράμματα (bold): 2$ 
 
   - Δημοσίευση με έντονα χρώματα (highlighted): 5$ 
 
   - Δημοσίευση στην κεντρική κατηγορία: 24,95$ 
 
   - Δημοσίευση στην κεντρική σελίδα: 59,95$ 
 
   - Δημοσίευση σε πρόσθετη κατηγορία: Διπλάσιο της αρχικής 
χρέωσης   
 
   - Δημοσίευση με υπότιτλο: 0,50$ 
 
   - Δημοσίευση με πρόσθετες φωτογραφίες: 0,35$              
  

- Χρεώσεις προβολή 
 
   - Δημοσίευση με έντονα γράμματα (bold): 0,07$ 
 
   - Δημοσίευση με έντονα χρώματα (highlighted): 0,18$ 
 
   - Δημοσίευση στην κεντρική κατηγορία: 1$ 
 
   - Δημοσίευση στην κεντρική σελίδα: 2,5$ 
 
   - Δημοσίευση σε πρόσθετη κατηγορία: 0,05$   
 
   - Δημοσίευση με υπότιτλο: 0,15$ 
 
   - Δημοσίευση με πρόσθετες φωτογραφίες: 0,05$               

- Χρεώσεις προβολή 
 
   - Δημοσίευση στην κεντρική κατηγορία: 10$ 
 
   - Δημοσίευση σε πρόσθετη κατηγορία: Δωρεάν   
 
   - Δημοσίευση με πρόσθετες φωτογραφίες: 0,05$               

Δικλείδες ασφαλείας - Δυνατότητα αξιολόγησης χρηστών  
 
- Δυνατότητα απευθείας υποβολής  ερωτήσεων προς τον πωλητή 
 
- Δυνατότητα πιστοποίησης πωλητών 

- Δυνατότητα πιστοποίησης πωλητών 
 
- Υπηρεσίες διαμεσολάβησης 
 
 
 

- Δυνατότητα αξιολόγησης χρηστών 
 
- Δυνατότητα πιστοποίησης πωλητών 
 
- Δυνατότητα πιστοποίησης δημοπρασίας 
 

Τρόποι 
πραγματοποίησης 
συναλλαγών 

- Μέσω PayPal και ProPay 
 
- Μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών 
 
- Μέσω αντικαταβολής 
 
- Μέσω τριτεγγύησης 
 
- Μέσω λοιπών τρόπων (για πολύ συγκεκριμένες μόνο κατηγορίες 
προϊόντων και υπηρεσιών)   
 

- Μέσω PayPal, Google Checkout και PPPay 
 
- Μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών 
 
- Μέσω αντικαταβολής 
 
 
 

- Μέσω PayPal και Google Checkout 
 
- Μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών 
 
- Μέσω αντικαταβολής 
 
- Μέσω λοιπών τρόπων (τραπεζική επιταγή, χρηματικό εντάλματα  κ.ο.κ)  
 

Μέσα υποστήριξη 
μελών   
 

- Τηλεφωνική υποστήριξη 
 
- Υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
 
- Υποστήριξη μέσω ομάδων συζητήσεων (discussion forums) 
 
- Υποστήριξη μέσω online chatting 
 
- Υποστήριξη μέσω ανάλογων σχετικών άρθρων  
 

- Υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
 
- Υποστήριξη μέσω ομάδων συζητήσεων (discussion forums) 
 
- Υποστήριξη μέσω ανάλογων σχετικών άρθρων  
 

- Τηλεφωνική υποστήριξη 
 
- Υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
 
- Υποστήριξη μέσω ομάδων συζητήσεων (discussion forums) 
 
- Υποστήριξη μέσω ανάλογων σχετικών άρθρων  
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Ιστοχώρος 
 

Bid-Alot.com Oztion.com Webidz.com 

Εμβέλεια Παγκόσμια 
 

Τοπική (Αυστραλία-Νέα Ζηλανδία) Τοπική (Η.Π.Α.) 

Τύποι συναλλαγών 
 

C2C (customer-to-customer)/B2B (business-to-consumer) C2C (customer-to-customer) C2C (customer-to-customer)/B2B (business-to-consumer) 

Διαθέσιμες γλώσσες Αγγλικά, Αγγλικά Αγγλικά 

Τύποι δημοπρασιών - Αγγλικός (English auction) με ή χωρίς δυνατότητα άμεσης 
αγοράς 
 
-Ολλανδικός (Dutch auction) 
 

- Αγγλικός (English auction) με ή χωρίς δυνατότητα άμεσης αγοράς 
 
- Αμερικανικός (Yankee auction)/Διαθέσιμος μόνο από τις αρχές του 2009 

-Αγγλικός (English auction) με ή χωρίς δυνατότητα άμεσης αγοράς 
 
 

Επιπλέον 
δυνατότητες 

- Επιλογές σύνθετης αναζήτησης  
 
- Αυτόματη υποβολή προσφορών 
 
- Εργαλείο δημιουργίας, διαχείρισης και παρακολούθησης 
δημοπρασιών 
 
- Παρακολούθηση πολλαπλών δημοπρασιών 
 
- Δημιουργία προσωπικών ηλεκτρονικών καταστημάτων 
 
- Πραγματοποίηση ιδιωτικών δημοπρασιών 
 
- Αυτόματη επαναδημοσίευση 

- Επιλογές σύνθετης αναζήτησης  
 
- Αυτόματη υποβολή προσφορών 
 
- Εργαλείο δημιουργίας-διαχείρισης δημοπρασιών 
 
- Δημιουργία προσωπικών ηλεκτρονικών καταστημάτων 
 
- Αυτόματη επαναδημοσίευση 
 
- Αυτόματος υπολογισμός εξόδων αποστολής 
 

- Προσφορές σε σταθερή τιμή 
 
- Φιλοξενία αγγελιών ζήτησης  
 
- Επιλογές σύνθετης αναζήτησης  
 
- Αυτόματη υποβολή προσφορών 
 
- Εργαλείο δημιουργίας-διαχείρισης δημοπρασιών 
 
- Παρακολούθηση πολλαπλών δημοπρασιών 
 
- Δημιουργία προσωπικών ηλεκτρονικών καταστημάτων 
 
- Αυτόματη επαναδημοσίευση 
 

Κατηγορίες 
δημοπρατούμενων 
προϊόντων και 
υπηρεσιών 
 

- 27 βασικές κατηγορίες και υποκατηγορίες προϊόντων και 
υπηρεσιών 

- 36 βασικές κατηγορίες και υποκατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών 
 
- 1 ειδική κατηγορία προϊόντων (Oztion  motors) 

- 33 βασικές κατηγορίες και υποκατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών 

Χρεώσεις 
 

- Χρέωση εγγραφής : 2$/μήνα 
 
- Ελάχιστη χρέωση  δημοσιεύσεων: - 
 
- Μέγιστη χρέωση  δημοσιεύσεων: - 
 
- Ελάχιστο ποσοστό επί των επιτυχημένων πωλήσεων: - 
 
- Μέγιστο ποσοστό επί επιτυχημένων πωλήσεων: - 
 
- Χρέωση επαναδημοσίευσης: Δωρεάν 
 
- Χρεώσεις προβολή 
 
   - Δημοσίευση με έντονα γράμματα (bold): 2$ 
 
   - Δημοσίευση με έντονα χρώματα (highlighted): 2$ 
 

- Χρέωση εγγραφής : Δωρεάν 
 
- Ελάχιστη χρέωση  δημοσιεύσεων: - 
 
- Μέγιστη χρέωση  δημοσιεύσεων: - 
 
- Ελάχιστο ποσοστό επί των επιτυχημένων πωλήσεων: 3,9% 
 
- Μέγιστο ποσοστό επί επιτυχημένων πωλήσεων: 28,40$ + 1,5% 
 
- Χρέωση επαναδημοσίευσης: Δωρεάν 
 
- Χρεώσεις προβολή 
 
   - Δημοσίευση με έντονα γράμματα (bold): 0,95$ 
 
   - Δημοσίευση με έντονα χρώματα (highlighted): 1,95$ 
 

- Χρέωση εγγραφής : Δωρεάν 
 
- Ελάχιστη χρέωση  δημοσιεύσεων: - 
 
- Μέγιστη χρέωση  δημοσιεύσεων: - 
 
- Ελάχιστο ποσοστό επί των επιτυχημένων πωλήσεων: - 
 
- Μέγιστο ποσοστό επί επιτυχημένων πωλήσεων: - 
 
- Χρέωση επαναδημοσίευσης: Δωρεάν 
 
- Χρεώσεις προβολή 
 
   - Δημοσίευση με έντονα γράμματα (bold): 0,01$ 
 
   - Δημοσίευση με έντονα χρώματα (highlighted): 0,01$ 
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   - Δημοσίευση στην κεντρική κατηγορία: 5$ 
 
   - Δημοσίευση στην κεντρική σελίδα: 5$ 
 
   - Δημοσίευση σε πρόσθετη κατηγορία: Διπλάσιο της αρχικής 
χρέωσης   
 
   - Δημοσίευση με υπότιτλο: 0,50$ 
 
   - Δημοσίευση συμπληρωματικού υλικού: 5$              
 

   - Δημοσίευση στην κεντρική κατηγορία: 4,95$ 
 
   - Δημοσίευση στην κεντρική σελίδα: 9,95$ 
 
    - Δημοσίευση με υπότιτλο: Δωρεάν 
     

   - Δημοσίευση στην κεντρική κατηγορία: 0,02$ 
 
   - Δημοσίευση στην κεντρική σελίδα: 0,08$ 
 
   - Δημοσίευση σε πρόσθετη κατηγορία: Δωρεάν   
 
   - Δημοσίευση με πρόσθετες φωτογραφίες: Δωρεάν        
 

Δικλείδες ασφαλείας - Δυνατότητα αξιολόγησης χρηστών  
 
- Δυνατότητα απευθείας υποβολής ερωτήσεων προς τον πωλητή 
 
- Δυνατότητα πιστοποίησης πωλητών 
 

- Δυνατότητα αξιολόγησης χρηστών  
 
- Δυνατότητα απευθείας υποβολής ερωτήσεων προς τον πωλητή 
 
- Δυνατότητα πιστοποίησης πωλητών 
 
- Δυνατότητα δημιουργίας αναφορών προς την διαχείριση για όλες 
εκείνες τις δημοπρασίες που παραβιάζουν ορισμένους συγκεκριμένους 
κανόνες  
  

- Δυνατότητα αξιολόγησης χρηστών  
 
- Δυνατότητα απευθείας υποβολής ερωτήσεων προς τον πωλητή 
 
- Δυνατότητα πιστοποίησης πωλητών 
 

Τρόποι 
πραγματοποίησης 
συναλλαγών 

- Μέσω PayPal 
 
- Μέσω πιστωτικής κάρτας 
 
- Μέσω λοιπών τρόπων (τραπεζική κατάθεση, προσωπική επιταγή, 
χρηματικό ένταλμα) 

- Μέσω PayPal και Paymate 
 
- Μέσω πιστωτικής κάρτας 
 
- Μέσω αντικαταβολής 
 
- Μέσω λοιπών τρόπων (τραπεζική επιταγή,  εμβάσματα, χρηματικό 
ένταλμα κ.ο.κ.)  

- Μέσω PayPal και Google Checkout 
 
- Μέσω Allpay, Checkfree, Ηyperwallet, Nochex, Paymate, Propay, 
2Checkout, WorldPay, Authorize.Net και Xoom 
 
- Μέσω λοιπών παραδοσιακών τρόπων (για πολύ συγκεκριμένες μόνο 
κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών)   
 
 

Μέσα υποστήριξη 
μελών   
 

- Υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
 
- Υποστήριξη μέσω ομάδων συζητήσεων (discussion forums) 
 
- Υποστήριξη μέσω ανάλογων σχετικών άρθρων  
 

- Υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
 
- Υποστήριξη μέσω ομάδων συζητήσεων (discussion forums) 
 
- Υποστήριξη μέσω ανάλογων σχετικών άρθρων  
 

- Υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
 
- Υποστήριξη μέσω ομάδων συζητήσεων (discussion forums) 
 
- Υποστήριξη μέσω ανάλογων σχετικών άρθρων  
 

 

Πίνακας 3.3.1 Βασικά χαρακτηριστικά δημοφιλών ιστοθέσεων ηλεκτρονικής δημοπράτησης.  
 
 
 
 
 
 
 



Γενικότερα, στον παραπάνω πίνακα μπορούμε να παρατηρήσουμε την ύπαρξη ενός σημαντικού 

αριθμού χαρακτηριστικών τα οποία και αποτελούν έναν κοινό πλέον παρονομαστή των 

περισσοτέρων ιστοθέσεων ηλεκτρονικής δημοπράτησης. Αναλυτικότερα, ως τέτοια τώρα 

χαρακτηριστικά παρουσιάζονται αυτά των δυνατοτήτων σύνθετης αναζήτησης, αυτόματης 

υποβολής προσφορών, εύκολης δημιουργίας, διαχείρισης και παρακολούθησης δημοπρασιών, 

αλλά και ολοκληρωμένης υποστήριξης μελών.  

 

Από την άλλη πλευρά, οι αντίστοιχες χρεώσεις εγγραφής, επιτυχούς πώλησης, δημοσίευσης και 

προβολής δεν δείχνουν σε καμία περίπτωση να διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ τους, πλην 

ορισμένων όμως ελαχίστων περιπτώσεων πολύ χαρακτηριστικών-δημοφιλών ιστοχώρων. 

Επίσης, στην συντρηπτική τους πλειοψηφία παρέχουν, τόσο την δυνατότητα αξιολόγησης 

πωλητών και αγοραστών, όσο και τις πιστοποίησης πωλητών, ενώ οι περισσότερες εξ αυτών 

επιτρέπουν ακόμη και παραδοσιακούς τρόπους πραγματοποίησης συναλλαγών, όπως αυτούς 

μέσω αντικαταβολής και τραπεζικής κατάθεσης. 

 
 

 

Ιστοχώροι ηλεκτρονικών δημοπρασιών Διεύθυνση (url) 
Amazon auctions http://auctions.amazon.com 
AuctionAddict.com http://www.auctionaddict.com 
Auction Nation  http://www.auctionation.com 
Auction-Warehouse.com http://www.auction-warehouse.com 
Be24 http://www.be24.gr 
Bidz.com http://www.bidz.com 
CQout http://www.cqout.com 
ePier http://www.epier.com 
First auction http://www.firstauction.com 
Freesell http://www.freesell.gr 
Ibid http://www.ibid.gr 
Karamitsos http://www.karamitsos.gr 
Live auction  http://www.liveauctiononline.com 
Livebid http://www.livebid.com 
Lodestar Auctions http://www.lodestarauctions.com/ 
Mercury auctions http://www.mercury-auctions.gr 
Priceline.com http://www.priceline.com 
ShopGoodwill http://www.shopgoodwill.com 
Snowball http://www.snowball.gr 
Ubid http://www.ubid.com 
Usurum  http://www.usurum.gr 
Yahoo auctions http://auctions.yahoo.com 
UK Bids Away http://www.ukbidsaway.co.uk/ 
US Auctions http://www.usauctions.com 

 

Πίνακας 3.3.2. Μερικές από τις σημαντικότερες λοιπές Ελληνικές και ξένες ιστοθέσης ηλεκτρονικών 
δημοπρασιών. 
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Κεφάλαιο 4ο: 

Πρωτογενής έρευνα 
 

 

4.1. Στόχος της πρωτογενούς έρευνας 

 

Παράλληλα όμως με τη θεωρητική προσέγγιση του φαινομένου των ηλεκτρονικών 

δημοπρασιών, αλλά και τη μελέτη-ανάλυση ανάλογων περιπτώσεων της Ελληνικής και ξένης 

πραγματικότητας, η συγκεκριμένη αυτή μελέτη συμπληρώνεται και από μία ανάλογη πρωτογενή 

έρευνα η οποία και αποσκοπεί να δώσει σαφείς απαντήσεις σε ορισμένα πολύ συγκεκριμένα 

ερωτήματα αναφορικά όλων εκείνων των μεταβλητών διαμόρφωσης της αντίστοιχης 

συμπεριφοράς μίας πολύ συγκεκριμένης ανάλογης μερίδας Ελλήνων χρηστών.  

