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ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Οι εξελίξεις στην διαδικτυακή οργάνωση του κοινωνικοοικονομικού γίγνεσθαι 
έχει δημιουργήσει μια νέα οικονομική εποχή η οποία αφενός δεν έχει ακόμα 
αναγνωριστεί από τις επίσημες οικονομικές στατιστικές, και αφετέρου, λόγω του 
πρωτόγνωρου χαρακτήρα της, δεν μπορεί να μελετηθεί και αναλυθεί στην βάση των 
παραδοσιακών οικονομικών ταξινομήσεων και μεθόδων. Το πρώτο βήμα για την 
κατανόηση της διαμορφωθείσας και συνεχώς ανελισσόμενης αυτής κατάστασης είναι 
η επινόηση νέων στατιστικών μέτρων και δεικτών για την περιγραφή της. Η παρούσα 
Διδακτορική Διατριβή (ΔΔ) αποσκοπεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτού του 
προβλήματος για την χώρα μας.   

Το θέμα της διατριβής αυτής είναι η ανάπτυξη σαφούς ορολογίας και νέων 
στατιστικών ορισμών που στοχεύουν να περιγράψουν με ακρίβεια και συνέπεια την 
αυξανόμενη διαδικτυακή οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Η ΔΔ αξιοποιεί 
θεωρητικά και αναπροσαρμόζει εμπειρικά το πλαίσιο μέτρησης που προτάθηκε από 
το Κέντρο Έρευνας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Centre of Research for Electronic 
Commerce – CREC) του Πανεπιστημίου Texas στο Austin των ΗΠΑ.  

Η παρούσα ΔΔ διακρίνει τέσσερεις τομείς ή στρώματα της ελληνικής 
διαδικτυακής οικονομικής δραστηριότητας: τα ηλεκτρονικά δίκτυα, τις ηλεκτρονικές 
εφαρμογές, την ηλεκτρονική διαμεσολάβηση, και, το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σε 
θεωρητικό επίπεδο, η ταξινόμηση των ελληνικών επιχειρήσεων στα τέσσερα αυτά 
στρώματα επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη καινοτομικού βασειακού αλγορίθμου ο 
οποίος χρησιμοποιεί φίλτρο έξι ερωτήσεων-κλειδιών με σκοπό την δημιουργία της 
Βάσης Δεδομένων ΨΗΦΟ. Σε εμπειρικό επίπεδο, χρησιμοποιείται στατιστικό 
πληθυσμιακό δείγμα 27498 επιχειρήσεων, από το οποίο αντλείται πιλοτικό δείγμα 
379 επιχειρήσεων που τροφοδοτούν την ΨΗΦΟ στην βάση δύο οικονομικών 
μεταβλητών-κλειδιών: κύκλος εργασιών και απασχολούμενοι. 

Βασικά συμπεράσματα από την στατιστική ανάλυση είναι ότι η διαδικτυακή 
οικονομία στην χώρα μας αυξάνεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Έτσι, μεταξύ του 
2003 και του 2006 ο κύκλος εργασιών για τον τομέα του η-εμπορίου αυξήθηκε κατά 
20%, και για την η-διαμεσολάβηση κατά 44%,  ενώ η απασχόληση αυξήθηκε κατά 
40% και 480% αντίστοιχα. Για τις η-εφαρμογές η αύξηση ήταν 14% και 65% 
αντίστοιχα. Ο τομέας των η-δικτύων, ή κύριας υποδομής, επέδειξε αύξηση 2% και 
6% αντίστοιχα. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 
Observed acceleration of the internet-based socioeconomic developments 

demands an urgent reconsideration of the statistical classifications of economic 
activity so that today’s economic transactions are understood and analysed. 
Traditional statistical measures are not appropriate if we are to study national 
economies and international economic and social phenomena which are today 
strongly interconnected.  We need urgently to devise new statistical measures to 
describe our economies. This Doctorate Thesis (DT) aims at contributing to the 
theoretical and empirical debate concerning the study of the evolution of the digital 
economy in Greece.  

The thesis deals with the development of a concise and comprehensive set of 
statistical rubrics which will enable us to describe accurately and consistently the 
Greek digital economic developments. This DT utilizes theoretically and adjusts 
empirically the measurement framework proposed by the Centre of Research for 
Electronic Commerce – CREC of the University of Texas at Austin in the United 
States.  

Four economic sectors or layers are distinguished: electronic networks, 
electronic applications, electronic intermediaries and electronic commerce. On a 
theoretical level, Greek business firms are classified and assigned in these four sectors 
by devising an innovative database algorithm which uses a filter of six key-questions 
aiming at the construction of the Data Base DIGE. On the empirical level, a balanced 
statistical "populational" sample of 27,498 business firms is used in order to draw a 
pilot-sample of  379 firms which are to be fed into DIGE on the basis of two 
economic key-variables: turnover and employment.  

Among the findings of the statistical analysis is the impressive growth rates of 
the internet economy in Greece. Thus, between 2003 and 2006, turnover in the sector 
of e-commerce increased by almost 20% and for the e-intermediacy by 44%, while 
employment  increased by 40% and 480% correspondingly. Concerning the e-
applications, the corresponding increase was 14% and 65%. The sector of e-networks, 
or main internet infra-structure, showed an increase of 2% and 6% correspondingly.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ  

ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (ΔΔ) 
 

 

Το κεφάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό. Τεκμηριώνει το αντικείμενο της ΔΔ και 

παρουσιάζει τους ερευνητικούς στόχους, την πρωτοτυπία και την διάρθρωση της 

διατριβής. Διαρθρώνεται σε πέντε ενότητες. 
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1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στη μακροοικονομική θεωρία, οι τεχνολογικές αλλαγές θεωρούνται ως ένας από 

τους βασικούς παράγοντες της οικονομικής ανάπτυξης. Οι μεγάλες τεχνολογικές 

ανακαλύψεις ήταν ανέκαθεν αυτές που προκάλεσαν και σηματοδότησαν τις 

σπουδαιότερες αλλαγές στην ιστορία της οικονομίας, όπως για παράδειγμα συνέβη 

κατά τη βιομηχανική επανάσταση. Η ανακάλυψη όμως και μαζική χρήση του 

διαδικτύου προκάλεσε τόσο μεγάλες επιπτώσεις στη λειτουργία των αγορών, που 

οδήγησε τους ερευνητές στον επανακαθορισμό της οικονομίας, μέσω της περιγραφής 

της νέας οικονομικής πραγματικότητας, που ονομάστηκε ψηφιακή οικονομία. 

Η ψηφιακή οικονομία – εναλλακτικά αποκαλούμενη στην διατριβή αυτή και 

διαδικτυακή οικονομία ή νέα οικονομία – αποτελείται από τις επιχειρήσεις που 

δημιουργούν έσοδα μέσα από το διαδίκτυο ή λόγω της ύπαρξης του διαδικτύου. Η 

φύση του διαδικτύου οδηγεί σε νέους τρόπους διεξαγωγής του εμπορίου και της 

παροχής υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων 

και πρακτικών. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, προκύπτει η ανάγκη εντοπισμού και 

κατηγοριοποίησης των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην ψηφιακή οικονομία, 

καθώς και η ανάγκη μέτρησης του όγκου και του ρυθμού ανάπτυξής της. 

 

1.2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

Οι μέχρι τώρα έρευνες μέτρησης του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού 

εμπορίου στην Ελλάδα εστιάζουν στη διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ), επικεντρώνοντας κυρίως στο Διαδίκτυο και στον τρόπο που 

αυτό διευκολύνει τις συναλλαγές αγοραπωλησίας προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτή η 

ερευνητική λογική συνάδει με τις περισσότερες παγκοσμίως προσεγγίσεις μέτρησης 

της έκτασης της διαδικτυακής οικονομίας, σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο. Οι κυριότεροι 

διεθνείς φορείς που διεξάγουν παρόμοιες έρευνες είναι ο ΟΟΣΑ, η EUROSTAT, το 

Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, το Bureau of Census των ΗΠΑ, καθώς και σχετικά 

παρατηρητήρια, όπως το ευρωπαϊκό E-business Watch.  
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Οι παραπάνω μετρήσεις στοχεύουν στην αποτίμηση του βαθμό ετοιμότητας της 

κάθε χώρας (e-readiness) για μια οικονομία που θα λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό 

ηλεκτρονικά και διαδικτυακά. Η αποτίμηση αυτή αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των 

κρατών και των διακρατικών οργανισμών, αφού η ψηφιοποίηση των συναλλαγών 

μεταξύ επιχειρήσεων, πολιτών – καταναλωτών και κυβερνήσεων αποδεδειγμένα 

συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των 

συναλλαγών αυτών και κατ’ επέκταση της λειτουργίας της οικονομίας και της 

κοινωνίας. 

Παρόλα αυτά, ελάχιστες προσεγγίσεις έχουν εμβαθύνει στη δομή και 

λειτουργία, στους νέους κανόνες και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που κυριαρχούν 

στην αναδυόμενη διαδικτυακή οικονομία. Η παρούσα έρευνα φιλοδοξεί να καλύψει 

το κενό αυτό, βασιζόμενη στην πιο εμπεριστατωμένη από αυτές τις προσεγγίσεις, την 

έρευνα του Center of Research for Electronic Commerce (CREC) του Πανεπιστημίου 

Texas στο Austin των ΗΠΑ.  

Η κατάταξη των επιχειρήσεων στα τέσσερα στρώματα της ψηφιακής οικονομίας 

αποτελεί μια ερευνητική προσπάθεια που δε βασίζεται σε κανένα προϋπάρχον 

στοιχείο και ερευνητικό δεδομένο στην Ελλάδα. Επιπλέον, οι ίδιες οι επιχειρήσεις δεν 

έχουν καμία γνώση σχετικά με τη δομή και τη στρωματοποίηση της ψηφιακής 

οικονομίας. Έτσι, εφόσον δεν έχει οριστεί, τεκμηριωθεί και διαδοθεί η έννοια της 

ψηφιακής οικονομίας, τα δεδομένα της έρευνας προέρχονται από δεδομένα που 

βασίζονται στη λογική και τις δομές της παραδοσιακής οικονομίας. Η παρούσα 

ερευνητική προσπάθεια, συνεπώς, δεν έχει την ευχέρεια ούτε να χρησιμοποιήσει 

στοιχεία σχετικά με την ελληνική ψηφιακή οικονομία, ούτε όμως και να ενημερώσει 

τις επιχειρήσεις για το θεωρητικό πλαίσιο και έπειτα να πάρει απαντήσεις. Συνεπώς η 

πρόκληση ήταν η εύρεση του τρόπου κατάταξης των επιχειρήσεων με μεγιστοποίηση 

της αποδοτικότητας της έρευνας, δεδομένων των περιορισμένων χρονικών και 

ανθρώπινων πόρων που διέθετε η παρούσα ερευνητική προσπάθεια. Η μεγιστοποίηση 

της αποδοτικότητας της έρευνας πραγματοποιείται αφενός με την ελαχιστοποίηση 

του χρόνου και των απαιτούμενων πόρων και αφετέρου με τη μεγιστοποίηση της  

ακρίβειας των αποτελεσμάτων της. 
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1.3  ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Το αντικείμενο του έργου αφορά στη μέτρηση και την ανάλυση της οικονομίας 

του διαδικτύου στην Ελλάδα. Σκοπός της διατριβής είναι η διάγνωση της σημερινής 

πραγματικότητας της ελληνικής διαδικτυακής οικονομίας, της έκτασής και της 

δυναμικής της, της δομής και της εσωτερικής λειτουργίας της, καθώς και του ρυθμού 

ανάπτυξής της. Η έρευνα στοχεύει στην κατανόηση του νέου ψηφιακού οικονομικού 

περιβάλλοντος και στη διευκόλυνση της ένταξης των ελληνικών επιχειρήσεων σε 

αυτό,  αφενός μέσω της απεικόνισης, μέτρησης και ανάλυσης των επιμέρους 

στρωμάτων της ελληνικής διαδικτυακής οικονομίας και αφετέρου μέσω της 

κατάδειξης του τρόπου λειτουργίας της διαδικτυακής οικονομίας, που 

πραγματοποιείται με την περιγραφή της αλληλεπίδρασης των στρωμάτων της. 

Οι επιμέρους ερευνητικοί στόχοι της παρούσας διατριβής είναι οι εξής: 

 Διενέργεια πλήρους ανασκόπησης των ελληνικών ερευνών μέτρησης της 

διαδικτυακής οικονομίας 

 Διεξαγωγή στατιστικής έρευνας μέτρησης της ελληνικής διαδικτυακής 

οικονομίας, η οποία να αποτυπώνει τα εξής: 

o Τον όγκο της σε επίπεδο κύκλου εργασιών και αριθμού εργαζομένων 

o Το ρυθμό μεταβολής της (σύγκριση των ετών 2003 και 2006) 

o Τη δομή της μέσω της μέτρησης των επιμέρους τεσσάρων στρωμάτων που 

συνιστούν τη διαδικτυακή οικονομία. 

o Τον όγκο και το ρυθμό μεταβολής του κάθε στρώματος 

o Τη σύσταση του κάθε στρώματος σε επίπεδο κατηγορίας επιχειρήσεων 

που το συνιστούν, μέσω της ενδοστρωματικής ανάλυσης κατά κλάδο 

(ΣΤΑΚΟΔ 2003). 

 Δημιουργία βάσης δεδομένων της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας με την 

ονομασία ΨΗΦΟ, η οποία περιέχει τα στοιχεία των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία ανά στρώμα. 

 Δημιουργία εφαρμογής με την ονομασία «Interface της ΨΗΦΟ», η οποία αφενός 

να αποτελεί ένα εργαλείο CATI (Computer-assisted telephone interviewing) για 

τον ερευνητή της ψηφιακής οικονομίας, αφετέρου να διευκολύνει την επικοινωνία 

με τη βάση δεδομένων ψηφιακής οικονομίας ΨΗΦΟ. 
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 Δημιουργία ερωτηματολογίου και αλγορίθμου κατάταξης των επιχειρήσεων σε 

ένα ή περισσότερα στρώματα της ψηφιακής οικονομίας, βάσει των απαντήσεών 

τους στο ερωτηματολόγιο. 

 Προσαρμογή του θεωρητικού πλαισίου του CREC για τη βελτιστοποίηση της 

μέτρησης της ελληνικής διαδικτυακής οικονομίας και την ενσωμάτωση των 

ιδιαιτεροτήτων της. 

 

1.4  ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΔΔ 

 

Η διατριβή αυτή παρουσιάζει πρωτοτυπία σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο. 

Στο κεφάλαιο έξι, ενότητα 6.5, γίνεται αναλυτική παρουσίαση της συμβολής της 

διατριβής αυτής. Συνοπτικά, όσον αφορά το θεωρητικό επίπεδο, η ΔΔ συμβάλλει 

στην συνεχιζόμενη διεθνώς συζήτηση για την διαμόρφωση των απαιτούμενων νέων 

ορισμών και στατιστικών ταξινομήσεων της διαδικτυακής οικονομίας. Σε εμπειρικό 

επίπεδο η διατριβή αυτή: 

(1) Καλύπτει το κενό που υπάρχει στην ελληνική και γενικώτερη ευρωπαϊκή 

βιβλιογραφία για την κατανόηση και μελέτη της διαδικτυακής οικονομικής 

δραστηριότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρωτογενή έρευνα πεδίου και την 

στατιστική περιγραφή και κατάταξη της οικονομικής δραστηριότητας των ελληνικών 

επιχειρήσεων σε τέσσερεις τομείς ή στρώματα. 

(2) Επινοεί πρωτότυπο βασειακό εργαλείο ταξινόμησης της διαδικτυακής 

οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που είναι χρήσιμο στην ΕΣΥΕ και 

άλλους οργανισμούς στατιστικής καταγραφής και παρακολούθησης των οικονομικών 

εξελίξεων.  Με βάση το εργαλείο αυτό, κατασκευάζεται η  Βάση Δεδομένων ΨΗΦΟ, 

η οποία τροφοδοτείται πιλοτικά από την πληροφόρηση που συλλέχτηκε από την 

πρωτογενή έρευνα πεδίου.   

 

1.5  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΔ 

 

Η διατριβή αυτή αποτελείται από έξι κεφάλαια και δύο παραρτήματα. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, αφενός στον 

τομέα της ψηφιακής οικονομίας, και αφετέρου στο ζήτημα της μέτρησής της. Γίνεται 
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ανασκόπηση και ανάλυση των ερευνητικών προσεγγίσεων μέτρησης της 

διαδικτυακής οικονομίας στην Ελλάδα και οριοθετούνται οι κατευθύνσεις της 

έρευνας, ενώ πραγματοποιείται και αντιπαραβολή με τις προϋπάρχουσες μελέτες. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το εννοιολογικό πλαίσιο μέτρησης της ψηφιακής 

οικονομίας, όπως αυτό ορίστηκε από την πρωτοποριακή εργασία του Κέντρου 

Έρευνας Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Center of Research in Electronic Commerce – 

CREC) του Πανεπιστημίου Texas στο Austin των ΗΠΑ. Αναλύεται η δομή των 

τεσσάρων στρωμάτων της ψηφιακής οικονομίας, επισημαίνονται οι διαστρωματικές 

σχέσεις, όπως και οι κατηγορίες επιχειρήσεων που ανήκουν σε κάθε στρώμα. 

Γίνονται παρατηρήσεις επί των ερευνητικών επιλογών του CREC, κάτι που οδηγεί 

στην προσαρμογή τόσο του εννοιολογικού πλαισίου, όσο – κυριότερα –της 

μεθοδολογίας κατάταξης των επιχειρήσεων σε αυτό και της στατιστικής 

μεθοδολογίας. Τέλος, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο ρόλο της εκπαίδευσης στην 

ανάπτυξη και διάχυση του διαδικτύου και προτείνεται ο τρόπος ένταξής της στο 

θεωρητικό πλαίσιο του CREC. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία και ο γενικότερος σχεδιασμός 

που ακολουθήθηκε στην παρούσα έρευνα. Στη συνέχεια προσδιορίζεται η 

μεθοδολογία σχεδιασμού του ερωτηματολογίου, η στατιστική μεθοδολογία και οι 

λεπτομέρειες του τρόπου διεξαγωγής της έρευνας. Προσδιορίζονται οι απαιτήσεις 

αναφορικά με τη σχεδίαση της βάσης δεδομένων της ψηφιακής οικονομίας ΨΗΦΟ, 

καθώς και του λογισμικού υποστήριξης και διεξαγωγής της έρευνας, του Interface της 

ΨΗΦΟ. Τέλος, αναλύονται τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά την ερευνητική 

διαδικασία και ορίζονται κανόνες και τρόποι αντιμετώπισής τους. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η δομή της ΨΗΦΟ, μέσα από όλους τους 

πίνακες και τις συσχετίσεις τους. Στη συνέχεια αναλύεται το Interface της ΨΗΦΟ, 

τόσο ως προς τη σχέση του με τις έννοιες Interface και CATI, όσο και ως προς την 

εμφάνιση και λειτουργία του. Η ανάλυση του Interface της ΨΗΦΟ γίνεται μέσα από 

την παράθεση και επεξήγηση όλων των οθονών του προγράμματος. 

Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας. Η διάρθρωση του κεφαλαίου 

αυτού ξεκινά με την παρουσίαση των γενικών στατιστικών του δείγματος. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται οι ενδείκτες κύκλου εργασιών και αριθμού εργαζομένων 
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της ελληνικής διαδικτυακής οικονομίας για κάθε ένα από τα τέσσερα στρώματα του 

θεωρητικού πλαισίου. Αναλύονται τα ευρήματα και παρουσιάζεται η επιμέρους 

εικόνα στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Παρατίθενται διαπιστώσεις σχετικά 

με την ελληνική πραγματικότητα του διαδικτυακού επιχειρείν, που αποκτήθηκαν 

μέσα από την επαφή με τις επιχειρήσεις, στα πλαίσια της έρευνας. Επιπρόσθετα, 

γίνονται συγκεκριμένες επισημάνσεις περί του θέματος της κωδικοποίησης της 

δραστηριότητας των επιχειρήσεων και της προσαρμογής του στα νέα δεδομένα της 

ψηφιακής οικονομίας. Τέλος, γίνεται αξιολόγηση του θεωρητικού πλαισίου και της 

μεθοδολογίας της έρευνας, βάσει της εμπειρίας διεξαγωγής της. Η παρούσα έρευνα 

ολοκληρώνεται προτείνοντας πιθανές κατευθύνσεις για μελλοντική συνέχισή της. 

Το πρώτο παράρτημα περιλαμβάνει τον κώδικα του interface της ΨΗΦΟ. Το 

δεύτερο παράρτημα περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις του δείγματος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

 

Οι τεχνολογικές ανακαλύψεις και καινοτομίες απετέλεσαν πάντα ορόσημα στην 
εξέλιξη των πολιτισμών. Η ανακάλυψη όμως και μαζική χρήση του διαδικτύου έχει 
προκαλέσει τόσο εντυπωσιακές  επιπτώσεις στη λειτουργία των αγορών, ώστε να 
συγκρίνεται με την βιομηχανική επανάσταση. Είναι γεγονός ότι η παγκόσμια και οι 
εθνικές οικονομίες έχουν επανακαθοριστεί και η νέα πραγματικότητα ονομάστηκε 
ψηφιακή οικονομία. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εκτεταμένη ανασκόπηση και 
επισκόπηση του συνόλου των στατιστικών ερευνών και μελετών για τη μέτρηση της 
ελληνικής ψηφιακής οικονομίας. Η πληρότητα του κεφαλαίου αυτού δεν 
συναντήθηκε σε καμία άλλη εργασία, έρευνα, ή μελέτη για τη διαδικτυακή οικονομία 
στην Ελλάδα.  

Διαπιστώθηκε ότι στη σημερινή φάση ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας, οι 
μέχρι στιγμής διενεργηθείσες έρευνες και μετρήσεις στοχεύουν κατά κύριο λόγο στον 
προσδιορισμό του βαθμού ετοιμότητας της κάθε χώρας (e-readiness) για μια 
οικονομία που θα λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό ηλεκτρονικά και διαδικτυακά. Ο 
στόχος αυτός αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των κρατών και των διακρατικών 
οργανισμών, αφού η ψηφιοποίηση των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων, πολιτών-
καταναλωτών και κυβερνήσεων αποδεδειγμένα συμβάλλει στην αύξηση της 
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των συναλλαγών αυτών και κατ’ 
επέκταση της λειτουργίας της οικονομίας και της κοινωνίας. Παρόλα αυτά, ελάχιστες 
προσεγγίσεις έχουν εμβαθύνει στη δομή και λειτουργία, στους νέους κανόνες και τα 
νέα επιχειρηματικά μοντέλα που κυριαρχούν στην αναδυόμενη διαδικτυακή 
οικονομία. Η πιο εμπεριστατωμένη από αυτές τις προσεγγίσεις είναι η εργασία του 
Center of Research for Electronic Commerce (CREC) του Πανεπιστημίου Texas στο 
Austin των ΗΠΑ.  
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2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο διάσημος άγγλος φυσικομαθηματικός του 19ου αιώνα Λόρδος Κέλβιν, 

δημιουργός της ομώνυμης κλίμακας μέτρησης θερμοκρασιών, είχε πει:  «Όταν 

κάποιος μπορεί να μετρήσει και να εκφράσει σε αριθμούς το αντικείμενο το οποίο 

μελετάει, τότε και μόνο τότε πραγματικά μπορεί να πει ότι γνωρίζει κάτι για αυτό». Η 

εις βάθος κατανόηση και γνώση της ψηφιακής οικονομίας δε μπορεί να αποτελείται 

μόνο από παρατήρηση και τεκμηρίωση του τρόπου λειτουργίας της, των αλλαγών 

που επιφέρει στο οικονομικό στερέωμα και των προϋποθέσεων και μηχανισμών 

ανάπτυξής της, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από στατιστικά στοιχεία που 

καταδεικνύουν το μέγεθός της και την εξέλιξη αυτού. 

Η μέτρηση της διαδικτυακής οικονομίας είναι ένα πεδίο με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και έντονη ερευνητική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια. Η καθολική 

διάχυση και η πρωτόγνωρη δυναμική του μέσου που αποκαλείται διαδίκτυο 

δημιούργησε τεράστιες αλλαγές και ανακατατάξεις – μεταξύ άλλων – και στις 

οικονομικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες βρήκαν ένα μέσο με 

μεγάλη δυναμική και ταχύτατα αναπτυσσόμενο σε επίπεδα όγκου, αποδοχής και 

δυνατοτήτων. Οι ραγδαίες αυτές αλλαγές έχουν επαναδιαμορφώσει την οικονομία σε 

τέτοιο βαθμό, ώστε πλέον έχει κυριαρχήσει ο όρος «διαδικτυακή οικονομία» για να 

αντικατοπτρίσει τη νέα μορφή του οικονομικού περιβάλλοντος. Στα πλαίσια των 

αλλαγών αυτών, αναλυτές, επιχειρήσεις, κυβερνητικοί και ακαδημαϊκοί οργανισμοί 

σπεύδουν να κατανοήσουν και να καθορίσουν το εύρος, τη δομή και το ρυθμό 

ανάπτυξης της νέας αυτής οικονομίας. Σήμερα, παρόλες τις προσεγγίσεις και έρευνες 

που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο ζήτημα, η ανάγκη για στατιστική μέτρησή της 

ψηφιακής οικονομίας παραμένει εντονότερη από ποτέ. 

Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιείται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αφενός 

στον άξονα της ψηφιακής οικονομίας και αφετέρου στον άξονα της μέτρησης της 

ψηφιακής οικονομίας. Όσον αφορά τον άξονα της ψηφιακής οικονομίας, η 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στοχεύει στην επικαιροποιημένη αποτύπωση και 

οριοθέτηση της έννοιας της ψηφιακής οικονομίας. Στον άξονα, δε, της  μέτρησης της 

ψηφιακής οικονομίας, η προσέγγιση του ζητήματος γίνεται με ανάλυση «από το 
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γενικό στο ειδικό». Έτσι, γίνεται αρχικά αναφορά στις έννοιες που σχετίζονται με τη 

μέτρησης της παραδοσιακής οικονομίας, ενώ αναλύεται ο βασικός δείκτης που 

χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας, αυτός του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.). Η ανάλυση αυτή οδηγεί στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων αναφορικά με τη μέτρηση της ψηφιακής οικονομίας και την 

κατανόησή της σε σχέση με τη λογική και τις μεθόδους της μέτρησης της 

παραδοσιακής οικονομίας. Στη συνέχεια γίνεται ιστορική ανασκόπηση των 

κατευθύνσεων τη έρευνας σχετικά με το διαδίκτυο και επισκόπηση των στατιστικών 

ερευνών μέτρησης της οικονομικής δραστηριότητας του διαδικτύου, τόσο στην 

Ελλάδα όσο και παγκοσμίως.  Αναλύονται τα μετρούμενα μεγέθη, οι ερευνητικοί 

στόχοι και το πώς τα αποτελέσματα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της νέας, 

αναδυόμενης ψηφιακής οικονομίας. Επισημαίνονται τα μειονεκτήματα ή/και οι 

ελλείψεις της κάθε έρευνας και τεκμηριώνεται το ερευνητικό κενό που δημιούργησε 

την αφορμή για την εκπόνηση της παρούσας έρευνας. 

Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι αφενός η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

και των ερευνητικών προσεγγίσεων στο ζήτημα της μέτρησης της διαδικτυακής 

οικονομίας και αφετέρου η ακριβής οριοθέτηση των κατευθύνσεων και των στόχων 

της παρούσας έρευνας μέσω της αντιπαραβολής με τις προϋπάρχουσες έρευνες. 

 

2.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

Ο όρος «Ψηφιακή Οικονομία» εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο βιβλίο The 

Digital Economy (1996), του Don Tapscott. Ο Tapscott διερεύνησε το ρόλο των 

Πληροφοριακών Συστημάτων στις επιχειρηματικές διαδικασίες, και συγκεκριμένα 

τους τρόπους με τους οποίους το διαδίκτυο συμβάλλει στην ανάπτυξη του 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Η έννοια της ψηφιακής οικονομία αναφέρεται σε μια 

οικονομία που βασίζεται στις ψηφιακές τεχνολογίες, στις οποίες περιλαμβάνονται τα 

ψηφιακά δίκτυα επικοινωνίας, οι υπολογιστές, το λογισμικό και άλλες σχετικές 

τεχνολογίες πληροφοριών. Η ψηφιακή οικονομία καλείται επίσης οικονομία του 

Internet, νέα οικονομία ή διαδικτυακή οικονομία.  

Σε αυτή τη νέα οικονομία, η ψηφιακή δικτύωση και οι υποδομές 

τηλεπικοινωνιών παρέχουν μια παγκόσμια πλατφόρμα επάνω στην οποία οι άνθρωποι 
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και οι οργανισμοί διαλέγονται μεταξύ τους, επικοινωνούν, συνεργάζονται και 

ψάχνουν για πληροφορίες. Σύμφωνα με τους Choi και Winston (2000), αυτή η 

πλατφόρμα περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Μια μεγάλη ποικιλία ψηφιοποιημένων προϊόντων, όπως βάσεις δεδομένων, 

ειδήσεις και πληροφορίες, βιβλία, περιοδικά, προγράμματα τηλεόρασης και 

ραδιοφώνου, ταινίες, ηλεκτρονικά παιχνίδια, CD μουσικής και λογισμικό, τα 

οποία παραδίδονται μέσω μιας ψηφιακής υποδομής ανά πάσα στιγμή σε 

οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο. 

 Καταναλωτές και εταιρίες που διεξάγουν οικονομικές συναλλαγές ψηφιακά, 

μέσω ψηφιακών νομισμάτων ή ψηφιακών διακριτικών, τα οποία 

μεταφέρονται μέσω δικτυωμένων υπολογιστών και φορητών συσκευών. 

 Υλικό και υπηρεσίες πληροφορικής, όπως μικροεπεξεργαστές και 

δυνατότητες δικτύωσης, ενσωματωμένα μέσα σε παραδοσιακά φυσικά αγαθά, 

όπως οικιακές συσκευές και αυτοκίνητα.  

 

Ο όρος ψηφιακή οικονομία αναφέρεται επίσης στη σύγκλιση των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών στο internet και σε άλλα δίκτυα και στην 

προκύπτουσα ροή πληροφοριών και τεχνολογίας που προκαλεί τη διεξαγωγή 

ηλεκτρονικού εμπορίου και επιφέρει τεράστιες αλλαγές στην επιχείρηση. Αυτή η 

σύγκλιση επιτρέπει την αποθήκευση, την επεξεργασία και τη μετάδοση όλων των 

τύπων πληροφοριών επάνω σε δίκτυα, προς πολλούς προορισμούς σε όλο τον κόσμο.  

Η ψηφιακή οικονομία προκαλεί μια οικονομική επανάσταση, η οποία σύμφωνα 

με την έκθεση του Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α. (US Department of Commerce, 

1999), καθίσταται φανερή αφενός από πρωτοφανή οικονομική απόδοση και αφετέρου 

από τη μεγαλύτερη περίοδο αδιάλειπτης οικονομικής ανάπτυξης στην ιστορία των 

ΗΠΑ (1991- 2000), η οποία συνδυάζεται με χαμηλό πληθωρισμό.  

Τα συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου που βασίζονται στο διαδίκτυο 

επιταχύνουν την ψηφιακή επανάσταση, παρέχοντας ισχυρό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα σε φορείς και επιχειρήσεις. Σε μελέτη που έγινε από τους Lederer et al. 

(1998a,b), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η δημιουργία στρατηγικού 

πλεονεκτήματος κατετάγη ως το υπ’ αριθμόν ένα όφελος των διαδικτυακών 

συστημάτων και εφαρμογών. H θετική συμβολή των ΤΠΕ στην οικονομική 
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μεγέθυνση και ανάπτυξη έχει διαπιστωθεί τα τελευταία 10 χρόνια από μια σειρά 

μελετών (μεταξύ άλλων, βλ. Cairncross, F. 1997, Hit, L. and Byrnffsson, E. 1997, 

Tan, M. and Thompson S.H.T. 1998, Shapiro, C. and Varian, H. 1999, Kotkin, J. 

2000, Porter, M. 2000, Varian, H. et al. 2001, Kalakota, R. and Robinson, M. 2001, 

Bresnahan, T. et al. 2001, Castells, M. 2002, Keener, K. et al. 2002, Noll, R. et al. 

2002, Orbicom-ACDI 2002,) 

Στις επόμενες ενότητες αναλύονται οι ανάγκες που οδήγησαν στην έξαρση της 

ηλεκτρονικής δικτύωσης και της ψηφιακής οικονομίας, τα διαρθρωτικά 

χαρακτηριστικά της νέας οικονομίας, που καταδεικνύουν το μέγεθος και τη δυναμική 

της, οι επιδράσεις των αλλαγών που επιφέρει η ψηφιακή οικονομία στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και τα βασικά συστατικά στοιχεία της νέας 

οικονομίας. Η τελευταία ενότητα του παρόντος υποκεφαλαίου παραθέτει και επεξηγεί 

τους βασικότερους όρους που εισήγαγε η νέα οικονομική πραγματικότητα. 

 

2.2.1 Αγορές και η Ανάγκη της Ηλεκτρονικής Δικτύωσης 

 

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν έρχεται να επιλύσει ή να καλύψει μια σειρά 

προβλημάτων που εμφανίζονται στις σύγχρονες αγορές. Τα προβλήματα αυτά 

κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

 Η γεωγραφική διασπορά των αγορών από μόνη της δημιουργεί προβλήματα 

στο εμπόριο και τις συναλλαγές. H απόσταση είναι εκείνο το κριτήριο που 

τελικά χαρακτηρίζει τις αγορές αποτελεσματικές και κερδοφόρες ή 

αναποτελεσματικές και δύσκολα βιώσιμες. Από την άλλη, η γεωγραφική 

διασπορά καθιστά δύσκολη έως και αδύνατη την πληροφόρηση των 

αγοραστών και των προμηθευτών. Οι αγοραστές επιθυμούν να ενημερώνονται 

για τα προϊόντα των προμηθευτών και τα αποθέματά τους. Οι προμηθευτές 

μέσω των προτιμήσεων των αγοραστούν μπορούν να καταγράψουν τις τάσεις 

που επικρατούν στην αγορά και να προβλέψουν ποιοι τελικά θα επιβιώσουν 

και ποιοι θα αποχωρήσουν από το προσκήνιο. Ξεπερνώντας τις γεωγραφικές 

αντιξοότητες, απελευθερώνονται οι αγορές και δημιουργούνται οι 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και πιο 

συγκεκριμένα των Business-to-Business (Β2Β) ηλεκτρονικών συναλλαγών. 
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 Οι συναλλαγές ανάμεσα στις εταιρείες είναι μια αρκετά δύσκολη υπόθεση Το 

να λαμβάνεις την κατάλληλη πληροφόρηση την κατάλληλη χρονική στιγμή 

είναι κάτι πολύ σημαντικό για μια εταιρεία. Οι εταιρείες αυτό που πραγματικά 

χρειάζονται είναι να χρησιμοποιήσουν το Internet ως μέσο συνεργασιών και 

όχι απλά ως ένα ακόμη κανάλι διανομής, αγορών και πωλήσεων. 

 Οι προμηθευτές δεν γνωρίζουν ακριβώς πότε οι καταναλωτές θα αγοράσουν 

τα προϊόντα τους, γι’ αυτό το λόγο φροντίζουν να δημιουργούν αποθέματα για 

να καλύψουν όλα τα δυνατά σενάρια. ζήτησης. Οι αγοραστές από την άλλη 

δεν έχουν μεγάλη δυνατότητα να αναζητούν και να βρίσκουν όλες τις 

εναλλακτικές πηγές προσφοράς των προϊόντων κάθε φορά που η αγορά 

(δηλαδή η δομή και η διάστασή της) αλλάζει.. Ο ρόλος του Internet είναι 

καθοριστικός σ’ αυτό μια και δίνει την δυνατότητα της διάχυσης της 

πληροφορίας γρήγορα και ανάλογα με τις συνεχώς υπό διαμόρφωση συνθήκες 

των αγορών. Με άλλα λόγια το Internet βοηθά στο να «μοιράζεται» η 

πληροφορία και οι εφοδιαστικές αλυσίδες να διαθέτουν την ποσότητα των 

προϊόντων που ζητείται, χωρίς να δημιουργούνται υπερβολικές ποσότητες 

πλεονάσματος. 

 

2.2.2. Διαρθρωτικά Χαρακτηριστικά της Νέας Οικονομίας 

 

Η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και η ενσωμάτωσή τους στην 

παραγωγή και τις υπηρεσίες έχει δημιουργήσει πρωτόγνωρες συνθήκες για τους 

χειριστές της οικονομικής πολιτικής. Η διάχυση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ), η παγκοσμιοποίηση και η αύξηση του ανταγωνισμού, καθώς 

και η αναδιάρθρωση του ρυθμιστικού πλαισίου έχουν δημιουργήσει συνθήκες που 

περιγράφονται συνολικά ως «Νέα Οικονομία» ή Ψηφιακή Οικονομία.    

Η ψηφιακή οικονομία χαρακτηρίζεται από αισθητά βελτιωμένες 

μακροοικονομικές συνθήκες. Η βελτίωση αυτή φαίνεται κυρίως σε τρεις τομείς: 

 Αύξηση της παραγωγικότητας: Στις Η.Π.Α. οι ρυθμοί αύξησης της 

παραγωγικότητας εργασίας και συνολικής παραγωγικότητας διπλασιάστηκαν 

το 1995-2000 σε σχέση με το 1973-1995.  Στη ζώνη του ευρώ, όμως, δεν 

παρατηρήθηκε παρόμοια αύξηση.   Και στις δύο οικονομίες η παραγωγή 
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καθώς και η χρήση των ΤΠΕ έδειξαν αυξημένη συνεισφορά στην 

παραγωγικότητα.  

 Επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό και λογισμικό:  Από το 1994 ως το 1999 ο 

λόγος Επένδυσης-ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 35% στις ΗΠΑ σε σχέση με την  

περίοδο 1987-1994.  Η επένδυση σε ΤΠΕ  αυξήθηκε πολύ περισσότερο. Στη 

ζώνη ευρώ παρατηρήθηκε παρόμοια αύξηση της επένδυσης. Συγχρόνως 

παρατηρήθηκαν ραγδαίες μειώσεις των τιμών εξοπλισμού ΤΠΕ. Σε αυτό το 

φαινόμενο οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα η ραγδαία αύξηση της επένδυσης. 

 Ανταλλακτική σχέση ανεργίας και πληθωρισμού (καμπύλη Phillips):  Από το 

1995 ως περίπου τα μέσα του 2000 η οικονομία των ΗΠΑ έδειξε βελτίωση 

και στην ανεργία και στον πληθωρισμό.  Παρόμοια αποτελέσματα υπήρξαν 

και στη ζώνη ευρώ.   

Όπως φαίνεται από την παραπάνω σύγκριση Ευρωπαϊκών χωρών με τις ΗΠΑ, 

οι επιδράσεις της ψηφιακής οικονομίας δεν είναι ίδιες για όλες τις χώρες, ούτε 

διαχρονικά αμετάβλητες. Παρόλα αυτά, υπάρχουν αναδυόμενες ομοιότητες που 

δείχνουν ότι οι σύγχρονες οικονομίες μετασχηματίζονται προς ένα πρότυπο 

ανάπτυξης με ταχείς ρυθμούς αλλά λιγότερες πληθωριστικές πιέσεις, βασισμένο στην 

ευρεία διάχυση των νέων τεχνολογιών. 

Σε συνδυασμό με αυτά τα μακροοικονομικά φαινόμενα, υπάρχουν και 

φαινόμενα που διαδραματίζονται στο μικροοικονομικό επίπεδο.  Ένα από αυτά είναι 

η μεταβολή της σύνθεσης του εργατικού δυναμικού προς επαγγέλματα με υψηλότερη 

εκπαίδευση και δεξιότητες. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει τόσο στην μεταποίηση όσο 

και στις υπηρεσίες.  Ορισμένες πρόσφατες μελέτες για τις Η.Π.Α. έχουν δείξει επίσης 

ότι η εισαγωγή νέων ΤΠΕ στην παραγωγή συνοδεύεται με δραστικές αλλαγές στη 

δομή της παραγωγής, όπως  αποκέντρωση σημαντικών αποφάσεων, αλλαγή του 

συστήματος προμηθειών, μείωση των επιπέδων της διοικητικής ιεραρχίας. Τέτοιες 

αλλαγές τείνουν να αυξάνουν το ποσοστό υψηλών δεξιοτήτων στο εργατικό 

δυναμικό. 
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2.2.3 Επιδράσεις στο Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 

Η χρήση των ΤΠΕ, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες αλλαγές στην αγορά και 

τους άλλους οικονομικούς θεσμούς- ασκεί σημαντικές επιδράσεις στην οργάνωση, τη 

λειτουργία και τον προσανατολισμό των επιχειρήσεων. Πολλές επιχειρήσεις 

διέρχονται μια μεταβατική περίοδο. Ακολουθούν λιγότερο πυραμιδικά σχήματα 

εσωτερικής οργάνωσης, λειτουργούν περισσότερο με ομάδες και λιγότερο με                                         

κλασικές λειτουργίες και συμβατικά τμήματα, αποκαθιστούν μορφές οριζόντιας 

επικοινωνίας στο εσωτερικό τους με τη δημιουργία εσωτερικών ηλεκτρονικών 

δικτύων, υιοθετούν πιο ευέλικτο στυλ διοίκησης, επικεντρώνονται σε δραστηριότητες 

που ασκούν με μεγαλύτερη επιτυχία ενώ ταυτοχρόνως δημιουργούν δίκτυα 

συνεργατών, αγοράζουν υπηρεσίες και προϊόντα που σε προγενέστερες εποχές 

παρήγαγαν στο εσωτερικό τους, υποκαθιστούν μορφές κάθετης ολοκλήρωσης με 

μορφές εικονικής ολοκλήρωσης, εξαρτώνται λιγότερο από τις συνθήκες της 

εσωτερικής αγοράς και περισσότερο προσανατολίζονται σε έναν συνδυασμό 

παγκόσμιας θεώρησης και περιφερειακής προσαρμογής. Αναδιοργανώνονται, 

αναζητώντας την καλύτερη ισορροπία μεταξύ εσωτερικών λειτουργιών και 

εξωτερικής ανάθεσης και δικτύωσης. Ταυτοχρόνως, δεν αρκούνται στη διατήρηση 

ενός ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος αλλά συνεχώς αναζητούν νέα 

πλεονεκτήματα. Ανταγωνίζονται και ταυτοχρόνως συνεργάζονται με τις άλλες 

επιχειρήσεις. Γενικότερα, η στρατηγική τους σκέψη μεταβάλλεται και προσαρμόζεται 

στα νέα δεδομένα, ενώ η έμφαση μετατοπίζεται από τις συμβατικές απαντήσεις στην 

αντιμετώπιση του ανταγωνισμού (π.χ. μείωση κόστους, βελτίωση της λειτουργίας 

κ.α.) στη στρατηγική διαφοροποίηση έναντι του ανταγωνισμού.  

Επιπροσθέτως, οι σύγχρονες επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλά επικερδείς 

συναλλαγές αλλά πελάτες με μακροχρόνια αξία. Αναφορικά με την χρήση των νέων 

τεχνολογιών και ειδικότερα των διαδικτυακών, οι επιχειρήσεις, που καθυστερούν σε 

σύγκριση με τις ανταγωνίστριες τους να τις υιοθετήσουν, κινδυνεύουν με εξαφάνιση.  

Σχετικά με την ηλεκτρονική οργάνωση των λειτουργιών και εν γένει της 

δραστηριότητας μιας επιχείρησης, υπάρχει η διάκριση μεταξύ των εννοιών του 

ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) και του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business). 

Αν και σε πολλές περιπτώσεις οι δύο όροι χρησιμοποιούνται εναλλάκτικά, το 
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ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι ευρύτερη έννοια και αναφέρεται τόσο στη διενέργεια 

συναλλαγών μέσω του Διαδικτύου όσο και στην γενικότερη ηλεκτρονική οργάνωση 

και λειτουργία μιας επιχείρησης. Έτσι, στο ηλεκτρονικό επιχειρείν περιλαμβάνονται 

μεταξύ άλλων η δημιουργία intranet για την εσωτερική επικοινωνία, extranet για την 

επικοινωνία με τους προμηθευτές της επιχείρησης και τους διανομείς των προϊόντων 

της, καθώς και η χρήση του διαδικτύου για αγοραπωλησίες και συναλλαγές 

γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσονται εξειδικευμένα πληροφορικά συστήματα 

για την ηλεκτρονική διαχείριση των σχέσεων της επιχείρησης με τους πελάτες της 

(CRM), για την ηλεκτρονική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM), καθώς 

και ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).  

Είναι προφανές ότι η διασύνδεση μιας επιχείρησης με το Διαδίκτυο και η 

δημιουργία ενός εμπορικού δικτυακού τόπου είναι μόνο η αρχή της ένταξής της στην 

ψηφιακή οικονομία. Στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, η μορφή των συναλλαγών των 

επιχειρήσεων αλλάζει, καταργούνται πολλοί παραδοσιακοί ενδιάμεσοι φορείς, ενώ 

δημιουργούνται άλλοι διαδικτυακοί ενδιάμεσοι που διευκολύνουν τις «αγορές μιας 

στάσης» (one stop shopping). Η βασικότερη, πάντως, εξέλιξη που παρατηρείται λόγω 

της διάδοσης του Διαδικτύου είναι η άνοδος του «αντίστροφου μάρκετινγκ (reverse 

marketing), που επιτρέπει στον αγοραστή μετά από τη σχετική έρευνα αγοράς να 

προσδιορίζει επακριβώς το είδος του προϊόντος που θέλει, στην τιμή που είναι 

διατεθειμένος να το αγοράσει. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ο αγοραστής διαμορφωτής 

των τιμών. 

 

2.2.4 Συστατικά Στοιχεία της Ψηφιακής Οικονομίας 

 

Η ψηφιακή οικονομία αποτελείται από τέσσερα βασικά στοιχεία, καθώς και από 

τις σχέσεις μεταξύ τους. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής: 

 Η υποδομή, που περιλαμβάνει τον κορμό του διαδικτύου (internet backbone), 

τις υπηρεσίες του διαδικτύου, το υλικό (hardware) και λογισμικό (software), 

τη συσσωρευμένη γνώση, τις κυβερνητικές πολιτικές, καθώς και το 

ανθρώπινο δυναμικό. 

 Oι ψηφιακές συναλλαγές ή συναλλαγές του ηλεκτρονικού εμπορίου. 
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 Tο ηλεκτρονικό επιχειρείν, που περιλαμβάνει όλες τις ηλεκτρονικές, 

επιχειρησιακές και επιχειρηματικές διαδικασίες 

 Oι δραστηριότητες που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών 

αγορών.  

Τα τέσσερα παραπάνω συστατικά στοιχεία της ψηφιακής οικονομίας 

υλοποιούνται και κατευθύνονται από τους φορείς της οικονομίας, όπως τα 

νοικοκυριά, οι κυβερνητικοί οργανισμοί, οι ιδιωτικοί κερδοσκοπικοί ή μη 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί, καθώς και οι επιχειρήσεις. Είναι φανερό ότι η 

αυξανόμενη ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται τα παραπάνω τέσσερα στοιχεία, 

καθώς και η παρατηρούμενη πρωτόγνωρη πολυπλοκότητα των σχέσεων μεταξύ τους, 

διαφοροποιούν την ψηφιακή από την παραδοσιακή οικονομική δραστηριότητα. 

 

2.2.5 Βασικές Έννοιες 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται και επεξηγούνται οι βασικότεροι όροι και 

έννοιες της ψηφιακής οικονομίας, όπως καθορίστηκαν από τον οδηγό Best Practices 

Guide της Επιτροπής Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 

Πληροφορικής Ελλάδας (ΣΕΠΕ). 

 

Electronic Commerce / Internet Commerce (Ηλεκτρονικό Εμπόριο) 

Με τον όρο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Electronic Commerce) εννοούμε τη χρήση 

υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και τεχνολογιών για την 

διεκπεραίωση μίας πλήρους εμπορικής συναλλαγής. Μία τέτοια τυπική συναλλαγή 

μπορεί να περιλαμβάνει: 

 την παρουσίαση των εμπορευμάτων 

 την προσέλκυση των πελατών (διαφήμιση, marketing) 

 την αλληλεπίδραση με τον πελάτη (κατάλογοι εμπορευμάτων, πωλήσεις) 

 τη διεκπεραίωση παραγγελιών-πωλήσεων (καταγραφή παραγγελιών, 

πληρωμές) 

 την υποστήριξη των πελατών (after sales support, order tracking) 

 την επικοινωνία με τους προμηθευτές 
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Ενας πιο ειδικός όρος που έχει επικρατήσει είναι το Διαδικτυακό Εμπόριο 

(Internet Commerce), με τον οποίο εννοούμε την χρήση του Internet και των 

τεχνολογιών που σχετίζονται με αυτό, για την διεκπεραίωση μίας τυπικής εμπορικής 

συναλλαγής. Οι βασικοί μορφές του είναι : 

 Επιχείρηση με Επιχείρηση (Business-to-Business ή Β2Β) 

 Επιχείρηση με Κράτος (Business-to-Government) 

 Επιχείρηση με Καταναλωτή (Business-to-Consumer ή B2C) 

 Καταναλωτή με Καταναλωτή (Consumer-to-Consumer ή C2C) 

 

E-payments (ΗλεκτρονικέςΠληρωμές) 

Οι Ηλεκτρονικές Πληρωμές αποτελούν το κύριο μηχανισμό εξάπλωσης του 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου και στηρίζονται σε πρωτόκολλα κρυπτογραφίας, το Secure 

Sockets Layer (SSL) και το Secure ElectronicTransactions (SET), τα οποία 

διασφαλίζουν την επικοινωνία και μειώνουν τις πιθανότητες υποκλοπών. 

 

Ε-marketplaces (Ηλεκτρονικές Αγορές) 

Δικτυακοί χώροι όπου συνδέονται οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές, ζητώντας 

συχνά προϊόντα στη μικρότερη τιμή από αυτές που προσφέρουν οι πωλητές. Σήμερα, 

και μετά την καθολική διάχυση και ανάπτυξη του Internet και των διαδικτυακών 

εφαρμογών, έχουν δημιουργηθεί ανοιχτές ηλεκτρονικές αγορές, στις οποίες 

συναλλάσσονται πολλοί προμηθευτές με πολλούς αγοραστές. Οι ηλεκτρονικές 

αγορές κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

 Αγορές καθοδηγούμενες από αγοραστές (buyer-driven) 

 Αγορές καθοδηγούμενες από προμηθευτές (seller-driven) 

 Ανεξάρτητες αγορές (independent) 

 Αγορές καθοδηγούμενες από παροχείς τεχνολογικών εφαρμογών (technology 

providers) 

Μία άλλη κατηγοριοποίηση των ηλεκτρονικών αγορών είναι σε οριζόντιες 

αγορές (Horizontal Marketplaces), στις οποίες πραγματοποιούνται κυρίως 

συναλλαγές MRO (Maintenance, Repair and Operations) προϊόντων, και σε κλαδικές 

ή κάθετες αγορές (Vertical Marketplaces), οι οποίες προσφέρουν εξειδικευμένες 

καθετοποιημένες υπηρεσίες και προϊόντα συγκεκριμένων κλάδων. 
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2.3  Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

Η μέτρηση της διαδικτυακής οικονομίας συνδέεται και βασίζεται στη μέτρηση 

της παραδοσιακής οικονομίας, διαφοροποιούμενη όμως σε συγκεκριμένους τομείς, 

όπως το μεθοδολογικό πλαίσιο, τα πρωτογενή στοιχεία, τους ενδείκτες και τα μεγέθη 

που εξάγονται ως αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει επειδή η ψηφιακή οικονομία 

βασίζεται μεν στην υπάρχουσα οικονομική δραστηριότητα και περιβάλλον, αλλά 

βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο θεωρητικής τεκμηρίωσης και στατιστικής 

παρακολούθησης. Ενώ δηλαδή η μέτρηση της παραδοσιακής οικονομίας έχει φτάσει 

σε ένα επίπεδο αρτιότητας, μέσα από την εξέλιξή της επί δεκαετίες, η μέτρηση της 

διαδικτυακής οικονομίας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης όπως γίνεται 

φανερό από τις ερευνητικές προσπάθειες των 10 τελευταίων ετών. Βασικές αναφορές 

στις προσπάθειες αυτές είναι των Whinston, A. et al. 2001, Atrostic, B. et al. 2000, 

Gordon, R. 2000, Fraumeni, B. 2001, European Commission 2002 and 2003, Forman, 

C. et al. 2002, Landefeld, S. et al. 2001, Mesenbourg, T. 2001a and b, Moss, L.M. et 

al. 1997, UK Dept of Trade and Industry 2002, Zooks, M. 2000.  

Στην ενότητα αυτή αναλύεται αφενός η πρόοδος που έχει συντελεστεί στο πεδίο 

της έρευνας της ψηφιακής οικονομίας και αφετέρου το επίπεδο στο οποίο έχουν 

φτάσει οι έρευνες της ψηφιακής οικονομίας σήμερα. Για την καλύτερη κατανόηση 

της εξέλιξης στο πεδίο αυτό, αρχικά γίνεται αναφορά στις έννοιες που σχετίζονται με 

τη μέτρησης της παραδοσιακής οικονομίας, ενώ αναλύεται ο βασικός δείκτης που 

χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας, αυτός του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.). Στη συνέχεια γίνεται μια ιστορική 

αναδρομή στη φιλοσοφία και τους στόχους των ερευνών σχετικά με το διαδίκτυο και 

τη μέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας σε αυτό. Έτσι, προετοιμάζεται το 

έδαφος για την επόμενη ενότητα (2.4), στην οποία παρατίθενται αναλυτικά και 

απογραφικά οι βασικότερες προσεγγίσεις και προσπάθειες έρευνας της διαδικτυακής 

οικονομίας στην Ελλάδα. 
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2.3.1 Η Μέτρηση της Οικονομίας 

 

Μέτρηση της οικονομίας καλείται η δραστηριότητα απόδοσης αριθμητικών 

τιμών σε κάποια αντικείμενα ή γεγονότα (μετρούμενα μεγέθη) βάσει συγκεκριμένων 

κανόνων και στοχεύοντας στη δημιουργία αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με αυτά 

τα μετρούμενα μεγέθη. Η μέτρηση της οικονομίας δεν αποτελεί ενιαίο επιστημονικό 

αντικείμενο, αλλά αποτελείται από διάφορα επιστημονικά πεδία, όπως η 

οικονομετρία, η θεωρία δεικτών και η θεωρία των εθνικών λογαριασμών. 

Ακρογωνιαίος λίθος για την κατανόηση του πλέγματος των εννοιών και των 

μεγεθών με τα οποία ασχολείται η μέτρηση της οικονομίας είναι η έννοια της 

παραγωγής. Ο ΟΟΣΑ – Οργανισμός για την Οικονομικής Συνεργασία και Ανάπτυξη 

(Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD 2002) των 

Ηνωμένων Εθνών ορίζει την οικονομική παραγωγή ως τη διαδικασία που γίνεται υπό 

την ευθύνη, έλεγχο και διαχείριση μιας θεσμικής οντότητας, κατά την οποία 

χρησιμοποιούνται πόροι και εργασία για τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών.  

Το βασικό εργαλείο για τη μέτρηση της παραγωγής και της οικονομικής 

δραστηριότητας κάθε χώρας είναι ο δείκτης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(Α.Ε.Π). Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι η συνολική αξία σε χρηματικές 

μονάδες των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα στο 

χρονικό διάστημα ενός συγκεκριμένου έτους. Σύμφωνα με το Bureau of the Census 

2002 και  το  U.S. Department of Commerce 2003, το Α.Ε.Π. μπορεί να οριστεί με 

τρεις εναλλακτικούς τρόπους:  

 Ως το σύνολο των δαπανών για αγορά τελικών προϊόντων ή υπηρεσιών εντός 

της χώρας και εντός ενός συγκεκριμένου έτους. 

 Ως το σύνολο της προστιθέμενης αξίας σε κάθε ενδιάμεσο στάδιο της 

παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών για όλους τους κλάδους οικονομικής 

δραστηριότητας μιας χώρας σε ένα συγκεκριμένο έτος, προσθέτοντας τους 

φόρους και αφαιρώντας τις επιχορηγήσεις. 

 Ως το άθροισμα των αξιών της κατανάλωσης, των ακαθάριστων επενδύσεων, 

των δημοσίων δαπανών και των καθαρών εξαγωγών σε ένα έτος. Οι καθαρές 

εξαγωγές υπολογίζονται αφαιρώντας την αξία των εισαγωγών από τη 

συνολική αξία των εξαγωγών. 
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Παρόλο που ο τρίτος ορισμός είναι αυτός που χρησιμοποιείται και αναφέρεται 

συνηθέστερα, η παράθεση και των τριών διαφορετικών μεθόδων υπολογισμού του 

βασικού δείκτη μέτρησης της οικονομίας είναι απαραίτητη για την ολόπλευρη 

κατανόηση της υποκείμενης διαδικασίας μέτρησης της οικονομικής δραστηριότητας. 

Ο δείκτης του Α.Ε.Π. χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της θεμελιώδους έννοιας 

της παραγωγής μέσα σε μια συγκεκριμένη αγορά. Αποτελεί το βασικό μέσο για την 

αποτίμηση του επιπέδου της αύξησης του οικονομικού μεγέθους (economic growth) 

μιας χώρας, καθώς το αντικείμενο του οποίου το μέγεθος αυξάνεται είναι η εγχώρια 

παραγωγή. Παράλληλα, όπως αναφέρουν η Γεωργαντά (2003) και η Soubbotina 

(2004),  ο όρος της οικονομικής ανάπτυξης (economic development) σχετίζεται αλλά 

δεν ταυτίζεται με την αύξηση του οικονομικού μεγέθους (economic growth), καθώς 

αναφέρεται και σε βελτιώσεις διάφορων άλλων δεικτών, όπως τα ποσοστά 

αλφαβητισμού, το προσδόκιμο ζωής και τα ποσοστά φτώχειας. Σήμερα η οικονομική 

ανάπτυξη (economic development) συνδέεται στενά με τον όρο της οικονομικής 

ευημερίας (economic welfare), που λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως ο ελεύθερος 

χρόνος, η ποιότητα του περιβάλλοντος, το επίπεδο ελευθερίας και η κοινωνική 

δικαιοσύνη, οι οποίοι φυσικά δε μπορούν να μετρηθούν μέσω του δείκτη του Α.Ε.Π. 

Παρόλο που το Α.Ε.Π. αποτελεί το κύριο και συνηθέστερο μέσο μέτρησης της 

παραδοσιακής οικονομίας, δέχεται έντονη κριτική, σε βαθμό που αρκετοί ερευνητές 

το θεωρούν ξεπερασμένο δείκτη.  

Κάποια από τα σημεία κριτικής είναι τα εξής: 

 Το Α.Ε.Π. δεν περιλαμβάνει την αξία παραγωγής που αφορά την 

ιδιοκατανάλωση, γιατί αυτή δε γίνεται αντικείμενο αγοραπωλησίας. Ομοίως, 

δεν περιλαμβάνει την απλήρωτη ή εθελοντική εργασία. 

 Το Α.Ε.Π. δε συμπεριλαμβάνει την αξία των αγαθών και υπηρεσιών της 

παραοικονομίας. Η παραοικονομία μπορεί να αφορά τόσο παράνομες 

δραστηριότητες, όσο και συναλλαγές οι οποίες δεν έγιναν με νομότυπα 

παραστατικά. 

 Το Α.Ε.Π.  είναι ποσοτικός και όχι ποιοτικός δείκτης και συνεπώς η βελτίωση 

της ποιότητας, όταν δεν εκφράζεται μέσω της τιμής των 

προϊόντων/υπηρεσιών, δεν καταγράφεται στο Α.Ε.Π. 
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 Το Α.Ε.Π. αγνοεί τη σύνθεση και την κατανομή της παραγωγής, τόσο σε 

επίπεδο αγαθών (για παράδειγμα, πολεμικά ή καταναλωτικά αγαθά), όσο και 

σε επίπεδο διασποράς στους καταναλωτές διαφορετικών οικονομικών 

δυνατοτήτων. 

 Το Α.Ε.Π. περιλαμβάνει μόνο την αξία των καινούριων προϊόντων και 

συνεπώς εξαιρεί τις αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων ή ανακατασκευασμένων 

ειδών, όπως και μετοχών επιχειρήσεων. 

 Το Α.Ε.Π. δε λαμβάνει υπόψη του αλλαγές και επιδράσεις από το εξωτερικό 

περιβάλλον. Αφενός λοιπόν δε λαμβάνει υπόψη του περιβαλλοντικές, φυσικές 

ή ανθρώπινες καταστροφές, οι οποίες αυξάνουν τεχνητά το Α.Ε.Π. είτε στο 

ίδιο έτος που συμβαίνουν είτε στα επόμενα. Αφετέρου δεν υπολογίζει τη 

διαχρονική επίδραση της αλόγιστης οικονομικής δραστηριότητας, που 

δημιουργεί μόλυνση περιβάλλοντος, υπερκατανάλωση φυσικών πόρων κλπ. 

 

Συνοψίζοντας, η μέτρηση της οικονομίας στοχεύει στην αποτίμηση της πορείας 

εθνικών οικονομιών μέσω της στατιστικής μέτρησης οικονομικών μεγεθών και της 

κατάρτισης δεικτών με συγκεκριμένη μεθοδολογία και περιεχόμενο. Καθώς το 

περιβάλλον στο οποίο διεξάγεται η ανθρώπινη συναλλακτική δραστηριότητα είναι 

πολυσύνθετο και μεταβαλλόμενο, η μέτρηση της οικονομίας αναγκαστικά 

περιορίζεται σε συγκεκριμένους στόχους και μεγέθη, στα πλαίσια της γενικής 

λειτουργίας των αγορών. Οι αρχές, οι έννοιες και η μεθοδολογία της μέτρησης της 

οικονομίας αποτελούν τη βάση για τη μέτρηση της ψηφιακής οικονομίας, θέμα που 

αναλύεται στην επόμενη ενότητα. 

 

2.3.2 Ιστορική Αναδρομή των Μετρήσεων της Ψηφιακής Οικονομίας 

 

Η μέτρηση της αναδυόμενης ψηφιακής οικονομίας είναι ένα ζήτημα που 

ανέκυψε πρόσφατα ως αναγκαιότητα. Αυτό συνέβη επειδή η ανακάλυψη, διάδοση και 

εμπορική χρήση του διαδικτύου αρχικά θεωρήθηκε ως απλά  ένα ισχυρό εργαλείο, 

τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους ιδιώτες. Η έννοια της ψηφιακής 

οικονομίας προέκυψε σχετικά σύντομα αλλά αργότερα, όταν φάνηκε ότι το διαδίκτυο 
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αποτελεί πανίσχυρο μοχλό αλλαγής της δομής και της λειτουργίας της οικονομίας 

συνολικά. 

Πριν τη de facto ανάδυση και σχηματοποίηση της ψηφιακής οικονομίας, είχε 

αρχίσει να διαφαίνεται η μεγάλη επιστημονική, πληροφοριακή και κοινωνική 

επίδραση του διαδικτύου. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών για το διαδίκτυο 

επικεντρώνονταν στην παρακολούθηση της διάδοσής του στα νοικοκυριά και κατά 

δεύτερο λόγο στις επιχειρήσεις. Η αίσθηση που είχαν οι αναλυτές και η ακαδημαϊκή 

κοινότητα ήταν ότι επρόκειτο για μια τεράστια δύναμη αλλαγής στη λειτουργία των 

ανθρώπινων κοινωνιών, που δημιουργούσε ένα κοινόχρηστο και καθολικά 

προσβάσιμο μέσο, το οποίο ένωνε όλους τους ανθρώπους-χρήστες του διαδικτύου, 

ανεξαρτήτως χώρας, γλώσσας, κοινωνικής τάξης κλπ σε ένα παγκόσμιο χωριό. Στην 

οικουμενική αυτή κοινότητα, η οποία διέπεται από δικούς της άγραφους νόμους και 

κανόνες, το υπέρτατο αγαθό και ο ακρογωνιαίος λίθος είναι η πληροφορία. Αυτό 

δηλαδή που δημιουργεί τελικά το μέσο του διαδικτύου είναι μια οικουμενική 

κοινοκτημοσύνη πληροφοριών, η οποία πραγματώνεται μέσω της νοητικής 

διασύνδεσης και αλληλεπίδρασης όλων των χρηστών του διαδικτύου, καθένας εκ των 

οποίων συνεισφέρει με τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις πληροφορίες του στη 

διαδικτυακή αυτή κοινοκτημοσύνη πληροφοριών. Για το λόγο αυτό, το διαδίκτυο 

πολλές φορές αναφέρεται ως η απόλυτη και μεγαλύτερη βιβλιοθήκη πληροφοριών. 

Το διαδίκτυο όμως δεν αποτελεί μόνο μια δεξαμενή γνώσης – όπως είναι μια 

βιβλιοθήκη, διασυνδέοντας (μονόδρομα) νοητικά τους αναγνώστες με τους 

συγγραφείς – αλλά παρέχει δυνατότητα αμφίδρομης, άμεσης ή μη, νοητικής 

διασύνδεσης και ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων, είτε προϋπάρχοντων είτε 

νέων, τη στιγμή που αυτές δημιουργούνται. Η αρχική λοιπόν τάση των ερευνών 

σχετικά με το διαδίκτυο ήταν η μέτρηση της διάδοσης και της ανάπτυξης του 

φαινομένου του διαδικτύου, το οποίο οι ερευνητές αρχικά είχαν ως προτεραιότητα 

περισσότερο να το παρακολουθήσουν παρά να το αναλύσουν ή να το τεκμηριώσουν, 

διαισθανόμενοι ότι πρόκειται για μια τεράστια δύναμη αλλαγής, βάσει της ραγδαίας 

διάχυσης και χρήσης του, όπως και βάσει των επιδράσεών του, που ήδη είχαν αρχίσει 

να φαίνονται. 

Η δεύτερη κύρια ερευνητική κατεύθυνση σχετικά με το διαδίκτυο και την 

επίδρασή του στην οικονομία αφορούσε το χώρο των επιχειρήσεων. Όπως και στην 
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προαναφερθείσα πρώτη ερευνητική κατεύθυνση (της διάδοσης του διαδικτύου σε 

ιδιώτες, νοικοκυριά και μη επιχειρηματικούς χώρους), έτσι και στη δεύτερη 

κατεύθυνση της χρήσης του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις, το διαδίκτυο δεν 

αντιμετωπίστηκε εξαρχής ως ξεχωριστό φαινόμενο και μέσο αλλαγής της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στη συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών, το 

διαδίκτυο εννοιολογικά τοποθετούνταν στα πλαίσια της πληροφορικής υποδομής και 

λειτουργίας της επιχείρησης. Αυτό συνέβη διότι κατά τη χρονική περίοδο των 

ερευνών αυτών, είχε ωριμάσει και είχε διαφανεί ξεκάθαρα η θετική επίδραση της 

πληροφορικής τεχνολογίας στη λειτουργία των επιχειρήσεων, αντίθετα με τη χρήση 

του διαδικτύου, το οποίο ακόμα βρισκόταν σε πρώιμο στάδιο εφαρμογών. Η 

επίδραση της πληροφορικής τεχνολογίας είχε διαπιστωθεί, μετρηθεί και τεκμηριωθεί, 

μέσα από την εφαρμογή της μηχανοργάνωσης, της δικτύωσης και της αύξησης της 

παραγωγικότητας με τη βοήθεια των Η/Υ. Παράλληλα, είχαν εμφανιστεί οι πρώτες 

μορφές δια-επιχειρησιακών δικτυακών συναλλαγών, οι οποίες συνήθως γίνονταν με 

μισθωμένες γραμμές, ιδιωτικά δίκτυα και πρωτόκολλα όπως το EDI. Οι έρευνες 

λοιπόν που σχετίζονταν με τη δεύτερη αυτή ερευνητική κατεύθυνση εστίαζαν αφενός 

στην υποδομή πληροφορικής των επιχειρήσεων και την ψηφιακή ετοιμότητά τους (e-

readiness), αφετέρου στη χρήση δια-επιχειρησιακών (Business to Business – B2B) 

τρόπων συναλλαγής, όπως μέσω Value Added Networks (VAN), Extranets και με τη 

χρήση του EDI. 

Οι δύο αυτές ερευνητικές κατευθύνσεις έχουν έναν κοινό παρονομαστή, ο 

οποίος είναι η άγνωστη φύση, η ραγδαία εξέλιξη και εξάπλωση, καθώς και η έκταση 

των επιδράσεων του φαινομένου του διαδικτύου. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 

από την ανακάλυψη και αρχική διάδοσή του, οι ερευνητικοί και κυβερνητικοί φορείς 

συνειδητοποίησαν ότι το διαδίκτυο είναι ένα φαινόμενο που διαδίδεται και 

εξελίσσεται ταχύτατα, με σαρωτικές επιδράσεις σε κοινωνικό και οικονομικό 

επίπεδο. Ο λόγος που αντιμετωπίστηκε το διαδίκτυο περίπου με τον ίδιο τρόπο που 

αντιμετωπίζεται από τους ερευνητές ένα σημαντικό φυσικό φαινόμενο – όπως ένας 

σεισμός – βρίσκεται στην ανοιχτή του αρχιτεκτονική, την ανεξαρτησία του από 

κεντρικό σύστημα διαχείρισης και την επέκτασή του από τους ίδιους τους χρήστες 

και τους Η/Υ που είναι συνδεδεμένοι σε αυτό. Η ίδια η φύση της διαδικτυακής 

πλατφόρμας κατέστησε το διαδίκτυο ως ένα αυτόνομο φαινόμενο που εξελίσσονταν 
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ραγδαία, τόσο ποιοτικά (αριθμός συνδεδεμένων Η/Υ και χρηστών) όσο και ποιοτικά 

(πλήθος και δυνατότητες διαδικτυακών εφαρμογών), δημιουργώντας τελικά de facto 

την ψηφιακή οικονομία. Διαπιστώνοντας την αυτόνομη φύση και ανάπτυξη του 

διαδικτύου, οι έρευνες των ακαδημαϊκών και κυβερνητικών οργανισμών 

επικεντρώθηκαν στη μέτρηση της διάχυσής του σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Έτσι, και 

οι δύο ερευνητικές κατευθύνσεις που αναλύθηκαν παραπάνω προσπάθησαν να 

μετρήσουν την ετοιμότητα των επιχειρήσεων και των ιδιωτών για την εκμετάλλευση 

των νέων δυνατοτήτων που παρέχει το διαδίκτυο, τόσο σε επίπεδο πρόσβασης 

(υποδομή πληροφορικής), όσο και σε επίπεδο χρήσης (αγοραστικές συνήθειες, 

διαδικτυακές συναλλαγές). 

Τα τελευταία μόλις χρόνια η εξέλιξη του διαδικτυακού φαινομένου οδήγησε 

στη νέα οικονομική πραγματικότητα της ψηφιακής οικονομίας. Αφενός, εδραιώθηκε 

το διαδίκτυο ως μέσο ηλεκτρονικών συναλλαγών, υποσκελίζοντας τα ιδιωτικά δίκτυα 

και το EDI. Αφετέρου, η ραγδαία ανάπτυξη της διαδικτυακής οικονομικής 

δραστηριότητας και του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) οδήγησαν σε μια 

σειρά αλλαγών στο επιχειρηματικό περιβάλλον και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, 

οι οποίες σχηματοποίησαν την ψηφιακή οικονομία. Καθώς η διάχυση και η χρήση 

του διαδικτύου βρίσκονται πλέον σε ώριμο στάδιο, οι προτεραιότητες των ερευνητών 

στράφηκαν στην αναδυόμενη ψηφιακή οικονομία, προσπαθώντας να αναλύσουν και 

να τεκμηριώσουν τη δομή και τη λειτουργία της. Σε θεωρητικό επίπεδο, γίνεται 

προσπάθεια χαρτογράφησης της νέας διαδικτυακής οικονομικής πραγματικότητας, 

αναζητώντας τους μηχανισμούς εξέλιξής της, το θεωρητικό της πλαίσιο, τις 

διαεπιχειρησιακές σχέσεις, τα νέα μοντέλα στρατηγικής και επιχειρηματικής 

ανάπτυξης, καθώς και τις διαδικασίες μετάβασης των επιχειρήσεων της 

παραδοσιακής οικονομίας στο νέο διαδικτυακό οικονομικό περιβάλλον. Σε 

στατιστικό-οικονομετρικό επίπεδο, οι ερευνητές στρέφονται στη μέτρηση του 

μεγέθους και του ρυθμού ανάπτυξης της αναδυόμενης ψηφιακής οικονομίας. Κάποιες 

έρευνες προσεγγίζουν το θέμα της μέτρησης από την πλευρά των επιχειρήσεων 

(supply side), ενώ άλλες από την πλευρά των καταναλωτών (demand side). Οι πρώτες 

διερευνούν την ένταξη και συμμετοχή των επιχειρήσεων στο περιβάλλον της 

ψηφιακής οικονομίας – είτε εντάσσοντάς τις σε κατηγοριών επιχειρήσεων του 

διαδικτυακού περιβάλλοντος, είτε μέσω ανάλυσης της λειτουργίας και των 
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συναλλαγών τους – ενώ οι δεύτερες διερευνούν τη συμμετοχή των καταναλωτών στο 

περιβάλλον της ψηφιακής οικονομίας – είτε μέσω διαδικτυακών αγοραστικών 

συνηθειών και πρακτικών, είτε μέσω της συναλλαγής με συγκεκριμένες κατηγορίες 

επιχειρήσεων της διαδικτυακής οικονομίας. 

Το πρόβλημα που υπάρχει στις πρόσφατες σχετικά προσπάθειες μέτρησης της 

ψηφιακής οικονομίας είναι η έλλειψη ενός συγκροτημένου, αναλυτικού και σχετικά 

σταθερού θεωρητικού πλαισίου της νέας οικονομίας. Η μέτρηση της παραδοσιακής 

οικονομίας βασίζεται σε ένα θεωρητικό πλαίσιο που εξελίχθηκε επί τρεις περίπου 

αιώνες και σε μια μεθοδολογία που εξελίχθηκε επί δεκαετίες. Οι ερευνητές λοιπόν 

που ασχολούνται με τη μέτρηση της ψηφιακής οικονομίας πρέπει αφενός να 

αναπτύξουν ένα θεωρητικό πλαίσιο επί του οποίου θα βασίζεται η μέτρηση και 

αφετέρου να αναπτύξουν τις στατιστικές παραμέτρους της μέτρησης, όπως για 

παράδειγμα δημιουργώντας ενδείκτες για την ψηφιακή οικονομία. Μάλιστα, τα 

παραπάνω πρέπει να συμβούν ενόσω το περιβάλλον της ψηφιακής οικονομίας είναι 

ακόμα αδιαμόρφωτο και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Για το λόγο αυτό δεν έχουν γίνει 

πολλές προσπάθειες μέτρησης του πολύ σημαντικού αυτού φαινομένου της νέας 

διαδικτυακής οικονομίας. 

Στην επόμενη ενότητα αναλύονται οι κυριότερες ερευνητικές προσεγγίσεις 

αναφορικά με τη μέτρηση της ψηφιακής οικονομίας στην Ελλάδα. Επισημαίνονται οι 

ερευνητικοί στόχοι, τα μετρούμενα μεγέθη, τα ερευνητικά κενά που καλύπτουν, οι 

ομοιότητες και οι διαφοροποιήσεις τους. 

 

2.4  ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Στη χώρα μας, η μέτρηση της αναδυόμενης διαδικτυακής οικονομίας βρίσκεται 

σε πολύ αρχικό στάδιο. Οι μέχρι τώρα έρευνες μέτρησης του διαδικτύου και του 

ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα εστιάζουν στη διείσδυση των Τεχνολογιών 

Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), επικεντρώνοντας κυρίως στο Διαδίκτυο και 

στον τρόπο που διευκολύνει τις συναλλαγές αγοραπωλησίας προϊόντων και 

υπηρεσιών. Η λογική και φιλοσοφία των εγχώριων ερευνών συνάδει με τη μεγάλη 

πλειοψηφία παγκοσμίως των προσεγγίσεων μέτρησης της έκτασης της διαδικτυακής 
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οικονομίας, σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο. Άλλωστε, οι ελληνικοί κυβερνητικοί φορείς 

βρίσκονται σε άμεση συνεργασία και συσχέτιση με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς 

φορείς, με των οποίων τις κατευθύνσεις εναρμονίζονται, από τους οποίους 

χρηματοδοτούνται αλλά και πολλές φορές για λογαριασμό των οποίων διεξάγουν τα 

έρευνές τους. 

Στην παρούσα ενότητα έχουν απογραφεί οι έρευνες που σχετίζονται με τη 

διαδικτυακή οικονομία από τα τέλη της δεκαετίας που 1990 μέχρι και σήμερα (2008). 

Στη λίστα που καταρτίσθηκε, περιλαμβάνονται όσες έρευνες ασχολήθηκαν με 

μέτρηση σχετιζόμενη – είτε εξολοκλήρου είτε εν μέρει – με την ψηφιακή οικονομία 

και συγκεκριμένα με τις διαδικτυακές συναλλαγές. Εξ’ όσων γνωρίζουμε, καμία 

έρευνα ή μελέτη δεν έχει καταρτίσει κατάλογο με την πληρότητα που εμφανίζει ο 

κατάλογος του πίνακα 2.1 και η ανάλυση που επακολουθεί. 

 

Πίνακας 2.1: Οι ερευνητικές μετρήσεις της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας 
Α/Α Φορέας Τίτλος Έτος 

1 Ebusiness forum 
(ΕΔΕΤ/VPRC) 

Η χρήση Υπολογιστών, Internet και 
Κινητής Τηλεφωνίας στον Ελληνικό 
Πληθυσμό (ονομάζεται και  Εθνική 

Έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και 
την Κοινωνία της Πληροφορίας) 

Από 2001 
έως 2006 

2 
Ebusiness forum 

(ΕΔΕΤ/ CENTRUM 
και OPINION) 

Η χρήση των νέων ΤΠΕ στις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ονομάζεται 

και  Μελέτη έρευνας αγοράς για το 
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν) 

Από 2001 
έως 2006 

3 
Ebusiness forum 
(ΕΔΕΤ-ΟΠΑ / 

Hightech - HellasNet) 

Η χρήση των νέων ΤΠΕ στις 
μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις 

Από 2003 
έως 2005 

4 Ebusiness forum 
Ομ.Εργ. Ιβ3–ELTRUN 

Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες 
στην εφοδιαστική αλυσίδα 2007 

5 Παρατηρητήριο για την 
ΚτΠ / MRB A.E. 

Μέτρηση των δεικτών eEurope2005 και 
i2010 - έρευνα σε ιδιώτες 

Από 2005 
έως 2008 

6 Παρατηρητήριο για την 
ΚτΠ / MRB A.E. 

Μέτρηση των δεικτών eEurope2005 και 
i2010 - έρευνα σε επιχειρήσεις 

2005 έως 
2008 

7 Παρατηρητήριο για την 
ΚτΠ - ΙΟΒΕ 

Χρήση των ΤΠΕ σε σημαντικούς 
κλάδους της οικονομικής 

δραστηριότητας στην Ελλάδα 
2008 

8 Παρατηρητήριο για την 
ΚτΠ - ΙΟΒΕ 

Ο Κλάδος Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα: 

Κατάσταση και Προοπτικές 
2007 
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9 ΕΣΥΕ 
Ερευνά χρήσης τεχνολογιών 

πληροφόρησης και επικοινωνίας από τα 
νοικοκυριά 

Από 2002 
έως 2008 

10 ΕΣΥΕ (για λογαριασμό 
της Eurostat) Έρευνα για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Από 2001 

έως 2008 

11 ΕΔΕΤ - πρόγραμμα 
ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ 

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 
εκπαιδευτικής στήριξης του 

«Δικτυωθείτε» 

Από 2007 
έως 2008 

12 ΕΔΕΤ - πρόγραμμα 
ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ 

Χρήση των νέων τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
2004 

13 
Εθνικού 

Παρατηρητηρίου για τις 
ΜΜΕ (ΕΟΜΜΕΧ) 

Έρευνα προσδιορισμού της 
επιχειρηματικής φυσιογνωμίας & των 

δεικτών επιχειρηματικής 
δραστηριότητας των ΜΜΕ 

Από 2007 
έως 2008 

14 
Τεχνολογικό 

Παρατηρητήριο του 
ΟΠΑ 

Επιχειρηματική Χρήση του Internet Από 1997 
έως 2001 

15 

AGB-Nielsen - 
PHAISTOS 

NETWORKS (υπό την 
αιγίδα του Παρατηρη-
τηρίου για την ΚτΠ) 

E-metrics: Οnline έρευνα για τη χρήση 
του διαδικτύου 

Από 2004 
έως 2008 

16 
Focus BARI (υπό την 
αιγίδα του Παρατηρη-
τηρίου για την ΚτΠ) 

Web id - Χρήση του Internet Από 1995 
έως 2008 

17 ΟΠΑ (ELTRUN) / 
ΡΟΤΑ - ALKO Έρευνα internet καταναλωτών 2000 

18 ICAP Κλαδική μελέτη "Υπηρεσίες πρόσβασης 
στο internet" 

Από 2001 
έως 

2007 

19 
ΕΒΕΑ (στα πλαίσια 

του προγράμματος La 
Mer) 

Έρευνα για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
στις επιχειρήσεις 2003 

20 GFK Market Analysis 
Διείσδυση και χρήση Internet στην 

Ελλάδα (στα πλαίσια της πανελλαδικής 
έρευνας CATIBUS) 

2004 

21 

Ινστιτούτο 
Επικοινωνίας - ΑΠΘ - 
ΟΠΑ / MRB - Focus-

Bari 

wwwhy - Έρευνα για την ανάπτυξη του 
Internet στην Ελλάδα 2006 

22 Strategic International 
S.A. 

Μύθοι & Πραγματικότητα για το e-
Commerce στην Ελλάδα (white paper) 2001 

23 D. Pontikakis, Y. Lin, 
D. Demirbas 

History matters in Greece: The adoption 
of Internet-enabled computers by small 

and medium sized enterprises 
2006 
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Στη συνέχεια αναλύονται οι έρευνες του πίνακα 2.1, επισημαίνονται τα σημεία 

που αφορούν και ενδιαφέρουν την παρούσα έρευνα και γίνεται συσχέτιση με άλλες 

έρευνες. Οι έρευνες ομαδοποιήθηκαν ανά πρωτεύοντα φορέα έρευνας, με τους φορείς 

με τη σημαντικότερη συμβολή και έργο στη μέτρηση της ψηφιακής οικονομίας να 

αναφέρονται πρώτοι. 

 

2.4.1 Έρευνες του e-business forum 

 

Το e-business forum (www.ebusinessforum.gr), μια πρωτοβουλία της Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι ένας μόνιμος 

μηχανισμός διαβούλευσης της Πολιτείας με την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή 

κοινότητα, με σκοπό την επεξεργασία θέσεων και προτάσεων που προάγουν την 

ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, καθώς και τη διάδοση του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν στις ελληνικές επιχειρήσεις. Το Ebusinessforum εντάσσεται 

στο Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» (μέτρο 3.1) και υλοποιείται από την ΕΔΕΤ 

Α.Ε. Στο forum συμμετέχουν στελέχη από όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, με 

έμφαση στον κλάδο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, από Πανεπιστημιακά και 

Ερευνητικά Ιδρύματα, από τον Δημόσιο τομέα, καθώς και εκπρόσωποι των 

κοινωνικών εταίρων και των καταναλωτών. Στις 54 έως σήμερα ομάδες εργασίας που 

έχουν λειτουργήσει από το Νοέμβριο του 2000 στο πλαίσιο του forum, το 

ηλεκτρονικό επιχειρείν έχει προσεγγιστεί από πλευρά θεσμική, τεχνική, 

επιχειρηματική, οικονομική, κοινωνιολογική, πολιτική. Εκτός όμως από τις μελέτες 

και τα έργα των ομάδων εργασίας, το Ebusinessforum διεξάγει και ερευνητικές 

μετρήσεις για την ελληνική ψηφιακή οικονομία, τα βασικότερα σημεία των οποίων 

αναλύονται παρακάτω. 

 

2.4.1.1 Εθνική έρευνα για τις νέες τεχνολογίες και την κοινωνία της πληροφορίας 

 

Η Εθνική Έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας 

στην Ελλάδα (ΕΕΝΤΚΠ) πραγματοποιήθηκε σε ετήσια βάση, κατά τα έτη 2001 έως 

και 2006. Η έρευνα, η οποία αφορά στον γενικό πληθυσμό της χώρας, 

χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 
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του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, σχεδιάσθηκε από το Εθνικό Δίκτυο 

Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και υλοποιήθηκε από την εταιρεία VPRC. Οι 

βασικοί στόχοι της έρευνας, που παρέμειναν ίδιοι σε όλα τα έτη, δημιουργώντας 

ιστορική συνέχεια, είναι οι εξής: 

 Η διερεύνηση της διάδοσης και της χρήσης του προσωπικού Η/Υ, του Internet 

και της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και η αποτύπωση της σημερινής 

κατάστασης. 