 

Ειδικότερα, αυτή σχεδιάστηκε προκειμένου να δώσει σαφείς απαντήσεις σε ορισμένα καίρια 

ερευνητικά ερωτήματα γύρω από τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες και ειδικότερα το προφίλ, τις 

αντιλήψεις, αλλά και τις εμπειρίες μία συγκεκριμένης κατηγορίας Ελλήνων χρηστών του 

διαδικτύου οι οποίοι και συμμετείχαν κατά το παρελθόν σε μία ανάλογη δημοπρασία. Στόχος 

τώρα αυτής της έρευνας είναι η ανάδειξη όλων εκείνων των κυρίαρχων τάσεων συμπεριφοράς 

που διαμορφώνονται μεταξύ των ερωτώμενων, αλλά και η ομαδοποίησή τους βάσει ορισμένων 

πολύ κοινών χαρακτηριστικών-γνωρισμάτων, με την χρησιμοποίηση ενός δομημένου 

ερωτηματολογίου αλλά και βασικών εργαλείων της πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης. 

 

4.2. Χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία 

 

Αναλυτικότερα, η συλλογή των παρατηρήσεών μας πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 

Οκτωβρίου 2007 - Φεβρουαρίου 2008 χρησιμοποιώντας ένα δομημένο ερωτηματολόγιο δεκαέξι 

συνολικά ερωτήσεων με δυνατότητα πολλαπλών επιλογών σε αρκετές από αυτές. Ο υπό μελέτη 

πληθυσμός μας (δείγμα) αποτελείται από ένα σύνολο 88 προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

φοιτητών τμημάτων πληροφορικής της ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης της χώρας  

(Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Α.Π.Θ. και Α.Τ.Ε.Ι.Θ) οι οποίοι και είχαν συμμετάσχει στο 

παρελθόν σε κάποια ηλεκτρονική δημοπρασία.  
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Από το συγκεκριμένο όμως αυτό αρχικό ερωτηματολόγιο, ερωτηματολόγιο το οποίο 

σχεδιάστηκε και δομήθηκε από τον υποψήφιο διδάκτορα του τμήματος εφαρμοσμένης 

πληροφορικής του πανεπιστημίου Μακεδονίας Σαπρίκη Ευάγγελο, χρησιμοποιήθηκε ένας 

μικρότερος αριθμός ερωτήσεων ο οποίος και εξυπηρετούσε καλύτερα τις ανάγκες της έρευνας, 

μέσα από όλες βέβαια τις κατάλληλες τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές της δομής τους. 

 

Προκειμένου να αναδειχτούν όλες εκείνες οι κυρίαρχες τάσεις συμπεριφοράς μεταξύ των 

ερωτώμενων, αλλά και να καταστεί έτσι εφικτή μία ανάλογη ομαδοποίησή τους, εξετάζονται 

ορισμένες πολύ συγκεκριμένες μεταβλητές, όπως αυτές του προφίλ, των αντιλήψεων, αλλά και 

των εμπειριών τους σε ανάλογες δημοπρασίες. Ειδικότερα, χρησιμοποιούνται τρείς βασικές 

τέτοιες ομάδες μεταβλητών και πιο συγκεκριμένα αυτές των δημογραφικών μεταβλητών-

μεταβλητών προτίμησης (πίνακας 4.2.1) και μεταβλητών αντίληψης συμμετεχόντων (πίνακας 

4.2.2), αλλά και όλων εκείνων των μεταβλητών που ελέγχονται από τον εκάστοτε πωλητή 

(πίνακας 4.2.3).  
 

Μεταβλητή Συμβολισμός Περιγραφή μεταβλητής 

 

Φύλο Φύλο Το φύλο του ερωτώμενου 
 
 

Ηλικία Ηλ.Ομάδα Η ηλικία του ερωτώμενου 
 
 

Συχνότητα εισόδου Ερ.1 Το πόσο συχνά αυτοί εισέρχονται σε ιστοσελίδες παροχής 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών δημοπρασιών  
 

Συχνότητα αγορών 
 

Ερ.2 Το πόσο συχνά αυτοί αγοράζουν μέσω ιστοσελίδων 
ηλεκτρονικών δημοπρασιών 
 
 

Προτιμώμενες κατηγορίες προϊόντων 
 
 

Ερ.3 Ποιες είναι εκείνες οι κατηγορίες προϊόντων οι οποίες και τους 
ενδιαφέρουν σε μία ηλεκτρονική δημοπρασία 
 

 

Πίνακας 4.2.1. Πίνακας δημογραφικών μεταβλητών-μεταβλητών προτίμησης συμμετεχόντων. 
 
Μεταβλητή Συμβολισμός Περιγραφή μεταβλητής Πηγή 

 

Επίπεδο αισθήματος ασφάλειας Ερ.11 Το πόσο ασφαλείς νιώθουν οι 
ερωτώμενοι αγοράζοντας προϊόντα 
μέσω ηλεκτρονικών 
δημοπρασιών.  
 

(Ba & Pavlou, 2002; 
Child, 2001; Dani, 
Burns & Backhouse, 
2005; Furnell & 
Karweni, 1999; 
Hartley & Lane, 
2006; Kim & Ahn, 
2005; Yang, 2005) 

 
 
 
 
 



77 
 

Επίπεδο ικανοποίησης   Ερ.12 Το πόσο ικανοποιημένοι εμφανίζονται 
οι ερωτώμενοι από τις ιστοσελίδες 
παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
δημοπρασιών. 
 

(Herschlag & Zwick, 
2000; Rafaeli & Noy, 
2005; Stafford & 
Stern, 2002) 
 

Βαθμός πρόθεσης επανάληψης 
αγορών  

Ερ.13 Το πόσο πρόθυμοι εμφανίζονται οι 
ερωτώμενοι να συνεχίσουν να 
αγοράζουν προϊόντα μέσω ιστοσελίδων 
ηλεκτρονικών δημοπρασιών. 
 

Brint, 2003; Dani, 
Burns & Backhouse, 
2005; Chia-Hui & Lu, 
2008; Stafford & 
Stern, 2002; 
Standifird, Roelofs & 
Durham, 2004; Ward 
& Clark, 2002) 
 

 

Πίνακας 4.2.2. Πίνακας μεταβλητών αντίληψης συμμετεχόντων. 
 
Μεταβλητή Συμβολισμός Περιγραφή μεταβλητής Πηγή 

 

Προϋποθέσεις ελαχίστου ποσοστού 
ανατροφοδότησης πωλητών για την 
πραγματοποίηση αντίστοιχων 
προσφορών 

Ερ.6 Ποιο είναι το ελάχιστο αποδεκτό 
ποσοστό ανατροφοδότησης πωλητή για 
την πραγματοποίηση αντίστοιχης 
προσφοράς σε μία ηλεκτρονική 
δημοπρασία. 
 

(Ba & Pavlou, 2002; 
Brint, 2003; Dholakia, 
2005; Gilkeson & 
Reynolds, 2003; 
McDonald & 
Slawson, 2002; 
Ottaway, Bruneau & 
Evans, 2003; 
Standifird, 2001; 
Standifird, Roelofs & 
Durham, 2004 cited in 
Song & Baker, 2007, 
p.170)  
 

Απαραίτητος αριθμός φωτογραφιών  
για την πραγματοποίηση αντίστοιχων 
προσφορών 

Ερ.7 
 
 
 
 

Το πόσες φωτογραφίες θεωρούν οι 
ερωτώμενοι απαραίτητες στην όλη 
παρουσίαση ενός προϊόντος μίας 
ηλεκτρονικής δημοπρασίας για την 
υποβολή ανάλογων προτάσεων 
προσφορών. 
 

(Ottaway, Bruneau & 
Evans, 2003 cited in 
Song & Baker, 
2007,p.170) (Bruce, 
Haruvy & Rao, 2004; 
Dholakia & 
Soltysinski, 2001; 
Lucking-Reiley, 1999; 
Standifird, Roelofs & 
Durham, 2004 cited in 
Baker & Song, 2007, 
p.50) 
 

Προτιμώμενη μέθοδος πληρωμών Ερ.8 Ποιος είναι ο προτιμώμενος πάντοτε 
τρόπος πραγματοποίησης πληρωμών σε 
μία ηλεκτρονική δημοπρασία  
 

(Gilkeson & 
Reynolds, 2003; 
McDonald & 
Slawson, 2002 cited 
in Baker & Song, 
2007, p.170) 
 

Βαθμός επιρροής της τιμής πώλησης 
ενός προϊόντος σε μία ενδεχόμενη 
συμμετοχή    

Ερ.14.1 Το πόσο επηρεάζει η τιμή πώλησης 
ενός προϊόντος την απόφαση 
συμμετοχής των ερωτωμένων σε μία 
ηλεκτρονική δημοπρασία. 
 

(Brint, 2003; Gilkeson 
& Reynolds, 2003; 
McDonald & 
Slawson, 2002; 
Standifird, 2001; 
Standifird, Roelofs & 
Durham, 2004 cited in 
Baker & Song, 2007, 
p.50) 
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Βαθμός επιρροής της ύπαρξης 
παράλληλων προτάσεων προσφορών 
σε μία ενδεχόμενη συμμετοχή   

Ερ.14.3 Το πόσο επηρεάζει η ύπαρξη 
προτάσεων προσφορών από άλλου 
υποψήφιους αγοραστές την απόφαση 
συμμετοχής των ερωτωμένων σε μία 
ηλεκτρονική δημοπρασία. 
 

(Bruce, Haruvy & 
Rao, 2004; McDonald 
& Slawson, 2002; 
Ottaway, Bruneau & 
Evans, 2003; 
Subramaniam, Mittal 
& Inman, 2004; 
Wilcox, 2000 cited in 
Baker & Song, 2007, 
p.47) 
 

 

Πίνακας 4.2.3. Πίνακας των ελεγχόμενων από τον πωλητή μεταβλητών. 
 

Έτσι, ο προσαρμοσμένος τώρα στις ανάγκες της έρευνας 88x18 διαστάσεων πίνακας δεδομένων 

(πίνακας παραρτήματος 1.1) μετασχηματίστηκε στον αντίστοιχο λογικό του 88x61 διαστάσεων 

πίνακα, με τις στήλες του όμως τώρα να αντιστοιχούν στις ιδιότητες των 18 υπό μελέτη 

μεταβλητών-ερωτήσεων του συγκεκριμένου αυτού ερωτηματολογίου.  

 

Ειδικότερα, στην παρούσα αυτή μελέτη ασχολούμαστε μόνο με την μελέτη του 23Χ38 

διαστάσεων υποπίνακα Burt (πίνακας παρατήματος 1.2), με όλες εκείνες δηλαδή τις ιδιότητες 

των 9 πρώτων ερωτήσεων (Φύλο, Ηλ.Ομάδα, Ερ.1, Ερ.2, Ερ3.1, Ερ3.2, Ερ3.3, Ερ3.4, Ερ3.5) σε 

σχέση με όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις οι οποίες και αναφέρονται σε ειδικότερες προτιμήσεις 

αυτών αλλά και σε έναν σημαντικό αριθμό ελεγχόμενων από τον εκάστοτε πωλητή μεταβλητών 

(Ερ.6, Ερ.7, Ερ.8, Ερ.10, Ερ.11, Ερ.12, Ερ.13, Ερ.14.1 και Ερ.14.3), κάτι το οποίοι και ασφαλώς 

θα μας επιτρέψει την εξαγωγή πολύ χρήσιμών και ασφαλών συμπερασμάτων αναφορικά των 

τάσεων και των απόψεων του υπό μελέτη πληθυσμού μας (δείγματος) πάνω και γύρω από τις 

ηλεκτρονικές δημοπρασίες (πίνακας παραρτήματος 1.1.). 

 

Τέλος,  η αντίστοιχη ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής βασικών 

μεθόδων της πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης και ειδικότερα αυτών της παραγοντικής 

ανάλυσης αντιστοιχιών (Analyse Factorielle des Correspondances, AFC) και ιεραρχικής 

ταξινόμησης (Classification Assendante Hierarchique, CAH) χρησιμοποιώντας την εφαρμογή 

CHIC Analysis (Correspondence and Hierarchical Cluster Analysis) (Μάρκος, 2006). 
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4.3. Περιγραφή μεταβλητών 

 

Ασφαλώς πριν προχωρήσουμε σε μία ανάλυση των ιδιοτήτων όλων εκείνων των υπό μελέτη 

μεταβλητών-ερωτήσεων του συγκεκριμένου αυτού ερωτηματολογίου, θα ήταν σαφώς 

χρησιμότερη μία γενικότερη πρώτα περιγραφή αυτών, η οποία και θα μας επιτρέψει να 

διαμορφώσουμε σε τελική ανάλυση μια πολύ καλύτερη εικόνα αυτών. Ωστόσο, θα ήταν ακόμη 

πιο σωστό να προχωρήσουμε στην περιγραφή ορισμένων εξ αυτών, και ειδικότερα ιδιοτήτων 

μεταβλητών όπως αυτές της επισκεψιμότητας, συχνότητας αγορών, μεθόδων πληρωμών και 

αισθήματος ασφάλειας.   

 

Ξεκινώντας τώρα την όλη περιγραφή δεν θα πρέπει να παραλείψουμε, μεταξύ άλλων, να 

αναφερθούμε και στην γενικότερη κατανομή φύλου αλλά και ηλικίας των ερωτωμένων του 

δείγματός μας. Πιο συγκεκριμένα, το 62,5% (55) και 37,5% (33) των ερωτώμενων μας είναι 

άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα, ενώ σχηματίζονται τρείς ηλιακές ομάδες αυτών και πιο 

συγκεκριμένα αυτές των 18 ως 21 (17),  21 ως 23 (34) και 23 ως και 38 (37) (πίνακας 4.3.1). 

 

Ηλικιακές Ομάδες  ni  fi 
Α:[18,00 - 21,00)  17  0,193 

Β:[21,00 - 23,00)  34  0,386 

Γ:[23,00 - 38,00]  37  0,42 
 

Πίνακας 4.3.1. Κατανομή ηλικίας μεταξύ των ερωτώμενων.  
 

Όσο αναφορά τώρα την κατανομή των ερωτηθέντων ως προς την συχνότητα εισόδου σε 

ανάλογες ιστοθέσεις παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών δημοπρασιών (ερώτημα 1), 

παρατηρούμε την συντριπτική πλειοψηφία αυτών (45,5% (40)) να επισκέπτεται τέτοιες 

ιστοθέσης μόνο μία με δύο φορές τον χρόνο, ενώ ακολουθούν κατά σειρά αλλά και αρκετή 

διαφορά όλοι εκείνοι που επισκέπτονται τέτοιες ιστοθέσεις περισσότερες από δύο φορές το μήνα 

(20,5% (18)), μία φορά (18,2% (16)) αλλά και περισσότερες φορές το μήνα (15,9% (14)), 

αντίστοιχα (διάγραμμα 4.3.1).  



80 
 

 
 

Διάγραμμα 4.3.1. Κατανομή των ερωτηθέντων ως προς την συχνότητα εισόδου σε ιστοθέσεις παροχής 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών δημοπρασιών (ερώτημα 1). 
 
Επίσης, το 46,6% (41) των ερωτωμένων μας έχει πραγματοποιήσει παλαιότερα κάποια αγορά 

μέσω ανάλογων ιστοθέσεων, ενώ το 27,3% (24) και 19,3% (17) αυτών πραγματοποιεί 

τουλάχιστον δύο με τρείς ή το πολύ μία φορά το χρόνο ανάλογες αγορές, αντίστοιχα. Τέλος, μία 

πάρα πολύ μικρή μειοψηφία αυτών (6,8% (6)), ουσιαστικά μία μειοψηφία προσηλωμένων 

αγοραστών σε αυτές, πραγματοποιεί τέτοιες αγορές τουλάχιστον σε μηνιαία βάση (διάγραμμα 

4.3.2).  

 

 

 
 

Διάγραμμα 4.3.2. Κατανομή των ερωτηθέντων ως προς την συχνότητα αγοράς από ιστοσελίδες 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών (ερώτημα 2). 
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Ταυτόχρονα, το 48,9% (43) και 30,7% (36) αυτών προτιμά να πραγματοποιεί όλες εκείνες τις 

συναλλαγές του σε μία ηλεκτρονική δημοπρασία μέσω PayPal και τραπεζικής κατάθεσης 

αντίστοιχα, ενώ ένα 18,2% (16) αυτών μέσω πιστωτικής κάρτας. Τέλος, μόλις το 2,3% (2) των 

ερωτωμένων προτιμά να συναλλάσσεται προσωπικών επιταγών (διάγραμμα 4.3.3). 

 

 
 

Διάγραμμα 4.3.3. Κατανομή των ερωτηθέντων ως προς τον προτιμώμενο τρόπο πραγματοποίησης 

πληρωμών σε μία ηλεκτρονική δημοπρασία (ερώτημα 8). 

 

Επίσης, το 55,7% (49) των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν κάποιο 

πρόβλημα σε μία ηλεκτρονική δημοπρασία αναφορικά με την αγορά ενός προϊόντος και πιο 

συγκεκριμένα προβλήματα όπως αυτά της αποστολής ενός διαφορετικού σε τελική ανάλυση 

προϊόντος από αυτό της περιγραφής, αλλά και υψηλότερης κοστολόγησής του από την 

αντίστοιχη συμφωνηθείσα τιμή,  ενώ το 44,3% (39) αυτών δεν αντιμετώπισε ποτέ κάποιο 

πρόβλημα (διάγραμμα 4.3.4).  

 



82 
 

 
 

Διάγραμμα 4.3.4. Κατανομή των ερωτηθέντων ως προς τα προβλήματα τα οποία ενδεχομένως 
συνάντησαν με την αγορά προϊόντων μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών (ερώτημα 10).      
 

 

Όσο αναφορά τώρα το επίπεδο ασφάλειας το οποίο και νιώθουν οι ερωτώμενοι αγοράζοντας 

προϊόντα μέσω ιστοθέσεων ηλεκτρονικών δημοπρασιών, το 60,2% (53) αυτών δήλωσε ότι 

αισθάνονται αρκετά ασφαλείς, ενώ λιγότερο ασφαλείς το 28,4% (25) αυτών. Επίσης, ένα 

ελάχιστο ποσοστό αυτών όπως 6,8% (6) και 4,5% (4) δήλωσε ότι αισθάνεται απολύτως ασφαλή 

ή ανασφαλή αγοράζοντας μέσω τέτοιων δημοπρασιών, αντίστοιχα (διάγραμμα 4.3.5). 

 

 
 

Διάγραμμα 4.3.5. Κατανομή των ερωτηθέντων ως προς το επίπεδο ασφάλειας το οποίο νιώθουν 

αγοράζοντας μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών (ερώτημα 11).   
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Ταυτόχρονα, η συντρηπτική πλειοψηφία των ερωτωμένων μας, και πιο συγκεκριμένα το 73,9% 

(65) αυτών, νιώθει αρκετά ικανοποιημένη από τις ιστοσελίδες παροχής υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών, ενώ το 12,5% (11) αυτών παρουσιάζεται απόλυτα ή λίγο 

ικανοποιημένη από αυτές. Τέλος, μόλις το 1,1% (1) αυτών εκφράζεται τελείως αρνητικά και 

δηλώνοντας καθόλου ικανοποιημένο από τέτοιες ιστοσελίδες (διάγραμμα 4.3.6). 

 

 
 

Διάγραμμα 4.3.6. Κατανομή των ερωτηθέντων ως προς το επίπεδο ικανοποίησής του από τις ιστοσελίδες 

παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών δημοπρασιών (ερώτημα 12). 
 

4.4. Αποτελέσματα εφαρμογής της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών (Analyse 

Factorielle des Correspondances, AFC) 

 

Μέσα από την εφαρμογή της μεθόδου της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών (AFC), 

εκείνης δηλαδή της αναλυτικής περιγραφής των δεδομένων του υπό μελέτη πληθυσμού μας 

(δείγματος), που αναφέρεται τόσο σε ποσοτικές όσο και σε ποιοτικές κυρίως μεταβλητές, 

επιχειρείται μία γενικότερη προσπάθεια ερμηνείας των πρώτων χωρίς καμία μάλιστα εκ των 

προτέρων (a priori) υπόθεση ή περιορισμό, έχοντας πάντοτε ως γενικότερη αρχή αυτήν της 

προσαρμογής του μοντέλου περιγραφής πολυδιάστατων φαινομένων, όπως της παρούσας αυτής 

μελέτης, στα αντίστοιχα δεδομένα. 
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Ειδικότερα, για το σχηματισμό μίας αρκετά έγκυρης περιγραφής των δεδομένων του υπό μελέτη 

πληθυσμού μας (δείγματος) και αναλογιζόμενοι πάντοτε την παράλληλα έντονη σημασία 

ορισμένων εκ των χρησιμοποιούμενων μεταβλητών-ιδιοτήτων, προχωρήσαμε στην εφαρμογή 

της παραπάνω μεθόδου χρησιμοποιώντας ως πίνακα ανάλυσής μας τον 23x38 διαστάσεων 

υποπίνακα συμπτώσεως Burt (πίνακας παραρτήματος 1.2) έναντι του 61x61 γενικευμένου 

πίνακα συμπτώσεως (πίνακας παραρτήματος 1.1).  

 

Αναλυτικότερα τώρα, στον α’ παραγοντικό άξονα (τ 1 =36,727% της ολικής αδράνειας-διασποράς 

του 23x38 υποπίνακα συμπτώσεως Burt) μπορούμε να διακρίνουμε την εν γένει διάταξη τριών 

συνολικά ομάδων ιδιοτήτων, οι οποίες μάλιστα απεικονίζουν τη γενικότερη τάση προσπέλασης-

χρήσης αλλά και της τελικής επιλογής τόσο ιστοσελίδων παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

δημοπρασιών όσο και συγκεκριμένων ομάδων προϊόντων, αντίστοιχα (σχήμα 4.4.1). 

 

Σχήμα 4.4.1. Ο πρώτος παραγοντικός άξονας e 1 , της AFC επί του 23x38 διαστάσεων υποπίνακα 
συμπτώσεως Burt. 
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Πιο συγκεκριμένα, προχωρώντας από τα αριστερά προς τα δεξιά επί του συγκεκριμένου αυτού 

άξονα, μπορούμε να παρατηρήσουμε όλους εκείνους τους ερωτώμενους, οι οποίοι εισέρχονται 

περισσότερες από δύο φορές τον μήνα ή και σε εβδομαδιαία ακόμη βάση σε ιστοσελίδες 

παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών δημοπρασιών, αγοράζουν σε μηνιαία ή και μικρότερη βάση 

από αυτές, ενώ προτίθενται μάλιστα να συνεχίσουν στο ακέραιο τις αγορές τους από αυτές 

νιώθοντας απόλυτα ικανοποιημένοι.  

 

Δεξιότερα της συγκεκριμένης αυτής ομάδας, μπορούμε να παρατηρήσουμε όλους εκείνους τους 

άνδρες ερωτώμενους οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες της Δ’ και Ε’ 

ομάδας προϊόντων, αποφεύγοντας χαρακτηριστικά αυτές της Α’ ομάδας, θεωρώντας μάλιστα ως 

ελάχιστο αποδεκτό ποσοστό ανατροφοδότησης πωλητών αυτό της τάξεως του 98% με 100% 

προκειμένου να πραγματοποιήσουν προσφορά για έναν προϊόν σε μία τέτοια δημοπρασία, 

προτιμούν να πραγματοποιούν τις πληρωμές τους μόνο μέσω PayPal σε αυτές, νιώθοντας 

παράλληλα αρκετά ασφαλείς αγοράζοντας προϊόντας μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών. 

 

Τέλος, δεξιότερα της συγκεκριμένης αυτής ομάδας, μπορούμε να παρατηρήσουμε όλους εκείνες 

τους ερωτώμενους του Γυναικείου φύλου οι οποίες έχουν συμμετάσχει σε ηλεκτρονικές 

δημοπρασίες της Α’ ομάδας προϊόντων, αποφεύγοντας χαρακτηριστικά αυτές της Δ’ και Ε’ 

ομάδας, εισέρχονται και αγοράζουν πολύ σπάνια από ιστοσελίδες παροχής υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών, επιλέγοντας μάλιστα την πραγματοποίηση των πληρωμών τους σε 

αυτές τις περιπτώσεις μόνο μέσω τραπεζικών καταθέσεων, ενώ παράλληλα νιώθουν λίγο 

ασφαλείς σε αυτές, αλλά και σχεδόν αρνητικοί απέναντι στην προοπτική συνέχισης ανάλογων 

αγορών στο μέλλον νιώθοντας ελάχιστα ικανοποιημένοι από αυτές.  

 

Στον β’ τώρα παραγοντικό άξονα (τ 2 =14,294% της ολικής αδράνειας-διασποράς του 23x38 

υποπίνακα συμπτώσεως Burt) μπορούμε να διακρίνουμε την εν γένει διάταξη δύο συνολικά 

ομάδων ιδιοτήτων, ομάδων ιδιοτήτων οι οποίες και μας βοηθούν ακόμη περισσότερο στην 

προσπάθεια δημιουργίας μίας ακόμη πιο σύνθετης και πλήρους εικόνας του υπό μελέτη 

πολυδιάστατου φαινομένου (σχήμα 4.4.2). 
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,, 

Ξεκινώντας την περιγραφή μας από τα αριστερά προς τα δεξιά του συγκεκριμένου αυτού άξονα, 

μπορούμε να παρατηρήσουμε όλους εκείνους τους ερωτώμενους της Α’ ηλικιακής ομάδας, οι 

οποίοι εισέρχονται σε μία μηνιαία βάση σε ιστοσελίδες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

δημοπρασιών και αγοράζουν επίσης σε μηνιαία ή και σε μικρότερη χρονική βάση από αυτές 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο των τραπεζικών καταθέσεων για την πραγματοποίησή των 

αντίστοιχων πληρωμών, θεωρώντας μάλιστα την ύπαρξη μίας και μόνο φωτογραφίας αρκετή για 

την παρουσίαση ενός προϊόντος για το οποίο και πιθανώς θα πραγματοποιήσουν κάποια 

προσφορά.  

 

Επίσης, οι συγκεκριμένοι ερωτώμενοι θεωρούν πολύ σημαντική την ύπαρξη παράλληλων 

προσφορών από άλλους υποψήφιους αγοραστές όπως και σχεδόν ασήμαντη παράλληλα με 

αυτήν την τιμή πώλησης ενός προϊόντος στην διαμόρφωση της τελικής τους απόφασης 

συμμετοχής σε μία ηλεκτρονική δημοπρασία, ενώ τέλος αισθάνονται απόλυτα ικανοποιημένοι 

Σχήμα 4.4.2. Ο δεύτερος παραγοντικός άξονας e 2 , της AFC επί του 23x38 διαστάσεων υποπίνακα 
συμπτώσεως Burt. 
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από τις ιστοσελίδες ηλεκτρονικών δημοπρασιών τις οποίες και χρησιμοποιούν.  

 

Προχωρώντας τώρα πιο δεξιά, και πιο συγκεκριμένα επί του θετικού ημιάξονα, μπορούμε να 

παρατηρήσουμε όλους εκείνους τους ερωτώμενους της Β’ και Γ’ ηλικιακής ομάδας, οι οποίοι 

εισέρχονται περισσότερες από δύο φορές το μήνα σε ιστοσελίδες παροχής υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών, αλλά και αγοράζουν τουλάχιστον δύο με τρείς φορές το χρόνο από 

τέτοιες σελίδες, χρησιμοποιώντας την πιστωτική τους κάρτα για την πραγματοποίηση των 

αντίστοιχων πληρωμών.  

 

Τέλος, οι συγκεκριμένοι ερωτώμενοι θεωρούν αρκετά σημαντική την ύπαρξη παράλληλων 

προσφορών από άλλους υποψήφιους αγοραστές όσο και πολύ σημαντική παράλληλα με αυτήν 

την τιμή πώλησης ενός προϊόντος στην διαμόρφωση της τελικής τους απόφασης συμμετοχής σε 

μία ηλεκτρονική δημοπρασία, νιώθοντας μάλιστα αρκετά ικανοποιημένοι από τις ιστοσελίδες 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών τις οποίες και χρησιμοποιούν.  

 

Στο παραγοντικό τώρα επίπεδο (τ = τ 1 +τ 2 = 36,727% + 14,294% = 51,021% της ολικής 

αδράνειας-διασποράς του 23x38 υποπίνακα συμπτώσεως Burt) μπορούμε εύκολα να 

διακρίνουμε τον σχηματισμό τεσσάρων χαρακτηριστικών ομάδων-ιδιοτήτων οι οποίες και μας 

επιτρέπουν σε τελική ανάλυση την εξαγωγή όλων εκείνων των κυρίαρχων χαρακτηριστικών 

συμπεριφοράς που χαρακτηρίζουν τον υπό μελέτη πληθυσμό μας (δείγμα) (σχήμα 4.4.3). 
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Αναλυτικότερα, ξεκινώντας την περιγραφή μας από τα αριστερά προς τα δεξιά επί του 

παραγοντικού επιπέδου μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε την ύπαρξη μίας πολύ 

χαρακτηριστικής ομάδας ερωτώμενων και πιο συγκεκριμένα όλους εκείνους τους ερωτώμενους, 

οι οποίοι και θεωρούν την παράλληλη ύπαρξη προσφορών από άλλους υποψήφιους αγοραστές 

ως έναν αρκετά σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης της τελικής τους απόφασης συμμετοχής σε 

μία ηλεκτρονική δημοπρασία, ενώ ταυτόχρονα δεν προτίθενται σε καμία περίπτωση να 

συνεχίσουν να αγοράζουν προϊόντα μέσα από ιστοσελίδες ηλεκτρονικών δημοπρασιών (ομάδα 

Α).    