 Η καταγραφή και παρακολούθηση του «ψηφιακού χάσματος» τόσο μεταξύ 

διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων της χώρας, όσο και συγκριτικά με άλλες 

χώρες. 

 Η χρήση Internet στους χώρους της εκπαίδευσης και των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, οι οποίοι αποτελούν νευραλγικούς τομείς για την ανάπτυξη της 

ψηφιακής οικονομίας και της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ελλάδα. 

 Η διερεύνηση και αποτύπωση κυρίαρχων απόψεων, αντιλήψεων και στάσεων 

της σύγχρονης ελληνικής Κοινής Γνώμης απέναντι στις νέες τεχνολογίες, 

τόσο μεταξύ των χρηστών όσο και μεταξύ των μη-χρηστών ΤΠΕ. 

Όσον αφορά τους τομείς έρευνας που αφορούν την ψηφιακή οικονομία και όχι γενικά 

το ψηφιακό οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον, η έρευνα αυτή ερεύνησε τα εξής 

στοιχεία: 

 Ποσοστό των χρηστών του Internet που πραγματοποιούν διαδικτυακές 

αγορές. Οι διαδικτυακές αγορές αναφέρθηκαν ως κύριος λόγος χρήσης του 

Internet από ποσοστό 2% του συνόλου των χρηστών του διαδικτύου το 2001, 

ποσοστό που το 2005 έφτασε την τιμή 2,6%. Πιο καίριος όμως δείκτης για τις 

διαδικτυακές αγορές είναι το ποσοστό των χρηστών που έχουν 

πραγματοποιήσει έστω μία αγορά μέσω διαδικτύου. Το ποσοστό αυτό 

ξεκίνησε να μετράται το 2004, οπότε και είχε την τιμή 18,7% επί των 

συνολικών χρηστών του διαδικτύου, ενώ έφτασε στο 21,6% το 2006. Η 

διακύμανση αυτή φαίνεται στην εικόνα 2.1. Λαμβάνοντας υπόψη μας όμως τη 

μεγάλη αύξηση των χρηστών του διαδικτύου το 2006 (από 19,5% το 2005 σε 

24,6% το 2006), το ποσοστό των χρηστών του Internet που πραγματοποιούν 

διαδικτυακές αγορές επί του συνόλου του δείγματος εκτοξεύτηκε από 3% το 

2004 και 3,25% το 2005 σε 4,5% το 2006. 
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 Αγορές από ελληνικές ή ξένες διαδικτυακές επιχειρήσεις (web sites). 

Καταγράφεται άνοδος της προτίμησης αγορών από ελληνικές επιχειρήσεις 

του διαδικτύου. Το ποσοστό αυτό ξεκίνησε να μετράται το 2004, οπότε και 

είχε την τιμή 25,9% για τις ελληνικές και 58% για τις ξένες, ενώ το 2006 

έφτασε στο 41,4% για τις ελληνικές και 35,7% για τις ξένες, δείχνοντας 

αντιστροφή της κατάστασης. Η διακύμανση αυτή φαίνεται στην εικόνα 2.2. 

 Ετήσια αξία διαδικτυακών αγορών. Ο δείκτης αυτός ξεκίνησε να μετράται το 

2004, οπότε και κατά μέσο όρο στο σύνολο των διαδικτυακών αγοραστών 

πήρε την τιμή 1.114 ευρώ συνολικά για το 2004, με μέση αξία διαδικτυακών 

αγορών 777 ευρώ. Όπως φάνηκε όμως από τις έρευνες των επόμενων δύο 

ετών, οι τιμές αυτές ήταν στα πλαίσια είτε του στατιστικού λάθους είτε 

ερευνητικού σφάλματος ή λάθους στην επεξεργασία των στοιχείων, κάτι που 

τεκμηριώνεται από τις πολύ χαμηλότερες τιμές που παίρνει ο δείκτης κατά τα 

έτη 2005 και 2006. Ο μέσος όρος ετήσιας αξίας διαδικτυακών αγορών ανά 

χρήστη που πραγματοποιεί αγορές μέσω intnernet έχει την τιμή 739 ευρώ για 

το 2005 και 754 ευρώ για το 2006, με μέση αξία διαδικτυακών αγορών 160 

ευρώ και 193 ευρώ αντίστοιχα. 

 

 

 
Εικόνα 2.1: 

Ποσοστό διαδικτυακών χρηστών που έχουν πραγματοποιήσει διαδικτυακές αγορές 
(πηγή: Ebusiness forum) 
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Εικόνα 2.2: 

Ποσοστά προτίμησης διαδικτυακών χρηστών σε ελληνικούς ή ξένους δικτυακούς 

τόπους για τις διαδικτυακές αγορές τους (πηγή: Ebusiness forum) 

 

Η Εθνική Έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας 

στην Ελλάδα είναι μια buyer-side έρευνα μέτρησης, εφόσον εστιάζει στον ιδιώτη – 

αγοραστή του διαδικτύου. Αν και παρέχει μια εικόνα της πραγματικότητας, 

παρέχοντας ποσοστά των χρηστών του internet που πραγματοποιούν διαδικτυακές 

αγορές, όπως και ετήσια αξία διαδικτυακών αγορών, απέχει πολύ από το να 

προσεγγίσει το ζήτημα της μέτρησης των διαδικτυακών αγορών. 

Η έρευνα αυτή όσο και για τις υπόλοιπες buyer-side έρευνες μέτρησης της 

ψηφιακής οικονομίας είναι προβληματικές στην αποτίμηση της ελληνικής 

διαδικτυακής οικονομίας, λόγω των εξής παραγόντων: 

 Οι χρήστες δε μπορούν να θυμούνται την αξία των διαδικτυακών τους 

αγορών. Πολλές φορές οι απαντήσεις τους δεν είναι ούτε ακριβείς, ούτε 

αμερόληπτες (unbiased). 

 Οι διαδικτυακές αγορές των χρηστών γίνονται τόσο από ελληνικά όσο και από 

ξένα web sites επιχειρήσεων. Συνεπώς ο τζίρος των buyer-side διαδικτυακών 

αγορών δε μπορεί να αποδοθεί εξολοκλήρου στην ελληνική ψηφιακή 

οικονομία 

 Οι χρήστες δε μπορούν να θυμούνται την ακριβή αξία ή την ποσόστωση  των 

διαδικτυακών τους αγορών που έγιναν σε ελληνικές επιχειρήσεις του 

διαδικτύου 
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 Οι επιχειρήσεις της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας προφανώς δεν έχουν 

πελάτες μόνο από την ελληνική επικράτεια. Άρα στις buyer-side έρευνες 

μέτρησης χάνεται ένα σημαντικό κομμάτι του διαδικτυακού τζίρου τους. 

 Δεν παρέχονται στοιχεία ποσοστού των διαδικτυακών αγορών επί του 

συνόλου των αγορών (διαδικτυακών και παραδοσιακών). 

 Δεν παρέχονται στοιχεία για τις διαδικτυακές αγορές από πλευράς 

επιχειρήσεων, ιδιωτικών ή δημόσιων οργανισμών. 

 

2.4.1.2 Έρευνα αγοράς για το ηλεκτρονικό επιχειρείν 

 

Η Έρευνα για τη χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών από 

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ονομαζόμενη από το 2003 και έρευνας αγοράς για το 

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, πραγματοποιήθηκε σε ετήσια βάση, κατά τα έτη 2001 έως 

και 2006. Η Έρευνα, η οποία αφορά τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις  της χώρας (από 

1 έως 250  υπαλλήλους), χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, 

σχεδιάσθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και 

υλοποιήθηκε από την εταιρεία CENTRUM κατά τα έτη 2001-2003 και την εταιρία 

OPINION κατά τα έτη 2004-2006. Βασικοί στόχοι της έρευνας ήταν: 

 Η διερεύνηση της διάδοσης και χρήσης Η/Υ, Internet, κινητής τηλεφωνίας & 

άλλων ΤΠΕ στις ΜΜΕ, αποτύπωση της σημερινής κατάστασης καθώς και της 

πρόθεσης για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών. 

 Για στις ΜΜΕ που χρησιμοποιούν ΤΠΕ η διερεύνηση και αποτύπωση: 

o των κύριων λόγων υιοθέτησης ΤΠΕ 

o των τρόπων χρήσης των ΤΠΕ στις επιχειρησιακές διαδικασίες και στις 

συναλλαγές με τους πελάτες και τους προμηθευτές 

o του βαθμού χρήσης των ΤΠΕ στη διαμόρφωση νέων επιχειρησιακών 

διαδικασιών 

 Η καταγραφή προβλημάτων και ελλείψεων στην εισαγωγή νέων ΤΠΕ στις 

ΜΜΕ και αναγνώριση των τομέων που χρειάζονται υποστήριξη. 

Όσον αφορά τους τομείς έρευνας που αφορούν την ψηφιακή οικονομία, η έρευνα 

αυτή μέτρησε τα εξής στοιχεία: 
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 Ηλεκτρονικές πωλήσεις. Ο δείκτης αυτός ξεκίνησε να μετράται το 2003, 

οπότε και είχε την τιμή 16% (επιχειρήσεις που διεξάγουν διαδικτυακές 

πωλήσεις, επί του συνόλου των επιχειρήσεων που διαθέτουν εταιρικό web 

site). Το 2006 είχε την τιμή 15%, αν όμως συνυπολογίσουμε την αύξηση των 

συνδέσεων στο διαδίκτυο και τη δημιουργία εταιρικών web sites, το ποσοστό 

των επιχειρήσεων που διεξάγουν διαδικτυακές πωλήσεις επί του συνόλου των 

ελληνικών επιχειρήσεων έχει εκτιναχθεί. Έτσι, αν θεωρήσουμε ως βάση το 

σύνολο του δείγματος (και όχι μόνο το σύνολο των επιχειρήσεων που 

διαθέτουν εταιρικό web site), τότε το ποσοστό των επιχειρήσεων που 

διεξάγουν διαδικτυακές πωλήσεις έχει σχεδόν τριπλασιαστεί από το 2003 έως 

το 2006 (από 0,5% το 2003 σε 1,44% το 2006), όπως φαίνεται στον πίνακα 

2.2. 

 Ποσοστό της αξίας των διαδικτυακών πωλήσεων σε σχέση με τις συνολικές 

πωλήσεις της επιχείρησης. Το στοιχείο αυτό μετρήθηκε μόνο στις έρευνες του 

2005 και του 2006. Ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις μια εκτίμηση του 

ποσοστού του τζίρου των διαδικτυακών πωλήσεων σε σχέση με το συνολικό 

τζίρο της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα για το 2006 είναι ότι, από το σύνολο 

των επιχειρήσεων που διεξάγουν διαδικτυακές πωλήσεις, το 52% δηλώνει ότι 

η αξία των διαδικτυακών πωλήσεών του είναι μικρότερη του 5% του 

συνολικού κύκλου εργασιών της, ενώ το 47% δηλώνει ότι είναι μεγαλύτερη. 

Για το 2005 τα ποσοστά ήταν αντίστοιχα 45% και 36%, ενώ ένα σημαντικό 

ποσοστό (19%) είχε δηλώσει ότι δε γνωρίζει την απάντηση. Ο πολύ 

σημαντικός αυτός λοιπόν δείκτης χαρακτηρίζεται από ασάφεια στη 

συγκεκριμένη έρευνα. Αφενός δεν προσδιορίζεται αξία, αλλά ποσοστό της 

αξίας των διαδικτυακών πωλήσεων, το οποίο φυσικά μπορεί να είναι μεγάλο 

αλλά να αφορά μικρή σχετικά αξία πωλήσεων, ή και το αντίθετο. Επίσης, δε 

γίνεται διαχωρισμός στις μισές περίπου επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν δηλώσει 

ποσοστό αξίας διαδικτυακών πωλήσεων μεγαλύτερο του 5% (6% - 100%), 

κάτι που θα ήταν βέβαια πολύ λογικό, εφόσον το 6% διαφέρει εντελώς από το 

100%. Βέβαια, διαπιστώνοντας ότι βάση μέτρησης είναι οι 26 επιχειρήσεις 

που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις (από τις 1806 του δείγματος), 

συμπεραίνουμε ότι 12 μόνο επιχειρήσεις έχουν δηλώσει ποσοστό αξίας 
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διαδικτυακών πωλήσεων μεγαλύτερο του 5% και πιθανώς ο περεταίρω 

διαχωρισμός τους να μην έχει ιδιαίτερο νόημα. Σε μεταγενέστερη ενημέρωση, 

η έρευνα δημοσιοποίησε ότι για το 2006, επιπλέον του 52% των επιχειρήσεων 

που δηλώνει ότι η αξία των διαδικτυακών πωλήσεών του είναι μικρότερη του 

5% του συνολικού κύκλου εργασιών της, άλλο ένα 26% δηλώνει ότι είναι 

μεγαλύτερη του 5% αλλά μικρότερη του 10%. 

 Ηλεκτρονικές προμήθειες (αγορές). Ο δείκτης αυτός ξεκίνησε να μετράται το 

2003, οπότε και είχε την τιμή 7% (επιχειρήσεις που πραγματοποιούν 

διαδικτυακές προμήθειες, επί του συνόλου των επιχειρήσεων που διαθέτουν 

σύνδεση στο διαδίκτυο). Παρατηρούμε ότι η βάση μέτρησης διαφοροποιείται 

από το δείκτη των ηλεκτρονικών πωλήσεων, καθώς η ύπαρξη εταιρικού web 

site δεν είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση διαδικτυακών αγορών. Το 

2006 ο δείκτης είχε την τιμή 9%, αν όμως συνυπολογίσουμε την αύξηση των 

συνδέσεων στο διαδίκτυο, το ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν 

διαδικτυακές προμήθειες επί του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων έχει 

αυξηθεί. Έτσι, αν θεωρήσουμε ως βάση το σύνολο του δείγματος (και όχι 

μόνο το σύνολο των επιχειρήσεων που διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο), 

τότε το ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν διαδικτυακές 

προμήθειες έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2003 έως το 2006 (από 1,39% το 

2003 σε 3,21% το 2006), όπως φαίνεται στον πίνακα 2.2. 

 Ποσοστό της αξίας των διαδικτυακών προμηθειών σε σχέση με τις συνολικές 

προμήθειες της επιχείρησης. Το στοιχείο αυτό μετρήθηκε μόνο στις έρευνες 

του 2005 και του 2006. Ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις μια εκτίμηση του 

ποσοστού της αξίας των διαδικτυακών προμηθειών σε σχέση με τη συνολική 

αξία προμηθειών της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 

πίνακα 2.3. Όπως ισχύει και για τον δείκτη του ποσοστού της αξίας των 

διαδικτυακών πωλήσεων σε σχέση με τις συνολικές πωλήσεις της 

επιχείρησης, ο συγκεκριμένος δείκτης αξίας διαδικτυακών προμηθειών δεν 

προσδιορίζει αξία, αλλά ποσοστό της αξίας των διαδικτυακών προμηθειών, το 

οποίο φυσικά μπορεί να είναι μεγάλο αλλά να αφορά μικρή σχετικά αξία 

προμηθειών, ή και το αντίθετο. 
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 Προμήθειες από ελληνικές ή ξένες διαδικτυακές επιχειρήσεις. Καταγράφεται 

η συντριπτική προτίμηση διαδικτυακών προμηθειών από ελληνικές 

επιχειρήσεις. Το ποσοστό αυτό μετρήθηκε στις έρευνες του 2005 και του 2006 

και η διακύμανσή του φαίνεται στον πίνακα 2.4. Σημειώνεται ότι οι μισές 

περίπου επιχειρήσεις και για τα δύο έτη της έρευνας προμηθεύονται 

διαδικτυακά αποκλειστικά (σε ποσοστό >95%) από ελληνικές επιχειρήσεις, αν 

και το 2006 παρατηρείται μικρή μείωση της διαφοράς. 

 Συμμετοχή σε e-marketplaces. Το στοιχείο αυτό μετρήθηκε όλα τα χρόνια 

διεξαγωγής της έρευνας (2001 έως 2006). Παρόλα αυτά, καμία αξιοποίηση 

των μετρήσεων του συγκεκριμένου δείκτη δε μπορεί να υπάρχει, πέραν του 

συμπεράσματος ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων δε 

χρησιμοποιεί τα e-marketplaces. Τα αποτελέσματα για το συγκεκριμένο πεδίο 

είναι στα όρια του στατιστικού λάθους και της λανθασμένης κατανόησης. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι συμμετοχή σε e-marketplaces δήλωσαν 

λιγότερες από 10 επιχειρήσεις σε κάθε χρόνο της έρευνας, πολλές εκ των 

οποίων δήλωσαν ως e-marketplaces στα οποία συμμετέχουν web sites που δεν 

είναι e-marketplaces (όπως τα plaisio.gr και eshop.gr). 

 

 

 

Πίνακας 2.2: 
Απόλυτοι αριθμοί και ποσοστά επιχειρήσεων που πραγματοποιούν διαδικτυακές 

πωλήσεις και διαδικτυακές προμήθειες σε σχέση με το σύνολο του δείγματος  
(επεξεργασία από Ebusiness forum) 

 

ΕΤΟΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΗΛ. 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
(αριθμός 

επιχ/σεων) 

ΗΛ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΗΛ. 
ΑΓΟΡΕΣ 
(αριθμός 

επιχ/σεων) 

ΗΛ. ΑΓΟΡΕΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

2006 1806 26 1,44% 58 3,21% 
2005 1797 34 1,89% 47 2,62% 
2004 1892 16 0,85% 37 1,96% 
2003 2012 10 0,50% 28 1,39% 
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Πίνακας 2.3:  
Κατανομή ποσοστού αξίας των διαδικτυακών προμηθειών σε σχέση με τις 

συνολικές προμήθειες των επιχειρήσεων (πηγή: Ebusiness forum) 
 

Εύρος ποσοστού αξίας διαδικτυακών προμηθειών 
σε σχέση με τις συνολικές προμήθειες 2005 (n=47) 2006 (n=58) 

1% - 5% 36% 24% 

10% - 40% 33% 41% 

50 % - 100% 30% 35% 

ΔΓ / ΔΑ 1% 0% 

 

 

 

Πίνακας 2.4:  
Κατανομή ποσοστού αξίας των διαδικτυακών προμηθειών σε προμήθειες από το 

εσωτερικό και το εξωτερικό (πηγή: Ebusiness forum) 
 

Ποσοστό ηλεκτρονικών προμηθειών 
που γίνεται από το εσωτερικό 2005 (n=47) 2006 (n=58) 

0% - 90% 48% 57% 

95% - 100% 52% 43% 
Ποσοστό ηλεκτρονικών προμηθειών 

που γίνεται από το εξωτερικό 2005 (n=47) 2006 (n=58) 

0% - 5% 51% 43% 

10% - 100% 49% 57% 
 

 

Η Έρευνα για τη χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών από 

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ή έρευνας αγοράς για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν) 

προσεγγίζει τη μέτρηση της ψηφιακής οικονομίας τόσο από την buyer-side όσο και 

από την seller-side πλευρά. Εξαιρώντας τα στοιχεία για τα e-marketpaces, τα οποία 

όπως αναφέραμε δεν είναι αξιοποιήσιμα, η έρευνα εστιάζει στις ελληνικές 

επιχειρήσεις, μετρώντας το βαθμό πραγματοποίησης διαδικτυακών αγορών και 

πωλήσεων. Η buyer-side πλευρά, η οποία εξετάζει τις διαδικτυακές προμήθειες των 

επιχειρήσεων, αντιμετωπίζει τα προβλήματα των buyer-side ερευνών, όπως αυτά 

αναλύθηκαν στην ενότητα 2.4.1.1. Η seller-side πλευρά, η οποία εξετάζει τις 

διαδικτυακές πωλήσεις των επιχειρήσεων, μετράει το ποσοστό των επιχειρήσεων που 
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πραγματοποιούν διαδικτυακές πωλήσεις και το ποσοστό της αξίας αυτών σε σχέση με 

το συνολικό κύκλο πωλήσεων των επιχειρήσεων. Η μέτρηση όμως, όπως αναφέραμε, 

χαρακτηρίζεται από ασάφεια, καθώς δεν προσδιορίζεται αξία, αλλά ποσοστό της 

αξίας των διαδικτυακών πωλήσεων, ενώ τόσο ο τρόπος έρευνας όσο και ο τρόπος 

παρουσίασης των αποτελεσμάτων δεν παρέχουν μεγάλη αξιοπιστία για την ακρίβεια 

των στοιχείων. Άλλωστε, η μέτρηση της ψηφιακής οικονομίας δεν αποτελεί 

πρωτεύοντα στόχο της συγκεκριμένης έρευνας. 

 

2.4.1.3 Έρευνα καταγραφής της διείσδυσης των πρακτικών του ηλεκτρονικού 
    επιχειρείν στις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις 

 

Η Έρευνα για τη χρήση των νέων ΤΠΕ στις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις 

πραγματοποιήθηκε σε ετήσια βάση, κατά τα έτη 2003 έως και 2005. Η Έρευνα, η 

οποία αφορά τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, χρηματοδοτήθηκε από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών, σχεδιάσθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και 

Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και υλοποιήθηκε από τις εταιρείες Hightech και HellasNet. 

Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση και καταγραφή της χρήσης των 

νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις 500 μεγαλύτερες 

ελληνικές επιχειρήσεις, με έμφαση στον βαθμό αξιοποίησης του διαδικτύου και του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν στις εμπορικές και οικονομικές τους δραστηριότητες. 

Όσον αφορά τους τομείς έρευνας που αφορούν την ψηφιακή οικονομία, η έρευνα 

αυτή μέτρησε τα εξής στοιχεία: 

 Σύνδεση με e-marketplace. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που συμμετείχαν 

σε e-marketplace ήταν 11% το 2003, 15% το 2004 και 12% το 2005. 

 Διαδικτυακές πωλήσεις. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν 

διαδικτυακές πωλήσεις ανέβηκε από 18,8% το 2003 σε 20,8% το 2004 και 

25,6% το 2005. Οι διαδικτυακές πωλήσεις κατά κανόνα γίνονται προς την 

Ελλάδα (ο μέσος όρος του ποσοστού στα 3 χρόνια της έρευνας είναι 85%). Η 

αξία των διαδικτυακών πωλήσεων επί του συνόλου των πωλήσεων για όσες 

επιχειρήσεις πραγματοποιούν διαδικτυακές πωλήσεις κυμαίνεται περίπου στο 

18% (μέσος όρος τριετίες, χωρίς ιδιαίτερη διακύμανση). 
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 Διαδικτυακές προμήθειες. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που 

πραγματοποιούν διαδικτυακές προμήθειες ανέβηκε από περίπου 47% για το 

2003 και το 2004 σε 56% το 2005. Οι διαδικτυακές προμήθειες γίνονται 

περισσότερο από την Ελλάδα, με το σχετικό ποσοστό να  έχει αυξηθεί από 

περίπου 52% για το 2003 σε περίπου 70%  για το 2004 και το 2005. Η αξία 

των διαδικτυακών προμηθειών επί του συνόλου των προμηθειών για όσες 

επιχειρήσεις πραγματοποιούν διαδικτυακές προμήθειες κυμαίνεται περίπου 

στο 37% (μέσος όρος τριετίες, χωρίς ιδιαίτερη διακύμανση). 

Η Έρευνα για τη χρήση των νέων ΤΠΕ στις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις 

είναι ανάλογης λογικής με την έρευνα για τη χρήση νέων Τεχνολογιών 

Πληροφορικής & Επικοινωνιών από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (βλ. ενότητα 

2.4.1.2), πιο αναλυτική όμως. Ισχύουν λοιπόν όσα επισημάνθηκαν στην ενότητα 

2.4.1.2. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι, αντίθετα με τις  μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η 

συμμετοχή σε e-marketplaces δεν είναι σπάνια για τις μεγάλες ελληνικές 

επιχειρήσεις. Φυσικά, η συγκεκριμένη έρευνα δεν είναι αντιπροσωπευτική της 

μέτρησης της ψηφιακής οικονομίας, καθώς περιορίζεται στις 500 μεγαλύτερες 

ελληνικές επιχειρήσεις. 

 

2.4.1.4 Μελέτη «ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα»  
 (ομάδα εργασίας ιb3) 
 

Η μελέτη «Ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα» 

εκπονήθηκε το 2007 από την ομάδα εργασίας ΙB3 του Ebusiness forum και αφορά 

στην ανάλυση του χώρου των ηλεκτρονικών αγορών (Β2Β marketplaces), με έμφαση 

στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα (το 2007) στην ελληνική αγορά. Σκοπός της 

συγκεκριμένης ομάδας ήταν να ασχοληθεί με την καταγραφή του ελληνικού τοπίου 

όσον αφορά στα e- marketplaces και των τάσεων που επικρατούν. 

Όσον αφορά τους τομείς έρευνας που αφορούν την ψηφιακή οικονομία, η 

έρευνα αυτή διαπίστωσε ότι σήμερα (το 2007) στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 

εφτά ηλεκτρονικές αγορές, η Business Exchanges, η CosmoOne, η e-Logistics, η 

Yassas.com, η Retail@link, η B2B Construct και η IS Impact (i@connect service). 
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Από αυτές, οι 2 πρώτες είναι οριζόντιες και οι 4 επόμενες κάθετες, ενώ η τελευταία 

είναι eBusiness solution provider.  

Σε αυτές τις ηλεκτρονικές αγορές συμμετέχουν περισσότερες από 2.250 

επιχειρήσεις, ενώ εκτιμήθηκε ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που πραγματικά 

διεξάγουν συναλλαγές μέσω αυτών των ηλεκτρονικών αγορών είναι περίπου 1.500. 

Συγχρόνως, η έρευνα υπέδειξε πως υπάρχει, επίσης, ένας αριθμός ελληνικών εταιριών 

που πραγματοποιούν συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικών αγορών του εξωτερικού. 

Η αξία των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν ετησίως (για το έτος 2006) 

μέσω των ελληνικών e-marketplaces ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό 

αυτό είναι αρκετά σημαντικό για τα ελληνικά δεδομένα και δίνει μία ιδέα για την 

σημαντική διείσδυση του διεπιχειρησιακού (Β2Β) ηλεκτρονικού εμπορίου στον 

ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο. Η διείσδυση αυτή γίνεται περισσότερο κατανοητή 

αν αναλογιστούμε πως ο αριθμός των ηλεκτρονικών συναλλαγών που 

πραγματοποιήθηκαν το 2005 ξεπέρασαν το 1.000.000, ενώ σήμερα εκτιμάται στα 

2.000.000 ετησίως. Τόσο ο όγκος, όσο και ο αριθμός των συναλλαγών παρουσιάζουν 

σημαντικά αυξητικές τάσεις και καταδεικνύουν τη σημασία που δείχνουν οι 

επιχειρήσεις στην καθημερινή χρήση των Β2Β marketplaces. 

Παρόλο που μέτρηση της ψηφιακής οικονομίας είναι πολύ ευρύτερη από τη 

μέτρηση του κύκλου εργασιών των e-marketplaces, η συγκεκριμένη έρευνα 

παρατίθεται γιατί τα e-marketplaces αποτελούν τις νέες αγορές της ψηφιακής 

οικονομίας, μέσα στις οποίες διεξάγεται σημαντικό τμήμα της διαδικτυακής 

οικονομικής δραστηριότητας. 

 

2.4.2 Έρευνες του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας 
 

Το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ αποτελεί τον πρώτο θεσμοθετημένο φορέα 

παρακολούθησης για την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ελλάδα. Αποτελεί 

κεντρική πηγή έγκυρης πληροφόρησης και βασικό φορέα διαμόρφωσης προτάσεων 

αναφορικά με τη συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην 

πρόοδο της χώρας. Το Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας 

έχει σαν αποστολή:  
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 τη μέτρηση και αξιολόγηση της προόδου της χώρας αναφορικά με την πορεία 

προς την ΚτΠ  

 τη συμβολή στην προσπάθεια της χώρας για την επίτευξη των στόχων της 

ΚτΠ 

Σκοπός του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ είναι η συλλογή και επεξεργασία 

ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για τα θέματα που σχετίζονται με την Κοινωνία 

της Πληροφορίας στην Ελλάδα, η διάχυση βέλτιστων πρακτικών και η κατάρτιση και 

υποβολή σχετικών μελετών και προτάσεων προς την Πολιτεία και κάθε άλλο 

ενδιαφερόμενο.  Οι στρατηγικοί στόχοι της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου είναι: 

 Η έγκυρη και έγκαιρη τεκμηρίωση των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων 

αναφορικά με την πορεία προς την ΚτΠ 

 Η βελτίωση της γνωστικής βάσης πάνω στην οποία διαμορφώνονται η εθνική 

στρατηγική και οι δράσεις για την ΚτΠ 

 Η μεταφορά και διάχυση βέλτιστων μεθόδων και πρακτικών και υποβοήθηση 

ανταλλαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας και πληροφόρησης μεταξύ φορέων από 

την Ελλάδα και το εξωτερικό 

 

 

 

 

2.4.2.1 Μέτρηση των δεικτών e-europe2005 και i2010 - έρευνα σε ιδιώτες 

 

Η έρευνα «Μέτρηση των δεικτών eEurope2005 και i2010 - έρευνα σε ιδιώτες» 

πραγματοποιήθηκε μεταξύ των νοικοκυριών της επικράτειας στα πλαίσια μελέτης για 

τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση των δεικτών του σχεδίου δράσης 

eEurope2005 και i2010. Το συγκεκριμένο έργο συγχρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσεται στο μέτρο 5.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Κοινωνία της Πληροφορίας». Το έργο σχεδίασε και επέβλεψε το Παρατηρητήριο 

για την Κοινωνία της Πληροφορίας και υλοποίησε η εταιρία MRB Α.Ε. Στόχος της 

συγκεκριμένης έρευνας αποτέλεσε η καταγραφή της πρόσβασης των πολιτών στο 

Διαδίκτυο και της χρήσης αυτού. 
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Οι δείκτες eEurope είναι το κοινά αποδεκτό σύνολο δεικτών για τις νέες 

τεχνολογίες στην Ευρώπη. Προέρχονται από τα ευρωπαϊκά σχέδια  δράσης eEurope 

2002, eEurope 2005 και i2010. Οι δείκτες του eEurope είναι οργανωμένοι σε 10 

ενότητες ως εξής: 

 Πρόσβαση των Πολιτών στο Διαδίκτυο & Χρήση του 

 Πρόσβαση & Χρήση ΤΠΕ από τις Επιχειρήσεις 

 Ευρυζωνικότητα  

 Κόστος Πρόσβασης στο Διαδίκτυο 

 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

 Ηλεκτρονική Μάθηση 

 Ηλεκτρονική Υγεία 

 Ηλεκτρονικές Αγορές & Πωλήσεις 

 Ετοιμότητα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν  

 Ασφάλεια ΤΠΕ 

 

Όσον αφορά τους τομείς έρευνας που αφορούν την ψηφιακή οικονομία, η 

έρευνα αυτή μέτρησε τις διαδικτυακές αγορές που πραγματοποιούν οι ιδιώτες. Ο 

δείκτης Ζ2 «Ποσοστό ατόμων που αγόρασαν/ παρήγγειλαν αγαθά ή υπηρεσίες για 

ιδιωτική χρήση μέσω διαδικτύου το τελευταίο τρίμηνο» αυξήθηκε το 2008 στο 8% 

από το 5% που βρισκόταν για τα 3 προηγούμενα έτη (2005-2007). Επισημαίνεται 

αφενός το στοιχείο του «τελευταίου τριμήνου», το οποίο συναντάται στους δείκτες 

eEurope και αφετέρου η έλλειψη ενδιαφέροντος διερεύνησης της έντασης και του 

όγκου των διαδικτυακών αγορών από τους ιδιώτες (buyer-side έρευνα). 

 

2.4.2.2 Μέτρηση των δεικτών e-europe2005 και i2010 - έρευνα σε επιχειρήσεις 

 

Η έρευνα «Μέτρηση των δεικτών eEurope2005 και i2010 - έρευνα σε 

επιχειρήσεις» πραγματοποιήθηκε μεταξύ των επιχειρήσεων όλης της χώρας στα 

πλαίσια μελέτης για τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση των δεικτών του 

σχεδίου δράσης eEurope2005 και i2010. Το συγκεκριμένο έργο συγχρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσεται στο μέτρο 5.2 του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Το έργο σχεδίασε και επέβλεψε το 
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Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας και υλοποίησε η εταιρία MRB 

Α.Ε.  

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η καταγραφή της πρόσβασης των 

επιχειρήσεων στο Διαδίκτυο και η χρήση αυτού, καθώς και ο υπολογισμός 

συγκεκριμένων σχετικών δεικτών. Η συγκεκριμένη έρευνα διαχωρίζει τις 

επιχειρήσεις σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το αν απασχολούν λιγότερους ή 

περισσότερους από 10 εργαζόμενους (κατηγορίες 1-9 και 10+).  

Όσον αφορά τους τομείς έρευνας που αφορούν την ψηφιακή οικονομία, η έρευνα 

αυτή μέτρησε τα εξής: 

 Αγορές μέσω διαδικτύου. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν 

διαδικτυακές αγορές ανέβηκε από 1,1% για την κατηγορία 1-9 και 9,2% για 

την κατηγορία 10+ το 2005 σε 2,7% για την κατηγορία 1-9 και 20,1% για την 

κατηγορία 10+ το 2008, σημειώνοντας υπερδιπλασιασμό. Παρόλα αυτά, σε 

σύγκριση με το 2007 σημειώνει πτώση. 

 Πωλήσεις μέσω διαδικτύου. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που 

πραγματοποιούν διαδικτυακές πωλήσεις ανέβηκε από 1% για την κατηγορία 

1-9 και 5,3% για την κατηγορία 10+ το 2005 σε 4,9% για την κατηγορία 1-9 

και 11% για την κατηγορία 10+ το 2008, σημειώνοντας – ειδικά στην 

κατηγορία 1-9 – τεράστια αύξηση. 

 Κύκλος εργασιών ηλεκτρονικού εμπορίου. Παρόμοια είναι και η εικόνα για το 

ποσοστό του κύκλου εργασιών που προέρχεται από διαδικτυακές πωλήσεις. 

Το ποσοστό αυτό εκτοξεύτηκε, τόσο για την κατηγορία 1-9 (από 0,04% το 

2005 σε 0,36% το 2008), όσο και για την κατηγορία 10+ (από 0,15% το 2005 

σε 0,8% το 2008). 

 Πωλήσεις σε e-marketplaces. Το στοιχείο αυτό μετρήθηκε μόνο στην έρευνα 

του 2008 και διαμορφώθηκε σε 1% για την κατηγορία 1-9 και 3% για την 

κατηγορία 10+. 

 

Τα παραπάνω στοιχεία μετρήσεων (εκτός των πωλήσεων σε e-marketplaces) 

απεικονίζονται στις εικόνες 2.3 και 2.4, για τις κατηγορίες 1-9 και 10+ αντίστοιχα. 
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Εικόνα 2.3:  

Μέτρηση βασικών στοιχείων της ψηφιακής οικονομίας από την έρευνα «Μέτρηση των 
δεικτών eEurope2005 και i2010 - έρευνα σε επιχειρήσεις» - κατηγορία επιχιρήσεων 1-

9 εργαζομένων. (πηγή: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ) 
 

 

 
Εικόνα 2.4: 

 Μέτρηση βασικών στοιχείων της ψηφιακής οικονομίας από την έρευνα «Μέτρηση των 
δεικτών eEurope2005 και i2010 - έρευνα σε επιχειρήσεις» - κατηγορία επιχιρήσεων 

10+ εργαζομένων. (πηγή: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ) 
 

 

Η έρευνα αυτή, από τις σημαντικότερες για την ψηφιακή οικονομία στην 

Ελλάδα, επιλέγει την supply-side πλευρά της μέτρησης και παρουσιάζει μια πολύ 

ικανοποιητική εικόνα της μετάβασης των επιχειρήσεων στο διαδικτυακό οικονομικό 

περιβάλλον. 

 

2.4.2.3 Μελέτη «ο κλάδος πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και η χρήση των 
  ΤΠΕ σε σημαντικούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας στην 
  Ελλάδα» 

 

Η κλαδική μελέτη «Ο Κλάδος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και η χρήση 

των ΤΠΕ σε σημαντικούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα» 

πραγματοποιήθηκε από το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ με τη συνεργασία του ΙΟΒΕ 
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και την υποστήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

Ελλάδας (ΣΕΠΕ) σε δύο φάσεις-κύματα (έτη 2006 και 2007). Το Παρατηρητήριο για 

την ΚτΠ ακολούθησε τη μεθοδολογία που ακολουθεί το αντίστοιχο ευρωπαϊκό 

κεντρικό παρατηρητήριο eBusiness W@tch, ερευνώντας 10 από τους κλάδους της 

ελληνικής οικονομίας αναφορικά με το βαθμό χρήσης των ΤΠΕ. Δημιουργήθηκε 

δείγμα 1600 επιχειρήσεων που διαθέτουν Η/Υ, 800 εκ των οποίων ερευνήθηκαν το 

2006 και 800 το 2007. Οι 800 επιχειρήσεις ανά έτος δεν είναι κοινές και επομένως δε 

μπορεί να γίνει συγκριτική ανάλυση. Αντίθετα, με την ενσωμάτωση των δύο κυμάτων 

σε ένα ενιαίο δείγμα διετίας 2006-2007, τα κλαδικά υποδείγματα αποκτούν ακόμα 

μεγαλύτερη στατιστική επάρκεια. Έτσι, τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε ένα 

ενιαίο δείγμα διετίας. Όσον αφορά τους τομείς έρευνας που αφορούν την ψηφιακή 

οικονομία, η έρευνα αυτή μέτρησε τα εξής: 

 Αγορές/ Προμήθειες μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών (On line αγορές). Το 

ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές 

ξεπερνάει το 50% επί του συνόλου των επιχειρήσεων που διαθέτουν Η/Υ 

(βάση). Τα επιμέρους ποσοστά ανά κλάδο παρουσιάζονται στην εικόνα 2.5. 

Παρατηρείται ότι μία στις δύο επιχειρήσεις που διαθέτει Η/Υ αγοράζει 

διαδικτυακά, ανεξάρτητα από το μέγεθός της. 

 Δυνατότητα για on line πωλήσεις. Δε γίνεται ερώτηση κατά πόσο 

πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις διαδικτυακές πωλήσεις, αλλά κατά πόσο 

δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες τους να κάνουν κάτι τέτοιο. Φυσικά, η 

ύπαρξη δυνατότητας δε σημαίνει και την πραγματοποίηση διαδικτυακών 

πωλήσεων. Παρόλα αυτά, στη συγκεκριμένη έρευνα η ερώτηση περί 

δυνατότητας έχει αυτή την έννοια. Τα επιμέρους ποσοστά ανά κλάδο 

παρουσιάζονται στην εικόνα 2.6. 
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Εικόνα 2.5:  

Χρήση του διαδικτύου για On-line αγορές. Βάση: Όλες οι επιχειρήσεις που 
χρησιμοποιούν Η/Υ την περίοδο 2006-2007 (πηγή: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ). 

 

 

 
Εικόνα 2.6:  

Χρήση του διαδικτύου για On-line πωλήσεις. Βάση: Όλες οι επιχειρήσεις που 
χρησιμοποιούν Η/Υ την περίοδο 2006-2007 (πηγή: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ). 
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Παρόλο που η συγκεκριμένη έρευνα δεν εμβαθύνει στο ζήτημα της μέτρησης 

της ψηφιακής οικονομίας, στις εικόνες 2.4, 2.5 και 2.6 απεικονίζονται μαζί με τα 

ποσοστά των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές ή πωλήσεις και 

τα ποσοστά της απασχόλησης που αντιστοιχούν στις επιχειρήσεις αυτές. Με τον 

τρόπο αυτό μπορεί να δοθεί η εικόνα της κοινωνικής – εργασιακής διάστασης των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται (είτε ως αγοραστές είτε ως πωλητές) στο νέο 

περιβάλλον της ψηφιακής οικονομίας. 

 

2.4.2.4 Μελέτη «ο κλάδος πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα:  
 κατάσταση και προοπτικές» 
 

Η κλαδική μελέτη «Ο Κλάδος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην 

Ελλάδα: Κατάσταση και Προοπτικές» πραγματοποιήθηκε από το Παρατηρητήριο για 

την ΚτΠ με τη συνεργασία του ΙΟΒΕ και την υποστήριξη του Συνδέσμου 

Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Πρόκειται για μια 

κλαδική μελέτη, ανάλογη με άλλες κλαδικές μελέτες του κλάδου που έχουν γίνει από 

άλλους φορείς (μεταξύ των οποίων οι ICAP, ΙΟΒΕ και ΣΕΠΕ). Ο λόγος που 

παρατίθεται η συγκεκριμένη μελέτη είναι αφενός ότι ο κλάδος αυτός δημιουργεί την 

υποδομή και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της ψηφιακής οικονομίας, αφετέρου 

επειδή τα όρια του κλάδου δεν είναι απόλυτα σαφή. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο βασικός τρόπος προσέγγισης του τομέα έγινε στον άξονα 

της επιλογής των δραστηριοτήτων που θεωρείται ότι συνθέτουν τον τομέα ΤΠΕ στην 

Ελλάδα από το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας. Από το σύνολο, δηλαδή, των 

οικονομικών δραστηριοτήτων της ελληνικής οικονομίας επιλέχθηκε όλος εκείνος ο 

πληθυσμός των επιχειρήσεων που πράγματι δραστηριοποιείται έντονα και ενεργά 

στην περιοχή που ενδιαφέρει την ανάλυση. Η επιλογή αυτή δεν ήταν ανεξάρτητη από 

τις διεθνείς κωδικοποιήσεις (όπως του ΟΟΣΑ), καθώς υπάρχουν σαφείς ορισμοί για 

το περιεχόμενο του τομέα ΤΠΕ, ωστόσο υπήρχε περιθώριο για συμπλήρωσή και 

προσαρμογή του για την περίπτωση της Ελλάδας. Αν και ο ορισμός του τομέα 

ακολουθεί κατά κύριο λόγο τον ΟΟΣΑ, κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν κάποιες 

διορθωτικές κινήσεις που οφείλονται κυρίως στο χαρακτήρα των ελληνικών 

επιχειρήσεων. 
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Στην ουσία, με τον ορισμό του ΟΟΣΑ επιχειρείται μία οριζόντια οριοθέτηση 

και στους τρεις βασικούς τομείς της οικονομίας (μεταποίηση, εμπόριο, υπηρεσίες) 

των δραστηριοτήτων εκείνων που σχετίζονται είτε με την παραγωγή / κατασκευή / 

μεταποίηση, είτε με τη διανομή / πώληση, είτε με την παροχή ως υπηρεσία των 

προϊόντων ΤΠΕ. Αξίζει να αναφερθεί βέβαια ότι ο ΟΟΣΑ δεν εισέρχεται στο κομμάτι 

του λιανικού εμπορίου, καθώς αυτοί θεωρούνται μεταπωλητές και επομένως οι 

συγκριτικές αναλύσεις ανά χώρα γίνονται πιο δύσκολες σε σχέση με βασικούς 

δείκτες του τομέα (όπως αναφορικά με τον πραγματικό όγκο της αγοράς, τις δαπάνες 

για ΤΠΕ, κτλ). Όσον αφορά το λιανικό εμπόριο, παρόλο που ο ΟΟΣΑ δεν εισέρχεται 

σε επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, η ομάδα έργου θεώρησε ότι για την 

περίπτωση της Ελλάδας πρέπει να συμπεριληφθούν και κάποιοι αντιπροσωπευτικοί 

κλάδοι από το λιανικό εμπόριο όπως ο NACE 5245 (Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών 

οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών, μουσικών οργάνων 

και συναφών ειδών), ο 525.1 (Λιανικό εμπόριο Η/Υ και περιφερειακού εξοπλισμού) 

και ο 525.6: (Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού), κλάδοι που 

περιλαμβάνουν σημαντικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 

Η συγκεκριμένη έρευνα προχώρησε σε μία περισσότερο «προϊοντική» (bottom-

up) ταξινόμηση των επιχειρήσεων σε πέντε μεγάλες κατηγορίες: 

 Κατασκευή εξοπλισμού ΤΠΕ (ICT manufacturing) 

 Εμπόριο προϊόντων ΤΠΕ (ICT trade) 

 Πάροχοι τηλεπ/κών και διαδικτυακών υπηρεσιών (Carrier Services) 

 Προϊόντα λογισμικού (Software) 

 Υπηρεσίες Πληροφορικής (IT services) 

Η μελέτη αυτή οριοθέτησε και μέτρησε τον κλάδο των ΤΠΕ στην Ελλάδα. Ο 

κλάδος αυτός (όπως και ο κλάδος των e-marketplaces) κατέχει ιδιαίτερη θέση στην 

ψηφιακή οικονομία και στα πλαίσια της μέτρησής της ενδείκνυται η ξεχωριστή 

μελέτη του. 

 

2.4.3  Έρευνες της ΕΣΥΕ 

 

Η ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος) είναι Γενική 

Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και αποτελεί τον επίσημο 
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φορέας στατιστικής πληροφόρησης της χώρας μας. Βασικός σκοπός και έργο της 

είναι:  

 η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, τα οποία προκύπτουν είτε από ειδικές 

στατιστικές έρευνες ή απογραφές, είτε από διάφορες διοικητικές πηγές,  

 η επεξεργασία των στοιχείων και  

 η διάχυση της στατιστικής πληροφορίας προς τους κρατικούς και ιδιωτικούς 

φορείς και προς τους πολίτες  

Οι στατιστικές που καταρτίζει η Γ.Γ. ΕΣΥΕ – μηνιαίες, τριμηνιαίες, ετήσιες, 

ανά 5ετία και ανά 10ετία – καλύπτουν όλους σχεδόν τους τομείς δραστηριότητας. 

Πληθυσμιακά στοιχεία (πληθυσμός κατά διάφορες διακρίσεις, φυσική κίνηση 

πληθυσμού: γάμοι – γεννήσεις – θάνατοι), στοιχεία απασχόλησης και ανεργίας, 

στοιχεία που αφορούν στην υγεία και στην κοινωνική ασφάλιση, την παιδεία, τη 

δικαιοσύνη, την παραγωγική διαδικασία, τα δημόσια οικονομικά, τις τιμές, το εθνικό 

εισόδημα και τις πολιτιστικές δραστηριότητες, συνιστούν το βασικό υλικό από το 

οποίο προκύπτουν οι στατιστικοί πίνακες και οι διάφοροι δείκτες, που καταρτίζει η 

Γ.Γ. ΕΣΥΕ, σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια βάση. 

Βασικός χρήστης των στατιστικών στοιχείων της είναι το ελληνικό κράτος, το 

οποίο, με βάση αυτά, σχεδιάζει, υλοποιεί και παρακολουθεί τις πολιτικές του σε 

διάφορους τομείς. Ακολουθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση, που χρειάζεται τα στοιχεία των 

κρατών μελών της για να συνθέσει τις ευρωπαϊκές στατιστικές, οι διεθνείς 

οργανισμοί (OHE, UNESCO, FAO, ΙLO, ΟΟΣΑ κλπ.), ο επιχειρηματικός κόσμος, οι 

επιστήμονες, μελετητές και αναλυτές, αλλά και οι απλοί πολίτες. 

 

2.4.3.1 Έρευνα χρήσης τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας από τα 
   νοικοκυριά 

 

Η ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος) διεξάγει έρευνα χρήσης 

Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 

νοικοκυριών από όλη την Ελλάδα κάθε χρόνο, από το 2002 μέχρι και το 2009 

(έρευνα υπό διενέργεια). Με την έρευνα αυτή συγκεντρώνονται αναλυτικές 

πληροφορίες για την πρόσβαση των νοικοκυριών σε επιλεγμένες τεχνολογίες 

πληροφόρησης και επικοινωνίας, όπως ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ), κινητό 
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τηλέφωνο, ψηφιακή τηλεόραση και διαδίκτυο. Επίσης, συγκεντρώνονται 

πληροφορίες που αφορούν στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, στην πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, ειδικότερα στη χρήση προηγμένων υπηρεσιών για επικοινωνία ή 

ψυχαγωγία, καθώς και στις ηλεκτρονικές αγορές. Η έρευνα είναι πλήρως 

εναρμονισμένη με τις αντίστοιχες των υπόλοιπων κρατών μελών της ΕΕ που 

διενεργούν την έρευνα, αφού αυτή πραγματοποιείται με κοινά αποδεκτό 

ερωτηματολόγιο. 

Όσον αφορά τους τομείς έρευνας που αφορούν την ψηφιακή οικονομία, η 

έρευνα αυτή μέτρησε τις διαδικτυακές αγορές που πραγματοποιούν οι ιδιώτες 

(νοικοκυριά). Η έρευνα κατέγραψε σταθερότητα στην πραγματοποίηση 

ηλεκτρονικών αγορών από τους ιδιώτες. Το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου, 

που κατά το Α' τρίμηνο του έτους 2008 πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές, 

ανέρχεται στο 13,7%, παρουσιάζοντας μικρή μόνο αύξηση κατά 5%, περίπου, σε 

σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του προηγούμενου έτους. Η τάση που επικρατεί 

απεικονίζεται στην εικόνα 2.6.  
 

 
 

Εικόνα 2.7:  
Μεταβολή του ποσοστού των χρηστών του διαδικτύου που πραγματοποιούν 

διαδικτυακές αγορές κατά τα έτη 2002-2008 (πηγή: ΕΣΥΕ) 
 

Η έρευνα επίσης κατέγραψε το δημογραφικό προφίλ των χρηστών του 

διαδικτύου που πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές, στοιχείο που δεν εντάσσεται 

στα πλαίσια της παρούσας διατριβής. 

 

2.4.3.2 Έρευνα ηλεκτρονικού εμπορίου από τις επιχειρήσεις 
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Η ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος) διεξάγει έρευνα για το 

ηλεκτρονικό εμπόριο και τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας σε 

επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα κάθε χρόνο, από το 2002 μέχρι και το 2009 (έρευνα 

υπό διενέργεια). Η έρευνα αυτή διεξάγεται για λογαριασμό της Eurostat, μετά από 

σχετική σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο φορέων.  

Ο βασικός σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή στοιχείων για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο, ιδιαίτερα για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ) που διευκολύνουν τη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου για αγορές και 

πωλήσεις. Η έρευνα καλύπτει τα τμήματα D, G, H, I, J, K, της ταξινόμησης NACE 

Rev.1, και δημιουργεί ομάδες, που αποτελούνται από μία ή περισσότερες 

σχετιζόμενες μεταξύ τους υποομάδες δευτέρου επιπέδου της ταξινόμησης NACE. Οι 

επιχειρήσεις με λιγότερο από 10 εργαζόμενους αποκλείστηκαν από τον πληθυσμό της 

έρευνας στις πρώτες δύο έρευνες. Από την έρευνα που διεξήχθη το 2003 και μετά, 

εξετάζονται και οι κατηγορίες επιχειρήσεων με 1-5 (μίκρο) και 6-10 εργαζόμενους. 

Η έρευνα πραγματοποιείται κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια της περιόδου 

Ιανουάριος - Οκτώβριος. Χρησιμοποιούνται τόσο υπάλληλοι της ΕΣΥΕ, όσο και 

ιδιωτικοί συνεργάτες για τη συλλογή στοιχείων, η οποία καλύπτει ολόκληρη τη χώρα. 

Η περίοδος Νοέμβριος -Δεκέμβριος αφιερώνεται στην εξέταση των σφαλμάτων, την 

κωδικοποίηση των απαντήσεων, τον έλεγχο, την καταχώρηση στοιχείων και την 

ταξινόμηση των αποτελεσμάτων σε πίνακες. 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας της ΕΣΥΕ καταρτίζεται σύμφωνα με τις 

έννοιες και τους ορισμούς που προτάθηκαν από την Eurostat, η οποία βασίστηκε στο 

μοντέλο μέτρησης και το σχετικό σετ ενδεικτών που διαμόρφωσε ο ΟΟΣΑ 

(αναλυτικά, βλ. ΟΟΣΑ, 2002), μέσω της ομάδα του WPIIS (Working Party on 

Indicators for the Information Society). Σύμφωνα με το μοντέλο της Eurostat (βλ. e-

business watch, Report 2003), οι Ενδείκτες Διαδικτυακής Οικονομίας (ΕΔΟ) 

χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:  

 τους ενδείκτες ετοιμότητας (e-readiness), που αναφέρονται στις τεχνολογικές 

υποδομές και στους ανθρώπινους πόρους  

 του ενδείκτες έντασης χρήσης της τεχνολογίας (use)  

 τους ενδείκτες των επιπτώσεων της χρήσης αυτής (impacts). 
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 Στην έρευνα της ΕΣΥΕ παραλείφθηκε η τρίτη κατηγορία, των επιπτώσεων, ενώ 

παραλείφθηκαν και ΕΔΟ από τις δύο πρώτες κατηγορίες, ως αποτέλεσμα της 

προσαρμογής του ερωτηματολογίου στην ελληνική πραγματικότητα. Η μεθοδολογία 

που χρησιμοποιήθηκε είναι μια στρωματοποιημένη δειγματοληψία σε δύο επίπεδα: 

κατηγορία μεγέθους της επιχείρησης και ομάδα οικονομικής δραστηριότητας 

(ορίστηκαν 15 ομάδες που αποτελούνται από έναν ή περισσότερους διψήφιους 

κωδικούς NACE). 

Ο κατάλογος των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου της έρευνας σχετικά με το 

ηλεκτρονικό εμπόριο είναι διαχωρισμένος στις ακόλουθες ενότητες: 

 Γενικές πληροφορίες για τη χρήση των ΤΠΕ  

 Χρήση Διαδικτύου  

 Ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω Διαδικτύου, μέσω του EDI ή άλλων δικτύων 

εκτός από το Διαδίκτυο 

 Φραγμοί – περιορισμοί για το ηλεκτρονικό εμπόριο  

 Γενικές πληροφορίες 

Καθώς η συγκεκριμένη έρευνα διεξάγεται για λογαριασμό της Eurostat, τα 

αποτελέσματά της δε δημοσιεύονται από την ΕΣΥΕ, αλλά περιέχονται στους δείκτες 

eEurope που δημοσιεύει η Eurostat. 

 

2.4.4 Έρευνες του ΕΔΕΤ στα Πλαίσια του Προγράμματος «δικτυωθείτε» 

 

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) είναι το Δημόσιο 

Ελληνικό Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό Δίκτυο. Σκοπός του ΕΔΕΤ είναι η παροχή 

στους φορείς δημόσιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ), στους 

Ερευνητικούς Οργανισμούς και σε λοιπούς φορείς προχωρημένων και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών μεταξύ τους δικτύωσης και πρόσβασης στο Διαδίκτυο 

(Internet). Αποτελεί ένα μη εμπορικό δημόσιο εθνικό δίκτυο κορμού, με σημεία 

παρουσίας σε κύριες Ελληνικές πόλεις, όπου βρίσκονται εγκατεστημένοι οι φορείς 

του ΕΔΕΤ.  Στόχοι του ΕΔΕΤ είναι οι εξής: 

 η προώθηση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της τεχνολογίας,  

 η χρήση των υπηρεσιών του ΕΔΕΤ από τους προαναφερόμενους φορείς για 

ερευνητικούς ή/και εκπαιδευτικούς σκοπούς. 



Διδακτορική διατριβή Κωνσταντίνου Σφακιανάκη   53 

Το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» (www.go-online.gr), το οποίο έγινε σε δύο 

κύκλους μέσα στην πενταετία 2002-2007,  είναι μία πρωτοβουλία του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, με στόχο την προώθηση των νέων τεχνολογιών στις ελληνικές 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Εκπαιδευτική Στήριξη του «Δικτυωθείτε» εφαρμόζεται 

στις 13 περιφέρειες της χώρας μέσα από τη συνεργασία της ΕΔΕΤ και των 

περιφερειακών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, επιμελητηρίων, αναπτυξιακών εταιρειών 

και άλλων φορέων, οι οποίοι παρέχουν δωρεάν ένα πακέτο συμβουλευτικών και 

υποστηρικτικών υπηρεσιών. 

Στόχος του προγράμματος «Δικτυωθείτε» είναι η εξοικείωση των μικρών 

επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών με την ψηφιακή οικονομία, η 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρει το διαδίκτυο και 

γενικότερα η παρακίνηση των επιχειρηματιών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Το ΕΔΕΤ στα πλαίσια του προγράμματος «Δικτυωθείτε» εκπόνησε έρευνες με 

τους εξής σκοπούς: 

 Την παρακολούθηση της προόδου που επέδειξαν οι επιχειρήσεις που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα αναφορικά με τη δραστηριοποίησή τους στο 

ηλεκτρονικό επιχειρείν (η- επιχειρείν) ως αποτέλεσμα της Εκπαιδευτικής 

Στήριξης που έλαβαν στο πλαίσιο του προγράμματος  

 Την αποτίμηση του αντίκτυπου που είχε η εκπαιδευτική Στήριξη του 

«Δικτυωθείτε» στις επιχειρηματικές πρακτικές των επιχειρήσεων που 

συμμετείχαν στο πρόγραμμα. 

 

 

 
2.4.4.1 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής στήριξης του  
 προγράμματος «δικτυωθείτε» 
 

Η έρευνα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής στήριξης του 

προγράμματος «Δικτυωθείτε» έγινε επί δύο συναπτά έτη, τα 2007 και 2008. Η μελέτη 

ακολούθησε τη δομή και το πνεύμα άλλων μελετών συναφούς περιεχομένου 

(συγκεκριμένα, των μελετών των ebusiness forum και του e-business w@tch), 
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προκειμένου να εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα μεταξύ των ευρημάτων που 

αποτυπώνουν. Αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσε: 

 

 Η καταγραφή της ετοιμότητας – υποδομής των επιχειρήσεων αναφορικά με 

τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

 Η καταγραφή του βαθμού χρήσης των ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις 

 Η καταγραφή του αντίκτυπου της υιοθέτησης πρακτικών ηλεκτρονικού 

επιχειρείν από τις επιχειρήσεις 

 

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η αντιστοίχηση των 

δεικτών που χρησιμοποιούνται στην συγκεκριμένη έρευνα με τους δείκτες που 

χρησιμοποιούνται σε έρευνες για το ηλεκτρονικό επιχειρείν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες που υιοθετούν αφενός το Σχέδιο Δράσης 

Europe 2005 (eEurope 2005: Δείκτες Συγκριτικής Αξιολόγησης – eEuropeIndicators) 

και οι Ευρωπαϊκές Εκθέσεις για το ηλεκτρονικό επιχειρείν του e-Business W@tch. 

Χρησιμοποιήθηκαν δύο ετήσιες εκθέσεις του e-Business W@tch: 

 η έκθεση του 2002-2003 (“A pocketbook of e-business indicators” 2002/2003 

edition), η οποία αποτέλεσε την πρώτη έκδοση δεικτών ηλεκτρονικού 

επιχειρείν από το e-Business W@tch και περιλάμβανε ως επί το πλείστον πιο 

βασικές εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν 

 η έκθεση του 2006 (“A pocketbook of e-business indicators” 2006 edition), η 

οποία αποτελεί την πιο πρόσφατη έκδοση δεικτών ηλεκτρονικού επιχειρείν 

από το e-Business W@tch και περιλαμβάνει πιο εξειδικευμένες εφαρμογές 

ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

Στην επιλογή των δεικτών της συγκεκριμένης έρευνας έγινε προσπάθεια να 

συνδυαστούν τα δύο παραπάνω σύνολα των δεικτών. Μεγαλύτερη σημασία όμως 

δόθηκε στις βασικές εφαρμογές του ηλεκτρονικού επιχειρείν, καθώς όπως είναι 

γνωστό, η υιοθέτηση εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν στη χώρα μας έχει 

καθυστερήσει συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Όσον αφορά τους τομείς έρευνας που αφορούν την ψηφιακή οικονομία, η 

έρευνα αυτή μέτρησε τα εξής: 
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 Δείκτης xvi. Ποσοστό επιχειρήσεων που δίνουν τη δυνατότητα 

πραγματοποίησης ηλεκτρονικών παραγγελιών 

 Δείκτης xviii. Ποσοστό του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων 

που προέρχεται από ηλεκτρονικές πωλήσεις 

 Δείκτης xix. Ποσοστό επιχειρήσεων που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές 

αγορές 

 Δείκτης xx. Ποσοστό πραγματοποίησης ηλεκτρονικών προμηθειών επί του 

συνόλου των προμηθειών της επιχείρησης 

 Δείκτης xxi. Ποσοστό επιχειρήσεων που μετέχουν σε e-marketplaces 

 

Στον πίνακα 2.5 παρουσιάζεται η αντιστοίχηση των παραπάνω δεικτών της 

έρευνας με τους αντίστοιχους των e-Business W@tch και e- Europe 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2.5:  
Αντιστοίχηση των δεικτών που σχετίζονται με την ψηφιακή οικονομία της 
έρευνας του ΕΔΕΤ (πρόγραμμα «Δικτυωθείτε») με τους αντίστοιχους των  

e-Business W@tch και e- Europe 2005 (επεξεργασία από www.go-online.gr) 
 

Δείκτες 
μελέτης 
ΕΔΕΤ 

Δείκτες e-
Business 

W@tch 2002 

Δείκτες e-Business 
W@tch 2002 e-

Business 
Scoreboard 

Δείκτες e-
Business W@tch 

2006 
Δείκτες eEurope 2005 

xvi 
Indicator 6 – 
Companies 
selling online 

Νο. 7 – Online selling 
(Percentage of 
employees working in 
enterprises which sell 
online) 

D-2 – 
Companies 
accepting orders 
from customers 
online 

Z3 – 
% επιχειρήσεων (10+) 
που έγιναν αποδέκτες 
ηλεκτρονικών 
παραγγελιών 

xviii 

Indicator 8 – 
Share of online 
sales  
(as percent of 
total sales) 

  

Z1- 
% του συνολικού κύκλου 
εργασιών των 
επιχειρήσεων (+10), το 
οποίο προέρχεται από 
το ηλεκτρονικό εμπόριο 



Διδακτορική διατριβή Κωνσταντίνου Σφακιανάκη   56 

xix 
 

Indicator 10 – 
Companies 
procuring  
online 

No. 8 – Online 
Procurement 
(Percentage of 
employees working 
in enterprises which 
sell online) 

C-1 – 
Companies 
placing orders 
to suppliers 
online 

Z5 – 
% επιχειρήσεων (10+) 
που πραγματοποίησαν 
ηλεκτρονικές αγορές 

xx 
 

Indicator 11 – 
Share of online 
purchases (as 
percentage of 
total purchases) 

   

xxi 
 
 

Indicator 12 – 
Participation in 
B2B electronic 
marketplaces 

No. 9 – Participation 
in B2B 
emarketplaces 
(Percentage of 
employees working 
in enterprises which 
trade on Business-
to-Business 
electronic 
marketplaces) 

 

Ηβ6 – 
% επιχειρήσεων που 
πούλησαν προϊόντα σε 
άλλες επιχειρήσεις χάρις 
στην παρουσία τους σε 
εξειδικευμένα σημεία 
πώλησης στο Διαδίκτυο 

 

 

Τα αποτελέσματα της μέτρησης για τα δύο έτη της έρευνας είναι τα εξής: 

 Ποσοστό επιχειρήσεων που δίνουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης 

ηλεκτρονικών παραγγελιών. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε από 15,81% το 2007 

σε 18,49% το 2008. Μάλιστα, ενώ το 2007 το ποσοστό αυτό δε 

διαφοροποιούνταν σημαντικά ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης, το 2008 η 

κατάσταση διαμορφώθηκε αλλοιώς. Έτσι, όσο μεγαλώνει το μέγεθος των 

επιχειρήσεων, τόσο αυξάνεται και το ποσοστό αυτών που δίνουν τη 

δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών παραγγελιών. Το ποσοστό αυτό 

κυμαίνεται για το 2008 από 15,71% στις επιχειρήσεις με κανέναν εργαζόμενο 

και φτάνει στο 34% για τις επιχειρήσεις με 5 έως 10 εργαζόμενους. 

 Δείκτης xviii. Ποσοστό του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων 

που προέρχεται από ηλεκτρονικές πωλήσεις. Το ποσοστό αυτά δε 

διαφοροποιείται στα δύο έτη της έρευνας. Συγκεκριμένα, το 60% των 

επιχειρήσεων που παρέχουν κάποιας μορφής υπηρεσία στους πελάτες τους 

μέσω του διαδικτύου (βάση) απάντησαν ότι ο κύκλος εργασιών τους που 

προέρχεται από ηλεκτρονικές πωλήσεις είναι μηδενικός (ή σχεδόν μηδενικός). 

Οι επιχειρήσεις των οποίων ποσοστό 1% έως 5% του κύκλου εργασιών 

προέρχεται από ηλεκτρονικές πωλήσεις αντιστοιχεί στο 17% των 
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επιχειρήσεων. Οι υπόλοιπες τάξεις ποσοστών συνολικού κύκλου εργασιών 

ακολουθούν με μικρότερη συμμετοχή στα αποτελέσματα της έρευνας. Ο 

σταθμισμένος μέσος όρος που προκύπτει από τις απαντήσεις των ερωτώμενων 

δείχνει ότι το ποσοστό του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων 

που προέρχεται από ηλεκτρονικές πωλήσεις είναι: 1%-5%. 

 Δείκτης xix. Ποσοστό επιχειρήσεων που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές 

αγορές. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε σημαντικά από 23,10% το 2007 σε 

15,79% το 2008. Σε κανένα από τα δύο έτη το ποσοστό αυτό δε 

διαφοροποιούνταν σημαντικά ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης. Αυτό σίγουρα 

είναι ένα αξιοπερίεργο εύρημα, που συμφωνεί όμως και με την έρευνα  

«Μέτρηση των δεικτών eEurope2005 και i2010 - έρευνα σε επιχειρήσεις» που 

διεξήχθη από το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ. 

 Δείκτης xx. Ποσοστό πραγματοποίησης ηλεκτρονικών προμηθειών επί του 

συνόλου των προμηθειών της επιχείρησης. Το στοιχείο αυτό είχε ίδια πορεία 

(πτώση), όπως είναι φυσιολογικό, με το ποσοστό των επιχειρήσεων που 

πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές. Σημειώνεται πάντως ότι η μεγαλύτερη 

πτώση παρατηρήθηκε στην κατηγορία των επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι το 

ποσοστό των προμηθειών τους που προέρχεται από ηλεκτρονικές προμήθειες 

είναι της τάξης 1%-5% (από 40 επιχειρήσεις το 2007 σε 27 το 2008), κάτι που 

εξηγεί αρκετά και την πτώση του ποσοστού των επιχειρήσεων που 

πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές (δείκτης xix).  Επίσης, παρόλη τη 

γενική πτώση των ποσοστών του δείκτη xx, παρατηρείται υπερδιπλασιασμός 

στην κατηγορία των επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι το ποσοστό των 

προμηθειών τους που προέρχεται από ηλεκτρονικές προμήθειες είναι της 

τάξης 11%-20% (από 12 επιχειρήσεις το 2007 σε 26 το 2008), κάτι που 

αποτελεί ενδιαφέρον εύρημα και αποδεικνύει ότι οι διαδικτυακές αγορές 

εδραιώνονται σταδιακά. Πάντως, ο σταθμισμένος μέσος όρος που προκύπτει 

από τις απαντήσεις των ερωτώμενων δείχνει ότι το ποσοστό των 

ηλεκτρονικών προμηθειών επί του συνόλου των προμηθειών των 

επιχειρήσεων είναι: 1%-5% και για τα δύο έτη. 

 Δείκτης xxi. Ποσοστό επιχειρήσεων που μετέχουν σε e-marketplaces. Το 

ποσοστό αυτό αυξήθηκε από 4,5% το 2007 σε 5% το 2008. 
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Συνοψίζοντας, παρόλο που η συγκεκριμένη έρευνα απευθύνεται μόνο στις 

επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Δικτυωθείτε», παρείχε χρήσιμα 

στοιχεία για τα ποσοστά και το τζίρο των διαδικτυακών πωλήσεων και αγορών. 

Επίσης, αξιοσημείωτη ήταν η αντιστοιχία των δεικτών της έρευνας με τους 

αντίστοιχους των e-Business W@tch και e- Europe. 

 

2.4.4.2 Χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις 
   μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

 

Η έρευνα αυτή διεξήχθη πανελλαδικά κατά την διάρκεια των επισκέψεων των 

ΣΥΚ (Συνεργάτες Υποστήριξης Καθοδήγησης) του προγράμματος «Δικτυωθείτε» 

στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κατά το έτος 2004. Στόχος της έρευνας αυτής ήταν η 

διαπίστωση της χρήσης των ΤΠΕ και του διαδικτύου στις επιχειρήσεις, καθώς και ο 

βαθμός λειτουργίας τους σε e-business μορφή, όπως επίσης και οι προτεραιότητες 

των επιχειρήσεων και η καταγραφή των ανασχετικών παραγόντων. 

Όσον αφορά τους τομείς έρευνας που αφορούν την ψηφιακή οικονομία, η 

έρευνα αυτή μέτρησε τα εξής: 

 Διαδικτυακές υπηρεσίες που οι επιχειρήσεις παρέχουν ή θα ήθελαν στο άμεσο 

μέλλον να παρέχουν στους πελάτες τους. Το 30,5% των επιχειρήσεων 

απάντησαν ότι παρέχουν ή θα ήθελαν στο άμεσο μέλλον να παρέχουν 

δυνατότητα διαδικτυακής παραγγελίας προϊόντων ή υπηρεσιών της 

επιχείρησης. 

 Διαδικτυακές υπηρεσίες που οι επιχειρήσεις έχουν ή θα ήθελαν στο άμεσο 

μέλλον να έχουν σε σχέση με τις προμήθειες της επιχείρησής τους. Το 36,4% 

των επιχειρήσεων απάντησαν ότι έχουν ή θα ήθελαν στο άμεσο μέλλον να 

έχουν δυνατότητα διαδικτυακής παραγγελίας προϊόντων ή υπηρεσιών των 

προμηθευτών τους. 

Η συγκεκριμένη έρευνα χαρακτηρίζεται από ασάφεια, αφού δεν κάνει 

διαχωρισμό μεταξύ της σημερινής διαθεσιμότητας διαδικτυακών διαδικασιών αγορών 

και πωλήσεων και της επιθυμίας των επιχειρήσεων για αυτές. 
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2.4.5 Έρευνα Προσδιορισμού της Επιχειρηματικής Φυσιογνωμίας και των 
 Δεικτών Επιχειρηματικής Δραστηριότητας των ΜΜΕ (Εθνικό  
 Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) 

 

Το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποτελεί 

μηχανισμό της Πολιτείας για τη συστηματική παρακολούθηση των ΜΜΕ σε κλαδικό, 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, αποτελεί την κύρια πηγή έγκυρης και 

έγκαιρης πληροφόρησης σε θέματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, 

συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Στόχοι του είναι οι εξής: 

 Η συστηματική αποτύπωση και ανάλυση των ποσοτικών – ποιοτικών 

χαρακτηριστικών και των προοπτικών των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 

 Η αξιόπιστη παρουσίαση ανάλυση και αξιολόγηση του Επιχειρηματικού 

Περιβάλλοντος και των Πολιτικών και Μέτρων Στήριξης των Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Η διάχυση των επεξεργασμένων πληροφοριών και αναλύσεων, στον έγκυρο 

εντοπισμό αδυναμιών και στην υποβολή προτάσεων στα πλαίσια της 

ακολουθούμενης πολιτικής για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ 

διεξήγαγε την «Έρευνα προσδιορισμού της επιχειρηματικής φυσιογνωμίας & των 

δεικτών επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜΜΕ» κατά τα έτη 2007 και 2008 (2 

κύματα μέτρησης) σε συνεργασία με την εταιρία DataRC. Αντικείμενο του έργου 

αποτέλεσε ο προσδιορισμός της ταυτότητας, των δημογραφικών χαρακτηριστικών 

των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), αλλά και των αντιλήψεων, των 

προσδοκιών και των απόψεών τους για το παρόν και το μέλλον της 

επιχειρηματικότητας 

Όσον αφορά τους τομείς έρευνας που αφορούν την ψηφιακή οικονομία, η 

έρευνα αυτή δε μέτρησε κάποιο άμεσα σχετιζόμενο με την ψηφιακή οικονομία, παρά 

μόνο το βαθμό ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην επιχείρηση και την ύπαρξη web site. 

Παρόλα αυτά, αναφέρεται η συγκεκριμένη έρευνα στην τρέχουσα ανασκόπηση 

βιβλιογραφίας γιατί αφενός ήταν μεγάλης κλίμακας έρευνα (άνω των 3.500 

επιχειρήσεων) και επίσης επειδή η ύπαρξη web site σχετίζεται σε ένα ποσοστό με τη 

δυνατότητα διαδικτυακών πωλήσεων. Όσον αφορά λοιπόν την ύπαρξη εταιρικού web 
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site, τα αποτελέσματα της έρευνας για το 2007 δείχνουν σχετικά υψηλά ποσοστά και 

συγκεκριμένα 31,6% για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, 50% για τις μικρές 

επιχειρήσεις και 54% για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Αν και δε δημοσιεύτηκαν (ακόμα) 

τα ποσοτικά αποτελέσματα της έρευνας για το 2008, αναφέρεται στην παρουσίαση 

των ερευνητικών ευρημάτων της διετίας ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν 

αυξήσει τα ποσοστά κατοχής εταιρικής ιστοσελίδας κατά τη β’ μέτρηση (2008), ενώ 

αντίθετη εικόνα, δηλαδή μείωση, εμφανίζουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

 

2.4.6 Επιχειρηματική Χρήση του internet (Τεχνολογικό Παρατηρητήριο του 
 ΟΠΑ)  

 

Η έρευνα για την Επιχειρηματική Χρήση του Internet πραγματοποιήθηκε από το 

Τεχνολογικό Παρατηρητήριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τα έτη 

1997, 1999 και 2001. Οι στόχοι της έρευνας ήταν οι εξής: 

 Κατανόηση και Αξιολόγηση της Διάχυσης της Τεχνολογίας του διαδικτύου 

 Χαρτογράφηση της διαδικτυακής αγοράς στην Ελλάδα 

 Διερεύνηση των Αντιλήψεων των ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με το 

διαδίκτυο 

 Αναγνώριση επιχειρηματικών μοντέλων στο διαδίκτυο, τα οποία ακολουθούν 

οι ελληνικές επιχειρήσεις 

 Εντοπισμός αναγκών και απαιτήσεων σχετικά με τις Ηλεκτρονικές 

Τραπεζικές Συναλλαγές 

 Εκτίμηση της διαδικτυακής Β2Β αγοράς για Τραπεζικές Υπηρεσίες στην 

Ελλάδα 

Η ερευνά περιορίστηκε στις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν παρουσία 

στο διαδίκτυο μέσα από εταιρική ιστοσελίδα. Η επιλογή αυτή στηρίχτηκε στην 

πρόθεση να καταγραφεί η υπάρχουσα εμπειρία από τη χρήση του διαδικτύου στις 

επιχειρήσεις. Η έρευνα δε διενέργησε δειγματοληψία, αλλά προχώρησε σε απογραφή 

των επιχειρήσεων που είχαν εταιρική ιστοσελίδα στο τέλος του 2000. Η πηγή από την 

οποία αντλήθηκαν οι επιχειρήσεις αυτές ήταν η σχετική βάση δεδομένων της εταιρίας 

Hellas On Line. Συνολικά καταγράφηκαν 10.872 εταιρικές ιστοσελίδες. Όσες από 

αυτές ανέφεραν κάποιο email επικοινωνίας, επιλέχθηκαν για την έρευνα, η οποία 
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διεξήχθη με τη χρήση ενός on-line ερωτηματολογίου. Σημειώνεται ότι στην 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας δεν παρέχονται ακριβή, αλλά μόνο 

προσεγγιστικά ποσοτικά στοιχεία, ενώ ότι ο πληθυσμός βάσης είναι οι επιχειρήσεις 

που διαθέτουν εταιρικό web site. 

Όσον αφορά τους τομείς έρευνας που αφορούν την ψηφιακή οικονομία, η 

έρευνα αυτή μέτρησε τα εξής (σημειώνεται ότι δεν παρέχονται ακριβή, αλλά 

προσεγγιστικά ποσοτικά στοιχεία και μόνο για το τελευταίο έτος - 2001): 

 Διαδικτυακές αγορές: Περίπου το 40% των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί το 

διαδίκτυο για να πραγματοποιήσει αγορές, ενώ το 1999 το ποσοστό αυτό ήταν 

27,7%. 

 Διαδικτυακές πωλήσεις: Περίπου το 30% των επιχειρήσεων παρέχει τη 

δυνατότητα στους πελάτες του να πραγματοποιήσουν on-line παραγγελίες, 

ενώ δεν παρέχεται το αντίστοιχο ποσοστό για το 1999.  

Η συγκεκριμένη έρευνα παρουσιάζει κυρίως ενδιαφέρον ως προς την επιλογή 

των επιχειρήσεων, στη μέθοδο δημιουργίας του πληθυσμού της έρευνας και στη 

μέθοδο συλλογής των ερευνητικών στοιχείων 

 

2.4.7 E-metrics: on-line Έρευνα για τη Χρήση του Διαδικτυου (AGB Nielsen,  
 Phaistos Networks) 

 

Η on-line έρευνα e-metrics διεξάγεται κάθε χρόνο από το 2004 μέχρι το 2008 

από την εταιρία AGB Nielsen Media Research, σε συνεργασία με τη Phaistos 

Networks  με σκοπό τη καταγραφή και την ανάλυση των συνηθειών και των 

προτιμήσεων των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου. Πρόκειται για διαδικτυακή 

έρευνα που φιλοξενείται στα μεγαλύτερα ελληνικά web sites και portals (97 το 2008) 

και που απευθύνεται φυσικά μόνο στους χρήστες του διαδικτύου. Η έρευνα 

διεξάγεται υπό την αιγίδα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας 

και τη συνεργασία του IAB Hellas (Internet Advertising Bureau Hellas). Σκοπός της 

έρευνας είναι η διερεύνηση των εξής στοιχείων: 

 το προφίλ του χρήστη internet 

 τον βαθμό χρήσης του internet 

 τις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί 
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 για ποια θέματα ενημερώνονται οι χρήστες από το internet 

 τον βαθμό ικανοποίησης από τον πάροχο (ISP) 

 την αξιοποίηση του internet για πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών (e-

commerce) 

 την λειτουργία του internet ως εργαλείου διεκπεραίωσης τραπεζικών 

συναλλαγών (e-banking) 

 την χρήση του internet ως εργαλείου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης(e-

government) 

 τα sites κοινωνικής δικτύωσης (social networking sites) 

Όσον αφορά τους τομείς έρευνας που αφορούν την ψηφιακή οικονομία, η έρευνα 

αυτή μέτρησε τα εξής: 

 Διαδικτυακές αγορές: Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, το 

79,3% έχει πραγματοποιήσει αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω του 

διαδικτύου το 2008, έναντι 74,7% το 2007, 69,5% το 2006 και 67,5% το 2005. 

Η τάση λοιπόν είναι σταθερά ανοδική σε όλα τα έτη της έρευνας, κάτι που 

υποδηλώνει ότι πλέον το διαδίκτυο αποτελεί για σημαντικό αριθμό χρηστών του 

μέσο αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών. 

  Συχνότητα διαδικτυακών αγορών: Το 40,5% των χρηστών υπηρεσιών e-

commerce, πραγματοποιεί αγορές με συχνότητα μία φορά το μήνα και το 

36,2% μία φορά το εξάμηνο (στοιχεία 2008). Η συχνότητα χρήσης που 

καταγράφεται είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη. Η διασπορά των διαδικτυακών 

αγορών ανά συχνότητα αγοράς παρουσιάζεται στην εικόνα 2.6. 

 Αξία διαδικτυακών αγορών: Το 37,7% όσων αγοράζουν μέσω internet 

δαπανούν κάθε φορά €51 - €100 και το 41,8% περισσότερα από 101€ 

(στοιχεία 2008). Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι οι αγορές μέσω internet 

κερδίζουν έδαφος στους χρήστες του διαδικτύου. Η διασπορά των 

διαδικτυακών αγορών ανά μέση αξία αγοράς παρουσιάζεται στην εικόνα 2.7. 

 Γεωγραφικός προσδιορισμός διαδικτυακών αγορών: Το 62,8% αγόρασε το 

2008 προϊόντα/υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου από ελληνικά online 

καταστήματα ενώ το 2006 το ποσοστό αυτό ήταν 53,5%. Η εξέλιξη του 

ποσοστού αυτού διαχρονικά φαίνεται στην εικόνα 2.8. 
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Εικόνα 2.8:  

Συχνότητα διαδικτυακών αγορών από τους χρήστες του διαδικτύου  
(πηγή: έρευνα e-metrics 2008). 

 

 

 
Εικόνα 2.9: Μέση αξία διαδικτυακής αγοράς από τους χρήστες του διαδικτύου 

 (πηγή: έρευνα e-metrics 2008) 
 

 
Εικόνα 2.10:  
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Διαχρονική εξέλιξη προτίμησης διαδικτυακών αγορών από web sites του εσωτερικού 
και του εξωτερικού (πηγή: έρευνα e-metrics 2008). 

 

 

2.4.8 WEB ID - Πανελλήνια Έρευνα για το internet (FOCUS BARI) 

 

Η έρευνα WEB ID διεξάγεται από την εταιρία FOCUS BARI από το 1995 μέχρι 

σήμερα και από το 2007 διεξάγεται υπό την αιγίδα του Παρατηρητηρίου για την 

Κοινωνία της Πληροφορίας. Η έρευνα WEB ID εκπροσωπεί την Ελλάδα στην ετήσια 

έκθεση αποτελεσμάτων για το internet που εκδίδει σε παγκόσμιο επίπεδο η AG.MA. 

Industry Committee. Η έρευνα διεξάγεται σε μόνιμη βάση και τα αποτελέσματά της 

δημοσιοποιούνται κάθε εξάμηνο. Στόχοι της έρευνας είναι η καταγραφή των εξής: 

 Διείσδυση, αναλυτικές συνήθειες και λόγοι χρήσης του διαδικτύου 

 Πρακτικές και απόψεις σε σχέση με το Internet 

Όσον αφορά τους τομείς έρευνας που αφορούν την ψηφιακή οικονομία, η 

έρευνα αυτή μέτρησε το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που πραγματοποιούν 

διαδικτυακές αγορές. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, το 32,4% έχει 

πραγματοποιήσει αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου το τελευταίο 

εξάμηνο της έρευνας 9/2007 – 3/2008), έναντι 23,5% του προηγούμενου εξαμήνου. Η 

μεγάλη αύξηση αυτή (περίπου κατά 40%) δηλώνει ότι το διαδίκτυο κερδίζει 

επιθετικά σημαντικό τμήμα των αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών από τους χρήστες 

του διαδικτύου. 

Παρόλο που η συγκεκριμένη έρευνα δεν εστιάζει σε καμιά περίπτωση στη 

μέτρηση της ψηφιακής οικονομίας, η παράθεσή της δικαιολογείται από το γεγονός 

ότι πρόκειται για την πιο έντονη σε συχνότητα μόνιμη έρευνα αποτύπωσης της 

διαδικτυακής πραγματικότητας. 

 

2.4.9 Λοιπές Έρευνες 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται διάφορες έρευνες για την ψηφιακή οικονομία, οι 

οποίες είτε είναι μικρής κλίμακας, είτε παρέχουν ελλιπή στοιχεία αποτελεσμάτων, 

είτε (συνηθέστερα) το αντικείμενό τους δε σχετίζεται πολύ με τη μέτρηση της 
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διαδικτυακής οικονομίας. Παρόλα αυτά, καθώς έχουν να προσφέρουν έστω και λίγο 

στο ερευνητικό αντικείμενο της παρούσας έρευνας, καταγράφονται και παρατίθενται 

παρακάτω. 