  

Δεξιότερα τώρα αυτής της ομάδας μπορούμε να διακρίνουμε όλους εκείνους τους ερωτώμενους 

οι οποίοι και εισέρχονται σε εβδομαδιαία βάση σε ιστοσελίδες παροχής υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών, αλλά και αγοράζουν τουλάχιστον δύο με τρείς φορές τον χρόνο ή 

και σε μηνιαία ακόμη βάση από τέτοιες σελίδες, θεωρώντας μάλιστα ως ένα ελάχιστο αποδεκτό 

Σχήμα 4.4.3. Το παραγοντικό επίπεδο της AFC επί του 23x38 διαστάσεων υποπίνακα συμπτώσεως 
Burt. 

Α 

Β 

Γ 

Δ 
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ποσοστό ανατροφοδότησης πωλητών της τάξεως του 98% με 100%, αλλά και την ύπαρξη μίας 

και μόνο φωτογραφίας αρκετή για την παρουσίαση ενός προϊόντος για το οποίοι πιθανόν να 

πραγματοποιήσουν προσφορά. Επίσης η συγκεκριμένη ομάδα ερωτώμενων νιώθει απόλυτα 

ικανοποιημένη από τις ιστοσελίδες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών δημοπρασιών που 

χρησιμοποιεί, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται εξαιρετικά πρόθυμη να συνεχίσει να αγοράζει 

προϊόντα από τέτοιες σελίδες και στο μέλλον (ομάδα Β).  

 

Δεξιότερα της παραπάνω αυτής ομάδας, μπορούμε να διακρίνουμε και όλους εκείνους τους 

ερωτώμενους του Ανδρικού φύλου που ανήκουν στην Α’ ηλικιακή ομάδα οι οποίοι εισέρχονται 

μία μόνο φορά το μήνα σε ιστοσελίδες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών δημοπρασιών, έχουν 

συμμετάσχει σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες της Δ’ και Ε’ ομάδας προϊόντων και σε καμία 

περίπτωση αντίστοιχων της Α’ ομάδας προϊόντων, επιλέγοντας να πραγματοποιούν τις πληρωμές 

τους σε μία τέτοια μόνο μέσω PayPal και προσωπικών επιταγών. Ακόμη περισσότερο, οι 

ερωτώμενοι της συγκεκριμένης αυτής ομάδας θεωρούν την ύπαρξη περισσοτέρων των 

τεσσάρων φωτογραφιών απαραίτητη για την παρουσίαση ενός προϊόντος για το οποίο και 

πιθανόν να πραγματοποιήσουν προσφορά σε μία ηλεκτρονική δημοπρασία, ενώ ταυτόχρονα 

θεωρούν την ύπαρξη παράλληλων προσφορών από άλλους υποψήφιους αγοραστές τόσο 

ανούσια όσο και πάρα πολύ σημαντική, κατά περίπτωση, στην διαμόρφωση της τελικής τους 

απόφασης συμμετοχής σε μία τέτοια, νιώθοντας σε τελική ανάλυση αρκετά ασφαλής 

αγοράζοντας προϊόντα μέσω αυτών (ομάδα Γ). 

 

Τέλος, δεξιότερα της συγκεκριμένης αυτής ομάδας, μπορούμε να παρατηρήσουμε και όλους 

εκείνους τους ερωτώμενους του Γυναικείου φύλου της Β’ και Γ’ ηλικιακής ομάδας οι οποίοι 

εισέρχονται μία με δύο φορές τον χρόνο ή και περισσότερες από δύο φορές τον μήνα σε 

ιστοσελίδες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών δημοπρασιών, έχουν αγοράσει μία φορά 

παλαιότερα από τέτοιες σελίδες, έχοντας συμμετάσχει σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες της Α’ 

ομάδας προϊόντων και σε καμία περίπτωση αντίστοιχων της Δ’ και Ε’ ομάδας προϊόντων, 

χρησιμοποιώντας μάλιστα την πιστωτική τους κάρτα ή την μέθοδο των τραπεζικών καταθέσεων 

για πραγματοποίηση των πληρωμών τους στις παραπάνω. Επίσης, οι συγκεκριμένοι αυτοί 

ερωτώμενοι θεωρούν  την ύπαρξη δύο φωτογραφιών απαραίτητη για την παρουσίαση ενός 

προϊόντος, για το οποίο και πιθανόν να πραγματοποιήσουν προσφορά σε μία ηλεκτρονική 
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δημοπρασία, ενώ ταυτόχρονα θεωρούν την τιμή πώλησης ενός προϊόντος όπως επίσης και την 

παράλληλη ύπαρξη προσφορών από άλλους υποψήφιους αγοραστές πάρα πολύ και αρκετά 

σημαντική στην διαμόρφωση της τελικής τους απόφασης συμμετοχής σε μία τέτοια, αντίστοιχα.  

 

Οι συγκεκριμένοι αυτοί μάλιστα ερωτώμενοι νιώθουν λίγο ή και καθόλου ασφαλείς 

αγοράζοντας προϊόντας μέσα από ιστοσελίδες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών δημοπρασιών, 

όπως επίσης από λίγο έως και αρκετά ικανοποιημένοι από τις ιστοσελίδες ηλεκτρονικών 

δημοπρασιών που χρησιμοποιούν, χωρίς να παρουσιάζονται σε καμία περίπτωση σίγουροι για το 

αν θα συνεχίσουν να αγοράζουν προϊόντα από τέτοιες σελίδες και στο μέλλον (ομάδα Δ).   

 

4.5. Αποτελέσματα εφαρμογής της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης (Correspondence and 

Hierarchical Cluster Analysis, CAH) 

 

Ασφαλώς, η εφαρμογή της μεθόδου της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης (CAH) είναι εκείνη η 

οποία και θα μας επιτρέψει σε τελική ανάλυση την ασφαλή εξαγωγή περισσότερο χρήσιμων και 

ωφέλιμων παρά σωστών ή πιθανών γενικότερων συμπερασμάτων, μέσα από μία γενικότερη 

διαδικασία διαμελισμού του συνόλου των παρατηρήσεων του υπό μελέτη πληθυσμού μας 

(δείγματος) και τη δημιουργία αντίστοιχων ομοιογενών ομάδων-κλάσεων.  

 

Συνεπώς, μέσα από την εφαρμογή της μεθόδου της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης (CAH) 

στο σύνολο των ερωτώμενών μας (88) ως προς όλες πάντοτε εκείνες τις επιλεχθείσες  τελικά 

ερωτήσεις του χρησιμοποιηθέντος ερωτηματολογίου και πιο συγκεκριμένα αυτών του φύλου, 

της ηλικίας, της συχνότητας εισόδου, της συχνότητας αγορών, προτιμώμενων ομάδων 

προϊόντων, του ελάχιστα αποδεκτού ποσοστού ανατροφοδότησης, του απαραίτητου αριθμού 

φωτογραφιών, του επιλεχθέντος τελικά τρόπου πληρωμής, της πιθανής αντιμετώπισης σχετικών 

προβλημάτων, της ασφάλειας, της ικανοποίησης, της πρόθεσης επανάληψης αγορών αλλά και 

του επηρεασμού της τελικής απόφασης συμμετοχής από παράγοντες όπως αυτούς της τιμής 

πώλησης και της ύπαρξης παράλληλων προσφορών (Φύλο, Ηλ.Ομάδα, Ερ.1, Ερ.2, Ερ.3.1, 

Ερ.3.2, Ερ.3.3, Ερ.3.4, Ερ.3.5, Ερ.6, Ερ.7, Ερ.8, Ερ.10, Ερ.11, Ερ.12, Ερ.13, Ερ.14.Α, Ερ.14.Γ), 

παρατηρούμε το παρακάτω δενδρόγραμμα, του οποίου και η ερμηνεία θα πραγματοποιηθεί σε 

ένα επίπεδο ανώτερο αυτού της τομής του με την ευθεία ε (σχήμα 4.5.1). 
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- Αναλυτικότερα, ο αρχικός κόμβος 175 διασπάται στις κλάσεις 172 (53) και 174 (35), με την 

διάσπαση αυτή να οφείλεται στην υπεροχή της κλάσης 174 έναντι της κλάσης 172 ως προς 

όλους εκείνους τους ερωτώμενους, οι οποίοι σίγουρα θα συνέχιζαν να αγοράζουν προϊόντα από 

ιστοσελίδες ηλεκτρονικών δημοπρασιών, ενώ αγοράζουν τουλάχιστον δύο με τρείς φορές το 

χρόνο από τέτοιες σελίδες αλλά και εισέρχονται γενικότερα σε εβδομαδιαία μάλιστα βάση σε 

τέτοιες σελίδες (πίνακας παραρτήματος 2.2). 

 

Η κλάση 174 (35) χαρακτηρίζεται από όλους εκείνους τους ερωτώμενους οι οποίοι σίγουρα θα 

συνέχιζαν να αγοράζουν προϊόντα από ιστοσελίδες ηλεκτρονικών δημοπρασιών,  αγοράζουν 

τουλάχιστον δύο με τρείς φορές τον χρόνο όπως και σε μηνιαία ή και συχνότερη επίσης βάση 

από ιστοσελίδες ηλεκτρονικών δημοπρασιών, εισέρχονται σε εβδομαδιαία βάση σε τέτοιες 

σελίδες και θεωρούν την ύπαρξη περισσοτέρων των τεσσάρων φωτογραφιών απαραίτητη στην 

παρουσίαση ενός προϊόντος για το οποίο και πραγματοποιούν προσφορά σε μία δημοπρασία 

(πίνακας παραρτήματος 2.3). 

 

Σχήμα 4.5.1. Δενδρόγραμμα της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης (CAH). 
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Αντίθετα, η κλάση 172 (53) χαρακτηρίζεται από την απουσία όλων εκείνων των ερωτώμενων οι 

οποίοι σίγουρα θα συνέχιζαν να αγοράζουν προϊόντα από ιστοσελίδες ηλεκτρονικών 

δημοπρασιών,  αγοράζουν τουλάχιστον δύο με τρείς φορές τον χρόνο όπως και σε μηνιαία ή και 

συχνότερη επίσης βάση από ιστοσελίδες ηλεκτρονικών δημοπρασιών, εισέρχονται σε 

εβδομαδιαία βάση σε τέτοιες σελίδες και θεωρούν την ύπαρξη περισσοτέρων των τεσσάρων 

φωτογραφιών απαραίτητη στην παρουσίαση ενός προϊόντος για το οποίο και πραγματοποιούν 

προσφορά σε μία δημοπρασία (πίνακας παραρτήματος 2.3). 

 

- Η κλάση τώρα 174 (35) θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στις κλάσεις  173 (34) και 21 (1), με 

την διάσπαση αυτή να οφείλεται στην υπεροχής της κλάσης 21 (1) έναντι της κλάσης 173 (34) 

ως προς όλους εκείνους τους ερωτώμενους οι οποίοι σίγουρα δεν επιθυμούν να συνεχίσουν να 

αγοράζουν προϊόντα από ιστοσελίδες ηλεκτρονικών δημοπρασιών, ενώ παράλληλα θεωρούν την 

ύπαρξη προσφορών από άλλους υποψήφιους αγοραστές ως έναν αρκετά σημαντικό παράγοντα 

διαμόρφωσης της τελικής τους απόφασης συμμετοχής σε μία ηλεκτρονική δημοπρασία (πίνακας 

παραρτήματος 2.2).   

 

Η κλάση 173 (34) χαρακτηρίζεται από όλους εκείνους τους ερωτώμενους οι οποίοι σίγουρα θα 

συνεχίσουν να αγοράζουν προϊόντα από ιστοσελίδες ηλεκτρονικών δημοπρασιών, αγοράζουν 

τουλάχιστον δύο με τρείς φορές το χρόνο όπως επίσης και σε μηνιαία ή και μικρότερη βάση από 

τέτοιες σελίδες, εισέρχονται σε εβδομαδιαία βάση σε τέτοιες σελίδες, αισθάνονται απολύτως 

ικανοποιημένοι από τις ιστοσελίδες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών δημοπρασιών που 

χρησιμοποιούν και θεωρούν την ύπαρξη τριών ή και τεσσάρων φωτογραφιών, όπως επίσης και 

ένα ελάχιστα αποδεκτό ποσοστό ανατροφοδότησης πωλητών της τάξεως του 98% έως 100% 

απαραίτητα στην παρουσίαση ενός προϊόντος, για το οποίο και πιθανόν να πραγματοποιήσουν 

κάποια προσφορά (πίνακας παραρτήματος 2.3). 

 

- Η κλάση 173 (34) θεωρούμενη ως κόμβος διασπάται στις κλάσεις 170 (16) και 167 (18), με την 

διάσπαση αυτή να οφείλεται στην υπεροχή της κλάσης 167 (18) έναντι της κλάσης 170 (16) ως 

προς όλους εκείνους τους ερωτώμενους οι οποίοι εισέρχονται σε εβδομαδιαία ή και μηνιαία 

βάση σε ιστοσελίδες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών δημοπρασιών, αγοράζουν σε μηνιαία ή 

και συχνότερη βάση από τέτοιες σελίδες και θεωρούν ως αναγκαίο ένα ελάχιστα αποδεκτό 
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ποσοστό ανατροφοδότησης πωλητών της τάξεως του 98% έως 100% προκειμένου να 

πραγματοποιήσουν προσφορά σε μία δημοπρασία. (πίνακας παραρτήματος 2.2). 

 

Η κλάση 167 (18) χαρακτηρίζεται από όλους εκείνους τους ερωτώμενους οι οποίοι σίγουρα θα 

συνεχίσουν να αγοράζουν προϊόντα από ιστοσελίδες ηλεκτρονικών δημοπρασιών, ανήκουν στην 

Α’ ηλικιακή ομάδα ατόμων, εισέρχονται μία φορά τον μήνα σε ιστοσελίδες παροχής υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών, αγοράσουν τουλάχιστον δύο με τρείς φορές το χρόνο από 

ιστοσελίδες ηλεκτρονικών δημοπρασιών, θεωρούν την περισσοτέρων των τεσσάρων 

φωτογραφιών απαραίτητη στην παρουσίαση ενός προϊόντος για το οποίο και πιθανόν να 

πραγματοποιήσουν προσφορά, θεωρούν την ύπαρξη παράλληλων προσφορών από άλλους 

υποψήφιους αγοραστές ως έναν πολύ σημαντικό παράγοντα επηρεασμού της απόφασης 

συμμετοχής τους σε μία ηλεκτρονική δημοπρασία, ενώ τέλος δεν έχουν συμμετάσχει ουδέποτε 

σε ηλεκτρονική δημοπρασία αναφορικά με προϊόντα της Α’ ομάδας προϊόντων (πίνακας 

παραρτήματος 2.3). 

 

Η κλάση 170 (16) χαρακτηρίζεται από όλους εκείνους τους ερωτώμενους οι οποίοι εισέρχονται 

σε εβδομαδιαία βάση σε ιστοσελίδες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών δημοπρασιών, 

αγοράζουν σε μηνιαία ή και σε συχνότερη βάση από τέτοιες σελίδες, ενώ θεωρούν την ύπαρξη 

παράλληλων προσφορών από άλλους υποψήφιους αγοραστές ως έναν σχεδόν ασήμαντο 

παράγοντα επηρεασμού της απόφασης συμμετοχής τους σε μία ηλεκτρονική δημοπρασία 

(πίνακας παραρτήματος 2.3). 

 

Ως ένας εναλλακτικός και απλούστερος τώρα τρόπος απεικόνισης και ανάλυσης των 

αποτελεσμάτων της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης (CAH) παρουσιάζεται στο αμέσως 

παρακάτω σχήμα (σχήμα 4.5.2), δίδοντάς μας έτσι μία πιο άμεση και ουσιαστική παράθεση 

όλων όσων περιγράφτηκαν παραπάνω.  
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Σχήμα 4.5.2. Δενδρόγραμμα της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης (CAH). 
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4.6. Συμπεράσματα  

 

Αναμφίβολα, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες αποτελούν έναν αξιόλογο μηχανισμό της αγοράς ο 

οποίος έχει πραγματικά μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο ιδιώτες, επιχειρήσεις και 

οργανισμοί δύναται να προβούν σε ανάλογες αγοραπωλησίες προϊόντων και υπηρεσιών, 

δίνοντάς μία τελείως δυναμική και διαδραστική πλέον διάσταση σε αυτές. Ταυτόχρονα, 

αποτελούν και ένα πολύ επιτυχημένο ηλεκτρονικό επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο δείχνει 

αρκετά ικανό να εκτοπίσει αλλά πολύ δημοφιλέστερα και παραδοσιακότερα μοντέλα, όπως αυτό 

των αντίστοιχων παραδοσιακών δημοπρασιών, αποτελώντας την ίδια στιγμή και ένα φαινόμενο 

των σημερινών ηλεκτρονικών αγορών το οποίο κρύβει σημαντικούς κινδύνους για κάθε 

συμμετέχοντα.  

 

Από την άλλη πλευρά, η μελέτη αντίστοιχων περιπτώσεων της Ελληνικής και ξένης 

πραγματικότητας μας πληροφορεί για την ύπαρξη ορισμένων πολύ κοινών λειτουργικών 

χαρακτηριστικών-παραμέτρων, αλλά και ενός σημαντικού χάσματος μεγέθους και εμβέλειας 

μεταξύ ανάλογων ιστοχώρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης, επιτρέποντας μας όμως σε 

γενικότερες γραμμές να αναγνωρίσουμε όλες εκείνες τις κυρίαρχες πλέον σε αυτές τάσεις, αλλά 

και να σχηματίσουμε σε τελική ανάλυση μία πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη εικόνα γύρω 

από το πολύπλευρο αυτό φαινόμενο των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.  

 

Όσο αναφορά τη πρωτογενή τώρα έρευνα και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την 

εφαρμογή των αντίστοιχων μεθόδων της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών (Analyse 

Factorielle des Correspondances, AFC) και της ανιούσας ιεραρχικής ταξινόμησης (Classification 

Assendante Hierarchique, CAH), μεθόδων που παρουσιάζουν πανομοιότυπα αποτελέσματα για 

όλες εκείνες τις μεταβλητές-ιδιότητες τις οποίες και εξετάσαμε, μπορούμε να διακρίνουμε την 

παρουσία ορισμένων κυρίαρχων τάσεων συμπεριφοράς μεταξύ των ερωτώμενων οι οποίες 

διακρίνονται και διαφοροποιούνται μεταξύ τους βάσει ορισμένων πολύ κοινών χαρακτηριστικών 

τους γνωρισμάτων. 

 

Αναλυτικότερα, μπορούμε να διακρίνουμε όλους εκείνους τους “πιστούς” κατά κάποιον τρόπο 

των ηλεκτρονικών δημοπρασιών οι οποίοι εισέρχονται πολύ συχνά σε ανάλογους ιστοχώρους 
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δημοπράτησης για την πραγματοποίηση αντίστοιχων αγορών, νιώθοντας μάλιστα απόλυτα 

ικανοποιημένοι, αλλά και εξαιρετικά πρόθυμοι για την επανάληψή τους στο άμεσο μέλλον, όπως 

επίσης και πολύ μικρότερη ομάδα “δύσπιστων” τώρα ερωτώμενων, οι οποίοι θεωρούν την 

παράλληλη ύπαρξη προσφορών ως έναν αρκετά σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης της τελικής 

τους απόφασης συμμετοχής σε μία ηλεκτρονική δημοπρασία, χωρίς όμως να παρουσιάζονται 

πρόθυμοι για την επανάληψη ανάλογων αγορών στο άμεσο μέλλον.  

 

Παράλληλα, πέραν των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών αυτών ομάδων μπορούμε επίσης να 

διακρίνουμε και όλους εκείνους άνδρες ερωτώμενους μεταξύ 18 και 21 ετών, οι οποίοι 

επισκέπτονται αρκετά συχνά ανάλογους ιστοχώρους δημοπράτησης, προτιμώντας να επιλέγουν 

περισσότερο συλλεκτικά είδη αγορών για τα οποία και διατίθενται να συναλλάσσονται μόνο 

μέσω PayPal και προσωπικών επιταγών, νιώθοντας μάλιστα αρκετά ασφαλείς σε κάθε 

συμμετοχή τους.  

 

Επίσης, διακρίνουμε και μία ανάλογη ομάδα ερωτώμενων γυναικών μεταξύ 21 και 38 ετών οι 

οποίες εισέρχονται αρκετά συχνά ή και σπανιότερα τώρα σε ιστοχώρους ηλεκτρονικής 

δημοπράτησης, νιώθοντας λίγο έως και αρκετά ικανοποιημένοι από αυτές, χωρίς όμως να 

αισθάνονται και ανάλογα ασφαλείς. Ειδικότερα, είναι γυναίκες οι οποίες προτιμούν να 

προβαίνουν σε αγορές προϊόντων της α’ ομάδας προϊόντων, επιλέγοντας μάλιστα να 

συνδιαλέγονται μέσω πιστωτικών καρτών και τραπεζικών καταθέσεων, χωρίς όμως και να 

αισθάνονται αρκετά σίγουρες για την επανάληψη ανάλογων αγορών και στο μέλλον.  

 

Τέλος, για την περαιτέρω ανάπτυξη της παρούσας έρευνας προβλέπεται τόσο η μεγέθυνση του 

υπό μελέτη πληθυσμού (δείγματος), όσο και η χρησιμοποίηση ορισμένων ανάλογων πρόσθετων 

μεταβλητών-ιδιοτήτων διαμόρφωσης της συμπεριφοράς του, ταυτόχρονα με την περιγραφή 

όλων εκείνων των σχηματιζόμενων τελικά προφίλ ερωτήσεων τα οποία δύναται να δώσουν 

αξιόλογες απαντήσεις σε όλα εκείνα τα αρχικώς διατυπωθέντα ερευνητικά ερωτήματα.  
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Παράρτημα 

 

Α/Α Φύλο Ηλ.Ομάδα Ερ_1 Ερ_2 Ερ3_1 Ερ3_2 Ερ3_3 Ερ3_4 Ερ3_5 

1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 
2 2 3 4 4 1 1 2 2 1 
3 2 3 1 2 1 2 1 1 1 
4 1 3 3 2 1 1 1 2 1 
5 1 3 2 1 2 1 1 1 1 
6 2 3 1 1 1 1 2 2 2 
7 2 3 3 3 1 1 2 1 2 
8 2 3 1 1 1 1 1 1 2 
9 1 3 1 1 2 2 1 1 1 

10 2 3 2 1 2 1 1 1 1 
11 1 3 1 1 2 1 1 2 1 
12 1 3 3 3 2 2 2 2 2 
13 1 2 1 3 1 1 2 1 1 
14 1 1 2 2 1 1 2 1 1 
15 1 1 4 4 1 1 1 2 2 
16 1 2 3 3 2 1 1 1 1 
17 1 3 3 3 2 2 1 1 1 
18 1 1 3 1 2 1 1 1 1 
19 1 2 4 4 2 2 1 1 1 
20 1 2 1 1 1 2 1 1 2 
21 1 2 4 3 1 1 1 1 2 
22 1 2 3 2 1 1 2 1 1 
23 1 3 4 3 1 1 2 1 1 
24 2 3 1 1 2 2 1 1 2 
25 2 2 1 1 1 1 2 1 1 
26 1 2 4 3 2 2 1 1 1 
27 1 2 4 1 2 2 1 1 1 
28 1 2 3 1 2 1 1 1 1 
29 1 3 2 2 2 1 1 1 1 
30 2 2 1 1 2 1 1 1 1 
31 2 2 1 2 2 1 1 1 1 
32 2 2 1 1 1 2 1 1 1 
33 1 3 3 3 2 2 2 2 2 
34 1 3 1 2 1 1 1 1 2 
35 2 1 1 2 2 1 1 1 1 
36 2 2 3 2 2 1 1 1 1 
37 2 2 1 1 2 2 1 1 1 
38 2 2 1 1 2 1 1 1 1 
39 1 3 3 1 2 2 1 1 2 
40 1 2 2 1 2 1 1 1 1 
41 1 2 2 1 2 1 1 2 1 
42 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
43 2 2 1 1 2 1 1 1 1 
44 2 2 1 1 1 1 2 1 1 
45 1 2 1 1 2 2 1 1 2 
46 2 2 1 1 2 1 2 2 1 
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47 1 1 2 3 2 2 1 1 1 
48 1 1 1 2 2 1 2 1 1 
49 1 1 2 3 2 2 2 1 2 
50 1 1 2 3 2 1 1 1 2 
51 1 3 1 3 1 2 1 2 2 
52 1 3 2 3 1 2 1 2 1 
53 2 2 1 2 2 1 1 2 1 
54 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
55 1 2 3 1 1 1 1 1 2 
56 2 2 4 4 2 2 1 1 2 
57 1 1 2 3 2 1 1 1 1 
58 1 2 3 2 1 1 1 2 1 
59 1 2 2 3 1 2 1 2 1 
60 2 1 1 2 2 1 1 1 1 
61 1 3 1 1 1 1 1 1 2 
62 1 2 2 3 1 1 2 2 1 
63 1 2 4 3 2 1 1 1 1 
64 2 2 3 1 1 1 1 1 2 
65 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
66 1 3 4 4 2 1 2 1 1 
67 2 2 1 1 2 1 1 1 1 
68 1 3 4 3 2 2 2 1 1 
69 1 3 4 4 1 2 1 1 1 
70 1 1 1 2 1 1 1 1 2 
71 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
72 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
73 2 1 3 1 1 2 1 1 1 
74 2 1 2 1 1 2 1 1 1 
75 2 1 2 1 1 2 1 1 1 
76 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
77 1 3 1 1 1 2 1 1 1 
78 2 3 2 3 1 2 2 2 1 
79 1 3 4 3 2 1 1 2 2 
80 2 3 3 2 2 2 2 1 1 
81 1 3 1 1 2 1 1 1 1 
82 1 3 3 3 2 1 1 1 1 
83 2 3 1 3 2 1 1 2 1 
84 2 3 4 3 1 2 1 1 1 
85 2 3 1 1 2 1 1 1 1 
86 1 3 3 1 2 1 1 1 1 
87 1 3 1 2 2 1 1 1 1 

88 1 3 1 2 2 1 1 1 1 
 

Α/Α Ερ_6 Ερ_7 Ερ_8 Ερ_10 Ερ_11 Ερ_12 Ερ_13 Ερ_14_Α Ερ_14_Γ 

1 4 4 2 1 4 2 2 5 3 
2 5 4 1 2 2 1 1 5 1 
3 5 4 2 1 2 2 2 5 4 
4 5 5 3 1 1 2 1 5 3 
5 4 3 1 1 2 2 2 4 2 
6 4 4 1 2 3 2 2 5 2 
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7 5 4 3 2 2 2 2 5 1 
8 5 3 1 1 2 1 2 5 4 
9 1 4 3 1 2 2 2 5 4 

10 2 3 2 2 2 2 2 4 1 
11 5 4 1 1 3 2 2 4 4 
12 5 4 1 2 2 2 2 5 4 
13 5 5 1 1 3 2 1 4 3 
14 4 4 1 1 3 1 1 5 2 
15 5 2 1 2 2 1 1 2 1 
16 4 5 3 1 1 1 1 5 4 
17 1 5 2 1 4 2 1 5 5 
18 2 4 2 1 2 2 2 5 3 
19 5 3 2 1 2 1 1 5 5 
20 1 5 1 2 2 2 2 5 4 
21 2 5 1 2 2 3 4 3 2 
22 3 5 1 1 2 2 1 5 3 
23 2 4 3 1 2 2 2 5 3 
24 4 3 2 2 4 2 3 5 4 
25 1 3 2 1 3 2 2 5 4 
26 5 5 1 2 2 2 2 5 1 
27 5 2 1 2 2 2 2 5 2 
28 4 4 2 1 2 2 2 5 3 
29 3 4 1 2 2 2 2 5 4 
30 2 4 2 2 3 3 3 5 4 
31 4 3 4 2 3 3 3 5 4 
32 2 3 1 1 2 2 2 5 1 
33 5 4 2 2 3 2 1 5 3 
34 4 4 1 2 1 1 1 5 4 
35 4 4 1 1 2 2 1 5 2 
36 2 5 2 2 1 2 2 4 2 
37 5 4 2 1 4 2 2 5 3 
38 1 4 2 1 3 2 3 5 1 
39 2 4 1 1 3 3 2 5 4 
40 5 3 2 2 3 3 3 4 3 
41 1 3 3 2 3 2 2 4 3 
42 4 5 1 1 3 2 2 5 5 
43 3 4 2 1 2 2 2 5 3 
44 1 5 2 2 3 3 2 5 3 
45 1 1 3 1 3 2 3 5 2 
46 1 3 3 2 3 2 2 5 3 
47 1 5 1 1 2 2 2 5 4 
48 2 3 1 2 3 2 2 1 5 
49 1 4 2 1 2 2 1 4 4 
50 1 5 2 1 2 1 1 5 3 
51 5 4 1 1 2 2 2 5 1 
52 1 3 3 2 2 2 2 5 3 
53 3 3 3 1 2 2 2 5 1 
54 2 4 2 1 3 2 2 5 2 
55 1 3 2 1 2 2 2 5 4 
56 1 4 1 2 2 1 1 5 2 
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57 4 2 1 1 2 1 1 5 1 
58 4 5 2 1 3 2 2 5 3 
59 4 3 1 1 2 2 1 5 4 
60 4 3 1 2 2 2 2 5 5 
61 1 4 1 1 2 2 2 5 3 
62 4 4 1 1 2 2 1 5 3 
63 5 4 1 1 2 2 1 5 3 
64 5 4 3 2 1 4 2 5 3 
65 4 4 1 2 2 1 2 4 4 
66 4 5 1 2 2 2 1 5 4 
67 5 3 1 1 2 2 2 5 3 
68 5 5 1 2 2 2 1 5 2 
69 3 3 1 2 2 2 2 5 5 
70 1 2 2 1 2 2 2 5 5 
71 3 5 3 2 2 3 2 2 3 
72 3 3 3 2 3 2 3 5 4 
73 1 4 2 1 2 2 2 4 5 
74 1 4 1 1 2 2 2 4 5 
75 1 4 4 1 3 3 2 4 4 
76 4 3 2 2 3 3 2 5 2 
77 5 4 3 2 2 3 2 5 3 
78 3 4 1 2 2 2 1 5 3 
79 5 5 1 2 2 2 1 5 4 
80 4 4 1 2 3 3 3 4 2 
81 1 4 3 1 3 2 2 5 2 
82 4 4 1 1 2 2 2 5 3 
83 2 4 1 2 2 2 2 5 3 
84 1 5 3 1 1 2 2 5 5 
85 4 4 2 2 2 2 2 5 2 
86 1 3 1 1 3 2 2 5 2 
87 1 4 2 1 2 2 2 5 1 