 

2.4.9.1 Έρευνα internet καταναλωτών: χαρακτηριστικά, αγοραστικές συνήθειες 
    και προτιμήσεις των internet καταναλωτών (ΟΠΑ-ELTRUN) 

 

Η «Έρευνα internet καταναλωτών: χαρακτηριστικά, αγοραστικές συνήθειες και 

προτιμήσεις των internet καταναλωτών» διεξήχθη κατά το έτος 2000 από το 

ELTRUN (κέντρο για το ηλεκτρονικό εμπόριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνων), σε συνεργασία με τις εταιρίες ΡΟΤΑ και ALKO.  Όσον αφορά τους τομείς 

έρευνας που αφορούν την ψηφιακή οικονομία, η έρευνα αυτή μέτρησε ότι το 

ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο 

για την πραγματοποίηση αγορών είναι μόλις 10%. Από την έρευνα εκτιμάται, 

μάλιστα, ότι οι συστηματικοί αγοραστές δεν ξεπερνούν το ποσοστό 2%. 

 

2.4.9.2 Κλαδική μελέτη του ICAP «υπηρεσίες πρόσβασης στο internet» 
 

Η συγκεκριμένη κλαδική μελέτη της εταιρίας ICAP διεξήχθη ανά διετία κατά τα 

έτη 2001, 2003, 2005 και 2007 και έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση του κλάδου 

των υπηρεσιών πρόσβασης στο Ιnternet µέσω των αντίστοιχων εταιρειών παροχής 

(Internet Service Providers - ISPs). Ερευνάται το προφίλ των χρηστών του Ιnternet 

στην Ελλάδα, η διείσδυση του Ιnternet στα ελληνικά νοικοκυριά, η χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και η πρόσβαση στο Internet στις µικροµεσαίες και στις 

μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις (µε προσωπικό 250 άτοµα και άνω). 

Παρόλο που η μελέτη αυτή δε σχετίζεται με τη μέτρηση της ψηφιακής 

οικονομίας, περιλαμβάνεται στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αφενός γιατί ο 

κλάδος των ISPs είναι πολύ σημαντικός για την ύπαρξη και λειτουργία της ψηφιακής 

οικονομίας και αφετέρου γιατί από τη μελέτη αυτή εξάγεται ένα χρήσιμο 

συμπέρασμα. Η μελέτη, λοιπόν, συμπεραίνει ότι η ζήτηση για υπηρεσίες πρόσβασης 

στο Internet είναι άμεσα συνδεδεμένη µε τη ζήτηση Η/Υ, επομένως βασικός 

παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη των εξεταζόμενων διαδικτυακών 

υπηρεσιών, αποτελεί ο βαθμός διείσδυσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα 
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ελληνικά νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Επίσης η μελέτη παρέχει εκτιμήσεις για 

το μέγεθος της ελληνικής αγοράς υπηρεσιών πρόσβασης στο Internet (αριθμός 

χρηστών διαδικτύου). 

 

2.4.9.3 Έρευνα για το ηλεκτρονικό εμπόριο στις επιχειρήσεις (ΕΒΕΑ) 
 

Η έρευνα για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στις επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκε από 

το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) στα πλαίσια του 

ευρωπαϊκού προγράμματος La Mer, στο οποίο συμμετείχε το ΕΒΕΑ. Οι επιχειρήσεις 

που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν τα μέλη του ΕΒΕΑ. Στόχος ήταν η καταγραφή 

της διείσδυσης των ΤΠΕ και των πρακτικών του η-επιχειρείν στις επιχειρήσεις. Όσον 

αφορά τους τομείς έρευνας που αφορούν την ψηφιακή οικονομία, τα αποτελέσματα 

της έρευνας αναφέρουν ότι το 53% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι χρησιμοποιεί το 

διαδίκτυο για αγορές ψηφιακών προϊόντων και το 50% για αγορές μη ψηφιακών 

προϊόντων, ποσοστά αρκετά υψηλά. 

 

2.4.9.4 Διείσδυση και χρήση internet στην Ελλάδα, στα πλαίσια της έρευνας 
   CATIBUS (GFK market analysis) 

 

Η έρευνα διείσδυσης και χρήσης του Internet στην Ελλάδα διεξήχθη κατά τα 

έτη 2002 έως 2004 στα πλαίσια της πανελλαδικής έρευνας CATIBUS από την εταιρία 

GFK Market Analysis και με συχνότητα 3 φορές το χρόνο. Η έρευνα, που μοιάζει 

αρκετά με την έρευνα Web ID (βλ. ενότητα 2.4.8), έχει σταματήσει να διεξάγεται 

μετά το 2004. Μεταξύ άλλων, η έρευνα μέτρησε το ποσοστό των χρηστών του 

διαδικτύου που πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές, με κυριότερο εύρημα ότι η πιο 

ενεργητική ομάδα στο συγκεκριμένο τομέα είναι τα άτομα ηλικίας 35-44 χρονών, με 

ποσοστό διαδικτυακών αγορών 12%. 

 

2.4.9.5 WWWHY - Έρευνα για την ανάπτυξη του internet στην Ελλάδα  
 (Ινστιτουτο Επικοινωνιας) 
 

Η έρευνα wwwhy - Έρευνα για την ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα 

διεξήχθη από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας σε συνεργασία με το ΟΠΑ (Οικονομικό 
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Πανεπιστήμιο Αθηνών), το ΑΠΘ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και τις 

εταιρίες MRB και Focus-Bari το έτος 2006. Στόχος της έρευνας αποτέλεσε η 

χαρτογράφηση του τοπίου, η ανίχνευση των αιτίων που κρατούν την διείσδυση και τη 

χρήση του Internet σε χαμηλά επίπεδα και η αναζήτηση πιθανών εναλλακτικών 

προτάσεων όσον αφορά στην ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα. 

Η έρευνα εστίασε αφενός σε δευτερογενή έρευνα / desk research των ήδη 

διαθέσιμων μεγάλων Βάσεων Δεδομένων στην Ελληνική αγορά ( Eurostat, TGI / 

MRB Hellas, ΕΔΕΤ / VPRC, Έρευνα Βάσης AGB / MRB Hellas, WEB Id / FOCUS ) 

και αφετέρου σε μία ποιοτική και μια ποσοτική ad-hoc διερεύνηση. 

Ένα αξιοσημείωτο συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι οι προϋπάρχουσες 

μελετηθείσες μεθοδολογίες ερευνών χρησιμοποιούν δύο προσεγγίσεις όσον αφορά 

την διερεύνηση της διείσδυσης του Internet στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η μία ομάδα 

(Eurostat, TGI / MRB Hellas, ΕΔΕΤ / VPRC, Έρευνα Βάσης AGB / MRB Hellas) 

προσεγγίζει το θέμα με λιγότερο καθ’ υπόδειξη υποστήριξη στην αντίστοιχη 

ερώτηση, γεγονός το οποίο οδηγεί στην κυρίως χρήση του Internet (Web Browsing) 

και κατ’ επέκταση σε ποσοστά χρήσης περίπου 19% (στοιχεία 2006). Αντίστοιχα η 

έρευνα Web-Id υποστηρίζει αρκετά με καθ’ υπόδειξη υπενθυμίσεις τις επιμέρους 

χρήσεις του Internet γεγονός το οποίο οδηγεί σε ποσοστό διείσδυσης 32,4% (στοιχεία 

2006). 

 

2.4.9.6 Άρθρα white papers 

 

Στο   white paper «Μύθοι & Πραγματικότητα για το e-Commerce στην 

Ελλάδα» της εταιρίας STRATEGIC INTERNATIONAL SA για το έτος 2000 

πραγματοποιήθηκε μια συγκριτική μελέτη, σύμφωνα με την οποία το B2C 

ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα αποτελεί μόνο το 0,024% του συνόλου των 

λιανικών πωλήσεων. Το Β2C, που αναφέρεται ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 30% 

του συνολικού ηλεκτρονικού εμπορίου, υπολογίζεται ότι είχε κύκλο εργασιών 20 εκ. 

$ στην Ελλάδα το 2000, αντιπροσωπεύοντας μόνο το 0,024% του συνόλου των 

λιανικών πωλήσεων. Η μελέτη σημειώνει ότι διαπιστώνεται πως δεν υπερβαίνει το 

0,4% στις Ηνωμένες Πολιτείες, που θεωρούνται ο πρωταγωνιστής στον συγκεκριμένο 

χώρο.  
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Στο άρθρο των D. Pontikakis, Y. Lin και D. Demirbas με τίτλο «History matters 

in Greece: The adoption of Internet-enabled computers by small and medium sized 

enterprises» (Information Economics and Policy Journal, 2006) διεξάγεται μια μικρής 

έκτασης έρευνα κατοχής Η/Υ συνδεδεμένων στο διαδίκτυο από επιχειρήσεις και 

οικονομετρική ανάλυση των παραγόντων που καθορίζουν την υιοθέτησή τους. Η 

συγκεκριμένη έρευνα διαπιστώνει ότι η υιοθέτηση της χρήσης Η/Υ συνδεδεμένων 

στο διαδίκτυο εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την προηγούμενη επιτυχημένη 

υιοθέτηση συναφών τεχνολογιών από την επιχείρηση. Για παράδειγμα, μια 

επιχείρηση που στο παρελθόν εισήγαγε τη χρήση κάποιων ΤΠΕ στη λειτουργία της 

με ικανοποιητικά αποτελέσματα είναι πιθανότερο να υιοθετήσει και τη χρήση του 

διαδικτύου. Αυτό καταδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις εμπιστεύονται και ενσωματώνουν 

σταδιακά τις ΤΠΕ και το διαδικτύου στη λειτουργία τους. 

Επίσης η συγκεκριμένη έρευνα αναφέρει την έννοια των IEPCs (Internet 

Enabled Personal Computers), των Η/Υ που είναι δηλαδή συνδεδεμένων με το 

διαδίκτυο. Η έννοια των IEPCs αποτέλεσε αφορμή για να διαπιστώσει η παρούσα 

διατριβή ότι ένας Η/Υ που είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο ουσιαστικά αποκτά 

διαφορετικό ρόλο και μορφή. Η παρούσα διατριβή υποστηρίζει ότι τα IEPCs μπορούν 

να θεωρηθούν ως η θεμελιώδης μονάδα υποδομής του διαδικτύου, αλλά και της 

ψηφιακής οικονομίας. Καθώς το διαδίκτυο έχει πλέον καταταχθεί στις τεχνολογίες 

γενικού σκοπού (GPT – General Purpose Technology), το IEPC έχει για το διαδίκτυο 

το ρόλο που έχουν και οι τηλεφωνικές συσκευές για την τηλεφωνική επικοινωνία. Η 

οντότητα των IEPCs ουσιαστικά ολοκληρώνει τις ΤΠΕ με την προεξάρχουσα 

τεχνολογία του διαδικτύου, ενοποιώντας ιστορικά τη διάχυση των ΤΠΕ (που 

προηγήθηκε χρονικά) με τη διάχυση της χρήσης του διαδικτύου. 

 

2.5  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Η ανασκόπηση των ερευνών μέτρησης της ελληνικής διαδικτυακής οικονομικής 

δραστηριότητας οδηγεί σε τρία σημαντικά συμπεράσματα. Το πρώτο από αυτά είναι 

ο διαχωρισμός των ερευνών σε έρευνες από την πλευρά του αγοραστή (buyer-side) 

και έρευνες από την πλευρά του πωλητή (seller-side). Το δεύτερο συμπέρασμα είναι 

η στενή σύνδεση  των ελληνικών ερευνών με τις ευρωπαϊκές κεντρικές έρευνες. 
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Τέλος, το τρίτο συμπέρασμα, σχετιζόμενο σε μεγάλο βαθμό με το δεύτερο, είναι η 

παρόμοια, αν όχι όμοια, λογική και σχεδίασή των ελληνικών ερευνών. Τα τρία αυτά 

συμπεράσματα αναλύονται ξεχωριστά παρακάτω. 

Σύμφωνα με το πρώτο συμπέρασμα, οι έρευνες μέτρησης της ελληνικής 

ψηφιακής οικονομίας διαχωρίζονται σε buyer-side και seller-side. Στις πρώτες 

ερωτώνται οι πολίτες ή και οι επιχειρήσεις σχετικά με το βαθμό πραγματοποίησης 

διαδικτυακών αγορών, ενώ στις δεύτερες ερωτώνται οι επιχειρήσεις σχετικά με το 

βαθμό πραγματοποίησης διαδικτυακών πωλήσεων. Η επιλογή μεταξύ των δύο αυτών 

τύπων έρευνας είναι ένα θέμα που συναντάται σε αρκετών ειδών έρευνες που δε 

σχετίζονται με τη διαδικτυακή οικονομία. Γενικότερα, όταν μια έρευνα επιθυμεί να 

μετρήσει μία ή περισσότερες συναλλαγές μεταξύ δύο πλευρών (αγοραστή και 

πωλητή), η μέτρηση μπορεί να γίνει είτε ερευνώντας τη μία πλευρά είτε την άλλη. 

Μάλιστα, στις περιπτώσεις που η συναλλαγή πραγματοποιείται υπό την εποπτεία ή τη 

δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη συναλλαγή από κάποιον τρίτο, τότε η 

έρευνα μπορεί να μετρήσει τη/τις συναλλαγή/ές απευθυνόμενη και σε αυτόν τον τρίτο 

(ιδιοκτήτης αγοράς, διαιτητική αρχή, ελεγκτικό σώμα). Στην περίπτωση της μέτρησης 

της ψηφιακής οικονομίας, οι buyer-side έρευνες έχουν συγκεκριμένα μειονεκτήματα, 

όπως αναλύθηκε στην ενότητα 2.4.1.1. Επίσης, παρόλο που το διαδίκτυο παρέχει τις 

προϋποθέσεις για τη διενέργεια των αγοραπωλησιών σε διαδικτυακούς ελεγχόμενους 

χώρους αγορών, όπως είναι τα e-marketplaces, η χρήση τους μέχρι στιγμής από τους 

διαδικτυακούς αγοραστές και πωλητές είναι περιορισμένη. Έτσι, η παρούσα έρευνα 

επέλεξε να μετρήσει τη διαδικτυακή οικονομία από την πλευρά των πωλητών 

(supply-side). Σημειώνεται ότι οι προϋπάρχουσες έρευνες που απευθύνονταν προς τις 

επιχειρήσεις ερευνούσαν τόσο τις διαδικτυακές τους πωλήσεις, όσο και τις 

διαδικτυακές τους αγορές, έχοντας δηλαδή τόσο supply-side όσο και buyer-side 

στοιχεία. Η παρούσα έρευνα είναι μια καθαρά supply-side έρευνα, συνεπώς η 

πληροφορία των διαδικτυακών αγορών/προμηθειών που πραγματοποιούν οι 

επιχειρήσεις δεν ενδιαφέρει. 

Το δεύτερο συμπέρασμα που προκύπτει είναι η στενή σύνδεση και συσχέτιση 

των ελληνικών ερευνών με τις ευρωπαϊκές κεντρικές έρευνες. Παραδοσιακά, οι 

στατιστικές έρευνες και μελέτες διεξάγονται κατά βάση από κυβερνητικούς φορείς 

και οργανισμούς. Οι έρευνες αυτές παρακολουθούν το αντικείμενο της πολιτικής των 
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κυβερνήσεων, που είναι οι πολίτες αλλά και οι επιχειρήσεις της χώρας. Στόχος τους 

είναι η παρακολούθηση της τρέχουσας πραγματικότητας και της τάσης και ρυθμού 

μεταβολής της πραγματικότητας αυτής, είτε λόγω κυβερνητικών πολιτικών, είτε λόγω 

εξωγενών παραγόντων. Οι στατιστικές έρευνες και μελέτες αποτελούν ένα πολύτιμο 

εργαλείο για τη διαμόρφωση πολιτικών, στρατηγικών και πρωτοβουλιών που έχουν 

ως αντικείμενο τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του κράτους, αποσκοπώντας στη 

βελτίωση του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος.  

Στα πλαίσια της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η λογική και 

κατεύθυνση της πολιτικής και κατά συνέπεια και των διεξαγόμενων ερευνών 

μεταβλήθηκε. Πλέον οι ευρωπαϊκή στρατηγική και πολιτική έχει μεγαλύτερο ειδικό 

βάρος από τις περιφερειακές στρατηγικές των χωρών-μελών. Το δεδομένο αυτό 

επηρεάζει και τις στατιστικές έρευνες, στο βαθμό που αυτές αποτελούν εργαλεία 

παρακολούθησης και διαμόρφωσης πολιτικών στους άξονες της επίτευξης 

συγκεκριμένων στόχων. Οι ελληνικές έρευνες για τη μέτρηση της διαδικτυακής 

δραστηριότητας είναι εναρμονισμένες με τις ευρωπαϊκές, ενώ πολλές φορές 

διενεργούνται για λογαριασμό ευρωπαϊκών και όχι ελληνικών κυβερνητικών φορέων. 

Έτσι, παρατηρείται έλλειμμα στατιστικών ερευνών για τη διαδικτυακή οικονομία που 

θα μπορούσαν να περικλείουν τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας αλλά και 

κοινωνίας. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να υπάρχουν έρευνες σχετικά με κλάδους 

που είτε ακμάζουν είτε παρακμάζουν στη σύγχρονη ελληνική οικονομική 

πραγματικότητα και τους τρόπους που θα μπορούσαν να διατηρήσουν ή να 

βελτιώσουν αντίστοιχα την ανταγωνιστική τους θέση στο νέο διαμορφούμενο 

περιβάλλον της ψηφιακής οικονομίας. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η ελλιπής και 

διστακτική μέτρηση του βαθμού ένταξης στο παγκοσμιοποιημένο διαδικτυακό 

περιβάλλον τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των ιδιωτών. Το στοιχείο αυτό δε 

μετριέται συστηματικά, καθώς – βάσει των κανόνων ανταγωνισμού που υπάρχουν 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση – δεν επιτρέπεται η ώθηση των Ελλήνων χρηστών του 

διαδικτύου και καταναλωτών προς ελληνικά web sites και επιχειρήσεις, με 

οποιονδήποτε τρόπο (επικοινωνιακό, οικονομικό, κανονιστικό). Παρόλα αυτά, 

φαίνεται ότι αφενός η διστακτικότητα των Ελλήνων για απρόσωπες αγορές και 

δευτερευόντως το θέμα της γλώσσας προστατεύουν σε έναν βαθμό την εκροή 

χρημάτων μέσα από διαδικτυακές αγορές από επιχειρήσεις του εξωτερικού. Αυτό το 
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στοιχείο είναι αρκετά σημαντικό για την ελληνική οικονομία, δεδομένης της μεγάλης 

καθυστέρησης δραστηριοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων με ανταγωνιστικούς 

όρους στην ψηφιακή οικονομία. Αντίστοιχα, θα μπορούσε να μετρηθεί η διείσδυση 

των ελληνικών διαδικτυακών επιχειρήσεων σε ξένες αγορές, δυνατότητα που δίνεται 

στο νέο διαδικτυακό επιχειρηματικό περιβάλλον. Καθώς η ψηφιακή οικονομία 

κερδίζει συνεχώς έδαφος και αλλάζει τους όρους ανταγωνισμού, όλα τα παραπάνω 

στοιχεία θα μπορούσαν να μετρηθούν, ώστε να δημιουργηθούν αποτελεσματικές 

εθνικές πολιτικές δράσης. 

Το τρίτο συμπέρασμα που προκύπτει από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

και των στατιστικών ερευνών είναι η ομοιότητα που παρουσιάζει η λογική και η 

σχεδίασή των ελληνικών ερευνών για το διαδίκτυο και τη διαδικτυακή οικονομική 

δραστηριότητα. Το φαινόμενο αυτό σχετίζεται  σε μεγάλο βαθμό με το πρώτο 

συμπέρασμα, καθώς οι κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού των ερευνών 

προέρχονται από τους ευρωπαϊκούς φορείς και οργανισμούς. Ακόμα και οι ιδιωτικές 

έρευνες για το διαδίκτυο, σε μεγάλο βαθμό επηρεάζονται από τις κρατικές έρευνες. 

Όλες οι έρευνες που διεξήχθηκαν περίπου από το έτος 2000 και μετά – καθότι η 

διάδοση του διαδικτύου καθυστέρησε να εμφανιστεί στην Ελλάδα, σε σχέση με τις 

υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες – κατηγοριοποιούνται σε δύο κατηγορίες: τις έρευνες 

που απευθύνονται σε ιδιώτες και τις έρευνες που απευθύνονται σε επιχειρήσεις. Οι 

έρευνες κάθε κατηγορίας είναι πολύ παρόμοιες μεταξύ τους, τόσο ως προς τις 

ερωτήσεις, όσο και ως προς τα πεδία έρευνας.  

Όσον αφορά τις έρευνες προς ιδιώτες, τα ζητούμενα μεγέθη και ερευνώμενα 

στοιχεία είναι αφενός η διαθεσιμότητα υποδομής για την ένταξή των 

ιδιωτών/νοικοκυριών στο διαδικτυακό περιβάλλον και αφετέρου η ένταση χρήσης 

του διαδικτύου, ο βαθμός δηλαδή δραστηριοποίησής τους στο διαδικτυακό 

περιβάλλον. Τα ερευνώμενα αυτά μεγέθη αντικατοπτρίζουν τους άξονες προσοχής 

των κυβερνητικών φορέων, σημαντικότεροι των οποίων είναι η επιτάχυνση της 

ένταξης των πολιτών στο διαδικτυακό περιβάλλον και η παρακολούθηση του 

ψηφιακού χάσματος. Άλλωστε, πληροφορίες για τις συνήθειες των ιδιωτών 

αποτελούν πολύτιμες πληροφορίες για την πελατειακή βάση των επιχειρήσεων, η 

ανάπτυξη των οποίων αποτελεί διαχρονικά βασικό άξονα των κυβερνητικών 

πολιτικών. Γενικότερα, όπως αναφέραμε και στην ενότητα 2.3.2 της ιστορικής 
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ανασκόπησης της πορείας της ψηφιακής οικονομίας, η έκρηξη της χρήσης του 

διαδικτύου και της οικονομικής δραστηριότητας μέσα από αυτό δεν αποτέλεσε σε 

μεγάλο βαθμό πρωτοβουλία των κυβερνητικών φορέων και οργανισμών, παρά 

προέκυψε μέσα από την πρωτοβουλία των ίδιων των πολιτών κατά βάση. Αυτό είναι 

απόλυτα φυσιολογικό, δεδομένης της ανοιχτής και μη εύκολα ελεγχόμενης φύσης του 

μέσου του διαδικτύου, που δημιουργεί δυσκολίες στον έλεγχο και τη φορολόγηση 

των διαδικτυακών οικονομικών δραστηριοτήτων. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι η 

μετάβαση στη διαδικτυακή οικονομία προωθήθηκε εκ των υστέρων από τους 

κυβερνητικούς οργανισμούς, όταν έγινε αντιληπτό το πεδίο των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων και αλλαγών που προκύπτουν μέσα από τη μαζική χρήση του 

διαδικτύου από τους ιδιώτες. Κατά συνέπεια, στόχος των ερευνών σχετικά με το 

διαδίκτυο προς τους πολίτες/νοικοκυριά είναι κυρίως η παρακολούθηση της διάχυσης 

και της έντασης χρήσης του διαδικτύου, προσανατολισμένη στην πραγματοποίηση 

διαδικτυακών αγορών και κατά συνέπεια στην διόγκωση του οικονομικού 

αντικειμένου της ψηφιακής οικονομίας. 

Όσον αφορά τις έρευνες προς τις επιχειρήσεις, τα μετρούμενα μεγέθη είναι 

περισσότερα, αλλά επίσης επαναλαμβανόμενα σε όλες τις έρευνες μέτρησης της 

διαδικτυακής οικονομίας. Οι άξονες έρευνας και καταρτισμού δεικτών διαδικτυακής 

οικονομίας για τις επιχειρήσεις που υπάρχουν στις έρευνες προέρχονται σε μεγάλο 

βαθμό από την εργασία του ΟΟΣΑ για τη μέτρηση της ψηφιακής οικονομίας 

(Colecchia et.al., OECD, 2000) και της ομάδας εργασίας του WPIIS (Working Party 

on Indicators for the Information Society). Η εργασία του ΟΟΣΑ διαμόρφωσε ένα  

γενικό μοντέλο σταδιακής υιοθέτησης του η-επιχειρείν (e-adoption ladder), το οποίο 

αποτελείται από τα εξής στάδια: 

 Η-ετοιμότητα (e-Readiness): δείκτες χρήσης, συνδεσιμότητας, κ.α. 

 Η-δραστηριότητα (e-Activity): παρουσία στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικές 

πωλήσεις/αγορές, κ.α. 

 Η-ολοκλήρωση (e-Integration): ολοκλήρωση ηλεκτρονικών διαδικασιών 

εντός της επιχείρησης και μεταξύ επιχειρήσεων 

 Η-επιδράσεις (e-Impact): συνολική επίδραση των ηλεκτρονικών 

δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις 
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Η κατάρτιση λοιπόν των ερευνητικών κατευθύνσεων και των δεικτών ψηφιακής 

οικονομίας εστιάζονται σε αυτό το μοντέλο υιοθέτησης του η-επιχειρείν κατά στάδια, 

μέσω της δημιουργίας ενδεικτών για κάθε ένα από τα τέσσερα παραπάνω στάδια. 

Άλλωστε και το μοντέλο της Eurostat (βλ. Report e-business watch, 2003) 

ακολούθησε την ίδια ουσιαστικά λογική, χωρίζοντας τους ΕΔΟ (Ενδείκτες 

Διαδικτυακής Οικονομίας) σε τρεις κατηγορίες:  

 τους ενδείκτες ετοιμότητας (e-readiness), που αναφέρονται στις τεχνολογικές 

υποδομές και στους ανθρώπινους πόρους 

 τους ενδείκτες έντασης χρήσης της τεχνολογίας (use) 

 τους ενδείκτες των επιπτώσεων της χρήσης αυτής (impacts). 

Από τη μελέτη των ερευνών με αντικείμενο τη χρήση του διαδικτύου από τις 

επιχειρήσεις και των μέχρι στιγμής καταρτισθέντων ενδεικτών για την ψηφιακή 

οικονομία προκύπτουν τα εξής πορίσματα: 

 Οι έρευνες εστιάζουν κύριο λόγο στην αποτίμηση του βαθμό ηλεκτρονικής 

ετοιμότητας των επιχειρήσεων (e-readiness). Αυτό είναι φυσιολογικό, 

δεδομένου του ότι η ψηφιακή οικονομία βρίσκεται ακόμα στα πρώτα στάδια 

ανάπτυξης, ιδιαίτερα μάλιστα στην Ελλάδα. Υιοθετώντας το μοντέλο 

σταδιακής υιοθέτησης του η-επιχειρείν του ΟΟΣΑ, οι έρευνες και οι 

κυβερνητικές πολιτικές επικεντρώνονται στην πραγματοποίηση του πρώτου 

σταδίου του μοντέλου, αυτού της ηλεκτρονικής ετοιμότητας (e-readiness). 

 Αντίθετα με τις μετρήσεις που απευθύνονται στους ιδιώτες, οι έρευνες για τη 

χρήση του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις εστιάζουν όχι μόνο στην 

παρακολούθηση της διάχυσης του διαδικτύου, αλλά και στις κυβερνητικές 

παρεμβάσεις που επιταχύνουν την ένταξη των επιχειρήσεων στην ψηφιακή 

οικονομία. Ενώ δηλαδή οι μετρήσεις και οι ενέργειες που αποσκοπούν στην 

αύξηση της διάδοσης και χρήσης του διαδικτύου από τους ιδιώτες είναι 

περιορισμένες, όσον αφορά τις επιχειρήσεις τα ερωτήματα των ερευνών είναι 

πολύ περισσότερα, εστιάζοντας σε διάφορες παραμέτρους που δείχνουν ή 

διευκολύνουν την διαδικτυακή δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων. 

Αναγνωρίζοντας τον επαναπροσδιορισμό του ανταγωνισμού και των 

οικονομικών δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο, οι κυβερνητικοί οργανισμοί 
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εντείνουν τις προσπάθειές τους για ώθηση των επιχειρήσεων στο περιβάλλον 

της ψηφιακής οικονομίας. 

 Το αντικείμενο των ερευνών είναι οι επιχειρήσεις και όχι η συνολική 

οικονομία. Πιθανότητα επειδή οι οικονομίες βρίσκονται ακόμα στις πρώτες 

φάσεις της μετάβασης στο νέο διαδικτυακό περιβάλλον, οι έρευνες μέτρησης 

της ψηφιακής οικονομίας εστιάζουν στο βαθμό ηλεκτρονικής ετοιμότητας (e-

readiness) των επιχειρήσεων. Δε γίνεται λοιπόν προσπάθεια μέτρησης της 

αλλαγής που επιφέρει η διαδικτυακή οικονομική δραστηριότητα στη μορφή, 

τη δομή και τη λειτουργία της οικονομίας. Το μόνο στοιχείο που μετριέται 

είναι αυτό της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε e-marketplaces, στοιχείο που 

δείχνει τη μεταβολή της μορφής των αγορών και των όρων ανταγωνισμού. 

 

2.6  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Στο πρώτο συμπέρασμα της ανασκόπησης των ερευνών μέτρησης της 

ελληνικής διαδικτυακής οικονομίας (βλ. υποκεφάλαιο 2.5) διαπιστώθηκε ότι, λόγω 

των ιδιαιτεροτήτων της ψηφιακής οικονομίας, ακριβέστερη μέτρηση γίνεται με 

προσέγγιση supply-side. Στο παρόν υποκεφάλαιο τεκμηριώνεται η τελική ερευνητική 

κατεύθυνση της παρούσας έρευνας, εστιάζοντας στο αντικείμενο της μέτρησης. 

Τη στιγμή που το σύνολο των ερευνών για την ελληνική ψηφιακή οικονομία 

στην ηλεκτρονική ετοιμότητα (e-readiness) των επιχειρήσεων, η παρούσα μελέτη 

θέτει το εξής ερώτημα:  

 

«Ηλεκτρονική ετοιμότητα (e-readiness) για τί;» 

 

Η προφανής απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι η ηλεκτρονική ετοιμότητα είναι 

ετοιμότητα για την ενσωμάτωση και αξιοποίηση των ΤΠΕ και ιδιαιτέρα του 

διαδικτύου στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Κατ’ ουσίαν όμως η 

ηλεκτρονική ετοιμότητα αφορά την ετοιμότητα της επιχείρησης για τη μετάβασή της 

στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. 
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Η διαδικτυακή οικονομία είναι πλέον πραγματικότητα και η μετάβαση των 

επιχειρήσεων σε αυτήν έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Οι προϋπάρχουσες έρευνες 

μετράνε ουσιαστικά το βαθμό και το ρυθμό μετάβασης των επιχειρήσεων στην 

ψηφιακή οικονομία, κατηγοριοποιώντας τις επιχειρήσεις σε πρωτοπόρους (leaders) 

και καθυστερημένους (laggards) και μετρώντας το ψηφιακό χάσμα (digital divide). 

Γνωρίζοντας ότι η μετάβαση στη διαδικτυακή οικονομία είναι αναπόφευκτη και μη 

αναστρέψιμη, οι κυβερνητικοί φορείς επικεντρώνονται στη διευκόλυνση και 

παρότρυνση των επιχειρήσεων για τη μετατροπή τους σε ψηφιακές επιχειρήσεις. Το 

στοιχείο όμως που παραμένει αδιευκρίνιστο και αδιερεύνητο είναι η μορφή, η δομή 

και η λειτουργία του νέου ψηφιακού περιβάλλοντος και ο βαθμός και τρόπος 

διαφοροποίησής του από το περιβάλλον της παραδοσιακής οικονομίας. Παρόλο που 

αρκετοί ερευνητές και μελετητές έχουν εστιάσει σε αυτόν τον τομέα, μελετώντας τις 

νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στις αγορές, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, τις 

διαδικτυακές στρατηγικές, καθώς και τις νέες μορφές επιχειρήσεων που αναδύονται 

στο διαδικτυακό περιβάλλον, οι στατιστικές έρευνες μέτρησης της διαδικτυακής 

οικονομίας δεν έχουν εστιάσει καθόλου σε όλα τα παραπάνω. 

Κατά συνέπεια, η απάντηση στο ερώτημα «Ηλεκτρονική ετοιμότητα (e-

readiness) για τι;» αφορά τη μορφή της νέας οικονομίας και παραμένει ουσιαστικά 

αναπάντητο, καθώς οι εμπειρικές μελέτες, οι θεωρητικές προσεγγίσεις και τα case 

studies εξ’ ορισμού δεν παρέχουν έγκυρες απαντήσεις αποτύπωσης της 

πραγματικότητας. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνο με στατιστικές μετρήσεις και 

έρευνες, οι οποίες θα διερευνούν τη δομή και τη λειτουργία της ψηφιακής 

οικονομίας, μετρώντας πολύ περισσότερα στοιχεία από την ένταση χρήσης και τον 

κύκλο εργασιών του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Η παρούσα έρευνα κατευθύνθηκε στη μέτρηση της διαδικτυακής οικονομίας, 

ενσωματώνοντας στοιχεία της μεταβολής της δομής της οικονομίας, κατά την υπό 

εξέλιξη μετάβασή της από την παραδοσιακή στην ψηφιακή της μορφή. Προϋπόθεση 

για αυτό ήταν η υιοθέτηση ενός θεωρητικού πλαισίου της δομής και λειτουργίας της 

ψηφιακής οικονομίας. Η έρευνα, λοιπόν βασίστηκε στο θεωρητικό πλαίσιο τεσσάρων 

στρωμάτων της ψηφιακής οικονομίας που έθεσε το Κέντρο Έρευνας Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου (CREC – Center for Research in Electronic Commerce) του Πανεπιστημίου 

του Austin, Texas στην πρωτοποριακή έρευνα μέτρησης της ψηφιακής οικονομίας 
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των Η.Π.Α. κατά το έτος 1999. Το θεωρητικό πλαίσιο, που αναλύεται εκτενώς στο 

επόμενο κεφάλαιο, διευκολύνει τη βαθύτερη κατανόηση της δομής και λειτουργίας 

της οικονομίας του διαδικτύου. Στόχος της παρούσας έρευνας αποτέλεσε αφενός η 

απεικόνιση της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας με στατιστικά στοιχεία και αφετέρου 

η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την τοποθέτηση των επιχειρήσεων στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον του διαδικτύου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται διεξοδικά το εννοιολογικό πλαίσιο του CREC που 
αποτελεί τη θεωρητική βάση της παρούσας έρευνας. Παρουσιάζεται η 
τετραστρωματική δομή της ψηφιακής οικονομίας και εξετάζεται το κάθε στρώμα 
ξεχωριστά ως προς τις κατηγορίες επιχειρήσεων που το συνιστούν, αλλά και ως προς 
τις σχέσεις του με τα υπόλοιπα στρώματα. Η εις βάθος κατανόηση της δομής και της 
λειτουργίας της ψηφιακής οικονομίας είναι απαραίτητη για το σχεδιασμό των 
διαδικασιών κατάταξης των επιχειρήσεων στα τέσσερα στρώματα και τη μέτρηση της 
διαδικτυακής οικονομίας. Στο κεφάλαιο αυτό αξιολογείται το θεωρητικό πλαίσιο της 
εργασίας του CREC, γίνονται επισημάνσεις σε λεπτομέρειές του που χρήζουν 
βελτίωσης και προετοιμάζεται το έδαφος για τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας της 
παρούσας έρευνας, θέμα που καλύπτεται στο τέταρτο κεφάλαιο. 
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3.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται το εννοιολογικό πλαίσιο μέτρησης της ψηφιακής 

οικονομίας, όπως αυτό ορίστηκε από την πρωτοποριακή εργασία του Κέντρου 

Έρευνας Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Center of Research in Electronic Commerce – 

CREC) του πανεπιστημίου του Texas στο Austin των ΗΠΑ. Η εργασία αυτή 

αποτέλεσε την αφορμή και τον ακρογωνιαίο λίθο για την παρούσα έρευνα μέτρησης 

της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας. Αναλύεται η δομή των τεσσάρων στρωμάτων 

της ψηφιακής οικονομίας σύμφωνα με το εννοιολογικό πλαίσιο, οι διαστρωματικές 

σχέσεις, όπως και οι κατηγορίες επιχειρήσεων που ανήκουν σε κάθε στρώμα. Έπειτα 

αναλύονται τα μετρούμενα μεγέθη της έρευνας και επεξηγείται η μέθοδος κατάρτισης 

των Ενδεικτών της Διαδικτυακής Οικονομίας. 

Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι η εις βάθος μελέτη του εννοιολογικού 

πλαισίου της έρευνας και η προετοιμασία για την προσαρμογή του στα δεδομένα της 

ελληνικής πραγματικότητας. Για το λόγο αυτό, την ανάλυση του θεωρητικού 

πλαισίου του CREC ακολουθεί η παράθεση παρατηρήσεων επί των ερευνητικών 

επιλογών του CREC και η εξαγωγή συμπερασμάτων για κάθε ένα από τα τέσσερα 

στρώματα. Έτσι η έρευνα οδηγείται στην προσαρμογή όχι τόσο του εννοιολογικού 

πλαισίου, όσο αφενός της μεθοδολογίας κατάταξης των επιχειρήσεων σε αυτό και 

αφετέρου της στατιστικής μεθοδολογίας, θέματα που αναλύονται στο επόμενο 

κεφάλαιο, στις ενότητες 4.4.1 και 4.6.1 αντίστοιχα. Τέλος, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο 

ρόλο της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και διάχυση του διαδικτύου, θέμα το οποίο δεν 

καλύπτεται από το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας του CREC. 

 

3.2  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑ CREC 

 

Η συντριπτική πλειονότητα των μέχρι τώρα ερευνητικών μετρήσεων του 

διαδικτύου και του ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν στραφεί – τόσο στην Ελλάδα όσο 

και παγκοσμίως – στον αριθμό, σε δημογραφικά στοιχεία και στις συνήθειες των 

χρηστών του διαδικτύου και σε διάφορες πτυχές και θέματα των διαδικτυακών 

αγοραπωλησιών. Η κατανόηση όμως του αντίκτυπου του διαδικτύου σε όλους τους 
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τομείς της οικονομίας είναι αδύνατη, αν δεν εστιάσουμε στη μέτρηση του μεγέθους 

αλλά και του ρυθμού εξάπλωσης της ψηφιακής οικονομίας.  

Η πρώτη δυσκολία που ανακύπτει είναι ο καθορισμός της αναδυόμενης αυτής 

νέας οικονομίας και των επιχειρήσεων που την αποτελούν. Η ψηφιακή οικονομία 

αποτελείται από τις επιχειρήσεις που δημιουργούν έσοδα μέσα από το διαδίκτυο ή 

λόγω της ύπαρξης αυτού. Ο εντοπισμός και η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων 

αυτών δεν είναι καθόλου απλά ή εύκολα θέματα, για μια σειρά από λόγους. Η νέα 

οικονομία αποτελεί σήμερα μια πραγματικότητα, η οποία έχει μεταβάλλει εκ βάθρων 

το επιχειρηματικό περιβάλλον, φέρνοντας τις επιχειρήσεις σε επαφή με νέες αγορές, 

καινούριες δυνατότητες, επιχειρηματικές ευκαιρίες, προκλήσεις αλλά και κινδύνους. 

Η φύση του διαδικτύου οδηγεί και διευκολύνει νέους τρόπους διεξαγωγής του 

εμπορίου και παροχής υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων 

επιχειρηματικών μοντέλων και πρακτικών. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η παραδοσιακή 

θεωρητική βάση δημιουργίας κέρδους για κάθε επιχειρηματική δράση, η λεγόμενη 

αξιακή αλυσίδα (value chain), αναμορφώθηκε – ολικώς ή μερικώς κατά περίπτωση – 

καθιστώντας την παραδοσιακή ταξινόμηση των επιχειρήσεων ανεπαρκή να καλύψει 

όλες τις νέες μορφές επιχειρήσεων και επιχειρηματικών μοντέλων που αναδύθηκαν 

μέσα από το διαδίκτυο και λόγω αυτού. 

Με μια πρωτοποριακή εργασία, το Ερευνητικό Κέντρο για το Ηλεκτρονικό 

Εμπόριο (Center of Research for Electronic Commerce – CREC) του Πανεπιστημίου 

του Texas στο Austin, έθεσε τα θεμέλια για τον καθορισμό της ψηφιακής οικονομίας, 

διαμορφώνοντας ένα εννοιολογικό πλαίσιο και μια επιστημονική ταξινόμηση των 

επιχειρήσεων που ανήκουν σε αυτήν. Το πλαίσιο αυτό υιοθετείται και από την 

παρούσα έρευνα, κάνοντας όμως τις απαραίτητες προσαρμογές προκειμένου να 

αποτυπωθεί με τον πιο ακριβή τρόπο η ελληνική πραγματικότητα. Σύμφωνα με την 

επιστημονική εργασία του CREC, η ψηφιακή οικονομία μπορεί να γίνει αντιληπτή ως 

συλλογή των δικτύων IP (Internet Protocol), των εφαρμογών λογισμικού και του 

ανθρώπινου δυναμικού που οι θέσεις του οφείλονται στην ύπαρξη του διαδικτύου, 

αλλά και των μεσαζόντων που εμπλέκονται στη διαδικτυακές αγοραπωλησίες 

προϊόντων και υπηρεσιών, με άμεσους ή έμμεσους τρόπους. Υπάρχει λοιπόν μια 

φυσική δομή και μια αλληλουχία στην ψηφιακή οικονομία, που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να αποδώσει  τον τρόπο που οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται 
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και παράγουν κέρδη στο Διαδίκτυο. Η λογική αυτή οδηγεί στο διαχωρισμό 

επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων κατά στρώματα, εστιάζοντας στα στοιχεία της 

ψηφιακής αξιακής αλυσίδας (internet value chain) που δημιουργούν τις προϋποθέσεις 

για αυτό που τελικά παράγει έσοδα στο διαδίκτυο: τις πωλήσεις προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

 

3.2.1 Δομή του Θεωρητικού Μοντέλου της Ψηφιακής Οικονομίας 
 

Βάσει της παραπάνω λογικής, το πλαίσιο που έθεσε το CREC ταξινομεί τις 

επιχειρήσεις της ψηφιακής οικονομίας σε δύο μεγάλες κατηγορίας – υποδομή και 

οικονομική δραστηριότητα – και σε 4 συνολικά στρώματα. Η δομή αυτή των 

τεσσάρων στρωμάτων που αποτελούν την ψηφιακή οικονομία απεικονίζεται στην 

εικόνα 3.1. 

 
 

Διαδικτυακή 

 Οικονομική Δραστηριότητα 

  

  

 

 

  Διαδικτυακή Υποδομή 

 

 

 

Εικόνα 3.1: Τα τέσσερα στρώματα της ψηφιακής οικονομίας 

 

 

Η κατηγορία της υποδομής (infrastructure) είναι περαιτέρω διαιρεμένη σε δύο 

ξεχωριστά αλλά συμπληρωματικά στρώματα:  

 το στρώμα υποδομής διαδικτύου, που παρέχει τη φυσική υποδομή για την 

ύπαρξη και για τη λειτουργία του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού εμπορίου  

 το στρώμα εφαρμογών διαδικτύου, που περιλαμβάνει τις εφαρμογές 

λογισμικού, τη συμβουλευτική (consulting), την εκπαίδευση και τις υπηρεσίες 

Ψ
ηφ

ια
κή

 Ο
ικ

ον
ομ

ία
 Στρώμα 4: 

Διαδικτυακές συναλλαγές 

Στρώμα 3: 
Διαδικτυακοί μεσάζοντες 

Στρώμα 2: 
Εφαρμογές διαδικτύου 

Στρώμα 1: 
Υποδομή διαδικτύου 
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ολοκλήρωσης. Οι εφαρμογές και υπηρεσίες αυτές ενοποιούν τη διαδικτυακή 

υποδομή, χρησιμοποιούν και αξιοποιούν τη φυσική υποδομή του διαδικτύου 

και καθιστούν εφικτή τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στο διαδικτυακό 

εμπόριο και στις διαδικτυακές συναλλαγές.  

Τα δύο αυτά στρώματα ανήκουν στην κατηγορία της υποδομής γιατί συνεργάζονται 

για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις χρήσης και εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων 

του διαδικτύου από επιχειρήσεις και ιδιώτες. 

Η κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας υποδιαιρείται επίσης σε δύο 

στρώματα: 

 το στρώμα διαδικτυακών μεσαζόντων, που περιέχει όλες τις εταιρίες που 

διευκολύνουν τις διαδικτυακές συναλλαγές μεταξύ τρίτων, με οποιονδήποτε 

τρόπο. Οι διαδικτυακοί αυτοί μεσάζοντες αποτελούν μια νέα γενιά 

μεσαζόντων, καθώς το διαδίκτυο έχει περιορίσει πολύ το ρόλο των 

παραδοσιακών μεσαζόντων. Ενώ λοιπόν οι παραδοσιακοί μεσάζοντες 

(χονδρέμποροι, αντιπρόσωποι, διανομείς) γεφύρωναν τις γεωγραφικές, 

γλωσσικές, νομισματικές, πολιτισμικές και λοιπές διαφορές μεταξύ των 

κατασκευαστών προϊόντων και των τελικών αγοραστών, οι διαδικτυακοί 

μεσάζοντες γεφυρώνουν το γνωσιακό και πληροφοριακό χάσμα και έλλειμα 

που έχουν οι τελικοί αγοραστές, μέσα στη χαώδη πολυπλοκότητα του 

διαδικτύου.  

 το στρώμα διαδικτυακών συναλλαγών, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις 

αγοραπωλησίες προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Το στρώμα αυτό 

αποτελεί την αιχμή του δόρατος και το τελικό ζητούμενο της δομής της 

ψηφιακής οικονομίας. 

Τα δύο αυτά στρώματα ανήκουν στην κατηγορία της διαδικτυακής οικονομικής 

δραστηριότητας γιατί είναι αυτά που δημιουργούν τον κύκλο εργασιών κάθε 

συναλλαγής που πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου. Αφορούν λοιπόν τις τελικές 

στην αλυσίδα της οικονομίας οικονομικές συναλλαγές επιχειρήσεων και 

καταναλωτών, οι οποίες για να πραγματοποιηθούν χρησιμοποιού την υποδομή του 

διαδικτύου. Στις επόμενες ενότητες αναλύονται τα 4 στρώματα της ψηφιακής 

οικονομίας ξεχωριστά, ενώ για το καθένα παρατίθενται κάποιες χαρακτηριστικές 

υποκατηγορίες και παραδείγματα εταιριών. 
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3.2.2 Στρώμα 1: η υποδομή του διαδικτύου 

 

Η φυσική, παραδοσιακή οικονομία εξαρτάται αυστηρά από μια αποδοτική 

υποδομή που περιλαμβάνει τη μεταφορά, την ενέργεια, τα ακατέργαστα υλικά και το 

ειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Με την ίδια λογική, η ανάπτυξη της ψηφιακής 

οικονομίας εξαρτάται αφενός από την παγκόσμια διασπορά ευφυών ηλεκτρονικών 

δικτύων υψηλών ταχυτήτων και αφετέρου από τη δυνατότητα διαμοιρασμού 

οποιουδήποτε τύπου πληροφορίας και περιεχομένου μέσα από τα δίκτυα αυτά και 

συνεπώς μεταξύ όλων των φορέων της οικονομίας. Έτσι λοιπόν το στρώμα υποδομής 

διαδικτύου περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή παρέχουν τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες που αποτελούν τη φυσική υποδομή του παγκόσμιου 

συνόλου δικτύων που ονομάζουμε διαδίκτυο. Η υποδομή του διαδικτύου μπορεί να 

χωριστεί σε δύο κατηγορίες – την τηλεπικοινωνιακή υποδομή και την υποδομή 

πληροφορικής. Αυτό τεκμηριώνεται από τη φύση των δικτύων υπολογιστών, τα οποία 

διασυνδέουν Η/Υ και κατά συνέπεια αποτελούνται τόσο από τους ίδιους τους Η/Υ, 

όσο και από δικτυακούς εξοπλισμούς και τηλεπικοινωνιακά μέσα, μέσω των οποίων 

γίνεται η δικτύωση. Για αυτό το λόγο στη σημερινή εποχή υπάρχει σύγκλιση των 

επιστημών της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών στη μορφή των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και επικοινωνιών – ΤΠΕ (Information and Communication 

Technologies – ICT). Άλλωστε, τόσο η Πληροφορική όσο και οι Τηλεπικοινωνίες 

έχουν ως αντικείμενο τη ροή, βελτιστοποίηση και επεξεργασία της πληροφορίας.  

Όσον αφορά λοιπόν την υποδομή πληροφορικής, το στρώμα αυτό περιέχει τόσο 

τους Η/Υ και τα εξαρτήματα και περιφερειακά τους, όσο και το δικτυακό εξοπλισμό. 

Όσον αφορά την τηλεπικοινωνιακή υποδομή, το στρώμα περιλαμβάνει όλα τα μέσα 

μεταφοράς ψηφιακών δεδομένων (καλώδια, δίκτυα οπτικών ινών, ασύρματα μέσα, 

δορυφορικό εξοπλισμό), όπως και τους παρόχους διαδικτυακής πρόσβασης (Internet 

Service Provides – ISPs). Αναλυτικά, οι τύποι επιχειρήσεων που εμπίπτουν σε αυτό 

το στρώμα είναι οι εξής: 

 Κατασκευαστές της εθνικής και περιφερειακής ραχοκοκαλιάς του διαδικτύου 

(π.χ. Qwest, MCI WorldCom) 

 Παροχείς πρόσβασης και υπηρεσιών διαδικτύου (Internet Service Providers - 

ISPs) (π.χ. AOL, Earthlink) 
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 Κατασκευαστές εξοπλισμού δικτύων, είτε αφορά εξοπλισμό της 

ραχοκοκαλιάς του διαδικτύου, είτε εξοπλισμό που χρησιμοποιούν οι 

επιχειρήσεις υπηρεσιών διαδικτύου, είτε δικτυακό εξοπλισμό των τελικών 

χρηστών (π.χ. Cisco, Lucent, 3Com) 

 Κατασκευαστές ηλεκτρικών καλωδίων και άλλων αγωγών μεταφοράς (π.χ. 

Corning) 

 Προμηθευτές υπολογιστών και εξαρτημάτων υπολογιστών (κεντρικών 

υπολογιστών, servers ή απλών PCs) (π.χ. Dell, Compaq, HP) 

 

3.2.3 Στρώμα 2: οι εφαρμογές του διαδικτύου 

 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σε αυτό το στρώμα βασίζονται στην ανωτέρω 

υποδομή δικτύων πρωτοκόλλου IP (Internet Protocol) και καθιστούν τεχνολογικά 

εφικτή την εκτέλεση επιχειρησιακών δραστηριοτήτων online στο διαδίκτυο. Εκτός 

από τις εφαρμογές λογισμικού, αυτό το στρώμα περιλαμβάνει το ανθρώπινο δυναμικό 

που εμπλέκεται στην ανάπτυξη και επέκταση των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου 

(E-commerce) και ηλεκτρονικού επιχειρείν (E-Business). Τέτοιες δραστηριότητες 

περιλαμβάνουν τη σχεδίαση ιστοσελίδων, τη συμβουλευτική σε θέματα αναπτύξεως 

δικτυακών τόπων και την ολοκλήρωση δικτυακών εφαρμογών. Παρόλο που αρκετά 

από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του στρώματος αυτού δεν είναι γνώριμα ή χρήσιμα 

για το μέσο χρήστη του διαδικτύου, αποτελούν τη βάση για τη λειτουργία του 

ηλεκτρονικού εμπορίου.  

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αυτού του στρώματος χρησιμοποιούν, αξιοποιούν 

και βελτιστοποιούν τη φυσική υποδομή του διαδικτύου (στρώμα 1). Η εξέλιξη, 

ανάπτυξη και καθολική διάδοση του διαδικτύου δε θα ήταν δυνατή αν δε 

δημιουργούνταν λογισμικό για να καταστήσει το διαδίκτυο φιλικό και λειτουργικό 

αφενός για το μέσο χρήστη και αφετέρου για τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Οι 

διαδικτυακές εφαρμογές δημιούργησαν το διαδικτυακό περιβάλλον, κάνοντας εφικτές 

μια σειρά από λειτουργίες, από απλές (πχ. δημιουργία ιστοσελίδων) μέχρι σύνθετες 

(πχ. διασύνδεση ηλεκτρονικών καταστημάτων με τραπεζικά συστήματα). Έτσι το 

διαδίκτυο παραγκώνισε παλιότερα δικτυακά συστήματα συναλλαγών, όπως το EDI, 
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και συγκέντρωσε το σύνολο των ηλεκτρονικών συναλλαγών, δίνοντας το έναυσμα 

για την εμφάνιση της ψηφιακής οικονομίας. 

Κεφαλαιώδη ρόλο στη διάδοση χρήσης του διαδικτύου έπαιξαν οι εφαρμογές 

αναζήτησης πληροφορίας στους Η/Υ που είναι συνδεδεμένοι διαδικτυακά. Οι 

εφαρμογές αυτές έδωσαν στους χρήστες δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε 

πληροφορία χρειάζονται μέσα στη χαώδη δομή των συνδεδεμένων δικτύων που 

αποτελούν το διαδίκτυο, χωρίς αυτοί να χρειάζεται να γνωρίζουν τον συγκεκριμένο 

Η/Υ που βρίσκεται η πληροφορία αυτή.  

Επίσης, κομβικό ρόλο έπαιξε και η ψηφιοποίηση των μορφών πληροφορίας που 

είναι εύκολα αντιληπτές και επεξεργάσιμες από τον άνθρωπο. Έτσι, από την αρχική 

«ψυχρή» μορφή του διαδικτύου (εντολές, λίστες, μονοχρωματικό περιβάλλον) έχουμε 

περάσει στην εποχή των πολυμέσων, του γραφιστικού και λειτουργικού σχεδιασμού 

των ιστοσελίδων,  που καθιστούν απλούστερη, πιο ευχάριστη και πλουσιότερη σε 

ερεθίσματα την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Δόθηκε βαρύτητα στο σχεδιασμό με βάση 

της ανάγκες του χρήστη, στην οπτική παρουσίαση σύμφωνα με τις ανθρώπινες 

εμπειρίες (user interface) και αυτό συντέλεσε στη μαζική διάχυση του διαδικτύου σε 

ανθρώπους κάθε ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και βαθμού εξοικείωσης με τους 

Η/Υ. Στο περιβάλλον αυτό, όλες οι μορφές πληροφορίας (κείμενο, εικόνα, ήχος, 

βίντεο, δεδομένα) μπορούν να ψηφιοποιηθούν και να μεταφερθούν δικτυακά. Για 

αυτό το λόγο χρησιμοποιείται στη σημερινή εποχή ο όρος «Συγκλίνουσες 

Τεχνολογίες» (Converging Technologies) μεταξύ των τεχνολογιών της 

Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Νέων Τεχνολογιών (όπως γραφιστική, 

πολυμέσα, μουσική τεχνολογία). Έτσι, οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν, αξιοποιούν 

και διευκολύνουν τις Νέες Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του 

διαδικτυακού περιβάλλοντος χρήστη ανήκουν στο δεύτερο στρώμα της ψηφιακής 

οικονομίας. Αναλυτικά, οι τύποι επιχειρήσεων που εμπίπτουν σε αυτό το στρώμα 

είναι οι εξής: 

 Εταιρίες συμβούλων για το διαδίκτυο(π.χ. MarchFIRST, Scient) 

 Εφαρμογές διαδικτυακού εμπορίου (π.χ. Microsoft, Sun, ΙΒΜ) 

 Εφαρμογές πολυμέσων (π.χ. RealNetworks, Macromedia) 

 Λογισμικό ανάπτυξης δικτυακών τόπων (π.χ. Adobe, Allaire, Vignette) 

 Λογισμικό μηχανών αναζήτησης (π.χ. Inktomi, Verity)  
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 Εκπαίδευση μέσω δικτύου (π.χ. Sylvan Prometric, SmartPlanet) 

 Βάσεις δεδομένων με δυνατότητες σύνδεσης στο διαδίκτυο (π.χ. Oracle, ΙΒΜ 

DB2, MS SQL Server).  

 Λειτουργικά συστήματα δικτύων 

 Φιλοξενία δικτυακών τόπων (hosting) και υπηρεσίες υποστήριξης 

 Επιχειρήσεις επεξεργασίας συναλλαγών 

 

3.2.4 Στρώμα 3: οι μεσάζοντες του διαδικτύου 

 

Το στρώμα των διαδικτυακών μεσαζόντων περιλαμβάνει τον ρόλο τρίτων 

(επιχειρήσεων δηλαδή που δεν είναι ούτε οι αγοραστές ούτε οι πωλητές) σε μια 

διαδικτυακή συναλλαγή. Οι μεσάζοντες αυτοί παρέχουν μια σειρά από βοηθητικές 

δραστηριότητες και λειτουργίες που σχετίζονται με τη διαδικτυακή συναλλαγή.  

Η κατηγορία αυτών των επιχειρήσεων είναι πραγματικά ένα προϊόν της νέα 

ψηφιακής οικονομίας. Αποτελούνται από μία ιδιόμορφη και πρωτοποριακή μορφή 

επιχειρήσεων, οι οποίες δεν παράγουν κέρδη μέσω συναλλαγών αγοραπωλησίας. Τα 

έσοδα των επιχειρήσεων αυτών δεν προκύπτουν από συναλλαγές, αλλά από 

διαφημίσεις, συνδρομές και προμήθειες. Είναι καθαρά ψηφιακές επιχειρήσεις – δεν 

έχουν κάποιο νόημα στην παραδοσιακή οικονομία, ούτε μπορούν να λειτουργήσουν 

εκτός διαδικτύου. Λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας, αποτελούν ένα ξεχωριστό στρώμα 

της ψηφιακής οικονομίας.  

Οι ενδιάμεσοι του διαδικτύου αυξάνουν την αποδοτικότητα των δικτυακών 

αγορών, μέσω της διευκόλυνσης της συνάντησης και της αλληλεπίδρασης των 

αγοραστών και των πωλητών μέσα στο διαδίκτυο. Ενεργούν ως καταλύτες στο 

μετασχηματισμό των επενδύσεων που έχουν γίνει στα στρώματα υποδομής και 

εφαρμογών (πρώτο και δεύτερο στρώμα αντίστοιχα) σε κερδοφόρες επιχειρησιακές 

συναλλαγές. Ενώ πολλά έχουν γραφτεί για την κατάργηση των μεσαζόντων (πχ. 

χονδρέμπορων) κατά τη μετάβαση από τη φυσική στην ψηφιακή οικονομία, το 

διαδίκτυο τελικά απαιτεί μια νέα γενιά και ένα νέο είδος διαδικτυακών μεσαζόντων 

(επονομαζόμενων από πολλούς ως infomediaries – πληροφοριακοί μεσάζοντες), των 

οποίων ο ρόλος είναι η παροχή όχι προϊόντων, αλλά πληροφοριών και γνώσης. 



Διδακτορική διατριβή Κωνσταντίνου Σφακιανάκη   86 

Στο φυσικό κόσμο, οι μεσάζοντες είναι διανομείς και έμποροι, των οποίων ο 

κύριος ρόλος είναι να αυξάνουν την αποδοτικότητα της διανομής των προϊόντων και 

να μειώνουν το κόστος συναλλαγών, με το να βρίσκονται χωρικά κοντά στην 

πελατειακή βάση. Στο διαδίκτυο, όμως, η φυσική (τοπική) εγγύτητα δεν είναι το 

ζητούμενο. Αυτό που έχει σημασία στην ψηφιακή οικονομία είναι η αναζήτηση και ο 

εντοπισμός στο διαδίκτυο, η αξιολόγηση, η επικοινωνία, ο συντονισμός, η ασφάλεια 

και η πιστοποίηση του προμηθευτή και του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Οι 

μεσάζοντες του διαδικτύου διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο, γεφυρώνοντας το 

χάσμα πωλητών και αγοραστών, αλλά όχι με τον τρόπο που κάνουν οι μεσάζοντες 

στη φυσική οικονομία. Στην ψηφιακή οικονομία καλύπτουν κατά κύριο λόγο το 

έλλειμμα πληροφοριών και γνώσης, το οποίο ειδάλλως θα εξασθένιζε τη λειτουργία 

του διαδικτύου ως επιχειρηματικού καναλιού.  

Τέτοιους ρόλους μπορούν να παίξουν επιχειρήσεις που δημιουργούν, 

συντηρούν και είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία διαδικτυακών αγορών, δηλαδή 

ιστοχώρων (web sites), όπου συναλλάσσονται ηλεκτρονικά διάφορες επιχειρήσεις 

ή/και ιδιώτες. Άλλου τύπου διαδικτυακοί μεσάζοντες είναι οι επιχειρήσεις που 

διαθέτουν την πείρα τους ή/και παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας και πιστοποιήσεις των 

εμπλεκόμενων επιχειρήσεων σε μια διαδικτυακή συναλλαγή. Οι επιχειρήσεις αυτές 

διευκολύνουν και διεκπεραιώνουν διάφορες πτυχές της  διαδικτυακής συναλλαγής, 

ενώ επιλύουν καίρια θέματα που απασχολούν τους συναλλασσόμενους και 

απαιτούνται από αυτούς για να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή. Παρέχουν 

πληροφορίες, διασυνδέουν αγοραστές και πωλητές, ενώ καθιστούν και ευκολότερη 

για τους αγοραστές την επιλογή των πωλητών ή/και των προϊόντων της συναλλαγής. 

Κάποιοι άλλοι διαδικτυακοί μεσάζοντες παρέχουν υπηρεσίες αναζήτησης και 

ανάκτησης πληροφοριών, που μειώνουν τον χρόνο και το κόστος συναλλαγής σε μια 

διαδικτυακή αγορά. Συνοπτικά,  οι διαδικτυακοί μεσάζοντες παρέχουν υπηρεσίες που 

διευκολύνουν με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία του διαδικτυακού εμπορίου.  

Συμπληρωματικά, στο στρώμα αυτό ανήκουν και κάποιες κατηγορίες 

επιχειρήσεων-μεσαζόντων της παραδοσιακής οικονομίας, οι οποίες λειτουργούν 

πλέον στο διαδικτυακό περιβάλλον. Το χαρακτηριστικό των μεσαζόντων αυτών 

(όπως διαδικτυακά ταξιδιωτικά και μεσιτικά γραφεία) είναι ότι και στην 

παραδοσιακή οικονομία αποτελούσαν ουσιαστικά πληροφοριακούς μεσάζοντες και 
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όχι μεταπωλητές. Οι μεσάζοντες αυτοί έχουν θέση στην ψηφιακή οικονομία, ακριβώς 

επειδή ασχολούνταν ήδη από την παραδοσιακή οικονομία με παροχή υπηρεσιών 

αναζήτησης, εμπειρίας, γνώσης και διασύνδεσης, κάτι που συνεχίζουν να κάνουν – με 

περισσότερα μέσα και μεγαλύτερο πελατειακό κοινό – και στο διαδικτυακό 

οικονομικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, ένα παραδοσιακό μεσιτικό γραφείο δε 

μεταπωλεί σπίτια, αλλά αναζητά για λογαριασμό του πελάτη του τις καλύτερες 

περιπτώσεις, τον φέρνει σε επαφή με τον πωλητή, διεκπεραιώνει τα διαδικαστικά 

θέματα και κυρίως αποτελεί έναν αμερόληπτο έμπειρο τρίτο πόλο στη συναλλαγή, ο 

οποίος δε θέλει να ζημιωθεί κανένας εκ των δύο συναλασσόμενων. Αναλυτικά, οι 

τύποι επιχειρήσεων που εμπίπτουν σε αυτό το στρώμα είναι οι εξής: 

 Δημιουργοί αγορών (διαδικτυακών τόπων συναλλαγών) στις καθετοποιημένες 

βιομηχανίες (π.χ. VerticalNet, PCOrder) 

 Δικτυακά ταξιδιωτικά γραφεία (π.χ. TravelWeb, Travelocity)  

 Δικτυακά μεσιτικά γραφεία (π.χ. E*trade, Schwab.com, DLJ Direct) 

 Εταιρίες συγκέντρωσης ύλης και περιεχομένου (π.χ. Cnet, Cdnet) 

 Διαδικτυακές πύλες (portals) / προμηθευτές ύλης και πληροφοριών (π.χ. 

Yahoo, Excite) 

 Μεσίτες δικτυακών αγγελιών (π.χ. DoubleClick, 24/7 MEDIA) 

 Μεσίτες και παροχείς on-line διαφήμισης (π.χ. Yahoo, ESPN Sportszone)  

 Διαδικτυακά εικονικά εμπορικά κέντρα (π.χ. Lycos shopping) 

 

3.2.5 Στρώμα 4:  το διαδικτυακό εμπόριο 

 

Το τέταρτο στρώμα της ψηφιακής οικονομίας περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις που 

πραγματοποιούν πωλήσεις των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ή 

στους τελικούς καταναλωτές μέσω του διαδικτύου. Στο στρώμα αυτό αθροίζονται 

τόσο το σύνολο του διαδικτυακού εμπορίου, όσο και οποιεσδήποτε άλλες 

διαδικτυακές συναλλαγές από επιχείρηση προς επιχείρηση (Business to Business – 

B2B) ή από επιχείρηση προς καταναλωτές (Business to Consumer – B2C). Το 

μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου στρώματος αποτελείται 

από τις επιχειρήσεις διαδικτυακού λιανεμπορίου (e-tailers). Στο στρώμα αυτό 

περιλαμβάνονται τόσο οι αγοραπωλησίες μεταξύ e-tailers (αγοραστές) και 
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κατασκευαστών προϊόντων (πωλητές), όσο και οι πωλήσεις των e-tailers στους 

τελικούς καταναλωτές. Με βάση την παραπάνω ροή των προϊόντων από τους 

κατασκευαστές στους τελικούς καταναλωτές, φαίνεται ότι και οι e-tailers, όπως και οι 

παραδοσιακές επιχειρήσεις λιανεμπορίου, αποτελούν τμήμα της αξιακής αλυσίδας 

(value chain) όπως και της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain) των προϊόντων από 

τους κατασκευαστές στους τελικούς καταναλωτές. Για αυτό το λόγο, στην 

παραδοσιακή οικονομία οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου θεωρούνται μεσάζοντες 

στη ροή των προϊόντων προς τον τελικό πελάτη. Στην ψηφιακή, όμως, οικονομία, οι 

e-tailers δε μπορούν να χαρακτηριστούν ως διαδικτυακοί μεσάζοντες, κάτι που 

τεκμηριώνεται παρακάτω. 

Μια προσεκτική θεώρηση της λειτουργίας ενός καθαρού e-tailer μας 

ξεκαθαρίζει τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ ενός και ενός ηλεκτρονικού μεσάζοντα. 

Ένας διαδικτυακός μεσάζων αναζητά και υποδεικνύει στον τελικό καταναλωτή τους 

ιστοχώρους (web sites) των e-tailers όπου μπορεί να βρει το προϊόν ή την υπηρεσία 

που θέλει, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ή το μικρότερο χρόνο παράδοσης ή 

οποιοδήποτε άλλο κριτήριο προσδιορίζεται από τον ίδιο τον καταναλωτή. Αντίθετα, 

ένας e-tailer παρουσιάζει στον καταναλωτή μόνο το δικό του κατάλογο, τις δικές του 

τιμές, τη διαθεσιμότητα του και το χρόνο παράδοσης του προϊόντος. Ο διαδικτυακός 

λοιπόν μεσάζοντας λειτουργεί ως ένας έμπειρος αμερόληπτος βοηθός αγορών για τον 

καταναλωτή, ενώ ο e-tailer αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα που παρέχει ένα 

συγκεκριμένο προσφερόμενο πακέτο (offer) στους τελικούς καταναλωτές. Το 

προσφερόμενο προς την αγορά πακέτο (offer) των e-tailers αποτελείται από το 

συγκεκριμένο προϊοντολόγιο, επίπεδο υπηρεσιών, τρόπο παρουσίασης των 

προϊόντων, επίπεδο εξυπηρέτησης, χρόνο παράδοσης, τρόπο πληρωμής, πολιτική 

επιστροφών, εγγυήσεις κλπ που έχουν επιλεχθεί από τον e-tailer. 

Παρόλα αυτά, για αρκετές περιπτώσεις διαδικτυακών επιχειρήσεων, η διαφορά 

μεταξύ των στρωμάτων 3 και 4 της ψηφιακής οικονομίας είναι πολύ λεπτή και η 

ένταξή τους στο ένα ή το άλλο στρώμα πολύ αβέβαιη και συζητήσιμη. Για 

παράδειγμα, ένας διαδικτυακός μεσάζοντας μπορεί να μην είναι απόλυτα 

αμερόληπτος και ανεξάρτητος σύμβουλος αγορών, έχοντας συνάψει συμφωνίες 

προμήθειας με συγκεκριμένους e-tailers, κάτι που τον οδηγεί στο να προβάλλει 

αυτούς και μόνο στον τελικό καταναλωτή. Αντίστοιχα, ένας μπορεί να μην περιορίζει 
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τους πελάτες του στο προϊοντολόγιό του, αλλά να δέχεται ειδικές παραγγελίες, 

ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη (custom-made / tailor-made), περίπτωση στην 

οποία ο e-tailer προμηθεύεται κατόπιν του αιτήματος του πελάτη (on demand) 

προϊόντα ή υπηρεσίες από προμηθευτές ή άλλες επιχειρήσεις με τις οποίες δεν είχε 

μέχρι τότε συνεργασία. Τα φαινόμενα αυτά επιτείνονται και ευνοούνται από το 

χαρακτήρα του διαδικτύου, που καθιστά ευκολότερη την καθετοποίηση των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και κατά συνέπεια της δυνατότητας μιας 

επιχείρησης να επεκτείνεται από το ένα στρώμα της ψηφιακής οικονομίας στα άλλα. 

Αναλυτικά, οι τύποι επιχειρήσεων που εμπίπτουν σε αυτό το στρώμα είναι οι εξής: 

 Διαδικτυακές επιχειρήσεις λιανεμπορίου (e-tailers), που πωλούν βιβλία, 

μουσική, ενδύματα, λουλούδια και οποιαδήποτε άλλα προϊόντα στο διαδίκτυο. 

(π.χ. Amazon.com, 1-800-flowers.com) 

 Κατασκευαστές που πωλούν τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές, 

όπως οι προμηθευτές υλικού και λογισμικού υπολογιστών (π.χ. Dell, ΙΒΜ) 

 Μεταφορικές εταιρίες, που πωλούν τα εισιτήρια και τις υπηρεσίες τους 

απευθείας από το διαδίκτυο (π.χ. Delta, United, Southwest) 

 Παροχείς ψυχαγωγικών και λοιπών επαγγελματικών υπηρεσιών (π.χ. ESPN 

Sportszone, guru.com)  

 Υπηρεσίες αποστολών – μεταφορών (π.χ. UPS, FedEx) 

 

3.2.6 Διαστρωματικές Σχέσεις  

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το διαδίκτυο διευκολύνει την καθετοποίηση των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια  της ψηφιακής οικονομίας και την 

επέκταση των επιχειρήσεων από το ένα στρώμα της ψηφιακής οικονομίας στα άλλα. 

Έτσι, πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν σε περισσότερα του ενός στρώματα. Για 

παράδειγμα, η Microsoft και η ΙΒΜ είναι σημαντικές επιχειρήσεις στο πρώτο, 

δεύτερο και τέταρτο στρώμα (δηλαδή στην υποδομή διαδικτύου, τις εφαρμογές και το 

διαδικτυακό εμπόριο), ενώ η σύμπραξη AOL/Netscape έχει δραστηριότητες που 

υπάγονται και στα τέσσερα στρώματα. Ομοίως, η Cisco και η Dell είναι σημαντικοί 

παίκτες (players) τόσο στο στρώμα υποδομής όσο και στο στρώμα διαδικτυακού 

εμπορίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που ανήκουν σε περισσότερα 



Διδακτορική διατριβή Κωνσταντίνου Σφακιανάκη   90 

του ενός στρώματα, είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός των επιχειρηματικών τους 

δραστηριοτήτων ανά στρώμα και η απόδοση του κύκλου εργασιών και του αριθμού 

εργαζομένων που σχετίζονται με κάθε δραστηριότητα στο ανάλογο στρώμα. 

Η δυσκολία που προκύπτει για την παρούσα έρευνα από το παραπάνω γεγονός 

είναι ότι δημιουργούνται περεταίρω χρονικές ανάγκες για την ανάλυση και την 

κατάτμηση των πολυστρωματικών επιχειρήσεων στα στρώματα που αυτές ανήκουν. 

Η διαδικασία διαχωρισμού των μετρούμενων μεγεθών (κύκλος εργασιών και αριθμός 

εργαζομένων) είναι χρονοβόρα και αυξάνει το επίπεδο δυσκολίας. Παρόλα αυτά, 

είναι απαραίτητη για τη μέτρηση και κατανόηση της ψηφιακής οικονομίας. Το 

θεωρητικό πλαίσιο των τεσσάρων στρωμάτων προσφέρει μια ρεαλιστικότερη, 

βαθύτερη και ουσιαστικότερη προσέγγιση και κατανόηση της ψηφιακής οικονομίας 

από μια μονολιθική θεώρηση που δεν κάνει διάκριση των διαφορετικών τύπων 

ψηφιακής δραστηριότητας. Επιπλέον, η πολυστρωματική προσέγγιση μας δίνει τη 

δυνατότητα να αναλύσουμε τον τρόπο και τους μηχανισμούς με τους οποίους οι 

επιχειρήσεις εντάσσονται σε κάποιο στρώμα της ψηφιακής οικονομίας και πιθανώς 

αργότερα επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στα υπόλοιπα στρώματα. 

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό του θεωρητικού αυτού μοντέλου είναι ότι 

κάθε στρώμα της ψηφιακής οικονομίας είναι αυστηρά εξαρτώμενο από τα υπόλοιπα. 

Για παράδειγμα, οι βελτιώσεις και οι τεχνολογικές ανακαλύψεις στο πρώτο στρώμα 

(υποδομή διαδικτύου) μπορούν να βοηθήσουν όλα τα άλλα στρώματα, με μια σειρά 

από διαφορετικούς τρόπους. Έτσι, καθώς στη σημερινή εποχή η υποδομή δικτύων IP 

στρέφεται στις ευρυζωνικές (broadband) τεχνολογίες, οι προμηθευτές εφαρμογών στο 

δεύτερο στρώμα μπορούν να δημιουργήσουν εφαρμογές πολυμέσων που 

εκμεταλλεύονται τα νέα τηλεπικοινωνιακά μέσα υψηλής ταχύτητας. Με τον ίδιο 

τρόπο, οι επιχειρήσεις στα στρώματα τρία και τέσσερα μπορούν να ωφεληθούν από 

τις βελτιώσεις της υποδομής των δύο προηγούμενων στρωμάτων, παρέχοντας 

περιεχόμενο πλούσιο σε πληροφορίες και πολυμέσα, καθώς επίσης και νέα ψηφιακά 

προϊόντα και υπηρεσίες (πχ. διαδικτυακή αποστολή ψηφιακών προϊόντων, λογισμικό 

που λειτουργεί διαδικτυακά, ψηφιακή τηλεόραση κλπ). Αυτή η αλληλεξάρτηση των 

στρωμάτων διαφαίνεται ακόμα εντονότερα μέσω των επιχειρηματικών συμπράξεων 

και συμμαχιών, όπου εταιρίες που ανήκουν σε διαφορετικά στρώματα ενώνουν τις 

δυνάμεις τους, συνάπτοντας στρατηγικές συμμαχίες, για να δημιουργήσουν 



Διδακτορική διατριβή Κωνσταντίνου Σφακιανάκη   91 

ελκυστικά και ολοκληρωμένα πακέτα προϊόντων και υπηρεσιών για τους 

καταναλωτές. Αυτό για παράδειγμα συμβαίνει μεταξύ των εταιριών κατασκευής 

αγωγών μεταφοράς δεδομένων και των εταιριών παροχής ψηφιακού υλικού και 

περιεχομένου ή ακόμα και μεταξύ των προμηθευτών διαδικτυακών εφαρμογών και 

των επιχειρήσεων διαδικτυακού λιανεμπορίου Έτσι διαμορφώνεται τελικά το 

ενοποιημένο «διαδικτυακό οικοσύστημα», όπου συνυπάρχουν με σχέσεις 

αλληλεξάρτησης και με έντονες τάσεις διαμόρφωσης συμπράξεων και συμμαχιών 

εταιρίες όλων των στρωμάτων, κάτι που συμβάλλει καθοριστικά στην ολοκλήρωση 

και ενοποίηση της διαδικτυακής αξιακής αλυσίδα (internet value chain). 

 

3.3  ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ CREC 

 

Ενώ ο πρώτος στόχος της εργασίας του CREC ήταν η δημιουργία ενός 

θεωρητικού πλαισίου της δομής της ψηφιακής οικονομίας, ο δεύτερος στόχος του 

ήταν η μέτρησή του μεγέθους και του ρυθμού ανάπτυξής της στις ΗΠΑ, όπου εδρεύει 

το CREC. Για τον καθορισμό του μεγέθους της, επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθούν τα 

οικονομικά μεγέθη του κύκλου εργασιών και του αριθμού εργαζομένων που αφορούν 

δραστηριότητες άμεσα σχετιζόμενες με το διαδίκτυο. Το εύρος της έρευνας δεν 

περιελάμβανε δευτέρου ή υψηλότερου βαθμού επιπτώσεις της διαδικτυακής 

οικονομίας, όπως για παράδειγμα ένα λογιστικό γραφείο του οποίου τα έσοδα 

προέρχονται από επιχειρήσεις της ψηφιακής οικονομίας. 

Όσον αφορά την επιλογή των μεγεθών αυτών, η εργασία του CREC αναφέρει 

ότι αφενός το μέγεθος των εσόδων (κύκλου εργασιών) είναι σχετικά εύκολο να 

μετρηθεί και να κατανοηθεί, ενώ η επιλογή του είναι συνεπής με προηγούμενες 

έρευνες. Αφετέρου, οι θέσεις εργασίας είναι ένας εξίσου σημαντικός δείκτης της 

ψηφιακής οικονομίας, αλλά είναι πιο δύσκολο να μετρηθεί λόγω της 

αλληλοεπικάλυψης μεταξύ των διαδικτυακών και μη θέσεων εργασίας στις μη 

καθαρά ψηφιακές επιχειρήσεις. 

Για τη μέτρηση των μεγεθών αυτών πραγματοποιείται αρχικά εντοπισμός των 

επιχειρήσεων που ανήκουν – ολικά ή μερικώς – σε κάθε ένα από τα τέσσερα 

στρώματα του θεωρητικού πλαισίου. Στη συνέχεια αθροίζεται ανά στρώμα το σύνολο 

του κύκλου εργασιών και του αριθμού εργαζομένων των επιχειρήσεων που ανήκουν 
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στο κάθε στρώμα. Καθώς πολλές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε περισσότερα 

του ενός στρώματα ή/και έχουν δραστηριότητες που δε σχετίζονται με την ψηφιακή 

οικονομία, στον υπολογισμό των δύο μετρούμενων μεγεθών ανά στρώμα 

υπολογίζονται μόνο οι δραστηριότητες της επιχείρησης που σχετίζονται με το 

συγκεκριμένο στρώμα. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι ο υπολογισμός 

του συνολικού κύκλου εργασιών και του συνολικού αριθμού εργαζομένων για κάθε 

ένα από τα τέσσερα στρώματα. Για τον τελικό υπολογισμό του μεγέθους της 

ψηφιακής οικονομίας, η εργασία του CREC κατάρτισε τους εξής ενδείκτες: 

 Ενδείκτης Κύκλου Εργασιών Διαδικτυακής Οικονομίας  

 Ενδείκτης Θέσεων Απασχόλησης Διαδικτυακής Οικονομίας 

Οι ενδείκτες αυτοί προκύπτουν από το άθροισμα του μεγέθους που αφορούν σε 

όλα τα στρώματα της ψηφιακής οικονομίας, αφαιρώντας τη διαστρωματική 

αλληλοεπικάλυψη. Για παράδειγμα, ο Ενδείκτης Κύκλου Εργασιών Διαδικτυακής 

Οικονομίας υπολογίζεται ως το άθροισμα του συνολικού κύκλου εργασιών για τα 

τέσσερα στρώματα της ψηφιακής οικονομίας, αφαιρώντας τον κύκλο εργασιών που 

διπλομετρήθηκε σε δύο διαφορετικά στρώματα, στις επιχειρήσεις που ανήκουν σε 

περισσότερα του ενός στρώματα. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται όταν για 

παράδειγμα μια επιχείρηση πληροφορικής (όπως η Cisco) διαθέτει προϊόντα 

διαδικτυακής υποδομής, αλλά παράλληλα πραγματοποιεί ένα ποσοστό του κύκλου 

εργασιών της μέσω διαδικτύου. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα πάντα με την 

εργασία του CREC, ο κύκλος εργασιών που προέρχεται από πωλήσεις μέσω 

διαδικτύου για τα προϊόντα διαδικτυακής υποδομής αποτελεί διπλή μέτρηση, καθώς 

έχει καταμετρηθεί τόσο στο στρώμα 1 όσο και στο στρώμα 4. Το σύνολο του διπλά 

μετρημένου κύκλου εργασιών για τις επιχειρήσεις μικτού χαρακτήρα, όπως το 

παραπάνω παράδειγμα, αφαιρείται από το άθροισμα του συνόλου των κύκλων 

εργασιών των 4 στρωμάτων, ώστε να προκύψει η τελική τιμή του Ενδείκτη Κύκλου 

Εργασιών Διαδικτυακής Οικονομίας. 

Τα μεγέθη και οι ενδείκτες της έρευνας, όπως και το φαινόμενο της 

αλληλοκάλυψης φαίνεται στον πίνακα 3.1, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

της έρευνας του CREC για το έτος 1998. 
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Πίνακας 3.1:  
Αποτελέσματα της έρευνας του CREC για το έτος 1998, βάσει επαγωγικού 

υπολογισμού με βάση τη μέτρηση του πρώτου τριμήνου του 1998 (πηγή: CREC. 
 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΡΩΜΑ 1 – Υποδομή Διαδικτύου 114.982,8 εκ. $ 372.462 

ΣΤΡΩΜΑ 2 – Εφαρμογές Διαδικτύου 56.277,6 εκ. $ 230.629 

ΣΤΡΩΜΑ 3 – Διαδικτυακοί Μεσάζοντες 58.240,0 εκ. $ 252.473 

ΣΤΡΩΜΑ 4 – Διαδικτυακό Εμπόριο 101.893,2 εκ. $ 481.990 

ΕΝΔΕΙΚΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 301.393,0 εκ. $ 1.203.799 
 

 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 3.1, ο Ενδείκτης Κύκλου Εργασιών Διαδικτυακής 

Οικονομίας για την οικονομία των ΗΠΑ το έτος 1998 ισούται με 301.393 

εκατομμύρια δολάρια, αριθμός που είναι μικρότερος από το άθροισμα του κύκλου 

εργασιών των τεσσάρων στρωμάτων, λόγω της αλληλοεπικάλυψης και διπλής 

μέτρησης. Το ίδιο ισχύει και για το μέγεθος του αριθμού εργαζομένων και τον 

Ενδείκτη Θέσεων Απασχόλησης Διαδικτυακής Οικονομίας. Όσον αφορά το ρυθμό 

ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας, αυτό επιτεύχθηκε μέσω της επανάληψης της 

έρευνας μέτρησης της διαδικτυακής οικονομίας από το CREC, για τις ακόλουθες 

χρονικές περιόδους: 

 Πρώτο τρίμηνο (Q1) του 1998 

 Πρώτο τρίμηνο (Q1) του 1999 

 Τέταρτο τρίμηνο (Q4) του 1999 

 Σύνολο έτους 1999 

 Πρώτο τρίμηνο (Q1) του 2000 

 Δεύτερο τρίμηνο (Q2) του 2000 

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων κάθε χρονικής περιόδου με τις προηγούμενές της 

(ιδιαίτερα με τις αντίστοιχες περιόδους προηγούμενων ετών) εξήγαγε το ρυθμό 

ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας των ΗΠΑ, τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών 

όσο και σε επίπεδο αριθμού εργαζομένων. 
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3.4  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

 

Η παραπάνω ανάλυση και η εις βάθος παρατήρηση της μορφής και εξέλιξης της 

διαδικτυακής οικονομίας οδηγεί σε κάποια σημαντικά συμπεράσματα για το κάθε ένα 

από τα τέσσερα στρώματα του θεωρητικού πλαισίου. Στο υποκεφάλαιο αυτό 

παρατίθενται οι βασικότερες από τις παρατηρήσεις αυτές, κάτι που είναι απαραίτητο 

όχι μόνο για την καλύτερη κατανόηση της δομής και λειτουργίας της ψηφιακής 

οικονομίας, αλλά και για τον καθορισμό των μηχανισμών κατάταξης των 

επιχειρήσεων σε αυτήν από την παρούσα έρευνα. 

 

3.4.1 Παρατηρήσεις επί του Στρώματος 1 

 

Όσον αφορά το στρώμα 1 (υποδομή διαδικτύου), το κυρίαρχο ζήτημα είναι τα 

όρια της φυσικής υποδομής που δημιουργεί το διαδίκτυο. Στην έρευνα του CREC 

επιλέχθηκε να μην υπολογιστούν στη μέτρηση του στρώματος αυτού όλες οι 

πωλήσεις Η/Υ και δικτυακών μέσων και εξοπλισμού. Η τεκμηρίωση για αυτό ήταν 

ότι δεν είναι συνδεδεμένοι όλοι οι Η/Υ και όλα τα τοπικά δίκτυα στο διαδίκτυο. Για 

το λόγο αυτό, υπολογίσθηκαν ποσοστά για τις πωλήσεις προϊόντων πληροφορικής 

που σχετίζονται με το διαδίκτυο, με βάση εκτιμήσεις διείσδυσης του διαδικτύου σε 

επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Το σκεπτικό αυτό δημιουργεί αρκετούς 

προβληματισμούς, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι οι εξής: 

 Η εξέλιξη της τεχνολογίας του διαδικτύου σε Τεχνολογία Γενικού Σκοπού 

(General Purpose Technology (GPT) - βλ. ΔΔ1) σε συνδυασμό με τη ραγδαία 

μείωση των τιμών των συνδέσεων στο internet, με παράλληλη αύξηση της 

ταχύτητας των συνδέσεων αυτών, καθιστούν τη σύνδεση στο διαδίκτυο 

ολοένα και πιο αυτονόητη για κάθε Η/Υ. Η εξέλιξη αυτή φέρνει ολοένα και 

εγγύτερα τη χρονική στιγμή όπου πρακτικά δε θα υπάρχει Η/Υ σε χρήση, 

χωρίς δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο. Στα πλαίσια αυτά, ακόμα και οι 

Η/Υ που αγοράζονται χωρίς να έχουν την περίοδο της αγοράς τους 

δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, αποτελούν εν δυνάμει υποδομή του 
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διαδικτύου, καθώς κατά πάσα βεβαιότητα πολύ σύντομα θα συνδεθούν με 

αυτό. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τα δικτυακά προϊόντα πληροφορικής. 

 Η εξαίρεση ενός ποσοστού πωλήσεων Η/Υ και δικτυακών προϊόντων από το 

στρώμα 1 επιδέχεται μεγάλης αμφισβήτησης. Το ποσοστό αυτό, όπως 

προαναφέρθηκε, υπολογίζεται με βάση εκτιμήσεις σχετικά με τη διείσδυση 

του διαδικτύου σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που διαθέτουν Η/Υ. Η 

αμφισβήτηση έγκειται αφενός στο γεγονός της ραγδαίας διείσδυσης του 

διαδικτύου, κάτι που καθιστά πολύ γρήγορα τις εκτιμήσεις αυτές 

απαρχαιωμένες. Αφετέρου, οι εκτιμήσεις αυτές αφορούν το σύνολο των Η/Υ 

σε χρήση, όχι των καινούριων. Με βάση όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, 

είναι ολοένα και πιο απίθανο κάποιος καταναλωτής να αγοράσει εξοπλισμό 

πληροφορικής ή δικτύων, χωρίς να προτίθεται να τον συνδέσει άμεσα στο 

διαδίκτυο. Με βάση τα δεδομένα αυτά, είναι σχετικά ασφαλής η εκτίμηση ότι 

η πλειοψηφία των Η/Υ που δε συνδέονται με το διαδίκτυο είναι παλιότεροι 

Η/Υ. Ακόμα όμως και στις επιχειρήσεις, η ύπαρξη υπολογιστών που δεν είναι 

συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο μπορεί να γίνεται για ειδικούς λόγους, οι οποίοι 

δεν αναιρούν απαραίτητα τη συμμετοχή της επιχείρησης στην ψηφιακή 

οικονομία. Για παράδειγμα, κάποια επιχείρηση μπορεί να μην έχει 

συνδεδεμένους κάποιους Η/Υ της (πχ. αυτούς του λογιστηρίου της) στο 

διαδίκτυο για λόγους ασφαλείας, όπως και επίσης μπορεί να μην έχει σύνδεση 

σε κάποια από τα υποκαταστήματά της (αν έχει αλυσίδα καταστημάτων). 

 Η διαδικτυακή υποδομή, ακριβώς επειδή βασίζεται τόσο στις τηλεπικοινωνίες 

όσο και στην πληροφορική, έχει την τάση να ενοποιείται με ταχείς ρυθμούς. Η 

διάκριση των ορίων μεταξύ του τμήματος του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 

που αποτελεί και αυτού που δεν αποτελεί υποδομή του διαδικτύου είναι πολύ 

ρευστά, θολά και διαρκώς μεταβαλλόμενα. Ένα παράδειγμα είναι το πιο 

συνηθισμένο φυσικό μέσο δικτύωσης, το καλώδιο χαλκού. Μέσα από αυτό το 

μέσο περνάνε τόσο τα τηλέφωνα όσο και τα δεδομένα του διαδικτύου – είτε 

στην απαρχαιωμένη μέθοδο της σύνδεσης μέσω τηλεφώνου (dial-up), είτε στο 

ευρυζωνικό internet (ADSL). Λόγω της μικτής χρήσης των καλωδίων αυτών, 

είναι αδύνατος ο διαχωρισμός τους σε υποδομή διαδικτύου και όχι. Ένα άλλο 

θέμα είναι η αλλαγή στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες με τη βοήθεια της 
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διαδικτυακής τεχνολογίας. Για παράδειγμα, ολοένα και περισσότερες εταιρίες 

τηλεπικοινωνιών δρομολογούν τις κλήσεις φωνής (τηλέφωνα) των 

καταναλωτών μέσω διαδικτύου, με τη βοήθεια της τεχνολογίας VOIP (Voice 

Over IP). Το γεγονός αυτό, που συνήθως δε γίνεται αντιληπτό από τον τελικό 

χρήστη, τεκμηριώνει διαδικτυακή δραστηριότητα σε έναν τομέα που 

φαινομενικά δε σχετίζεται με το διαδίκτυο, όπως στην προκειμένη περίπτωση 

η τηλεφωνία. 

Ορισμένοι περαιτέρω σημαντικοί προβληματισμοί σχετικά με την εξαίρεση 

ενός τμήματος των προϊόντων και του κύκλου πωλήσεων πληροφορικής από το 

στρώμα 1 αναλύονται στην ενότητα 3.3.4. Η ενότητα 3.3.4 αναλύει μεταξύ άλλων τα 

προβλήματα που προκύπτουν από τη λογική της εργασίας του CREC να διαχωρίσει 

τα τελικά από τα ενδιάμεσα προϊόντα στον κλάδο της πληροφορικής. 

 

3.4.2 Παρατηρήσεις επί του Στρώματος 2 

 

Και στο στρώμα, όμως, των εφαρμογών διαδικτύου, η εργασία του CREC κάνει 

έναν ανάλογο διαχωρισμό μεταξύ εφαρμογών που σχετίζονται με το διαδίκτυο και 

όχι. Αυτό δεν αφορά μόνο διαφορετικά προϊόντα (για παράδειγμα λογισμικό 

δημιουργίας ιστοσελίδων και λογισμικό επεξεργασίας λογιστικών φύλλων), αλλά 

επεκτείνεται και στα ίδια προϊόντα/υπηρεσίες, με τη χρήση ποσοστών, όπως και στο 

στρώμα διαδικτυακής υποδομής (βλ. ενότητα 3.3.1). Έτσι, για παράδειγμα δεν 

υπολογίζεται στη μέτρηση του στρώματος 2 το σύνολο των πωλήσεων και των 

υπηρεσιών που αφορούν βάσεις δεδομένων, καθώς εκτιμάται ότι κάποιες βάσεις είναι 

συνδεδεμένες στο διαδίκτυο και κάποιες όχι. Το ίδιο ισχύει και για λογισμικό και 

υπηρεσίες που σχετίζονται με τη γραφιστική, καθώς μια γραφιστική εργασία μπορεί 

να χρησιμοποιείται τόσο για το σχεδιασμό ιστοσελίδων, όσο και για το σχεδιασμό 

ενός εντύπου. Παρόλο που το CREC δεν αναφέρει ανάλογες ποσοστώσεις στις 

περιπτώσεις αυτές (πιθανότατα ελλείψει ερευνών που θα μπορούσαν να παρέχουν 

εκτιμήσεις για τα ποσοστά αυτά), αναφέρει ότι δεν προσμετράται το σύνολο των 

πωλήσεων των κατηγοριών αυτών στο δεύτερο στρώμα της ψηφιακής οικονομίας. 

Οι προβληματισμοί για τη μεθοδολογική αυτή επιλογή είναι ανάλογοι όσων 

αναφέρθηκαν για το στρώμα 1 (βλ. ενότητα 3.3.1). Συνοπτικά, είναι οι εξής: 
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 Η χρήση κάποιου λογισμικού που μπορεί να σχετίζεται με το διαδίκτυο είναι 

πρακτικά αδύνατο να διαχωριστεί σε διαδικτυακή και μη χρήση. Για 

παράδειγμα, το ίδιο γραφιστικό λογισμικό που χρησιμοποιεί ένα γραφιστικό 

γραφείο για σχεδιασμό του εικαστικού κομματιού μιας ιστοσελίδας 

χρησιμοποιείται και για τη σχεδίαση μιας αφίσας. 

 Οι σύγχρονες βάσεις δεδομένων έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. 

Συνεπώς, ακόμα κι αν κάποια βάση δεδομένων μιας επιχείρησης δε συνδέεται 

με το διαδίκτυο, είναι πιθανόν να συνδεθεί στο μέλλον. 

 Η πλειονότητα των συστημάτων μηχανογράφησης των επιχειρήσεων 

βασίζονται σε βάσεις δεδομένων, οι οποίες κατά κανόνα έχουν δυνατότητα 

σύνδεσης στο διαδίκτυο. 

 Ακριβώς όπως για το στρώμα 1 επισημάνθηκε η σύγκλιση των τεχνολογιών 

Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, έτσι και στο στρώμα 2 πρέπει να 

επισημανθεί η σύγκλιση των τεχνολογιών αυτών με τις σύγχρονες μορφές 

πληροφορίας (πολυμέσα, ψηφιοποιημένες οπτικοαουστικές πληροφορίες, 

εμπλουτισμένο περιεχόμενο, ψηφιακά επεξεργασμένες πληροφορίες), κάτω 

από την ονομασία «Νέες Τεχνολογίες». Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 

3.2.3, ο όρος «Συγκλίνουσες Τεχνολογίες» χρησιμοποιείται για να περιγράψει 

την ενοποίηση διαφορετικών στο παρελθόν γνωστικών περιοχών, που 

οφείλεται στη διείσδυση της πληροφορικής στις περιοχές αυτές, κάτι που είχε 

ως αποτέλεσμα την εκ βάθρων αλλαγή και επαναπροσδιορισμό τους. 

Το δεύτερο στρώμα περιέχει και την κατηγορία επιχειρήσεων που παρέχουν 

εκπαίδευση μέσω διαδικτύου. Η κατηγορία αυτή είναι η μοναδική που σχετίζεται με 

το χώρο της εκπαίδευσης στο θεωρητικό πλαίσιο του CREC για την ψηφιακή 

οικονομία. Ο – κατά τη γνώμη της παρούσας έρευνας – πολύ σημαντικός ρόλος της 

εκπαίδευσης στη διαδικτυακή οικονομία δημιουργεί την ανάγκη συνολικής θεώρησής 

της σε ξεχωριστή ενότητα εκτός των τεσσάρων στρωμάτων, κάτι το οποίο γίνεται 

στην ενότητα 3.5. 
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3.4.3 Παρατηρήσεις επί του Στρώματος 3 

 

Ο μετασχηματισμός της παραδοσιακής οικονομίας στην ψηφιακή οικονομία 

έχει αλλάξει τους βασικούς παράγοντες στους οποίους βασίζονταν η οικονομική 

δραστηριότητα επί αιώνες. Με την προσθήκη του σχετιζόμενου φαινομένου της 

οικονομικής παγκοσμιοποίησης, οι κανόνες ανταγωνισμού και τα όρια των αγορών 

έχουν επαναπροσδιοριστεί συθέμελα. Οι παραδοσιακοί παράγοντες εδραίωσης και 

εξάπλωσης μιας επιχείρησης (διαφήμιση, μεγάλη βιτρίνα, καίριο σημείο τοποθέτησης 

– «πόστο», γεωγραφική επέκταση, αφθονία προϊόντων και πωλητών) έχουν δώσει τη 

θέση τους σε νέους παράγοντες επιτυχίας στη διαδικτυακή οικονομία. Οι παράγοντες 

αυτοί είναι η διαδικτυακή φήμη (reputation), η όμορφη και λειτουργική σχεδίαση του 

ιστοχώρου (web site) της επιχείρησης, η ταχύτητα εξυπηρέτησης, οι ασφαλείς τροποι 

πληρωμής και – ίσως το σημαντικότερο – οι ανταγωνιστικές τιμές. Ο χαρακτήρας της 

διαφήμισης έχει αλλάξει εντελώς (από μαζική σε στοχευμένη) και η επίδρασή της 

έχει μειωθεί σημαντικά.  

Επίσης οι τελικοί καταναλωτές αλλά και οι επιχειρήσεις δεν περιορίζονται 

χωρικά/γλωσσικά/νομισματικά στην περιοχή που κατοικούν, έχοντας πλέον τη 

δυνατότητα να αναζητήσουν παγκοσμίως το καλύτερο προσφερόμενο πακέτο (offer) 

μέσα από το διαδίκτυο. Απόρροια όλων αυτών των δεδομένων είναι ο 

επαναπροσδιορισμός του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων για να κερδίσουν 

μεγαλύτερο τμήμα της πελατειακής βάσης. Οι όροι της αγοράς έγιναν πολύ 

περισσότερο ευνοϊκές για τις μικρότερες επιχειρήσεις, καθώς η φύση της 

διαδικτυακής οικονομίας δεν απαιτεί μεγάλες επενδύσεις για την εδραίωση μιας 

επιχείρησης. Τέλος, οι μορφές των επί μέρους αγορών και κλάδων 

επαναδιαμορφώθηκαν, με πολλές επιχειρήσεις να εστιάζουν σε μικρότερες, 

εξειδικευμένες αγορές (niche markets) και άλλες να καθετοποιούν τις δραστηριότητές 

τους, με τη βοήθεια του διαδικτύου. 

Στο εντελώς νέο αυτό οικονομικό περιβάλλον, οι διαδικτυακοί μεσάζοντες 

αποτελούν σημαντικούς κρίκους της αγοραστικής διαδικασίας, σε σημείο που πολλές 

φορές παίζουν καθοριστικό ρυθμιστικό ρόλο στις αγορές. Επιτείνουν το γεγονός ότι 

στη νέα διαδικτυακή πραγματικότητα η δύναμη είναι στα χέρια των καταναλωτών, οι 

οποίοι δεν περιορίζονται πλέον από τίποτε παρά μόνο από τη διάθεσή τους να 
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εξερευνήσουν και να εκμεταλλευτούν το διαδίκτυο επ’ ωφελεία τους. Λόγω του 

ανοιχτού και καθολικού χαρακτήρα του διαδικτύου, δημιουργείται μια 

κοινοκτημοσύνη της γνώσης και της πληροφορίας, διαδικασία στην οποία οι 

διαδικτυακοί μεσάζοντες αποτελούν τους καταλύτες. Η λειτουργία των διαδικτυακών 

μεσαζόντων – όπως αυτή απαιτείται από τους καταναλωτές – είναι το να αποτελούν 

αμερόληπτους, έμπειρους και διαρκώς ενημερωμένους συμβούλους αγορών, με 

δυνατότητες αφενός αναζήτησης της καλύτερης προσφοράς βάσει των κριτήριων που 

ο ίδιος ο καταναλωτής ορίζει και αφετέρου διεκπεραίωσης των διαδικαστικών 

θεμάτων της αγοραπωλησίας. Η λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών σύμφωνα με τις 

παραπάνω απαιτήσεις των τελικών καταναλωτών είναι μονόδρομος, καθώς στο 

διαδικτυακό περιβάλλον τίποτα δε μένει κρυφό και, στην περίπτωση που δεν 

ακολουθούν αυτές τις αρχές λειτουργίας, το πιθανότερο είναι ότι θα εκτεθούν στη 

διαδικτυακή αγορά και θα αναγκαστούν να παύσουν τη δραστηριότητά τους. 

Άλλωστε, η δύναμη της – θετικής ή αρνητικής – φήμης είναι τεράστια στο απρόσωπο 

διαδικτυακό περιβάλλον. 

 

3.4.4 Παρατηρήσεις επί του Στρώματος 4 

 

Όπως και στην παραδοσιακή οικονομία, έτσι και στην ψηφιακή οικονομία, η 

κινητήρια δύναμη επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι η δημιουργία εισοδήματος 

από οικονομικές συναλλαγές από πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών. Η δύναμη που 

συντηρεί και δημιουργεί ροή τόσο στην αξιακή αλυσίδα (value chain) όσο και στην 

εφοδιαστική αλυσίδα (supply chain) των προϊόντων είναι ο τελικός κρίκος της κάθε 

αλυσίδας, η πώληση δηλαδή στον τελικό καταναλωτή. Βασισμένο ακριβώς σε αυτή 

τη λογική, το στρώμα 4 (διαδικτυακού εμπορίου) της δομής της ψηφιακής οικονομίας 

είναι η αιχμή και ο τελικός σταθμός της διαδικτυακής οικονομικής δραστηριότητας. 

Και τα 3 στρώματα που βρίσκονται σχηματικά κάτω (βλ. εικόνα 3.1) και χρονικά 

πριν το στρώμα 4 υπάρχουν για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη 

διαδικτυακή αγοραπωλησία, του στρώματος 4.  

Το μοντέλο των 4 στρωμάτων του CREC προσπάθησε να εξηγήσει τη νέα 

δομική ιεραρχία των διαδικασιών της ψηφιακής οικονομίας που οδηγούν στην 

πώληση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου. Η έρευνα του CREC 
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κατέληξε σε ένα θεωρητικό πλαίσιο της δομής της ψηφιακής οικονομίας, καθώς και 

στη μέτρησή της, μέσω της κατάρτισης των εξής ενδεικτών της ψηφιακής 

οικονομίας: 

 Ενδείκτης Κύκλου Εργασιών Διαδικτυακής Οικονομίας  

 Ενδείκτης Θέσεων Απασχόλησης Διαδικτυακής Οικονομίας 

Όπως αφήνεται να εννοηθεί σε κάποια σημεία της εργασίας του CREC, πίσω 

από την κατάρτιση των ενδεικτών αυτών υπήρχε η φιλοδοξία κατάρτισης ενός 

ενδείκτη αντίστοιχου με το Α.Ε.Π. (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν) για την ψηφιακή 

οικονομία των ΗΠΑ. Η εργασία του CREC αναφέρει ότι για να δημιουργηθεί ένας 

ενδείκτης συγκρίσιμος με το ΑΕΠ, θα πρέπει να μετρηθεί η προστιθέμενη αξία σε 

κάθε ένα από τα στρώματα. Αυτή τη φιλοδοξία την τοποθετεί στις μελλοντικές 

κατευθύνσεις της έρευνας, σημειώνοντας ότι, αν και πρόκειται για ένα εξαιρετικά 

πολύπλοκο έργο, είναι δυνατόν να γίνει, εφόσον υπάρχουν επαρκείς πόροι και 

εκτεταμένη προσπάθεια συλλογής δεδομένων. Παρόλα αυτά, η μεθοδολογία 

μέτρησης του CREC κάνει λόγο για τελικά προϊόντα και απόδοση μόνο του κύκλου 

εργασιών που αφορούν αυτά στο συνολικό κύκλο εργασιών της ψηφιακής οικονομίας 

και στην κατάρτιση του σχετικού ενδείκτη. Έτσι, δεν υπολογίζει τις πωλήσεις των 

εσωτερικών εξαρτημάτων Η/Υ, παρά μόνο των ολοκληρωμένων συστημάτων Η/Υ 

που πωλούνται. Αυτή η επιλογή δημιουργεί τους εξής προβληματισμούς: 

 Στην σημερινή εποχή, είναι πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο της 

συναρμολόγησης των τελικών υπολογιστών από τους ίδιους τους τελικούς 

καταναλωτές, πολλοί από τους οποίους προμηθεύονται τα εξαρτήματα που 

συνιστούν τον Η/Υ από περισσότερα του ενός καταστήματα. Ιδιαίτερα στη 

διαδικτυακή οικονομία, όπου οι καταναλωτές δεν περιορίζονται από 

γεωγραφικούς περιορισμούς και που έχουν πρόσβαση – συχνά και με τη 

βοήθεια των διαδικτυακών μεσαζόντων – σε πολλές επιχειρήσεις, η αγορά 

εξαρτημάτων Η/Υ από διαφορετικές επιχειρήσεις πληροφορικής είναι πολύ 

ευκολότερη. Οι χρήστες γίνονται ολοένα και περισσότερο γνώστες και 

πληροφορημένοι, ενώ παράλληλα μεγαλώνει η διάθεσή τους για 

εκμετάλλευση του διαδικτύου επ’ ωφελεία τους. 
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 Πολλά από τα εξαρτήματα Η/Υ που πωλούνται αφορούν αναβαθμίσεις των 

Η/Υ των τελικών καταναλωτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα εξαρτήματα 

αυτά αποτελούν τελικά προϊόντα. 

 Η έρευνα του CREC δεν επεκτείνει το διαχωρισμό τελικών – ενδιάμεσων 

προϊόντων στους υπόλοιπους κλάδους δραστηριότητας, πέραν της 

πληροφορικής. Αυτό δημιουργεί προφανώς ασυνέπεια στην ερευνητική 

μεθοδολογία. 

 Η διαδικτυακή αξιακή αλυσίδα των προϊόντων μπορεί να καταλήγει σε 

πώληση είτε στους τελικούς καταναλωτές, είτε σε επιχειρήσεις. Τα 

ολοκληρωμένα συστήματα Η/Υ που πωλούνται στις επιχειρήσεις μπορούν 

είτε να χρησιμοποιούνται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις είτε να μεταπωλούνται. 

Εφόσον δεν υπάρχει τρόπος διάκρισης των δύο αυτών περιπτώσεων, το 

σκεπτικό της εργασίας του CREC περί διαχωρισμού τελικών και ενδιάμεσων 

προϊόντων χωλαίνει. 

Σημειώνεται ότι πολλές από τις παραπάνω παρατηρήσεις αφορούν και το στρώμα 1, 

αλλά όχι μόνο αυτό. Καταδεικνύουν τα προβλήματα που απορρέουν από τη 

φιλοσοφία προστιθέμενης αξίας στη μεθοδολογία της εργασίας του CREC. 

 

3.5  Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Ένα πεδίο που καλύπτεται ελλιπώς από το θεωρητικό πλαίσιο του CREC είναι ο 

χώρος της εκπαίδευσης. Η μοναδική αναφορά στο χώρο αυτό βρίσκεται στο δεύτερο 

στρώμα, στο οποίο κατατάσσονται οι επιχειρήσεις εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου (βλ. 

ενότητα 3.2.3). Εξετάζοντας το συγκεκριμένο τμήμα του στρώματος 2, παρατηρείται 

ότι αφορά διαδικτυακές υπηρεσίες που παρέχουν κάποιες επιχειρήσεις, είτε προς 

άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες για την εκπαίδευσή τους σε οποιοδήποτε θέμα, είτε για 

το σχεδιασμό διαδικασιών και εφαρμογών τηλε-εκπαίδευσης για λογαριασμό 

εταιριών, οι οποίες επιθυμούν να εκπαιδεύουν οι ίδιες τους εργαζομένους τους με 

αυτό τον τρόπο. Στην εργασία του CREC δεν επεξηγείται ο λόγος για τον οποίο οι 

δραστηριότητες αυτές εντάχθηκαν στο στρώμα 2 και όχι στο στρώμα 4, όπως 

οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες πωλούνται ή παρέχονται μέσω διαδικτύου.  
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Ο λόγος για τον οποίο εικάζει η παρούσα έρευνα ότι έγινε η παραπάνω επιλογή 

είναι το γεγονός ότι η εκπαίδευση στη χρήση του διαδικτύου και των εφαρμογών του  

αποτελεί βασικό κομμάτι της άυλης διαδικτυακής υποδομής. Παρόλο που οι 

σύγχρονες εφαρμογές και τεχνολογίες έχουν καταστήσει πολύ ευκολότερη και 

αποδοτικότερη από παλιότερα τη χρήση του διαδικτύου, δε μπορεί να αγνοηθεί το 

γεγονός ότι η εκπαίδευση στον τομέα της χρήσης του διαδικτύου αποτελεί 

προϋπόθεση για την ευρύτερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του διαδικτύου, τόσο 

από τους ιδιώτες, όσο και από τις επιχειρήσεις. Δεν είναι στο πλαίσιο της παρούσας 

εργασίας η ανάλυση των τρόπων με τους οποίους οι τεχνολογίες του διαδικτύου 

έχουν αλλάξει τη μορφή της εκπαίδευσης (π.χ. e-learning, τηλεεκπαίδευση κλπ). 

Είναι όμως απαραίτητο να επισημανθεί ο ρόλος της εκπαίδευσης στη χρήση και τις 

εφαρμογές του διαδικτύου ως καταλύτης για την ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη της 

χρήσης του διαδικτύου.  

Ένα σύγχρονο θέμα που απασχολεί την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους διεθνείς 

οργανισμούς είναι αυτό του ψηφιακού χάσματος (digital divide). Ο όρος ψηφιακό 

χάσμα αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ των ανθρώπων που έχουν αποτελεσματική 

πρόσβαση σε ψηφιακές και πληροφοριακές τεχνολογίες και αυτών που έχουν πολύ 

περιορισμένη πρόσβαση ή δεν έχουν καθόλου πρόσβαση. Περιλαμβάνει τόσο τις 

ανισότητες στη φυσική πρόσβαση στην τεχνολογία, καθώς και τις ανισότητες σε 

πόρους και σε ικανότητες για χρήση της τεχνολογίας αυτής. Το ψηφιακό χάσμα 

δηλαδή δημιουργείται τόσο από έλλειψη της φυσικής υποδομής, όσο και από έλλειψη 

γνώσης. Η έλλειψη γνώσης αυτή δημιουργεί ομάδες ανθρώπων «ψηφιακά 

αναλφάβητων», οι οποίοι προφανώς δε μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο, 

ούτε να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές συναλλαγές. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι 

η εκπαίδευση στη χρήση του διαδικτύου και των εφαρμογών του πρέπει να ενταχθεί 

στα πλαίσια της υποδομής του διαδικτύου, κάτι που δεν έγινε από την εργασία του 

CREC. Άλλωστε, η γιγάντωση και εξέλιξη της ψηφιακής οικονομίας – τόσο σε 

εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδό – εξαρτάται άμεσα από τους εξής παράγοντες: 

 Από τον αριθμό των τελικών καταναλωτών, αλλά και των επιχειρήσεων, που 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Η αύξηση του αριθμού αυτού αφενός δημιουργεί 

έναν ευρύτατο πληθυσμό δυνητικών πελατών – ακόμα κι αν αυτοί προς το 

παρόν δε χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για συναλλαγές. Αφετέρου μεγιστοποιεί 
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τα κίνητρα και το αποτέλεσμα προωθητικών κινήσεων των εταιριών που 

δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο – όπως διαφήμιση, branding και 

ενημέρωση για τα προϊόντα/υπηρεσίες της εταιρίας. Μια από τις 

προϋποθέσεις για την αύξηση του αριθμού αυτού είναι η γνώση βασικού 

επιπέδου χρήσης του διαδικτύου στο δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα του 

πληθυσμού. 

 Από τον αριθμό των τελικών καταναλωτών, αλλά και των επιχειρήσεων, που 

πραγματοποιούν οικονομικές συναλλαγές το διαδίκτυο. Μια από τις 

προϋποθέσεις για την αύξηση του αριθμού αυτού είναι η γνώση τόσο της 

χρήσης του διαδικτύου με αυξημένου επιπέδου ευχέρεια, όσο και των 

πλεονεκτημάτων που έχουν οι διαδικτυακές συναλλαγές έναντι των 

παραδοσιακών, τόσο για τους τελικούς καταναλωτές όσο και για τις 

επιχειρήσεις. 

 Από το ποσοστό των διαδικτυακών συναλλαγών σε σχέση με τις 

παραδοσιακές συναλλαγές όσων τελικών καταναλωτών και επιχειρήσεων 

πραγματοποιούν οικονομικές συναλλαγές το διαδίκτυο. Μια από τις 

προϋποθέσεις για την αύξηση του ποσοστού αυτού είναι η ευχέρεια στις 

διαδικτυακές συναλλαγές, η γνώση της διαδικτυακής αγοράς, η συνεργασία 

με διαδικτυακούς μεσάζοντες και η γνώση των μεθόδων αναζήτησης, 

σύγκρισης και αξιολόγησης των διαδικτυακών επιχειρήσεων που προσφέρουν 

προϊόντα ή/και υπηρεσίες. 

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες έχουν σαν κοινό παρονομαστή την εκπαίδευση 

των τελικών καταναλωτών και των επιχειρήσεων στη χρήση, εκμετάλλευση και 

αξιοποίηση του διαδικτύου ως μέσου αγοραπωλησιών. Κατά την άποψη, συνεπώς, 

της παρούσας έρευνας, η εκπαίδευση στη χρήση του διαδικτύου, ως οικονομική 

δραστηριότητα, πρέπει να ενταχθεί στο θεωρητικό πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας, 

με τους εξής τρόπους: 

 Επιχειρήσεις που εκπαιδεύουν στη χρήση του διαδικτύου και των εφαρμογών 

του: Κατάταξη στο στρώμα 2 της ψηφιακής οικονομίας. 

 Επιχειρήσεις που παρέχουν πληροφορίες και μέσα ή εφαρμογές εκμάθησης  

της χρήσης του διαδικτύου και των εφαρμογών του (χωρίς να έχουν 

οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα): Κατάταξη στο στρώμα 2. 
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 Επιχειρήσεις που σχεδιάζουν εκπαιδευτικό λογισμικό ή διαδικασίες και 

εφαρμογές τηλε-εκπαίδευσης: Κατάταξη στο στρώμα 2 αν το αντικείμενο 

εκπαίδευσης αφορά το διαδίκτυο ή την πληροφορική, αλλιώς 

αντιμετωπίζονται όπως οποιεσδήποτε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 

Κατατάσσονται δηλαδή στο στρώμα 4 αν διαθέτουν το λογισμικό τους μέσω 

διαδικτύου, αλλιώς κατατάσσονται εκτός ψηφιακής οικονομίας. 

 Επιχειρήσεις που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε τομείς που δε 

σχετίζονται με το διαδίκτυο και την πληροφορική: Κατάταξη στο στρώμα 4 

αν πωλούν τις υπηρεσίες τους μέσω διαδικτύου, αλλιώς κατάταξή τους εκτός 

ψηφιακής οικονομίας.  

Σημειώνεται ότι η χρήση ή μη του διαδικτύου ως εκπαιδευτικού μέσου δε  

σχετίζεται με την κατάταξη των επιχειρήσεων στη δομή της ψηφιακής οικονομίας. 

Αυτό που ενδιαφέρει είναι αν οι δραστηριότητες των συγκεκριμένων επιχειρήσεων 

βοηθούν ή διαδίδουν τη γνώση χρήσης του διαδικτύου, που αποτελεί τμήμα της 

διαδικτυακής υποδομής. Η διαδικασία και η μέθοδος με την οποία γίνεται η διάδοση 

της γνώσης αυτής δεν ενδιαφέρει αν περιέχει ή όχι το διαδίκτυο, είτε ως εκπαιδευτικό 

μέσο, είτε ως εκπαιδευτικό βοήθημα, είτε ως φορέα της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(περίπτωση τηλε-εκπαίδευσης και e-learning). Εφόσον γίνουν αυτές οι προσαρμογές 

του θεωρητικού πλαισίου, η παρούσα έρευνα προτείνει και τη μετονομασία των 

στρωμάτων 1 και 2, από «Υποδομής Διαδικτύου» και «Εφαρμογών Διαδικτύου» σε 

«Φυσικής Υποδομής Διαδικτύου» και «Άυλης Υποδομής Διαδικτύου» για την 

ακριβέστερη περιγραφή των δραστηριοτήτων που περιέχουν. 

Τέλος, επισημαίνονται τα εξής: 

 Η «διαδικτυακή μόρφωση», που αφορά τη χρήση και εκμετάλλευση του 

διαδικτύου, συνδέεται αλλά δεν ταυτίζεται με την «πληροφορική μόρφωση», 

που αφορά τη χρήση των Η/Υ. Παρόλα αυτά, και τα δύο αυτά γνωστικά πεδία 

πρέπει να περιλαμβάνονται στην άυλη υποδομή του διαδικτύου. 

 Η φιλική προς το χρήστη και σύμφωνη με την ανθρώπινη αντίληψη και 

εμπειρίες σχεδίαση των διαδικτυακών εφαρμογών δημιουργεί το φαινόμενο 

της αυτό-εκπαίδευσης των χρηστών, οι οποίοι μέσω της χρήσης του 

διαδικτύου διευρύνουν της γνώσεις και την εμπειρία σχετικά με τη 

μεγιστοποίηση της αποδοτικής χρήσης και της εκμετάλλευσης του 
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διαδικτύου. Το φαινόμενο αυτό επιτείνεται ακόμα περισσότερο από τον 

πληροφοριακό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα του διαδικτύου, όπου υπάρχει 

διαθέσιμος τεράστιος όγκος πληροφοριών, συμβουλών, τεχνασμάτων αλλά 

και αυτοτελών διαδικτυακών μαθημάτων. Το ίδιο το διαδίκτυο αποτελεί μια 

τεράστια μονίμως διαθέσιμη και αναζητήσιμη βιβλιοθήκη πληροφοριών, που 

προάγει τη «διαδικτυακή μόρφωση» και παρέχει άμεσες απαντήσεις στο 

χρήση, ακριβώς στη στιγμή που θα του προκύψουν οποιοιδήποτε 

προβληματισμοί ή έλλειμμα γνώσης σχετικά με τη βέλτιστη χρήση και 

εκμετάλλευση του διαδικτύου. 

 



Διδακτορική διατριβή Κωνσταντίνου Σφακιανάκη   106 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται το πλαίσιο μεθοδολογίας της παρούσας έρευνας, τόσο 
σε επίπεδο καθορισμού του μηχανισμού κατάταξης στα 4 στρώματα της ψηφιακής 
οικονομίας, όσο και σε επίπεδο στατιστικής μεθοδολογίας. Τα εξαγόμενα της 
διαδικασίας αυτής (όπως το ερωτηματολόγιο, οι κανόνες κατάταξης και οι απαιτήσεις 
της μεθοδολογίας) οδήγησαν στη δημιουργία των βασικών εργαλείων της παρούσας 
έρευνας, της βάσης δεδομένων της ψηφιακής οικονομίας, ΨΗΦΟ, και του 
προγράμματος (λογισμικού) Interface της ΨΗΦΟ, το οποίο καθοδηγεί τον ερευνητή 
στη διαδικασία της έρευνας με τη βοήθεια Η/Υ (CATI). Το κεφάλαιο αυτό είναι 
διαρθρωμένο σε επτά ενότητες. 
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4.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο σχεδιασμός της παρούσας έρευνας ξεκινά από τον ερευνητικό στόχο, όπως 

αυτός ορίστηκε στο κεφάλαιο 1, συνέπεια του οποίου είναι οι κατευθυντήριες 

γραμμές της έρευνας. Η ανάλυση της μεθοδολογίας που γίνεται στο κεφάλαιο αυτό 

ακολουθεί τη χρονική και λογική σειρά και ιεραρχία με την οποία οριστικοποιήθηκαν 

οι βασικές στατιστικές παράμετροι της έρευνας. Αρχικά αναλύεται ο τρόπος που οι 

ερευνητικοί στόχοι καθορίζουν τα βασικά στατιστικά μεγέθη της έρευνας, όπως και 

τα μεγέθη που σχετίζονται με τη μέτρηση της ψηφιακής οικονομίας. Στη συνέχεια 

προσδιορίζεται η μεθοδολογία σχεδιασμού του ερωτηματολογίου, η στατιστική 

μεθοδολογία και οι λεπτομέρειες του τρόπου διεξαγωγής της έρευνας. Μέσα από όλα 

αυτά προσδιορίστηκαν οι απαιτήσεις αναφορικά με τη σχεδίαση της βάσης 

δεδομένων της ψηφιακής οικονομίας ΨΗΦΟ, καθώς και του λογισμικού υποστήριξης 

και διεξαγωγής της έρευνας, που ονομάστηκε interface της ΨΗΦΟ. Τέλος, 

αναλύονται τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την ερευνητική διαδικασία και 

ορίζονται κανόνες και τρόποι αντιμετώπισής τους. 

 

4.2  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1, ο ερευνητικός στόχος της παρούσας 

διατριβής είναι η μέτρηση της εξέλιξης της ψηφιακής οικονομίας στην Ελλάδα, 

κατατάσσοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις στα τέσσερα στρώματα της ψηφιακής 

οικονομίας και μετρώντας τα δύο βασικά μεγέθη των επιχειρήσεων, κύκλο εργασιών 

και αριθμό εργαζομένων, ανά στρώμα. Τα τέσσερα στρώματα της ψηφιακής 

οικονομίας ορίζονται βάσει του θεωρητικού πλαισίου του CREC (βλ. κεφάλαιο 3), 

ενώ η μέτρηση της εξέλιξης της ψηφιακής οικονομίας γίνεται μέσω της διαδικασίας 

κατάταξης και μέτρησης σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, τα έτη 2003 και 

2006. Ο ερευνητικός στόχος καθορίζει αμέσως τη στατιστική μονάδα, το στατιστικό 

πληθυσμό και τα μεγέθη προς μέτρηση. 
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4.2.1 Στατιστική Μονάδα και Στατιστικός Πληθυσμός 

 

Η στατιστική μονάδα της παρούσας έρευνας είναι η επιχείρηση που λειτουργεί 

μέσα στην ελληνική επικράτεια. Την παρούσα έρευνα ενδιαφέρει η αποτύπωση της 

εικόνας της ψηφιακής οικονομίας μέσα από τις επιχειρήσεις που αποτελούν το δομικό 

ιστό της οικονομίας και όχι από την πλευρά των ιδιωτών-καταναλωτών ή του 

δημοσίου τομέα. Ενδιαφέρει όχι μόνο το οικονομικό αποτέλεσμα αλλά και η αλλαγή 

στη δομή και τη λειτουργία της οικονομίας, φορείς την οποίας είναι οι επιχειρήσεις. 

Επίσης δεν ενδιαφέρει την έρευνα αυτή ο ιδιώτης που – χωρίς να έχει τη μορφή 

επιχείρησης – συναλλάσσεται οικονομικά με άλλους ιδιώτες ή και με επιχειρήσεις, 

φαινόμενο το οποίο παρατηρείται αρκετά στο διαδίκτυο. 

Ο στατιστικός πληθυσμός ιδανικά θα ήταν το σύνολο των επιχειρήσεων που 

λειτουργούν στην Ελλάδα κατά τη χρονική στιγμή που διεξήχθη η παρούσα έρευνα. 

Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι εφικτό, καθώς τίθεται θέμα διαθεσιμότητας των στοιχείων 

των επιχειρήσεων (μονάδων) του πληθυσμού. Όπως αναλύεται εκτενώς στην ενότητα 

4.3.1, αποφασίστηκε η πηγή των βασικών πληροφοριών και στοιχείων των 

επιχειρήσεων να είναι η βάση δεδομένων της εταιρίας HELLASTAT. Κατά συνέπεια, 

ο στατιστικός πληθυσμός είναι οι επιχειρήσεις που περιέχονται στη βάση δεδομένων 

της HELLASTAT, οι οποίες βρίσκονται σε ενεργή λειτουργία κατά τη χρονική 

στιγμή της παρούσας έρευνας. Ο περιορισμός των ενεργών επιχειρήσεων προκύπτει 

από το γεγονός ότι η διαδικασία κατάταξης των επιχειρήσεων στα στρώματα της 

ψηφιακής οικονομίας βασίζεται σε πληροφορίες που αντλούνται από τις ίδιες τις 

επιχειρήσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τους, πληροφορίες που δεν υπάρχουν 

σε καμία έρευνα ή βάση δεδομένων μέχρι στιγμής. Επιπρόσθετα, σε κάποιες – 

περιορισμένες – περιπτώσεις, υπάρχουν ελλείψεις σημαντικών στοιχείων 

επιχειρήσεων στη βάση της HELLASTAT, οι οποίες δεν καθιστούν δυνατή τη 

συμμετοχή των επιχειρήσεων αυτών στην έρευνα. Οι ελλείψεις αυτές αφορούν 

στοιχεία επωνυμίας, δραστηριότητας και τηλεφώνων επικοινωνίας. 

Συνοψίζοντας, ο τελικός στατιστικός πληθυσμός της έρευνας ορίζεται στο 

σύνολο των επιχειρήσεων που βρίσκονται στη βάση δεδομένων της HELLASTAT 

iMENTOR, CBFA (Corporate Benchmarking Financial Analysis), η οποία είναι 
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προσβάσιμη on-line στον δικτυακό τόπο www.cbfa.gr, εξαιρώντας τις επιχειρήσεις 

εμπίπτουν σε οποιοδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Δεν έχουν καταχωρημένο στη βάση  της HELLASTAT το στοιχείο του 

κύκλου εργασιών, ούτε για το οικονομικό έτος 2003, ούτε για το 2006. Αυτό 

σημαίνει ότι είναι κατά πάσα πιθανότητα ανενεργές εταιρίες. Επιλέχθηκε να 

μην εξαιρεθούν οι εταιρίες που έχουν καταχωρημένο κύκλο εργασιών μόνο 

για το 2003 και όχι για το 2006, καθώς πιθανώς οι εταιρίες αυτές να είχαν 

δραστηριότητα το 2006, αλλά να μην κατέστη δυνατό να καταχωρηθεί αυτή 

στη βάση  της HELLASTAT. Περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που η 

HELLASTAT συλλέγει στοιχεία για τη βάση δεδομένων της αναλύονται στην 

ενότητα 4.3.1. Στην παραπάνω περίπτωση το στοιχείο του κύκλου εργασιών 

για το οικονομικό έτος 2006 πρέπει να καταχωρηθεί από τον ερευνητή της 

παρούσας έρευνας κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τη συγκεκριμένη 

επιχείρηση. 

2. Δεν έχουν καταχωρημένο στη βάση  της HELLASTAT το στοιχείο της 

επωνυμίας της επιχείρησης. 

3. Δεν έχουν καταχωρημένο στη βάση  της HELLASTAT το στοιχείο του 

τηλεφώνου επικοινωνίας της επιχείρησης. 

4. Δεν έχουν καταχωρημένο στη βάση  της HELLASTAT το στοιχείο της κύριας 

δραστηριότητας της επιχείρησης. 

Ο τελικός στατιστικός πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από 27.498 επιχειρήσεις. 

 

4.2.2 Μετρούμενα Μεγέθη 

 

Στην ενότητα αυτή προσδιορίζονται τα μεγέθη που πρέπει να μετρηθούν στα 

πλαίσια της παρούσας διατριβής. Σύμφωνα με τον ερευνητικό στόχο, πρέπει να γίνει 

αποτύπωση της εικόνας της ψηφιακής οικονομίας στην Ελλάδα τόσο για το έτος 2003 

όσο και για το 2006. Αυτό προϋποθέτει την κατάταξη των επιχειρήσεων – και για τα 

δύο έτη – σε ένα (ή περισσότερα) από τα τέσσερα στρώματα της ψηφιακής 

οικονομίας ή την κατάταξή τους εκτός ψηφιακής οικονομίας. Επιπρόσθετα, 

χρειάζεται να μετρηθούν – και για τα δύο έτη –  τα μεγέθη του κύκλου εργασιών και 

του αριθμού εργαζομένων που αντιστοιχούν σε κάθε στρώμα, μετά την κατάταξη των 
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επιχειρήσεων. Τα μεγέθη αυτά – τα οποία είχε μετρήσει και η εργασία του CREC – 

επιλέχθηκαν γιατί καταδεικνύουν το μέγεθος και τη δυναμική της ψηφιακής 

οικονομίας, κάτι το οποίο δεν θα επιτυγχάνονταν αν δε μετρώνταν και κατά συνέπεια 

το αποτέλεσμα της έρευνας έδειχνε ότι για παράδειγμα το 9,32% των επιχειρήσεων 

ανήκουν στο στρώμα 4. Ενδιαφέρει λοιπόν να γνωρίζουμε τι ρόλο παίζει αυτό το 

ποσοστό (το 9,32% στο προηγούμενο παράδειγμα) των επιχειρήσεων στη συνολική 

οικονομία, αν δηλαδή είναι μεγάλες επιχειρήσεις και αν επηρεάζουν πολύ ή λίγο την 

οικονομική πραγματικότητα και την απασχόληση στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, η 

μέτρηση των μεγεθών αυτών κάνουν δυνατή τη σωστή κατάταξη των επιχειρήσεων 

που ανήκουν σε περισσότερα του ενός στρώματα, όπως αναλύεται εκτενώς στην 

ενότητα 4.4.5. 

Τα μεγέθη προς μέτρηση στην παρούσα έρευνα πηγάζουν λοιπόν από τον 

ερευνητικό στόχο, ο οποίος υποδεικνύει ότι τα αποτελέσματα της έρευνας πρέπει να 

είναι συνοπτικά στη μορφή που παρουσιάζεται στον πίνακα 4.1 

 

Πίνακας 4.1:  
Συνοπτική μορφή εμφάνισης των αποτελεσμάτων της έρευνας, σύμφωνα 

με τον ερευνητικό στόχο 
 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 2003 2006 2003 2006 2003 2006 
ΣΤΡΩΜΑ 1       
ΣΤΡΩΜΑ 2       
ΣΤΡΩΜΑ 3       
ΣΤΡΩΜΑ 4       
ΕΚΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   

  
  

ΣΥΝΟΛΑ       
 

 

Στον πίνακα 4.1, η στήλη «ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» προκύπτει από τη 

διαδικασία κατάταξης των επιχειρήσεων σε κάποιο/α από τα τέσσερα στρώματα της 

ψηφιακής οικονομίας ή και εκτός αυτής. Οι στήλες «ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» και  

«ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» προκύπτουν από το άθροισμα των μεγεθών αυτών 

όλων των επιχειρήσεων που έχουν καταταχθεί σε κάθε ένα από τα 4+1 στρώματα. Η 

διαδικασία της κατάταξης των επιχειρήσεων αναλύεται εκτενώς στο υποκεφάλαιο 
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4.4. Τα αποτελέσματα όμως της κατάταξης της κάθε επιχείρησης παρουσιάζονται 

στους πίνακες 4.2 και 4.3, για τις απλές και τις σύνθετες περιπτώσεις αντίστοιχα. Ως 

απλές περιπτώσεις λογίζονται οι επιχειρήσεις που ανήκουν ξεκάθαρα σε ένα μόνο 

στρώμα, ενώ ως σύνθετες λογίζονται οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε περισσότερα 

του ενός στρώματα ή που το στρώμα στο οποίο ανήκουν είναι διαφορετικό κατά τα 

δύο εξεταζόμενα έτη. 

 

Πίνακας 4.2:  
Εμφάνιση των αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης που ανήκει σε ένα μόνο 

στρώμα (απλή περίπτωση) 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΡΩΜΑ ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

  2003 2006 2003 2006 

(Επωνυμία επιχείρησης) (Στρώμα στο 
οποίο ανήκει) 

  
  

 

 

Πίνακας 4.3:  
Εμφάνιση των αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης που ανήκει σε περισσότερα 

του ενός στρώματα (σύνθετη περίπτωση) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΣΤΡΩΜΑΤΑ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 2003 2006 2003 2006 
ΣΤΡΩΜΑ 1     
ΣΤΡΩΜΑ 2     
ΣΤΡΩΜΑ 3     
ΣΤΡΩΜΑ 4     

(Επωνυμία 
επιχείρησης) 

ΕΚΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

  
  

 

 

Στον πίνακα 4.3, κάποια από τα κελιά στις στήλες του κύκλου εργασιών και 

αριθμού εργαζομένων θα είναι κενά (μηδενικά), εκτός βέβαια από κάποια ιδιαίτερη 

περίπτωση επιχείρησης που ανήκει σε όλα τα στρώματα της ψηφιακής οικονομίας, 

αλλά βρίσκεται και μερικώς εκτός ψηφιακής οικονομίας, κάτι το οποίο θεωρητικά 

είναι δυνατόν. Συνοψίζοντας, τα μεγέθη προς μέτρηση στην παρούσα έρευνα είναι: 

 Το στρώμα ή τα στρώματα στα οποία ανήκει μια συγκεκριμένη επιχείρηση 
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 Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης αυτής για τα οικονομικά έτη 2003 και 

2006, επιμεριζόμενος σε κάθε ένα από τα στρώματα στα οποία ανήκει, αν 

ανήκει σε περισσότερα του ενός. 

 Ο αριθμός εργαζομένων της επιχείρησης αυτής κατά τα έτη 2003 και 2006, 

επιμεριζόμενος σε κάθε ένα από τα στρώματα στα οποία ανήκει, αν ανήκει σε 

περισσότερα του ενός. 

 

4.3  ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Για τη διεξαγωγή και την παραγωγή αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, 

χρειάζονται τα βασικά στοιχεία των επιχειρήσεων (όπως επωνυμία, τηλέφωνο, 

δραστηριότητα) και τα μετρούμενα μεγέθη, όπως αυτά αναλύθηκαν στο υποκεφάλαιο 

4.2.2 (στρώμα ή στρώματα της ψηφιακής οικονομίας στα οποία ανήκει, κύκλος 

εργασιών 2003 και 2006, αριθμός εργαζομένων 2003 και 2006). Είναι προφανές ότι η 

κατάταξη σε στρώματα των επιχειρήσεων και ο επιμερισμός του κύκλου εργασιών 

και του αριθμού εργαζομένων τους σε αυτά αποτελούν πρωτογενή στοιχεία της 

έρευνας, που πρέπει να αντληθούν μέσα από ανάλυση των επιχειρήσεων και – κυρίως 

– από τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Τα υπόλοιπα στοιχεία, 

όμως, δηλαδή τα βασικά στοιχεία της κάθε επιχείρησης και το σύνολο του κύκλου 

εργασιών και του αριθμού εργαζομένων είναι δευτερογενή στοιχεία, αφού υπάρχουν 

σε τράπεζες επιχειρηματικών δεδομένων. 

 

4.3.1 Δευτερογενή Στοιχεία 

 

Το σύνολο των στοιχείων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 

ελληνική επικράτεια βρίσκεται στη διάθεση των οικονομικών υπηρεσιών του 

ελληνικού κράτους. Τα στοιχεία αυτά όμως δεν είναι διαθέσιμα ούτε και 

επεξεργάσιμα από την ακαδημαϊκή κοινότητα ή οποιονδήποτε άλλο φορέα. Έτσι, 

έχουν δημιουργηθεί τράπεζες πληροφοριών από ιδιωτικές εταιρίες για να καλύψουν 

αυτή την έλλειψη διαθεσιμότητας επιχειρηματικών στοιχείων. Σε αυτές τις τράπεζες 

δεδομένων έχουν πρόσβαση τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ώστε να αντλούν τα 

απαραίτητα δευτερογενή στοιχεία για τις σχετικές ακαδημαϊκές έρευνες που 
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διεξάγονται. Η πιο γνωστή εταιρία που παρέχει επιχειρηματικά στοιχεία στην Ελλάδα 

είναι η ICAP. Η παρούσα έρευνα ξεκίνησε να αντλεί στοιχεία από τη βάση 

δεδομένων της ICAP, αλλά διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής 

στοιχείων σε επεξεργάσιμη μορφή, κάτι που είναι απαραίτητο για τη δημιουργία της 

βάσης δεδομένων της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας ΨΗΦΟ (βλ. κεφάλαιο 5). 

Μετά από κοπιαστικές προσπάθειες μετατροπής των δεδομένων από τη βάση της 

ICAP σε επεξεργάσιμη μορφή, εγκαταλείφθηκε η συγκεκριμένη βάση δεδομένων και 

αποφασίστηκε η εξαγωγή επεξεργάσιμων δεδομένων από την επιχειρηματική βάση 

της εταιρίας HELLASTAT, η οποία παρείχε αυτή τη δυνατότητα.  

H HELLASTAT A.E. (Ελληνική Εταιρεία Στατιστικών & Οικονομικών 

Πληροφοριών) δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής οικονομικής και 

επιχειρηματικής πληροφόρησης. Λειτουργεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων και 

οργανισμών σε θέματα πιστοληπτικής αξιολόγησης, κλαδικών μελετών, συγκριτικών 

χρηματοοικονομικών αναλύσεων, κατάρτισης πελατολογίων, αξιολόγησης 

επενδυτικών σχεδίων, ερευνών αγοράς και λοιπών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Είναι 

μέλος των οργανισμών EADP (European Association of Database & Desktop 

Publishers) και ESOMAR (World Association of Opinion & Marketing Research 

Professionals) και στρατηγικός συνεργάτης της εταιρείας Standard & Poor's, του 

παγκοσμίως μεγαλύτερου οργανισμού πιστοληπτικής αξιολόγησης. H HELLASTAT 

είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί το πρότυπο XBRL και 

διαθέτει την μεγαλύτερη βάση ηλεκτρονικά επεξεργάσιμων οικονομικών και 

επιχειρηματικών δεδομένων, για περισσότερες από 100.000 εταιρείες και 150 

κλάδους που καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας στην 

Ελλάδα.  

Η δυνατότητα της  HELLASTAT να παρέχει επεξεργάσιμα δεδομένα από τη 

βάση επιχειρήσεων που διαθέτει ήταν ο βασικός παράγοντας για τον οποίο 

επιλέχθηκε από την παρούσα έρευνα, σε συνδυασμό με την ποσοτική επάρκεια 

επιχειρήσεων στη βάση δεδομένων της και την τακτική ενημέρωση των στοιχείων 

τους. Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας αντλήθηκαν από τη επιχειρηματική βάση 

δεδομένων της HELLASTAT τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία αναλύονται εκτενώς 

στην ενότητα 5.2.2: 
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Βασικά στοιχεία επιχείρησης: 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 ΑΦΜ 

 ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 FAX 

 E-mail 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 ΤΚ 

 ΠΟΛΗ 

 ΝΟΜΟΣ 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Στοιχεία των μετρούμενων μεγεθών 

 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2003 

 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2006 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2003 (ιδιαίτερη περίπτωση, βλ. ενότητα 4.3.2) 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2006 (ιδιαίτερη περίπτωση, βλ. ενότητα 4.3.2) 

 

4.3.2 Διόρθωση και Συμπλήρωση των Δευτερογενών Στοιχείων 

 

Τα δευτερογενή στοιχεία ελέγχονται και επιβεβαιώνονται στα πλαίσια της 

παρούσας έρευνας κατά τη διάρκεια της επαφής με τις επιχειρήσεις. Όσον αφορά τα 

βασικά στοιχεία της επιχείρησης (βλ. παραπάνω, ενότητα 4.3.1), η επιβεβαίωση 

γίνεται στην αρχή της επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις, πριν λάβει χώρα η έρευνα για 

τη συλλογή των πρωτογενών στοιχείων. Όσον αφορά τα στοιχεία των μετρούμενων 

μεγεθών (βλ. παραπάνω, ενότητα 4.3.1), η επιβεβαίωση είναι πιο δύσκολη, καθώς 

αυτά αποτελούν επιχειρηματικά δεδομένα που πολλές επιχειρήσεις είναι διστακτικές 

στο να μοιραστούν. Για αυτό το λόγο, επιβεβαίωση των στοιχείων του κύκλου 

εργασιών γίνεται μόνο στην περίπτωση που ο ερευνητής παρατηρεί κάτι ιδιαίτερο, 

όπως για παράδειγμα αν ο κύκλος εργασιών των δύο ετών (2003 και 2006) διαφέρουν 
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πάρα πολύ ή αν για ένα από τα δύο έτη είναι καταχωρημένος μηδενικός κύκλος 

εργασιών. 

Πιο σύνθετα είναι τα θέματα που αφορούν το στοιχείο του αριθμού 

εργαζομένων. Η πρώτη επισήμανση έχει να κάνει με τον τρόπο τήρησης του 

στοιχείου αυτού από τη βάση δεδομένων της HELLASTAT. Η βάση της 

HELLASTAT δεν κρατούσε παλιότερες τιμές (περασμένων ετών) για το μέγεθος 

αυτό, αντίθετα με το μέγεθος του κύκλου εργασιών.  Στη βάση της είχε ένα μόνο 

πεδίο για τον αριθμό εργαζομένων, ενημερώνοντας ουσιαστικά την τιμή του μέσω 

επαφής με τις επιχειρήσεις και αντικαθιστώντας την προηγούμενη τιμή που υπήρχε 

στο πεδίο αυτό για κάθε επιχείρηση. Αυτό δημιουργεί τα εξής προβλήματα: 

 

 Δεν υπάρχουν στοιχεία εργαζομένων και για τα δύο έτη (2003 και 2006). 

 Η συλλογή του στοιχείου αυτού από την HELLASTAT δεν έγινε την ίδια 

χρονική στιγμή για όλες τις επιχειρήσεις και συνεπώς αναφέρεται σε 

διαφορετική χρονική περίοδο για κάθε επιχείρηση. Η HELLASTAT πάντως 

υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες χρονικές διαφορές (μεγαλύτερες 

του εξαμήνου) αναφορικά με το στοιχείο αυτό. 

 Το στοιχείο αυτό αναφέρεται σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και όχι 

σε χρονική περίοδο, με τη μορφή μέσου όρου αριθμού εργαζομένων. 

 

Η χρονική περίοδος που έγινε η εξαγωγή των στοιχείων από τη βάση της 

HELLASTAT για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας ήταν μέσα στο 2007, οπότε οι 

επιχειρήσεις είχαν βγάλει τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2006 

(δημοσιευμένα σε ισολογισμό ή όχι) και τα αποτελέσματα αυτά είχαν περαστεί στη 

βάση της HELLASTAT. Το πεδίου του  αριθμού εργαζομένων από τη βάση της  

HELLASTAT αφορά μια χρονική στιγμή μέσα στο 2007. Το πεδίο αυτό λειτουργεί 

πληροφοριακά για τον ερευνητή της παρούσας έρευνας, ο οποίος κατά την 

επικοινωνία του με την επιχείρηση ζητάει το μέσο αριθμό εργαζομένων στην 

επιχείρηση για τα έτη 2003 και 2006, έχοντας υπόψη του τον αριθμό που υπάρχει στη 

βάση της HELLASTAT. Σε περίπτωση που το στέλεχος της επιχείρησης με το οποίο 

γίνεται η επικοινωνία δε θελήσει να δώσει το στοιχείο του μέσου αριθμού 

εργαζομένων για τα δύο έτη, ο ερευνητής δίνει την τιμή που υπάρχει στο πεδίο 
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«αριθμός εργαζομένων» της βάσης της HELLASTAT στα πεδία «ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2003» και «ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2006» της παρούσας 

έρευνας για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. 

Η HELLASTAT ανακοίνωσε ότι μελλοντικά θα παρακολουθεί και ιστορικά το 

στοιχείο αυτό, κάτι που θα διευκολύνει την τότε επανάληψη της παρούσας έρευνας. 

Για το λόγο αυτό, όπως και για τη χρήση του αριθμού εργαζομένων από τη βάση της 

HELLASTAT σε περίπτωση μη απάντησης των επιχειρήσεων, εντάχθηκαν τα 

στοιχεία του αριθμού εργαζομένων 2003 και 2006 στα δευτερογενή στοιχεία της 

παρούσας έρευνας. 

 

4.3.3 Επισημάνσεις επί του Αριθμού των Εργαζομένων 

 

Το στοιχείο του αριθμού εργαζομένων έχει την ιδιαιτερότητα ότι αφορά μια 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή και όχι μια χρονική περίοδο, όπως ο κύκλος εργασιών. 

Εφόσον στα πλαίσια της παρούσας έρευνας μετριέται η ψηφιακή οικονομία σε δύο 

χρονικές περιόδους, για να φανεί η εξέλιξή της, και ο κύκλος εργασιών αφορά ετήσια 

οικονομική χρήση, το πιο λογικό είναι να μετρηθεί ο μέσος όρος εργαζομένων 

πλήρους απασχόλησης κατά τα εξεταζόμενα έτη (2003 και 2006). Αν επιλέγονταν να 

αποτυπωθεί ο αριθμός εργαζομένων μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής (πχ. 31 

Δεκεμβρίου του εξεταζόμενου έτους), τότε αφενός πρέπει να επιλεγεί δικαιολογημένα 

η χρονική στιγμή αυτή και αφετέρου να συλλεγεί το συγκεκριμένο μέγεθος τη 

συγκεκριμένη ημέρα για όλες τις επιχειρήσεις. Η υλοποίηση αυτού του σεναρίου 

είναι μάλλον αδύνατη για οποιοδήποτε ερευνητή ή εταιρία που συντηρεί 

επιχειρηματική βάση δεδομένων, όπως η HELLASTAT. Επιπρόσθετα, είναι λογικό 

και τα δύο μεγέθη της έρευνας (κύκλος εργασιών και αριθμός εργαζομένων) να 

αφορούν την ίδια χρονική περίοδο, για λόγους ομοιομορφίας των δεδομένων. Η 

χρονική αυτή περίοδος πρέπει να είναι ολόκληρο το έτος, κατά συνέπεια χρειάζεται η 

αποτύπωση του μέσου όρου αριθμού εργαζομένων κατά το συγκεκριμένο έτος. Αυτό 

διασφαλίζει την αξιοπιστία των δεδομένων και από ευκαιριακές διακυμάνσεις του 

μεγέθους αυτού μέσα στο εξεταζόμενο έτος. 
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Άλλη σημαντική επισήμανση είναι ότι το μέγεθος του αριθμού εργαζομένων 

δεν είναι τόσο σαφές όσο ο κύκλος εργασιών. Τα σημαντικότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζονται στη συλλογή του στοιχείου αυτού είναι τα εξής: 

 Διαφορετικοί τύποι και μορφές απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις μπορεί να 

απασχολούν τους εργαζομένους τους με διαφόρων τύπων εργασιακά 

καθεστώτα και συμφωνίες. Υπάρχουν οι εργαζόμενοι πλήρης απασχόλησης, 

οι μερικής απασχόλησης, οι μειωμένου ωραρίου (είτε λόγω συμφωνίας – 

σύμβασης, είτε λόγω ειδικών καταστάσεων, όπως λοχεία), οι εξωτερικοί 

συνεργάτες, οι εργαζόμενοι που εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών 

στους εργοδότες, οι εργαζόμενοι που έχουν διατεθεί από άλλη επιχείρηση 

(συνήθως σε περίπτωση ομίλων), ακόμα και οι «νοικιασμένοι» εργαζόμενοι. 

Οι περιπτώσεις αυτές, πολλές εκ των οποίων είναι πολύ πρόσφατα φαινόμενα, 

δυσκολεύουν πολύ τον υπολογισμό συνολικών εργατοωρών που δαπανήθηκαν 

σε μια επιχείρηση, ώστε να μπορεί να υπολογιστεί ένας μέσος ετήσιος 

αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης. Ενώ επισημαίνεται και το 

σημαντικό ζήτημα της αδήλωτης (ή «μαύρης») εργασίας, στο οποίο η Ελλάδα 

είναι δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (πηγή: Ευρωβαρόμετρο αρ. 284, 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_284_en.pdf). 

 Μη τήρηση / απόδοση του στοιχείου αυτού από τις επιχειρήσεις. Οι 

επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται να τηρούν ή να υποβάλλουν το μέσο αριθμό 

εργαζομένων κατά τη διάρκεια ενός έτους στο κράτος. Παρόλο που 

υποχρεούνται να δηλώνουν τους εργαζομένους τους, όπως και τις ώρες και τις 

ημέρες που αυτοί εργάστηκαν, το στατιστικό αυτό δεν απαιτείται και γενικά – 

λόγω της σχετική πολυπλοκότητάς του – δεν υπολογίζεται. Εφόσον δεν 

απαιτείται από το κράτος και επειδή οι επιχειρήσεις έχουν πολλούς και 

διαφορετικούς τρόπους να καλύψουν τις ανάγκες τους σε εργατικό δυναμικό – 

όπως αναλύθηκε παραπάνω – το στοιχείο του μέσου αριθμού εργαζομένων 

πλήρους απασχόλησης σε ένα συγκεκριμένο έτος δεν τηρείται από τις 

επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου στα πλαίσια της παρούσας έρευνας συλλέγεται τις 

περισσότερες φορές ως εκτίμηση του στελέχους της επιχείρησης με το οποίο ο 

ερευνητής έχει επαφή, κάτι που άλλωστε συμβαίνει και με τους ερευνητές που 

ενημερώνουν της βάση δεδομένων της HELLASTAT. Παρόλα αυτά, η 
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ακρίβεια της εκτίμησης των στελεχών των επιχειρήσεων είναι αποδεκτή και 

θεωρείται πολύ κοντά στο πραγματικό μέγεθος. 

Ορισμένες περαιτέρω ιδιαιτερότητες του στοιχείου του αριθμού εργαζομένων 

αναλύονται περισσότερο στην ενότητα 4.4.7, όπου αναλύεται και ο τρόπος επίλυσης 

όλων των σχετικών με τον αριθμό εργαζομένων προβλημάτων.  

 

4.3.4 Πρωτογενή Στοιχεία 

 

Τα παραπάνω δευτερογενή στοιχεία αποτελούν την πληροφοριακή υποδομή της 

έρευνας, η οποία βασίζεται σε αυτά για να συλλέξει τα πρωτογενή στοιχεία. Τα 

πρωτογενή στοιχεία της έρευνας είναι το/α στρώμα/τα της ψηφιακής οικονομίας στα 

οποία ανήκει η κάθε επιχείρηση και – αν ανήκει σε περισσότερα του ενός στρώματα 

– ο επιμερισμός του κύκλου εργασιών και του αριθμού εργαζομένων της, τόσο για το 

πρώτο έτος (2003) όσο και για το δεύτερο (2006). Ο τρόπος εύρεσης και 

υπολογισμού των στοιχείων αυτών γίνεται μέσω της διαδικασίας κατάταξης των 

επιχειρήσεων στα στρώματα της ψηφιακής οικονομίας (βλ. υποκεφάλαιο 4.4) και η 

συλλογή τους πραγματοποιείται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις 

(βλ. ενότητα 4.6.2.4). 

 

4.4  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ 4 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων στα τέσσερα 

στρώματα της ψηφιακής οικονομίας είναι από τα κομβικότερα σημεία της παρούσας 

έρευνας. Στόχος αποτέλεσε το να δημιουργηθεί μια αυτοματοποιημένη μέθοδος 

κατάταξης των επιχειρήσεων στα τέσσερα στρώματα της ψηφιακής οικονομίας που 

θα καλύψει το υπάρχον κενό της ταξινόμησης της νέας οικονομίας. Η μεθοδολογία 

κατάταξης διαφοροποιήθηκε από τη μεθοδολογία που ακολούθησε το CREC, ώστε η 

μέτρηση της ψηφιακής οικονομίας να μην εξαρτάται ούτε από το μέγεθος ή την 

εξειδίκευση της ερευνητικής ομάδας, αλλά ούτε από την ύπαρξη ή πληρότητα 

επιχειρηματικών καταλόγων. 
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Στην ενότητα αυτή αρχικά αναλύεται η μεθοδολογία κατάταξης των 

επιχειρήσεων στα στρώματα της ψηφιακής οικονομίας που ακολούθησε η έρευνα του 

CREC και οι λόγοι για τους οποίους δεν ακολουθήθηκε. Στη συνέχεια αναλύεται και 

τεκμηριώνεται η μέθοδος που επέλεξε η παρούσα έρευνα, εξαντλώντας όλες τις 

δυνατές περιπτώσεις επιχειρήσεων (απλές – μονοστρωματικές – και σύνθετες – 

πολυστρωματικές). Αναλύεται το σκεπτικό που οδήγησε στη δημιουργία του τρόπου 

κατάταξης, τα κριτήρια, οι μηχανισμοί και οι κανόνες διαχωρισμού των 

επιχειρήσεων. Τέλος, γίνεται ειδική αναφορά στον τρόπο επιμερισμού του κύκλου 

εργασιών και του αριθμού εργαζομένων στις επιχειρήσεις που ανήκουν σε 

περισσότερα του ενός στρώματα της ψηφιακής οικονομίας. 

 

4.4.1 Μεθοδολογία Κατάταξης κατά CREC 

 

To Κέντρο Έρευνας Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Center for Research in Electronic 

Commerce – CREC) του CREC, του Πανεπιστημίου Texas στην έρευνα μέτρησης 

της ψηφιακής οικονομίας (βλ. σχετικό υποκεφάλαιο) που αποτέλεσε το έναυσμα για 

την παρούσα έρευνα ακολούθησε μια περίπλοκη μεθοδολογία κατάταξης, τα βασικά  

στοιχεία της οποίας είναι τα εξής: 

 Οι επιχειρήσεις που εξετάστηκαν αντλήθηκαν από διάφορες λίστες και βάσεις 

δεδομένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας λίστας (master list) που αποτελεί τον 

πληθυσμό της έρευνας (βλ. ενότητα 4.6.1). Συνέπεια αυτού είναι ότι αφενός 

αποκλείστηκαν όσες επιχειρήσεις δε συμμετείχαν στην ψηφιακή οικονομία, 

ενώ αφετέρου ο τελικός κατάλογος επιχειρήσεων που δημιουργήθηκε είναι 

μάλλον αμφίβολο ότι περιλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις της ψηφιακής 

οικονομίας. Ο τρόπος συγκέντρωσης πάντως των επιχειρήσεων αποτέλεσε το 

σημείο εκκίνησης της διαδικασίας κατάταξης, εφόσον η έρευνα του CREC 

βασίστηκε σε προϋπάρχουσες λίστες κατηγοριών διαδικτυακών επιχειρήσεων, 

τις οποίες επιχείρησε να εντάξει στο θεωρητικό πλαίσιο των τεσσάρων 

στρωμάτων. 

 Η κατάταξη των επιχειρήσεων έγινε από έμπειρους ερευνητές, με τη βοήθεια 

των διαφορετικών λιστών δραστηριότητας και business directories που 
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δημιούργησαν τη master list της έρευνας, όπως και με τη διεξαγωγή 

τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Η εργασία του CREC αναφέρει ότι παράγοντες 

για την κατάταξη των επιχειρήσεων ήταν η κύρια δραστηριότητα, η 

εξειδικευμένη διαδικτυακή λίστα στην οποία περιλαμβάνονταν η επιχείρηση 

και η ανάλυση της επιχείρησης από τους ερευνητές του CREC. Η ανάλυση 

των επιχειρήσεων δεν έγινε με ενιαίο τρόπο, αλλά με διαφορετικούς ανά 

περίπτωση (τηλεφωνικές συνεντεύξεις, ετήσιες εκθέσεις της εταιρείας, μελέτη 

βιβλιογραφίας – άρθρων – ειδήσεων σχετικά με την εταιρία, ανάλυση των 

προϊόντων και διαδικτυακές πηγές πληροφοριών). Η μεθοδολογία αυτή 

προϋποθέτει μια μεγάλη και έμπειρη ερευνητική ομάδα, η οποία, έχοντας 

γνώση του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας, μπορεί να συμπεράνει σε ποιο/ 

στρώμα/τα της ψηφιακής οικονομίας ανήκει η συγκεκριμένη επιχείρηση.  

Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι το CREC υιοθέτησε μια προσέγγιση 

περισσότερο εμπειρική και λιγότερο δομημένη αναφορικά με το – κομβικό για τη 

μέτρηση της ψηφιακής οικονομίας – θέμα της κατάταξης των επιχειρήσεων στα 

τέσσερα στρώματα του θεωρητικού πλαισίου. Τα μειονεκτήματα της προσέγγισης 

είναι η ανάγκη ύπαρξης μιας μεγάλης και έμπειρης ερευνητικής ομάδας για την 

πραγματοποίηση εις βάθους ανάλυσης της κάθε επιχείρησης, όπως και η εξάρτηση 

από ετερόκλητες πηγές πληροφόρησης, των οποίων τα στοιχεία μπορεί να 

αμφισβητηθεί ότι είναι πλήρη ή/και ενημερωμένα. 

 

4.4.2 Μεθοδολογική Προετοιμασία Κατάταξης  και Συμπεράσματα από το 
   Θεωρητικό Πλαίσιο 

 

Πρωτεύον μέλημα και ακρογωνιαίος λίθος για τη σωστή μέτρηση της ψηφιακής 

οικονομίας αποτέλεσε για την παρούσα έρευνα η δημιουργία ενός δομημένου, 

αντικειμενικού και καθολικού τρόπου ένταξης των υπό εξέταση επιχειρήσεων στα 

τέσσερα στρώματα του θεωρητικού πλαισίου. Η εξέταση του θεωρητικού πλαισίου 

των τεσσάρων στρωμάτων και η εις βάθος κατανόηση των κατηγοριών των 

επιχειρήσεων που εντάσσονται στο κάθε ένα από αυτά οδήγησε στο πρώτο 

συμπέρασμα, της σύνδεσης του στρώματος που πρέπει να καταταχθεί η κάθε 

επιχείρηση με το είδος της δραστηριότητάς της.  
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Αναλύοντας το κάθε στρώμα του θεωρητικού πλαισίου, όπως αυτό 

παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 3, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

 Στρώμα 1 (Υποδομή Διαδικτύου): Το στρώμα αυτό αποτελείται από εταιρίες 

πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, που δημιουργούν τις φυσικές 

προϋποθέσεις για την ύπαρξη και λειτουργία του διαδικτύου. Επίσης στο 

στρώμα αυτό εντάσσονται κατασκευαστές προϊόντων τηλεπικοινωνιακής 

υποδομής (όπως καλώδια, κεραίες κλπ). Τα κριτήρια κατάταξης που 

προκύπτουν από την ανάλυση αυτή είναι το είδος της δραστηριότητας και το 

είδος των προϊόντων / υπηρεσιών που παρέχουν οι επιχειρήσεις. 

 Στρώμα 2 (Εφαρμογές Διαδικτύου): Το στρώμα αυτό αποτελείται από 

εταιρίες πληροφορικής και νέων τεχνολογιών, που δημιουργούν το λογισμικό 

και τις εφαρμογές της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών – όπως τα 

πολυμέσα – που χρειάζονται για τη λειτουργία του διαδικτύου. Είτε αφορούν 

τους χρήστες του διαδικτύου, είτε τα συστήματα και το υλικό της 

διαδικτυακής υποδομής, οι εφαρμογές αυτές κάνουν δυνατή τη χρηστικότητα 

και τη λειτουργικότητα του διαδικτυακού περιβάλλοντος, ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις. Στο στρώμα αυτό δεν 

εντάσσονται μόνο επιχειρήσεις που δημιουργούν ή μεταπωλούν εφαρμογές 

διαδικτύου, αλλά και σύμβουλοι ανάπτυξης επιχειρήσεων που επιθυμούν να 

δραστηριοποιηθούν στο διαδικτυακό περιβάλλον. Τα κριτήρια κατάταξης που 

προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση είναι – όπως και για το στρώμα 1 – 

το είδος της δραστηριότητας και το είδος των προϊόντων (άυλα/ψηφιακά όπως 

λογισμικό) και των υπηρεσιών που παρέχουν οι επιχειρήσεις. 

 Στρώμα 3 (Διαδικτυακοί μεσάζοντες): Το στρώμα αυτό είναι πιο σύνθετο και 

περιέχει ετερόκλητες κατηγορίες επιχειρήσεων. Η πρώτη κατηγορία είναι οι 

επιχειρήσεις πληροφορικής που διαθέτουν διαδικτυακές αγορές (e-hubs / e-

marketplaces) όπου συναντιούνται και συναλλάσσονται αγοραστές και 

πωλητές. Η δεύτερη κατηγορία είναι εταιρίες συγκέντρωσης και 

διευκόλυνσης της ροής διαδικτυακού υλικού και πληροφοριών, οι οποίες 

διευκολύνουν τις διαδικτυακές συναλλαγές όχι σε επίπεδο χώρου ή 

διαδικασιών (όπως η πρώτη κατηγορία), αλλά σε επίπεδο πληροφοριών. Η 

τρίτη κατηγορία είναι παραδοσιακές επιχειρήσεις μεσαζόντων (όπως 
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ταξιδιωτικά και μεσιτικά γραφεία) οι οποίες λειτουργούν στο διαδικτυακό 

περιβάλλον. Παρόλο το ετερόκλητο όλων των παραπάνω επιχειρήσεων, ο 

κοινός τόπος τους – και το κριτήριο κατάταξης που προκύπτει – είναι ότι 

παρέχουν υπηρεσίες και ότι δεν παράγουν ή μεταπωλούν, αλλά λειτουργούν 

ως μεσάζοντες μεταξύ των συναλλασσόμενων, είτε οι τελευταίοι γνωρίζουν 

αλλήλους είτε όχι. 

 Στρώμα 4 (Διαδικτυακές συναλλαγές): Το στρώμα αυτό αποτελείται από όλες 

τις επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που οι ίδιες 

παράγουν ή μεταπωλούν μέσω διαδικτύου. Το κριτήριο κατάταξης συνεπώς 

είναι ο τρόπος διάθεσης των προϊόντων/υπηρεσιών. 

Η παραπάνω ανάλυση των τεσσάρων στρωμάτων οδηγεί στην αποκρυστάλλωση των 

κριτηρίων κατάταξης των επιχειρήσεων 

 

4.4.3 Κριτήρια Κατάταξης 

 

Έχοντας αναλύσει τις κατηγορίες επιχειρήσεων για κάθε ένα από τα στρώματα 

της ψηφιακής οικονομίας και συνοψίζοντας όλους τους πιθανούς λόγους κατάταξης 

στα στρώματα αυτά, δημιουργείται η λίστα των κριτηρίων κατάταξης των 

επιχειρήσεων: 

 Κατηγορία της επιχείρησης. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στο χώρο της 

πληροφορικής – τηλεπικοινωνιών – νέων τεχνολογιών (Information and 

Communication Technologies – ICT) ή όχι; 

 Αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης –παρέχει προϊόντα ή 

υπηρεσίες; 

 Αν παρέχει προϊόντα, αυτά ανήκουν στη φυσική υποδομή του 

διαδικτύου; 

 Αν παρέχει υπηρεσίες, αυτές σχετίζονται με το διαδίκτυο; 

 Τρόπος λειτουργίας – παραγωγή/μεταπώληση ή μεσάζων; 

 Τρόπος διάθεσης προϊόντων/υπηρεσιών – διαδικτυακά ή όχι; 

Τα παραπάνω κριτήρια ορίστηκαν με το σκεπτικό αφενός του να είναι τα 

λιγότερα δυνατά που μπορούν να καλύψουν όλες τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων 

και αφετέρου του να μπορούν να απαντηθούν μονολεκτικά μεταξύ δύο μόνο 



Διδακτορική διατριβή Κωνσταντίνου Σφακιανάκη   123 

επιλογών (ναι/όχι, προϊόντα/υπηρεσίες, παράγει ή μεταπωλεί/λειτουργεί ως 

μεσάζοντας), θέτοντας τις αντίστοιχες δυαδικές ερωτήσεις. Αυτό εξυπηρετεί στο να 

περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από τις 

επιχειρήσεις και κατά συνέπεια ο χρόνος που απαιτείται για τη συλλογή αυτών των 

πρωτογενών στοιχείων. 

 

4.4.4 Συσχέτιση των Κριτηρίων Κατάταξης με τα Στρώματα της Ψηφιακής 
Οικονομίας 

 

Τα κριτήρια κατάταξης της ενότητας 4.4.3 συσχετίζονται με τα τέσσερα 

στρώματα της ψηφιακής οικονομίας στον πίνακα 4.4. Ο πίνακας αυτός, ο οποίος 

περιέχει όλους τους δυνατούς  συνδυασμού των προαναφερθέντων κριτηρίων 

κατάταξης, δείχνει τη σχέση των κριτηρίων κατάταξης που προέκυψαν από την 

ανάλυση και των τεσσάρων στρωμάτων της ψηφιακής οικονομίας στην ενότητα 

4.4.2.Στον πίνακα 4.4 σημειώνονται με «Χ» οι συμβατοί συνδυασμοί απάντησης – 

στρώματος. Για να καταταχθεί μια επιχείρηση σε κάποιο στρώμα πρέπει να έχει 

δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στις δυαδικές ερωτήσεις των κριτηρίων κατάταξης. 

Αν ένας συγκεκριμένος συνδυασμός απάντησης – στρώματος σημειώνεται με «Χ», 

αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση πρέπει να έχει δώσει τη συγκεκριμένη απάντηση για 

να μπορεί να καταταχθεί στο συγκεκριμένο στρώμα. Φυσικά, δεν αρκεί το να έχει 

δοθεί η συγκεκριμένη απάντηση για να καταταχθεί στο συγκεκριμένο στρώμα η 

επιχείρηση, αλλά πρέπει να έχει δώσει και άλλες συγκεκριμένες απαντήσεις στα 

υπόλοιπα κριτήρια κατάταξης. Ο συνδυασμός των απαντήσεων στα κριτήρια 

κατάταξης που κάνει μια επιχείρηση να κατατάσσεται σε συγκεκριμένο στρώμα 

αποτελείται από το σύνολο των «Χ» στη στήλη του στρώματος. Τα «Χ» ανά στήλη 

ενώνονται με το λογικό σύνδεσμο AND, πρέπει δηλαδή να ισχύουν όλα και όχι μόνο 

κάποια από αυτά. Εφόσον δηλαδή μια επιχείρηση δώσει όλες τις απαντήσεις που 

έχουν σημανθεί με «Χ» στη στήλη κάποιου από τα τέσσερα στρώματα, τότε και μόνο 

τότε κατατάσσεται στο συγκεκριμένο στρώμα.  
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Πίνακας 4.4:  
Συσχέτιση κριτηρίων κατάταξης των επιχειρήσεων με τα στρώματα  

της ψηφιακής οικονομίας 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΡΩΜΑ 1 ΣΤΡΩΜΑ 2 ΣΤΡΩΜΑ 3 ΣΤΡΩΜΑ 4 
ICT (Πληροφορική/Τηλεπικοι-
νωνίες/Νέες Τεχνολογίες) χ χ Χ χ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

Δε σχετίζεται με ICT   Χ χ 
Υποδομή 
διαδικτύου χ    

Προϊόντα Όχι υποδομή 
διαδικτύου    χ 
Σχετίζονται με το 
διαδίκτυο  χ Χ  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-
ΤΗΤΑΣ Υπηρεσίες Δε σχετίζονται με 

το διαδίκτυο    χ 

Παράγει/ μεταπωλεί χ χ  χ ΤΡΟΠΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μεσάζων   Χ  

Διαδικτυακός χ χ Χ χ ΤΡΟΠΟΣ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ Παραδοσιακός χ χ   

 

 

Στην περίπτωση που σε κάποια στήλη – στρώμα έχουν σημανθεί με «Χ» και οι 

δύο απαντήσεις ενός από τα δυαδικά κριτήρια κατάταξης, αυτό σημαίνει ότι το 

συγκεκριμένο κριτήριο δε σχετίζεται με το συγκεκριμένο στρώμα. Κατά συνέπεια, 

όποια κι αν είναι η απάντηση της επιχείρησης στο κριτήριο αυτό, δεν την εμποδίζει 

από το να καταταχθεί στο στρώμα, εφόσον βέβαια οι απαντήσεις της στα υπόλοιπα 

κριτήρια συμφωνούν με τα «Χ» της συγκεκριμένης στήλης – στρώματος.  