88 1 4 1 1 2 2 2 5 1 

 

 

 

  Ερ6-1 Ερ6-2 Ερ6-3 Ερ6-4 Ερ6-5 Ερ7-1 Ερ7-2 Ερ7-3 Ερ7-4 Ερ7-5 
Ανδρ 16 6 5 13 15 1 4 12 22 16 
Γυν 9 5 3 9 7 0 0 10 20 3 

Ηλ.Ομάδα-1 7 2 2 5 1 0 3 3 8 3 
Ηλ.Ομάδα-2 9 5 3 8 9 1 1 12 10 10 
Ηλ.Ομάδα-3 9 4 3 9 12 0 0 7 24 6 

Ερ1-1 12 5 4 11 8 1 1 12 21 5 
Ερ1-2 7 1 2 5 1 0 1 6 7 2 
Ερ1-3 4 3 1 5 5 0 0 2 10 6 
Ερ1-4 2 2 1 1 8 0 2 2 4 6 
Ερ2-1 15 6 3 9 8 1 1 14 21 4 
Ερ2-2 3 2 3 7 2 0 1 4 8 4 
Ερ2-3 6 3 1 5 9 0 1 2 11 10 

Πίνακας 1.1. Ο αρχικός πίνακας δεδομένων διαστάσεων 88x18. 
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Ερ2-4 1 0 1 1 3 0 1 2 2 1 
Ερ3_1-ΟΧΙ 11 3 3 6 10 0 2 7 16 8 
Ερ3_1-ΝΑΙ 14 8 5 16 12 1 2 15 26 11 
Ερ3_2-ΟΧΙ 13 9 5 19 12 0 3 15 27 13 
Ερ3_2-ΝΑΙ 12 2 3 3 10 1 1 7 15 6 
Ερ3_3-ΟΧΙ 21 9 6 17 16 1 4 19 31 14 
Ερ3_3-ΝΑΙ 4 2 2 5 6 0 0 3 11 5 
Ερ3_4-ΟΧΙ 22 10 6 18 14 1 3 17 33 16 
Ερ3_4-ΝΑΙ 3 1 2 4 8 0 1 5 9 3 
Ερ3_5-ΟΧΙ 17 9 8 19 14 0 2 19 31 15 

Ερ3_5-ΝΑΙ 8 2 0 3 8 1 2 3 11 4 

 

  Ερ8-1 Ερ8-2 Ερ8-3 Ερ8-4 Ερ14_Γ-1 Ερ14_Γ-2 Ερ14_Γ-3 Ερ14_Γ-4 Ερ14_Γ-5 Ερ10-ΟΧΙ 
Ανδρ 30 14 11 0 6 10 18 15 6 34 
Γυν 13 13 5 2 6 6 9 8 4 15 

Ηλ.Ομάδα-1 9 5 2 1 2 2 3 5 5 11 
Ηλ.Ομάδα-2 13 14 6 1 4 7 14 7 2 20 
Ηλ.Ομάδα-3 21 8 8 0 6 7 10 11 3 18 

Ερ1-1 17 14 8 1 6 7 11 12 4 23 
Ερ1-2 9 4 2 1 2 2 6 5 1 10 
Ερ1-3 6 8 4 0 1 3 8 4 2 12 
Ερ1-4 11 1 2 0 3 4 2 2 3 4 
Ερ2-1 14 17 9 1 3 9 14 12 3 24 
Ερ2-2 9 5 2 1 3 4 3 4 3 10 
Ερ2-3 15 4 5 0 4 2 10 6 2 14 
Ερ2-4 5 1 0 0 2 1 0 1 2 1 

Ερ3_1-ΟΧΙ 18 7 7 1 5 3 12 8 5 20 
Ερ3_1-ΝΑΙ 25 20 9 1 7 13 15 15 5 29 
Ερ3_2-ΟΧΙ 28 19 10 1 9 11 22 12 4 33 
Ερ3_2-ΝΑΙ 15 8 6 1 3 5 5 11 6 16 
Ερ3_3-ΟΧΙ 31 23 13 2 10 12 19 19 9 42 
Ερ3_3-ΝΑΙ 12 4 3 0 2 4 8 4 1 7 
Ερ3_4-ΟΧΙ 32 25 11 2 8 15 18 19 10 42 
Ερ3_4-ΝΑΙ 11 2 5 0 4 1 9 4 0 7 
Ερ3_5-ΟΧΙ 31 21 13 2 9 12 23 14 9 40 

Ερ3_5-ΝΑΙ 12 6 3 0 3 4 4 9 1 9 
 

  Ερ10-ΝΑΙ Ερ14_Α-1 Ερ14_Α-2 Ερ14_Α-3 Ερ14_Α-4 Ερ14_Α-5 Ερ11-1 Ερ11-2 Ερ11-3 Ερ11-4 
Ανδρ 21 1 2 1 6 45 3 35 16 1 
Γυν 18 0 0 0 7 26 3 18 9 3 

Ηλ.Ομάδα-1 6 1 2 0 5 9 0 13 4 0 
Ηλ.Ομάδα-2 14 0 0 1 4 29 3 16 14 1 
Ηλ.Ομάδα-3 19 0 0 0 4 33 3 24 7 3 

Ερ1-1 17 1 1 0 3 35 1 20 16 3 
Ερ1-2 6 0 0 0 7 9 0 12 4 0 
Ερ1-3 6 0 0 0 3 15 4 8 5 1 
Ερ1-4 10 0 1 1 0 12 1 13 0 0 
Ερ2-1 17 0 1 0 9 31 1 19 18 3 
Ερ2-2 7 1 0 0 2 14 3 9 5 0 
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Ερ2-3 10 0 0 1 2 21 2 19 2 1 
Ερ2-4 5 0 1 0 0 5 0 6 0 0 

Ερ3_1-ΟΧΙ 13 0 1 1 4 27 4 22 7 0 
Ερ3_1-ΝΑΙ 26 1 1 0 9 44 2 31 18 4 
Ερ3_2-ΟΧΙ 25 1 2 1 8 46 5 33 19 1 
Ερ3_2-ΝΑΙ 14 0 0 0 5 25 1 20 6 3 
Ερ3_3-ΟΧΙ 27 0 2 1 10 56 6 43 16 4 
Ερ3_3-ΝΑΙ 12 1 0 0 3 15 0 10 9 0 
Ερ3_4-ΟΧΙ 28 1 1 1 11 56 5 42 19 4 
Ερ3_4-ΝΑΙ 11 0 1 0 2 15 1 11 6 0 
Ερ3_5-ΟΧΙ 27 1 1 0 12 53 4 39 21 3 

Ερ3_5-ΝΑΙ 12 0 1 1 1 18 2 14 4 1 
 

  Ερ12-1 Ερ12-2 Ερ12-3 Ερ12-4 Ερ13-1 Ερ13-2 Ερ13-3 Ερ13-4   
Ανδρ 7 42 6 0 19 32 3 1   
Γυν 4 23 5 1 4 24 5 0   

Ηλ.Ομάδα-1 5 10 2 0 6 10 1 0   
Ηλ.Ομάδα-2 3 24 6 1 8 20 5 1   
Ηλ.Ομάδα-3 3 31 3 0 9 26 2 0   

Ερ1-1 3 31 6 0 3 31 6 0   
Ερ1-2 3 11 2 0 7 8 1 0   
Ερ1-3 1 14 2 1 5 12 1 0   
Ερ1-4 4 9 1 0 8 5 0 1   
Ερ2-1 2 30 8 1 0 35 6 0   
Ερ2-2 2 13 2 0 5 10 2 0   
Ερ2-3 3 20 1 0 13 10 0 1   
Ερ2-4 4 2 0 0 5 1 0 0   

Ερ3_1-ΟΧΙ 5 23 4 1 10 22 0 1   
Ερ3_1-ΝΑΙ 6 42 7 0 13 34 8 0   
Ερ3_2-ΟΧΙ 9 41 7 1 15 38 4 1   
Ερ3_2-ΝΑΙ 2 24 4 0 8 18 4 0   
Ερ3_3-ΟΧΙ 9 50 9 1 13 48 7 1   
Ερ3_3-ΝΑΙ 2 15 2 0 10 8 1 0   
Ερ3_4-ΟΧΙ 9 49 11 1 15 46 8 1   
Ερ3_4-ΝΑΙ 2 16 0 0 8 10 0 0   
Ερ3_5-ΟΧΙ 6 52 9 0 16 45 6 0   

Ερ3_5-ΝΑΙ 5 13 2 1 7 11 2 1   

 

  Ποιότητα Βάρος Αδράνεια F1 COR1 CTR1 F2 COR2 CTR2 

Ανδρ 0,425 0,069 0,002 -0,106 0,414 0,026 0,017 0,011 0,002 
Γυν 0,425 0,042 0,003 0,176 0,414 0,044 -0,028 0,011 0,003 

Ηλ.Ομάδα-1 0,842 0,021 0,006 -0,137 0,069 0,014 -0,461 0,774 0,397 
Ηλ.Ομάδα-2 0,283 0,043 0,003 0,088 0,112 0,011 0,109 0,171 0,045 
Ηλ.Ομάδα-3 0,223 0,047 0,003 -0,018 0,006 0,001 0,111 0,218 0,05 

Ερ1-1 0,587 0,051 0,003 0,189 0,582 0,062 -0,018 0,005 0,001 
Ερ1-2 0,249 0,02 0,004 -0,004 0 0 -0,214 0,249 0,081 

Πίνακας 1.2. Ο  23x38 διαστάσεων υποπίνακας ανάλυσης Burt. 
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Ερ1-3 0,373 0,023 0,003 0,082 0,048 0,005 0,212 0,325 0,089 
Ερ1-4 0,836 0,018 0,009 -0,642 0,835 0,247 0,023 0,001 0,001 
Ερ2-1 0,811 0,052 0,006 0,304 0,81 0,163 -0,012 0,001 0,001 
Ερ2-2 0,076 0,021 0,002 0,013 0,001 0 -0,092 0,075 0,016 
Ερ2-3 0,815 0,03 0,005 -0,33 0,601 0,112 0,197 0,215 0,103 
Ερ2-4 0,807 0,008 0,008 -0,795 0,613 0,162 -0,446 0,193 0,131 

Ερ3_1-ΟΧΙ 0,369 0,042 0,002 -0,141 0,335 0,028 0,045 0,034 0,007 
Ερ3_1-ΝΑΙ 0,369 0,069 0,001 0,084 0,335 0,017 -0,027 0,034 0,004 
Ερ3_2-ΟΧΙ 0,013 0,073 0,001 -0,009 0,004 0 0,014 0,009 0,001 
Ερ3_2-ΝΑΙ 0,013 0,038 0,003 0,017 0,004 0 -0,027 0,009 0,002 
Ερ3_3-ΟΧΙ 0,134 0,087 0,001 0,032 0,094 0,003 -0,021 0,04 0,003 
Ερ3_3-ΝΑΙ 0,134 0,024 0,004 -0,118 0,094 0,011 0,077 0,04 0,012 
Ερ3_4-ΟΧΙ 0,357 0,088 0,001 0,054 0,256 0,009 -0,034 0,101 0,009 
Ερ3_4-ΝΑΙ 0,357 0,023 0,004 -0,21 0,256 0,034 0,132 0,101 0,035 
Ερ3_5-ΟΧΙ 0,279 0,085 0,001 0,065 0,268 0,012 -0,013 0,011 0,001 

Ερ3_5-ΝΑΙ 0,279 0,027 0,004 -0,207 0,268 0,039 0,043 0,011 0,004 

 

 

 

  Ποιότητα Βάρος Αδράνεια G1 COR1 CTR1 G2 COR2 CTR2 

Ερ6-1 0,259 0,032 0,002 0,068 0,094 0,005 -0,09 0,165 0,022 
Ερ6-2 0,272 0,014 0,001 0,11 0,236 0,006 0,043 0,036 0,002 
Ερ6-3 0,263 0,01 0,001 0,028 0,009 0 -0,145 0,254 0,018 
Ερ6-4 0,217 0,028 0,002 0,1 0,176 0,009 -0,048 0,041 0,006 
Ερ6-5 0,74 0,028 0,003 -0,242 0,474 0,055 0,181 0,266 0,08 
Ερ7-1 0,074 0,001 0,002 0,295 0,073 0,004 0,032 0,001 0 
Ερ7-2 0,749 0,005 0,003 -0,482 0,41 0,04 -0,438 0,339 0,085 
Ερ7-3 0,455 0,028 0,002 0,154 0,356 0,022 -0,081 0,099 0,016 
Ερ7-4 0,124 0,053 0,001 0,051 0,108 0,005 0,02 0,017 0,002 
Ερ7-5 0,535 0,024 0,003 -0,205 0,365 0,034 0,14 0,17 0,041 
Ερ8-1 0,848 0,054 0,002 -0,168 0,846 0,052 -0,009 0,002 0 
Ερ8-2 0,696 0,034 0,002 0,215 0,686 0,054 -0,026 0,01 0,002 
Ερ8-3 0,489 0,02 0,001 0,045 0,056 0,001 0,125 0,433 0,028 
Ερ8-4 0,542 0,003 0,002 0,343 0,197 0,01 -0,455 0,345 0,046 

Ερ14_Γ-1 0,315 0,015 0,001 -0,15 0,308 0,012 -0,023 0,007 0,001 
Ερ14_Γ-2 0,086 0,02 0,001 0,068 0,082 0,003 -0,016 0,004 0 
Ερ14_Γ-3 0,358 0,034 0,002 0,04 0,022 0,002 0,156 0,336 0,072 
Ερ14_Γ-4 0,062 0,029 0,001 0,039 0,04 0,001 -0,029 0,022 0,002 
Ερ14_Γ-5 0,485 0,013 0,003 -0,125 0,07 0,007 -0,302 0,414 0,101 
Ερ10-ΟΧΙ 0,238 0,062 0,001 0,071 0,235 0,011 -0,008 0,003 0 
Ερ10-ΝΑΙ 0,238 0,049 0,002 -0,09 0,235 0,013 0,01 0,003 0 
Ερ14_Α-1 0,181 0,001 0,002 0,023 0 0 -0,557 0,181 0,034 
Ερ14_Α-2 0,587 0,003 0,003 -0,562 0,261 0,027 -0,627 0,326 0,087 
Ερ14_Α-3 0,466 0,001 0,002 -0,815 0,373 0,028 0,407 0,093 0,018 
Ερ14_Α-4 0,431 0,016 0,003 0,2 0,205 0,022 -0,21 0,226 0,063 
Ερ14_Α-5 0,557 0,09 0,001 -0,01 0,015 0 0,058 0,542 0,026 
Ερ11-1 0,218 0,008 0,003 -0,037 0,004 0 0,281 0,214 0,052 
Ερ11-2 0,796 0,067 0,002 -0,135 0,712 0,041 -0,046 0,084 0,013 