Ο πίνακας 4.4 έχει πολλαπλούς τρόπους ανάγνωσης. Αφενός μπορεί να 

διαβαστεί ανά στήλη, εξάγοντας τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μια 

επιχείρηση κατατάσσεται στο στρώμα της συγκεκριμένης στήλης. Για παράδειγμα, 

για να καταταχθεί μια επιχείρηση στο στρώμα 1 της ψηφιακής οικονομίας πρέπει να 

είναι επιχείρηση ICT, τα προϊόντα της να αποτελούν μέρος της υποδομής του 

διαδικτύου και η ίδια να παράγει ή μεταπωλεί τα προϊόντα αυτά, ανεξαρτήτως του 

τρόπου διάθεσής τους προς πώληση. Αφετέρου ο πίνακας μπορεί να διαβαστεί ανά 

γραμμή, εξάγοντας τα πιθανά στρώματα που μπορεί να καταταχθεί μια επιχείρηση 

που έχει δώσει την απάντηση της συγκεκριμένης γραμμής, ανάλογα βέβαια με τις 

υπόλοιπες απαντήσεις της. Για παράδειγμα, μια ICT επιχείρηση μπορεί να ανήκει σε 
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οποιοδήποτε από τα τέσσερα στρώματα, ενώ μια μη ICT επιχείρηση μπορεί να ανήκει 

μόνο στο στρώμα 3 ή στο στρώμα 4. Τέλος, ο πίνακας μπορεί να διαβαστεί ανά 

κριτήριο (2 γραμμές απαντήσεων), ώστε να εξαχθεί το στοιχείο των στρωμάτων που 

επηρεάζονται από το συγκεκριμένο κριτήριο. Για παράδειγμα, το κριτήριο του 

τρόπου διάθεσης παίζει ρόλο μόνο για τα στρώματα 3 και 4, ενώ το κριτήριο της 

κατηγορίας της επιχείρησης μόνο για τα στρώματα 1 και 2. Η επισήμανση των 

κριτηρίων που δεν επηρεάζουν την κατάταξη σε κάποιο στρώμα μας δίνει τη 

δυνατότητα της παράλειψής τους για τις επιχειρήσεις που – σύμφωνα με τις 

απαντήσεις που έδωσαν στα υπόλοιπα κριτήρια – κατατάσσονται στο στρώμα αυτό.  

Ο πίνακας 4.4 θέτει τους κανόνες κατάταξης των επιχειρήσεων στα στρώματα 

της ψηφιακής οικονομίας και αποτελεί τη βάση δημιουργίας του ερωτηματολογίου 

της έρευνας, το οποίο αναλύεται στην ενότητα 4.5. Στην πραγματικότητα, όμως, 

κάποιες επιχειρήσεις, λόγω της μικτής τους δραστηριότητας και όχι μόνο, ανήκουν σε 

περισσότερα του ενός στρώματα ή/και μερικώς βρίσκονται εκτός ψηφιακής 

οικονομίας. Η μεθοδολογία κατάταξης των επιχειρήσεων αυτών αναλύεται 

παρακάτω, στην ενότητα 4.4.5. 

 

4.4.5 Κατάταξη Επιχειρήσεων σε Περισσότερα του Ενός Στρώματα 
 

Όπως έχει αναλυθεί στο κεφάλαιο 1, στόχος της παρούσας έρευνας είναι αφενός 

η κατάταξη των ελληνικών επιχειρήσεων στα τέσσερα στρώματα της ψηφιακής 

οικονομίας και η αφετέρου η μέτρηση των τεσσάρων αυτών στρωμάτων με τη 

βοήθεια των μεγεθών του κύκλου εργασιών και του αριθμό εργαζομένων. Η μέτρηση 

των στρωμάτων γίνεται μέσω της κατάταξης των επιχειρήσεων, η οποία προηγείται 

χρονικά. Στην περίπτωση που όλες οι επιχειρήσεις κατατάσσονταν σε ένα μόνο 

στρώμα, η έρευνα θα ήταν αρκετά απλή, καθώς ο πίνακας των αποτελεσμάτων θα 

αποτελούνταν μόνο από τον κωδικό της κάθε επιχείρησης και τον κωδικό του 

στρώματος στο οποίο ανήκει, ενώ η μέτρηση των στρωμάτων θα προέκυπτε από μια 

απλή άθροιση των δύο μετρούμενων μεγεθών των επιχειρήσεων που κατατάχθηκαν 

στο συγκεκριμένο στρώμα. Επειδή όμως στην πραγματικότητα μια επιχείρηση μπορεί 

να ανήκει σε περισσότερα του ενός στρώματα ή και να ανήκει εν μέρει εκτός 
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ψηφιακής οικονομίας, εγείρεται το ερώτημα του κατά πόσο ανήκει η επιχείρηση αυτή 

στο κάθε στρώμα ή κατά πόσο ανήκει στην ψηφιακή οικονομία. 

Στην προηγούμενη ενότητα θέσαμε τους κανόνες με βάση τους οποίους μια 

επιχείρηση θεωρείται ότι ανήκει σε κάποιο από τα τέσσερα στρώματα. Οι κανόνες 

αυτοί σχετίζονται με τις απαντήσεις που δίνει η ερευνώμενη επιχείρηση στις 

ερωτήσεις-κριτήρια κατάταξης και με τις σχέσεις των απαντήσεων με τα στρώματα, 

όπως αυτές ορίζονται στον πίνακα 4.4. Στην περίπτωση που οι απαντήσεις της 

επιχείρησης δεν ικανοποιούν καμία από τις συνθήκες ένταξης της κάποιο από τα 

τέσσερα στρώματα, η επιχείρηση αυτή τοποθετείται εκτός ψηφιακής οικονομίας. 

Εντούτοις, στην η οικονομική και επιχειρηματική πραγματικότητα δεν είναι 

μονοσήμαντη και δε μπορεί να περιοριστεί στη δυαδική λογική των ερωτήσεων. 

Έτσι, κάποια επιχείρηση μπορεί να μη μπορεί να απαντήσει μονοσήμαντα σε μια από 

τις δυαδικές ερωτήσεις, αφού στην πραγματικότητα και οι δύο δυνατές απαντήσεις 

στην ερώτηση-κριτήριο ισχύουν στην περίπτωσή της. Για παράδειγμα, πολλές 

επιχειρήσεις πωλούν τα προϊόντα τους τόσο με τον παραδοσιακό τρόπο, όσο και 

μέσω του διαδικτύου. Όπως επίσης πολλές επιχειρήσεις παρέχουν τόσο προϊόντα όσο 

και υπηρεσίες στους πελάτες τους. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μικτού χαρακτήρα 

επιχειρήσεων, δε μπορεί να αγνοηθεί κάποιος από του τομείς ή τρόπους 

δραστηριότητάς τους, με συνέπεια να πρέπει ο ερευνητής να αποδεχθεί και τις δύο 

απαντήσεις (μικτή απάντηση – «και τα δύο»). Αυτές οι επιχειρήσεις είναι πολύ 

πιθανό να διαπιστωθεί ότι, με βάση τις απαντήσεις που έδωσαν (κάποια/ες εκ των 

οποίων είναι μικτή/ές) κατατάσσονται όχι σε ένα αλλά σε περισσότερα στρώματα ή 

και μερικώς εκτός ψηφιακής οικονομίας.  

Η πρώτη ενέργεια που είναι απαραίτητη με βάση τα παραπάνω είναι ο ορισμός 

ενός επιπλέον στρώματος, εκτός των τεσσάρων της ψηφιακής οικονομίας, αυτό 

δηλαδή της δραστηριότητας των επιχειρήσεων που δεν εμπίπτει σε κανένα από τα 

τέσσερα στρώματα του θεωρητικού πλαισίου της ψηφιακής οικονομίας. Το στρώμα 

αυτό ονομάζεται «ΕΚΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» και αποτελεί ένα εικονικό 

πέμπτο «στρώμα», που όμως δεν ανήκει στη δομή των τεσσάρων στρωμάτων της 

ψηφιακής οικονομίας και είναι ανεξάρτητο από αυτά. Το στρώμα αυτό είναι 

συμπληρωματικό με το σύνολο των τεσσάρων στρωμάτων, ακριβώς επειδή η 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων που δεν ανήκει στα τέσσερα αυτά στρώματα είναι 
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δραστηριότητα της παραδοσιακής οικονομίας. Η ύπαρξη αυτού του πέμπτου 

εικονικού στρώματος είναι απαραίτητη για τη μέτρηση της παραδοσιακής 

δραστηριότητας των επιχειρήσεων που ερευνούνται και της απόδοσης του σχετικού 

ποσοστού σε αυτήν. Σημειώνεται ότι πολλές φορές στην παρούσα έρευνα αναφέρεται 

ο όρος «4+1 στρώματα», για να εντάξουμε τη δραστηριότητα εκτός της ψηφιακής 

οικονομίας στο ερευνητικό πλαίσιο, διαχωρίζοντάς την όμως από τα τέσσερα 

στρώματα της ψηφιακής οικονομίας. Η ενέργεια αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη 

δυνατότητα κατάταξης των επιχειρήσεων σε περισσότερα του ενός στρώματα, ένα εκ 

των οποίων μπορεί να είναι και το πέμπτο εικονικό στρώμα «ΕΚΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ». 

Εντούτοις, η πληροφορία του ότι μια συγκεκριμένη επιχείρηση μπορεί να 

ανήκει σε πολλά στρώματα, για παράδειγμα στα στρώματα 1 και 4, δεν είναι αρκετή, 

καθότι μπορεί τελικά το μεγαλύτερο τμήμα της δραστηριότητάς της να ανήκει στο 

στρώμα 1 και ένα πολύ μικρό μέρος της δραστηριότητάς της να κατατάσσεται στο 

στρώμα 4. Όπως επίσης μια άλλη επιχείρηση θα μπορούσε να είναι ουσιαστικά 

παραδοσιακή (κατάταξη στο στρώμα 5, δηλαδή εκτός ψηφιακής οικονομίας), αφού 

μόνο ένα μικρό τμήμα της ή και για μικρό ποσοστό των πωλήσεών της να 

χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, εντασσόμενη συνεπώς και στο στρώμα 4. Προφανώς, 

σωστή τοποθέτηση της επιχείρησης αυτής στη δομή του ερευνητικού πλαισίου δε 

γίνεται παρά μόνο αν υπολογίσουμε σε τι ποσοστό ανήκει στην ψηφιακή οικονομία 

(συγκεκριμένα, στο στρώμα 4) και σε τι ποσοστό ανήκει εκτός ψηφιακής οικονομίας 

(στρώμα 5), λειτουργώντας παραδοσιακά, εκτός διαδικτύου.  

Για την επίλυση του θέματος αυτού και τη σωστή απεικόνιση της 

πραγματικότητας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας τρόπος ποσοτικού διαχωρισμού 

στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που ανήκουν σε περισσότερα του ενός στρώματα. 

Ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε από την παρούσα έρευνα είναι οι ποσοστώσεις των 

στρωμάτων, δηλαδή ο υπολογισμός ότι μια μικτού χαρακτήρα επιχείρηση ανήκει για 

παράδειγμα κατά 40% εκτός ψηφιακής οικονομίας, κατά 25% στο στρώμα 3 και κατά 

35% στο στρώμα 4 της ψηφιακής οικονομίας. Στο σημείο αυτό όμως εγείρεται το 

θέμα του τρόπου με τον οποίο θα υπολογίσουμε τα ποσοστά αυτά, κάτι που 

αναλύεται εκτενώς παρακάτω, στην ενότητα 4.4.6. 
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4.4.6 Τρόπος Υπολογισμού των Ποσοστώσεων σε Περιπτώσεις Επιχειρήσεων 
που Ανήκουν σε Πολλά Στρώματα 

 

Ο υπολογισμός των ποσοστώσεων επί των στρωμάτων στις περιπτώσεις του 

μικτού χαρακτήρα επιχειρήσεων είναι προφανές ότι πρέπει να γίνει με τη χρήση ενός 

ποσοτικού μεγέθους, το οποίο θα διαχωρίσει τη δραστηριότητα της επιχείρησης που 

ανήκει στο στρώμα Χ από τη δραστηριότητα που ανήκει στο στρώμα Ψ. Τα μεγέθη 

που επιλέχθηκε να μετρηθούν τόσο στην εργασία του CREC όσο και στην παρούσα 

έρευνα είναι ο κύκλος εργασιών και ο αριθμός εργαζομένων (βλ. ενότητα 4.2.2). Τα 

μεγέθη αυτά – που χρησιμοποιούνται και για να ορίσουν το μέγεθος των 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα (βλ. Αναπτυξιακό Νόμο 3522/2006) αλλά και διεθνώς – 

είναι τα πιο προφανή για χρήση στον υπολογισμό των ποσοστώσεων των στρωμάτων. 

Για να επιλεχθούν όμως, χρειάζεται να τεκμηριωθεί η ορθότητα της χρήσης τους για 

το συγκεκριμένο σκοπό, κάτι που γίνεται παρακάτω. 

Ο πρώτος και πιο προφανής τρόπος υπολογισμού των ποσοστώσεων για μια 

συγκεκριμένη επιχείρηση είναι ο κύκλος εργασιών ανά στρώμα. Αυτό τεκμηριώνεται 

από το γεγονός ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ως στόχο και ως 

αποτέλεσμα την οικονομική συναλλαγή. Παρόλο που η επιχείρηση ως οργανισμός 

έχει πολλές δραστηριότητες που δεν είναι σχετικές με την ίδια την οικονομική 

συναλλαγή (όπως διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, χρηματοοικονομική 

διαχείριση, ασφάλεια της επιχείρησης κλπ), όλες αυτές οι παράλληλες ή 

υποστηρικτικές δραστηριότητες εξυπηρετούν τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της 

επιχείρησης, η οποία έχει ως αποκλειστικό στόχο την κερδοφορία μέσω των 

οικονομικών συναλλαγών. Η μέτρηση του κύκλου εργασιών ανά στρώμα στο οποίο 

ανήκει η κάθε επιχείρηση είναι συνεπώς το πιο ασφαλές μέγεθος οικονομικής 

δραστηριότητας, σύμφωνα με τον εξ’ ορισμού στόχο των επιχειρήσεων. 

Παραδοσιακά, τα έσοδα έχουν χρησιμοποιηθεί ως μέτρο του μεγέθους των 

επιχειρήσεων, παρόλο που η μακροοικονομία κατά κανόνα ενδιαφέρεται περισσότερο 

για τη συνολική προστιθέμενη αξία σε μια οικονομία ή έναν τομέα.  

Το δεύτερο μέγεθος υπολογισμού των ποσοστώσεων ανά στρώμα είναι ο 

αριθμός των εργαζομένων. Η μέτρηση του αριθμού των εργαζομένων που 

απασχολούνται ανά στρώμα είναι πολύ σημαντική για την απεικόνιση της μορφής της 
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νέας οικονομίας, κυρίως όσον αφορά τη σχέση οικονομίας και κοινωνίας. Οι 

επιχειρήσεις καθορίζουν την απασχόληση των ατόμων των σύγχρονων κοινωνιών, 

αποτελώντας βασικό συστατικό του κοινωνικού ιστού. Όλες οι ιστορικές αλλαγές που 

έγιναν στη μορφή της οικονομίας (για παράδειγμα, η βιομηχανική επανάσταση) 

δημιούργησαν τεράστιες αλλαγές στις κοινωνίες. Για αυτό το λόγο, η μέτρηση της 

ψηφιακής οικονομίας στο επίπεδο της απασχόλησης είναι ιδιαίτερα σημαντική, τόσο 

για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, όσο όμως και για τους εργαζόμενους και για τις 

κυβερνήσεις. Η αλλαγή της οικονομίας που συντελείται με την επινόηση και διάδοση 

της χρήσης του διαδικτύου και των υπόλοιπων πληροφορικών τεχνολογιών και 

εφαρμογών δημιουργεί ανακατάταξη και επαναπροσδιορισμό των αναγκών σε 

ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο επειδή συγκεκριμένες κατηγορίες 

επιχειρήσεων σταδιακά καταργούνται, ενώ άλλες κατηγορίες εμφανίζονται, αλλά 

επειδή οι επιχειρήσεις που μεταβαίνουν στη νέα οικονομία έχουν διαφορετικές 

ανάγκες σε εργασιακό δυναμικό από αυτές που είχαν στην παραδοσιακή τους μορφή. 

Ο όγκος (αριθμός εργαζομένων) και η ποιοτική σύσταση (ειδικότητες εργαζομένων) 

της αλλαγής αυτής είναι απαραίτητο να παρακολουθηθεί, ώστε να υπάρξει γρήγορη 

και ομαλή μετάβαση στη νέα πραγματικότητα. 

Άλλο μέγεθος μέτρησης της ψηφιακής οικονομίας θα μπορούσε να είναι οι 

επενδύσεις των επιχειρήσεων ανά στρώμα. Αυτό θα έδειχνε την τάση της οικονομίας, 

την ετοιμότητα των επιχειρήσεων για μετάβαση στη νέα οικονομία, αλλά και το 

ρυθμό και την ένταση της μετάβασης αυτής. Αυτό το μέγεθος δε χρησιμοποιείται 

στην παρούσα έρευνα, αλλά ούτε και στην έρευνα που είχε γίνει από το CREC. Ο 

λόγος είναι ότι η τάση και η δυναμική της ψηφιακής οικονομίας αντικατοπτρίζεται με 

σχετική ασφάλεια από το μέγεθος του κύκλου εργασιών των τεσσάρων στρωμάτων 

της, ενώ και το μέγεθος του αριθμού εργαζομένων απεικονίζει ουσιαστικά την 

επένδυση σε νέες δραστηριότητες και επιχειρηματικές λειτουργίες. Ας μην ξεχνάμε 

ότι η ψηφιακή οικονομία είναι μια οικονομία γνώσης, τεχνολογίας και εξειδίκευσης, 

δεν είναι μια οικονομία που βασίζεται σε επενδύσεις και σε οικονομίες κλίμακας. 

Άλλωστε, οι επενδύσεις που γίνονται από τις επιχειρήσεις στον τομέα της 

πληροφορικής (υπολογιστές, λογισμικό μηχανοργάνωσης, δίκτυα και τις σχετικές 

θέσεις εργασίας) συνδέονται αλλά δεν ταυτίζονται με την έκρηξη της ψηφιακής 

οικονομίας, παρόλο που αποτέλεσαν την απαραίτητη υποδομή και προεργασία για 
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την έκρηξη αυτή. Όπως φαίνεται και από την εργασία του CREC, στο στρώμα της 

διαδικτυακής υποδομής του θεωρητικού πλαισίου δε μετρώνται οι θέσεις εργασίας 

που αφορούν γενικά την πληροφορική σε μια επιχείρηση, παρά μόνο όσες 

σχετίζονται με το διαδίκτυο. Αλλά και για το μέγεθος του κύκλου εργασιών του ίδιου 

στρώματος, υπάρχει μια ποσόστωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών που 

χρησιμοποιούνται (και) για διαδικτυακή δραστηριότητα, με τη λογική ότι ένας 

υπολογιστής ο οποίος δεν είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο δε μετέχει στην ψηφιακή 

οικονομία – για παράδειγμα αν εκτελεί λογιστικές εργασίες. Συμπερασματικά, το 

μέγεθος των επενδύσεων δε χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της  ψηφιακής 

οικονομίας, καθώς οι επενδύσεις στην πληροφορική προϋπήρξαν της ψηφιακής 

οικονομίας, με την οποία συνδέονται, αλλά όχι εξολοκλήρου. Οι ουσιαστικές 

επενδύσεις μιας επιχείρησης για τη μετάβασή της από την παραδοσιακή στην 

ψηφιακή οικονομία είναι η αναδιοργάνωση της δομής και των λειτουργιών της, όπως 

και η επένδυση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. 

Κατά συνέπεια η παρούσα έρευνα καταλήγει ότι για τον υπολογισμό των 

ποσοστώσεων των στρωμάτων στα οποία ανήκει μια επιχείρηση θα χρησιμοποιούνται 

τα μεγέθη του κύκλου εργασιών και του αριθμού εργαζομένων. Αυτό εξυπηρετεί και 

το σκοπό της μέτρησης του όγκου και της δυναμικής των στρωμάτων με βάση τα δύο 

αυτά μεγέθη. Εφόσον χρησιμοποιούνται και τα δύο μεγέθη για τον υπολογισμό των 

ποσοστώσεων, συνεπάγεται ότι η κάθε επιχείρηση μικτής δραστηριότητας θα έχει 

δύο ομάδες ποσοστώσεων ανά στρώμα – τις ποσοστώσεις βάσει του κύκλου 

εργασιών και τις ποσοστώσεις βάσει αριθμού εργαζομένων. Για παράδειγμα, αν μια 

επιχείρηση ανήκει στα στρώματα 1 και 2, οι ποσοστώσεις του κύκλου εργασιών 

μπορεί να είναι 80% για το στρώμα 1 και 20% για το στρώμα 2, ενώ οι ποσοστώσεις 

του αριθμού εργαζομένων να είναι 65%  για το στρώμα 1 και 35% για το στρώμα 2. 

Μάλιστα, εφόσον η παρούσα έρευνα μελετά 2 χρονικές περιόδους των επιχειρήσεων 

(2003 και 2006), τα αποτελέσματά της πρέπει να παρουσιάζουν τις ποσοστώσεις των 

στρωμάτων της τόσο ανά μέγεθος όσο και ανά έτος. Στο προαναφερθέν λοιπόν 

παράδειγμα τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης επιχείρησης είναι οκτώ ποσοστά (2 

στρώματα επί δύο μεγέθη επί 2 έτη). Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα μπορεί κάποια 

επιχείρηση να διαφοροποιείται ως προς τα στρώματα στα οποία ανήκει στα δύο 

ερευνώμενα έτη. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση που το 2003 είναι παραδοσιακή 
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(100% ανήκει στο στρώμα 5 – εκτός ψηφιακής οικονομίας), ενώ το 2006 να έχει 

αρχίσει να διαθέτει τα προϊόντα της μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), με 

αποτέλεσμα να ανήκει μερικώς στο στρώμα 4 και μερικώς στο στρώμα 5. Γίνεται 

λοιπόν κατανοητό ότι τα αποτελέσματα της έρευνα για τα δύο έτη είναι ανεξάρτητα 

μεταξύ τους και πρέπει να προκύψουν από δύο επαναλήψεις της ερευνητικής 

διαδικασίας, μια για κάθε έτος. 

 

4.4.7 Προβλήματα στον Υπολογισμό των Ποσοστώσεων 

 

Το βασικό πρόβλημα που αντιμετώπισε η παρούσα έρευνα στον υπολογισμό 

των ποσοστώσεων στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων μικτής δραστηριότητας είναι η 

έλλειψη στοιχείων καταμερισμού των επιχειρησιακών μεγεθών στις διαφορετικές 

δραστηριότητες – Line of businesses που κάνουν τις επιχειρήσεις να ανήκουν σε 

περισσότερα του ενός στρώματα. Το πρόβλημα αυτό είναι γενικότερο και επηρεάζει 

και για τα δύο μετρούμενα μεγέθη (κύκλο εργασιών και αριθμό εργαζομένων), 

δυσχεραίνοντας τον υπολογισμό των ποσοστώσεων των στρωμάτων. Οφείλεται δε 

τόσο στο διαφορετικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων στην παραδοσιακή και στην 

ψηφιακή οικονομία, όσο και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, αντιμετωπίζει και 

μετρά τον εαυτό της η κάθε επιχείρηση.  

Αρχικά αναλύεται το πρόβλημα διαχωρισμού του κύκλου εργασιών μιας 

επιχείρησης που ανήκει σε περισσότερα του ενός στρώματα. Όπως διαπιστώνεται, 

ούτε στη λογιστική ούτε στη διαχειριστική λογική των επιχειρήσεων δε θεωρείται 

απαραίτητο να διαχωριστεί ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης στις επιμέρους 

δραστηριότητές της, πολύ περισσότερο στις διαφορετικές λειτουργικές δομές της 

κάθε δραστηριότητας. Τις περισσότερες φορές, αν για παράδειγμα μία επιχείρηση 

παρέχει τα προϊόντα Α και Β, ενδιαφέρει ο κύκλος εργασιών του κάθε προϊόντος 

ξεχωριστά, αν όχι μόνο ο συνολικός κύκλος εργασιών της. Έτσι, το ποσοστό του 

κύκλου εργασιών από διαδικτυακές συναλλαγές σε σχέση με το ποσοστό των 

παραδοσιακών συναλλαγών δεν ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη στατιστική των 

επιχειρήσεων. Άλλωστε, ο σκοπός της επιχείρησης είναι η κερδοφορία, είτε αυτή 

προέρχεται από διαδικτυακές, είτε από παραδοσιακές συναλλαγές. Ιδιαίτερα στην 

Ελλάδα, όπου οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις είναι η μειονότητα, η έλλειψη 
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τμημάτων και η επικάλυψη ρόλων και αρμοδιοτήτων καθιστούν μια τέτοια 

παρακολούθηση ως ήσσονα προτεραιότητα. Συνεπώς, τα ποσοστά του κύκλου 

εργασιών ανά στρώμα, όπως αυτά δίνονται μέσω των απαντήσεων των επιχειρήσεων, 

δε μπορούν παρά να είναι προσεγγιστικά. Άλλωστε, η κάθε επιχείρηση δε μπορεί να 

γνωρίζει ούτε να λειτουργεί με βάση το θεωρητικό πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας 

και συνεπώς, θεωρώντας την επιχείρηση ενιαία και τη διαδικασία εξέλιξης των 

διαδικασιών της συνεχή, δεν ασχολείται με επιμερισμούς του κύκλου εργασιών της 

σε ψηφιακές και μη δραστηριότητες. 

Όσον αφορά το μετρούμενο μέγεθος του αριθμού εργαζομένων ανά στρώμα, τα 

προβλήματα είναι πολύ περισσότερα και συνθετότερα. Τα βασικότερα προβλήματα 

που αφορούν γενικότερα το μέγεθος αυτό είναι τα εξής: 

 Ο αριθμός των εργαζομένων που υπάρχουν σε κάθε επιχείρηση δεν είναι 

σταθερός μέσα σε μια εξεταζόμενη περίοδο (έτος). Μπορεί βέβαια να 

υπολογιστεί ένας μέσος αριθμός εργαζομένων, με βάση τα ημερομίσθια που 

πληρώθηκαν από την επιχείρηση, αλλά ένα τέτοιο στοιχείο συνήθως δεν 

κρατιέται από τη στατιστική των επιχειρήσεων. 

 Το είδος της απασχόλησης διαφέρει από εργαζόμενο σε εργαζόμενο. 

Υπάρχουν οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, μερικής απασχόλησης, 

αλλά και οι εργαζόμενοι με σχέση σύμβασης έργου, οι οποίοι δε λογίζονται 

ως υπάλληλοι της επιχείρησης, αλλά ως εξωτερικοί συνεργάτες. Οι 

περιπτώσεις αυτές αλλοιώνουν την ακριβή εικόνα του αριθμού εργαζομένων. 

 Τα στοιχεία της απασχόλησης δεν αναφέρονται στις ετήσιες καταστάσεις 

ισολογισμού των εταιριών, οι οποίες είναι οι κύριες πηγές των 

επιχειρηματικών βάσεων δεδομένων, όπως είναι η HELLASTAT. Έτσι 

υπάρχει δυσκολία τόσο στην εύρεση των στοιχείων αυτών, όσο και στην 

ακρίβεια όσων μπορούν να βρεθούν. Είναι παρατηρημένο πως – ιδιαίτερα 

στην Ελλάδα – τα στοιχεία των επιχειρήσεων που τηρούνται είναι όσα αυτές 

υποχρεούνται βάση νόμου να υποβάλλουν στο κράτος. 

Εκτός από τα παραπάνω προβλήματα που ισχύουν γενικά για την απασχόληση, 

υπάρχουν και ειδικά προβλήματα, αναφορικά με την παρούσα έρευνα. Αυτά είναι τα 

εξής: 
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 Η κάθε μεγάλη επιχείρηση έχει αρκετές θέσεις εργασίας που αφορούν όχι την 

ίδια την επιχειρηματική της δραστηριότητα, αλλά βοηθητικές – 

υποστηρικτικές – διοικητικές λειτουργίες. Ενδεικτικά αναφέρονται τα 

τμήματα λογιστηρίου, προσωπικού, καθαριότητας, χρηματοοικονομικών, 

ασφαλείας κλπ μιας επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι στα τμήματα αυτά δε 

μπορούν να καταμεριστούν στις επιμέρους δραστηριότητες ή line of 

businesses της επιχείρησης, καθότι την εξυπηρετούν συνολικά. Αν για 

παράδειγμα μια επιχείρηση πληροφορικής έχει δύο δραστηριότητες, την 

κατασκευή ιστοσελίδων και τη δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών, τις 

οποίες διαθέτει διαδικτυακά, κατατάσσεται στα στρώματα της ψηφιακής 

οικονομίας 2 και 4 αντίστοιχα. Οι βοηθητικοί υπάλληλοί της, όσοι δηλαδή δεν 

εμπλέκονται άμεσα με τις δραστηριότητες αυτές, εξυπηρετούν και τα δύο 

τμήματα/δραστηριότητες. Συνεπώς η κατανομή τους στα δύο στρώματα που 

ανήκει η επιχείρηση δεν είναι εφικτή, παρά μόνο κάνοντας κάποια 

προσεγγιστική παραδοχή (βλ. ενότητα 4.4.7).  

 Εκτός από τους διοικητικούς υπαλλήλους, πρόβλημα στον επιμερισμό υπάρχει 

ακόμα και στα τμήματα της επιχείρησης που έχουν άμεση σχέση με τη 

δραστηριότητά της, όπως για παράδειγμα το τμήμα τιμολόγησης ή το τμήμα 

διακίνησης, όταν πρόκειται για επιχειρήσεις μερικώς εντός και μερικώς εκτός 

ψηφιακής οικονομίας. Στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις η κατανομή πρέπει να 

γίνει για τους εργαζομένους στην ίδια δραστηριότητα – Line of business της 

επιχείρησης, κάτι ακόμα δυσκολότερο. Αυτό γίνεται ξεκάθαρο με δύο 

παραδείγματα. Στο πρώτο παράδειγμα έχουμε μια επιχείρηση που 

εμπορεύεται καλώδια ρεύματος και καλώδια δικτύου. Η επιχείρηση αυτή 

κατατάσσεται στο στρώμα 5 (εκτός ψηφιακής οικονομίας) και στο στρώμα 1 

(διαδικτυακής υποδομής) αντίστοιχα για τις δύο αυτές line of business. 

Παρόλο λοιπόν που η επιχείρηση στα πλαίσια της παρούσας έρευνας 

κατατάσσεται σε δύο διαφορετικά στρώματα, η ίδια η επιχείρηση θεωρεί ότι 

έχει μία μόνο δραστηριότητα, την εμπορία καλωδίων, την οποία υποστηρίζει 

ολόκληρη η λειτουργικής της δομή. Το είδος των καλωδίων απλά 

διαχωρίζεται με διαφορετικό κωδικό στο προϊοντολόγιό της, ενώ όλα τα 

τμήματά της (αγορές, πωλήσεις, marketing, αποθήκη, διανομή κλπ) 
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ασχολούνται με ολόκληρο το προϊοντολόγιό της. Συνεπώς για την επιχείρηση 

δεν υπάρχει περίπτωση να διαχωριστούν οι διαδικασίες της – πολύ 

περισσότερο τα τμήματά της – ανάλογα με το είδος του καλωδίου που 

εμπορεύεται. Και αυτό δεν έχει να κάνει με οικονομίες κλίμακας, αλλά με το 

γεγονός ότι η κάθε επιχείρηση αντιμετωπίζει τον εαυτό της ως ένα αυτόνομο 

σύστημα, όπου το πλαίσιο λειτουργίας της δεν ασχολείται με τη συνολική 

οικονομία και τη χρήση των προϊόντων της στα πλαίσια αυτής. Στο δεύτερο 

παράδειγμα έχουμε μια επιχείρηση με μερική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, χωρίς να μας ενδιαφέρει το είδος των προϊόντων αυτών. Η 

επιχείρηση λοιπόν αυτή πραγματοποιεί πωλήσεις τόσο διαδικτυακά, όσο και 

παραδοσιακά και ως εκ τούτου κατατάσσεται στα στρώματα 4 (διαδικτυακές 

συναλλαγές) και 5 (εκτός ψηφιακής οικονομίας). Στη συγκεκριμένη 

επιχείρηση, η αλυσίδα των διαδικασιών είναι η ίδια, εκτός από τον κρίκο του 

τρόπου πώλησης, τόσο για τις διαδικτυακές όσο και για τις παραδοσιακές 

συναλλαγές. Οι διαδικτυακές συναλλαγές δεν αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστό 

τμήμα της επιχείρησης, αλλά αντιμετωπίζονται ως ένας από τους τρόπους 

πώλησης. Συνεπώς και στην περίπτωση αυτή η κατανομή των εργαζομένων 

στα δύο στρώματα που ανήκει η επιχείρηση δεν είναι εφικτή, παρά μόνο 

κάνοντας κάποια προσεγγιστική παραδοχή (βλ. ενότητα 4.4.7).  

 

Ο τρόπος επίλυσης του προβλήματος του διαχωρισμού του κύκλου εργασιών 

και του αριθμού εργαζομένων ανά στρώμα στις επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα 

δε μπορεί παρά να λυθεί από την ίδια την επιχείρηση. Από την παραπάνω ανάλυση 

του προβλήματος για τα δύο μετρούμενα μεγέθη προκύπτει ότι δε μπορούμε να 

έχουμε απόλυτα ακριβείς ποσοστώσεις και ότι κατά συνέπεια ο διαχωρισμός γίνεται 

βάσει εκτιμήσεων από την ίδια την επιχείρηση. Για αυτό το λόγο, είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό η  επικοινωνία με την επιχείρηση να γίνεται μέσω στελέχους της που 

μπορεί να παρέχει τις ακριβέστερες δυνατές εκτιμήσεις των ποσοστώσεων (βλ. 

ενότητα 4.7.1). Επίσης, όσον αφορά τον αριθμό εργαζομένων, το πρόβλημα των 

υποστηρικτικών (ανεξάρτητων του πυρήνα δραστηριότητας της επιχείρησης) 

υπαλλήλων λύνεται με το να ζητάει ο ερευνητής από το στέλεχος της επιχείρησης 

ποσοστό και όχι απόλυτο αριθμό εργαζομένων ανά κριτήριο κατάταξης. Με τον 
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τρόπο αυτό, το στέλεχος της επιχείρησης υποσυνείδητα διαχωρίζει τους 

υποστηρικτικούς υπαλλήλους στα ποσοστά που δίνει, είτε αναλογικά είτε με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο κρίνει, βάσει της δομής και λειτουργίας της συγκεκριμένης 

επιχείρησης. 

 

4.5  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Το επόμενο στάδιο της έρευνας ήταν η δημιουργία ενός ερωτηματολογίου, 

βασισμένου στα κριτήρια κατάταξης, τη σχέση τους με τα στρώματα της ψηφιακής 

οικονομίας και την ανάλυση του διαχωρισμού των μετρούμενων μεγεθών μέσω 

ποσοστώσεων για τις επιχειρήσεις μικτής δραστηριότητας. Στο υποκεφάλαιο αυτό 

αναλύεται ο τρόπος δημιουργίας του ερωτηματολογίου με τη χρονική και λογική 

σειρά που έγινε, έτσι ώστε να τεκμηριωθεί η τελική μορφή και λειτουργία του 

ερωτηματολογίου. Αρχικά αναλύονται οι αρχές στις οποίες βασίστηκε η σχεδίαση 

του ερωτηματολογίου, στη συνέχεια συνδέονται οι αρχές αυτές με την ανάλυση που 

έγινε στο υποκεφάλαιο της κατάταξης των επιχειρήσεων, ενώ έπειτα αναλύεται το 

τελικό σκεπτικό της δημιουργίας του ερωτηματολογίου που προκύπτει από τα 

παραπάνω. Τέλος, παρουσιάζεται και αναλύεται η δομή και η λειτουργία του 

ερωτηματολογίου, τόσο σε επίπεδο ερωτήσεων και απαντήσεων, όσο και σε σχέση με 

τους μηχανισμούς που ενσωματώνονται σε αυτό για να πραγματοποιηθεί η κατάταξη 

των επιχειρήσεων στα στρώματα της ψηφιακής οικονομίας. 

 

4.5.1 Αρχές Σχεδίασης του Ερωτηματολογίου της Έρευνας 

 

Αρχές της σχεδίασης του ερωτηματολογίου αποτέλεσαν οι εξής παράγοντες: 

 Ταχύτητα-Αποδοτικότητα. Καθώς η διαδικασία συλλογής στοιχείων από τις 

ίδιες τις επιχειρήσεις είναι το δυσκολότερο και πιο χρονοβόρο κομμάτι της 

παρούσας έρευνας, απόλυτη προτεραιότητα αποτέλεσε η δημιουργία ενός 

ερωτηματολογίου που στο μικρότερο δυνατό χρόνο θα μπορούσε να αντλήσει 

με ακρίβεια τα πρωτογενή στοιχεία που χρειάζεται η παρούσα έρευνα. Για το 

λόγο αυτό, επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο να σχεδιαστεί βάσει των παρακάτω 

κατευθυντήριων γραμμών: 
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o Ελάχιστες δυνατές ερωτήσεις. Εφόσον η διαδικασία κατάταξης 

πρέπει να γίνει στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, πρέπει να επιλεγούν μόνο 

όσες ερωτήσεις είναι απαραίτητες για την κατάταξη της επιχείρησης. 

o Απλές και εύκολα κατανοητές ερωτήσεις. Καθώς το concept της 

ψηφιακής οικονομίας δεν είναι ευρέως και εις βάθος γνωστό, πρέπει 

να τίθενται ερωτήσεις τις οποίες μπορεί να απαντήσει το κάθε 

στέλεχος επιχείρησης, χωρίς να είναι απαραίτητη η γνώση των όρων 

της ψηφιακής οικονομίας ή η επεξήγηση της δομής της σε τέσσερα 

στρώματα. 

o Δυαδικές ερωτήσεις. Όπως και οι ερωτήσεις, έτσι και οι απαντήσεις 

που δίνονται πρέπει να είναι απλές και να μη χρειάζονται ιδιαίτερη 

σκέψη από πλευράς του ερωτώμενου. Για αυτό επιλέχθηκαν δυαδικές 

ερωτήσεις, όπου το στέλεχος πρέπει να επιλέξει μεταξύ δύο μόνο 

απαντήσεων ή (στην πιο σύνθετη περίπτωση) να δηλώσει ότι και οι 

δύο ισχύουν – εν μέρει – για την επιχείρησή του. 

o Ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν άμεσα. Η απάντηση πρέπει 

να υπάρχει ήδη στο μυαλό του στελέχους και να μη χρειάζεται να 

συμβουλευτεί καταστάσεις, αναφορές και λίστες της επιχείρησης για 

να μπορέσει να απαντήσει. 

 Ακρίβεια. Η προτεραιότητα της ταχύτητας που αναφέρθηκε παραπάνω δεν 

πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την ακρίβεια της μέτρησης. Το ερωτηματολόγιο 

πρέπει να έχει τη δυνατότητα αφενός να καλύψει όλες τις δυνατές περιπτώσεις 

επιχειρήσεων και αφετέρου να αποτυπώσει με ακρίβεια την (απλή ή σύνθετη) 

θέση τους στη δομή της ψηφιακής οικονομίας. Αυτό προϋποθέτει προσεκτική 

σχεδίαση της δομής του ερωτηματολογίου και προκαταρκτικό έλεγχό του, με 

διαφορετικές κατηγορίες και περιπτώσεις επιχειρήσεων. 

 

Η υλοποίηση των παραπάνω αρχών σχεδίασης του ερωτηματολογίου γίνεται 

μέσω της σύνδεσής του με την ανάλυση του στόχου του, ο οποίος είναι η κατάταξης 

των επιχειρήσεων στα στρώματα της ψηφιακής οικονομίας. Με βάση την ανάλυση 

της κατάταξης που έγινε στο υποκεφάλαιο 4.4, η υλοποίηση των αρχών σχεδίασης 

του ερωτηματολογίου γίνεται με τους εξής τρόπους: 
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 Ταχύτητα-Αποδοτικότητα. 

o Ελάχιστες δυνατές ερωτήσεις. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε με την 

επιλογή των ελάχιστων δυνατών ερωτήσεων-κριτηρίων κατάταξης, 

όπως αυτά ορίστηκαν στην ενότητα 4.4.3. Επίσης η ανάλυση της 

σχέσης των κριτηρίων αυτών με τα στρώματα της ψηφιακής 

οικονομίας κατέδειξε ότι κάποια κριτήρια δεν παίζουν ρόλο για 

συγκεκριμένα στρώματα (για παράδειγμα, το κριτήριο «ΤΡΟΠΟΣ 

ΔΙΑΘΕΣΗΣ» για τα στρώματα 1 και 2, βλέπε πίνακα 4.4). Έτσι 

προκύπτει το συμπέρασμα ότι κάποιες ερωτήσεις δε χρειάζονται να 

γίνουν για όλες τις επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, λήφθηκε η απόφαση το 

ερωτηματολόγιο της έρευνας να είναι δυναμικό, και όχι σταθερό 

(συγκεκριμένος αριθμός ερωτήσεων). 

o Απλές και εύκολα κατανοητές ερωτήσεις. Επιλέχθηκαν ερωτήσεις 

που δεν προϋποθέτουν γνώση της θεωρίας ή της δομής της ψηφιακής 

οικονομίας. Οι ερωτήσεις αυτές (κριτήρια της κατάταξης) αφορούν 

τον τρόπο λειτουργίας και δραστηριότητας της επιχείρησης, ο οποίος 

είναι γνωστός στο στέλεχος της επιχείρησης που καλείται να 

απαντήσει. 

o Δυαδικές ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις-κριτήρια κατάταξης 

διατυπώνονται με κλειστό τρόπο, ώστε ο ερωτώμενος να πρέπει να 

επιλέξει μεταξύ δύο προκαθορισμένων απαντήσεων, που καλύπτουν 

όλες τις περιπτώσεις. Αν σε μια επιχείρηση (μικτού χαρακτήρα) ισχύει 

μερικώς η πρώτη απάντηση και μερικώς η δεύτερη, υπάρχει 

δυνατότητα να απαντήσει μικτά («ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ»), παρέχοντας όμως 

και τις ποσοστώσεις της κάθε απάντησης. 

o Ερωτήσεις που μπορούν να απαντηθούν άμεσα. Έχοντας αντλήσει 

τα μετρούμενα μεγέθη του κύκλου εργασιών και του αριθμού 

εργαζομένων από τη βάση δεδομένων της HELLASTAT, δεν 

απαιτείται από το στέλεχος της επιχείρησης ο προσδιορισμός ακριβούς 

ποσοτικού μεγέθους κατά τον επιμερισμό των κριτηρίων κατάταξης. 

Αντιθέτως, στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που απαντούν «ΚΑΙ 
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ΤΑ ΔΥΟ» σε κάποιο κριτήριο κατάταξης, απαιτούνται ποσοστά, τα 

οποία – εφόσον έχει γίνει κατάλληλη επιλογή του στελέχους που 

απαντά – υπάρχουν τις περισσότερες φορές ως διαισθητική γνώση 

στον ερωτώμενο. 

 Ακρίβεια. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων της έρευνας διασφαλίζεται με τους 

εξής τρόπους: 

o Υπάρχει δυνατότητα κατάταξης μιας επιχείρησης σε περισσότερα του 

ενός από τα 4+1 στρώματα της έρευνας. Επίσης, σε αυτή την 

περίπτωση, τα δύο μετρούμενα μεγέθη κατανέμονται με τον 

υπολογισμό ποσοστώσεων ανά στρώμα και ανά μέγεθος, βάσει των 

ποσοστών που έδωσε η επιχείρηση στις ερωτήσεις-κριτήρια κατάταξης 

στις οποίες απάντησε με μικτό τρόπο («ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ»). Έτσι 

αποτυπώνεται με ακρίβεια η συμμετοχή της επιχείρησης στα 

στρώματα στα οποία ανήκει. 

o Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 4.4.7, υπάρχουν αρκετά εγγενή 

προβλήματα που καθιστούν αδύνατη την απόλυτα ακριβή κατανομή 

των μετρούμενων μεγεθών στα στρώματα που ανήκει μια επιχείρηση 

μικτού χαρακτήρα. Η παρούσα έρευνα βασίστηκε στην εσωτερική 

επιχειρηματική γνώση και πληροφόρηση που έχει το επιλεγμένο 

στέλεχος της επιχείρησης με το οποίο έρχεται σε επαφή ο ερευνητής. 

Η παροχή των ποσοστών διαχωρισμού των δραστηριοτήτων και των 

λειτουργιών της επιχείρησης από το στέλεχος της ίδιας της 

επιχείρησης δε μπορεί να παρέχει την ακρίβεια που θα είχε ο 

υπολογισμός των ποσοστών από ποσοτικές πηγές πληροφοριών, όπως 

ισολογισμοί ή λοιπές επίσημες αναφορές μεγεθών της επιχείρησης, 

Παρόλα αυτά, ελλείψει δυνατότητας αντικειμενικού και επακριβούς 

προσδιορισμού των ποσοστώσεων μέσω δημοσιευμένων ποσοτικών 

μεγεθών, η εκτίμηση των στελεχών των επιχειρήσεων είναι η πιο 

ενδεδειγμένη λύση, η οποία μάλιστα παρέχει μια αντικειμενική και 

ενημερωμένη εικόνα της επιχείρησης εκ των έσω, συγχωνεύοντας και 

αμβλύνοντας τα προβλήματα που αναφέρθηκαν στην ενότητα 4.4.7. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι η έμφυτη τάση των ερωτώμενων να 
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στρογγυλοποιούν τα ποσοτικά χαρακτηριστικά δεν αποτελεί πρόβλημα 

για την παρούσα έρευνα, καθώς τα μόνα ποσοτικά στοιχεία που 

ζητούνται είναι οι ποσοστώσεις στις επιχειρήσεις μικτής 

στρωματοποίησης, ποσοστώσεις που ούτως ή άλλως αποτελούν 

εκτιμήσεις και δε μπορούν να αντιπαρατεθούν με κάποιο απόλυτα 

ακριβές μετρηθέν ποσοστό. 

 

4.5.2 Μεθοδολογία Σχεδιασμού του Ερωτηματολογίου 

 

Τα βασικά στοιχεία για το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου που προέκυψαν από την 

έως τώρα ανάλυση είναι τα εξής: 

1. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας θα είναι δυναμικό, δηλαδή δε θα περνάνε 

όλες οι επιχειρήσεις από όλες τις ερωτήσεις του. 

2. Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου προκύπτουν από τα κριτήρια κατάταξης 

μιας επιχείρησης στα 4+1 στρώματα του ερευνητικού πλαισίου (βλ. ενότητα 

4.4.4). 

3. Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι δυαδικές, δηλαδή η ερευνώμενη 

επιχείρηση μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο μόνο απαντήσεων. 

4. Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων μικτού χαρακτήρα (οι οποίες 

κατατάσσονται σε περισσότερα του ενός στρώματα της ψηφιακής οικονομίας) 

υπάρχει δυνατότητα μικτής απάντησης στις ερωτήσεις-κριτήρια. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, η ερευνώμενη επιχείρηση καλείται να δώσει το ποσοστό της 

κάθε μίας από τις δύο απαντήσεις, αναφορικά με τα μεγέθη του κύκλου 

εργασιών και του αριθμού εργαζομένων. 

5. Από το συνδυασμό των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 

προκύπτει το/α στρώμα/τα στα οποία ανήκει η συγκεκριμένη επιχείρηση, με 

βάση τον πίνακα 4.4. 

Παρακάτω αναλύεται η λογική μεθοδολογία βάσει της οποίας προέκυψε η  

αλληλουχία των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Έτσι, στον πίνακα 4.4 

παρατηρούμε ότι οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους Πληροφορικής – 

Τηλεπικοινωνιών – Νέων Τεχνολογιών μπορούν να ανήκουν σε οποιοδήποτε από τα 

4 στρώματα της ψηφιακής οικονομίας, ενώ όσες δεν ανήκουν στους κλάδους αυτούς 
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μπορούν να ανήκουν στα στρώματα 3 και 4. Εφόσον οι τελευταίες αποτελούν την 

πλειοψηφία επί του συνόλου των επιχειρήσεων και εφόσον το κριτήριο του κλάδου 

δραστηριότητας περιορίζει δραστικά τις δυνατότητες κατάταξης, επιλέγουμε την 

ερώτηση «Είστε επιχείρηση Πληροφορικής / Τηλεπικοινωνιών / Νέων Τεχνολογιών;» 

ως πρώτη ερώτηση του ερωτηματολογίου. Σημειώνεται ότι η απάντηση στην 

ερώτηση αυτή μπορεί να αντληθεί και από το πεδίο της κύριας δραστηριότητας της 

επιχείρησης που υπάρχει στη βάση δεδομένων της HELLASTAT. Η ερώτηση αυτή 

λοιπόν διαχωρίζει τις επιχειρήσεις σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τον κλάδο 

δραστηριότητας. Ο τρόπος κατάταξης των δύο αυτών κατηγοριών αναλύεται 

παρακάτω. 

 

 
Εικόνα 4.1: Σχεδιασμός δυναμικού ερωτηματολογίου – Βήμα 1ο 

 

Αρχικά σχεδιάζουμε το τμήμα του ερωτηματολογίου που αφορά τις 

επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στον κλάδο Πληροφορικής – Τηλεπικοινωνιών – Νέων 

Τεχνολογιών. Στον πίνακα 4.4 παρατηρούμε ότι οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να 

ενταχθούν στα στρώματα 3 ή 4. Παρατηρούμε ότι αν ο τρόπος διάθεσης των 

προϊόντων τους είναι παραδοσιακός και όχι μέσω του διαδικτύου (που αποτελεί και 

την πλειοψηφία των περιπτώσεων), οι επιχειρήσεις αυτές δεν ανήκουν στην ψηφιακή 

οικονομία και κατατάσσονται στο πέμπτο εικονικό στρώμα, το «ΕΚΤΟΣ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», ανεξαρτήτως λοιπών κριτηρίων. Λογικά λοιπόν 

επιλέγεται ως δεύτερη ερώτηση για την κατηγορία αυτή των επιχειρήσεων η ερώτηση 

«Πραγματοποιείτε συναλλαγές μέσω διαδικτύου;». 

 

 



Διδακτορική διατριβή Κωνσταντίνου Σφακιανάκη   141 

 
Εικόνα 4.2: Σχεδιασμός δυναμικού ερωτηματολογίου – Βήμα 2ο 

 

Όσες επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας δραστηριοποιούνται μέσω του 

διαδικτύου, σύμφωνα με τον πίνακα 4.4 κατατάσσονται στο στρώμα 4 αν πωλούν 

προϊόντα ή αν πωλούν υπηρεσίες, χωρίς να λειτουργούν ως μεσάζοντες. Επειδή η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας προϊόντα, 

επιλέγεται ως τρίτη ερώτηση της κατηγορίας αυτής η «Παρέχετε προϊόντα ή 

υπηρεσίες;». Αν παρέχουν προϊόντα, τότε κατατάσσονται στο στρώμα 4 (βλ. εικόνα 

4.3).  

Αν παρέχουν υπηρεσίες, τότε, σύμφωνα με τον πίνακα 4.4, ο καθορισμός του 

στρώματος που ανήκουν γίνεται με το κριτήριο του τρόπου λειτουργίας, αν δηλαδή 

λειτουργούν ως μεσάζοντες (στρώμα 3) ή όχι (στρώμα 4). Συνεπώς ως τέταρτη 

ερώτηση της κατηγορίας αυτής επιλέγεται η «Παράγετε - μεταπωλείτε τις υπηρεσίες 

που παρέχετε ή λειτουργείτε ως μεσαζόντες;» (βλ. εικόνα 4.4), με την οποία 

ολοκληρώνεται η διαδικασία κατάταξης των επιχειρήσεων της κατηγορίας αυτής. 
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Εικόνα 4.3: Σχεδιασμός δυναμικού ερωτηματολογίου – Βήμα 3ο 

 

 

 
Εικόνα 4.4: Σχεδιασμός δυναμικού ερωτηματολογίου – Βήμα 4ο 

 

Η δεύτερη κατηγορία επιχειρήσεων είναι όσες ανήκουν στον κλάδο 

Πληροφορικής – Τηλεπικοινωνιών – Νέων Τεχνολογιών. Όπως φαίνεται στον πίνακα 
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4.4, οι επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής μπορεί να ανήκουν σε οποιοδήποτε από τα 

τέσσερα στρώματα της ψηφιακής οικονομίας. Αυτό έχει ως συνέπεια ότι η κατάταξη 

των επιχειρήσεων αυτών είναι πιο σύνθετη από τις επιχειρήσεις της προηγούμενης 

κατηγορίας. Αναλύοντας τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής, διαπιστώνουμε ότι η 

πλειοψηφία της δραστηριότητάς τους δημιουργεί την υλική και άυλη υποδομή του 

διαδικτύου. Για να κατανοήσουμε εις βάθος τις επιχειρήσεις αυτές, τις διαχωρίζουμε 

ανάλογα με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους (προϊόντα ή υπηρεσίες).  

Τα προϊόντα πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών κατατάσσονται σε όσα 

αποτελούν μέρος της διαδικτυακής υποδομής και όσα δεν αποτελούν. Ο διαχωρισμός 

αυτός δεν είναι ιδιαίτερα απλός. Κάποιες προφανείς περιπτώσεις διαδικτυακής 

υποδομής είναι τα δικτυακά προϊόντα, τα καλώδια δικτύου, καλώδια οπτικών ινών 

που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του διαδικτύου, ενώ προφανείς περιπτώσεις μη 

διαδικτυακής υποδομής είναι οι τηλεφωνικές συσκευές, τα αναλώσιμα (μελάνια, 

CDs) και τα συστήματα ασφαλείας (καταγραφικά εικόνας από κάμερες ασφαλείας) 

μέσω Η/Υ. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές με όλα τα εξαρτήματα και τα περιφερειακά 

τους είναι πιο σύνθετη περίπτωση. Η εργασία του CREC επέλεξε να μην 

προσμετρήσει όλες τις πωλήσεις Η/Υ στο στρώμα 1, της διαδικτυακής υποδομής, με 

τη λογική ότι δεν είναι όλοι οι υπολογιστές συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Για το λόγο 

αυτό, χρησιμοποίησε τα αποτελέσματα μιας έρευνας της εταιρίας ερευνών IDC 

(www.idc.com), η οποία υπολόγισε ότι το ποσοστό των Η/Υ που είναι συνδεδεμένοι 

στο διαδίκτυο είναι περίπου 90% στα νοικοκυριά και 50% στις επιχειρήσεις. Ακόμα 

και όσον αφορά τα δικτυακά προϊόντα, η εργασία του CREC δεν τα καταμέτρησε όλα 

στο στρώμα 1, με τη λογική ότι κάποιες από τις συσκευές αυτές χρησιμοποιούνται σε 

τοπικά δίκτυα, τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Παρόλα αυτά, στα 

πλαίσια της παρούσας έρευνας αποφασίστηκε να συμπεριληφθεί το σύνολο των 

πωλήσεων συστημάτων υπολογιστών και εξαρτημάτων στο στρώμα της διαδικτυακής 

υποδομής. Η αιτιολόγηση αυτής της απόφασης συνίσταται στις εξής παρατηρήσεις: 

 Η ραγδαία ανάπτυξη της διείσδυσης του διαδικτύου σε νοικοκυριά και 

επιχειρήσεις καθιστά ακόμα και τους Η/Υ που δεν είναι συνδεδεμένοι στο 

διαδίκτυο δυνητικά μέρος της διαδικτυακής υποδομής στο άμεσο μέλλον. Το 

γρήγορο Internet γίνεται συνεχώς πιο εύκολα προσβάσιμο και οικονομικό, 

ενώ  και η νοοτροπία των χρηστών υπολογιστών κατευθύνεται προς τη χρήση 
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και αξιοποίηση του διαδικτύου. Ακόμα και στην Ελλάδα, όπου τα ποσοστά 

διείσδυσης του διαδικτύου είναι αρκετά μικρότερα άλλων ανεπτυγμένων 

χωρών, πλέον θεωρείται ότι ένας Η/Υ χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο είναι ένα 

εργαλείο που χρησιμοποιείται μερικώς και ελλιπώς. 

 Βάσει των παραπάνω, αν αποφασίζονταν από την παρούσα έρευνα η 

εξαίρεση ενός ποσοστού των πωληθέντων Η/Υ από το στρώμα της 

διαδικτυακής υποδομής, θα υπήρχε το πρόβλημα ότι σε μικρό χρονικό 

διάστημα (1-2 χρόνια), ένα μεγάλο μέρος των υπολογιστών αυτών θα έχει 

συνδεθεί στο διαδίκτυο και κατά συνέπεια θα αποτελεί πλέον μέρος της 

διαδικτυακής υποδομής. 

 Η παραπάνω διαπίστωση μπορεί να επεκταθεί διαπιστώνοντας ότι το 

χαρακτηριστικό του αν ένας Η/Υ είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο δε μπορεί 

να είναι ούτε σταθερό ούτε δεδομένο. Για παράδειγμα, ένας φορητός 

υπολογιστής μπορεί να δουλεύει σε κάποιους χώρους εκτός διαδικτύου, ενώ 

σε κάποιους άλλους χώρους (πχ. wi-fi hotspots) να συνδέεται στο διαδίκτυο. 

 Ακόμα, κάποιοι Η/Υ που είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο μπορεί να μη 

συμμετέχουν στην ψηφιακή οικονομία, καθώς οι χρήστες τους δε 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να κάνουν οποιεσδήποτε συναλλαγές. Αυτό 

όμως μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει. 

 Ακόμα και τα εξαρτήματα ή οι περιφερειακές συσκευές των Η/Υ που δε 

συνδέονται άμεσα με τη χρήση του διαδικτύου μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι 

κομμάτια της διαδικτυακής υποδομής. Για παράδειγμα, ένας εκτυπωτής 

μπορεί να χρησιμοποιείται για να εκτυπώσει ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο ή μια 

ηλεκτρονική προσφορά, ενώ μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας του 

περιεχομένου ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. 

Συνοψίζοντας, στην παρούσα έρευνα υιοθετήθηκε ένας πιο ευρύς ορισμός 

σχετικά με το ποια προϊόντα πληροφορικής αποτελούν τμήμα της διαδικτυακής 

υποδομής από τον ορισμό της εργασίας του CREC. Άλλωστε, τα δίκτυα 

συγκοινωνιών θεωρούνται ότι ανήκουν στην παραδοσιακή οικονομία, χωρίς να 

γίνεται διαχωρισμός της χρήσης τους ανάλογα με το αν χρησιμοποιούνται για 

μεταφορά εμπορευμάτων ή για ιδιωτικούς περιπάτους. 
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Όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχουν οι επιχειρήσεις της κατηγορίας 

Πληροφορικής – Τηλεπικοινωνιών – Νέων Τεχνολογιών, η ανάλυση είναι πιο 

σύνθετη. Σύμφωνα με τον ορισμό των τεσσάρων στρωμάτων της ψηφιακής 

οικονομίας, οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να εντάσσονται σε οποιοδήποτε από τα 

τέσσερα στρώματα. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση πληροφορικής μπορεί να παρέχει 

υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης hardware, κάτι που δεν ανήκει στη διαδικτυακή 

δραστηριότητα. Μπορεί όμως να παρέχει υπηρεσίες κατασκευής ιστοσελίδων, κάτι 

που κατατάσσεται στο στρώμα 2. Επίσης, μια επιχείρηση Τηλεπικοινωνιών μπορεί να 

προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας (εκτός ψηφιακής οικονομίας), υπηρεσίες ISP 

(στρώμα 1) ή και υπηρεσίες web hosting (στρώμα 2). Τέλος, μια επιχείρηση Νέων 

Τεχνολογιών μπορεί να προσφέρει γραφιστικές υπηρεσίες για μια αφίσα (εκτός 

ψηφιακής οικονομίας) ή για τον εικαστικό σχεδιασμό ενός web site (στρώμα 2). 

Αποτέλεσε πρόκληση για την παρούσα εργασία ο διαχωρισμός όλων των δυνατών 

υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει η κατηγορία αυτή των επιχειρήσεων, κάτι που 

έγινε τελικά δυνατό μέσω των κριτηρίων κατάταξης και του πίνακα 4.4. 

Έχοντας κάνει όλη την παραπάνω ανάλυση, η ανάπτυξη της δομής του 

ερωτηματολογίου της έρευνας για την κατηγορία αυτή των επιχειρήσεων ξεκίνησε με 

την ερώτηση «Παρέχετε προϊόντα ή υπηρεσίες;» (βλ. εικόνα 4.5). 

 

 
Εικόνα 4.5: Σχεδιασμός δυναμικού ερωτηματολογίου – Βήμα 5ο 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 4.4, οι επιχειρήσεις που παρέχουν προϊόντα 

ανήκουν στο στρώμα 1, αν τα προϊόντα αυτά αποτελούν τμήμα της υποδομής 

διαδικτύου. Συνεπώς η επόμενη (τρίτη) ερώτηση είναι η «Τα προϊόντα σας αποτελούν 

υποδομή για το διαδίκτυο;» (βλ. εικόνα 4.6). 
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Εικόνα 4.6: Σχεδιασμός δυναμικού ερωτηματολογίου – Βήμα 6ο 

 

Εφόσον μια επιχείρηση αυτή της κατηγορίας έχει προϊόντα που δεν έχουν σχέση 

με το διαδίκτυο (για παράδειγμα κινητά τηλέφωνα, μελάνια κλπ), θα καταταχθεί στο 

στρώμα 4 (διαδικτυακού εμπορίου) αν και μόνο αν τα διαθέτει μέσω διαδικτύου. Σε 

αντίθετη περίπτωση, η επιχείρηση αυτή δεν ανήκει στην ψηφιακή οικονομία. Έτσι 

επιλέγεται ως τέταρτη ερώτηση για την κατηγορία αυτή των επιχειρήσεων η ερώτηση 

«Πραγματοποιείτε συναλλαγές μέσω διαδικτύου;» (βλ. εικόνα 4.7). 
 

 
Εικόνα 4.7: Σχεδιασμός δυναμικού ερωτηματολογίου – Βήμα 7ο 
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Η δομή του ερωτηματολογίου συνεχίζεται με την ανάλυση των επιχειρήσεων 

της κατηγορίας που παρέχουν υπηρεσίες. Όπως και στην ανάλυση των επιχειρήσεων 

που παρέχουν προϊόντα, έτσι και για τις υπηρεσίες το επόμενο κριτήριο είναι αν οι 

υπηρεσίες που παρέχονται σχετίζονται ή όχι με το διαδίκτυο (βλ. εικόνα 4.8). 

 

 
Εικόνα 4.8: Σχεδιασμός δυναμικού ερωτηματολογίου – Βήμα 8ο 

 

Στην περίπτωση των υπηρεσιών που δε σχετίζονται με το διαδίκτυο (για 

παράδειγμα, επιδιόρθωση συστημάτων Η/Υ, υπηρεσίες παροχής τηλεφωνίας, 

δημιουργία πολυμέσων για CD εταιρικού προφίλ κάποιας επιχείρησης), όπως 

φαίνεται στον πίνακα 4.4 μπορούν να ανήκουν στο στρώμα 4, αν πληρούν το 

κριτήριο του διαδικτυακού τρόπου διάθεσης. Έτσι, η κατάταξη των επιχειρήσεων 

αυτών γίνεται είτε στο στρώμα 4, εφόσον πωλούν ή διαθέτουν τις υπηρεσίες τους 

μέσω διαδικτύου, είτε εκτός ψηφιακής οικονομίας, αν τις διαθέτουν χωρίς τη χρήση 

του διαδικτύου. Έτσι, όπως είχε συμβεί και με τις επιχειρήσεις που διαθέτουν 

προϊόντα, επιλέγεται ως τέταρτη ερώτηση για την κατηγορία αυτή των επιχειρήσεων 

η ερώτηση «Πραγματοποιείτε συναλλαγές μέσω διαδικτύου;» (βλ. εικόνα 4.9). 
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Εικόνα 4.9: Σχεδιασμός δυναμικού ερωτηματολογίου – Βήμα 9ο 

 

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το διαδίκτυο, 

οι υπηρεσίες αυτές θα αποτελούν στις περισσότερες περιπτώσεις διαδικτυακές 

εφαρμογές ή υλοποιήσεις, που εντάσσονται στο στρώμα 2 (διαδικτυακές εφαρμογές). 

Παρόλα αυτά, μπορεί σύμφωνα με τον πίνακα 4.4 να ανήκουν και στο στρώμα 3, αν 

για παράδειγμα παρέχουν διαδικτυακές υπηρεσίες διασύνδεσης αγοραστών και 

πωλητών, μέσα από ένα e-marketplace. Το κριτήριο διαχωρισμού αυτών των 

περιπτώσεων υποδεικνύει και την ερώτηση που πρέπει να υποβληθεί, η οποία είναι η 

«Παράγετε - μεταπωλείτε τις υπηρεσίες που παρέχετε ή λειτουργείτε ως μεσαζόντες;» 

(βλ. εικόνα 4.10). 
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Εικόνα 4.10: Σχεδιασμός δυναμικού ερωτηματολογίου – Βήμα 10ο 

 

Έτσι ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός του δυναμικού ερωτηματολογίου της 

έρευνας, που καλύπτει όλες τις περιπτώσεις επιχειρήσεων και επιχειρηματικών 

διαδικασιών, ενσωματώνοντας παράλληλα και τον αλγόριθμο κατάταξής στους στα 4 

στρώματα της ψηφιακής οικονομίας ή εκτός αυτής. Ο σχεδιασμός ολοκληρώθηκε από 

τη στιγμή που η διαδικασία κατάταξης των επιχειρήσεων ανάλογα με τις απαντήσεις 

τους στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου καλύπτει όλες τις δυνατές περιπτώσεις 

επιχειρήσεων και όλες τις δυνατές απαντήσεις που μπορούν αυτές να δώσουν στον 

ερευνητή, οδηγώντας τες είτε σε ένα από τα τέσσερα στρώματα της ψηφιακής 

οικονομίας, είτε εκτός αυτής. 

Συγκεντρώνοντας τις ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία 

δημιουργίας του ερωτηματολογίου, καταλήγουμε στον πίνακα 4.5, ο οποίος περιέχει 

όλες τις επιχειρήσεις του ερωτηματολογίου, τις οποίες συνδέει με έναν αύξοντα 

αριθμό, κάνοντας αριθμητική κωδικοποίησή τους. 
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Πίνακας 4.5 Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου της έρευνας 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 

1 ΕΙΣΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ; 

2 ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 'Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; 
3 ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ; 
4 ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ; 
5 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; 
6 ΠΑΡΑΓΕΤΕ - ΜΕΤΑΠΩΛΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΕ 'Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ 

ΩΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ; 
 

Τέλος, συνοψίζοντας όλες τις φάσεις δημιουργίας του ερωτηματολογίου και σε 

συνδυασμό με την αριθμητική κωδικοποίηση των ερωτήσεων που γίνεται στον 

πίνακα 4.5, καταλήγουμε στο τελικό διάγραμμα του δυναμικού ερωτηματολογίου της 

έρευνας, το οποίο παρουσιάζεται στην εικόνα 4.11. 

 

 
Εικόνα 4.11: Σχηματική απεικόνιση του δυναμικού ερωτηματολογίου της έρευνας. 

 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 4.11, το ερωτηματολόγιο της έρευνας έχει δενδρική 

δομή, η οποία ανάλογα με τις απαντήσεις που δίνει η επιχείρηση κατευθύνει το 

ερωτηματολόγιο στην επόμενη ερώτηση και τελικά στο στρώμα στο οποίο ανήκει η 

επιχείρηση. Το βάθος του ερωτηματολογίου είναι κυμαίνεται από δύο ερωτήσεις το 

ελάχιστο (αν οι απαντήσεις είναι στην ερώτηση 1 «ΟΧΙ» και στην ερώτηση 5 «ΟΧΙ») 
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έως τέσσερις ερωτήσεις το μέγιστο. Αυτό διασφαλίζει την ταχύτητα της ερευνητικής 

διαδικασίας που αποτέλεσε στόχο στη σχεδίαση του ερωτηματολογίου. Επίσης, οι 

κανόνες κατάταξης των επιχειρήσεων είναι ενσωματωμένοι στο ερωτηματολόγιο, με 

συνέπεια την άμεση εξαγωγή των αποτελεσμάτων για κάθε επιχείρηση. Τέλος, 

επισημαίνεται ότι η ερώτηση 5 υπάρχει στη δενδρική δομή του ερωτηματολογίου 

τρεις φορές, οι ερωτήσεις 2 και 6 υπάρχουν από δύο φορές, ενώ οι ερωτήσεις 1,3 και 

4 υπάρχουν μόνο μία φορά. 

Όπως όμως έχουμε αναφέρει στην ενότητα 4.4.5, πολλές επιχειρήσεις ανήκουν 

με βάση τη λειτουργία τους σε περισσότερα του ενός από τα 4+1 στρώματα που 

έθεσε η παρούσα έρευνα. Όταν αυτές οι επιχειρήσεις ερευνώνται, δε μπορούν να 

επιλέξουν μόνο μία απάντηση σε κάποιες από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 

και αναγκαστικά απαντούν με μικτό τρόπο (πχ. «ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ»). Στις επόμενες 

ενότητες αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο το δυναμικό ερωτηματολόγιο λειτουργεί 

και υπολογίζει την κατάταξη των επιχειρήσεων μικτού χαρακτήρα. 

 

4.5.3 Ροή Ερωτήσεων για τις Επιχειρήσεις Μικτού Χαρακτήρα 

 

Όπως έχει αναφερθεί, στα πλαίσια της παρούσας έρευνας οι ερωτήσεις βάσει 

των οποίων γίνεται η κατάταξη των επιχειρήσεων στα στρώματα της ψηφιακής 

οικονομίας είναι δυαδικές, αλλά δίνεται η δυνατότητα μικτής απάντησης, εφόσον 

ισχύουν μερικώς και οι δύο δυνατές απαντήσεις για κάποια επιχείρηση. Η 

δυνατότητα επιλογής και των δύο απαντήσεων σε μια ερώτηση είναι προφανές ότι 

δημιουργεί την ανάγκη προσδιορισμού της επόμενης ερώτησης που θα γίνει στη 

συγκεκριμένη επιχείρηση. Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση απαντήσει μικτά στην 

ερώτηση 1, πρέπει σύμφωνα με το διάγραμμα του ερωτηματολογίου (εικόνα 4.11) να 

της γίνει τόσο η ερώτηση 2 όσο και η ερώτηση 5. 

Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η ροή των ερωτήσεων στις επιχειρήσεις που 

επιλέγουν και τις δύο απαντήσεις σε μια ερώτηση είναι από πάνω προς τα κάτω και 

από αριστερά προς τα δεξιά στη δενδρική δομή του ερωτηματολογίου της έρευνας. 

Αυτό σημαίνει ότι εξαντλείται πρώτα ο αριστερός υποκλάδος της συγκεκριμένης 

ερώτησης και στη συνέχεια εξετάζεται ο δεξιός υποκλάδος. Αν για παράδειγμα μια 

επιχείρηση απαντήσει στην ερώτηση 1 «ΝΑΙ» και στην ερώτηση 2 («Παρέχετε 
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προϊόντα ή υπηρεσίες;») «ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ», τότε πρώτα θα εξεταστεί η δραστηριότητά 

της που αφορά τα προϊόντα (αριστερός υποκλάδος) και έπειτα η δραστηριότητα που 

αφορά τις υπηρεσίες που παρέχει. Κατά συνέπεια, η επόμενη ερώτηση που θα της 

υποβληθεί θα είναι η ερώτηση 3 και – αν σε αυτή απαντήσει «ΟΧΙ» – έπειτα η 

ερώτηση 5. Έτσι θα καταταχθεί σε ένα στρώμα η επιχείρηση όσον αφορά τα προϊόντα 

της και στη συνέχεια θα εξεταστούν οι υπηρεσίες της, με τη βοήθεια της ερώτησης 4 

και – αναλόγως της απάντησής της στην ερώτηση αυτή – της ερώτησης 6 ή της 5. 

Από προγραμματιστικής άποψης, η ροή των ερωτήσεων μπορεί να υλοποιείται 

με μία λίστα τύπου LIFO (Last In First Out), στην οποία θα μπαίνουν οι ερωτήσεις 

στις οποίες η επιχείρηση απάντησε «ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ». Μόλις δηλαδή μια ερώτηση 

απαντιέται με τον τρόπο αυτό, θα καταχωρείται στη λίστα αυτή και θα εξετάζεται ο 

αριστερός υποκλάδος της. Αν κατά την εξέταση του υποκλάδου της απαντηθεί και 

άλλη ερώτηση με μικτό τρόπο, θα καταχωρείται και αυτή στη λίστα και θα εξετάζεται 

ο δικός της αριστερός υποκλάδος. Μόλις ολοκληρωθεί η εξέταση του αριστερού 

κλάδου της δεύτερης ερώτησης και η επιχείρηση καταταχθεί σε κάποιο στρώμα, το 

ερωτηματολόγιο ανατρέχει στη λίστα LIFO και εξάγει την πρώτη καταχώρηση 

(δεύτερη μικτή ερώτηση), διαγράφοντάς την παράλληλα από τη λίστα. Στη συνέχεια 

εξετάζει το δεξιό υποκλάδο της ερώτησης αυτής, μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση 

και να καταταχθεί η επιχείρηση σε κάποιο στρώμα. Μόλις γίνει αυτό, ανατρέχει ξανά 

στη λίστα LIFO και εξάγει την πρώτη (και τελευταία πλέον) καταχώρηση, η οποία 

είναι η πρώτη χρονικά ερώτηση που απαντήθηκε με μικτό τρόπο, διαγράφοντάς την 

παράλληλα από τη λίστα. Έπειτα εξετάζεται ο δεξιός υποκλάδος της ερώτησης αυτής 

και η επιχείρηση κατατάσσεται σε ένα (τρίτο) στρώμα. Εφόσον πλέον η λίστα LIFO 

είναι κενή, η διαδικασία ολοκληρώνεται. 

Στην εικόνα 4.12 παρουσιάζεται η ροή των ερωτήσεων στην (ακραία) 

περίπτωση μιας επιχείρησης που απαντά με μικτό τρόπο σε όλες τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου. 
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Εικόνα 4.12: Ροή ερωτήσεων όταν όλες οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 

απαντώνται με μικτό τρόπο («ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ» 
 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, οι ερωτήσεις οι οποίες 

συναντώνται περισσότερες από μία φορά στη δενδρική δομή του ερωτηματολογίου 

είναι η ερώτηση 5 (τρεις φορές) και οι ερωτήσεις 2 και 6 (από δύο φορές). Συνέπεια 

αυτού είναι το ότι μια επιχείρηση που έχει απαντήσει με μικτό τρόπο σε κάποια/ες 

ερώτηση/εις του ερωτηματολογίου είναι πιθανόν να συναντήσει την ίδια ερώτηση 

δεύτερη ή και τρίτη φορά κατά τη διαδικασία της έρευνας. Αυτό βέβαια δεν είναι 

λάθος, καθώς η ερώτηση που επαναλαμβάνεται αναφέρεται σε διαφορετική 

δραστηριότητα – Line of Business της επιχείρησης. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση 

που στην ερώτηση 1 απάντησε «ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ», όταν κατά την εξέταση του δεξιού 

υποκλάδου της ερώτησης 1 απαντήσει «ΝΑΙ» στην ερώτηση 5, τότε θα ξαναπεράσει 

από την ερώτηση 2, την οποία είχε συναντήσει κατά την εξέταση του αριστερού 

υποκλάδου της ερώτησης 1. Ενώ όμως η ερώτηση 2 («Παρέχετε προϊόντα ή 

υπηρεσίες;») την πρώτη φορά αφορούσε τη δραστηριότητά της που σχετίζονταν με 

τις ICT, δηλαδή με Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες – Νέες Τεχνολογίες (αριστερός 

υποκλάδος της ερώτησης 1), τη δεύτερη φορά θα αφορά το κομμάτι της 

δραστηριότητας της επιχείρησης που δε σχετίζεται με τις ICT. Μάλιστα, όπως 

φαίνεται στην εικόνα 4.12, όταν μια επιχείρηση απαντά με μικτό τρόπο σε όλες τις 

ερωτήσεις, μετά την ερώτηση 5 του δεξιού υποκλάδου της ερώτησης 4 γίνεται ξανά η 
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ερώτηση 5 αλλά πλέον για το δεξιό υποκλάδο της ερώτησης 1. Αυτό μάλιστα 

συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις (βλ. εικόνα 4.13). 

 

  
Εικόνα 4.13: Δύο περιπτώσεις επανάληψης της ερώτησης 5 δύο φορές συνεχόμενα.  

Σε κόκκινο κύκλο είναι οι δοθείσες απαντήσεις 
 

Επειδή λοιπόν είναι πιθανό να επαναληφθούν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της 

απάντησης του ερωτηματολογίου από μια επιχείρηση μικτού χαρακτήρα, είναι 

απαραίτητο να αλλάξει το λεκτικό των συγκεκριμένων ερωτήσεων, διευκρινίζοντας 

τη δραστηριότητα που αφορούν, για να μην υπάρχει σύγχυση από την πλευρά της 

επιχείρησης. Έτσι, κατά την υλοποίηση του ερωτηματολογίου (βλ. υποκεφάλαιο 5.3) 

δημιουργήθηκε μηχανισμός ελέγχου επανάληψης της ίδιας ερώτησης και – στην 

περίπτωση που αυτό διαπιστώνονταν – διασαφήνισης της ερώτησης στον 

εξεταζόμενο τομέα δραστηριότητας. 

 

4.5.4 Αλγόριθμος Υπολογισμού Μέτρησης των Ποσοστώσεων Κατάταξης για τις 
Επιχειρήσεις Μικτού Χαρακτήρα 

 

Όπως έχει αναφερθεί, όταν οι επιχειρήσεις απαντούν χωρίς να χρησιμοποιήσουν 

μικτή απάντηση στις ερωτήσεις της έρευνας, τα αποτελέσματα προκύπτουν με απλό 

τρόπο. Συγκεκριμένα, η δομή του ερωτηματολογίου οδηγεί στην κατάταξη της 

επιχείρησης σε ένα από τα 4+1 στρώματα του ερευνητικού πλαισίου και το σύνολο 

του κύκλου εργασιών και του αριθμού εργαζομένων της επιχείρησης αποδίδεται στο 

συγκεκριμένο στρώμα. Όταν όμως οι επιχειρήσεις απαντούν με μικτό τρόπο σε 

κάποια/ες ερώτηση/εις της έρευνας, η κατάταξή τους στα στρώματα που ανήκουν 
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αποτελεί πιο σύνθετη διαδικασία. Στην ενότητα αυτή αναλύεται ο αλγόριθμος 

υπολογισμού των ποσοστώσεων ανά στρώμα για τις επιχειρήσεις αυτές, σε σχέση με 

τα δύο μετρούμενα μεγέθη της έρευνας. 

Αρχικά πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμα και όταν δίνονται μικτές απαντήσεις από 

κάποια επιχείρηση, υπάρχει περίπτωση η επιχείρηση αυτή να ανήκει σε ένα μόνο 

στρώμα. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση μπορεί να δώσει τις εξής απαντήσεις: 

 

Ερώτηση 1: «ΝΑΙ», Ερώτηση 2: «ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ», Ερώτηση 3: «ΟΧΙ»,  

Ερώτηση 5: «ΝΑΙ»,  Ερώτηση 4: «ΟΧΙ», Ερώτηση 6: «ΝΑΙ». 

 

Στην περίπτωση αυτή, όπως συμπεραίνεται από την δομή του ερωτηματολογίου 

(εικόνα 4.11), η επιχείρηση κατατάσσεται στο στρώμα 4 τόσο για τον αριστερό όσο 

και για το δεξιό υποκλάδο της ερώτησης 2. Άρα, παρόλο που απάντησε σε μια 

ερώτηση μικτά, ανήκει εξολοκλήρου στο στρώμα 4 και τα μετρούμενα μεγέθη της 

αποδίδονται εξολοκλήρου στο συγκεκριμένο στρώμα. 

Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις μικτού χαρακτήρα επιχειρήσεων, που 

ανήκουν σε περισσότερα του ενός στρώματα, είναι απαραίτητος ο υπολογισμός των 

ποσοστώσεών τους ανά στρώμα σε σχέση με τα μετρούμενα μεγέθη. Όπως 

αναλύθηκε στην ενότητα 4.4.6, ο υπολογισμός αυτός γίνεται με την απόδοση από την 

ίδια την επιχείρηση ποσοστών επί των απαντήσεων μιας ερώτησης στην οποία 

απαντούν μικτά, ποσοστών που αφορούν τόσο τον κύκλο εργασιών όσο και τον 

αριθμό εργαζομένων της. Τα δύο μεγέθη αυτά δε σχετίζονται και για αυτό το λόγο 

είναι απαραίτητο η επιχείρηση να παρέχει ποσοστώσεις και για τα δύο μεγέθη στις 

ερωτήσεις που απαντάει μικτά. Παρόλο όμως που οι ποσοστώσεις των μεγεθών 

αυτών είναι διαφορετικές, ο αλγόριθμος υπολογισμού του συνολικού ποσοστού κάθε 

στρώματος στο οποίο ανήκει η επιχείρηση είναι ίδιος και για τα δύο αυτά μετρούμενα 

μεγέθη. Ο αλγόριθμος αυτός παρουσιάζεται παρακάτω και ισχύει τόσο για τις 

ποσοστώσεις του κύκλου εργασιών, όσο και για αυτές του αριθμού εργαζομένων. 

Η δενδρική δομή του ερωτηματολογίου ξεκινάει από την ερώτηση 1 (πρώτος 

κόμβος του δένδρου) και καταλήγει στα 4+1 στρώματα (κόμβοι στις άκρες των 

κλάδων του δένδρου). Το ποσοστό του κάθε στρώματος – τερματικού κόμβου είναι 

το γινόμενο των ποσοστών όλων των πατρικών του κόμβων (κόμβων από τους 
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οποίους προήλθε) μέχρι τη βάση του δένδρου (πρώτος κόμβος). Ο κάθε κόμβος του 

δένδρου, καθώς είναι μια δυαδική ερώτηση, έχει δύο δυνατές 

κατευθύνσεις/υποκλάδους, αριστερά και δεξιά, όπως φαίνεται στην εικόνα 4.11. 

Ονομάζουμε τα ποσοστά της κάθε κατεύθυνσης ως «ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ» και 

«ΔΕΞΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ» ή για συντομία «αρ%» και «δε%». Όταν σε μια ερώτηση-

κόμβο επιλέγεται η μία απάντηση-κατεύθυνση, το ποσοστό αυτής είναι ίσο με τη 

μονάδα (100%), ενώ το ποσοστό της άλλης κατεύθυνσης είναι μηδέν (0%). Όταν 

όμως μια επιχείρηση επιλέξει να δώσει μικτή απάντηση, πρέπει να προσδιορίσει το 

αριστερό και το δεξιό ποσοστό της ερώτησης-κόμβου αυτής. Τα ποσοστά αυτά είναι 

συμπληρωματικά, ισχύει δηλαδή για όλους τους κόμβους η σχέση: 

αρ% = 1 – δε% 

Στην εικόνα 4.14 αριθμούνται οι δέκα κόμβοι του ερωτηματολογίου με τους 

κωδικούς Κ1 έως Κ10 και τα ποσοστά αρ% και δε %. 

 

 
Εικόνα 4.14. Κωδικοποίηση των κόμβων του ερωτηματολογίου 

 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 4.14, κάποια από τα 4+1 στρώματα του ερευνητικού 

πλαισίου υπάρχουν μόνο σε έναν τερματικό κόμβο του δένδρου του 

ερωτηματολογίου, ενώ άλλα υπάρχουν σε πολλούς τερματικούς κόμβους.  
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Συγκεκριμένα, ο αριθμός τερματικών κόμβων ανά στρώμα είναι  ο εξής: 

 Στρώμα 1: Ένας τερματικός κόμβος 

 Στρώμα 2: Ένας τερματικός κόμβος 

 Στρώμα 3: Δύο τερματικοί κόμβοι 

 Στρώμα 4: Τέσσερις τερματικοί κόμβοι 

 Στρώμα 5 (ΕΚΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ): Τρεις τερματικοί κόμβοι 

 

Όπως προαναφέραμε, το ποσοστό κάθε τερματικού κόμβου αποτελείται από το 

γινόμενο των ποσοστών των κατευθύνσεων όλων των πατρικών του κόμβων που 

οδήγησαν σε αυτό. Έτσι, το ποσοστό του στρώματος 1 προκύπτει από το γινόμενο 

(αρ% Κ1 * αρ% Κ2 * αρ% Κ3). Όσον αφορά τα στρώματα που υπάρχουν σε 

περισσότερους του ενός τερματικούς κόμβους, το συνολικό ποσοστό τους προκύπτει 

από το άθροισμα των ποσοστών των τερματικών τους κόμβων. Ο πίνακας 4.6 

παρουσιάζει τον τρόπο υπολογισμό των ποσοστώσεων για τα 4+1 στρώματα του 

θεωρητικού πλαισίου. 

 

Πίνακας 4.6: Τύποι υπολογισμού ποσοστών στρωμάτων 
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

Στρώμα 1 (αρ% Κ1 * αρ% Κ2 * αρ% Κ3) 
Στρώμα 2 (αρ% Κ1 * δε% Κ2 * αρ% Κ5 * αρ% Κ6) 
Στρώμα 3 (αρ% Κ1 * δε% Κ2 * αρ% Κ5 * δε% Κ6) + (δε% Κ1 * αρ% Κ8 * δε% Κ9 * 

δε% Κ10) 
Στρώμα 4 (αρ% Κ1 * αρ% Κ2 * δε% Κ3 * αρ% Κ4) + (αρ% Κ1 * δε% Κ2 * δε% Κ5 * 

αρ% Κ7) + (δε% Κ1 * αρ% Κ8 * αρ% Κ9) + (δε% Κ1 * αρ% Κ8 * δε% Κ9 
* αρ% Κ10) 

Στρώμα 5 
(ΕΚΤΟΣ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) 

(αρ% Κ1 * αρ% Κ2 * δε% Κ3 * δε% Κ4) + (αρ% Κ1 * δε% Κ2 * δε% Κ5 * 
δε% Κ7) + (δε% Κ1 * δε% Κ8) 

 

Επισημαίνεται ότι για κάθε ερευνώμενη επιχείρηση υπολογίζονται ποσοστά 

μόνο για τα στρώματα στα οποία κατατάχθηκε η επιχείρηση μέσα από τη δενδρική 

δομή του ερωτηματολογίου της έρευνας. Επίσης ότι ποσοστά υπολογίζονται τόσο επί 

του κύκλου εργασιών όσο και επί του αριθμό εργαζομένων, εφόσον η επιχείρηση 

δίνει ξεχωριστές ποσοστώσεις για τα δύο αυτά.  
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4.6  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Στην ενότητα αυτή αναλύεται η στατιστική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε 

στα πλαίσια της παρούσας έρευνας. Αρχικά αναλύεται η στατιστική μεθοδολογία της 

εργασίας του CREC, ενώ στη συνέχεια παρατίθενται και τεκμηριώνονται οι βασικές 

παράμετροι της στατιστικής μεθοδολογίας που επιλέχθηκε. Σε όλο το υποκεφάλαιο 

αυτό επισημαίνονται και αιτιολογούνται οι ομοιότητες και οι διαφορές των δύο 

μεθοδολογιών, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, καθώς και οι αιτίες της 

διαφοροποίησής τους. 

 

4.6.1 Στατιστική Μεθοδολογία της Εργασίας του CREC 

 

Ο ερευνητικός στόχος της εργασίας του CREC ήταν η μέτρηση των τεσσάρων 

στρωμάτων της ψηφιακής οικονομίας βάσει των μεγεθών του κύκλου εργασιών και 

του αριθμού εργαζομένων και η κατάρτιση των σχετικών ενδεικτών. Δεν αποτέλεσε 

ερευνητικό στόχο ο προσδιορισμός της ψηφιακής οικονομίας στο πλαίσιο της 

συνολικής οικονομίας. Αυτό έχει ως συνέπεια τη μερική διαφοροποίηση της 

στατιστικής μεθοδολογίας της παρούσας έρευνας σε σχέση με την εργασία του 

CREC. Παρακάτω αναλύονται οι παράμετροι της στατιστικής μεθοδολογίας του 

CREC και επισημαίνεται – όπου χρειάζεται – ο λόγος για τον οποίο 

διαφοροποιούνται στα πλαίσια της παρούσας έρευνας. 

Ο στατιστικός πληθυσμός της έρευνας του CREC δεν ήταν απόλυτος, ούτε εκ 

των προτέρων γνωστός. Με βάση τις γνώσεις σχετικά με τα είδη και τις κατηγορίες 

των επιχειρήσεων που αποτελούν το διαδίκτυο, καταρτίστηκε ένας κατάλογος (master 

list) των εταιρειών των ΗΠΑ που τεκμηριωμένα συμμετέχουν στη διαδικτυακή 

οικονομία. Ο κατάλογος αυτός περιέλαβε τόσο πλήρως διαδικτυακές επιχειρήσεις, 

όσο και μερικώς διαδικτυακές. Για τη δημιουργία της master list, το σκεπτικό της 

έρευνας ήταν ότι εάν μια επιχείρηση συμμετέχει στη διαδικτυακή οικονομία, θα 

πρέπει να βρίσκονται στο διαδίκτυο (World Wide Web). Για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι κατάλογοι και online directories, όπως Yahoo, Excite, 

HotBot και άλλες δευτερογενείς πηγές. Έγινε προσπάθεια να εξασφαλιστεί ότι 

περιλαμβάνονται όλες οι μεγάλες εταιρίες, οι οποίες δημιουργούν το μεγαλύτερο 
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μέρος των εσόδων και του αριθμού εργαζομένων του κάθε στρώματος της ψηφιακής 

οικονομίας. Από τους διαδικτυακούς καταλόγους συλλέχθηκαν οι επιχειρήσεις των 

στρωμάτων 1 και 2 (διαδικτυακή υποδομή και εφαρμογές). Για τις επιχειρήσεις των 

στρωμάτων 3 και 4, χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων της εταιρίας Netcraft, η 

οποία περιέχει όλους τους διαδικτυακούς τόπους που έχουν δυνατότητα ασφαλών 

συναλλαγών, μέσω χρήσης Secure Socket Layers (SSL). Έγινε λοιπόν η παραδοχή ότι 

τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που πωλούνται απευθείας μέσω διαδικτύου συνεπάγονται 

δυνατότητα ασφαλούς επικοινωνίας και συναλλαγών. Αποκλείστηκαν λοιπόν από τον 

πληθυσμό όσες εταιρίες δεν είχαν υποδομή ασφάλειας συναλλαγών, όπως και όσες 

εταιρίες είχαν έσοδα από δραστηριότητες που δε σχετίζονταν με συναλλαγές (non-

transactional), όπως διαδικτυακή διαφήμιση. Η εκτίμηση του CREC είναι ότι οι 

περιπτώσεις αυτές δεν αποτελούν μεγάλο κομμάτι της ψηφιακής οικονομίας. 

Επιπλέον, ειδικά για το στρώμα 3 χρησιμοποιήθηκαν διαδικτυακοί κατάλογοι (όπως 

Yahoo) για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, όπως διαδικτυακά ταξιδιωτικά 

και μεσιτικά γραφεία. Το τελικό master list (στατιστικός πληθυσμός) περιλάμβανε 

περίπου 34.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Σημειώνεται ότι 

το σύνολο των επιχειρήσεων των ΗΠΑ τη χρονική περίοδο της έρευνας ήταν περίπου 

13 εκατομμύρια επιχειρήσεις – συνεπώς ο στατιστικός πληθυσμός ήταν περίπου το 

2,6% του συνόλου των επιχειρήσεων της οικονομίας των ΗΠΑ. 

Η στατιστική μεθοδολογία της έρευνας του CREC ήταν εξίσου σύνθετη. Για τις 

επιχειρήσεις του στρώματος 1 (διαδικτυακής υποδομής), καθότι ο αριθμός τους δεν 

ήταν μεγάλος, ακολουθήθηκε απογραφική μέθοδος μέσω συνεντεύξεων και 

αναλύσεων ετήσιων εκθέσεων και λοιπών δευτερογενών πηγών. Για το στρώμα 2 η 

εργασία του CREC δεν αναφέρει τη στατιστική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε – 

πιθανώς και σε αυτό το στρώμα να έγινε απογραφή, αφού και ο τρόπος 

προσδιορισμού του πληθυσμού του στρώματος ήταν κοινός με το στρώμα 1. Όσον 

αφορά τα στρώματα 3 και 4, ακολουθήθηκε κοινή μεθοδολογία, η οποία όμως 

διαφοροποιούνταν ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, στις 

μεγάλες επιχειρήσεις (με ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 25 εκατομμυρίων 

δολαρίων) πραγματοποιήθηκαν εις βάθος συνεντεύξεις, αναλύσεις ετήσιων εκθέσεων 

και συλλογή δεδομένων σχετικά με την εταιρεία και τα προϊόντα της από 

βιβλιογραφία και διαδικτυακές πηγές. Για τις μικρότερες επιχειρήσεις 
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πραγματοποιήθηκε τυχαία δειγματοληψία και η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η 

τηλεφωνική συνέντευξη. Συνολικά και για τα τέσσερα στρώματα, 

πραγματοποιήθηκαν περίπου 300 εις βάθος έρευνες μέσω συνεντεύξεων, αναλύσεων 

ετήσιων εκθέσεων, βιβλιογραφίας και λοιπών δευτερογενών πηγών και 2.830 

τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Καθώς ο στατιστικός πληθυσμός που ορίστηκε 

απαριθμούσε περίπου 34.000 επιχειρήσεις, το δείγμα της έρευνας ήταν της τάξεως 

του 9%. Ορισμένα άλλα σημεία της μεθοδολογίας του CREC που πρέπει να 

επισημανθούν είναι τα εξής: 

 Ο προσδιορισμός του αριθμού εργαζομένων που σχετίζονται με τη 

διαδικτυακή δραστηριότητα των επιχειρήσεων έγινε σε αρκετές περιπτώσεις 

βάσει της αναλογίας των διαδικτυακών εσόδων ως προς τα συνολικά έσοδα 

της επιχείρησης. Η εργασία του CREC εκτιμά ότι αυτή η μέθοδος 

υπολογισμού είναι κοντά στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις 

βρίσκονται στην πρώιμη φάση της διαδικτυακής τους ανάπτυξης. 

 Η μέτρηση των ποσοστών των μετρούμενων μεγεθών στις επιχειρήσεις που 

ανήκουν σε περισσότερα του ενός στρώματα έγινε βάσει ανάλυσης των 

προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που παρέχουν. 

 Την εργασία του CREC απασχόλησε αρκετά το ζήτημα της επικάλυψης 

(overlap)  του κύκλου εργασιών σε ένα ή περισσότερα στρώματα. 

Συγκεκριμένα, η έρευνα του CREC θεωρεί ότι υπάρχει το πρόβλημα της 

διπλής μέτρησης του κύκλου εργασιών τόσο εντός ενός στρώματος είτε 

διαστρωματικά, στις παρακάτω περιπτώσεις: 

o Διπλή μέτρηση (double counting) εντός ενός στρώματος. Το πρόβλημα 

της διπλής μέτρησης σε ένα στρώμα δημιουργείται όταν αγαθά ή 

υπηρεσίες που πωλούνται από μια εταιρεία – για παράδειγμα έναν 

κατασκευαστή εξαρτημάτων Η/Υ – αγοράζονται και μεταπωλούνται 

(συνήθως με την προσθήκη ποσοστού κέρδους ή προστιθέμενης αξίας) 

από άλλες επιχειρήσεις – για παράδειγμα διανομείς ή μεταπωλητές 

των εξαρτημάτων αυτών. Αυτό, σύμφωνα με το CREC, δημιουργεί 

τεχνητή διόγκωση του τομέα των εσόδων στο στρώμα 1 της ψηφιακής 

οικονομίας. Ως εκ τούτου επιχειρήθηκε να μειωθούν οι 

ενδοστρώματικές επικαλύψεις – διπλές καταμετρήσεις του κύκλου 
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εργασιών που δημιουργείται από ίδια προϊόντα/υπηρεσίες σε 

διαφορετικές επιχειρήσεις. Αυτό έγινε μέσω αποκλεισμού προσθήκης 

του κύκλου εργασιών επιχειρήσεων οι οποίες μεταπωλούν προϊόντα τα 

οποία έχουν ήδη καταμετρηθεί στο συγκεκριμένο στρώμα. 

o Διπλή μέτρηση (double counting) σε διαφορετικά στρώματα. Αυτό το 

ζήτημα προκύπτει μεταξύ των στρωμάτων 1 ή 2 και του στρώματος 4 

και αφορά κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν 

επιχειρήσεις που ανήκουν σε περισσότερα του ενός στρώματα, ένα εκ 

των οποίων είναι το στρώμα 4. Οι συγκεκριμένες εταιρίες παρέχουν 

προϊόντα ή υπηρεσίες που ανήκουν στη διαδικτυακή υποδομή ή/και 

στις εφαρμογές διαδικτύου, μέρος των οποίων πωλούν μέσω 

διαδικτύου. Ένας κατασκευαστής εξαρτημάτων Η/Υ (πχ. Dell), με 

προϊόντα διαδικτυακής υποδομής (στρώμα 1) τα οποία πουλάει και 

μέσω διαδικτύου (στρώμα 4). Προφανώς ο κύκλος εργασιών των 

πωληθέντων μέσω διαδικτύου προϊόντων της εταιρίας δε μπορεί να 

προστεθεί τόσο στο στρώμα 1 όσο και στο στρώμα 4. Η επίλυση του 

προβλήματος αυτού περιλαμβάνει τη διάγνωση αυτών των 

περιπτώσεων και την απόδοση του κύκλου εργασιών τους στα 

στρώματα 1 ή 2 και όχι στο στρώμα 4. 

 Δεν αποδόθηκε το σύνολο του κύκλου εργασιών που προέρχεται από 

προϊόντα πληροφορικής στο στρώμα 1 και 2. Το CREC έκανε κάποιες 

εκτιμήσεις-παραδοχές σχετικά με το ποσοστό των προϊόντων πληροφορικής 

των οποίων η χρήση συνδέεται με το διαδίκτυο. Έτσι, δεδομένου ότι δεν είναι 

όλοι οι Η/Υ συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, υπολογίστηκε ότι μόνο το 60% των 

πωλήσεων Η/Υ μπορεί να αποδοθεί στο στρώμα 1 (υποδομή διαδικτύου), 

καθότι εκτιμήθηκε πως μόνο το 90% των Η/Υ στα νοικοκυριά και το 50% 

στις επιχειρήσεις συνδέονται στο διαδίκτυο. Ανάλογες εκτιμήσεις έγιναν και 

για τα δικτυακά προϊόντα, δεδομένου ότι κάποια από αυτά χρησιμοποιούνται 

για τοπικά δίκτυα, τα οποία δε συνδέονται με το διαδίκτυο. 

 Δε μετρήθηκαν οι δευτέρου ή τρίτου βαθμού επιπτώσεις της ψηφιακής 

οικονομίας στη συνολική οικονομία. Για παράδειγμα, ένα λογιστικό γραφείο 

που λειτουργεί παραδοσιακά μπορεί να οφείλει ένα μέρος ή και το σύνολο 
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πιθανώς της δραστηριότητάς του σε επιχειρήσεις που ανήκουν στην ψηφιακή 

οικονομία. Παρόλα αυτά, ο κύκλος εργασιών του που σχετίζεται με τις 

επιχειρήσεις αυτές δε λήφθηκε υπόψη στα πλαίσια της έρευνας του CREC, 

δεδομένου ότι το συγκεκριμένο λογιστικό γραφείο του παραδείγματος δεν 

ανήκει βάσει της δραστηριότητάς του σε κανένα από τα τέσσερα στρώματα 

της ψηφιακής οικονομίας. 

 

4.6.2 Στατιστική Μεθοδολογία της Παρούσας Έρευνας 

 

Στην ενότητα αυτή αναλύεται η στατιστική μεθοδολογία της παρούσας έρευνας 

και επισημαίνονται οι τομείς που διαφοροποιήθηκε από την εργασία του CREC, 

τεκμηριώνοντας το λόγο για τον οποίο έγινε αυτό. Η ανάλυση της στατιστικής 

μεθοδολογίας χωρίζεται στις εξής ενότητες: 

 Στατιστικός πληθυσμός 

 Μέθοδος συλλογής στοιχείων 

 Μέγεθος δείγματος 

 Μέθοδος διενέργειας της έρευνας 

 

4.6.2.1 Στατιστικός πληθυσμός 

 

Ο στατιστικός πληθυσμός, όπως αναλύθηκε στην ενότητα 4.2.1, αποτελείται 

από 27.498 επιχειρήσεις από τη βάση δεδομένων της HELLASTAT. Ο πληθυσμός 

αυτός δημιουργήθηκε από τις 65.500 επιχειρήσεις που περιέχονται στη βάση της 

HELLASTAT, εξαιρώντας τις επιχειρήσεις που άνηκαν σε οποιαδήποτε από τις 

παρακάτω κατηγορίες-συνθήκες : 

o δεν έχουν καταχωρημένα στοιχεία κύκλου εργασιών ούτε για το 2003 ούτε για 

το 2006 (ερευνώμενα έτη) στη βάση της HELLASTAT 

o δεν έχουν καταχωρημένη επωνυμία στη βάση της HELLASTAT 

o δεν έχουν καταχωρημένο τηλ/φαξ στη βάση της HELLASTAT 

o δεν έχουν καταχωρημένη δραστηριότητα στη βάση της HELLASTAT 

Αντίθετα με την εργασία του CREC, στην οποία ο πληθυσμός της έρευνας 

αποτελούνταν από μια master list που καταρτίστηκε από διάφορες ετερόκλητες 



Διδακτορική διατριβή Κωνσταντίνου Σφακιανάκη   163 

δευτερογενείς λίστες και πηγές, η παρούσα εργασία ακολούθησε μια πιο στατιστικά 

τεκμηριωμένη και αποδεκτή μεθοδολογία. Επιλέχθηκε να περιληφθούν όλες οι 

ελληνικές επιχειρήσεις στο στατιστικό πληθυσμό, ανεξαρτήτως του αν σχετίζονταν 

με την ψηφιακή οικονομία ή όχι. Όπως αναλύθηκε στην ενότητα 4.2.1, η πιο 

ενδεδειγμένη (συγκριτικά πιο πλήρης, ενημερωμένη και επεξεργάσιμη) βάση 

δεδομένων ελληνικών επιχειρήσεων που βρέθηκε ήταν η βάση της HELLASTAT. 

Από αυτήν εξαιρέθηκαν οι επιχειρήσεις που είχαν ελλιπή στοιχεία στη βάση (κυρίως 

το στοιχείο του κύκλου εργασιών) και έτσι η παρούσα έρευνα κατέληξε στον τελικό 

στατιστικό πληθυσμό των 27.498 επιχειρήσεων. 

 

4.6.2.2 Μέθοδος συλλογής στοιχείων 

 

Η μέθοδος συλλογής στοιχείων δε θα μπορούσε φυσικά να είναι η απογραφή, 

λόγω περιορισμένων χρονικών και ανθρώπινων πόρων της παρούσας έρευνας. 

Επιλέχθηκε λοιπόν η δειγματοληψία. Όπως είναι γνωστό, από τις διαφορετικές 

μεθόδους δειγματοληψίας, αυτή που παράγει τα πιο αξιόπιστα αποτελέσματα είναι η 

τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Εξετάστηκε λοιπόν αν υπάρχει κάποιο 

χαρακτηριστικό στοιχείο στον πληθυσμό που μπορεί να στρωματοποιήσει τον 

πληθυσμό και το δείγμα σε στρώματα ομοειδούς συμπεριφοράς και στατιστικών 

αποτελεσμάτων. Πράγματι, όπως διαπιστώθηκε και τεκμηριώθηκε στις ενότητες 4.4.2 

και 4.4.3, το στοιχείο του κλάδου δραστηριότητας των επιχειρήσεων είναι βασικό 

κριτήριο κατάταξής τους στα στρώματα του ερευνητικού πλαισίου. Το είδος των 

προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει η κάθε επιχείρηση την κατατάσσουν στο 

ανάλογο στρώμα της ψηφιακής οικονομίας. Όπως φαίνεται στον πίνακα 4.4, τα 

κριτήρια «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» και «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ», τα οποία συνδέονται με τον κλάδο δραστηριότητας της 

επιχείρησης, καθορίζουν αν αυτή κατατάσσεται στα στρώματα 1,2 ή 3, ενώ το 

κριτήριο «ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ» – που δε συνδέεται με τον κλάδο δραστηριότητας 

– καθορίζει την κατάταξη στο στρώμα 4. Ακόμα όμως και το κριτήριο του τρόπου 

διάθεσης, το οποίο φαινομενικά δε συνδέεται με το είδος της δραστηριότητας της 

επιχείρησης, σχετίζεται και αυτό με τα προϊόντα ή της υπηρεσίες της. Αυτό συμβαίνει 

γιατί πολλά είδη (όπως για παράδειγμα γάλα, τσιγάρα, έπιπλα, υπηρεσίες προσωπικής 
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περιποίησης) είναι απίθανο να αγοραστούν μέσω διαδικτύου, ενώ άλλα είδη (όπως 

ηλεκτρονικές συσκευές, πρώτες ύλες, αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία) 

είναι πολύ συνηθισμένο να αγοράζονται μέσω διαδικτύου. Όλα τα παραπάνω 

οδηγούν  στη διαπίστωση ότι οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο 

κλάδο δραστηριότητας έχουν παρόμοια συμπεριφορά ως προς τα ζητούμενα της 

παρούσας έρευνας και συνεπώς τα αποτελέσματά τους δεν έχουν μεγάλη απόκλιση. 

Έτσι  η μέθοδος συλλογής στοιχείων που ακολουθήθηκε από την παρούσα 

έρευνα είναι τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία, με τον κλάδο 

δραστηριότητας να αποτελεί το κριτήριο στρωματοποίησης του πληθυσμού και του 

δείγματος. Επισημαίνεται η διαφοροποίηση της παρούσας έρευνας από τη μέθοδο 

συλλογής στοιχείων της εργασίας του CREC, που ακολούθησε έναν μικτό τρόπο, 

ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων (βλ. ενότητα 4.6.1). Είναι φανερό ότι η 

μέθοδος του CREC είναι λιγότερο στατιστικά τεκμηριωμένη και δεν περιέχει κανένα 

στοιχείο στρωματοποίησης. 

 

4.6.2.3 Μέγεθος δείγματος 

 

Το μέγεθος του δείγματος στην εργασία του CREC (περίπου 9%, βλ. ενότητα 

4.6.1) αφενός δεν τεκμηριώθηκε και αφετέρου αφορούσε μόνο τις επιχειρήσεις του 

πληθυσμού στις οποίες επιλέχθηκε να γίνει δειγματοληψία. Το ποσοστό του 9% 

φαίνεται σε πρώτη ανάγνωση μεγάλο, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι αφορά μόνο τις 

περίπου 34.000 επιχειρήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν ασφαλή συστήματα 

διαδικτυακών συναλλαγών (με χρήση Secure Socket Layers). Οι επιχειρήσεις αυτές 

αποτελούν μόνο το 2,6% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων των ΗΠΑ, που 

είναι 13 εκατομμύρια επιχειρήσεις. Μάλιστα, επειδή – όπως επισημαίνει το CREC – 

αρκετές εταιρίες διαθέτουν περισσότερους του ενός ιστοχώρους (web sites) με 

δυνατότητα ασφαλών συναλλαγών, το ποσοστό αυτό πιθανόν να είναι μικρότερο του 

2,6%. 

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, το μέγεθος του δείγματος καθορίστηκε με 

απόλυτα στατιστικό τρόπο. Σύμφωνα με τη θεωρία της στατιστικής, οι βασικοί 

παράμετροι που καθορίζουν το δείγμα είναι το επιθυμητό διάστημα εμπιστοσύνης και 

το  επιθυμητό επίπεδο εμπιστοσύνης. Τα πιο συνηθισμένα και αποδεκτά μεγέθη για 



Διδακτορική διατριβή Κωνσταντίνου Σφακιανάκη   165 

τις παραμέτρους αυτές είναι διάστημα εμπιστοσύνης +/- 5% και επίπεδο 

εμπιστοσύνης 95%. Αυτά τα μεγέθη επιλέχθηκαν από την παρούσα έρευνα, 

συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι τα ίδια μεγέθη καθόρισαν το δείγμα και σε άλλες 

σχετικά συναφείς έρευνες. Το συνολικό δείγμα της έρευνας που προκύπτει από το 

μέγεθος του στατιστικού πληθυσμού και την επιλογή του συγκεκριμένου 

διαστήματος και επιπέδου εμπιστοσύνης είναι  379 επιχειρήσεις, αριθμός που κρίθηκε 

εφικτός να ερευνηθεί στα πλαίσια της παρούσας έρευνας. 

Καθώς επιλέχθηκε η μέθοδος της τυχαίας δειγματοληψίας κατά στρώματα 

(κλάδους δραστηριότητας), το δείγμα των 379 επιχειρήσεων κατανέμεται αναλογικά 

κατά στρώμα. Τα στρώματα είναι οι 17 κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας 

σύμφωνα με το ΣΤΑΚΟΔ 2003. Οι ποσοστώσεις των στρωμάτων του πληθυσμού και 

του δείγματος, καθώς και η τελική σύσταση του δείγματος, φαίνεται στον πίνακα 4.7. 
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Πίνακας 4.7: Κατανομή του στατιστικού δείγματος  
ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΑΚΟΔ 2003 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Α: ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ 
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ 241 0,88 3 

Β: ΑΛΙΕΙΑ 136 0,49 2 
Γ: ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 124 0,45 2 
Δ: ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 6.011 21,86 82 
Ε: ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ 114 0,41 2 

ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.790 6,51 25 
Ζ: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 
ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

8.454 30,74 116 

Η: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 3.762 13,68 52 
Θ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1.393 5,07 19 

Ι: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  843 3,07 12 

Κ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, 
ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

3.373 12,27 46 

Λ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 44 0,16 1 

Μ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 277 1,01 4 
Ν: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 378 1,37 5 
Ξ: ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ Ή 
ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

558 2,03 8 

Ο: ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 
ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΑ 
ΧΡΗΣΗ 

0 0,00 0 

Π: ΕΤΕΡΟΔΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 0 0,00 0 
ΣΥΝΟΛΟ 27.498 100,00 379 
 

 

Η τυχαία δειγματοληψία κατά στρώματα έγινε με τη χρήση του ερευνητικού 

εργαλείου Research Randomizer (http://www.randomizer.org/form.htm). Οι 27.498 

επιχειρήσεις του πληθυσμού ταξινομήθηκαν πρωτευόντως κατά ΣΤΑΚΟΔ και 
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δευτερευόντως κατά ΑΦΜ και τους δόθηκε ένας αύξων αριθμός (Α/Α) με βάση την 

ταξινόμηση αυτή. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του Research Randomizer 

δημιουργήθηκαν οι λίστες των Α/Α που αποτελούν το δείγμα κάθε στρώματος, 

σύμφωνα με τον αριθμό των επιχειρήσεων του δείγματος ανά στρώμα (στήλη 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ» του πίνακα 4.7). 

 

4.6.2.4 Μέθοδος διενέργειας της έρευνας 

 

Η μέθοδος διενέργειας της έρευνας που ακολούθησε το CREC είναι σύνθετη 

και πολλαπλή, ενώ εξαρτάται από το μέγεθος των επιχειρήσεων (βλ. ενότητα 4.6.1). 

Όσον αφορά όμως την πλειονότητα των επιχειρήσεων που ερεύνησε, οι οποίες 

προέκυψαν από δειγματοληψία, η μέθοδος διενέργειας της έρευνας ήταν η 

τηλεφωνική συνέντευξη. Αυτή η μέθοδος επιλέχθηκε και στα πλαίσια της παρούσας 

έρευνας, για όλες όμως τις επιχειρήσεις που εξετάστηκαν. 

Παρακάτω αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε η τηλεφωνική 

συνέντευξη έναντι των υπολοίπων μεθόδων διενέργειας της έρευνας. Οι εναλλακτικές 

μέθοδοι που θα μπορούσαν να ακολουθηθούν και οι λόγοι για τους οποίους δεν 

επιλέχθηκαν είναι οι παρακάτω: 

 Η προσωπική συνέντευξη. Δεν ήταν δυνατή λόγω του μεγέθους της παρούσας 

έρευνας, δεδομένης της μεγάλης γεωγραφικής διασποράς των επιχειρήσεων 

και των περιορισμένων μέσων (ανθρώπινων, χρονικών, οικονομικών κλπ). 

 Η συμπλήρωση γραπτού ερωτηματολογίου μέσω ΦΑΞ ή συμβατικού 

ταχυδρομείου. Δεν επιλέχθηκε αφενός διότι το ερωτηματολόγιο της έρευνάς 

είναι δυναμικό και όχι στατικό και αφετέρου επειδή η γραπτή επικοινωνία με 

τις επιχειρήσεις δεν είναι πολύ πιθανή να φέρει αποτελέσματα. Συνήθως 

οποιαδήποτε αλληλογραφία ή φαξ που δεν αφορά τη δραστηριότητα μιας 

επιχείρησης, αλλά έχει ενημερωτικό ή ερευνητικό χαρακτήρα, δεν 

αντιμετωπίζεται με τη δέουσα προσοχή και συνήθως καταλήγει να χάνεται, να 

απαξιώνεται και να πετιέται. Ειδικά στην Ελλάδα, δεν υπάρχει υψηλό επίπεδο 

«στατιστικής συνείδησης», με αποτέλεσμα η μέθοδος αυτή να παρουσιάζει 

μεγάλο ποσοστό αποφυγής/άρνησης της συνέντευξης (non-response rate). 

Ακόμα ένας λόγος αποκλεισμού της μεθόδου αυτής είναι η ανάγκη για έλεγχο 
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και πιθανώς ενημέρωση των στοιχείων αλληλογραφίας που ήταν 

καταχωρημένα στη βάση της HELLASTAT για όλες τις επιχειρήσεις του 

δείγματος. 

 Η απάντηση ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου μέσω e-mail (ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου). Δεν επιλέχθηκε αφενός διότι δε διαθέτουν όλες οι επιχειρήσεις 

πρόσβαση στο διαδίκτυο και αφετέρου διότι δεν είναι δυνατή η πιστοποίηση 

του ανθρώπου που δίνει τις απαντήσεις, με αποτέλεσμα η αξιοπιστία των 

απαντήσεων να είναι αμφισβητήσιμη. Ενώ για να ακολουθηθεί αυτή η 

μέθοδος θα έπρεπε να γίνει τηλεφωνική επικοινωνία με όλες τις επιχειρήσεις 

του δείγματος για να ενημερωθεί το πεδίο του email τους, που υπάρχει στη 

βάση της HELLASTAT. 

 Η συμμετοχή σε μια διαδικτυακή ηλεκτρονική έρευνα (web-based survey). Ο 

πλέον σύγχρονος αυτός τρόπος έρευνας προϋποθέτει τη δημιουργία ενός 

ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε μορφή ιστοσελίδας και τη φιλοξενία του 

(hosting) σε κάποιο ιστοχώρο (web site), ώστε να είναι προσβάσιμη από την 

ερευνώμενη επιχείρηση μέσω διαδικτύου. Η επιχείρηση ενημερώνεται με 

κάποιον τρόπο (συνήθως με e-mail) για την έρευνα και καλείται να την 

απαντήσει διαδικτυακά (online). Ο τρόπος αυτός δεν επιλέχθηκε για τους 

ίδιους λόγους που δεν επιλέχθηκε η μέθοδος της απάντησης ενός 

ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου μέσω e-mail. 

Η τηλεφωνική συνέντευξη επιλέχθηκε γιατί ενδείκνυται περισσότερο από τις 

υπόλοιπες στη μορφή και τις απαιτήσεις της παρούσας έρευνας. Τα γενικά 

πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι η μικρή προσπάθεια που απαιτείται για την 

αποκατάσταση επαφής με τον ερευνώμενο, η ευκολία και η αμεσότητα της 

τηλεφωνικής επαφής, η τάση των ανθρώπων να μιλούν στο τηλέφωνο ευκολότερα 

από το να δέχονται μια επιτόπου επίσκεψη ή μια απρόσωπη επικοινωνία (όπως 

αλληλογραφία) και βεβαίως το χαμηλότερο κόστος που απαιτείται σε σχέση με άλλες 

μεθόδους. 

Πέρα όμως από τα γενικά πλεονεκτήματα της μεθόδου της τηλεφωνικής 

συνέντευξης, υπάρχουν και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παρούσας έρευνας, 

τα οποία οδήγησαν στην επιλογή αυτής της μεθόδου. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι 

τα εξής: 
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 Μικρός αριθμός ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις που θα γίνουν στην επιχείρηση, 

σύμφωνα με το διάγραμμα ροής του δυναμικού ερωτηματολογίου της έρευνας 

μπορεί να είναι από 2 έως 10 ερωτήσεις το μέγιστο (βλ. εικόνα 4.12). Η 

απάντηση σε κάθε μια από τις ερωτήσεις αυτές μπορεί να είναι μονολεκτική 

(αν είναι για παράδειγμα «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ») ή να χρειάζεται να απαντηθεί με 

ποσοστώσεις (εφόσον είναι μικτή – «ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ»). Κατά συνέπεια ο 

καθαρός χρόνος της τηλεφωνικής συνέντευξης είναι μικρός και υπολογίζεται 

ότι κυμαίνεται από μισό λεπτό έως 5 λεπτά το μέγιστο. Αυτός ο χρόνος 

ενδείκνυται για τη μέθοδο της τηλεφωνικής συνέντευξης, καθότι ο 

συνεντευξιαζόμενος δε χρειάζεται να αφιερώσει πολύ χρόνο στη συνέντευξη, 

ούτε να δεσμευτεί με κάποιο ραντεβού για να γίνει αυτή. 

 Ερωτήσεις μη εμπιστευτικού χαρακτήρα. Έχει παρατηρηθεί ότι – ιδιαίτερα 

στην Ελλάδα – οι επιχειρηματίες είναι επιφυλακτικοί στο να δίνουν δεδομένα 

της επιχείρησής τους, φοβούμενοι κατασκοπεία από τον ανταγωνισμό ή και 

από τις οικονομικές υπηρεσίες του κράτους. Το μόνο μέγεθος στα πλαίσια της 

παρούσας έρευνας που θα μπορούσε να τους δημιουργήσει διστακτικότητα 

είναι ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης. Καθώς όμως το μέγεθος αυτό το 

αντλεί η παρούσα έρευνα από τη βάση δεδομένων της HELLASTAT, δε 

χρειάζεται να γίνει κάποια ερώτηση σχετικά με το απόλυτο νούμερο του 

κύκλου εργασιών. Το μόνο που πιθανώς να ερωτηθεί ο συνεντευξιαζόμενος 

είναι η ποσόστωση του κύκλου εργασιών ανά απάντηση σε κάποια ερώτηση 

που θα απαντηθεί μικτά («ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ»). Είναι πολύ ευκολότερο και 

ψυχολογικά ασφαλέστερο για οποιαδήποτε επιχείρηση να παρέχει ως 

απάντηση ποσοστά παρά απόλυτα νούμερα. 

 Ερωτήσεις που πιθανώς να χρειάζονται κάποια επεξήγηση. Η μέθοδος της 

τηλεφωνικής συνέντευξης δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να εξηγήσει 

στον συνεντευξιαζόμενο τι σημαίνει για παράδειγμα η ερώτηση «ΟΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ INTERNET 'Η ΛΟΙΠΑ 

ΔΙΚΤΥΑ;» ή να του εξηγήσει την έννοια του μεσάζοντα, όπως αυτή 

διατυπώνεται στο θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας. 

 Στοχευμένη συνέντευξη. Για να υπάρχει αξιοπιστία στις απαντήσεις που 

δίνονται και κατά συνέπεια και στα αποτελέσματα της έρευνας, το 
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ερωτηματολόγιο πρέπει να απαντηθεί από το κατάλληλο άτομο μέσα στην 

κάθε επιχείρηση. Αυτός είναι ο βασικός τρόπος εξασφάλισης της αξιοπιστίας 

και ελέγχου των πρωτογενών δεδομένων που συλλέγει ο ερευνητής. Στην 

απρόσωπη έρευνα (πχ. μέσω αλληλογραφίας), ο ερευνητής βασίζεται στην 

καλή θέληση και υπευθυνότητα («στατιστική συνείδηση») της κάθε 

επιχείρησης για να πάρει τις σωστές απαντήσεις και δεν έχει κανέναν έλεγχο 

της διαδικασίας. Στη μέθοδο της τηλεφωνικής συνέντευξης δημιουργείται 

προσωπική επαφή, με αποτέλεσμα αφενός οι ερωτήσεις να απευθύνονται στο 

κατάλληλο άτομο, αφετέρου οι ερωτώµενοι να τείνουν να είναι ειλικρινείς. 

Εφόσον αποκατασταθεί η αρχική επαφή με το κατάλληλο άτομο και 

δημιουργηθεί στοιχειώδης σχέση εμπιστοσύνης, ο ερευνητής έχει έλεγχο της 

ερευνητικής διαδικασίας. 

 Ετοιμότητα και διαθεσιμότητα των απαντήσεων. Οι ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου της παρούσας έρευνας είναι σχεδιασμένες έτσι, ώστε να 

μπορούν να απαντηθούν τη στιγμή της συνέντευξης, χωρίς ο ερωτώμενος να 

πρέπει να απευθυνθεί σε στοιχεία της επιχείρησης για να δώσει σωστή 

απάντηση. Σε περίπτωση που ο ερωτώμενος θα έπρεπε να ψάξει για να βρει 

τις απαντήσεις στην έρευνα, η τηλεφωνική συνέντευξη δε θα ενδεικνύονταν, 

αφού θα υπήρχαν πολλές διακοπές και νεκροί χρόνοι κατά τη διάρκειά της. 

 Μείωση ποσοστού αποφυγής της συνέντευξης (non-response rate). Στη 

σημερινή εποχή, η τηλεφωνική έρευνα είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος 

έρευνας, ενώ και η τηλεφωνική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών έχει 

γιγαντωθεί. Τα δύο – διαφορετικά αλλά σχετικά – δεδομένα δημιουργούν το 

μειονέκτημα του υψηλού ποσοστού αποφυγής της τηλεφωνικής 

επικοινωνίας/συνέντευξης, καθότι η κάθε επιχείρηση βομβαρδίζεται συνεχώς 

από τηλεφωνήματα προωθητικού ή ερευνητικού χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, η 

δυνατότητα τηλεφωνικής επανάκλησης της ερευνώμενης επιχείρησης μπορεί 

να μειώσει το ποσοστό αυτό. Αυτό συμβαίνει αφενός επειδή ο ερευνητής 

ζητάει να μιλήσει με συγκεκριμένο άτομο της επιχείρησης και αφετέρου γιατί 

η επανάκληση της επιχείρησης υποδηλώνει μια στοχευμένη και σοβαρή 

επικοινωνία. Έτσι αμβλύνεται η – οξυμένη στην εποχή μας – αντίδραση για 

την απρόκλητη  και ανεπιθύμητη τηλεφωνική επικοινωνία. Σε όλα αυτά 
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φυσικά καθοριστικό ρόλο παίζει ο τόνος της φωνής και ο τρόπος προσέγγισης 

του ερευνητή. 

 

Συνέπεια όλων των παραπάνω ήταν η επιλογή της τηλεφωνικής συνέντευξης ως 

μεθόδου διενέργεια της παρούσας έρευνας. Για την ακρίβεια, επιλέχθηκε να 

χρησιμοποιηθεί μια σύγχρονη παραλλαγή της, η Τηλεφωνική Συνέντευξη με τη 

Βοήθεια Υπολογιστή (Computer–assisted telephone interviewing – CATI). Η τεχνική 

αυτή (παρουσιάζεται αναλυτικά στην ενότητα 5.3.1) παρέχει τη δυνατότητα 

εισαγωγής των απαντήσεων της επιχείρησης απευθείας στον Η/Υ, αποφεύγοντας έτσι 

τις παραδοσιακές χρονοβόρες διαδικασίες της εγγραφής, διόρθωσης, 

κωδικογράφησης των ερωτηματολογίων και εισαγωγής των απαντήσεων στον 

υπολογιστή για ανάλυση και εξαγωγή αποτελεσμάτων. Η μέθοδος αυτή έγινε δυνατή 

στα πλαίσια της παρούσας έρευνας με την υλοποίηση ενός προγράμματος, του 

«Interface της ΨΗΦΟ», το οποίο αναλύεται στο υποκεφάλαιο 5.3. 

 

4.7  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Δύο θέματα που αναλύθηκαν στην ενότητα 4.6.2.4 ήταν η δυσκολία με την 

οποία πείθονται οι επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε έρευνες και ο στοχευμένος 

χαρακτήρας της συνέντευξης. Τα θέματα αυτά, που σχετίζονται με τη μεθοδολογία 

της έρευνας, δημιούργησαν κάποιες φορές προβλήματα κατά τη διάρκεια της 

ερευνητική διαδικασίας. Επίσης, κάποια προβλήματα δημιουργήθηκαν σχετικά με το 

στοιχείο του κλάδου δραστηριότητας των επιχειρήσεων, στοιχείο που 

χρησιμοποιήθηκε για τη στρωματοποίηση του πληθυσμού και την επιλογή του 

δείγματος με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας κατά στρώματα (βλ. ενότητα 

4.6.2.3). Στο υποκεφάλαιο αυτό αναλύονται τα προβλήματα αυτά, καθώς και ο 

τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν. Τέλος, επισημαίνονται οι περιπτώσεις στις 

οποίες μια επιχείρηση του δείγματος πρέπει να αντικατασταθεί με κάποια άλλη και 

περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η αντικατάσταση αυτή. 
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4.7.1 Επικοινωνία με τις Επιχειρήσεις 

 

Μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που συνάντησε η παρούσα έρευνα ήταν η 

επαφή με το κατάλληλο στέλεχος της κάθε επιχείρησης του δείγματος για τη 

διεξαγωγή της τηλεφωνικής συνέντευξης. Η επιλογή της στοχευμένης συνέντευξης 

γίνεται ώστε το ερωτηματολόγιο να απευθύνεται σε άτομο που μπορεί υπεύθυνα να 

δώσει τις σωστές για τη συγκεκριμένη επιχείρηση απαντήσεις.  

Η θέση του ατόμου αυτού στην επιχείρηση ποικίλει ανάλογα με την εταιρία. 

Προφανώς, σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (λιγότερα από 5 άτομα προσωπικό) αυτό το 

άτομο θα είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, εφόσον βέβαια απασχολείται στην 

επιχείρηση. Γενικότερα, σε μικρές επιχειρήσεις (που είναι και η πλειοψηφία στην 

Ελλάδα) η επικάλυψη και συγκέντρωση ρόλων και αρμοδιοτήτων στους λίγους 

εργαζόμενους της επιχείρησης καταργεί εν πολλοίς τη λογική της ιεραρχικής δομής 

και των οργανογραμμάτων που υπαγορεύει η επιστήμη της οργάνωσης και διοίκησης 

επιχειρήσεων. Πολλές φορές, λοιπόν, η εύρεση του καταλληλότερου ατόμου στο 

οποίο θα απευθύνονταν ο ερευνητής για την τηλεφωνική συνέντευξη έγινε ad hoc, 

χωρίς κανόνες και κατά περίπτωση. Ως γενική αρχή, όμως, καταρτίστηκε ένας 

κατάλογος προτεραιότητας των στελεχών της κάθε επιχείρησης με τα οποία ο 

ερευνητής προσπαθεί να αποκαταστήσει επαφή, για να διεξάγει την τηλεφωνική 

συνέντευξη. Ο κατάλογος αυτός – σε αύξουσα σειρά προτεραιότητας – είναι ο εξής: 

1. Ιδιοκτήτης – Γενικός διευθυντής 

2. Διευθυντής οικονομικών – υπεύθυνος λογιστηρίου 

3. Διευθυντής πωλήσεων 

4. Διευθυντής πληροφορικής 

5. Διευθυντής τμήματος ανθρώπινου δυναμικού 

6. Πωλητής 

7. Υπάλληλος τιμολόγησης 

 

Ο κατάλογος αυτός, όπως προαναφέρθηκε, δεν τηρήθηκε σε όλες τις 

περιπτώσεις, ούτε αποτέλεσε απόλυτο κανόνα της έρευνας. Λειτούργησε 

περισσότερο βοηθητικά στην επιλογή του καταλληλότερου ατόμου από την 

ερευνώμενη επιχείρηση, στο οποίο απευθύνθηκε η τηλεφωνική έρευνα. Η επιλογή, 
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μάλιστα, του κατάλληλου στελέχους/υπαλλήλου της επιχείρησης εξαρτήθηκε πολλές 

φορές όχι μόνο από το μέγεθος, αλλά και από τη δραστηριότητα της επιχείρησης, 

όπως βέβαια και από τη διαθεσιμότητα των στελεχών της. Σε κάθε περίπτωση, η 

τελική απόφαση του ατόμου στο οποίο απευθύνθηκε η συνέντευξη σε κάθε 

επιχείρηση πάρθηκε από τον ίδιο τον ερευνητή. Πολλές φορές δεν κατέστη δυνατή η 

επικοινωνία με την πρώτη επιλογή του ερευνητή. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα ήταν 

να αναζητηθεί το καταλληλότερο από τα εναπομείναντα διαθέσιμα 

στελέχη/υπαλλήλους της επιχείρησης. 

Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα για την παρούσα έρευνα αποτέλεσε η μεγάλη 

επιφυλακτικότητα και ο έντονος δισταγμός των επιχειρήσεων στο να παρέχουν 

απαντήσεις για δεδομένα και λειτουργίες της επιχείρησης. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η 

κυρίαρχη νοοτροπία των επιχειρήσεων διέπεται από έλλειψη διάθεσης συνεργασίας 

με φορείς που δεν αποτελούν κομμάτι του άμεσου επιχειρηματικού τους 

περιβάλλοντος (πελάτες – προμηθευτές – συνεργάτες). Αυτό συμβαίνει κατά κύριο 

λόγο επειδή δεν υπάρχει νοοτροπία συνεργασίας με τους κρατικούς φορείς (με 

εξαίρεση τις κρατικές επιδοτήσεις/χρηματοδοτήσεις), αλλά σχέση αντιπαράθεσης, η 

οποία βασίζεται στην πεποίθηση των επιχειρήσεων ότι τα συμφέροντά τους είναι 

αντίθετα από τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις του κράτους. Αποτελέσματα και όψεις 

του φαινομένου αυτού είναι η μεγάλη παραοικονομία, οι φορολογικές και 

νομοθετικές παραβάσεις, η δαιμονοποίηση της εφορίας και των ελεγκτικών 

μηχανισμών του κράτους, όπως και η παράκαμψη των νόμων είτε γνωριμιών είτε 

μέσω χρηματισμού, διευκολύνσεων και «δώρων» σε κρατικούς υπαλλήλους. Το 

πρόβλημα αυτό λύθηκε με το να μη ζητούνται τα απόλυτα νούμερα των μετρούμενων 

μεγεθών της έρευνας (κύκλος εργασιών και αριθμός εργαζομένων) από τις 

επιχειρήσεις, παρά αυτά να αντλώνται από τη βάση δεδομένων της HELLASTAT. 

Ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα για την παρούσα έρευνα αποτέλεσε το μεγάλο 

ποσοστό εξαρχής αποφυγής της συνέντευξης (non-response rate). Στη σημερινή 

εποχή, οι επιχειρήσεις βομβαρδίζονται καθημερινά αφενός με προωθητικές ενέργειες 

μέσω τηλεφώνου και αφετέρου με τηλεφωνικές έρευνες για οποιοδήποτε θέμα. 

Συνεπώς η προθυμία τους να δεχτούν ένα τηλεφώνημα με τους σκοπούς αυτούς – οι 

οποίοι, αν και εντελώς διαφορετικοί, τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης – είναι πολύ 

μικρή. Αυτό το θέμα δυσχεραίνει σημαντικά την ερευνητική διαδικασία, δεδομένων 
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και των περιορισμένων χρονικών και ανθρώπινων μέσων που διέθετε η ερευνητική 

ομάδα. Η πρώτη όψη του προβλήματος αυτού είναι η διόγκωση του χρόνου της 

έρευνας, καθώς ο ερευνητής πρέπει να πείσει κάθε επιχείρηση ξεχωριστά να 

συμμετέχει στην έρευνα, επιμένοντας και τεκμηριώνοντας τους λόγους για τους 

οποίους πρέπει να γίνει αυτό. Η δεύτερη όψη του προβλήματος αυτού είναι ότι το 

μεγάλο ποσοστό αποφυγής της συνέντευξης αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των 

επικοινωνιών που πρέπει να γίνουν με επιχειρήσεις για να επιτευχθεί ο αριθμητικός 

στόχος του δείγματος της έρευνας, οδηγώντας επίσης σε διόγκωση του χρόνου της 

έρευνας. Αυτό οξύνεται ακόμα περισσότερο με το φαινόμενο πολλές επιχειρήσεις να 

μην αρνούνται εξαρχής να συμμετάσχουν στην έρευνα, παρά να κωλυσιεργούνε, 

προβάλλοντας δικαιολογίες και ζητώντας από τον ερευνητή να επικοινωνήσει μαζί 

τους ξανά και ξανά. Επίσης, μεγάλη χρονοτριβή υπάρχει στο να καταφέρει ο 

ερευνητής να μιλήσει με το άτομο της επιχείρησης που είναι κατάλληλο να του δώσει 

τις απαντήσεις, καθώς συνήθως τα στελέχη αυτά είναι ιδιαίτερα χρονικά πιεσμένα 

από τις εργασιακές τους υποχρεώσεις. Επιπλέον, το γεγονός ότι τα στελέχη από τα 

οποία ζητούμε την τηλεφωνική συνέντευξη είναι τόσο πιεσμένα χρονικά και 

ασχολούνται με θέματα μείζονος σημασίας για την επιχείρησή τους έχει ως 

αποτέλεσμα την επιπλέον κατανάλωση χρόνου από την πλευρά του ερευνητή για να 

τους πείσει να του αφιερώσουν την ώρα που χρειάζεται για την απάντηση του 

ερωτηματολογίου, ενώ αυξάνει ακόμα περισσότερο το ποσοστό άρνησης της 

συνέντευξης. 

Το αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η διαμόρφωση ενός πολύ αρνητικού 

περιβάλλοντος για την παρούσα ερευνητική προσπάθεια. Οι τρόποι με τους οποίους 

αντιμετωπίζεται το υψηλό ποσοστό άρνησης της συνέντευξης από τον ερευνητή είναι 

οι εξής: 

 Ταχύτητα της ερευνητικής διαδικασίας. Η γρήγορη και αποδοτική ερευνητική 

διαδικασία αφενός μειώνει τον – διογκωμένο από τα παραπάνω προβλήματα – 

χρόνο της έρευνας και αφετέρου αυξάνει τις πιθανότητες να συμμετάσχει μια 

επιχείρηση στην έρευνα, καθώς ο χρόνος που καλείται να αφιερώσει είναι 

πολύ μικρός. Εκτεταμένη ανάλυση του ζητούμενου της ταχύτητας και του 

τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται γίνεται στις ενότητες 4.5.1 και 5.3.2. 
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 Τρόπος προσέγγισης του ερευνητή. Ο ερευνητής πρέπει να διαφοροποιηθεί 

από την προσέγγιση των call centers που βομβαρδίζουν καθημερινά τις 

επιχειρήσεις με τηλεφωνήματα για διάφορους σκοπούς. Η αρχική του επαφή 

πρέπει να γίνεται με ευγένεια, σοβαρότητα, σταθερότητα, πειθώ, επιμονή και 

διάθεση ανάλυσης του σκοπού της έρευνας, ώστε να μειώσει τις πιθανότητες 

αποφυγής της συνέντευξης. Επίσης ο ερευνητής πρέπει να έχει έτοιμα 

επιχειρήματα, απαντήσεις και φράσεις-κλειδιά, ώστε να κάμψει τις τυχόν 

αντιρρήσεις της επιχείρησης. Τέλος, ιδιαίτερο ρόλο παίζουν ο τόνος της 

φωνής του, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί και η προσπάθεια που πρέπει να 

κάνει για να αποκαταστήσει μια στοιχειώδης σχέση επικοινωνίας με κάποιο 

άτομο της επιχείρησης που θα δεχτεί να τον βοηθήσει στην έρευνα. Ιδιαίτερα 

στην ελληνική πραγματικότητα, όπου η προσωπική επικοινωνία είναι ύψιστη 

κοινωνική αρετή, πολλές φορές οι επιχειρήσεις συμμετέχουν σε μια έρευνα 

όχι γιατί ενδιαφέρονται για τους σκοπούς της έρευνας ή γιατί έχουν 

«στατιστική συνείδηση», αλλά επειδή θέλουν να εξυπηρετήσουν τον ερευνητή 

που έρχεται σε επαφή μαζί τους, σε προσωπικό επίπεδο. 

 

4.7.2 Προβλήματα Σχετικά με το Στοιχείο της Δραστηριότητας 

 

Το στοιχείο του κλάδου δραστηριότητας των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό για την παρούσα έρευνα, αφενός γιατί διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην 

κατάταξη των επιχειρήσεων στα 4+1 στρώματα του ερευνητικού πλαισίου και 

αφετέρου γιατί είναι το στοιχείο στο οποίο βασίζεται η στρωματοποίηση του 

πληθυσμού, για τη δημιουργία ενός τυχαίου στρωματοποιημένου δείγματος (βλ. 

ενότητα 4.6.2.2). Το πρόβλημα που ανακύπτει αναφορικά με το στοιχείο 

δραστηριότητας είναι ότι η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης, η 

οποία δηλώθηκε κατά την έναρξη της στην εφορία, σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι η 

μοναδική δραστηριότητα. Μπορεί για παράδειγμα μια επιχείρηση να έχει ως κύρια 

επιχειρηματική δραστηριότητα την 525.1 (Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού) και ως 

δευτερεύουσα δραστηριότητα την 722 (Παροχή συμβουλών σε θέματα λογισμικού 

(software) και προμήθεια λογισμικού). Πολλές επιχειρήσεις μάλιστα έχουν και 
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περισσότερες της μίας δευτερεύουσες δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί να είναι και 

ετερόκλητες μεταξύ τους, ευρισκόμενες σε διαφορετικούς κλάδους.  

Επειδή μια επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός που λειτουργεί σε ένα 

διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, συμβαίνει συχνά το μεγαλύτερο μέρος ή ακόμα 

και ολόκληρος ο κύκλος εργασιών μιας επιχείρησης σε ένα οικονομικό έτος να 

προέρχεται από τη/τις δευτερεύουσα/ες δραστηριότητα/ες. Άλλωστε, η κύρια 

δραστηριότητα μιας επιχείρησης δεν αλλάζει ποτέ, άπαξ και δηλωθεί στην εφορία 

κατά την έναρξη της επιχείρησης. Ακόμα λοιπόν και στην περίπτωση που για 

οποιονδήποτε λόγο κάποια επιχείρηση έχει σταματήσει να δραστηριοποιείται στην 

κύρια δραστηριότητά της και δραστηριοποιείται πλέον στην/στις δευτερεύουσα/ες 

δραστηριότητα/ες, η δηλωθείσα κύρια δραστηριότητά της δεν αλλάζει, ούτε στα 

στοιχεία της εφορίας, ούτε στη βάση δεδομένων της HELLASTAT. 

Στη βάση δεδομένων HELLASTAT και κατά συνέπεια και στην βάση 

δεδομένων της παρούσας έρευνας ΨΗΦΟ υπάρχει μόνο το πεδίο της κύριας 

δραστηριότητας, κάτι που δημιουργεί τα εξής προβλήματα: 

 Περιορισμένη και αβέβαιη εικόνα της δραστηριότητας της επιχείρησης. Ο 

ερευνητής δε μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων τις δευτερεύουσες 

δραστηριότητες, άρα δε μπορεί να είναι σίγουρος για την πραγματική 

ταυτότητα της επιχείρησης στην οικονομία. 

 Πρόβλημα στη στρωματοποίηση κατά κλάδους. Μπορεί μια επιχείρηση στη 

βάση δεδομένων της HELLASTAT να εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο 

κλάδο δραστηριότητας, αλλά στην τωρινή πραγματικότητα ουσιαστικά να 

δραστηριοποιείται σε άλλον κλάδο. Εφόσον η στατιστική μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε είναι η τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία και εφόσον 

ως στρώματα λαμβάνονται οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας κατά 

ΣΤΑΚΟΔ, δημιουργείται ανασφάλεια ως προς τη συγγενή και ομοειδή 

λειτουργία των επιχειρήσεων του ίδιου στρώματος του πληθυσμού (και του 

δείγματος) της έρευνας, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξάγονται από τη βάση 

της HELLASTAT. 

 

Η επίδραση των προβλημάτων αυτών στα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 

δε μπορεί να μετρηθεί ή να αποτιμηθεί με ακρίβεια. Εξετάζοντας όμως τον πληθυσμό 
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της έρευνας και γνωρίζοντας τη μέθοδο επιλογής των επιχειρήσεων που βρίσκονται 

στη βάση της HELLASTAT, παρατηρείται ότι κατά κανόνα δεν πρόκειται για πολύ 

μικρές επιχειρήσεις. Πρόκειται δηλαδή κατά κανόνα για Α.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., οι οποίες 

έχουν μεγάλο κύκλο εργασιών και συγκεκριμένο επιχειρηματικό προσανατολισμό. Οι 

επιχειρήσεις αυτές κατά κανόνα δεν αλλάζουν δραστηριότητα, παρά μένουν στην 

αρχική τους κύρια δραστηριότητα, καθώς η αρχική επένδυση που απαιτείται για 

επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους κατά τη διάρκεια της έναρξής τους έγινε με 

συγκεκριμένο επιχειρηματικό πλάνο και σε συγκεκριμένη κατεύθυνση 

δραστηριότητας. Συνεπώς στην παρούσα έρευνα κάνουμε την παραδοχή ότι η κάθε 

επιχείρηση ανήκει σε μία μόνο δραστηριότητα (συνεπώς και κλάδο), σε αυτή δηλαδή 

που υπάρχει στη βάση δεδομένων της HELLASTAT. Αυτή η παραδοχή βέβαια 

ελέγχεται από τον ερευνητή κατά τη διάρκεια της επαφής με την επιχείρηση. Αν 

διαπιστωθεί ότι ο κύριος όγκος του κύκλου εργασιών της προέρχεται από κάποιον 

κλάδο δραστηριότητας διαφορετικού αυτού που είναι καταχωρημένος στη βάση της 

HELLASTAT, ο ερευνητής μπορεί να αποφασίσει την αφαίρεση της συγκεκριμένης 

επιχείρησης από το στατιστικό δείγμα. Κατά την τηλεφωνική συνέντευξη 

διαπιστώνεται αν η τρέχουσα λειτουργία της επιχείρησης επικεντρώνεται σε 

διαφορετικές της καταχωρημένης ως κύρια δραστηριότητες. Στην περίπτωση που 

συμβαίνει αυτό, ο ερευνητής κατά κανόνα θα εξαιρέσει την επιχείρηση από το 

δείγμα, έτσι ώστε να μην αλλοιωθεί η ομοιογένεια του κάθε στρώματος της 

στατιστικής μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε και να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

 

4.7.3 Αντικατάσταση Επιχειρήσεων του Δείγματος 

 

Σε αρκετές περιπτώσεις, όταν τα προβλήματα που συναντώνται κατά την 

έρευνα μιας επιχείρησης δε μπορούν να ξεπεραστούν, είναι απαραίτητη η εξαίρεση 

της συγκεκριμένης επιχείρησης από το δείγμα και η αντικατάστασή της με κάποια 

άλλη. Οι κυριότερες περιπτώσεις που συμβαίνει αυτό είναι οι παρακάτω: 

 Το τηλέφωνο της επιχείρησης είναι ανενεργό/δεν ισχύει/έχει αλλάξει. 

 Το τηλέφωνο της επιχείρησης δεν απαντάει στις προσπάθειες του ερευνητή 

για επικοινωνία. 
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 Η επιχείρηση δεν πείθεται να συμμετάσχει στην έρευνα και αρνείται την 

τηλεφωνική συνέντευξη. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε σε πρώτο χρόνο (στην 

επικοινωνία με τη γραμματεία της επιχείρησης) είτε σε δεύτερο (στην 

επικοινωνία με το κατάλληλο στέλεχος). 

 Δεν καθίσταται δυνατή σε εύλογο χρονικό διάστημα η επικοινωνία με 

οποιοδήποτε στέλεχος ή υπάλληλο που μπορεί να παράσχει τις απαντήσεις 

στο ερωτηματολόγιο. Αυτό συνήθως συμβαίνει λόγω μη διαθεσιμότητας των 

στελεχών αυτών είτε και λόγω κωλυσιεργίας από την ίδια την επιχείρηση. 

 Η επιχείρηση έχει σταματήσει τη δραστηριότητά της. 

 Κατά τη διαδικασία της έρευνας, γίνεται προφανές στον ερευνητή ότι 

παρέχονται λανθασμένες ή παραπλανητικές απαντήσεις. 

 Ο υπάλληλος στον οποίο απευθύνεται η τηλεφωνική συνέντευξη 

διαπιστώνεται ότι δε γνωρίζει επαρκώς τα στοιχεία λειτουργίας της 

επιχείρησης και ως εκ τούτου δε μπορεί να παρέχει αξιόπιστες απαντήσεις. 

Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με 

κάποιο αρμόδιο στέλεχος και ο εν λόγω υπάλληλος στον οποίο τελικά 

απευθύνεται ο ερευνητής αποτελούσε μία από τις τελευταίες επιλογές ατόμου 

της επιχείρησης στο οποίο θα απευθύνονταν η τηλεφωνική συνέντευξη. 

 Δεν υπάρχει σταθερότητα στο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης, για 

παράδειγμα όταν η επιχείρηση έχει συγχωνευτεί ή όταν έχει αλλάξει πλήρως ο 

επιχειρηματικός της προσανατολισμός (δραστηριότητα). 

 Η επιχείρηση δε δραστηριοποιείται πια ή δραστηριοποιείται σε πολύ μικρό 

ποσοστό στην κύρια δραστηριότητα που είναι καταχωρημένη στη βάση 

δεδομένων της HELLASTAT. Η επιχείρηση αποκλείεται από το δείγμα για να 

μην αλλοιωθεί ο ομογενής χαρακτήρας των στρωμάτων στα οποία χωρίζεται 

το στατιστικό δείγμα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία. 

 

Όταν μια επιχείρηση αφαιρείται για οποιοδήποτε λόγο από το δείγμα, 

αντικαθίσταται αμέσως από μια άλλη του ίδιου στρώματος του στατιστικού 

πληθυσμού. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιείται τυχαία δειγματοληψία στο 

συγκεκριμένο στρώμα-κλάδο μεταξύ των επιχειρήσεων που δεν είχαν επιλεχθεί να 

συμμετέχουν στο δείγμα. Η δειγματοληψία αυτή πραγματοποιείται όπως και στην 
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αρχική φάση δειγματοληψίας (βλ. ενότητα 4.6.2.3) με τη χρήση του ερευνητικού 

εργαλείου Research Randomizer (http://www.randomizer.org/form.htm). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟ ΚΑΙ ΤΟ INTERFACE ΤΗΣ 
 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται το βασικό εργαλείο που δημιουργήθηκε για την 
παρούσα έρευνα. Το εργαλείο αυτό είναι η βάση δεδομένων ΨΗΦΟ με το interface  
της. Ο σχεδιασμός τόσο της ΨΗΦΟ όσο και του interface της έγινε με βασικούς 
γνώμονες την απλότητα, την αποδοτικότητα και την επεκτασιμότητά τους. Ο κάθε 
ερευνητής που μελλοντικά θέλει να συνεχίσει ή να επεκτείνει την έρευνα μέτρησης 
της ψηφιακής οικονομίας έχει πλέον ένα έτοιμο εργαλείο με την διαδικασία 
κατασκευής του για να επιτύχει τον στόχο του. 
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5.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η βάση δεδομένων ΨΗΦΟ - βάση δεδομένων της Ψηφιακής  Οικονομίας στην 

Ελλάδα –  είναι το βασικότερο εξαγόμενο της διατριβής. H ΨΗΦΟ είναι το εργαλείο 

που δημιουργήθηκε για την υλοποίηση της μέτρησης, αφότου συγκεκριμενοποιήθηκε 

το θεωρητικό πλαίσιο μέτρησης της Ψηφιακής Οικονομίας (βλ. κεφάλαιο 3). Η 

ΨΗΦΟ είναι μια βάση δεδομένων υλοποιημένη σε Microsoft Access, στην οποία 

εισάγονται οι επιχειρήσεις που έχουν επιλεχθεί ως δείγμα, με σκοπό να καταταγούν 

σε ένα ή περισσότερα από τα 4 στρώματα της Ψηφιακής  Οικονομίας ή και εκτός 

αυτής. Μόλις ολοκληρώνεται η διαδικασία της έρευνας, η ΨΗΦΟ πλέον αποτελεί 

βάση δεδομένων της Ψηφιακής  Οικονομίας στην Ελλάδα – σε δεδομένη χρονική 

στιγμή – παρέχοντας την ακριβή εικόνα ανά στρώμα, ανά κλάδο δραστηριότητας και 

ανά μέγεθος (κύκλο εργασιών και αριθμό εργαζομένων). Μετά την ολοκλήρωση της 

έρευνας, η ΨΗΦΟ μπορεί να χρησιμοποιείται για επιμέρους αναλυτικότερες έρευνες 

ανά κλάδο. Επίσης έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να μπορεί να συνεχιστεί η έρευνα και 

στο μέλλον, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας της Ψηφιακής  

Οικονομίας στην Ελλάδα από οποιοδήποτε κυβερνητικό ή ερευνητικό οργανισμό. 

Η βάση δεδομένων ΨΗΦΟ συνδέεται με ένα πρόγραμμα – interface φτιαγμένο 

σε γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic, το οποίο διευκολύνει τον ερευνητή στη 

διαδικασία της συλλογής στοιχείων. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αυτό αντλεί τα 

βασικά στοιχεία των επιχειρήσεων του δείγματος από την ΨΗΦΟ, περιέχει το 

δυναμικό ερωτηματολόγιο της έρευνας και δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να 

καταχωρεί τις απαντήσεις της επιχείρησης την ώρα της τηλεφωνικής συνέντευξης. 

Λειτουργεί λοιπόν ως εργαλείο τηλεφωνικής συνέντευξης με τη βοήθεια υπολογιστή 

(Computer-assisted telephone interviewing – CATI), το οποίο καθοδηγεί τον 

ερευνητή με φιλικό τρόπο στην αλληλουχία των ερωτήσεων του δυναμικού 

ερωτηματολογίου. Επίσης, μόλις ολοκληρώνεται η διαδικασία των ερωτήσεων, 

εμφανίζει σε ποιο στρώμα της Ψηφιακής  Οικονομίας ανήκει η επιχείρηση, βάση του 

θεωρητικού πλαισίου της διατριβής. Σε περίπτωση που η επιχείρηση ανήκει σε 

περισσότερα του ενός στρώματα, υπολογίζει τις ποσοστώσεις του κάθε στρώματος, 

ανάλογα με τις δοθείσες απαντήσεις, για τα δύο μετρούμενα μεγέθη (κύκλο εργασιών 

και αριθμό εργαζομένων) και για τα δύο έτη της έρευνας (2003 και 2006). Έτσι μόλις 
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ολοκληρώνεται η τηλεφωνική έρευνα, ο ερευνητής έχει την εικόνα της επιχείρησης 

μέσα στο δομικό πλαίσιο της Ψηφιακής  Οικονομίας. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η δομή της ΨΗΦΟ, μέσα από όλους τους 

πίνακες και τις συσχετίσεις τους. Στη συνέχεια αναλύεται το Interface της ΨΗΦΟ, 

τόσο ως προς τη σχέση του με τις έννοιες Interface και CATI, όσο και ως προς την 

εμφάνιση και λειτουργία του, μέσα από τις οθόνες του προγράμματος. 

 

5.2  Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟ 

 

Η βάση δεδομένων ΨΗΦΟ είναι ο πληροφοριακός πυρήνας της έρευνας 

μέτρησης της ψηφιακής οικονομίας. Η ΨΗΦΟ περιέχει τα στοιχεία των 

επιχειρήσεων, τα οποία προέρχονται από τη βάση δεδομένων της HELLASTAT, όσο 

και τα μεγέθη που ενδιαφέρουν την παρούσα έρευνα (κύκλο εργασιών και αριθμό 

εργαζομένων). Καθότι ο ερευνητικός στόχος δεν είναι μόνο η τρέχουσα αποτύπωση 

της ψηφιακής οικονομίας στην Ελλάδα, αλλά και η εξέλιξή της, τα μεγέθη του 

κύκλου εργασιών και  του αριθμού εργαζομένων αφορούν 2 χρονιές, το 2003 και το 

2006. Έτσι μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη που έλαβε χώρα στο 

χρονικό διάστημα της τριετίας αυτής (2003 – 2006). 

Η δομή της ΨΗΦΟ δημιουργήθηκε με βάση τη διαθεσιμότητα των στοιχείων 

της HELLASTAT, καθώς και με βάση τους στόχους και την ανάλυση των αναγκών 

της έρευνας. Η υλοποίησή της έγινε σε Microsoft Access, αφενός λόγω της σχετικά 

απλής δομής της βάσης δεδομένων και αφετέρου λόγω της ευρείας χρήσης του 

συγκεκριμένου λογισμικού δημιουργίας βάσεων δεδομένων. 

Στο υποκεφάλαιο αυτό αρχικά παρουσιάζεται εποπτικά η δομή της ΨΗΦΟ σε 

επίπεδο πινάκων και συσχετίσεών τους, ενώ στη συνέχεια αναλύεται ο κάθε πίνακας 

ξεχωριστά. Η ανάλυση των πινάκων της βάσης δεδομένων ΨΗΦΟ αποτελείται από 

την επεξήγηση των πεδίων του κάθε πίνακα, από την ανάλυση των τυχόν σχέσεων 

που έχει ο πίνακας με τους υπόλοιπους και τέλος από επισημάνσεις σχετικά με τον 

πίνακα. Πέραν των γενικών αρχών της σχεδίασης βάσεων δεδομένων, βασικό μέλημα 

στη σχεδίαση του κάθε πίνακα της ΨΗΦΟ αποτέλεσε η απλή και λειτουργική 

σχεδίαση, καθώς και η δυνατότητα εύκολων αλλαγών για οποιοδήποτε λόγο 

προκύψει μελλοντικά. 
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5.2.1 Περιγραφή της Δομής της ΨΗΦΟ 

 

Η βάση δεδομένων ΨΗΦΟ αποτελείται από τους εξής πίνακες: 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Περιέχει τα στοιχεία των εταιριών που εισάγονται στη βάση 

δεδομένων, καθώς και τα μεγέθη που αφορούν τη μέτρηση της ψηφιακής 

οικονομίας (κύκλος εργασιών και αριθμός εργαζομένων). 

 ΚΛΑΔΟΙ. Περιέχει τους κωδικούς και τις περιγραφές των κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας κατά ΣΤΑΚΟΔ 2003. 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Περιέχει τους κωδικούς και τις περιγραφές των 

οικονομικών δραστηριοτήτων κατά ΣΤΑΚΟΔ 2003. 

 ΣΤΡΩΜΑΤΑ. Περιέχει τις ονομασίες των τεσσάρων στρωμάτων της 

ψηφιακής οικονομίας, σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας 

έρευνας. 

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Περιέχει όλες τις δυνατές ερωτήσεις 

του δυναμικού ερωτηματολογίου της έρευνας. 

 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. Περιέχει τις απαντήσεις που 

δόθηκαν από τις επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία συλλογής στοιχείων 

(τηλεφωνική συνέντευξη). 

 ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. Περιέχει τα αποτελέσματα της έρευνας για 

κάθε επιχείρηση, μετά την ολοκλήρωση των απαντήσεων που δόθηκαν κατά 

τη διαδικασία συλλογής στοιχείων (τηλεφωνική συνέντευξη). Εφόσον μια 

επιχείρηση μπορεί να ανήκει σε περισσότερα του ενός στρώματα της 

ψηφιακής οικονομίας, ο πίνακας περιέχει την ποσοστιαία κατανομή του 

κύκλου εργασιών και αριθμού εργαζομένων της ανά στρώμα για τις δύο 

εξεταζόμενες χρονικές περιόδους (2003 και 2006). 

 

Οι δομή και οι συσχετίσεις των πινάκων της βάσης δεδομένων ΨΗΦΟ 

απεικονίζονται εποπτικά στην εικόνα 5.1 (screenshot από Microsoft Access). 

 



Διδακτορική διατριβή Κωνσταντίνου Σφακιανάκη   184 

 
Εικόνα 5.1 : Συσχετίσεις των πινάκων της βάσης δεδομένων ΨΗΦΟ 

 

5.2.2 Ο Πίνακας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 

 

Ο πίνακας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» είναι ο πίνακας που περιέχει τα βασικά στοιχεία 

της επιχείρησης, όπως αυτά έχουν εισαχθεί από τη βάση δεδομένων της 

HELLASTAT. Τα στοιχεία αυτά χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: Σε στοιχεία 

ταυτότητας της επιχείρησης, σε στοιχεία επικοινωνίας, σε στοιχεία δραστηριότητας 

και σε στοιχεία των μετρούμενων μεγεθών (κύκλος εργασιών και αριθμός 

εργαζομένων). Τα πεδία του πίνακα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» παρουσιάζονται στην εικόνα 

5.2. 

 
Εικόνα 5.2 : Τα πεδία του πίνακα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 
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Παρακάτω αναλύονται τα πεδία του πίνακα, ομαδοποιημένα ανά κατηγορία 

πληροφορίας. Ο πίνακας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» συσχετίζεται με τους πίνακες 

«ΚΛΑΔΟΙ», ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ», «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» και 

«ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ». Οι συσχετίσεις αυτές αναλύονται στις ενότητες 

των πινάκων αυτών (5.2.4, 5.2.5, 5.2.7 και 5.2.8 αντίστοιχα). Σημειώνεται ότι το 

σύνολο των εγγραφών του πίνακα καταχωρούνται εξαρχής (κατά τη διαδικασία 

προετοιμασίας της έρευνας), εισάγοντας τα στοιχεία των επιχειρήσεων από τη βάση 

δεδομένων της HELLASTAT, με εξαίρεση τις τιμές του πεδίου «ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2003» (βλ. σχετικά ενότητα 4.3.2). 

 

Στοιχεία ταυτότητας της επιχείρησης: 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα εξής πεδία: 

 Αναγνωριστικό. Το πεδίο αυτό περιέχει τον αριθμό ταυτότητας της κάθε 

επιχείρησης στην παρούσα έρευνα. Ο αριθμός αυτός – μοναδικός για κάθε 

επιχείρηση – προέκυψε από τη λίστα όλων των επιχειρήσεων (πληθυσμός της 

έρευνας) από τη βάση δεδομένων της HELLASTAT. Συγκεκριμένα, από τη 

βάση της HELLASTAT έγινε εξαγωγή 27.498 επιχειρήσεων, οι οποίες πήραν 

αύξουσα αρίθμηση, ταξινομημένες πρωτευόντως κατά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας (κατά ΣΤΑΚΟΔ 2003) και δευτερευόντως κατά Αριθμό 

Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Ο αριθμός που πήρε η κάθε επιχείρηση κατά 

τη διαδικασία της αύξουσας αρίθμησης αποτελεί τον αριθμό ταυτότητάς της 

στην έρευνα. Το πεδίο «Αναγνωριστικό» περιέχει τον αριθμό αυτό και 

αποτελεί το πρωτεύον κλειδί του πίνακα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», δηλαδή 

χαρακτηρίζει μοναδικά κάθε μία εγγραφή (επιχείρηση) μέσα σε ολόκληρο τον 

πίνακα. Το πεδίο «Αναγνωριστικό» συσχετίζει τον πίνακα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 

με τους πίνακες «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» και 

«ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ». Οι συσχετίσεις αυτές αναλύονται 

παρακάτω, στις ενότητες των πινάκων αυτών (5.2.7 και 5.2.8 αντίστοιχα). Το 

πεδίο αυτό αποτελεί το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Το πεδίο αυτό περιέχει την επωνυμία της επιχείρησης, όπως 

ακριβώς αυτή έχει δηλωθεί κατά την έναρξη δραστηριότητάς της στην 
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αρμόδια Δ.Ο.Υ. που υπάγεται. Οι ατομικές επιχειρήσεις έχουν ως επωνυμία 

το ονοματεπώνυμο του ελεύθερου επαγγελματία – ιδιοκτήτη. 

 ΑΦΜ. Το πεδίο αυτό περιέχει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της 

επιχείρησης, το οποίο της δόθηκε κατά την έναρξη δραστηριότητάς της στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. που υπάγεται. Οι ατομικές επιχειρήσεις έχουν ως ΑΦΜ το 

προσωπικό ΑΦΜ του ελεύθερου επαγγελματία – ιδιοκτήτη. Είναι 

πληροφοριακό πεδίο, δε χρησιμοποιείται δηλαδή στην έρευνα, μπορεί όμως 

να  αποτελέσει μοναδιαίο αριθμό ταυτοποίησης της κάθε επιχείρησης αν 

χρειαστεί. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα εξής πεδία: 

 ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Το πεδίο αυτό περιέχει το τηλέφωνο ή τα 

τηλέφωνα της επιχείρησης και είναι απαραίτητο για να ερευνηθεί μέσω 

τηλεφωνικής συνέντευξης η επιχείρηση. 

 FAX. Το πεδίο αυτό περιέχει τον αριθμό ΦΑΞ της επιχείρησης. Είναι 

πληροφοριακό πεδίο, δε χρησιμεύει δηλαδή στην έρευνα. Το φαξ αποτελεί 

τεχνολογία που στην εποχή μας ξεπερνιέται, κατά συνέπεια είναι απίθανο 

μελλοντικά να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία με την επιχείρηση, με σκοπό 

τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της έρευνας. 

 E-mail. Το πεδίο αυτό περιέχει τη βασική διεύθυνση e-mail (ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου) της επιχείρησης. Αυτό το πεδίο δείχνει αν υπάρχει διείσδυση 

του διαδικτύου στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Παρόλο που αυτό δεν 

ενδιαφέρει τη συγκεκριμένη έρευνα, μπορεί μελλοντικά να κάνει δυνατή τη 

συνέχιση της διαδικασίας μέτρησης της Ψηφιακής  Οικονομίας στην Ελλάδα 

με τη μέθοδο του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, κάτι που προϋποθέτει την 

ύπαρξη σύνδεσης στο διαδίκτυο στις επιχειρήσεις και πιθανώς και την 

επικοινωνία μέσω e-mail. 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. Το πεδίο αυτό περιέχει τη διεύθυνση της έδρας της 

επιχείρησης. Αποτελεί πληροφοριακό πεδίο, που δε χρησιμοποιείται στην 

έρευνα. 
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 ΤΚ. Το πεδίο αυτό περιέχει τον ταχυδρομικό κώδικα της έδρας της 

επιχείρησης. Αποτελεί πληροφοριακό πεδίο, που δε χρησιμοποιείται στην 

έρευνα. 

 ΠΟΛΗ. Το πεδίο αυτό περιέχει την πόλη στην οποία βρίσκεται η έδρα της 

επιχείρησης. Με βάση το πεδίο αυτό μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα ως 

προς τη δομή και την ανάπτυξη της Ψηφιακής  Οικονομίας στην Ελλάδα, 

εντός και εκτός αστικών κέντρων. Μπορεί ακόμα, σε συνδυασμό με το πεδίο 

«ΝΟΜΟΣ» να αποτυπωθεί η γεωγραφία της  Ψηφιακής  Οικονομίας στην 

Ελλάδα. Αυτό μπορεί να αναδείξει τις πόλεις ή τις περιοχές που έχουν 

καθυστερήσει να ενταχθούν στη νέα οικονομική πραγματικότητα (leaders και 

laggards) και να αποτελέσει δείκτη των ενισχύσεων που πρέπει να δοθούν από 

το ελληνικό κράτος για να διευκολυνθεί πανελλαδικά η μετάβαση των 

επιχειρήσεων από την παραδοσιακή στην ψηφιακή οικονομία. 

 ΝΟΜΟΣ. Το πεδίο αυτό περιέχει τον νομό στον οποίο βρίσκεται η έδρα της 

επιχείρησης. Ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για το πεδίο ΠΟΛΗ. 

 

Στοιχεία δραστηριότητας  

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Το πεδίο αυτό περιέχει τον κωδικό της 

κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, με βάση την 

κωδικοποίηση ΣΤΑΚΟΔ 2003. Ο κωδικός αυτός είναι ένας 3ψήφιος ή 

4ψήφιος αριθμός. Στην περίπτωση που είναι τετραψήφιος, το τελευταίο ψηφίο 

διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα με τελεία, σύμφωνα με την κωδικοποίση 

ΣΤΑΚΟΔ, κάτι που αναλύεται παρακάτω. Το πεδίο αυτό συσχετίζει τον 

πίνακα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με τον πίνακα «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ», συσχέτιση 

που αναλύεται παρακάτω, στην ενότητα του συγκεκριμένου πίνακα  (5.2.4). 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ. Το πεδίο αυτό περιέχει τον κωδικό (γράμμα) του 

κλάδου της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης, με βάση 

την κωδικοποίηση ΣΤΑΚΟΔ 2003. Το πεδίο αυτό συσχετίζει τον πίνακα 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με τον πίνακα «ΚΛΑΔΟΙ», συσχέτιση που αναλύεται 

παρακάτω, στην ενότητα του συγκεκριμένου πίνακα  (5.2.3). 
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Όσον αφορά τα δύο παραπάνω πεδία της κατηγορίας των στοιχείων 

δραστηριότητας, υπάρχει μια επισήμανση αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο 

εισάγονται τα στοιχεία αυτά από τη βάση δεδομένων της HELLASTAT. Η 

HELLASTAT παρέχει δύο πεδία ανά επιχείρηση που αφορούν τη δραστηριότητά της, 

με τους τίτλους «ΣΤΑΚΟΔ» και «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ». Το πεδίο «ΣΤΑΚΟΔ» δίνει τον 

κωδικό δραστηριότητας σύμφωνα με τη ΣΤΑΚΟΔ 2003, αλλά σε ενοποιημένη 

μορφή, με λατινικούς αντί για ελληνικούς χαρακτήρες χωρίς διαχωρισμό του 

τέταρτου ψηφίου των τετραψήφιων κωδικών με τελεία. Για παράδειγμα, το πεδίο 

περιέχει την τιμή F4521, που ουσιαστικά είναι ο κωδικός δραστηριότητας 452.1 του 

κλάδου ΣΤ – Κατασκευές. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η μετατροπή αυτή εξηγείται 

παρακάτω. 

Στη Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων της (Ελληνικής) Οικονομίας 

(ΣΤΑΚΟΔ) υπάρχουν 17 κατηγορίες ταξινόμησης, οι οποίες προσδιορίζονται με τα 

γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου Α έως Π, ακολουθούμενα από αριθμούς που 

υποδηλώνουν υποκατηγορίες (κλάδοι της οικονομίας). Κάποιες κατηγορίες μάλιστα 

υποδιαιρούνται σε υποκατηγορίες, με την προσθήκη ενός δεύτερου γράμματος (πχ. 

στην κατηγορία Γ – ορυχεία – υπάρχουν δύο υποκατηγορίες, οι ΓΑ και ΓΒ. Στα 

στοιχεία της HELLASTAT οι κατηγορίες και υποκατηγορίες προσδιορίζονται με 

λατινικούς χαρακτήρες. Είναι συνεπώς απαραίτητη η μετατροπή τους σε ελληνικούς, 

με τη βοήθεια του Πίνακα 5.1. 
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Πίνακας 5.1: Αντιστοίχηση λατινικών χαρακτήρων των κωδικών  
των οικονομικών κλάδων HELLASTAT με τους κλάδους της ΣΤΑΚΟΔ 

 
ΛΑΤΙΝΙΚΟΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 
(HELLASTAT) 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

(ΣΤΑΚΟΔ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ 

A Α ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ 
B Β ΑΛΙΕΙΑ 
C Γ ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
D Δ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

E Ε 
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ 

F ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

G Ζ 

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

H Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 
I Θ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
J Ι ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  

K Κ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

L Λ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

M Μ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
N Ν ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

O Ξ 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΡ 
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ Ή ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

P Ο 

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΟΙΚΙΑΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΓΙΑ 
ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ 

Q Π ΕΤΕΡΟΔΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ 
 

 

Με τη βοήθεια του παραπάνω πίνακα 5.1 μετατρέπονται και οι υποκατηγορίες 

(υποκλάδοι δραστηριότητας)  από λατινικούς σε ελληνικούς χαρακτήρες. Για 

παράδειγμα, ο υποκλάδος DG από τη βάση της HELLASTAT αντιστοιχεί στο ΔΖ της 

ΣΤΑΚΟΔ.  

Επίσης στη ΣΤΑΚΟΔ 2003 οι τετραψήφιοι κωδικοί χωρίζουν τα τρία πρώτα 

ψηφία τους από το τέταρτο με τελεία, για να δίνεται διάκριση της εθνικής 

ταξινόμησης δραστηριοτήτων από τις διεθνείς NACE και ISIC. Για λόγους 

εναρμόνισης της παρούσας έρευνας με τη ΣΤΑΚΟΔ 2003, διαχωρίζουμε με τον ίδιο 

τρόπο τους τετραψήφιους κωδικούς δραστηριότητας στη λίστα των επιχειρήσεων που 
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εισάγουμε από τη βάση δεδομένων της HELLASTAT στην ΨΗΦΟ. Έτσι, η τιμή 

F4521 στο πεδίο «ΣΤΑΚΟΔ» της HELLASTAT μετατρέπεται και διαχωρίζεται σε 

δύο πεδία στη βάση δεδομένων ΨΗΦΟ: στην τιμή 452.1 στο πεδίο «ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» και στην τιμή ΣΤ στο πεδίο «ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ» της 

ΨΗΦΟ. 

 

Στοιχεία των μετρούμενων μεγεθών 

 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2003. Το πεδίο αυτό περιέχει τον κύκλο εργασιών 

της επιχείρησης για το έτος 2003. 