Πίνακας 1.3. Ο  πίνακας συντεταγμένων γραμμών και δεικτών γραμμών της κύριας κανονικοποίησης. 
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Ερ11-3 0,511 0,032 0,003 0,233 0,508 0,058 0,018 0,003 0,001 
Ερ11-4 0,358 0,005 0,002 0,389 0,344 0,026 0,079 0,014 0,003 
Ερ12-1 0,822 0,014 0,004 -0,397 0,516 0,074 -0,306 0,306 0,113 
Ερ12-2 0,444 0,082 0,001 0,023 0,062 0,001 0,056 0,382 0,023 
Ερ12-3 0,672 0,014 0,001 0,24 0,636 0,027 -0,057 0,036 0,004 
Ερ12-4 0,112 0,001 0,002 0,246 0,038 0,003 0,34 0,073 0,013 
Ερ13-1 0,826 0,029 0,007 -0,459 0,825 0,208 0,005 0 0 
Ερ13-2 0,733 0,071 0,002 0,144 0,732 0,05 0,005 0,001 0 
Ερ13-3 0,664 0,01 0,003 0,414 0,629 0,059 -0,098 0,035 0,008 

Ερ13-4 0,466 0,001 0,002 -0,815 0,373 0,028 0,407 0,093 0,018 

 

 

 

Νέος Κόμβος Ci 175 174 173 172 170 167 21 
A(C(i)) 172 173 170 171 165 163 * 

B(C(i)) 174 21 167 64 160 155 * 
Πλήθος Αρχικών 
Αντικειμένων 88 35 34 53 16 18 1 

 

 

 

Κόμβος Ci  175   174  
A(C(i))  172   173  

B(C(i))  174   21  

Βάρος m(Ci)  1000   398  

Ιδιότητες Ai, Bj DXi-j(175) CODi-j(175) CTDi-j(175) DXi-j(174) CODi-j(174) CTDi-j(174) 

Ανδρ -16 12 86 -11 0 1 
Γυν 16 21 86 11 1 1 
Ερ1-1 29 54 259 8 0 0 
Ερ1-2 -7 8 25 15 2 2 
Ερ1-3 -2 1 2 13 1 1 
Ερ1-4 -20 72 223 -36 12 14 
Ερ2-1 32 67 328 7 0 0 
Ερ2-2 5 3 11 8 1 1 
Ερ2-3 -28 83 297 -25 3 4 
Ερ2-4 -10 40 111 10 2 2 
Ερ6-1 2 1 2 15 1 2 
Ερ6-2 9 19 56 -56 36 40 
Ερ6-3 -2 2 4 7 1 1 
Ερ6-4 5 3 9 11 1 1 
Ερ6-5 -14 23 79 23 3 4 
Ερ7-1 1 3 8 0 0 0 
Ερ7-2 -6 27 72 7 1 1 
Ερ7-3 15 27 95 5 0 0 
Ερ7-4 7 3 16 23 2 3 
Ερ7-5 -17 40 132 -34 8 10 

Πίνακας 1.4. Ο  πίνακας συντεταγμένων στηλών και δεικτών στηλών της κύριας κανονικοποίησης. 

Πίνακας 2.1. Περιγραφή των κόμβων Ci  της Ανιούσας Ιεραρχικής Ταξινόμησης (CAH.). 
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Ερ11-1 -4 8 22 7 1 1 
Ερ11-2 -16 12 79 -13 0 1 
Ερ11-3 18 35 128 5 0 0 
Ερ11-4 2 2 4 2 0 0 
Ερ12-1 -12 36 105 15 3 3 
Ερ12-2 5 1 10 39 3 11 
Ερ12-3 6 9 28 -54 34 38 
Ερ12-4 1 3 8 0 0 0 
Ερ13-1 -34 131 461 36 7 10 
Ερ13-2 27 34 246 20 1 2 
Ερ13-3 8 23 66 0 0 0 
Ερ13-4 -2 7 17 -56 400 391 
Ερ14_Α-1 1 3 8 0 0 0 
Ερ14_Α-2 -3 13 35 3 1 1 
Ερ14_Α-3 -2 7 17 -56 400 391 
Ερ14_Α-4 3 2 6 7 0 0 
Ερ14_Α-5 1 0 0 46 4 19 
Ερ14_Γ-1 -3 2 7 10 1 1 
Ερ14_Γ-2 4 2 7 -49 19 23 
Ερ14_Γ-3 5 2 8 15 1 1 
Ερ14_Γ-4 3 1 4 13 1 1 
Ερ14_Γ-5 -8 17 49 11 2 2 
Ερ8-1 -16 15 75 -20 1 2 
Ερ8-2 10 9 35 11 1 1 
Ερ8-3 4 2 7 8 1 1 
Ερ8-4 2 6 15 0 0 0 
Ερ10-ΟΧΙ 1 0 1 31 3 6 
Ερ10-ΝΑΙ -1 0 1 -31 3 6 
Ερ3_1-ΟΧΙ -13 13 55 -28 3 5 
Ερ3_1-ΝΑΙ 13 8 55 28 2 5 
Ερ3_2-ΟΧΙ 13 8 62 -28 2 5 
Ερ3_2-ΝΑΙ -13 16 62 28 3 5 
Ερ3_3-ΟΧΙ 12 5 63 -20 1 3 
Ερ3_3-ΝΑΙ -12 19 63 20 3 3 
Ερ3_4-ΟΧΙ 7 2 27 -16 0 2 
Ερ3_4-ΝΑΙ -7 8 27 16 2 2 
Ερ3_5-ΟΧΙ 10 4 39 38 3 11 
Ερ3_5-ΝΑΙ -10 12 39 -38 9 11 
Ηλ.Ομάδα-1 -9 11 36 16 2 2 
Ηλ.Ομάδα-2 7 3 14 -39 6 9 

Ηλ.Ομάδα-3 2 0 1 23 2 3 
 

Κόμβος Ci  173   172  
A(C(i))  170   171  

B(C(i))  167   64  

Βάρος m(Ci)  386   602  

Ιδιότητες Ai, Bj DXi-j(173) CODi-j(173) CTDi-j(173) DXi-j(172) CODi-j(172) CTDi-j(172) 

Ανδρ 2 0 0 29 3 8 
Γυν -2 0 0 -29 5 8 
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Ερ1-1 -2 0 0 37 8 12 
Ερ1-2 -28 86 63 7 1 1 
Ερ1-3 -5 2 2 -46 25 28 
Ερ1-4 35 157 111 1 0 0 
Ερ2-1 1 0 0 -17 2 3 
Ερ2-2 -15 25 18 13 2 2 
Ερ2-3 -6 3 2 4 0 0 
Ερ2-4 21 129 82 0 0 0 
Ερ6-1 -21 32 27 17 3 3 
Ερ6-2 0 0 0 11 2 2 
Ερ6-3 1 0 0 4 0 0 
Ερ6-4 -15 18 15 16 3 3 
Ερ6-5 35 102 81 -48 23 27 
Ερ7-1 0 0 0 1 0 0 
Ερ7-2 1 0 0 0 0 0 
Ερ7-3 4 1 1 20 4 5 
Ερ7-4 3 0 0 -27 4 6 
Ερ7-5 -7 5 4 5 0 0 
Ερ11-1 -12 45 29 -54 107 102 
Ερ11-2 18 11 17 28 3 7 
Ερ11-3 -3 1 0 24 5 6 
Ερ11-4 -3 4 3 3 1 1 
Ερ12-1 -2 0 0 2 0 0 
Ερ12-2 -2 0 0 44 6 22 
Ερ12-3 3 2 1 10 2 2 
Ερ12-4 0 0 0 -56 665 598 
Ερ13-1 -9 6 5 1 0 0 
Ερ13-2 9 3 4 -10 0 1 
Ερ13-3 0 0 0 9 2 2 
Ερ13-4 0 0 0 0 0 0 
Ερ14_Α-1 0 0 0 1 0 0 
Ερ14_Α-2 7 43 26 0 0 0 
Ερ14_Α-3 0 0 0 0 0 0 
Ερ14_Α-4 -12 21 15 10 2 2 
Ερ14_Α-5 5 1 2 -11 0 2 
Ερ14_Γ-1 14 30 21 6 1 1 
Ερ14_Γ-2 7 6 4 12 2 2 
Ερ14_Γ-3 -8 4 4 -37 11 14 
Ερ14_Γ-4 -5 2 2 16 2 3 
Ερ14_Γ-5 -8 13 9 3 0 0 
Ερ8-1 11 5 6 21 2 4 
Ερ8-2 -8 5 4 21 4 5 
Ερ8-3 -2 1 0 -45 27 29 
Ερ8-4 0 0 0 2 0 0 
Ερ10-ΟΧΙ -39 55 74 32 5 9 
Ερ10-ΝΑΙ 39 70 74 -32 6 9 
Ερ3_1-ΟΧΙ -20 21 20 -41 11 15 
Ερ3_1-ΝΑΙ 20 13 20 41 6 15 
Ερ3_2-ΟΧΙ -7 1 2 -14 1 2 
Ερ3_2-ΝΑΙ 7 3 2 14 1 2 
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Ερ3_3-ΟΧΙ -2 0 0 -7 0 1 
Ερ3_3-ΝΑΙ 2 1 0 7 1 1 
Ερ3_4-ΟΧΙ -8 2 5 -9 0 1 
Ερ3_4-ΝΑΙ 8 7 5 9 1 1 
Ερ3_5-ΟΧΙ -12 4 9 47 7 26 
Ερ3_5-ΝΑΙ 12 12 9 -47 23 26 
Ηλ.Ομάδα-1 -18 33 24 7 1 1 
Ηλ.Ομάδα-2 2 0 0 -32 7 9 

Ηλ.Ομάδα-3 16 12 12 25 4 5 
 

Κόμβος Ci  170   167   
A(C(i))  165   163   

B(C(i))  160   155   

Βάρος m(Ci)  182   205   

Ιδιότητες Ai, Bj DXi-j(170) CODi-j(170) CTDi-j(170) DXi-j(167) CODi-j(167) CTDi-j(167)  

Ανδρ -12 1 1 29 16 10  
Γυν 12 2 1 -29 26 10  
Ερ1-1 -24 6 3 -3 0 0  
Ερ1-2 0 0 0 23 34 10  
Ερ1-3 12 3 1 -9 5 1  
Ερ1-4 12 4 1 -11 9 3  
Ερ2-1 -24 6 3 -22 12 5  
Ερ2-2 0 0 0 6 2 1  
Ερ2-3 32 17 6 16 11 4  
Ερ2-4 -8 4 1 0 0 0  
Ερ6-1 4 0 0 -43 75 24  
Ερ6-2 0 0 0 0 0 0  
Ερ6-3 -24 28 8 9 9 2  
Ερ6-4 4 0 0 26 31 10  
Ερ6-5 16 5 2 9 3 1  
Ερ7-1 0 0 0 0 0 0  
Ερ7-2 -24 56 15 -7 12 3  
Ερ7-3 8 1 0 4 1 0  
Ερ7-4 28 7 4 -1 0 0  
Ερ7-5 -12 3 1 3 1 0  
Ερ11-1 0 0 0 2 1 0  
Ερ11-2 -4 0 0 1 0 0  
Ερ11-3 4 0 0 9 3 1  
Ερ11-4 0 0 0 -11 32 8  
Ερ12-1 -16 9 3 21 43 11  
Ερ12-2 44 12 12 -21 7 6  
Ερ12-3 -28 28 8 0 0 0  
Ερ12-4 0 0 0 0 0 0  
Ερ13-1 4 0 0 40 72 23  
Ερ13-2 -4 0 0 -40 30 19  
Ερ13-3 0 0 0 0 0 0  
Ερ13-4 0 0 0 0 0 0  
Ερ14_Α-1 0 0 0 0 0 0  
Ερ14_Α-2 -56 615 163 0 0 0  
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Ερ14_Α-3 0 0 0 0 0       0  
Ερ14_Α-4 0 0 0 -14 15       4  
Ερ14_Α-5 56 17 23 14 3 3  
Ερ14_Γ-1 -12 5 1 4 2 0  
Ερ14_Γ-2 12 4 1 4 1 0  
Ερ14_Γ-3 -20 6 2 26 25 8  
Ερ14_Γ-4 12 2 1 21 20 6  
Ερ14_Γ-5 8 3 1 -56 318 83  
Ερ8-1 16 2 1 27 18 8  
Ερ8-2 8 1 0 -25 23 8  
Ερ8-3 -24 14 4 -3 0 0  
Ερ8-4 0 0 0 0 0 0  
Ερ10-ΟΧΙ 12 1 1 -9 2 1  
Ερ10-ΝΑΙ -12 1 1 9 2 1  
Ερ3_1-ΟΧΙ -12 2 1 -10 3 1  
Ερ3_1-ΝΑΙ 12 1 1 10 2 1  
Ερ3_2-ΟΧΙ -36 9 7 27 13 9  
Ερ3_2-ΝΑΙ 36 17 7 -27 26 9  
Ερ3_3-ΟΧΙ -24 3 4 -26 10 11  
Ερ3_3-ΝΑΙ 24 12 4 26 36 11  
Ερ3_4-ΟΧΙ 8 0 0 -17 4 5  
Ερ3_4-ΝΑΙ -8 1 0 17 17 5  
Ερ3_5-ΟΧΙ 4 0 0 -2 0 0  
Ερ3_5-ΝΑΙ -4 0 0 2 0 0  
Ηλ.Ομάδα-1 -56 72 23 -12 9 2  
Ηλ.Ομάδα-2 20 5 2 21 14 5  

Ηλ.Ομάδα-3 36 14 6 -9 2 1  

 

 

 

 

Κόμβος Ci  175   174  

A(C(i))  172   173  

B(C(i))  174   21  

Βάρος m(Ci)  1000   398  

Ιδιότητες Ai, Bj Xi-j(175) CORi-j(175) CTRi-j(175) Xi-j(174) CORi-j(174) CTRi-j(174) 

Ανδρ 35 0 0 44 12 52 
Γυν 21 0 0 11 21 52 
Ερ1-1 25 0 0 8 54 156 
Ερ1-2 10 0 0 14 8 15 
Ερ1-3 11 0 0 13 1 1 
Ερ1-4 9 0 0 21 72 134 
Ερ2-1 26 0 0 6 67 198 
Ερ2-2 11 0 0 8 3 6 
Ερ2-3 15 0 0 32 83 179 
Ερ2-4 4 0 0 10 40 67 
Ερ6-1 16 0 0 14 1 1 