 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2006. Το πεδίο αυτό περιέχει τον κύκλο εργασιών 

της επιχείρησης για το έτος 2006. 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2003. Το πεδίο αυτό περιέχει τον κύκλο 

εργασιών της επιχείρησης για το έτος 2003 (βλ. σχετικά ενότητα 4.3.2). 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2006. Το πεδίο αυτό περιέχει τον κύκλο 

εργασιών της επιχείρησης για το έτος 2006. 

 

5.2.3 Ο Πίνακας «ΚΛΑΔΟΙ» 

 

Ο πίνακας «ΚΛΑΔΟΙ» της βάσης δεδομένων ΨΗΦΟ περιέχει την περιγραφή 

των κύριων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά ΣΤΑΚΟΔ 2003 και 

συσχετίζεται με τον πίνακα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Για λόγους οικονομίας και 

βελτιστοποίησης της βάσης, οι περιγραφές των κλάδων δε βρίσκονται στον πίνακα 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», καθώς κάτι τέτοιο θα γέμιζε τον πίνακα αυτό με 

επαναλαμβανόμενα δεδομένα, έχοντας σαν αποτέλεσμα την αύξηση του όγκου του 

πίνακα και την επιβράδυνση της λειτουργίας της βάσης δεδομένων. Με βάση τις 

γενικές αρχές της σχεδίασης βάσεων δεδομένων, οι περιγραφές των κλάδων 

δραστηριότητας βρίσκονται σε ξεχωριστό πίνακα, ο οποίος συνδέεται με τον πίνακα 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη η περιγραφή του κλάδου 

δραστηριότητας της κάθε επιχείρησης του δείγματος. Η σύνδεση των δύο πινάκων 

γίνεται μέσω του πεδίου «ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ», το οποίο περιέχει τον ελληνικό 

χαρακτήρα του κάθε κλάδου κατά ΣΤΑΚΟΔ 2003.  

Τα πεδία του πίνακα «ΚΛΑΔΟΙ» παρουσιάζονται στην εικόνα 5.3. 
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Εικόνα 5.3 : Τα πεδία του πίνακα «ΚΛΑΔΟΙ» 

 

Αναλυτικά τα πεδία του πίνακα «ΚΛΑΔΟΙ» είναι τα εξής: 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ. Το πεδίο αυτό περιέχει τον ελληνικό χαρακτήρα που 

αποτελεί τον κωδικό του συγκεκριμένου κλάδου οικονομικής δραστηριότητας 

κατά ΣΤΑΚΟΔ. Το πεδίο αυτό συνδέεται με το ομώνυμο πεδίου του πίνακα 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» για να δημιουργήσει τη συσχέτιση μεταξύ των δύο 

πινάκων και αποτελεί το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΟΥ. Το πεδίο αυτό περιέχει την περιγραφή του 

συγκεκριμένου κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, όπως ακριβώς δίνεται 

από τη ΣΤΑΚΟΔ 2003. 

 

Ουσιαστικά τα περιεχόμενα του πίνακα αυτού φαίνονται στον Πίνακα 5.1 (2η 

και 3η στήλη). Το σύνολο των εγγραφών του πίνακα καταχωρούνται εξαρχής (κατά 

τη διαδικασία προετοιμασίας της έρευνας), εισάγοντας τα στοιχεία των κλάδων της 

κωδικοποίησης ΣΤΑΚΟΔ 2003. 

Επισημαίνεται ότι δεν ενδιαφέρει την παρούσα έρευνα η υποκατηγοριοποίηση 

των κλάδων Γ (ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ) και Δ (ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ) που υπάρχει στην κωδικοποίηση ΣΤΑΚΟΔ λόγω του ότι η 

στρωματοποίηση του πληθυσμού γίνεται κατά κλάδους και όχι κατά υποκλάδους (βλ. 

ενότητα 4.6.2.2). Κατά συνέπεια, η πληροφορία του υποκλάδου που ανήκουν οι 

επιχειρήσεις των κλάδων Γ και Δ δεν υπάρχει στη βάση δεδομένων ΨΗΦΟ. Παρόλα 

αυτά, αν χρειάζεται μπορεί να εξαχθεί με τη βοήθεια του κωδικού δραστηριότητας 

της επιχείρησης (πεδίο «ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» του πίνακα 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». 
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5.2.4 Ο Πίνακας «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» 

 

Ο πίνακας «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» της βάσης δεδομένων ΨΗΦΟ περιέχει την 

περιγραφή των δραστηριοτήτων κατά ΣΤΑΚΟΔ 2003 και συσχετίζεται με τον πίνακα 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Για λόγους οικονομίας και βελτιστοποίησης της βάσης, οι 

περιγραφές των δραστηριοτήτων δε βρίσκονται στον πίνακα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», 

όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους κλάδους δραστηριοτήτων και τον πίνακα 

«ΚΛΑΔΟΙ»,. Με βάση τις γενικές αρχές της σχεδίασης βάσεων δεδομένων, οι 

περιγραφές των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κατά ΣΤΑΚΟΔ 2003 βρίσκονται 

σε ξεχωριστό πίνακα, ο οποίος συνδέεται με τον πίνακα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», έτσι 

ώστε να είναι προσβάσιμη η περιγραφή της δραστηριότητας κάθε επιχείρησης του 

δείγματος. Η σύνδεση των δύο πινάκων γίνεται μέσω του πεδίου «ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ», το οποίο περιέχει τον αριθμητικό κωδικό της κύριας 

δραστηριότητας της επιχείρησης κατά ΣΤΑΚΟΔ 2003.  

Τα πεδία του πίνακα «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» παρουσιάζονται στην εικόνα 5.4. 

 

 
Εικόνα 5.4 : Τα πεδία του πίνακα «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» 

 

Αναλυτικά τα πεδία του πίνακα «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» είναι τα εξής: 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Το πεδίο αυτό περιέχει τον αριθμό που 

αποτελεί τον κωδικό της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας κατά 

ΣΤΑΚΟΔ. Ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι τριψήφιος ή τετραψήφιος. Στην 

περίπτωση που είναι τετραψήφιος, το τελευταίο ψηφίο διαχωρίζεται από τα 

υπόλοιπα με τελεία, όπως αναφέρθηκε στην ανάλυση του πίνακα 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» (ενότητα 5.2.3). Το πεδίο αυτό συνδέεται με το ομώνυμο 

πεδίου του πίνακα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» για να δημιουργήσει τη συσχέτιση 

μεταξύ των δύο πινάκων και αποτελεί το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Το πεδίο αυτό περιέχει την περιγραφή 

του συγκεκριμένου κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, όπως ακριβώς 

δίνεται από τη ΣΤΑΚΟΔ 2003. 

Το σύνολο των εγγραφών του πίνακα καταχωρούνται εξαρχής (κατά τη διαδικασία 

προετοιμασίας της έρευνας), εισάγοντας τα στοιχεία των δραστηριοτήτων της 

κωδικοποίησης ΣΤΑΚΟΔ 2003. 

 

5.2.5 Ο Πίνακας «ΣΤΡΩΜΑΤΑ» 

 

Ο πίνακας «ΣΤΡΩΜΑΤΑ» της βάσης δεδομένων ΨΗΦΟ περιέχει την 

περιγραφή των τεσσάρων στρωμάτων της ψηφιακής οικονομίας, σύμφωνα με το 

θεωρητικό πλαίσιο του κεφαλαίου 3.  

Τα πεδία του πίνακα «ΣΤΡΩΜΑΤΑ» παρουσιάζονται στην εικόνα 5.5. 

 

 
Εικόνα 5.5 : Τα πεδία του πίνακα «ΣΤΡΩΜΑΤΑ» 

 

Αναλυτικά τα πεδία του πίνακα είναι τα εξής: 

 Αναγνωριστικό. Το πεδίο αυτό περιέχει έναν αύξοντα αριθμό, που αποτελεί 

τον αριθμητικό κωδικό του κάθε στρώματος και αποτελεί το πρωτεύον κλειδί 

του πίνακα. 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ.  Το πεδίο αυτό περιέχει την περιγραφή του 

κάθε στρώματος. 

 

Τα περιεχόμενα του πίνακα αυτού καταχωρούνται εξαρχής (κατά τη διαδικασία 

προετοιμασίας της έρευνας) και φαίνονται στον πίνακα 5.2 
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Πίνακας 5.2: Περιεχόμενα του πίνακα «ΣΤΡΩΜΑΤΑ» 
της ΨΗΦΟ 

Αναγνωριστικό ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
1 ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
3 ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ 
4 ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
5 ΕΚΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

 

Εκτός από τα τέσσερα στρώματα του θεωρητικού πλαισίου της παρούσας 

έρευνας, έχουμε προσθέσει ακόμα μια εγγραφή – στρώμα, για τις επιχειρήσεις που 

δεν ανήκουν σε κανένα από τα τέσσερα στρώματα. Ο πίνακας αυτός συνδέεται με τον 

πίνακα «ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» μέσω του πεδίου «Αναγνωριστικό» 

(κωδικός του κάθε στρώματος). Η συσχέτιση αυτή αναλύεται στην ενότητα του 

πίνακα «ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» (5.2.8). 

 

5.2.6 Ο Πίνακας «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» 

 

Ο πίνακας «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» της βάσης δεδομένων 

ΨΗΦΟ περιέχει τις ερωτήσεις του δυναμικού ερωτηματολογίου της έρευνας για τη 

μέτρηση της ψηφιακής οικονομίας, όπως αυτές προσδιοριστήκαν στην ενότητα 4.5.2 

και συγκεκριμένα στον Πίνακα 4.5. Τα πεδία του πίνακα «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» παρουσιάζονται στην εικόνα 5.6. 

 

 
Εικόνα 5.6 : Τα πεδία του πίνακα «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» 

 

Αναλυτικά τα πεδία του πίνακα είναι τα εξής: 

 Αναγνωριστικό. Το πεδίο αυτό περιέχει έναν αύξοντα αριθμό, που αποτελεί 

τον αριθμητικό κωδικό της κάθε ερώτησης και αποτελεί το πρωτεύον κλειδί 

του πίνακα. 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ.  Το πεδίο αυτό περιέχει την περιγραφή της 

ερώτησης. 

 

Τα περιεχόμενα του πίνακα αυτού καταχωρούνται εξαρχής (κατά τη διαδικασία 

προετοιμασίας της έρευνας) και φαίνονται στον πίνακα 5.3 

 

Πίνακας 5.3: Περιεχόμενα του πίνακα «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» 
της ΨΗΦΟ 

 
Αναγνωριστικό ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 

1 ΕΙΣΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ; 

2 ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 'Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; 

3 ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ INTERNET 'Η 
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΤΥΑ; 

4 ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ INTERNET 'Η ΛΟΙΠΑ 
ΔΙΚΤΥΑ; 

5 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ INTERNET 'Η ΛΟΙΠΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ; 

6 ΠΑΡΑΓΕΤΕ - ΜΕΤΑΠΩΛΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΕ 'Η 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ ΩΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ; 

 

 

Ο πίνακας αυτός συνδέεται με τον πίνακα «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» μέσω του πεδίου «Αναγνωριστικό» (κωδικός της κάθε 

ερώτησης). Η συσχέτιση αυτή αναλύεται στην ενότητα του πίνακα «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» (5.2.7). 

 

5.2.7 Ο Πίνακας «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» 

 

Ο πίνακας «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» της βάσης δεδομένων 

ΨΗΦΟ περιέχει τις απαντήσεις που έδωσαν οι επιχειρήσεις στο δυναμικό 

ερωτηματολόγιο κατά τη διαδικασία της έρευνας. Η κάθε εγγραφή του πίνακα αφορά 

μια συγκεκριμένη ερώτηση που έγινε σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση. Επειδή το 

ερωτηματολόγιο δεν είναι σταθερό, οι ερωτήσεις που γίνονται κατά την τηλεφωνική 

συνέντευξη στις επιχειρήσεις του δείγματος δεν είναι σταθερές, αλλά εξαρτώνται από 

τη ροή των απαντήσεων που δίνονται (βλ. Εικόνα 4.11). Αυτό συνεπάγεται ότι 

αφενός δε θα γίνουν σε όλες τις επιχειρήσεις όλες οι ερωτήσεις και αφετέρου ότι 
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κάποιες επιχειρήσεις θα περάσουν από την ίδια ερώτηση δύο ή και τρεις φορές, για 

διαφορετική επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή Line Of Business. Συνεπώς, δεν 

είναι δυνατή η υλοποίηση ενός πίνακα απαντήσεων του οποίου τις στήλες θα 

αποτελούσαν οι ερωτήσεις και τις γραμμές οι επιχειρήσεις του δείγματος. Αντιθέτως, 

στον πίνακα «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ», η κάθε επιχείρηση έχει 

τόσες εγγραφές, όσες ήταν οι ερωτήσεις από τις οποίες πέρασε κατά τη διάρκεια της 

τηλεφωνικής συνέντευξης επί του δυναμικού ερωτηματολογίου. 

Τα περιεχόμενα του πίνακα εισάγονται κατά τη διαδικασία των τηλεφωνικώ 

συνεντεύξεων με τις επιχειρήσεις του δείγματος και συγκεκριμένα μόλις η 

ερωτώμενη επιχείρηση δίνει την απάντηση στο κάθε ερώτημα που της γίνεται. Έτσι ο 

πίνακας αυτός γεμίζει με εγγραφές σταδιακά, κατά τη διαδικασία της συλλογής των 

απαντήσεων από τις επιχειρήσεις. Για την ακρίβεια, σημειώνεται ότι οι απαντήσεις 

δεν εγγράφονται στον πίνακα τη στιγμή που δίνονται από τις ερωτώμενες 

επιχειρήσεις, αλλά μόλις επιβεβαιωθούν συνολικά, με το πέρας της συνέντευξης, κάτι 

που αναλύεται στο υποκεφάλαιο 5.3 (Interface της ΨΗΦΟ). 

Τα πεδία του πίνακα «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» 

παρουσιάζονται στην εικόνα 5.7. 

 

 
Εικόνα 5.7 : Τα πεδία του πίνακα «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» 

 

Ο πίνακας «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» συνδέεται με τον πίνακα 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» μέσω του πεδίου «ΚΩΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» και με τον πίνακα 

«ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» μέσω του πεδίου «ΚΩΔ ΕΡΩΤΗΣΗΣ». Οι 

συσχετίσεις αυτές αναλύονται παρακάτω, στα αντίστοιχα πεδία του πίνακα. 

 

Αναλυτικά τα πεδία του πίνακα είναι τα εξής: 

 Αναγνωριστικό. Το πεδίο αυτό περιέχει έναν αύξοντα αριθμό, που αποτελεί 

τον κωδικό της κάθε ερώτησης – κόμβου της δενδρικής δομής του δυναμικού 
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ερωτηματολογίου (βλ. Εικόνα 4.11), στην οποία απάντησε μια συγκεκριμένη 

επιχείρηση και αποτελεί το πρωτεύον κλειδί του πίνακα.  

 ΚΩΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.  Το πεδίο αυτό περιέχει τον αριθμητικό κωδικό της 

επιχείρησης, όπως αυτός δημιουργήθηκε και καταχωρήθηκε στο πεδίο 

«Αναγνωριστικό» του πίνακα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Το πεδίο «ΚΩΔ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» του πίνακα «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» 

συνδέεται με το πεδίο «Αναγνωριστικό» του πίνακα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», ώστε 

να δημιουργηθεί η συσχέτιση μεταξύ των δύο πινάκων, απαραίτητη για να 

αντλήσουμε όλα τα στοιχεία της επιχείρησης, της οποίας οι απαντήσεις 

καταχωρούνται στον πίνακα «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ». 

Σύμφωνα με τις αρχές σχεδίασης βάσεων δεδομένων, θα ήταν σχεδιαστικό 

λάθος το να καταχωρούνταν τα πλήρη στοιχεία της κάθε επιχείρησης στον 

πίνακα «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ», αφού κάτι τέτοιο θα 

δημιουργούσε πρόβλημα όγκου και ταχύτητας της βάσης δεδομένων. 

 ΚΩΔ ΕΡΩΤΗΣΗΣ. Το πεδίο αυτό περιέχει τον αριθμητικό κωδικό της 

ερώτησης, όπως αυτός βρίσκεται στο πεδίο «Αναγνωριστικό» του πίνακα 

«ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ». Το πεδίο «ΚΩΔ ΕΡΩΤΗΣΗΣ» του 

πίνακα «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» συνδέεται με το πεδίο 

Αναγνωριστικό» του πίνακα «ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ», ώστε 

να δημιουργηθεί η συσχέτιση μεταξύ των δύο πινάκων, απαραίτητη για να 

αντλήσουμε την περιγραφή της ερώτησης που έγινε στη συγκεκριμένη 

επιχείρηση. Η λογική της συσχέτισης βρίσκεται πάλι στις αρχές σχεδίασης 

βάσεων δεδομένων, έτσι ώστε να μην έχουμε μεγάλο όγκο 

επαναλαμβανόμενων δεδομένων στη βάση δεδομένων ΨΗΦΟ.  

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Το πεδίο αυτό περιέχει τον αριθμό που συμβολίζει την 

απάντηση που δόθηκε από τη συγκεκριμένη επιχείρηση στη συγκεκριμένη 

ερώτηση. Ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι 1, 2 ή 3, δηλαδή αντίστοιχα 

αριστερός κλάδος ερώτησης, δεξιός κλάδος ερώτησης ή και οι δύο κλάδοι 

(βλ. Εικόνα 4.11). Οι αριθμοί αυτοί συνήθως αντιστοιχούν στις απαντήσεις 

ΝΑΙ, ΟΧΙ ή ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ, ανάλογα με την ερώτηση όμως μπορεί να είναι 

και άλλες απαντήσεις. Η αντιστοιχία του αριθμού με την περιγραφή της 
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απάντησης δε θεωρήθηκε απαραίτητο να υπάρχει καταχωρημένη στη βάση 

και φαίνεται στον πίνακα 5.4. 

Πίνακας 5.4: Αντιστοιχία πεδίου «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» του 
πίνακα «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ»  

με τη λεκτική απάντηση των επιχειρήσεων. 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 
1 ΝΑΙ / ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΠΩΛΩΝ 
2 ΟΧΙ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΜΕΣΑΖΩΝ 
3 ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ / ΕΝ ΜΕΡΕΙ 

 

Πρέπει να επισημανθεί ότι ο συνδυασμός επιχείρηση-ερώτηση που υπάρχει 

στον πίνακα «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» δεν είναι μοναδικός, αφού 

όπως έχει προαναφερθεί μια επιχείρηση μπορεί  να περάσει από την ίδια ερώτηση 

δύο ή και τρεις φορές, για διαφορετική επιχειρηματική της όμως δραστηριότητα ή 

Line Of Business, ανάλογα με τις απαντήσεις που έχει ήδη δώσει. Έτσι στον πίνακα 

αυτό μπορεί να φαίνεται ότι μια επιχείρηση απάντησε για παράδειγμα στην ερώτηση 

5 («Πραγματοποιείτε συναλλαγές μέσω internet ή λοιπών δικτύων;») όχι μία, αλλά 

δύο φορές. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης φαίνεται στην εικόνα 5.8. 

  

 
Εικόνα 5.8 : Παράδειγμα απαντήσεων μιας επιχείρησης στο ερωτηματολόγιο.  

Σε κύκλο οι απαντήσεις που δόθηκαν.  
Στην ερώτηση 2 η απάντηση ήταν «ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ», 

 συνεπώς και οι δύο απαντήσεις βρίσκονται σε κύκλο. 
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Στο υποθετικό παράδειγμα της εικόνας 5.8, η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει 

απαντήσει στην ερώτηση 1 «ΟΧΙ», στην ερώτηση 2 «ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ», στην ερώτηση 

3 «ΟΧΙ», και στην ερώτηση 4 «ΟΧΙ». Με βάση τον αλγόριθμο ροής του 

ερωτηματολογίου, η επιχείρηση πρέπει να περάσει δύο φορές από την ερώτηση 5, μια 

φορά μετά την ερώτηση 3 και μια φορά μετά την ερώτηση 4. Μάλιστα, οι απαντήσεις 

της στην ερώτηση 5 μπορεί να είναι και διαφορετικές – π.χ. την πρώτη φορά ΝΑΙ και 

τη δεύτερη φορά ΟΧΙ. Αυτό βέβαια δεν είναι καθόλου παράλογο, εφόσον από την 

εικόνα 5.8 φαίνεται καθαρά ότι την πρώτη φορά η ερώτηση 5 αναφέρεται στα 

προϊόντα της επιχείρησης, ενώ τη δεύτερη φορά αναφέρεται στις υπηρεσίες της 

επιχείρησης. 

Παρόλο όμως που λογικά και διαδικαστικά είναι αποδεκτό και ορθό το να 

περάσει μια επιχείρηση από την ίδια ερώτηση δεύτερη φορά, τεχνικά και 

προγραμματιστικά δημιουργείται μια ασάφεια. Η ασάφεια αυτή αφορά τις δύο 

εγγραφές του πίνακα «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» της ΨΗΦΟ, οι 

οποίες αφορούν τη συγκεκριμένη επιχείρηση και ερώτηση. Η ασάφεια αυτή είναι ως 

προς το ποια απάντηση δόθηκε στην ερώτηση 5 που έγινε την πρώτη φορά 

(υποκλάδος ΕΡΩΤΗΣΗΣ 3) και ποια απάντηση δόθηκε στην ερώτηση 5 που έγινε τη 

δεύτερη φορά (υποκλάδος ΕΡΩΤΗΣΗΣ 4). Η ασάφεια αυτή διευκρινίζεται από τη 

χρονική σειρά που έγιναν οι ερωτήσεις, καθώς η ροή των ερωτήσεων με βάση τη 

δενδρική δομή του δυναμικού ερωτηματολογίου είναι συγκεκριμένη – από πάνω προς 

τα κάτω και από αριστερά προς δεξιά (βλ. εικόνα 4.12). Στο συγκεκριμένο 

παράδειγμα της εικόνας 5.8, η ροή των ερωτήσεων είναι η εξής: 

 

 

 Ερώτηση 1 

 Ερώτηση 2 

 Ερώτηση 3 

 Ερώτηση 5 (υποκλάδος Ερώτησης 3) 

 Ερώτηση 4 

 Ερώτηση 5 (υποκλάδος Ερώτησης 4) 
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Η ροή αυτή φαίνεται σχηματικά παρακάτω, στην εικόνα 5.9. 

 
Εικόνα 5.9 : Χρονική σειρά των ερωτήσεων του παραδείγματος της εικόνας 5.8.  

Τα βέλη δείχνουν τη ροή των ερωτήσεων. 
 

Χρονικά, λοιπόν, πρώτα έγινε η ερώτηση 5 του υποκλάδου της ερώτησης 3, που 

αφορά δηλαδή τα προϊόντα της επιχείρησης  και έπειτα έγινε η ερώτηση 5 του 

υποκλάδου της ερώτησης 4, που αφορά τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Καθότι ο 

πίνακας  «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» γεμίζει σταδιακά με κάθε 

απάντηση που δίνεται, η εγγραφή του πίνακα που εμφανίζεται πρώτη (έχει δηλαδή τη 

μικρότερη τιμή στο πεδίο αύξουσας αρίθμησης «Αναγνωριστικό») αφορά τον 

υποκλάδο της ερώτησης 3. Με αυτό τον τρόπο λύνεται το πρόβλημα των διπλών ή 

τριπλών απαντήσεων μιας επιχείρησης για την ίδια ερώτηση. Έτσι, μπορεί αν 

χρειαστεί να γίνει και η ανάκτηση των απαντήσεων οποιασδήποτε επιχείρησης του 

δείγματος (backtracking). 

 

5.2.8 Ο Πίνακας «ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» 

 

Ο πίνακας «ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» της βάσης δεδομένων ΨΗΦΟ 

περιέχει τα στοιχεία της κατάταξης των επιχειρήσεων στα τέσσερα στρώματα της 

ψηφιακής οικονομίας ή και εκτός αυτής, με βάση τις απαντήσεις τους στο δυναμικό 

ερωτηματολόγιο κατά τη διαδικασία της έρευνας. Κάθε επιχείρηση που απάντησε στο 
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ερωτηματολόγιο εγγράφεται σε μία ή περισσότερες γραμμές (εγγραφές) του πίνακα 

αυτού, αναλόγως αν κατατάσσεται σε ένα ή σε περισσότερα του ενός στρώματα. 

Όπως επισημάνθηκε στην ενότητα του πίνακα «ΣΤΡΩΜΑΤΑ» (5.2.5), εκτός από τα 

τέσσερα στρώματα της ψηφιακής οικονομίας, σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο, 

χρησιμοποιείται ακόμα ένα πέμπτο εικονικό στρώμα, με την περιγραφή «ΕΚΤΟΣ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», για να μετρηθεί και η δραστηριότητα και τα μεγέθη 

των επιχειρήσεων που δεν ανήκουν σε κανένα από τα τέσσερα στρώματα, είτε καθ’ 

ολοκληρίαν, είτε αναφορικά με συγκεκριμένο τμήμα – δραστηριότητά τους. 

Η λογική των ποσοστώσεων ανά στρώμα ακολουθήθηκε γιατί ακριβώς μια 

επιχείρηση μπορεί να ανήκει σε περισσότερα του ενός στρώματα, όπως αναλύθηκε 

στο υποκεφάλαιο της κατάταξης των επιχειρήσεων (βλ. ενότητα 4.4.5). Οι 

ποσοστώσεις αυτές υπολογίζονται για τα δύο μεγέθη της έρευνας (κύκλο εργασιών 

και αριθμό εργαζομένων) και για τα δύο έτη της έρευνας, συνολικά δηλαδή για 4 

συνδυασμούς μεγέθους-έτους. Η κάθε επιχείρηση βρίσκεται σε τόσες εγγραφές του 

πίνακα  «ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ», όσα είναι τα στρώματα στα οποία ανήκει 

(συμπεριλαμβανομένου του στρώματος 5 – «ΕΚΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»). Το άθροισμα των ποσοστών κάθε ενός από τους 4 συνδυασμούς 

μεγέθους-έτους σε όλες τις εγγραφές της επιχείρησης στον πίνακα πρέπει να ισούται 

με 100%. Η μέθοδος υπολογισμού των ποσοστών έχει αναλυθεί στην ενότητα 4.4.6. 

Τα πεδία του πίνακα «ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» παρουσιάζονται στην 

εικόνα 5.10. 

 
Εικόνα 5.10 : Τα πεδία του πίνακα «ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» 

 

Ο πίνακας «ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» συνδέεται με τον πίνακα 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» μέσω του πεδίου «ΚΩΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» και με τον πίνακα 
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«ΣΤΡΩΜΑΤΑ» μέσω του πεδίου «ΚΩΔ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ». Οι συσχετίσεις αυτές 

αναλύονται παρακάτω, στα αντίστοιχα πεδία του πίνακα. 

Αναλυτικά τα πεδία του πίνακα είναι τα εξής: 

 Αναγνωριστικό. Το πεδίο αυτό περιέχει έναν αύξοντα αριθμό, που αποτελεί 

τον κωδικό του κάθε συνδυασμού επιχείρηση-στρώμα με τις ποσοστώσεις του 

και αποτελεί το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. 

 ΚΩΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.  Το πεδίο αυτό περιέχει τον αριθμητικό κωδικό της 

επιχείρησης, όπως αυτός δημιουργήθηκε και καταχωρήθηκε στο πεδίο 

«Αναγνωριστικό» του πίνακα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Το πεδίο «ΚΩΔ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» του πίνακα «ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» συνδέεται με 

το πεδίο «Αναγνωριστικό» του πίνακα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», ώστε να 

δημιουργηθεί η συσχέτιση μεταξύ των δύο πινάκων, απαραίτητη για να 

αντλήσουμε όλα τα στοιχεία της επιχείρησης, της οποίας τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας κατάταξης στα στρώματα της ψηφιακής οικονομίας 

καταχωρούνται στον πίνακα «ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ». Σύμφωνα με 

τις αρχές σχεδίασης βάσεων δεδομένων, θα ήταν σχεδιαστικό λάθος το να 

καταχωρούνταν τα πλήρη στοιχεία της κάθε επιχείρησης στον πίνακα 

«ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ», αφού κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε 

πρόβλημα όγκου και ταχύτητας της βάσης δεδομένων. 

 ΚΩΔ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ.  Το πεδίο αυτό περιέχει τον αριθμητικό κωδικό του 

στρωματος, όπως αυτός δημιουργήθηκε και καταχωρήθηκε στο πεδίο 

«Αναγνωριστικό» του πίνακα «ΣΤΡΩΜΑΤΑ». Το πεδίο «ΚΩΔ 

ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ» του πίνακα «ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» συνδέεται με 

το πεδίο «Αναγνωριστικό» του πίνακα «ΣΤΡΩΜΑΤΑ», ώστε να δημιουργηθεί 

η συσχέτιση μεταξύ των δύο πινάκων, απαραίτητη για να αντλήσουμε το 

στοιχείο της περιγραφής του στρώματος. 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2003. Το πεδίο αυτό περιέχει το 

ποσοστό του κύκλου εργασιών της επιχείρησης για το έτος 2003 που 

αποδίδεται στο στρώμα της συγκεκριμένης επιχείρησης, βάσει των 

απαντήσεών της.  

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2006. Το πεδίο αυτό περιέχει το 

ποσοστό του κύκλου εργασιών της επιχείρησης για το έτος 2006 που 
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αποδίδεται στο στρώμα της συγκεκριμένης επιχείρησης, βάσει των 

απαντήσεών της.  

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2003. Το πεδίο αυτό περιέχει το 

ποσοστό του αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης για το έτος 2003 το 

οποίο αποδίδεται στο στρώμα της συγκεκριμένης επιχείρησης, βάσει των 

απαντήσεών της.  

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2006. Το πεδίο αυτό περιέχει το 

ποσοστό του αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης για το έτος 2006 το 

οποίο αποδίδεται στο στρώμα της συγκεκριμένης επιχείρησης, βάσει των 

απαντήσεών της.  

Ο πίνακας αυτός γεμίζει σταδιακά κατά τη διαδικασία της συλλογής στοιχείων 

μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων για κάθε επιχείρηση που ολοκληρώνει το 

ερωτηματολόγιο. Μόλις λοιπόν ολοκληρωθεί η τηλεφωνική συνέντευξη και η 

επιχείρηση επιβεβαιώσει τις απαντήσεις της, υπολογίζεται σε ποιο/α στρώμα/τα 

ανήκει η επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα, υπολογίζεται το ποσοστό του κύκλου 

εργασιών και του αριθμού εργαζομένων της για κάθε στρώμα, τόσο για το 2003 όσο 

και για το 2006. Μόλις ολοκληρωθεί ο υπολογισμός, εγγράφονται στο πίνακα τα 

ποσοστά αυτά, σε τόσες εγγραφές όσα είναι τα στρώματα που ανήκει η επιχείρηση. 

 

5.3  ΤΟ INTERFACE ΤΗΣ ΨΗΦΟ 

 

Η βάση δεδομένων ΨΗΦΟ συνδέεται με ένα πρόγραμμα σε γλώσσα 

προγραμματισμού Visual Basic, το οποίο αποτελεί το περιβάλλον διεπαφής της 

ΨΗΦΟ με το χρήστη (user interface). Το πρόγραμμα αυτό, που στο εξής θα καλείται 

ως «interface της ΨΗΦΟ» διευκολύνει τον ερευνητή στην επικοινωνία με τη βάση 

δεδομένων, του δίνει τη δυνατότητα να αντλεί στοιχεία και τον καθοδηγεί στη 

διαδικασία της έρευνας μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Λειτουργεί ως πρόγραμμα 

– εργαλείο CATI (Computer-assisted telephone interviewing), δηλαδή τηλεφωνικής 

συνέντευξης με τη βοήθεια υπολογιστή. 

Το interface της ΨΗΦΟ αποτελεί πολύ σημαντικό κρίκο κατά τη διαδικασία της 

τηλεφωνικής έρευνας, δίνοντας τη δυνατότητα στον ερευνητή να επικοινωνεί με τη 

βάση δεδομένων εύκολα και άμεσα, την ώρα της τηλεφωνικής συνέντευξης. Η 
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αλληλεπίδραση των τεσσάρων κρίκων της ερευνητικής διαδικασίας απεικονίζεται 

σχηματικά στην εικόνα 5.11.  

  
 

 
 

Εικόνα 5.11 : Η αλυσίδα της ερευνητικής διαδικασίας 

 

Το interface της ΨΗΦΟ υλοποιήθηκε σε γλώσσα προγραμματισμού Visual 

Basic. Η επιλογή αυτή έγινε επειδή η Visual Basic είναι η πιο δημοφιλής γλώσσα 

οπτικού προγραμματισμού, συνδυάζοντας τα χαρακτηριστικά της γνωστής γλώσσας 

προγραμματισμού Basic με οπτικά – γραφικά στοιχεία. Συνεπώς είναι δυνατή η 

σχεδίαση ενός γραφικού περιβάλλοντος χρήστη (Graphical User Interface – GUI, βλ. 

ορισμό στην ενότητα 5.3.1), φιλικού προς το χρήστη, ώστε να μειώνεται η 

πολυπλοκότητα και να αυξάνεται η αποδοτικότητα της ερευνητικής διαδικασίας. 

Επίσης, η Visual Basic παρέχει δυνατότητες για εύκολη σύνδεση του προγράμματος 

με τη βάση δεδομένων, έτσι ώστε η εξάγονται και να εισάγονται εύκολα στοιχεία και 

εγγραφές από και προς στους πίνακες της ΨΗΦΟ. 

Στο υποκεφάλαιο αυτό αρχικά ορίζονται οι έννοιες interface και CATI, ώστε να 

κατανοηθεί εις βάθος η λογική και ο ρόλος του συγκεκριμένου προγράμματος, και 

αναλύονται οι στόχοι και οι λειτουργίες του interface της ΨΗΦΟ σε συνολικό – 

γενικό επίπεδο. Στη συνέχεια αναλύεται η δομή του προγράμματος, οι οθόνες του και 

οι διαδικασίες του κώδικα προγραμματισμού, διαδικασίες οι οποίες ορίζουν και τις 

ενέργειες που μπορεί να γίνουν από το χρήστη ή το ίδιο το πρόγραμμα κατά τη 

διαδικασία της τηλεφωνικής συνέντευξης. 
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5.3.1 Ορισμοί Σχετικά με το INTERFACE της ΨΗΦΟ 

 

Για να γίνει κατανοητός ο χαρακτήρας και ο ρόλος του προγράμματος – 

interface της ΨΗΦΟ, πρέπει να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο οι έννοιες interface 

και CATI (Computer-assisted telephone interviewing) συνδέονται με το πρόγραμμα 

αυτό. Με τον όρο interface (διεπαφή) ορίζεται το σύνολο των μέσων με τα οποία 

επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν δύο οντότητες, οι οποίες λόγω της διαφορετικής 

φύσης τους δε μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα μεταξύ τους. Με τον όρο user 

interface (διεπαφή χρήστη) συγκεκριμενοποιείται η επικοινωνία μεταξύ ενός 

ανθρώπου και ενός υπολογιστή. Το User Interface – UI (γνωστό και ως Human 

Computer Interface ή Man Machine Interface) είναι το άθροισμα των μέσων με τα 

οποία οι χρήστες (οι άνθρωποι) αλληλεπιδρούν με το σύστημα (έναν υπολογιστή ή 

ένα πρόγραμμα υπολογιστή). Η επικοινωνία αυτή είναι αμφίδρομη, παρέχοντας 

δυνατότητες εισόδου και εξόδου δεδομένων από συγκεκριμένα τμήματα (modules) 

του συστήματος. Διαχωρίζονται λοιπόν με αυτό τον τρόπο οι εσωτερικές διαδικασίες 

του συστήματος από τις εξωτερικές, οι οποίες έχουν να κάνουν με τους χρήστες. Με 

τον όρο graphical user interface (γραφική διεπαφή χρήστη) συγκεκριμενοποιείται ότι 

ο τρόπος επικοινωνίας επικοινωνία μεταξύ χρήστη (ανθρώπου) και συστήματος 

(υπολογιστή) γίνεται με γραφικά μέσα. Το Graphical User Interface – GUI (Γραφικό 

Περιβάλλον Χρήστη ή Γραφική Διασύνδεση Χρήστη) είναι ένα σύνολο γραφικών 

στοιχείων (γραφικά, εικόνες και οπτικοί δείκτες) τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη 

του υπολογιστή και χρησιμοποιούνται για την αλληλεπίδραση του χρήστη με τη 

συσκευή αυτή. Το σύστημα (υπολογιστής) δέχεται είσοδο από τον χρήστη και 

αντιδρά ανάλογα στα συμβάντα που αυτός προκαλεί με τη βοήθεια κάποιας συσκευής 

εισόδου (πληκτρολόγιο, ποντίκι). Πριν από την έλευση και καθιέρωση των GUI, ο 

κανόνας στους υπολογιστές ήταν η αλληλεπίδραση με τον χρήστη μέσω γραμμής 

εντολών και αποκλειστικά μέσω κειμένου. Πλέον όμως τα περισσότερα προγράμματα 

προσφέρουν στους χρήστες τους κάποιο GUI, γιατί αυτός ο τρόπος αλληλεπίδρασης 

με τον υπολογιστή ταιριάζει αρκετά στην ανθρώπινη εμπειρία και φύση. Σωστά 

σχεδιασμένα γραφικά περιβάλλοντα προσφέρουν ένα όμορφο, εύχρηστο και 

λειτουργικό περιβάλλον εργασίας.  
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Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ονομασία «Interface της ΨΗΦΟ» για 

το πρόγραμμα το οποίο αντλεί και εγγράφει στοιχεία στην ΨΗΦΟ κατά τη διάρκεια 

των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, αφού το πρόγραμμα αυτό αποτελεί τον τρόπο με 

τον οποίο μπορεί ο ερευνητής να αλληλεπιδρά εύκολα και γρήγορα με τη βάση 

δεδομένων ΨΗΦΟ. Το πρόγραμμα αυτό δημιουργεί ένα Γραφικό Περιβάλλον 

Χρήστη (GUI) με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic. 

Ο όρος Computer-assisted telephone interviewing (CATI), δηλαδή τηλεφωνική 

συνέντευξη με τη βοήθεια υπολογιστή, είναι μια τεχνική τηλεφωνικής έρευνας κατά 

την οποία η συνέντευξη ακολουθεί τη ροή που παρέχεται από μια εφαρμογή 

λογισμικού (πρόγραμμα). Το λογισμικό έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει τη ροή 

του ερωτηματολογίου με βάση τις απαντήσεις του ερωτώμενου, καθώς και να 

παραλείψει πληροφορίες ήδη γνωστές για τον ερωτώμενο. Μια τηλεφωνική 

συνέντευξη με τη βοήθεια υπολογιστή (CATI) λειτουργεί με τον ακόλουθο τρόπο: 

 Δημιουργείται ένα πρόγραμμα που περιέχει το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

σε ηλεκτρονική μορφή. 

 Ο ερευνητής που διενεργεί τη συνέντευξη κάθεται μπροστά στην οθόνη του 

υπολογιστή. 

 Ο ερευνητής ή και ο ίδιος ο υπολογιστής καλεί τον τηλεφωνικό αριθμό του 

ερωτώμενου. 

 Μόλις γίνει η επαφή ερευνητή – ερωτώμενου, ο ερευνητής διαβάζει τα 

ερωτήματα που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή και καταχωρεί 

απευθείας στον υπολογιστή τις απαντήσεις. 

 Βάσει των απαντήσεων, υπολογίζονται τα ζητούμενα αποτελέσματα και 

μπορούν να εξαχθούν απευθείας, είτε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, είτε 

μόλις ολοκληρωθεί η συλλογή των απαντήσεων. 

 Το  λογισμικό CATI έχει ενσωματωμένη λογική και μηχανισμούς που 

αυξάνουν την ακρίβεια των δεδομένων και ελαχιστοποιούν τις λανθασμένες 

απαντήσεις ή καταχωρίσεις. 

 Το πρόγραμμα μπορεί να διαμορφώσει τις ερωτήσεις και να ελέγξει για 

λογικά εσφαλμένες απαντήσεις, όπως για παράδειγμα ότι το άθροισμα των 

ποσοστών των απαντήσεων ισούται με 100 τοις εκατό. 
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 Το  λογισμικό CATI έχει ενσωματωμένη λογική και μηχανισμούς που 

μπορούν να παραλείψει ερωτήσεις που δεν εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη 

περίπτωση ή και να ζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες, όταν αυτό 

χρειάζεται. 

 

Το πρόγραμμα Interface της ΨΗΦΟ που δημιουργήθηκε για την παρούσα 

έρευνα είναι ένα πρόγραμμα CATI. Χρησιμοποιείται στη διαδικασία της 

τηλεφωνικής συνέντευξης και περιέχει τις λειτουργίες και τις αρχές των 

προγραμμάτων CATI, όπως αυτές αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

5.3.2 Στόχοι και Λειτουργίες του INTERFACE της ΨΗΦΟ 

 

Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι στόχοι βάσει των οποίων σχεδιάστηκε το 

Interface της ΨΗΦΟ και οι λειτουργίες του, όπως αυτές προκύπτουν από τους 

στόχους. Οι στόχοι – κατευθυντήριες αρχές σχεδίασης του προγράμματος είναι οι 

εξής: 

 Απλότητα - Ευχρηστία. Ο σχεδιασμός του προγράμματος, τόσο σε επίπεδο 

οπτικό, όσο και σε επίπεδο διαδικασιών, πρέπει να είναι απλός και 

κατανοητός. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι 

μόνο από έμπειρους ερευνητές, αλλά και από απλούς χρήστες, χωρίς 

ιδιαίτερες γνώσεις ούτε υπολογιστών, ούτε της ερευνητικής μεθοδολογίας. 

Μελλοντικά το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιείται από υπαλλήλους call 

centers, εταιριών ερευνών ή ερευνητικών οργανισμών. Κατά συνέπεια η 

οπτική σχεδίαση των οθονών του προγράμματος είναι απλή, ξεκάθαρη και 

εύκολα κατανοητή. Τα περιεχόμενα της κάθε οθόνης είναι τα απολύτως 

απαραίτητα, ενώ τα οπτικά στοιχεία (κουμπιά, πεδία, περιγραφές) είναι 

ευμεγέθη και απολύτως διακριτά. Έτσι ο ερευνητής – χρήστης διακρίνει 

αμέσως την πληροφορία στην οθόνη. Η σχεδίαση είναι απλή, συγκεκριμένη 

και ομοιόμορφη για όλες τις οθόνες του προγράμματος, χωρίς να μπερδεύει ή 

να δυσκολεύει το χρήστη. Επίσης, οι ενέργειες που απαιτούνται από το 

χρήστη του προγράμματος είναι οι ελάχιστες δυνατές και οι απολύτως 
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απαραίτητες για τη διαδικασία. Όλα αυτά καθιστούν το interface της ΨΗΦΟ 

πολύ εύκολο στη χρήση για τον οποιονδήποτε. 

 Ταχύτητα. Το στοιχείο αυτό είναι πολύ σημαντικό τόσο για τον ερευνητή όσο 

και για τις ερωτώμενες επιχειρήσεις. Η κατάταξη των επιχειρήσεων στα 

τέσσερα στρώματα της ψηφιακής οικονομίας αποτελεί μια δύσκολη 

ερευνητική προσπάθεια για τα δεδομένα της παρούσας έρευνας, 

παρουσιάζοντας πλήθος προκλήσεων και δυσκολιών της έρευνας. Η παρούσα 

έρευνα διαθέτει περιορισμένους χρονικούς και ανθρώπινους πόρους, ενώ 

δεδομένη είναι και η περιορισμένη διάθεση συνεργασίας από πλευράς των 

ελληνικών επιχειρήσεων. Συνεπώς, δε μπορούν να γίνουν εις βάθος αναλύσεις 

της κάθε επιχείρησης, τύπου case studies, για να εξαχθούν συμπεράσματα, 

ούτε και να γίνει ενημέρωση και επεξήγηση του θεωρητικού πλαισίου της 

ψηφιακής οικονομίας στις επιχειρήσεις, ώστε να καταταχθούν οι ίδιες οι 

επιχειρήσεις σε κάποιο/α στρώμα/τα, σε συνεργασία με τον ερευνητή. 

Συνεπώς η δημιουργία μιας αποδοτικής ερευνητικής μεθόδου που θα 

παρήγαγε αποτελέσματα στον ελάχιστο δυνατό χρόνο ήταν απόλυτη 

αναγκαιότητα. Η σημασία της ταχύτητας στη διαδικασία της παρούσας 

έρευνας είναι κεφαλαιώδης, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους 

ερευνητές. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, όσο πιο σύντομη είναι μια έρευνα, 

τόσο πιθανότερο είναι να δεχτεί η επιχείρηση να συμμετάσχει. Σήμερα οι 

επιχειρήσεις βομβαρδίζονται καθημερινά αφενός με προωθητικές ενέργειες 

μέσω τηλεφώνου και αφετέρου με τηλεφωνικές έρευνες για οποιοδήποτε 

θέμα. Συνεπώς η προθυμία τους να δεχτούν ένα τηλεφώνημα για τους λόγους 

αυτούς – οι οποίοι, αν και εντελώς διαφορετικοί, τυγχάνουν της ίδιας 

αντιμετώπισης – είναι πολύ μικρή. Επιπρόσθετα, δημιουργείται ακόμα 

μεγαλύτερη δυσκολία και ακόμα εντονότερη αναγκαιότητα περιορισμού του 

χρόνου της τηλεφωνικής έρευνας από το ζητούμενο της απάντησης του 

ερωτηματολογίου από συγκεκριμένα στελέχη της επιχείρησης. Όπως 

αναφέρθηκε στην ενότητα 4.7.1, για λόγους ακρίβειας των απαντήσεων, η 

απάντηση του ερωτηματολογίου δε μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε 

υπάλληλο της επιχείρησης, παρά μόνο από κάποια στελέχη που γνωρίζουν τα 

ζητούμενα από την έρευνα στοιχεία και τις ποσοστώσεις των μεγεθών του 
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κύκλου εργασιών και του αριθμού εργαζομένων. Τα στελέχη αυτά συνήθως 

είναι πιεσμένα χρονικά, απασχολούμενα με θέματα μείζονος σημασίας για την 

επιχείρησή τους, με αποτέλεσμα αφενός την αυξημένη κατανάλωση χρόνου 

από την πλευρά του ερευνητή για να τους πείσει να συμμετάσχουν στην 

έρευνα και αφετέρου και την αυξημένη πιθανότητα άρνησης της συνέντευξης. 

Ο βασικότερος λοιπόν τρόπος να πεισθούν οι επιχειρήσεις να συμμετάσχουν 

είναι να ενημερωθούν από τον ερευνητή ότι ο χρόνος που θα αφιερώσουν στη 

συνέντευξη είναι μικρός, αφού η έρευνα αποτελείται από 5-10 ερωτήσεις. 

Όσον αφορά την ερευνητική ομάδα, η ταχύτητα της ερευνητικής διαδικασίας 

είναι εξίσου μεγάλη αναγκαιότητα, δεδομένων των περιορισμένων χρονικών 

και ανθρώπινων μέσων που διαθέτει. Το μεγάλο ποσοστό άρνησης των 

επιχειρήσεων να συμμετάσχουν αυξάνει τον αριθμό των επικοινωνιών που 

πρέπει να γίνουν με επιχειρήσεις για να επιτευχθεί ο αριθμητικός στόχος του 

δείγματος της έρευνας, οδηγώντας σε διόγκωση του χρόνου της έρευνας. 

Αυτό οξύνεται ακόμα περισσότερο με το φαινόμενο πολλών επιχειρήσεων να 

μην αρνούνται εξαρχής να συμμετάσχουν στην έρευνα, παρά να 

κωλυσιεργούνε προβάλλοντας δικαιολογίες και ζητώντας από τον ερευνητή 

να επικοινωνήσει μαζί τους ξανά και ξανά. Επίσης, μεγάλη χρονοτριβή 

υπάρχει στο να καταφέρει ο ερευνητής να μιλήσει με το κατάλληλο στέλεχος 

της επιχείρησης που μπορεί να του δώσει τις απαντήσεις, καθώς τα στελέχη 

αυτά είναι ιδιαίτερα πιεσμένα χρονικά από τις εργασιακές τους υποχρεώσεις. 

Ο στόχος της γρήγορης και αποδοτική ερευνητικής διαδικασίας επιτεύχθηκε 

κατά πρώτον με τη δημιουργία του ερωτηματολογίου, το οποίο περιέχει τις 

ελάχιστες δυνατές ερωτήσεις, κατά δεύτερον με τη δυναμική, μεταβλητή δομή 

του, που προσαρμόζει τις ερωτήσεις αναλόγως με τις προηγηθείσες 

απαντήσεις και κατά τρίτον με τη δημιουργία του προγράμματος – interface 

της ΨΗΦΟ, το οποίο μεγιστοποιεί την ταχύτητα της διαδικασίας. Ο 

σχεδιασμός του interface της ΨΗΦΟ με τη μορφή προγράμματος CATI 

προσφέρει μεγάλη ταχύτητα στη διαδικασία της έρευνας, αφενός γιατί 

εναλλάσσει άμεσα τις οθόνες των ερωτήσεων και αφετέρου γιατί παρέχει 

διαδικασίες ελέγχου, αποτροπής λαθών και υπολογισμού των αποτελεσμάτων. 

Δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε ο ερευνητής να λειτουργεί απλά ως 
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καταχωρητής των απαντήσεων, μειώνει την ανάγκη σκέψης και παρέμβασής 

του στην ερευνητική διαδικασία και ελαχιστοποιεί το χρόνο της τηλεφωνικής 

συνέντευξης.  

 Λειτουργικότητα. Η λειτουργικότητα του interface της ΨΗΦΟ συνίσταται 

στην ακριβή (accurate), αξιόπιστη (reliable), αποδοτική (efficient) και φιλική 

προς τον ερευνητή (user – friendly) χρήση. Ο χρήστης μπορεί να κινείται με 

ευκολία στις οθόνες του προγράμματος, καταχωρώντας τις απαντήσεις. 

εισαγωγή, ενημέρωση, ανάλυση και παρακολούθηση των τιμών. Το 

πρόγραμμα δεν εμφανίζει κανένα περιττό στοιχείο. Για παράδειγμα, τα πεδία 

καταχώρησης των ποσοστώσεων δεν εμφανίζονται παρά μόνο αν κάποια 

επιχείρηση απαντήσει σε κάποια ερώτηση «ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ», αφού μόνο τότε 

δημιουργείται η ανάγκη καταχώρησης ποσοστώσεων για τα μεγέθη του 

κύκλου εργασιών και αριθμού εργαζομένων. Αν πάλι αλλάξει την επιλογή ο 

χρήστης σε ένα από τα πεδία «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ», τότε εξαφανίζονται τα πεδία 

των ποσοστών, για να μην υπάρχει περίπτωση να συμπληρωθούν και για να 

μη δημιουργείται οποιαδήποτε σύγχυση. Επίσης το πρόγραμμα συνδέεται με 

τη βάση δεδομένων ΨΗΦΟ ώστε να ανακτά στοιχεία από αυτήν και να 

εγγράφει στοιχεία (απαντήσεις και αποτελέσματα) αυτόματα, χωρίς ο χρήστης 

να χρειάζεται να κάνει καμία ενέργεια. Η αναζήτηση κάποιας επιχείρησης για 

να επιλεγεί ως ερευνώμενη γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού, ενώ μόλις 

γίνει αυτό εμφανίζονται εποπτικά τα βασικά της στοιχεία, για να τα γνωρίζει 

με μια ματιά ο ερευνητής. Αυτό είναι σημαντικό για τον ερευνητή, καθώς 

αποκτά αμέσως μια πρώτη εικόνα της επιχείρησης πριν ξεκινήσει η 

συνέντευξη, κάτι που του δίνει τη δυνατότητα να ξέρει εκ των προτέρων πού 

μπορεί να κυμαίνονται οι απαντήσεις της επιχείρησης και σε ποιες ερωτήσεις 

πρέπει να κατευθύνει την προσοχή του. Επίσης, σε κάθε ερώτηση 

εμφανίζονται οι τρεις δυνατές απαντήσεις, οι οποίες διαβάζονται μαζί με την 

ερώτηση, για να απαντήσει άμεσα και με ακρίβεια η επιχείρηση. Μόλις 

ολοκληρωθεί η διαδικασία των απαντήσεων εμφανίζονται εποπτικά σε μορφή 

πίνακα οι απαντήσεις της, ώστε να μπορούν να επιβεβαιωθούν από την 

επιχείρηση, αν κριθεί σκόπιμο. Τέλος, μόλις επιβεβαιωθούν οι απαντήσεις 
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γίνεται υπολογισμός των αποτελεσμάτων, τα οποία μπορούν να εμφανιστούν 

αν θελήσει ο ερευνητής ή η επιχείρηση αμέσως, με το πάτημα ενός κουμπιού.  

 Μηχανισμοί ελέγχου. Ακόμα ένας στόχος κατά τη σχεδίαση του Interface της 

ΨΗΦΟ ήταν η ελαχιστοποίηση των λανθασμένων καταχωρήσεων. Αφενός 

στην οθόνη επιλογής της επιχείρησης που ερευνάται εμφανίζονται τα βασικά 

της στοιχεία, κάτι που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα λάθος επιλογής. 

Αφετέρου, από τα στοιχεία αυτά μπορεί να συμπεράνει αν η επιχείρηση για 

παράδειγμα είναι καινούρια, εφόσον έχει μηδενικό κύκλο εργασιών για το 

2003. Έτσι ξέρει εκ των προτέρων ο ερευνητής ότι σε περίπτωσης απάντησης 

«ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ» σε μια ερώτηση, δε συμπληρώνει τη γραμμή των ποσοστών 

που αφορούν το 2003. Όπως επίσης δίνεται η δυνατότητα στον ερευνητή 

κάνοντας την ερώτηση «Είστε νέα επιχείρηση, σωστά;» να ελέγξει αν 

πράγματι αυτό ισχύει ή αν η πληροφορία αυτή κακώς δεν περιέχεται στην 

ΨΗΦΟ – κάτι που έχει να κάνει με τη βάση της HELLASTAT. Ακόμα ένας 

μηχανισμός ελέγχου είναι το ίδιο το δυναμικό ερωτηματολόγιο. Η εμφάνιση 

των βασικών στοιχείων της επιχείρησης στην αρχική οθόνη επιλογής της δίνει 

τη δυνατότητα στον ερευνητή να γνωρίζει τη δραστηριότητά της. Καθώς 

λοιπόν η αλληλουχία των οθονών ερωτήσεων του προγράμματος ακολουθεί 

τη δομή του δυναμικού ερωτηματολογίου, αν τυχόν ο ερευνητής επιλέξει κατά 

λάθος διαφορετική απάντηση από αυτήν που έδωσε η επιχείρηση, θα το 

συνειδητοποιήσει αμέσως. Αφενός, αν επιλέξει την απάντηση «ΚΑΙ ΤΑ 

ΔΥΟ» αντί για την «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ», τότε αντί να προχωρήσει το πρόγραμμα 

στην επόμενη ερώτηση θα του εμφανίσει τα πεδία των ποσοστών. Αφετέρου, 

αν επιλέξει την απάντηση «ΝΑΙ» αντί για την «ΟΧΙ» ή το αντίστροφο, το 

πρόγραμμα θα του εμφανίσει μια ερώτηση που δεν έχει νόημα για τη 

συγκεκριμένη επιχείρηση, κάτι που, αν δεν το καταλάβει ο ερευντής, θα το 

καταλάβει σίγουρα ο ερωτώμενος (διπλός έλεγχος). Βασικός μηχανισμός 

ελέγχου αποτελεί και ο τρόπος με τον οποίο εισάγονται οι ποσοστώσεις σε 

κάθε απάντηση «ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ» που δίνεται. Συγκεκριμένα, καταχωρούνται 

μόνο τα ποσοστά του «ΝΑΙ» ανά μετρούμενο μέγεθος και ανά έτος, με τα 

ποσοστά του «ΟΧΙ» να υπολογίζονται αυτόματα από το πρόγραμμα (100% - 

ποσοστό «ΝΑΙ». Έτσι διασφαλίζεται ότι το άθροισμα των ποσοστών είναι 
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σωστό. Τέλος, στους μηχανισμούς ελέγχου εντάσσεται και ο τρόπος 

σχεδίασης των στοιχείων της οθόνης, αφήνοντας μεγάλη σχετικά απόσταση 

μεταξύ των τριών δυνατών απαντήσεων, τις οποίες εμφανίζει ευδιάκριτα με 

μεγάλα γράμματα. Ο τελικός έλεγχος της αξιοπιστίας των απαντήσεων γίνεται 

με την εμφάνισή τους στο τέλος των ερωτήσεων, για να ελεγχθεί αν είναι 

σωστές, πριν την επιβεβαίωσή τους. 

 Προστασία της βάσης δεδομένων. Καθώς το πρόγραμμα interface της 

ΨΗΦΟ είναι σχεδιασμένο για να το χειρίζονται ακόμα και απλοί χρήστες, 

πρέπει να προστατεύει τα πρωτογενή στοιχεία των επιχειρήσεων από 

διαγραφή ή αλλαγή λόγω ανθρώπινου λάθους. Το interface της ΨΗΦΟ έχει 

συγκεκριμένη και περιορισμένη δυνατότητα μεταβολής στοιχείων της βάσης 

δεδομένων ΨΗΦΟ. Ο χρήστης δεν έχει καταρχήν καμία δυνατότητα 

διαγραφής ή αλλαγής στοιχείου που έχει εγγραφεί στη βάση. Επίσης, δεν 

επεμβαίνει καθόλου στη διαδικασία εισαγωγής των απαντήσεων και των 

αποτελεσμάτων από το πρόγραμμα στη βάση δεδομένων. Έχει διασφαλιστεί η 

μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια των στοιχείων που εγγράφονται στη βάση, με τη 

βοήθεια των μηχανισμών ελέγχου του προγράμματος που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Το αποτέλεσμα είναι ότι στην ΨΗΦΟ μόνο προστίθενται στοιχεία 

– δε διαγράφονται, ούτε αλλάζουν. Αν κατ’ εξαίρεση υπάρχει λόγος αλλαγής 

στοιχείων στην ΨΗΦΟ, αυτό γίνεται μόνο από τον έμπειρο ερευνητή – 

διαχειριστή της βάσης δεδομένων ΨΗΦΟ και όχι από τον οποιονδήποτε 

χρήστη του προγράμματος – interface της. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί μόνο 

αν διαπιστωθεί λάθος στα πρωτογενή στοιχεία που έχουν εισαχθεί από τη 

βάση της HELLASTAT στην ΨΗΦΟ. 

 Άμεσα αποτελέσματα. Στόχος του interface της ΨΗΦΟ ήταν να μπορεί να 

υπολογίσει και να εμφανίσει άμεσα τα αποτελέσματα της ερευνητικής 

διαδικασίας για την επιχείρηση, ώστε να είναι δυνατόν να δοθούν ως 

πληροφορία (feedback) στην επιχείρηση μόλις τελειώσουν οι ερωτήσεις. Έτσι 

η επιχείρηση μπορεί να μάθει άμεσα την κατάταξή της στο πλαίσιο της 

ψηφιακής οικονομίας. Αυτό είναι μια δυνατότητα που δεν παρέχεται από 

καμία διαδικασία έρευνας απ’ όσο γνωρίζουμε και αποτελεί το όφελος της 

επιχείρησης από τη διαδικασία στην οποία δέχτηκε να συμμετάσχει. Η 
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μέγιστη αξιοποίηση της πληροφορίας αυτής γίνεται βέβαια εφόσον η 

επιχείρηση ενημερωθεί και κατανοήσει τη δομή των 4 στρωμάτων της 

ψηφιακής οικονομίας. Για το σκοπό αυτό, μελλοντικά θα μπορούσε να 

δημιουργηθεί κάποιος ιστοχώρος (web site) το οποίο θα μπορεί ο ερευνητής 

να γνωστοποιήσει μετά το πέρας της συνέντευξης, στο οποίο οι επιχειρήσεις 

θα μπορούν να ενημερώνονται για τη δομή και την εξέλιξη της ψηφιακής 

οικονομίας στην Ελλάδα. 

 

5.3.3 Ανάλυση των Οθονών του INTERFACE της ΨΗΦΟ 

 

Το πρόγραμμα interface της ΨΗΦΟ αναλύεται στην ενότητα αυτή οθόνη προς 

οθόνη. Η ανάλυση αυτή αποτελείται από ανάλυση των οπτικών στοιχείων (κουμπιά, 

πεδία, ετικέτες, επιλογείς) και ανάλυση των λειτουργιών των στοιχείων αυτών. 

Καθότι η δομή του interface της ΨΗΦΟ βασίζεται στο δυναμικό ερωτηματολόγιο 

(βλ. εικόνα 4.11), η μορφή και οι λειτουργίες των οθονών μπορεί να διαφοροποιείται, 

ανάλογα με τη ροή των απαντήσεων. Στην ανάλυση που ακολουθεί επισημαίνονται 

όλες οι διαφορετικές μορφές και λειτουργίες που μπορεί να έχουν οι οθόνες του 

προγράμματος. Το interface της ΨΗΦΟ αποτελείται από 10 οθόνες: 

 Την οθόνη επιλογής της επιχείρησης προς εξέταση 

 Τις έξι οθόνες των έξι ερωτήσεων του ερωτηματολογίου 

 Την οθόνη επισκόπησης, ελέγχου και επιβεβαίωσης των απαντήσεων και των 

ποσοστώσεων που έδωσε η επιχείρηση 

 Την οθόνη των αποτελεσμάτων (κατάταξη σε στρώματα και ποσοστά ανά 

στρώμα) για το έτος 2003 

 Την οθόνη των αποτελεσμάτων (κατάταξη σε στρώματα και ποσοστά ανά 

στρώμα) για το έτος 2006 

Οι παραπάνω οθόνες είναι αυτές που βλέπει ο χρήστης του προγράμματος. 

Όπως έχει αναφερθεί στην ενότητα 5.3.2, το περιεχόμενο και οι λειτουργίες των 

οθονών ενδέχεται να τροποποιούνται ανάλογα με τις απαντήσεις που δίνονται. 

Επίσης, οι οθόνες των ερωτήσεων 2,5 και 6 ενδέχεται να εμφανιστούν περισσότερες 

της μίας φοράς στη διάρκεια μιας συνέντευξης, ακολουθώντας δομή και τη λογική 

του ερωτηματολογίου (βλ. εικόνα 4.11).  
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Η ροή των οθονών του προγράμματος, που ακολουθεί τη δομή του 

ερωτηματολογίου της έρευνας, παρουσιάζεται σχηματικά στην εικόνα 5.12. 

 

 
Εικόνα 5.12 : Το διάγραμμα ροής του Interface της ΨΗΦΟ 

 

Όπως φαίνεται από την εικόνα 5.12, οι οθόνες που μπορεί να εμφανίζονται 

περισσότερες της μιας φοράς κατά τη διαδικασία εκτέλεσης του προγράμματος σε μία 

επιχείρηση είναι οι οθόνες «ΕΡΩΤΗΣΗ 2», «ΕΡΩΤΗΣΗ 5» και «ΕΡΩΤΗΣΗ 6». Ο 

μέγιστος αριθμός επαναλήψεων μιας οθόνης σε μία τηλεφωνική συνέντευξη φαίνεται 

παρακάτω: 

 3 φορές: οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 5» 

 2 φορές: οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 2» και «ΕΡΩΤΗΣΗ 6» 

 1 φορά: όλες οι υπόλοιπες οθόνες του προγράμματος 

 

Σημειώνεται ότι, για προγραμματιστικούς λόγους, η οθόνη της ερώτησης 5 

υπάρχει δύο φορές στην εσωτερική δομή του προγράμματος, χωρίς φυσικά αυτό να 
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γίνεται αντιληπτό από το χρήστη. Η δικαιολόγηση αυτής της εξαίρεσης αναλύεται 

στην ενότητα 5.3.6. 

 

5.3.3.1 Η οθόνη «ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» 

 

Η πρώτη οθόνη του προγράμματος δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει 

την επιχείρηση που θα ερευνήσει από το σύνολο του πληθυσμού, καθώς και να δει 

κάποια βασικά της στοιχεία. Η οθόνη αυτή φαίνεται στην εικόνα 5.13. 

 

 
Εικόνα 5.13 : Η οθόνη «ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» 

 

Η οθόνη αυτή είναι η πρώτη που εμφανίζεται μόλις ο χρήστης εκτελέσει το 

αρχείο του προγράμματος interface της ΨΗΦΟ, για να επιλέξει την επιχείρηση που 

θα ερευνήσει. Επίσης η οθόνη εμφανίζεται όταν ο χρήστης επιβεβαιώσει τις 

απαντήσεις μιας επιχείρησης στην οθόνη «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ», ώστε να 

μπορεί να επιλέξει την επόμενη επιχείρηση που θα ερευνήσει. 

Στο αριστερό μέρος της οθόνης βρίσκεται το σύνολο των επιχειρήσεων του 

πληθυσμού, με τη μορφή λίστας. Στη λίστα αυτή εμφανίζονται οι επωνυμίες των 

επιχειρήσεων, κάτι που επιλέχθηκε γιατί η πληροφορία της επωνυμίας αποτελεί το 

πιο ενδεδειγμένο στοιχείο διάκρισής των επιχειρήσεων. Η λίστα αυτή φορτώνεται στο 

Interface της ΨΗΦΟ από τη βάση δεδομένων ΨΗΦΟ, ενώ η σειρά των επιχειρήσεων 

στη λίστα είναι η ίδια με αυτή του πίνακα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» της βάσης και 

συγκεκριμένα κατά αύξουσα σειρά ταξινόμησης του πεδίου αυτόματης αρίθμησης 



Διδακτορική διατριβή Κωνσταντίνου Σφακιανάκη   216 

«Αναγνωριστικό» του πίνακα. Αν ο ερευνητής κάνει κλικ σε κάποια από τις 

επωνυμίες επιχειρήσεων της λίστας, ορίζεται η συγκεκριμένη επιχείρηση από το 

πρόγραμμα ως επιλεγμένη επιχείρηση προς έρευνα και τα στοιχεία της εμφανίζονται 

στο δεξί μέρος της οθόνης. Κάτω από τη λίστα αυτή βρίσκεται ένα πλαίσιο κειμένου 

(text box), στο οποίο ο ερευνητής μπορεί να καταχωρήσει την επωνυμία της 

επιχείρησης που τον ενδιαφέρει. Κάτω από το πλαίσιο κειμένου βρίσκεται το κουμπί 

«ΕΥΡΕΣΗ», το οποίο όταν πατηθεί ελέγχει αν το κείμενο που υπάρχει στο πλαίσιο 

κειμένου αποτελεί την ονομασία κάποιας από τις επιχειρήσεις της βάσης δεδομένων 

ΨΗΦΟ. Αν ισχύει αυτό, τότε ορίζεται η συγκεκριμένη επιχείρηση από το πρόγραμμα 

ως επιλεγμένη επιχείρηση προς έρευνα και τα στοιχεία της εμφανίζονται στο δεξί 

μέρος της οθόνης. Συνεπώς, υπάρχουν δύο τρόποι επιλογής μιας επιχείρησης – είτε 

με επιλογή της στη λίστα, είτε με εύρεσή της στο πλαίσιο κειμένου και πατώντας το 

κουμπί «ΕΥΡΕΣΗ». Ως πιο γρήγορος, γενικά χρησιμοποιείται ο δεύτερος τρόπος. 

Στο δεξί μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα βασικότερα από το σύνολο των 

στοιχείων  των επιχειρήσεων που υπάρχουν στον πίνακα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» της 

ΨΗΦΟ. Τα συγκεκριμένα στοιχεία επιλέχθηκε να εμφανίζονται αφενός για να 

αποκομίζει ο ερευνητής μια πρώτη εικόνα για την επιχείρηση την οποία πρόκειται να 

ερευνήσει και αφετέρου για να γίνει έλεγχος της εγκυρότητας των στοιχείων αυτών, 

στο μέτρο του δυνατού. Ο ερευνητής ενημερώνεται με μια ματιά για τη 

δραστηριότητα, τον κλάδο, τη γεωγραφική περιοχή και το μέγεθος της επιχείρησης, 

σε αριθμό εργαζομένων αλλά και σε κύκλο εργασιών. Επίσης ενημερώνεται για το αν 

η επιχείρηση είναι σχετικά καινούρια (αν δεν υπάρχει κύκλος εργασιών για το 2003) 

ή αν κατά πάσα πιθανότητα έχει σταματήσει τη λειτουργία της (αν δεν υπάρχει 

κύκλος εργασιών για το 2006). Και φυσικά παίρνει την πληροφορία του τηλεφώνου 

της επιχείρησης, το οποίο θα χρησιμοποιήσει στη συνέχεια προκειμένου να 

διενεργήσει την τηλεφωνική συνέντευξη. Όσον αφορά τον έλεγχο της εγκυρότητας 

των δεδομένων της επιχείρησης, με μια ματιά ο ερευνητής μπορεί να διαπιστώσει αν 

το τηλέφωνο είναι λάθος, αν η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης δε συμφωνεί με 

το ΣΤΑΚΟΔ. Ο έλεγχος όμως των δεδομένων συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια της 

τηλεφωνικής συνέντευξης, όπου ο ερευνητής μπορεί να διαπιστώσει ότι η 

πληροφορία της δραστηριότητας είναι λανθασμένη ή ότι ο αριθμός των εργαζομένων 

ή ο κύκλος εργασιών ενός έτους δεν είναι μηδενικός, όπως φαινόταν στα στοιχεία της 
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επιχείρησης στην οθόνη «ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ». Έτσι υπάρχει δυνατότητα 

ελέγχου των στοιχείων των επιχειρήσεων στη βάση δεδομένων και διόρθωσής τους, 

κάτι που απαιτεί επέμβαση στη βάση από έναν έμπειρο ερευνητή. 

 

Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει ένα πεδίο με ετικέτα «ΕΧΕΙ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΙ». Το πεδίο αυτό ελέγχει αν υπάρχουν στη βάση δεδομένων ΨΗΦΟ 

καταχωρημένες απαντήσεις και αποτελέσματα για τη συγκεκριμένη επιχείρηση που 

έχει επιλεγεί. Αν υπάρχουν, αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει περάσει από τη 

διαδικασία της συνέντευξης και δεν πρέπει να ξαναπεράσει. Για να διασφαλιστεί 

αυτό, εμφανίζεται στο πλαίσιο κειμένου με ετικέτα «ΕΧΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΙ» το 

κείμενο «ΝΑΙ», με κόκκινα έντονα γράμματα. Αν δεν υπάρχουν καταχωρημένες 

απαντήσεις στη βάση δεδομένων ΨΗΦΟ για την επιχείρηση, το πεδίο παραμένει 

κενό. 

Τέλος, το κουμπί «ΕΠΟΜΕΝΟ» ξεκινάει τη διαδικασία των ερωτήσεων για την 

επιχείρηση που έχει επιλεγεί, εμφανίζοντας – σύμφωνα με τη δομή του 

ερωτηματολογίου – την οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 1». Σημειώνεται ότι η επιλογή της 

επιχείρησης μπορεί να αλλάξει οσεσδήποτε φορές μέχρι να πατηθεί το κουμπί 

«ΕΠΟΜΕΝΟ». 

 

5.3.3.2 Η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 1» 

 

Η οθόνη αυτή του interface της ΨΗΦΟ δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να 

απαντήσει στην πρώτη ερώτηση του δυναμικού ερωτηματολογίου της έρευνας. Η 

οθόνη αυτή, που εμφανίζεται πάντοτε μετά το πάτημα του κουμπιού «ΕΠΟΜΕΝΟ» 

στην οθόνη «ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ», φαίνεται στην εικόνα 5.14. 
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Εικόνα 5.14 : Η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 1» 

 

 Η σχεδίαση της οθόνης είναι απέριττη και ξεκάθαρη. Αναγράφεται η ερώτηση 

και δίνεται η δυνατότητα επιλογής μιας από τις τρεις απαντήσεις. Στην αρχή καμία 

από τις τρεις απαντήσεις δεν είναι επιλεγμένη, ενώ στη συνέχεια μόνο μία από τις 

τρεις απαντήσεις μπορεί να είναι επιλεγμένη. Η επιλογή απάντησης μπορεί να 

αλλάξει οσεσδήποτε φορές, μέχρι να πατηθεί το κουμπί «ΕΠΟΜΕΝΟ», το οποίο 

καταχωρεί την δοθείσα απάντηση και προχωρά στην επόμενη οθόνη. Όταν επιλέγεται 

η απάντηση «ΝΑΙ» ή η «ΟΧΙ», η οθόνη παραμένει ως είναι. Όταν όμως επιλέγεται η 

τρίτη απάντηση «ΕΝ ΜΕΡΕΙ», η μικτή δηλαδή απάντηση, τότε η οθόνη αλλάζει, 

ζητώντας από το χρήστη και κατ’ επέκταση από την επιχείρηση την καταχώρηση των 

ποσοστών του «ΝΑΙ» και του «ΟΧΙ» τόσο για τον κύκλο εργασιών και τον αριθμό 

εργαζομένων του 2003, όσο και του 2006. Εμφανίζονται λοιπόν τα πεδία των 

ποσοστώσεων στο δεξί μέρος της οθόνης, όπως φαίνεται στην εικόνα 5.15. 

 

 
Εικόνα 5.15 : Η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 1» όταν έχει επιλεγεί η απάντηση «ΕΝ ΜΕΡΕΙ» 
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Στα τέσσερα πλαίσια κειμένου που εμφανίζονται καταχωρούνται τα ποσοστά 

του «ΝΑΙ» για τον κύκλου εργασιών και τον αριθμό εργαζομένων, τόσο για το 2003 

όσο και για το 2006. Τα ποσοστά του «ΟΧΙ» υπολογίζονται αυτόματα από το 

πρόγραμμα με την ακόλουθη πράξη: 

 

Ποσοστό «ΟΧΙ» = 1 – Ποσοστό «ΝΑΙ» 

 

Προφανώς τα ποσοστά που καταχωρεί ο χρήστης μπορούν να πάρουν τιμές από 0 

(0%) εως 1 (100%). Για παράδειγμα, ποσοστό 60% καταχωρείται ως 0,6. Αν ο 

χρήστης αλλάξει την απάντηση από «ΕΝ ΜΕΡΕΙ» σε «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ», τότε τα πεδία 

των ποσοστών εξαφανίζονται από την οθόνη και η εμφάνιση της είναι όπως φαίνεται 

στην εικόνα 5.14. 

Όταν ο χρήστης πατήσει στο κουμπί «ΕΠΟΜΕΝΟ», το πρόγραμμα ελέγχει αν η 

απάντηση είναι η τρίτη («ΕΝ ΜΕΡΕΙ»), περίπτωση στην οποία ελέγχει αφενός αν 

έχουν συμπληρωθεί και τα τέσσερα πεδία των ποσοστώσεων και αφετέρου αν έχουν 

επιτρεπόμενες τιμές, αν είναι δηλαδή αριθμοί μεγαλύτεροι ή ίσοι του μηδενός και 

μικρότεροι ή ίσοι της μονάδας. Επίσης ελέγχεται αν έχει επιλεγεί μία από τις τρεις 

απαντήσεις ή όχι. Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα 

πεδία δεν είναι συμπληρωμένο ή έχει μη επιτρεπτή τιμή, τότε ειδοποιεί το χρήστη με 

ένα μήνυμα σε παράθυρο, επαναφέροντάς τον στην κατάσταση επεξεργασίας των 

απαντήσεων της οθόνης αυτής. Αν η διαδικασία ελέγχου δε διαπιστώσει κάποιο 

πρόβλημα, καταχωρεί την απάντηση (και τις ποσοστώσεις, αν η δοθείσα απάντηση η 

«ΕΝ ΜΕΡΕΙ») σε συγκριμένη/ες εσωτερική/ές μεταβλητή/ές του προγράμματος και 

προχωράει στην επόμενη οθόνη, η οποία είναι: 

 

 η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 2» αν η απάντηση είναι «ΝΑΙ» ή «ΕΝ ΜΕΡΕΙ» 

 η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 5» αν η απάντηση είναι «ΟΧΙ» 

 

Όλα όσα αναλύονται στην τρέχουσα ενότητα (5.3.3.2) για την οθόνη 

«ΕΡΩΤΗΣΗ 1» ισχύουν για όλες τις οθόνες των ερωτήσεων (ενότητες 5.3.3.3 έως και 

5.3.3.7), εκτός βέβαια από δύο στοιχεία: Το πότε εμφανίζεται η κάθε οθόνη και το 
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ποια οθόνη εμφανίζεται όταν πατηθεί το κουμπί «ΕΠΟΜΕΝΟ», εφόσον φυσικά δεν 

υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις απαντήσεις που καταχωρήθηκαν. 

 

5.3.3.3 Η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 2» 

 

Η οθόνη αυτή του interface της ΨΗΦΟ δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να 

απαντήσει στη δεύτερη ερώτηση του δυναμικού ερωτηματολογίου της έρευνας. Η 

οθόνη αυτή, όπως φαίνεται στη ροή των οθονών του προγράμματος (εικόνα 5.12) 

εμφανίζεται στις εξής περιπτώσεις: 

 

 Από την οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 1», αν η απάντηση αυτής είναι «ΝΑΙ» ή «ΕΝ 

ΜΕΡΕΙ» 

 Από την οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 5» – η οποία προέρχεται από  τον υποκλάδο 

«ΟΧΙ» της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 1»  – αν η απάντηση αυτής είναι «ΝΑΙ» ή 

«ΕΝ ΜΕΡΕΙ» 

 

Η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 2» παρουσιάζεται στην εικόνα 5.16. 

 

 
Εικόνα 5.16 : Η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 2» 

 

Όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί «ΕΠΟΜΕΝΟ» (και εφόσον οι δοθείσες 

απαντήσεις περάσουν επιτυχώς τις διαδικασίες ελέγχου), η οθόνη αυτή οδηγεί στην 

επόμενη οθόνη, η οποία είναι: 
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 Στην περίπτωση που η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 2» προέρχεται από τον υποκλάδο 

«ΝΑΙ» της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 1»: 

o  η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 3» αν η απάντηση είναι «ΠΡΟΪΟΝΤΑ» ή «ΚΑΙ 

ΤΑ ΔΥΟ»  

o η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 4» αν η απάντηση είναι «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» 

 Στην περίπτωση που η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 2» προέρχεται από τον υποκλάδο 

«ΝΑΙ» της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 5»: 

o  η οθόνη «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ» αν η απάντηση είναι 

«ΠΡΟΪΟΝΤΑ». 

o η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 6» αν η απάντηση είναι «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ή «ΚΑΙ 

ΤΑ ΔΥΟ» 

 

5.3.3.4 Η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 3» 

 

Η οθόνη αυτή του interface της ΨΗΦΟ δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να 

απαντήσει στην τρίτη ερώτηση του δυναμικού ερωτηματολογίου της έρευνας. Η 

οθόνη αυτή, όπως φαίνεται στην εικόνα 5.12, εμφανίζεται μετά από την οθόνη 

«ΕΡΩΤΗΣΗ 2» – η οποία προέρχεται από  τον υποκλάδο «ΝΑΙ» της οθόνης 

«ΕΡΩΤΗΣΗ 1»  – αν η απάντηση αυτής είναι «ΠΡΟΪΟΝΤΑ» ή «ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ». Η 

οθόνη αυτή παρουσιάζεται στην εικόνα 5.17. 

 

 
Εικόνα 5.17 : Η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 3» 
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Όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί «ΕΠΟΜΕΝΟ» (και εφόσον οι δοθείσες 

απαντήσεις περάσουν επιτυχώς τις διαδικασίες ελέγχου), η οθόνη αυτή οδηγεί στην 

επόμενη οθόνη, η οποία είναι: 

 η οθόνη «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ» αν απάντηση είναι «ΝΑΙ» και αν οι 

απαντήσεις της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 1» ήταν «ΝΑΙ» και της οθόνης 

«ΕΡΩΤΗΣΗ 2» ήταν «ΠΡΟΪΟΝΤΑ» 

 η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 5» αν η απάντηση είναι «ΟΧΙ» ή «ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ» 

 η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 4» αν η απάντηση είναι «ΝΑΙ» και η απάντηση της 

οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 2» ήταν «ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ» 

 η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 5» αν η απάντηση είναι «ΝΑΙ» και αν οι απαντήσεις της 

οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 1» ήταν «ΕΝ ΜΕΡΕΙ» και της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 2» 

ήταν «ΠΡΟΪΟΝΤΑ» 

 

5.3.3.5 Η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 4» 

 

Η οθόνη αυτή του interface της ΨΗΦΟ δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να 

απαντήσει στην τέταρτη ερώτηση του δυναμικού ερωτηματολογίου της έρευνας. Η 

οθόνη αυτή, όπως φαίνεται στην εικόνα 5.12, εμφανίζεται στις εξής περιπτώσεις: 

 Από την οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 2» – η οποία προέρχεται από  τον υποκλάδο 

«ΝΑΙ» της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 1»  – αν η απάντηση αυτής είναι 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» 

 Από την οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 3» αν η απάντηση αυτής είναι «ΝΑΙ» και αν η 

απάντηση της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 2» – η οποία προέρχεται από  τον 

υποκλάδο «ΝΑΙ» της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 1»  – ήταν «ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ» 

 Από την οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 5» – η οποία προέρχεται από  τον υποκλάδο 

«ΟΧΙ» της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 3»  – αν η απάντηση της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 

2» – η οποία προέρχεται από  τον υποκλάδο «ΝΑΙ» της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 

1»  – ήταν «ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ» 

 

Η οθόνη αυτή παρουσιάζεται στην εικόνα 5.18. 
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Εικόνα 5.18 : Η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 4» 

 

Όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί «ΕΠΟΜΕΝΟ» (και εφόσον οι δοθείσες 

απαντήσεις περάσουν επιτυχώς τις διαδικασίες ελέγχου), η οθόνη αυτή οδηγεί στην 

επόμενη οθόνη, η οποία είναι: 

 

 η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 6» αν η απάντηση είναι «ΝΑΙ» ή «ΕΝ ΜΕΡΕΙ» 

 η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 5» αν η απάντηση είναι «ΟΧΙ» 

 

5.3.3.6 Η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 5» 

 

Η οθόνη αυτή του interface της ΨΗΦΟ δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να 

απαντήσει στην πέμπτη ερώτηση του δυναμικού ερωτηματολογίου της έρευνας. Η 

οθόνη αυτή είναι η πιο πολύπλοκη της έρευνας όσον αφορά την παραμετροποίησή 

της στα πλαίσια του δυναμικού ερωτηματολογίου, αφού είναι η μοναδική που μπορεί 

να εμφανιστεί μέχρι και τρεις φορές κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, όπως 

επίσης είναι η μόνη που μπορεί να καλέσει τον εαυτό της για να εμφανιστεί ως η 

επόμενη οθόνη. Η οθόνη αυτή, όπως φαίνεται στην εικόνα 5.12, εμφανίζεται στις 

εξής περιπτώσεις: 

 Από την οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 3» αν η απάντηση αυτής είναι «ΟΧΙ» ή «ΚΑΙ ΤΑ 

ΔΥΟ» 

 Από την οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 4» αν η απάντηση αυτής είναι «ΟΧΙ» 



Διδακτορική διατριβή Κωνσταντίνου Σφακιανάκη   224 

 Από την οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 6» – η οποία προέρχεται από  τον υποκλάδο 

«ΝΑΙ» της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 4»  – αν η απάντηση της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 

4» ήταν «ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ» 

 Από την οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 1» αν η απάντηση αυτής είναι «ΟΧΙ»  

 Από την οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 3» αν η απάντηση αυτής είναι «ΝΑΙ» και  αν η 

απάντηση της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 1» ήταν «ΕΝ ΜΕΡΕΙ» και της οθόνης 

«ΕΡΩΤΗΣΗ 2» ήταν «ΠΡΟΪΟΝΤΑ» 

 Από την οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 5» – η οποία προέρχεται από  τον υποκλάδο 

«ΟΧΙ» της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 3»  – αν η απάντηση της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 

1» ήταν «ΕΝ ΜΕΡΕΙ» και της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 2» ήταν «ΠΡΟΪΟΝΤΑ» 

 Από την οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 6» – η οποία προέρχεται από  τον υποκλάδο 

«ΝΑΙ» της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 4»  – αν η απάντηση της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 

4» ήταν «ΝΑΙ» και της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 1» ήταν «ΕΝ ΜΕΡΕΙ» 

 Από την οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 5» – η οποία προέρχεται από  τον υποκλάδο 

«ΟΧΙ» της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 4»  – αν η απάντηση της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 

1» ήταν «ΕΝ ΜΕΡΕΙ» 

 

Η οθόνη αυτή φαίνεται στην εικόνα 5.19. 