Πίνακας 2.2. Η Συμβολή των ιδιοτήτων Αi στη διάσπαση των κόμβων Ci. 
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Ερ6-2 7 0 0 2 19 34 
Ερ6-3 5 0 0 6 2 3 
Ερ6-4 14 0 0 11 3 5 
Ερ6-5 14 0 0 22 23 48 
Ερ7-1 1 0 0 0 3 5 
Ερ7-2 3 0 0 6 27 43 
Ερ7-3 14 0 0 5 27 57 
Ερ7-4 27 0 0 22 3 10 
Ερ7-5 12 0 0 22 40 80 
Ερ11-1 4 0 0 6 8 13 
Ερ11-2 33 0 0 43 12 48 
Ερ11-3 16 0 0 5 35 77 
Ερ11-4 3 0 0 2 2 3 
Ερ12-1 7 0 0 14 36 63 
Ερ12-2 41 0 0 38 1 6 
Ερ12-3 7 0 0 3 9 17 
Ερ12-4 1 0 0 0 3 5 
Ερ13-1 15 0 0 35 131 278 
Ερ13-2 35 0 0 19 34 148 
Ερ13-3 5 0 0 0 23 40 
Ερ13-4 1 0 0 2 7 10 
Ερ14_Α-1 1 0 0 0 3 5 
Ερ14_Α-2 1 0 0 3 13 21 
Ερ14_Α-3 1 0 0 2 7 10 
Ερ14_Α-4 8 0 0 6 2 4 
Ερ14_Α-5 45 0 0 44 0 0 
Ερ14_Γ-1 8 0 0 10 2 4 
Ερ14_Γ-2 10 0 0 8 2 4 
Ερ14_Γ-3 17 0 0 14 2 5 
Ερ14_Γ-4 15 0 0 13 1 2 
Ερ14_Γ-5 6 0 0 11 17 29 
Ερ8-1 27 0 0 37 15 45 
Ερ8-2 17 0 0 11 9 21 
Ερ8-3 10 0 0 8 2 4 
Ερ8-4 1 0 0 0 6 9 
Ερ10-ΟΧΙ 31 0 0 30 0 0 
Ερ10-ΝΑΙ 25 0 0 25 0 0 
Ερ3_1-ΟΧΙ 21 0 0 29 13 33 
Ερ3_1-ΝΑΙ 35 0 0 27 8 33 
Ερ3_2-ΟΧΙ 37 0 0 29 8 37 
Ερ3_2-ΝΑΙ 19 0 0 27 16 37 
Ερ3_3-ΟΧΙ 44 0 0 37 5 38 
Ερ3_3-ΝΑΙ 12 0 0 19 19 38 
Ερ3_4-ΟΧΙ 44 0 0 40 2 16 
Ερ3_4-ΝΑΙ 11 0 0 16 8 16 
Ερ3_5-ΟΧΙ 42 0 0 37 4 24 
Ερ3_5-ΝΑΙ 13 0 0 19 12 24 
Ηλ.Ομάδα-1 11 0 0 16 11 22 
Ηλ.Ομάδα-2 21 0 0 17 3 9 

Ηλ.Ομάδα-3 23 0 0 22 0 1 
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Κόμβος Ci  173   172  

A(C(i))  170   171  

B(C(i))  167   64  

Βάρος m(Ci)  386   602  

Ιδιότητες Ai, Bj Xi-j(173) CORi-j(173) CTRi-j(173) Xi-j(172) CORi-j(172) CTRi-j(172) 

Ανδρ 44 11 47 28 12 34 
Γυν 11 19 47 27 21 34 
Ερ1-1 8 52 147 37 54 103 
Ερ1-2 15 9 18 7 8 10 
Ερ1-3 13 1 2 10 1 1 
Ερ1-4 20 59 109 1 72 89 
Ερ2-1 7 65 188 39 67 131 
Ερ2-2 8 3 5 13 3 4 
Ερ2-3 31 75 159 4 83 118 
Ερ2-4 10 43 71 0 40 44 
Ερ6-1 15 0 1 17 1 1 
Ερ6-2 0 31 55 10 19 22 
Ερ6-3 7 2 3 4 2 2 
Ερ6-4 11 2 4 16 3 4 
Ερ6-5 23 26 54 8 23 32 
Ερ7-1 0 3 4 1 3 3 
Ερ7-2 7 29 46 0 27 29 
Ερ7-3 5 26 54 20 27 38 
Ερ7-4 23 2 7 29 3 6 
Ερ7-5 21 32 63 5 40 53 
Ερ11-1 7 9 15 2 8 9 
Ερ11-2 42 11 43 27 12 31 
Ερ11-3 5 34 73 23 35 51 
Ερ11-4 2 1 2 3 2 2 
Ερ12-1 15 39 69 2 36 42 
Ερ12-2 39 0 2 43 1 4 
Ερ12-3 2 18 32 9 9 11 
Ερ12-4 0 3 4 1 3 3 
Ερ13-1 36 142 298 1 131 183 
Ερ13-2 20 32 134 46 34 98 
Ερ13-3 0 23 39 8 23 26 
Ερ13-4 0 3 4 0 7 7 
Ερ14_Α-1 0 3 4 1 3 3 
Ερ14_Α-2 3 14 23 0 13 14 
Ερ14_Α-3 0 3 4 0 7 7 
Ερ14_Α-4 7 2 3 9 2 2 
Ερ14_Α-5 46 0 1 45 0 0 
Ερ14_Γ-1 10 3 5 6 2 3 
Ερ14_Γ-2 7 6 11 12 2 3 
Ερ14_Γ-3 15 1 3 19 2 3 
Ερ14_Γ-4 13 1 1 16 1 1 
Ερ14_Γ-5 11 19 33 3 17 19 
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Ερ8-1 36 13 39 21 15 30 
Ερ8-2 11 8 19 21 9 14 
Ερ8-3 8 2 3 12 2 3 
Ερ8-4 0 6 9 2 6 6 
Ερ10-ΟΧΙ 31 0 0 31 0 0 
Ερ10-ΝΑΙ 25 0 0 24 0 0 
Ερ3_1-ΟΧΙ 28 10 26 16 13 22 
Ερ3_1-ΝΑΙ 28 6 26 40 8 22 
Ερ3_2-ΟΧΙ 28 10 44 42 8 25 
Ερ3_2-ΝΑΙ 28 19 44 14 16 25 
Ερ3_3-ΟΧΙ 36 6 43 48 5 25 
Ερ3_3-ΝΑΙ 20 22 43 7 19 25 
Ερ3_4-ΟΧΙ 39 3 19 47 2 11 
Ερ3_4-ΝΑΙ 16 10 19 8 8 11 
Ερ3_5-ΟΧΙ 38 2 15 46 4 16 
Ερ3_5-ΝΑΙ 18 8 15 9 12 16 
Ηλ.Ομάδα-1 16 13 25 7 11 14 
Ηλ.Ομάδα-2 16 6 14 24 3 6 

Ηλ.Ομάδα-3 23 0 0 24 0 0 
 

Κόμβος Ci  170   167  
A(C(i))  165   163  

B(C(i))  160   155  

Βάρος m(Ci)  182   205  

Ιδιότητες Ai, Bj Xi-j(170) CORi-j(170) CTRi-j(170) Xi-j(167) CORi-j(167) CTRi-j(167) 

Ανδρ 45 6 27 43 6 20 
Γυν 10 10 27 12 10 20 
Ερ1-1 7 24 80 9 29 68 
Ερ1-2 0 18 40 28 88 139 
Ερ1-3 10 0 0 15 4 7 
Ερ1-4 38 178 379 3 11 16 
Ερ2-1 7 25 85 6 43 103 
Ερ2-2 0 20 44 15 6 9 
Ερ2-3 28 19 47 34 67 118 
Ερ2-4 21 140 269 0 11 15 
Ερ6-1 3 18 44 25 14 26 
Ερ6-2 0 13 26 0 20 29 
Ερ6-3 7 1 3 6 1 1 
Ερ6-4 3 14 34 19 4 8 
Ερ6-5 42 102 242 6 12 21 
Ερ7-1 0 1 2 0 2 2 
Ερ7-2 7 14 27 6 15 20 
Ερ7-3 7 6 15 3 24 41 
Ερ7-4 24 0 1 22 3 6 
Ερ7-5 17 4 10 25 38 63 
Ερ11-1 0 7 13 12 55 76 
Ερ11-2 52 19 85 34 0 0 
Ερ11-3 3 18 44 6 17 30 
Ερ11-4 0 5 9 3 0 0 
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Ερ12-1 14 13 26 15 30 44 
Ερ12-2 38 0 2 40 0 0 
Ερ12-3 3 3 6 0 20 29 
Ερ12-4 0 1 2 0 2 2 
Ερ13-1 31 35 85 40 129 225 
Ερ13-2 24 6 31 15 32 114 
Ερ13-3 0 9 18 0 14 20 
Ερ13-4 0 1 2 0 2 2 
Ερ14_Α-1 0 1 2 0 2 2 
Ερ14_Α-2 7 47 86 0 4 5 
Ερ14_Α-3 0 1 2 0 2 2 
Ερ14_Α-4 0 15 32 12 6 9 
Ερ14_Α-5 49 1 5 43 0 1 
Ερ14_Γ-1 17 23 48 3 8 11 
Ερ14_Γ-2 10 0 0 3 14 22 
Ερ14_Γ-3 10 5 12 19 0 1 
Ερ14_Γ-4 10 2 5 15 0 0 
Ερ14_Γ-5 7 0 0 15 38 55 
Ερ8-1 42 14 50 31 1 4 
Ερ8-2 7 11 28 15 0 1 
Ερ8-3 7 2 4 9 0 0 
Ερ8-4 0 2 4 0 4 5 
Ερ10-ΟΧΙ 10 25 100 49 31 91 
Ερ10-ΝΑΙ 45 31 100 6 39 91 
Ερ3_1-ΟΧΙ 17 1 3 37 36 74 
Ερ3_1-ΝΑΙ 38 1 3 19 22 74 
Ερ3_2-ΟΧΙ 24 8 40 31 3 10 
Ερ3_2-ΝΑΙ 31 15 40 25 5 10 
Ερ3_3-ΟΧΙ 35 3 27 37 3 17 
Ερ3_3-ΝΑΙ 21 12 27 19 10 17 
Ερ3_4-ΟΧΙ 35 4 32 43 0 0 
Ερ3_4-ΝΑΙ 21 14 32 12 0 0 
Ερ3_5-ΟΧΙ 31 5 40 43 0 0 
Ερ3_5-ΝΑΙ 24 17 40 12 0 0 
Ηλ.Ομάδα-1 7 2 5 25 52 83 
Ηλ.Ομάδα-2 17 1 4 15 5 10 

Ηλ.Ομάδα-3 31 5 15 15 8 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 2.3. Η Συμβολή των ιδιοτήτων Αi στο χαρακτηρισμό των κόμβων Ci. 
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Ερωτηματολόγιο 
 

 

 
 

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
Στα πλαίσια μία έρευνας που κάνουμε με τη συμμετοχή χρηστών του διαδικτύου σε ιστοσελίδες που 
παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών δημοπρασιών, θα θέλαμε να αφιερώσετε 5 λεπτά από το χρόνο 
σας για την συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου. 
 
 
Ηλικία: ………. χρονών 
 
Φύλο: [ ] Άντρας   [ ] Γυναίκα 
 
1.  Πόσο συχνά εισέρχεστε σε ιστοσελίδες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών δημοπρασιών 
(μία επιλογή); 
 
[ ] 1-2 φορές το χρόνο 
[ ] 1 φορά το μήνα 
[ ] Περισσότερες από 2 φορές το μήνα 
[ ] Σε εβδομαδιαία βάση 
 
2. Πόσο συχνά αγοράζετε από ιστοσελίδες ηλεκτρονικών δημοπρασιών (μία επιλογή); 
 
[ ] Έχω αγοράσει μία φορά παλιότερα 
[ ] Το πολύ να κάνω 1 αγορά το χρόνο 
[ ] Τουλάχιστον 2-3 φορές το χρόνο θα κάνω αγορές 
[ ] Κάνω μία αγορά σε μηνιαία βάση ή και πιο σύντομα (π.χ. μία το 15ήμερο) 
 
3. Για ποίες από τις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων έχετε συμμετάσχει σε ηλεκτρονικές 
δημοπρασίες (δυνατότητα πολλαπλών επιλογών);  
 
[ ] Είδη πληροφορικής, Είδη τηλεπικοινωνίας (κινητά τηλέφωνα και PDAs), Βιντεοκάμερες και 
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές 
 
[ ] CD και DVD, Video games, Βιβλία 
 
[ ] Είδη ρουχισμού 
 
[ ] Ρολόγια και κοσμήματα, Συλλεκτικά είδη 
 
[ ] Λοιπά Είδη 
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6. Ποιο είναι το ελάχιστα αποδεκτό ποσοστό στο προφίλ ανατροφοδότησης του πωλητή (seller 
feedback profile/rating) για να κάνετε προσφορά για ένα προϊόν σε μία δημοπρασία (μία 
επιλογή); 
 
[ ] Δεν με ενδιαφέρει. Ποτέ δεν κοιτάζω 
 
[ ] Μέχρι 90% 
 
[ ] Από 90% έως και 95% 
 
[ ] Από 95% έως 98% 
 
[ ] Από 98% έως 100% 
 
7. Πόσες φωτογραφίες θεωρείτε απαραίτητες στην παρουσίαση προϊόντος για να κάνετε 
προσφορά σε μία δημοπρασία (μία επιλογή); 
 
[ ] Καμία. Δεν χρειάζομαι φωτογραφία για να κάνω προσφορά σε ένα προϊόν. 
 
[ ] 1 φωτογραφία είναι αρκετή. 
 
[ ] 2 φωτογραφίες. 1 στην συνοπτική και 1 στην αναλυτική παρουσίαση. 
 
[ ] 3 έως 4 φωτογραφίες.   
 
[ ] Περισσότερες από 4 φωτογραφίες. 
 
8. Ποιόν τρόπο προτιμάτε για τις πληρωμές σας σε μία δημοπρασία;  
 
[ ] PayPal 
[ ] Κατάθεση σε τράπεζα 
[ ] Πιστωτική κάρτα 
[ ] Προσωπική επιταγή 
 
10. Αντιμετωπίσατε ποτέ κάποιο πρόβλημα με την αγορά προϊόντων μέσω ηλεκτρονικών 
δημοπρασιών;  
 
[ ] Όχι 
 
[ ] Ναι  
 
11. Πόσο ασφαλείς νιώθετε αγοράζοντας προϊόντα μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών (μία 
επιλογή); 
 
[ ] Απολύτως ασφαλείς 
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[ ] Αρκετά ασφαλείς 
 
[ ] Λίγο ασφαλείς 
 
[ ] Καθόλου ασφαλείς 
 
12. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τις ιστοσελίδες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
δημοπρασιών που χρησιμοποιείται  (μία επιλογή);  
 
[ ] Απολύτως ικανοποιημένοι  
 
[ ] Αρκετά ικανοποιημένοι 
 
[ ] Λίγο ικανοποιημένοι 
 
[ ] Καθόλου ικανοποιημένοι 
 
13. Θα συνεχίσετε να αγοράζεται προϊόντα από ιστοσελίδες ηλεκτρονικών δημοπρασιών (μία 
επιλογή); 
 
[ ] Σίγουρα ναι 
 
[ ] Μάλλον ναι 
 
[ ] Μάλλον όχι 
 
[ ] Σίγουρα όχι 
 
14. Βαθμολογείστε πόσο επηρεάζουν οι παρακάτω παράγοντες τη συμμετοχή σας σε μία 
ηλεκτρονική δημοπρασία (1-καθόλου έως 5-πάρα πολύ); 
 
[ ] Τιμή πώλησης 
 
[ ] Ύπαρξη προσφορών από άλλους υποψήφιους αγοραστές 
 
 

Σας ευχαριστούμε πολύ! 
 
 
 
 
 
 