 

 
Εικόνα 5.19 : Η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 5» 

 

Όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί «ΕΠΟΜΕΝΟ» (και εφόσον οι δοθείσες 

απαντήσεις περάσουν επιτυχώς τις διαδικασίες ελέγχου), η οθόνη αυτή οδηγεί στην 

επόμενη οθόνη, η οποία είναι: 
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 Στην περίπτωση που η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 5» προέρχεται από τον υποκλάδο 

«ΟΧΙ» της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 3»: 

o η οθόνη «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ» αν η απάντηση της οθόνης 

«ΕΡΩΤΗΣΗ 1» ήταν «ΝΑΙ» και της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 2» ήταν 

«ΠΡΟΪΟΝΤΑ» 

o η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 4» αν η απάντηση της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 2» 

ήταν «ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ» 

o η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 5» αν η απάντηση της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 1» 

ήταν «ΕΝ ΜΕΡΕΙ» και της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 2» ήταν 

«ΠΡΟΪΟΝΤΑ» 

 Στην περίπτωση που η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 5» προέρχεται από τον υποκλάδο 

«ΟΧΙ» της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 4»: 

o η οθόνη «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ» αν η απάντηση της οθόνης 

«ΕΡΩΤΗΣΗ 1» ήταν «ΝΑΙ» 

o η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 5» αν η απάντηση της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 1» 

ήταν  «ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ» 

 Στην περίπτωση που η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 5» προέρχεται από τον υποκλάδο 

«ΟΧΙ» της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 1»: 

o η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 2» αν η απάντηση είναι «ΝΑΙ»  ή «ΚΑΙ ΤΑ 

ΔΥΟ» 

o η οθόνη «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ» αν η απάντηση είναι «ΟΧΙ» 

 

5.3.3.7 Η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 6» 

 

Η οθόνη αυτή του interface της ΨΗΦΟ δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να 

απαντήσει στην έκτη ερώτηση του δυναμικού ερωτηματολογίου της έρευνας. Η 

οθόνη αυτή, όπως φαίνεται στην εικόνα 5.12, εμφανίζεται στις εξής περιπτώσεις: 

 Από την οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 4» αν η απάντηση αυτής είναι «ΝΑΙ» ή «ΚΑΙ ΤΑ 

ΔΥΟ» 

 Από την οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 2» – η οποία προέρχεται από  τον υποκλάδο 

«ΝΑΙ» της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 5»  του υποκλάδου «ΟΧΙ» της οθόνης 
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«ΕΡΩΤΗΣΗ 1» – αν η απάντηση αυτής είναι «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ή «ΚΑΙ ΤΑ 

ΔΥΟ» 

 

Η οθόνη αυτή παρουσιάζεται στην εικόνα 5.20. 

 

 
Εικόνα 5.20 : Η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 6» 

 

Όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί «ΕΠΟΜΕΝΟ» (και εφόσον οι δοθείσες 

απαντήσεις περάσουν επιτυχώς τις διαδικασίες ελέγχου), η οθόνη αυτή οδηγεί στην 

επόμενη οθόνη, η οποία είναι: 

 Στην περίπτωση που η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 6» προέρχεται από τον υποκλάδο 

«ΝΑΙ» της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 4»: 

o η οθόνη «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ» αν η απάντηση της οθόνης 

«ΕΡΩΤΗΣΗ 1» ήταν «ΝΑΙ» και της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 4» ήταν 

«ΝΑΙ» 

o η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 5» αν η απάντηση της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 4» 

ήταν «ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ» 

o η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 5» αν η απάντηση της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 1» 

ήταν «ΕΝ ΜΕΡΕΙ» και της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 4» ήταν «ΝΑΙ» 

o Στην περίπτωση που η οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 6» προέρχεται από τον 

υποκλάδο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 2», η οθόνη 

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ» 
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5.3.3.8 Η οθόνη «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ» 

 

Η οθόνη αυτή του interface της ΨΗΦΟ, που εμφανίζεται μόλις ολοκληρωθεί η 

διαδικασία των ερωτήσεων, δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να ανασκοπήσει και να 

επιβεβαιώσει ή όχι τις απαντήσεις που δόθηκαν από την επιχείρηση. . Η οθόνη αυτή, 

όπως φαίνεται στην εικόνα 5.12, μπορεί να εμφανιστεί – υπό συνθήκες βέβαια – μετά 

από οποιαδήποτε οθόνη ερωτήσεων, εκτός τριών περιπτώσεων: 

 της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 1» 

 της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 2» του υποκλάδου «ΝΑΙ» της οθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 1» 

 της όθόνης «ΕΡΩΤΗΣΗ 4» 

 

Η οθόνη αυτή παρουσιάζεται στην εικόνα 5.21. 

 
Εικόνα 5.21 : Η οθόνη «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ» 

 

Η οθόνη αυτή περιέχει έναν πίνακα με τις απαντήσεις της επιχείρησης και τις 

ποσοστώσεις που έδωσε. Ο πίνακας αυτός δεν είναι επεξεργάσιμος και οι στήλες του 

αναλύονται ως εξής: 

 ΕΡΩΤΗΣΗ: Περιέχει τον αριθμό της ερώτησης, όπως είναι καταχωρημένες 

στη βάση δεδομένων ΨΗΦΟ (βλ. πίνακα 5.3) 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δείχνει την απάντηση που δόθηκε. Το πεδίο αυτό περιέχει τις 

τιμές 1, 2 ή 3, ανάλογα με το αν η επιχείρηση στη συγκεκριμένη ερώτηση 

επέλεξε ως την κατά σειρά εμφάνισης στην οθόνη της ερώτησης πρώτη, 
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δεύτερη ή τρίτη απάντηση. Η αντιστοιχία των αριθμών αυτών με τις λεκτικές 

απαντήσεις φαίνεται στον πίνακα 5.4. Όπως φαίνεται και στην εικόνα 5.12, η 

απάντηση 1 αντιστοιχεί με την αριστερή έξοδο – υποκλάδο της ερώτησης, 

όπου κατευθύνει τη ροή των οθονών, η απάντηση 2 με τη δεξιά και η 

απάντηση 3 περνάει και από τις δύο εξόδους – υποκλάδους, επιμερίζοντας 

ποσοστιαία τα μεγέθη του κύκλου εργασιών και αριθμού εργαζομένων για τα 

δύο έτη, 2003 και 2006. 

 ΑΡ ΤΖ 2003 και ΔΕ ΤΖ 2003: Οι στήλες αυτές περιέχουν το ποσοστό του 

κύκλου εργασιών (ΤΖΙΡΟΥ) στον αριστερό υποκλάδο (απάντηση 1) και στο 

δεξιό υποκλάδο (απάντηση 2) αντίστοιχα, για το έτος 2003, που δόθηκε στη 

συγκεκριμένη ερώτηση.  

 ΑΡ ΤΖ 2006 και ΔΕ ΤΖ 2006: Όπως παραπάνω, αλλά για το έτος 2006. 

 ΑΡ ΑΠ 2003 και ΔΕ ΑΠ 2003: Οι στήλες αυτές περιέχουν το ποσοστό του 

αριθμού εργαζομένων (ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) στον αριστερό υποκλάδο (απάντηση 

1) και στο δεξιό υποκλάδο (απάντηση 2) αντίστοιχα, για το έτος 2003, που 

δόθηκε στη συγκεκριμένη ερώτηση. 

 ΑΡ ΑΠ 2006 και ΔΕ ΑΠ 2006: Όπως παραπάνω, αλλά για το έτος 2006. 

 

Είναι φανερό ότι από τη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» επηρεάζονται όλες οι στήλες 

των ποσοστών. Ο παρακάτω πίνακας 5.5 δείχνει τις τιμές που παίρνουν οι στήλες των 

ποσοστών ανάλογα με τη δοθείσα απάντηση. 

 

Πίνακας 5.5: Τιμές στηλών της οθόνης «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ» 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΑΡ ΤΖ 
2003 

ΔΕ ΤΖ 
2003 

ΑΡ ΤΖ 
2006 

ΔΕ ΤΖ 
2006 

ΑΡ ΑΠ 
2003 

ΔΕ ΑΠ 
2003 

ΑΡ ΑΠ 
2006 

ΔΕ ΑΠ 
2006 

1 (αριστερός  
υποκλάδος) 1 0 1 0 1 0 1 0 

2 (δεξιός 
υποκλάδος) 0 1 0 1 0 1 0 1 

3 
(και οι δύο) 

Ποσοστά όπως δόθηκαν από την ίδια την επιχείρηση. Τα δεξιά ποσοστά 
δόθηκαν, τα αριστερά υπολογίζονται αυτόματα, ως (1 -  δεξί ποσοστό) 

 

Στην οθόνη αυτή μπορεί ο χρήστης – ερευνητής και η επιχείρηση να δουν 

εποπτικά τις απαντήσεις. Αν επιθυμούν να τις διορθώσουν, πρέπει να πατήσουν στο 
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κουμπί «ΔΙΟΡΘΩΣΗ», οπότε διαγράφονται οι απαντήσεις που δόθηκαν και αρχίζει 

από την αρχή (οθόνη «ΕΡΩΤΗΣΗ 1») η διαδικασία των ερωτήσεων. Αν αντίθετα δεν 

επιθυμούν να τις διορθώσουν, ο χρήστης πατάει το κουμπί «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ», οπότε 

εγγράφονται στη βάση δεδομένων ΨΗΦΟ οι απαντήσεις της επιχείρησης στον πίνακα 

«ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» και τα αποτελέσματα της 

στρωματοποίησής της στον πίνακα «ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ». Έτσι 

ολοκληρώνεται η διαδικασία για τη συγκεκριμένη επιχείρηση και εμφανίζεται η 

οθόνη «ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» για να ερευνηθεί η επόμενη επιχείρηση. 

Όντας ακόμα στην οθόνη αυτή και πριν πατήσει ο χρήστης το κουμπί 

«ΔΙΟΡΘΩΣΗ» ή «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ», υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης των 

αποτελεσμάτων της κατάταξης της συγκεκριμένης επιχείρησης στα στρώματα της 

ψηφιακής οικονομίας. Αυτό γίνεται πατώντας στα κουμπιά «ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2003» και «ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 2006» για τα αποτελέσματα 

του 2003 και του 2006 αντίστοιχα. Πατώντας τα κουμπιά αυτά, εμφανίζονται οι 

οθόνες «ΠΟΣΟΣΤΑ 2003» και «ΠΟΣΟΣΤΑ 2006» αντίστοιχα, από τις οποίες ο 

χρήστης επιστρέφει πάλι στην οθόνη «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ», για να 

επιβεβαιώσει ή να διορθώσει τις δοθείσες απαντήσεις. 

 

5.3.3.9 Η οθόνη «ΠΟΣΟΣΤΑ 2003» 

 

Η οθόνη αυτή του προγράμματος δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δει τα 

αποτελέσματα της έρευνας για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, μέσα από την κατανομή 

και την ποσόστωση του κύκλου εργασιών και του αριθμού εργαζομένων της στα 

τέσσερα στρώματα της ψηφιακής οικονομίας ή και εκτός αυτής για το πρώτο έτος της 

έρευνας, το 2003. Η οθόνη αυτή φαίνεται στην εικόνα 5.22. 
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Εικόνα 5.22 : Η οθόνη «ΠΟΣΟΣΤΑ 2003» (παράδειγμα αποτελεσμάτων) 

 

 

5.3.3.10 Η οθόνη «ΠΟΣΟΣΤΑ 2006» 

 

Η οθόνη αυτή του προγράμματος δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δει τα 

αποτελέσματα της έρευνας για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, μέσα από την κατανομή 

και την ποσόστωση του κύκλου εργασιών και του αριθμού εργαζομένων της στα 

τέσσερα στρώματα της ψηφιακής οικονομίας ή και εκτός αυτής για το δεύτερο έτος 

της έρευνας, το 2006. Η οθόνη αυτή είναι ίδια σε εμφάνιση με την οθόνη 

«ΠΟΣΟΣΤΑ 2003» (εικόνα 5.22), μόνο που αλλάζει το έτος στις ετικέτες του κύκλου 

εργασιών και της απασχόλησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας μέτρησης της 
ψηφιακής οικονομίας σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο των τεσσάρων στρωμάτων 
και τη μεθοδολογία που αναλύθηκε στο κεφάλαιο 4. Η επεξεργασία των 
αποτελεσμάτων έγινε με την εξαγωγή των πρωτογενών στοιχείων από τη βάση της 
ΨΗΦΟ και την εισαγωγή τους στο Microsoft Excel, με τη βοήθεια του οποίου έγιναν 
οι απαραίτητες ομαδοποιήσεις, υπολογισμοί συνόλων και μέσων όρων, καθώς και η 
δημιουργία γραφημάτων. Τα ευρήματα αναλύονται και σχετίζονται με την εμπειρία 
διεξαγωγής της έρευνας, όπως και με την αποκτηθείσα γνώση από τη μελέτη της 
βιβλιογραφίας, των σχετικών στατιστικών ερευνών και της ελληνικής οικονομικής 
και επιχειρηματικής πραγματικότητας. Το κεφάλαιο αυτό διαρθρώνεται σε επτά 
ενότητες. 
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6.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το κεφάλαιο αυτό ξεκινά με την παρουσίαση των γενικών στατιστικών του 

δείγματος των επιχειρήσεων που συμμετείχε στην έρευνα. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται οι ενδείκτες κύκλου εργασιών και αριθμού εργαζομένων της 

ελληνικής διαδικτυακής οικονομίας για κάθε ένα από τα τέσσερα στρώματα του 

θεωρητικού πλαισίου. Αναλύονται τα ευρήματα και παρουσιάζεται η επιμέρους 

εικόνα στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Η εξαγωγή συμπερασμάτων γίνεται 

παράλληλα με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται διαπιστώσεις σχετικά με την ελληνική πραγματικότητα του 

διαδικτυακού επιχειρείν, που αποκτήθηκαν μέσα από την επαφή με τις επιχειρήσεις, 

στα πλαίσια της έρευνας. Επιπρόσθετα, γίνονται συγκεκριμένες επισημάνσεις περί 

του στοιχείου της κωδικοποίησης της δραστηριότητας των επιχειρήσεων και της 

προσαρμογής του στα νέα δεδομένα της ψηφιακής οικονομίας. Τέλος, γίνεται 

αποτίμηση του θεωρητικού πλαισίου και της μεθοδολογίας της έρευνας, βάσει της 

εμπειρίας διεξαγωγής της έρευνας. Η παρούσα έρευνα ολοκληρώνεται προτείνοντας 

πιθανές κατευθύνσεις για μελλοντική συνέχιση της έρευνας. 

 

 

6.2  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΔ 

 

Όπως αναλύθηκε στην ενότητα 4.6.2, η παρούσα έρευνα χρησιμοποίησε τη 

μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας κατά στρώματα για την εξαγωγή δείγματος 379 

επιχειρήσεων από τον πληθυσμό των 27.498 επιχειρήσεων που εξήχθησαν από την 

επιχειρηματική βάση της HELLASTAT και πληρούσαν συγκεκριμένες προϋποθέσεις 

(βλ. ενοτητα 4.6.2.1). Η στρωματοποίηση του δείγματος έγινε κατά κλάδους 

οικονομικής δραστηριότητας, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου τείνουν 

να έχουν συναφή συμπεριφορά ως προς τη διάθεση και ένταση μετάβασής τους στο 

νέο διαδικτυακό επιχειρηματικό περιβάλλον. Όπως άλλωστε διαπιστώνεται από τις 

έρευνες μέτρησης της χρήσης του διαδικτύου από τις ελληνικές επιχειρήσεις, η 

επικρατούσα απάντηση στην ερώτηση «Για ποιο λόγο δεν παρέχετε δυνατότητα on-

line παραγγελιών» είναι ότι η φύση του αντικειμένου της δραστηριότητας δεν 
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ενδείκνυται για κάτι τέτοιο. Το στοιχείο αυτό ενισχύεται και από τις έρευνες 

μέτρησης της διαδικτυακής οικονομίας που απευθύνονται στους ιδιώτες, έρευνες που 

καταδεικνύουν έντονη προτίμηση των διαδικτυακών αγοραστών σε συγκεκριμένες 

κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών για την πραγματοποίηση διαδικτυακής αγοράς 

τους. Έτσι επικυρώνεται η ορθότητα της επιλογής του κλάδου δραστηριότητας ως 

παράγοντα στρωματοποίησης του δείγματος της παρούσας έρευνας. 

Στο υποκεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αρχικά τα γενικά στατιστικά στοιχεία 

του δείγματος και στη συνέχεια τα αποτελέσματα της έρευνας ανά στρώμα της 

ψηφιακής οικονομίας και ανά κλάδο δραστηριότητας. 

 

6.2.1  Γενικά Στατιστικά του Δείγματος 

 

Στον πίνακα 6.1 παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος ανά κλάδο 

δραστηριότητας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στον 

κλάδο του εμπορίου (30,6%), δεύτερος έρχεται ο κλάδος της μεταποίησης (21,6%) 

και ακολουθούν οι κλάδοι της φιλοξενίας και εστίασης (13,7%) και της διαφήμισης, 

εκμίσθωσης και συμβουλευτικής (12,1%). Τα ποσοστά αυτά προήλθαν από τη 

σύσταση της επιχειρηματικής βάσης της HELLASTAT και πρέπει να σημειωθεί η 

μερική διαφοροποίησή τους από τα πραγματικά ποσοστά των κλάδων 

δραστηριότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στο 

ότι η βάση της HELLASTAT περιέχει όλες τις εταιρίες που υποχρεούνται να 

δημοσιεύουν ισολογισμό (νομικής μορφής Α.Ε. και Ε.Π.Ε. κατά βάση) συν κάποιες –

λιγότερες – άλλες εταιρίες. Κατά συνέπεια, οι εταιρίες αυτές έχουν μεγαλύτερο 

ποσοστό στη βάση της HELLASTAT σε σχέση με το πραγματικό τους ποσοστό στην 

οικονομία. Το μέσο προφίλ των εταιριών αυτών είναι ότι πρόκειται για μεγάλες – για 

τα δεδομένα της Ελλάδας – εταιρίες, τόσο σε κύκλο εργασιών όσο και σε αριθμό 

εργαζομένων, ενώ η έδρα τους βρίσκεται σε ένα από τα μεγάλα αστικά κέντρα και 

κατά κύριο λόγο στην Αττική. 
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Πίνακας 6.1: Κατανομή του δείγματος των επιχειρήσεων  
κατά κλάδο δραστηριότητας 

 
ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΤΑΚΟΔ 2003) ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

Α: ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ 3 0,8 
Β: ΑΛΙΕΙΑ 2 0,5 
Γ: ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 2 0,5 
Δ: ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 82 21,6 
Ε: ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΝΕΡΟΥ 2 0,5 

ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 25 6,6 
Ζ: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

116 30,6 

Η: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 52 13,7 
Θ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 19 5,0 
Ι: ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  12 3,2 
Κ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 46 12,1 

Λ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 1 0,3 

Μ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4 1,1 
Ν: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 5 1,3 
Ξ: ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΡ 
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ Ή ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

8 2,1 

ΣΥΝΟΛΟ 379 100 
 

Η γεωγραφική κατανομή του δείγματος παρουσιάζεται αναλυτικά ανά νομό 

στον πίνακα 6.2 και συνοπτικά στην εικόνα 6.1, ομαδοποιώντας όλους τους νομούς 

της χώρας πλην των νομών των δύο μεγαλύτερων αστικών κέντρων. Τα στοιχεία 

δείχνουν τη συγκέντρωση των επιχειρήσεων του δείγματος κατά 55,4% στην 

πρωτεύουσα. 
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Πίνακας 6.2: Κατανομή του δείγματος των επιχειρήσεων κατά νομό. 
 

ΝΟΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
Αιτωλοακαρνανία 2 0,5 
Αργολίδα 3 0,8 
Αττική 210 55,4 
Αχαϊα 6 1,6 
Βοιωτία 3 0,8 
Γρεβενά 1 0,3 
Δράμα 3 0,8 
Δωδεκάνησα 7 1,8 
Εβρος 2 0,5 
Εύβοια 2 0,5 
Ευρυτανία 1 0,3 
Ζάκυνθος 3 0,8 
Ηλεία 1 0,3 
Ημαθία 4 1,1 
Ηράκλειο 7 1,8 
Θεσσαλονίκη 44 11,6 
Ιωάννινα 1 0,3 
Καβάλα 2 0,5 
Καρδίτσα 1 0,3 
Καστοριά 1 0,3 
Κέρκυρα 7 1,8 
Κεφαλλονιά 1 0,3 
Κιλκίς 1 0,3 
Κοζάνη 1 0,3 
Κορινθία 4 1,1 
Κυκλάδες 7 1,8 
Λάρισα 3 0,8 
Λασίθι 3 0,8 
Λέσβος 5 1,3 
Μαγνησία 2 0,5 
Μεσσηνία 3 0,8 
Ξάνθη 4 1,1 
Πέλλα 2 0,5 
Πιερία 2 0,5 
Ρέθυμνο 4 1,1 
Ροδόπη 3 0,8 
Ρόδος 2 0,5 
Σάμος 3 0,8 
Σέρρες 1 0,3 
Φθιώτιδα 6 1,6 
Χαλκιδική 5 1,3 
Χανιά 6 1,6 
ΣΥΝΟΛΟ 379 100,0 
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Εικόνα 6.1: Κατανομή του δείγματος των επιχειρήσεων 

σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και υπόλοιπη Ελλάδα. 
 

Τέλος, όσον αφορά στην κατανομή του δείγματος κατά αριθμό εργαζομένων 

ανά επιχείρηση, το 12,1% των επιχειρήσεων απασχολεί λιγότερους από 5 

εργαζομένους, το 22,4% των επιχειρήσεων απασχολεί από 5 έως 9 υπαλλήλους, το 

μεγαλύτερο ποσοστό (44,6%) των επιχειρήσεων έχει από 10 έως 49 υπαλλήλους και 

το 20,8% των επιχειρήσεων απασχολεί περισσότερους από 50 εργαζομένους. Στον 

πίνακα 6.3 και στην εικόνα 6.2 παρουσιάζονται αναλυτικά τα ποσοστά των 

επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευνα, κατανεμημένα κατά πλήθος 

εργαζομένων. 
 

Πίνακας 6.3: Κατανομή του δείγματος των 
επιχειρήσεων κατά τάξη μεγέθους. 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

0-4 εργαζόμενοι 46 12,1 
5-9 εργαζόμενοι 85 22,4 
10-49 εργαζόμενοι 169 44,6 
50+ εργαζόμενοι 79 20,8 
ΣΥΝΟΛΟ 379 100,0 

 

 

 
Εικόνα 6.2: Γραφική αναπαράσταση της κατανομής του δείγματος των επιχειρήσεων 

κατά τάξη μεγέθου. 
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Στην εικόνα 6.3 απεικονίζεται ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο. Πρόκειται 

για απεικόνιση του αριθμού εργαζομένων και αριθμού επιχειρήσεων ανά κλάδο στο 

ίδιο γράφημα, αλλά σε δύο κατακόρυφους άξονες δεδομένων. Στο γράφημα αυτό, 

φαίνεται η συμβολή του κάθε κλάδου στην απασχόληση, σε συνάρτηση με τον 

αριθμό επιχειρήσεων του κλάδου. Οι κλάδοι των οποίων η τιμή του αριθμού 

υπαλλήλων υπερβαίνει στο γράφημα την τιμή του πλήθος επιχειρήσεων συμβάλλουν 

αναλογικά περισσότερο στην απασχόληση από τους κλάδους των οποίων η τιμή του 

αριθμού υπαλλήλων βρίσκεται χαμηλότερα από την τιμή του πλήθος επιχειρήσεων. 

Το στοιχείο αυτό φαίνεται και στην εικόνα 6.4, που απεικονίζει το μέσο όρο αριθμού 

εργαζομένων ανά κλάδο. Σημειώνεται ότι τόσο στην εικόνα 6.3 όσο και στην εικόνα 

6.4, ο κλάδος ΣΤ βρίσκεται στο τέλος (αριστερά) της σειράς των κλάδων. 

Διαπιστώνεται ότι, στις επιχειρήσεις του δείγματος, οι κλάδοι που συμβάλλουν 

περισσότερο στην απασχόληση είναι οι εξής: 

 Δ: Μεταποιητικές βιομηχανίες 

 Ζ: Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 

 Η: Ξενοδοχεία και εστιατόρια 

 Κ: Διαχείριση ακίνητης περιουσίας και επιχειρηματικές δραστηριότητες 

 ΣΤ: Κατασκευές 
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Εικόνα 6.3: Συγκριτική απεικόνιση του αριθμού εργαζομένων και αριθμού 
επιχειρήσεων ανά κλάδο για τις επιχειρήσεις του δείγματος 

 

 
Εικόνα 6.4: Απεικόνιση του μέσου όρου αριθμού εργαζομένων  

ανά κλάδο για τις επιχειρήσεις του δείγματος. 
 

Τέλος, στον πίνακα 6.4 και την εικόνα 6.5 παρουσιάζεται ο μέσος όρος κύκλου 

εργασιών των ετών 2003 και 2006 ανά κλάδο. Σημειώνεται ότι στο γράφημα της 

εικόνας 6.5 ο κλάδος ΣΤ βρίσκεται στο τέλος (αριστερά) της σειράς των κλάδων. 

 

Πίνακας 6.4: Υπολογισμός του μέσου όρου κύκλου εργασιών 2003 και 2006 για 
τις επιχειρήσεις του δείγματος ανά κλάδο δραστηριότητας. 

 

ΚΛΑΔΟΣ 
Μ.Ο. ΚΥΚΛΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2003 
Μ.Ο. ΚΥΚΛΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2006 
% ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΥΚΛΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2003-2006 
Α 13.729.759 1.954.628 -85,76 
Β 1.296.228 1.414.524 9,13 
Γ 1.552.758 2.281.036 46,90 
Δ 6.909.721 8.623.654 24,80 
Ε 613.542 674.134 9,88 
ΣΤ 3.640.873 3.866.694 6,20 
Ζ 9.788.964 16.009.260 63,54 
Η 1.480.494 1.720.915 16,24 
Θ 3.918.079 4.340.360 10,78 
Ι 6.050.432 9.542.975 57,72 
Κ 1.920.413 1.976.442 2,92 
Λ 52.551.716 6.760.858 -87,13 
Μ 1.713.049 3.006.419 75,50 
Ν 1.475.846 1.521.563 3,10 
Ξ 946.743 1.278.683 35,06 
ΣΥΝΟΛΟ 5.878.585 8.151.701 38,67 
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Εικόνα 6.5: Απεικόνιση του μέσου όρου κύκλου εργασιών 2003 και 2006  

για τις επιχειρήσεις του δείγματος ανά κλάδο δραστηριότητας 
 

Εξαιρώντας τους κλάδους που έχουν λιγότερες από 5 επιχειρήσεις στο δείγμα 

της έρευνας, έτσι ώστε να διαπιστωθεί η εξέλιξη του κύκλου εργασιών στους 

βασικότερους κλάδους του δείγματος, η απεικόνιση της εικόνας 6.5 μετατρέπεται 

στην απεικόνιση της εικόνας 6.6. 
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Εικόνα 6.6: Απεικόνιση του μέσου όρου κύκλου εργασιών 2003 και 2006  
για τους κύριους κλάδους δραστηριότητας των επιχειρήσεων του δείγματος 

Από την εικόνα 6.6 διαπιστώνεται η ανοδική πορεία του μέσου όρου του 

κύκλου εργασιών στους βασικότερους κλάδους του δείγματος κατά την τριετία 2003 

– 2006. Αυτό ισχύει εντονότερα στον κλάδο Ζ (εμπορίου) και στον κλάδο Ι 

(χρηματοοικονομικά και ασφαλιστικά), ενώ ισχύει σε σημαντικό βαθμό και στον 

κλάδο Κ (Ακίνητη περιουσία, εκμισθώσεις, επιχειρηματική συμβουλευτική). 

Συνολικά, όπως φαίνεται στον πίνακα 6.4, οι επιχειρήσεις του δείγματος 

παρουσιάζουν συνολικά εντυπωσιακή αύξηση του μέσου όρου του κύκλου εργασιών 

τους (38,67%) στην τριετία 2003-2006, γεγονός που δείχνει ότι οι επιχειρήσεις αυτές 

ανήκουν στο δυναμικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. 

 

6.2.2 Ενδείκτες Διαδικτυακής Οικονομίας 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας περιλαμβάνουν την κατάρτιση των Ενδεικτών 

Διαδικτυακής Οικονομίας (ΕΔΟ) που εισήγαγε η εργασία του CREC για κάθε ένα 

από τα τέσσερα στρώματα του θεωρητικού πλαισίου της ψηφιακής οικονομίας: 

 Δείκτης Κύκλου Εργασιών Διαδικτυακής Οικονομίας 

 Δείκτης Αριθμού Εργαζομένων Διαδικτυακής Οικονομίας 

Η εργασία του CREC υπολόγισε σε απόλυτους αριθμούς τους δείκτες αυτούς. Η 

τεκμηρίωση για την επιλογή αυτή ήταν ότι η μεθοδολογία της συγκεκριμένης έρευνας 

είχε απογραφικό χαρακτήρα για τα στρώματα 1 και 2, ενώ για τα στρώματα 3 και 4 

διενήργησε δειγματοληψία. Ο απόλυτος αριθμός των ΕΔΟ που υπολόγισε η εργασία 

του CREC τεκμηριώθηκε βάσει της παραδοχής ότι ο πληθυσμός της έρευνας 

αποτελούσε το σύνολο των επιχειρήσεων της ψηφιακής οικονομίας των ΗΠΑ.  

Η παρούσα έρευνα ακολουθεί διαφορετική ερευνητική μεθοδολογία και ως εκ 

τούτου υπολογίζει τους ΕΔΟ σε μορφή ποσοστών και όχι σε απόλυτες τιμές. Αφενός 

ο πληθυσμός της παρούσας έρευνας δεν περιέχει μόνο τις επιχειρήσεις που ανήκουν 

στην ελληνική διαδικτυακή οικονομία, αλλά το σύνολο των επιχειρήσεων που 

βρίσκεται στην επιχειρηματική βάση δεδομένων της HELLASTAT. Συνεπώς η 

παρούσα έρευνα δεν υποστηρίζει ότι περιέχει στοιχεία από το σύνολο των 

επιχειρήσεων της ψηφιακής οικονομίας στην Ελλάδα, παρά το ότι διεξάγει μια 
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δειγματοληπτική μελέτη επί όλων των επιχειρήσεων. Συνεπώς οι ΕΔΟ που υπολόγισε 

η παρούσα έρευνα έχουν μορφή ποσοστού και καταδεικνύουν το μέγεθος της 

ελληνικής διαδικτυακής οικονομίας επί του συνόλου. 

Οι τιμές των Ενδεικτών Διαδικτυακής Οικονομίας που υπολογίσθηκαν από την 

ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων της ΨΗΦΟ μετά την ολοκλήρωση της 

συλλογής στοιχείων παρουσιάζονται ανά στρώμα και ανά έτος. Η παρούσα έρευνα 

δημιούργησε έναν πρωτότυπο ενδείκτη που δεν υπάρχει στο μεθοδολογικό πλαίσιο 

της εργασίας του CREC, ο οποίος μετράει το ποσοστό των επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν στην ψηφιακή οικονομία. Έτσι, οι ΕΔΟ που παρουσιάζουν τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας είναι οι εξής: 

 Ενδείκτης Επιχειρήσεων Διαδικτυακής Οικονομίας (Ε.ΕΠ.Δ.Ο.). Ο ενδείκτης 

αυτός μετράει το πλήθος των επιχειρήσεων που συμμετέχουν – είτε 

εξολοκλήρου, είτε εν μέρει – στην ψηφιακή οικονομία. 

 Ενδείκτης Κύκλου Εργασιών Διαδικτυακής Οικονομίας (Ε.Κ.Ε.Δ.Ο.) Ο 

ενδείκτης αυτός μετράει τον κύκλο εργασιών που διεξάγεται στα πλαίσια της  

ψηφιακής οικονομίας από τις επιχειρήσεων που συμμετέχουν – είτε 

εξολοκλήρου, είτε εν μέρει – σε αυτήν. 

 Ενδείκτης Εργαζομένων Διαδικτυακής Οικονομίας (Ε.ΕΡ.Δ.Ο.) Ο ενδείκτης 

αυτός μετράει τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούνται στις 

δραστηριότητες των τεσσάρων στρωμάτων της ψηφιακής οικονομίας στις τις 

επιχειρήσεων που συμμετέχουν – είτε εξολοκλήρου, είτε εν μέρει – σε αυτήν. 

Οι παραπάνω ενδείκτες μετριούνται στα πλαίσια της παρούσας έρευνας σε 

μορφή ποσοστού επί του συνόλου των επιχειρήσεων του δείγματος. Σε περίπτωση 

που κάποια μελλοντική έρευνα επαναλάβει την παρούσα έρευνα κάνοντας απογραφή 

των επιχειρήσεων της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας, οι ενδείκτες αυτοί μπορούν 

να πάρουν και απόλυτες τιμές (αριθμού επιχειρήσεων, κύκλου εργασιών και αριθμού 

εργαζομένων). Σε κάθε περίπτωση, στα πλαίσια της παρούσας έρευνας δε γίνεται 

καμία αναγωγή των δειγματοληπτικών αποτελεσμάτων στο σύνολο του πληθυσμού, 

ώστε να παραχθούν οι ΕΔΟ σε απόλυτες τιμές, κάτι που θα προϋπέθετε την παραδοχή 

ότι είτε ο πληθυσμός είτε το δείγμα της έρευνας είναι αντιπροσωπευτικά του συνόλου 

της ελληνικής οικονομίας. 
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Οι τιμές των Ενδεικτών Διαδικτυακής Οικονομίας ανά έτος παρουσιάζονται 

στους πίνακες 6.5 και 6.6, ενώ η μεταβολή τους στην τριετία 2003-2006 υπολογίζεται 

στον πίνακα 6.7.  

 

Πίνακας 6.5: Οι Ενδείκτες Διαδικτυακής Οικονομίας ανά στρώμα  
της ψηφιακής οικονομίας για το έτος 2003 

 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Ε.ΕΠ.Δ.Ο. 
(%) 

Ε.Κ.Ε.Δ.Ο. 
(%) 

Ε.ΕΡ.Δ.Ο. 
(%) 

ΣΤΡΩΜΑ 1 – Υποδομή Διαδικτύου 3,43 5,41 2,30 

ΣΤΡΩΜΑ 2 – Εφαρμογές Διαδικτύου 2,10 0,34 0,50 

ΣΤΡΩΜΑ 3 – Διαδικτυακοί Μεσάζοντες 1,00 0,03 0,05 

ΣΤΡΩΜΑ 4 – Διαδικτυακό Εμπόριο 19,30 1,49 0,80 

ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 25,83 7,27 3,65 

 

 

Πίνακας 6.6: Οι Ενδείκτες Διαδικτυακής Οικονομίας ανά στρώμα 
 της ψηφιακής οικονομίας για το έτος 2006 

 
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Ε.ΕΠ.Δ.Ο. 

(%) 
Ε.Κ.Ε.Δ.Ο. 

(%) 
Ε.ΕΡ.Δ.Ο. 

(%) 
ΣΤΡΩΜΑ 1 – Υποδομή Διαδικτύου 3,43 5,49 2,43 

ΣΤΡΩΜΑ 2 – Εφαρμογές Διαδικτύου 2,37 0,39 0,83 

ΣΤΡΩΜΑ 3 – Διαδικτυακοί Μεσάζοντες 2,64 0,04 0,30 

ΣΤΡΩΜΑ 4 – Διαδικτυακό Εμπόριο 29,82 1,78 1,12 

ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 38,26 7,71 4,68 

 

 

Πίνακας 6.7: Η ποσοστιαία μεταβολή των Ενδείκτών Διαδικτυακής 
Οικονομίας ανά στρώμα της ψηφιακής οικονομίας  

κατά την τριετία 2003-2006. 
 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
Ε.ΕΠ.Δ.Ο. 

(%) 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
Ε.Κ.Ε.Δ.Ο. 

(%) 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
Ε.ΕΡ.Δ.Ο. 

(%) 
ΣΤΡΩΜΑ 1 – Υποδομή Διαδικτύου 0,00 1,57 5,65 

ΣΤΡΩΜΑ 2 – Εφαρμογές Διαδικτύου 13,08 13,88 65,22 

ΣΤΡΩΜΑ 3 – Διαδικτυακοί Μεσάζοντες 163,85 44,25 479,58 

ΣΤΡΩΜΑ 4 – Διαδικτυακό Εμπόριο 54,48 19,59 40,15 

ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 48,12 6,01 28,08 
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Σημειώνεται ότι, παρόλο που οι ενδείκτες Ε.ΕΠ.Δ.Ο. και Ε.ΕΡ.Δ.Ο. αφορούν 

ακέραια μεγέθη (αριθμό επιχειρήσεων και αριθμό εργαζομένων αντίστοιχα), το 

αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των τιμών τους (ποσοστά) με το σύνολο των 

μεγεθών που αφορούν δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι ακέραια τιμή. Για 

παράδειγμα, όπως φαίνεται στον πίνακα 6.5, ο Ε.ΕΠ.Δ.Ο. του στρώματος 4 είναι 

19,30%, ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με το συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων του 

δείγματος έχει ως αποτέλεσμα την τιμή 74,15 επιχειρήσεις του δείγματος. Αυτό 

συμβαίνει επειδή, όπως αναλύσαμε στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας της έρευνας, οι 

επιχειρήσεις μπορούν να ανήκουν σε περισσότερα του ενός στρώματα και στην 

περίπτωση αυτή η ποσόστωση των στρωμάτων που ανήκουν υπολογίζεται βάσει 

ποσοστών που οι ίδιες παρέχουν κατά τη διαδικασία απάντησης του 

ερωτηματολογίου. Αντίθετα, στον ίδιο πίνακα ο Ε.ΕΠ.Δ.Ο. του στρώματος 1 είναι 

3,43%, ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με το συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων του 

δείγματος έχει ως αποτέλεσμα την τιμή 13 επιχειρήσεις του δείγματος. Αυτό σημαίνει 

ότι οι επιχειρήσεις του δείγματός μας που ανήκουν στο στρώμα 1 δεν ανήκουν σε 

κάποιο άλλο στρώμα.  

 

6.2.3 Συμπεράσματα της ΔΔ 

 

Το πρωταρχικό γενικό εύρημα της παρούσας έρευνας είναι ότι η ψηφιακή 

οικονομία βρίσκεται σε φάση έντονης ανάπτυξης στη χώρα μας. Στις παρακάτω 

ενότητες αναλύονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των 

Ενδεικτών Διαδικτυακής Οικονομίας. 

 

6.2.3.1 Ανάλυση της δομής των τεσσάρων στρωμάτων της ψηφιακής οικονομίας 
 

Με μια πρώτη θεώρηση των πινάκων 6.5, 6.6 και 6.7, φαίνεται ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου εργασιών και του αριθμού εργαζομένων της 

ψηφιακής οικονομίας στην Ελλάδα προέρχεται από το στρώμα 1, ενώ οι 

περισσότερες επιχειρήσεις της από το στρώμα 4. Επίσης, ότι το πιο δυναμικά 

αναπτυσσόμενο στρώμα της είναι το στρώμα 3. 
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Το 2003 η ψηφιακή οικονομία βασιζόταν ουσιαστικά στο στρώμα 1 όσον 

αφορά τον κύκλο εργασιών και τον αριθμό εργαζομένων της. Τα στρώματα 2 και 3 

είχαν μικρή συμμετοχή στα μεγέθη αυτά, ενώ και το στρώμα 4, παρόλο που περιείχε 

την πλειονότητα των επιχειρήσεων της ψηφιακής οικονομίας, είχε το 1/3 περίπου του 

όγκου του στρώματος 1 σε επίπεδο κύκλου εργασιών και αριθμού εργαζομένων. 

Το 2006 η εικόνα της ψηφιακής οικονομίας έχει αλλάξει. Ενώ το στρώμα 1 δεν 

έχει ουσιαστικά μεταβληθεί, διαπιστώνεται μεγάλη ποσοστιαία ανάπτυξη του 

στρώματος 2, στο οποίο παρουσιάζεται σημαντική εισροή επιχειρήσεων, αύξηση 

κύκλου εργασιών και αριθμού εργαζομένων. Ποσοτικά όμως, πιο σημαντική είναι η 

εκτίναξη του στρώματος 4, το οποίο παρουσιάζει μεγάλα ποσοστά αύξησης των 

Ε.Δ.Ο. του και, δεδομένης της φύσης του ηλεκτρονικού εμπορίου, δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις για να ξεπεράσει το στρώμα 1, όχι μόνο σε αριθμό επιχειρήσεων, αλλά 

και στα μεγέθη του κύκλου εργασιών και του αριθμού εργαζομένων. Αυτή είναι μια 

φυσιολογική και αναμενόμενη εξέλιξη της ψηφιακής οικονομίας που, παρόλο που 

στη χώρα μας βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, περνάει από τη φάση των υποδομών στη 

φάση της αύξησης του όγκου των συναλλαγών, κάτι που είναι και το τελικό 

ζητούμενο. Όσον αφορά το στρώμα 3, παρόλο που είναι μακράν το μικρότερο 

στρώμα της ψηφιακής οικονομίας σε όλα τα μεγέθη μέτρησης, είναι το πιο 

αναπτυσσόμενο, παρουσιάζοντας τα μεγαλύτερα ποσοστά μεταβολής των ΕΔΟ του. 

Στις παρακάτω εικόνες 6.7, 6.8 και 6.9 παρουσιάζεται η μεταβολή της 

σύστασης της ψηφιακής οικονομίας ανά στρώμα όσον αφορά τον αριθμό 

επιχειρήσεων, τον κύκλο εργασιών και τον αριθμό εργαζομένων της. 
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Εικόνα 6.7: Κατανομή του αριθμού επιχειρήσεων της ψηφιακής οικονομίας  

ανά στρώμα, κατά τα έτη 2003 και 2006 
 

 
Εικόνα 6.8: Κατανομή του κύκλου εργασιών της ψηφιακής οικονομίας  

ανά στρώμα, κατά τα έτη 2003 και 2006 
 

 
Εικόνα 6.9: Κατανομή του αριθμού εργαζομένων της ψηφιακής οικονομίας 

 ανά στρώμα, κατά τα έτη 2003 και 2006 



Διδακτορική διατριβή Κωνσταντίνου Σφακιανάκη   246 

 

6.2.3.2 Αριθμός επιχειρήσεων διαδικτυακής οικονομίας 

 

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που έχει ενταχθεί – σε οποιοδήποτε βαθμό – στην 

ελληνική ψηφιακή οικονομία αυξήθηκε κατά το εντυπωσιακό ποσοστό του 48,12% 

κατά την τριετία 2003-2006, όπως φαίνεται στον πίνακα 6.7. Ο ενδείκτης Ε.ΕΠ.Δ.Ο. 

παρουσιάζει το μεγαλύτερο ρυθμό μεταβολής από τους τρεις υπολογισθέντες ΕΔΟ. 

Κύριο ρόλο στην αύξηση αυτή διαδραμάτισε η είσοδος μεγάλου αριθμού 

επιχειρήσεων στο στρώμα 4, αυτό του διαδικτυακού εμπορίου. Η αύξηση αυτή 

καταδεικνύει την έναρξη πραγματοποίησης διαδικτυακών πωλήσεων από μια μεγάλη 

μάζα επιχειρήσεων. Επίσης, εντυπωσιακή σε ποσοστό (όχι πάντως σε αριθμό 

επιχειρήσεων) είναι η αύξηση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο στρώμα 3, των 

διαδικτυακών μεσολαβητών, το οποίο αύξησε τον αριθμό των επιχειρήσεών του κατά 

163,85%. Παρόλο που τα e-marketplaces είναι πολύ λίγα στην Ελλάδα, σύμφωνα με 

το θεωρητικό πλαίσιο στο στρώμα 3 ανήκουν και δικτυακά ταξιδιωτικά και μεσιτικά 

γραφεία. Η αύξηση λοιπόν των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου στρώματος 

φανερώνει την ένταξη κάποιων παραδοσιακών μεσαζόντων στη διαδικτυακή 

οικονομία. Μικρή αύξηση είχαμε στον αριθμό των επιχειρήσεων του στρώματος 2, η 

οποία κατά κύριο λόγο ήταν επέκταση δραστηριοτήτων κάποιων επιχειρήσεων 

πληροφορικής ή διαφήμισης στον τομέα της δημιουργίας web sites ή της παροχής 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για αυτά. Τέλος, το στρώμα 1 δεν είχε καμία μεταβολή 

στον αριθμό των επιχειρήσεών του κατά την τριετία 2003-2006. 

 

6.2.3.3 Κύκλος εργασιών διαδικτυακής οικονομίας 

 

Ο κύκλος εργασιών της ψηφιακής οικονομίας παρουσιάζει μεγαλύτερο ρυθμό 

μεταβολής από το συνολικό κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων του δείγματος, 

αυξάνοντας το ποσοστό του επί του συνολικού κύκλου εργασιών κατά 6,01% κατά 

την τριετία 2003-2006. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα, καθώς όπως 

αναφέρθηκε στην ενότητα 6.2.1, οι επιχειρήσεις του δείγματος αύξησαν σημαντικά 

τον κύκλο εργασιών τους μεταξύ των ετών 2003 και 2006 – κατά 38,67%, όπως 

φαίνεται στον πίνακα 6.4. Πράγματι, υπολογίσθηκε ότι ο κύκλος εργασιών της 
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ψηφιακής οικονομίας αυξήθηκε κατά 47% μεταξύ 2003 και 2006. Ο υπολογισμός 

αυτός έγινε σύμφωνα με τη σχέση: 

 

(100% + % μεταβολής συνολικού κύκλου εργασιών) * (100% + % μεταβολής 

Ε.Κ.Ε.Δ.Ο) = (100% + % μεταβολής κύκλου εργασιών ψηφιακής οικονομίας) 

 

Η αύξηση αυτή οφείλεται σε τρεις παράγοντες: 

 Στη γενικότερη αύξηση του κύκλου εργασιών του δείγματος (τάση). 

 Στην εντατικοποίηση των διαδικτυακών πωλήσεων από τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνταν διαδικτυακά από το 2003 ή νωρίτερα. 

 Στην είσοδο στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου (στρώμα 4) πολλών 

επιχειρήσεων, όπως διαπιστώθηκε από τη μεταβολή του Ε.ΕΠ.Δ.Ο. του 

στρώματος μεταξύ των ετών 2003 και 2006. 

 

Η πολύ μικρότερη ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη  Ε.Κ.Ε.Δ.Ο. (6,01%) σε 

σχέση με τη μεταβολή του Ε.ΕΠ.Δ.Ο. (48,12%) οφείλεται αφενός στο γενικότερο 

αργό ρυθμό αύξησης των διαδικτυακών πωλήσεων στην Ελλάδα και αφετέρου στο 

ότι οι νέες επιχειρήσεις που υιοθέτησαν το ηλεκτρονικό εμπόριο αργότερα από το 

2003 αλλά πριν ή κατά τη διάρκεια του 2006 εμφανίζουν πολύ μικρά ποσοστά 

πωλήσεων. Αυτό είναι αναμενόμενο, δεδομένου του ότι την πρώτη περίοδο 

λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού καταστήματος μιας επιχείρησης, η επιχείρηση 

δοκιμάζει και δοκιμάζεται στο νέο αυτό τρόπο πωλήσεων, με αποτέλεσμα τα μικρά 

ποσοστά online πωλήσεων. Πράγματι, υπολογίστηκε ότι ο μέσος όρος της 

συμμετοχής κάθε επιχείρησης που συμμετέχει στην ψηφιακή οικονομία στον ετήσιο 

κύκλο εργασιών της ψηφιακής οικονομίας μειώθηκε ελαφρώς κατά 0,75%, μείωση 

που οφείλεται στη μαζική είσοδο νέων επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονομία. Το 

ποσοστό αυτό υπολογίσθηκε με την παρακάτω σχέση: 

 

(100% + % μεταβολής συνολικού κύκλου εργασιών) * (100% + % μεταβολής 

Ε.Κ.Ε.Δ.Ο.) = (100% + % μεταβολής Ε.ΕΠ.Δ.Ο.) * (100% +% μεταβολής Μ.Ο. 

κύκλου εργασιών ψηφιακής οικονομίας των επιχειρήσεων της ψηφιακής οικονομίας) 
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Η παραπάνω σχέση μπορεί να γραφτεί και ως εξής: 

 

(100% + % μεταβολής κύκλου εργασιών ψηφιακής οικονομίας) = (100% + % 

μεταβολής Ε.ΕΠ.Δ.Ο.) * (100% +% μεταβολής Μ.Ο. κύκλου εργασιών ψηφιακής 

οικονομίας των επιχειρήσεων της ψηφιακής οικονομίας) 

 

Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών για κάθε ένα από τα τέσσερα στρώματα της 

ψηφιακής οικονομίας, διαπιστώνεται σταθερότητα στο στρώμα 1, με τη μικρή 

αύξηση του Ε.Κ.Ε.Δ.Ο. του στρώματος κατά 1,57% να αποδίδεται κυρίως σε αύξηση 

πωλήσεων των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και υπηρεσιών που ανήκουν στην 

υποδομή του διαδικτύου. Στο στρώμα 2 παρατηρείται αύξηση του Ε.Κ.Ε.Δ.Ο. του 

στρώματος κατά 13,88%, που οφείλεται στην αύξηση της κατασκευής web sites, 

καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις συνειδητοποιούσαν την αναγκαιότητα της εταιρικής 

παρουσίας στο διαδίκτυο. Το στρώμα 3 ποσοστιαία αυξάνει πολύ τον κύκλο 

εργασιών του (αύξηση του Ε.Κ.Ε.Δ.Ο. του στρώματος κατά 44,25%), παρόλο που η 

ποσοτική αύξηση είναι σε χαμηλά επίπεδα. Τέλος, το πιο σημαντικό εύρημα είναι η 

μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών του στρώματος 4, του οποίου ο δείκτης 

Ε.Κ.Ε.Δ.Ο. σημειώνει αύξηση κατά 19,59%, κάτι που καταδεικνύει την απαρχή της 

περιόδου έντονης ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα. 

 

6.2.3.4 Αριθμός εργαζομένων διαδικτυακής οικονομίας 

 

Ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται – είτε εξολοκλήρου, είτε 

μερικώς – σε δραστηριότητες της ψηφιακής οικονομίας αυξήθηκε σημαντικά κατά 

την τριετία 2003-2006. Όπως φαίνεται στον πίνακα 6.7, ο ενδείκτης Ε.ΕΡ.Δ.Ο. για το 

2006 παρουσιάζει αύξηση κατά ποσοστό 28,08% σε σχέση με το 2003. Το στοιχείο 

αυτό δείχνει τη σοβαρότητα με την οποία έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν την 

ψηφιακή οικονομία οι επιχειρήσεις, καθώς οι εργαζόμενοι είναι από τους βασικούς 

πόρους της κάθε επιχείρησης. Η απασχόληση των εργαζομένων της επιχείρησης σε 

δραστηριότητες της ψηφιακής οικονομίας είναι εκ των πραγμάτων μια σοβαρή 

επένδυση για την επιχείρηση στο χώρο της διαδικτυακής οικονομίας. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η ψηφιακή οικονομία βρίσκεται από τη φάση 
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της επένδυσης σε υποδομές στη τη φάση της επένδυσης σε ανθρώπινους πόρους. Το 

ότι ο Ε.ΕΡ.Δ.Ο. παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή από τον 

Ε.Κ.Ε.Δ.Ο., τόσο για το σύνολο της ψηφιακής οικονομίας όσο και για κάθε στρώμα 

της ξεχωριστά, καταδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις δεν αποθαρρύνονται από τη σχετικά 

μικρή αύξηση των εσόδων τους που σχετίζονται με το διαδίκτυο, αλλά επενδύουν 

συνειδητά στην ψηφιακή οικονομία, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη επάρκεια 

εργαζομένων σε διαδικτυακές δραστηριότητες. Το στοιχείο αυτό δημιουργεί μεγάλη 

αισιοδοξία για την εξέλιξη της διαδικτυακής οικονομίας στην Ελλάδα, καθώς η 

μετάβαση των επιχειρήσεων σε αυτήν δεν απαιτεί μόνο τεχνολογικές υποδομές και 

ώριμο εξωτερικό περιβάλλον, αλλά κατά κύριο λόγο αναμόρφωση των 

επιχειρησιακών δομών και λειτουργιών, επένδυση σε τεχνολογικές δεξιότητες και 

διαδικτυακή επιχειρηματική συνείδηση. 

 Όσον αφορά τον αριθμό εργαζομένων κάθε ενός από τα τέσσερα στρώματα της 

ψηφιακής οικονομίας, η επιμέρους εικόνα είναι ότι το στρώμα 1 εμφανίζει μικρή 

αύξηση, τα στρώματα 2 και 4 σημαντική αύξηση και το στρώμα 3 εντυπωσιακή 

αύξηση. Ο ενδείκτης Ε.ΕΡ.Δ.Ο. του στρώματος 1 παρουσιάζει μικρή μεταβολή, της 

τάξης του 5,65%. Δεδομένου της ωριμότητας του κλάδου των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς τα ποσοστά κατοχής Η/Υ και πρόσβασης 

στο διαδίκτυο από τις επιχειρήσεις είναι πολύ μεγάλα, η αύξηση των εργαζομένων 

στον τομέα της υποδομής της διαδικτυακής οικονομίας δείχνει τη σταθερή ανάπτυξη 

του κλάδου. Σημειώνεται ότι η φύση της διαδικτυακής υποδομής δεν είναι στατική, 

αλλά – όπως όλα τα προϊόντα της πληροφορικής – διατηρεί τη δυναμική της, μέσα 

από τις συχνές αναβαθμίσεις του εξοπλισμού, λόγω μικρού κύκλου ζωής των 

προϊόντων τεχνολογίας. Επίσης, η αύξηση των εργαζομένων του στρώματος 1 

οφείλεται και στη στροφή των εταιριών τηλεπικοινωνιών προς τις υπηρεσίες 

διαδικτύου. Το στρώμα 2 παρουσιάζει δυναμική αύξηση στον ενδείκτη Ε.ΕΡ.Δ.Ο. 

κατά 65,22% μέσα σε διάστημα τριών ετών. Το στοιχείο αυτό αποδεικνύει τη μεγάλη 

δυναμική του κλάδου των διαδικτυακών εφαρμογών. Πράγματι, οι ελληνικές 

επιχειρήσεις, έχοντας πλέον μεγάλη πληρότητα σε διαδικτυακή υποδομή, στρέφονται 

στο δεύτερο στρώμα της υποδομής, αυτό των διαδικτυακών εφαρμογών. Λόγω της 

αυξανόμενης διαδικτυακής συνείδησης και διαδικτυακής στρατηγικής στις 

επιχειρήσεις, η ζήτηση για διαδικτυακές εφαρμογές είναι εκτεταμένη και αναμένεται 



Διδακτορική διατριβή Κωνσταντίνου Σφακιανάκη   250 

να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Οι εταιρίες του στρώματος 2 της ψηφιακής 

οικονομίας γίνονται δέκτες της τάσης αυτής και επενδύουν σε ανθρώπινο δυναμικό, 

το οποίο είναι ιδιαίτερα απαραίτητο στον τομέα αυτό. Άλλωστε, οι επιχειρήσεις του 

στρώματος των διαδικτυακών εφαρμογών είναι επί το πλείστον επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών, και μάλιστα υπηρεσιών που απαιτούν τεχνογνωσία και τεχνολογικές 

δεξιότητες. Το στρώμα 3 έχει μια εντυπωσιακή αύξηση κατά 479,58% στον 

Ε.ΕΡ.Δ.Ο. που το αφορά. Ο αριθμός εργαζομένων που απασχολούνται στο 

συγκεκριμένο στρώμα υπερπενταπλασιάστηκε σε διάστημα μόλις τριών ετών.  

Αυτό το εντυπωσιακό ποσοστό οφείλεται αφενός στην πολύ πρώιμη φάση που 

βρίσκονταν οι υπηρεσίες διαδικτυακών μεσολαβητών το 2003. Καθώς το στρώμα 

περιέχει και παραδοσιακούς ενδιάμεσους, όπως μεσίτες και ταξιδιωτικούς πράκτορες, 

οι οποίοι λειτουργούν σε διαδικτυακό περιβάλλον, το μέγεθος της αύξησης οφείλεται 

κατά το μεγαλύτερο μέρος του στη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων αυτών και 

στο χώρο του διαδικτύου. Τέλος, στο στρώμα 4 η αύξηση του αριθμού εργαζομένων 

είναι της τάξης του 40,15%. Η αύξηση αυτή οφείλεται αφενός στο μεγάλο αριθμό 

επιχειρήσεων οι οποίες ξεκίνησαν δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου και 

αφετέρου στη στελέχωση των διαδικτυακών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, 

όσον αφορά τον κύκλο της διαδικτυακής συναλλαγής. Πολλές από τις επιχειρήσεις, 

μάλιστα, διαθέτουν υπαλλήλους για την ενημέρωση, συντήρηση και εμπλουτισμό του 

web site  ή του ηλεκτρονικού τους καταστήματος, με τη βοήθεια του οποίου 

πραγματοποιούν διαδικτυακές πωλήσεις. Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν την 

«άνθηση» του διαδικτυακού εμπορίου και τη δημιουργία συνθηκών για περαιτέρω 

ανάπτυξη και γιγάντωσή του. 

 

6.2.4 Ανάλυση κατά Κλάδο Δραστηριότητας 

 

Στην ενότητα αυτή αναλύεται η σύσταση του κάθε στρώματος της διαδικτυακής 

οικονομίας ανά κλάδο. Η ανάλυση γίνεται τόσο αναφορικά με τον κύκλο εργασιών 

του στρώματος, όσο και με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτό. Οι 

ποσοστώσεις των στρωμάτων ανά κλάδο υπολογίστηκαν βάσει των στοιχείων του 

2006, έτσι ώστε να παρέχεται μια όσο το δυνατότερο πιο ενημερωμένη και πρόσφατη 

αποτύπωση της σύστασης του στρώματος.  
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Η κατανομή των στρωμάτων της ψηφιακής οικονομίας σε κλάδους 

δραστηριότητας κατά ΣΤΑΚΟΔ 2003 όσον αφορά τα μεγέθη αριθμού επιχειρήσεων, 

κύκλου εργασιών και αριθμού εργαζομένων απεικονίζεται στις εικόνες 6.8, 6.9, 6.10 

και 6.11 και τα στρώματα της ψηφιακής οικονομίας 1, 2, 3 και 4 αντιστοίχως. 

 

 
Εικόνα 6.10: Ανάλυση του στρώματος 1 της ψηφιακής οικονομίας σε κλάδους 

 κατά ΣΤΑΚΟΔ (στοιχεία έρευνας για το 2006) 
 
 

 
Εικόνα 6.11: Ανάλυση του στρώματος 2 της ψηφιακής οικονομίας σε κλάδους  

κατά ΣΤΑΚΟΔ (στοιχεία έρευνας για το 2006) 
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Εικόνα 6.12: Ανάλυση του στρώματος 3 της ψηφιακής οικονομίας σε κλάδους  

κατά ΣΤΑΚΟΔ (στοιχεία έρευνας για το 2006) 
 

 
Εικόνα 6.13: Ανάλυση του στρώματος 4 της ψηφιακής οικονομίας σε κλάδους  

κατά ΣΤΑΚΟΔ (στοιχεία έρευνας για το 2006) 
 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των στρωμάτων ανά 

κλάδους είναι τα εξής: 

 Το στρώμα 1 αποτελείται κυρίως από εμπορικές επιχειρήσεις (πληροφορικής). 

Οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών και οι επιχειρήσεις κατασκευής 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (καλώδια) έχουν μικρή συμμετοχή στο 

στρώμα. 

 Το στρώμα 2 αποτελείται εξολοκλήρου από εταιρίες υπηρεσιών 

πληροφορικής, του κλάδου Κ. 

 Το στρώμα 3 αποτελείται κυρίως από επιχειρήσεις του κλάδου Θ 

(ταξιδιωτικές) και δευτερευόντως από επιχειρήσεις των κλάδων Ι και Κ, οι 
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οποίες όμως έχουν μικρή συμμετοχή στον κύκλο εργασιών και τον αριθμό 

εργαζομένων του στρώματος. 

 Το στρώμα 4 παρουσιάζει τον μεγαλύτερο πλουραλισμό σε επιχειρήσεις, κάτι 

που ήταν αναμενόμενο, καθώς η πραγματοποίηση διαδικτυακών πωλήσεων 

δεν εξαρτάται ιδιαίτερα από τον τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης. Οι 

επιχειρήσεις του στρώματος προέρχονται από τους κλάδους Δ, Ζ, Η, Θ, Κ και 

Ξ. Κυρίαρχος κλάδος είναι ο Ζ (εμπόριο), που περιέχει το 45% περίπου των 

επιχειρήσεων και των εργαζομένων του στρώματος, ενώ δημιουργεί και τη 

συντριπτική πλειοψηφία του κύκλου εργασιών (88%). Ακολουθεί ο κλάδος 

των ξενοδοχείων (Η) με σημαντικό μερίδιο των επιχειρήσεων και των 

εργαζομένων του στρώματος, αλλά συμβολή μόλις 5% στον κύκλο εργασιών. 

Τέλος, η μεταποίηση (Δ) είναι ο τρίτος σημαντικότερος κλάδος με περίπου 

8% των επιχειρήσεων, 5% των εσόδων και 10% του αριθμού εργαζομένων, 

ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι έχουν μικρή συμμετοχή στο στρώμα. 

 

6.3  ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Παρόλο που η παρούσα έρευνα είναι ποσοτική, θεωρήθηκε σκόπιμο να 

επισημανθούν ορισμένες ποιοτικές διαπιστώσεις τόσο από την επαφή με τις 

επιχειρήσεις όσο και την ερευνητική εμπειρία που αποκτήθηκε. Οι διαπιστώσεις 

αυτές  κινούνται σε δύο άξονες: αφενός τον άξονα της ελληνικής πραγματικότητας 

και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει το ελληνικό διαδικτυακό περιβάλλον και 

αφετέρου τον άξονα της σχέσης της υπάρχουσας κωδικοποίησης των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με τη δομή της νέας, ψηφιακής οικονομίας. Οι δύο 

αυτοί άξονες αναλύονται παρακάτω. 

 

6.3.1 Ιδιαιτερότητες της Ελληνικής Πραγματικότητας 

 

Μέσα από τη διαδικασία της επαφής με τις επιχειρήσεις του δείγματος, 

αποκτήθηκε συσσωρευμένη επιχειρησιακή εμπειρία, γνώση και άποψη της αγοράς. 

Καθώς η έρευνα δεν απευθυνόταν μόνο στις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στη 

διαδικτυακή οικονομία, έγινε αποδέκτης πολλών απόψεων και εμπειριών του 
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επιχειρηματικού κόσμου. Η έρευνα θεώρησε σκόπιμο να παρατεθούν αυτές οι 

απόψεις και εμπειρίες, καθώς –  όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης – οι έρευνες μέτρησης της ψηφιακής οικονομίας είναι εργαλείο αφενός 

παρακολούθησης της πορείας της νέας οικονομίας και αφετέρου χάραξης 

κυβερνητικών πολιτικών για την διευκόλυνση και επιτάχυνση της ανάπτυξής της. 

Στην κατεύθυνση αυτή, η άποψη και η εμπειρία της ίδιας της αγοράς είναι 

απαραίτητη. 

Η πρώτη βασική κατηγορία των επισημάνσεων επί της ελληνικής 

πραγματικότητας είναι οι λόγοι για τους οποίους οι Έλληνες (ιδιώτες και 

επιχειρήσεις) είναι επιφυλακτικοί στις διαδικτυακές αγορές. Όσον αφορά τους 

καταναλωτές, οι επισημάνσεις είναι οι εξής: 

 Ο Έλληνας καταναλωτής δεν είχε την εμπειρία των εξ’ αποστάσεως αγορών, 

όπως την είχαν καταναλωτές άλλων χωρών από παλιότερες αγορών μέσω 

αλληλογραφίας, αποστολής καταλόγων και τηλεφωνικών παραγγελιών. Ο 

Έλληνας καταναλωτής είχε συνηθίσει να βλέπει, να περιεργάζεται το προϊόν, 

να εξυπηρετείται, να συζητά και να αλληλεπιδρά με τον πωλητή και τελικά να 

αγοράζει «χέρι-με-χέρι». 

 Ο Έλληνας καταναλωτής αξιολογεί πολύ την επιχείρηση κατά την αγορά ενός 

προϊόντος ή υπηρεσίας, θεωρώντας ότι έτσι διασφαλίζεται – μεταξύ άλλων – 

από κακές επιχειρηματικές πρακτικές, ελλατωματικά προϊόντα και έλλειψη 

after sales support. Ο Έλληνας, άνθρωπος του εμπορίου, της συναλλαγής και 

της επικοινωνίας, δε θέλει να τον «γελάσουνε» (εκμεταλλευτούνε) όταν κάνει 

μια συναλλαγή. Έτσι, θέλει να αποκομίζει εικόνα για την ποιότητα, το 

μέγεθος και το κύρος της επιχείρησης, κάτι που γίνεται εξ’ όψεως αλλά και 

επικοινωνιακά μόνο με επίσκεψή του στην έδρα της επιχείρησης. 

 Στα πλαίσια της παραπάνω ανασφάλειας, καθώς και της συνήθειας για «χέρι-

με-χέρι» συναλλαγές, ο Έλληνας είναι πολύ διστακτικός στη διαδικτυακή 

χρήση της πιστωτικής κάρτας, του πιο διαδεδομένου τρόπου πληρωμής στην 

ψηφιακή οικονομία 

 Ο Έλληνας καταναλωτής αισθάνεται ψυχολογική ανασφάλεια όταν αγοράζει 

διαδικτυακά για περιπτώσεις τυχόν ελλατωματικού προϊόντος, επιστροφής, 

αλλαγής, έκφρασης αντιρρήσεων κλπ. Επίσης αισθάνεται ότι στο διαδίκτυο 
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δεν υπάρχει προστασία του καταναλωτή, προστασία των συναλλαγών του και 

προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Νοιώθει ότι υπάρχει νομικό κενό 

στις διαδικτυακές αγορές. 

 Ο Έλληνας είναι αρνητικός στην παροχή των προσωπικών του στοιχειών, κάτι 

που είναι απαραίτητο για μια διαδικτυακή αγορά, αντίθετα με την 

παραδοσιακή 

 Ο Έλληνας παραδοσιακά έχει την τάση να κάνει διαπραγματεύσεις στις τιμές 

των προϊόντων, κάτι που δε γίνεται στη διαδικτυακή αγορά. 

 Η διαδικασία αγοράς κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας έχει και κοινωνικό 

χαρακτήρα για τους Έλληνες  

 

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, οι επισημάνσεις είναι οι εξής: 

 Ο Έλληνας επιχειρηματίας αποστρέφεται την απρόσωπη πώληση. Επιθυμεί να 

έχει προσωπική γνωριμία με τους πελάτες του και προσωπική άποψη για το 

πελατολόγιό του. Επίσης θέλει να έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει με 

τον πελάτη, να τον πείσει για να αγοράσει, να κάνει κάποια παράλληλη 

πώληση, αλλά να πάρει και πληροφορίες από αυτόν, για παράδειγμα για 

ανταγωνιστικές με αυτόν επιχειρήσεις. 

 Ο Έλληνας επιχειρηματίας προτιμά να πουλήσει από το παραδοσιακό παρά 

από το διαδικτυακό κατάστημά του, καθώς στο παραδοσιακό κατάστημα η 

επισκεψιμότητα («κίνηση») φαίνεται και δείχνει τη δύναμη της επιχείρησης, 

ενώ στο διαδικτυακό δε φαίνεται. 

 Με βάση το παραπάνω, ο Έλληνας επιχειρηματίας προτιμά να διαθέτει ένα 

πληροφοριακό web site που θα κάνει τον υποψήφιο πελάτη να επισκεφτεί το 

παραδοσιακό του κατάστημα παρά ένα web site προσανατολισμένο στις 

διαδικτυακές πωλήσεις. 

 Ο Έλληνας επιχειρηματίας προτιμά να μην κοινοποιεί στο διαδίκτυο τις τιμές 

του, θεωρώντας τις ως στοιχείο ανταγωνισμού. 

 Στη διαδικτυακή πώληση δεν υπάρχει περιθώριο φοροδιαφυγής. Αφενός η 

πώληση είναι απρόσωπη και ο επιχειρηματίας δε μπορεί να ξέρει την ιδιότητα 

του πελάτη-παραλήπτη, αφετέρου τα προϊόντα που αγοράζονται διαδικτυακά 

στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αποστέλλονται στον πελάτη, 
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συνεπώς πρέπει να συνοδεύονται με κάποιο παραστατικό – συνοδευτικό 

μεταφοράς τους. 

 Ο Έλληνας επιχειρηματίας είναι συντηρητικός. Προτιμά την πεπατημένη, 

είναι διστακτικός στο να επενδύσει σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικού για 

τη δημιουργία, την ενημέρωση και τη λειτουργία ενός διαδικτυακού 

καταστήματος, του οποίου τις πωλήσεις δε μπορεί κανείς να του εγγυηθεί. 

 

6.3.2 Επισημάνσεις επί της Κωδικοποίησης των Δραστηριοτήτων 

 

Η δεύτερη επισήμανση που πρέπει να γίνει αφορά τη νέα ταξινόμηση των 

δραστηριοτήτων στο καινούριο περιβάλλον της  ψηφιακής οικονομίας. Είναι 

δεδομένο ότι η νέα οικονομία βρίσκεται υπό συνεχή εξέλιξη, οδηγούμενη κυρίως από 

τις τεχνολογικές εξελίξεις και από την ολοένα αυξανόμενη διείσδυση και αξιοποίηση 

του διαδικτύου σε κάθε επιχειρηματική, κρατική και ιδιωτική δραστηριότητα. 

Ερευνητές και φορείς οδηγούνται από τις εξελίξεις και τη νέα πραγματικότητα στο να 

κατευθύνουν τις προσπάθειές τους περισσότερο στη διευκόλυνση της μετάβασης της 

παραδοσιακής στην ψηφιακή οικονομία, παρά στην κατανόηση και θεωρητική 

αποτύπωσή της τελευταίας. Το ζήτημα ενός θεωρητικού πλαισίου της ψηφιακής 

οικονομίας είναι ανοιχτό, όπως και η ανάγκη που προκύπτει για επαναταξινόμηση 

των οικονομικών δραστηριοτήτων μέσα στο θεωρητικό πλαίσιο της νέας οικονομίας. 

Αυτό συμβαίνει για τους εξής λόγους: 

 Ραγδαίες τεχνολογικές ανακαλύψεις και εφαρμογές, οι οποίες πολλές φορές 

ξεπερνιούνται και αντικαθίστανται από νεότερες. Η  τεράστια επίδραση που 

έχουν οι διαδικτυακές τεχνολογίες και εφαρμογές στις επιχειρησιακές δομές 

και λειτουργίες έχει οδηγήσει τις ίδιες τις επιχειρήσεις, τους κυβερνητικούς 

φορείς και την ερευνητική κοινότητα σε γιγάντωση των προσπαθειών για 

ανακάλυψη νέων διαδικτυακών τεχνολογιών και εφαρμογών. Καθώς οι φορείς 

αυτοί βλέπουν ότι η κερδοφορία και η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων 

εκτοξεύεται με τη χρήση των τεχνολογιών αυτών, τροφοδοτούν με 

μεγαλύτερα κονδύλια και προσπάθεια την ανακάλυψη νέων πεδίων 

εφαρμογών και νέων εξελιγμένων τεχνολογιών. Έτσι, οι έρευνες 

κατευθύνονται σε πρακτικούς / τεχνολογικούς και όχι θεωρητικούς τομείς, 
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όπως είναι το θεωρητικό πλαίσιο της νέας οικονομίας. Η ψηφιακή οικονομία 

καθιερώθηκε και σχηματοποιείται de facto και όχι de jure. 

 Ραγδαία αύξηση της διείσδυσης του διαδικτύου και των εφαρμογών του τόσο 

στις επιχειρησιακές λειτουργίες, όσο και στους ιδιώτες, αλλά και στον 

κρατικό τομέα. Οι ίδιοι προαναφερθέντες λόγοι που ωθούν την 

επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα σε ανακάλυψη νέων διαδικτυακών 

τεχνολογιών και εφαρμογών, ωθούν τους κυβερνητικούς και κατά δεύτερον 

τους επιχειρηματικούς φορείς να θέτουν ως βασική προτεραιότητα στην εποχή 

μας τη μέγιστη διάχυση και χρήση του διαδικτύου. Δεν είναι τυχαίο ότι η 

πλειοψηφία των στατιστικών μετρήσεων που έχουν γίνει μέχρι στιγμής είναι 

στην κατεύθυνση της μέτρησης της διείσδυσης της χρήσης του διαδικτύου και 

των εφαρμογών του σε επιχειρήσεις και ιδιώτες (νοικοκυριά). Οι μετρήσεις 

αυτές συνδέονται άμεσα με τη διευκόλυνση, την προώθηση και την παροχή 

κριτηρίων από πλευράς κυβερνητικών οργανισμών για τη διάδοση και τη 

μεγαλύτερη χρήση και αξιοποίηση του διαδικτύου από τις επιχειρήσεις, αλλά 

και τους ιδιώτες – καταναλωτές. Όντας πλέον πασιφανές ότι η οικονομία 

μετατρέπεται με ταχείς ρυθμούς από παραδοσιακή σε ψηφιακή, οι 

κυβερνήσεις καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να δώσουν στις 

επιχειρήσεις μια ανταγωνιστική θέση στη νέα οικονομία. Αυτό φυσικά 

επεκτείνεται και στο επίπεδο των νοικοκυριών, που αποτελούν την 

πελατειακή βάση της οικονομίας, καθώς είναι αδύνατη η λειτουργία των 

ψηφιακών επιχειρήσεων σε μια πραγματικότητα όπου οι πελάτες τους δε 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τις συναλλαγές τους. Η διάδοση του 

διαδικτύου, η εντατικοποίηση της χρήσης του και η μείωση του ψηφιακού 

χάσματος (τουλάχιστον εντός των συνόρων των ανεπτυγμένων χωρών) 

αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα, πάλι σε κόστος της προσπάθειας ανάπτυξης 

ενός θεωρητικού πλαισίου και του επαναπροσδιορισμού και ταξινόμησης των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια της ψηφιακής οικονομίας. 

 Η νέα οικονομία βρίσκεται για περισσότερο από μια δεκαετία σε φάση 

ραγδαίας ανάπτυξης και εξέλιξης. Οι δύο προαναφερθέντες παράγοντες 

(αφενός συνεχείς τεχνολογικές ανακαλύψεις και εφαρμογές και αφετέρου 

συνεχής διάδοση του διαδικτύου και των εφαρμογών του) αποτελούν τους 
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κινητήριους μοχλούς για την έντονη εξέλιξη της δομής και της λειτουργίας 

της ψηφιακής οικονομίας. Πολλά νέα φαινόμενα που χαρακτηρίζουν τη νέα 

οικονομία (όπως παγκοσμιοποίηση, κατάργηση των παραδοσιακών 

επιχειρήσεων – μεσαζόντων, εμφάνιση νέων επιχειρήσεων – διαδικτυακών 

μεσαζόντων, αλλαγή των κανόνων ανταγωνισμού κλπ) εμφανίζονται διαρκώς, 

πολλές φορές ακόμα και αντικαθιστώντας προϋπάρχοντα φαινόμενα της 

ψηφιακής οικονομίας. Η δομή και η λειτουργία της νέας οικονομίας βρίσκεται 

συνεπώς σε συνεχή προσαρμογή. Όσο διαρκούν οι αλλαγές αυτές, η τελική 

μορφή της δεν αποκρυσταλλώνεται σε κάποιο σημείο ισορροπίας, το οποίο θα 

μπορέσει η ερευνητική κοινότητα να αποτυπώσει σε ένα νέο θεωρητικό 

πλαίσιο. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η εργασία του Πανεπιστημίου του Austin 

είναι η μοναδική μέχρι στιγμής προσπάθεια απεικόνισης της μορφής της νέας 

οικονομίας. Όταν διαφανεί μείωση της έντασης της εξέλιξης και του 

μετασχηματισμού της οικονομίας, είναι βέβαιο ότι κυβερνητικοί και 

στατιστικοί φορείς θα ασχοληθούν ενδελεχώς με τη θεωρητική και στατιστική 

αποτύπωση και τεκμηρίωση της δομής, της λειτουργίας και των μεγεθών της 

νέας ψηφιακής οικονομίας. 

 

Συνοψίζοντας, η περιγραφή και κωδικοποίηση των δραστηριοτήτων των 

επιχειρήσεων κατά την εθνική κωδικοποίηση ΣΤΑΚΟΔ – που ακολουθεί τη διεθνή 

ISIC και ευρωπαΐκή NACE – αφορά την παραδοσιακή οικονομία. Η κωδικοποίηση 

των δραστηριοτήτων στο νέο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας είναι φυσικά πέραν 

του αντικειμένου της παρούσης έρευνας. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η στατιστική 

μεθοδολογία (στρωματοποιημένη δειγματοληψία) που επιλέχθηκε για τη μέτρηση της 

ψηφιακής οικονομίας βασίζεται στους κλάδους της παραδοσιακής οικονομίας. Το 

ιδανικό θα ήταν η στρωματοποίηση να βασιζόταν στους κλάδους της ψηφιακής 

οικονομίας, εφόσον υπήρχε αυτή η ταξινόμηση. Όταν μελλοντικά δημιουργηθεί ένα 

οριστικό θεωρητικό πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας και μία στατιστική 

κωδικοποίηση των δραστηριοτήτων εντός της – απόρροια του θεωρητικού πλαισίου – 

τότε η στατιστική μέτρηση της ψηφιακής οικονομίας θα πρέπει να βασίζεται στους 

νέους κλάδους της.  
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6.4  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Στην ενότητα αυτή αξιολογείται η ερευνητική διαδικασία και επισημαίνονται τα 

προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν. Επίσης, γίνονται προτάσεις για την βελτίωση 

μελλοντικής επέκτασης της έρευνας. Η αξιολόγηση αφορά αφενός το θεωρητικό 

πλαίσιο, και αφετέρου την στατιστική μεθοδολογία της έρευνας. 

 

6.4.1 Αξιολόγηση του Θεωρητικού Πλαισίου της Έρευνας 

 

Το θεωρητικό πλαίσιο των τεσσάρων στρωμάτων της ψηφιακής οικονομίας που 

εισήγαγε η εργασία του CREC, του πανεπιστημίου του Texas στο Austin, αποτέλεσε 

μια πολύτιμη βάση για την κατανόηση της δομής και λειτουργίας της ελληνικής 

διαδικτυακής οικονομίας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, αποδείχθηκε η επάρκειά του 

στην αποτύπωση και περιγραφή της ελληνικής διαδικτυακής οικονομίας. Η χρήση 

του ως βάσης της παρούσας έρευνας θεωρείται συνεπώς επιτυχημένη. 

Η έρευνα, κατά τις φάσεις της διεξαγωγής και της ανάλυσης των 

αποτελεσμάτων, διαπίστωσε τα εξής αναφορικά με το θεωρητικό πλαίσιο: 

 Καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της ψηφιακής 

οικονομίας, το στρώμα 3 έχει αυτή τη στιγμή πολύ μικρό μέγεθος. Σύμφωνα με 

τις μελέτες που έχουν γίνει για τα e-marketplaces στην Ελλάδα, υπάρχουν 

λιγότερες από 10 εταιρίες που διαδραματίζουν ρόλο διαδικτυακού μεσολαβητή. 

Έτσι, η πλειοψηφία των – λίγων ούτως ή άλλως – επιχειρήσεων του στρώματος 

αυτού είναι παραδοσιακοί μεσάζοντες που έχουν αρχίσει να μεταφέρουν τις 

δραστηριότητές τους στο νέο διαδικτυακό περιβάλλον. Αυτό δεν αλλοιώνει το 

χαρακτήρα του στρώματος, αλλά διαπιστώνεται ότι ο βασικός τύπος εταιρίας, 

δηλαδή ο διαδικτυακός διαμεσολαβητής, σπανίζει στην Ελλάδα. Συνέπεια αυτού 

είναι το συγκεκριμένο στρώμα να είναι εν πολλοίς ανενεργό αναφορικά με τη 

λειτουργία που επιτελεί στα πλαίσια της ψηφιακής οικονομίας. 

 Πολλές από τις κατηγορίες δραστηριοτήτων που εντάσσονται σε κάποιο από τα 

τέσσερα στρώματα, σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο του CREC, δεν υπάρχουν 

ή εκπροσωπούν ελάχιστες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Για παράδειγμα,  οι 
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κατηγορίες «Λογισμικό μηχανών αναζήτησης» «Βάσεις δεδομένων με 

δυνατότητες σύνδεσης στο διαδίκτυο», «Λειτουργικά συστήματα δικτύων». 

Το μοντέλο του CREC στοχεύει στο να θέσει το πλαίσιο της ψηφιακής 

οικονομίας ως αυτόνομο υπό ανάπτυξη τμήμα της συνολικής οικονομίας. Δε στοχεύει 

στο να επαναπροσδιορίσει το συνολικό θεωρητικό πλαίσιο της οικονομίας. 

Προφανώς αφήνει πολλές επιχειρήσεις εκτός του πλαισίου αυτού, όχι μόνο λόγω της 

μη λειτουργίας τους – είτε λόγω επιλογής, είτε λόγω καθυστέρησης – στο 

διαδικτυακό περιβάλλον, αλλά και λόγω της δραστηριότητάς τους. Άλλωστε, 

ολόκληροι τομείς της οικονομίας, όπως η γεωργία και η αλιεία, αλλά και άλλες 

δραστηριότητες λοιπών τομέων είναι μάλλον απίθανο να λειτουργήσουν σε 

διαδικτυακό περιβάλλον, ακόμα και στο προβλεπτό μέλλον. Αυτή η παρατήρηση 

συνδέεται και με το θέμα του επαναπροσδιορισμού της στατιστικής κωδικοποίησης 

των οικονομικών δραστηριοτήτων (βλ. ενότητα 6.3.2), όπου μέχρι στιγμής το 

διαδίκτυο αντιμετωπίζεται ως μέσο και όχι ως φορέας ή πόρος της οικονομικής 

δραστηριότητας. 

Μελλοντικά το θεωρητικό πλαίσιο θα πρέπει να επανεξεταστεί, όχι μόνο για να 

ενοποιήσει την ψηφιακή οικονομία με το σύνολο της οικονομίας, σε ένα ενιαίο 

θεωρητικό πλαίσιο, αλλά γιατί η ψηφιακή οικονομία βρίσκεται ακόμα σε φάση 

διαμόρφωσης, με συνέπεια την πιθανή ανάδυση νέων επιχειρηματικών μοντέλων και 

δομών, τα οποία θα διαμορφώσουν ένα πλαίσιο λειτουργίας της ψηφιακής οικονομίας 

διαφορετικό από αυτό που περιγράφει το CREC και το οποίο μέχρι στιγμής 

αποτυπώνει με ορθότητα την πραγματική λειτουργία της ψηφιακής οικονομίας. 

Επίσης, όπως αναλύθηκε στο υποκεφάλαιο 3.5, η παρούσα έρευνα διαπιστώνει την 

ελλιπή κάλυψη του κεφαλαίου της εκπαίδευσης στην ψηφιακή οικονομία και τη 

σχέση της με την άυλη υποδομή του διαδικτύου. Για αυτό το λόγο προτείνει την 

ένταξη της δραστηριότητας της εκπαίδευσης σχετικά με το διαδίκτυο στο δεύτερο 

στρώμα της ψηφιακής οικονομίας. 
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6.4.2 Αξιολόγηση της Στατιστικής Μεθοδολογίας της Έρευνας 

 

Η στατιστική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. 

Συγκεκριμένα, το στρωματοποιημένο δείγμα που ερευνήθηκε τυχαία παρήγαγε πολύ 

ικανοποιητικά αποτελέσματα και παρείχε μια ολοκληρωμένη εικόνα του μεγέθους 

της ψηφιακής οικονομίας στην Ελλάδα. Η επιλογή της μεθόδου των τηλεφωνικών 

συνεντεύξεων είχε σαν αποτέλεσμα τα σχετικά ικανοποιητικά ποσοστά συμμετοχής 

των επιχειρήσεων στην έρευνα, καθώς επιτεύχθηκε τελικό response rate της τάξης 

του 20%, ποσοστού πολύ ικανοποιητικού, σύμφωνα με τα αντίστοιχα ποσοστά άλλων 

ερευνών. Η σχεδίαση και υλοποίηση του εργαλείου CATI το οποίο ονομάστηκε 

Interface της ΨΗΦΟ επιτάχυνε ιδιαίτερα τη διαδικασία συλλογής αλλά και 

επεξεργασίας των πρωτογενών στοιχείων. Όσον αφορά τη στατιστική μεθοδολογία, 

επησημαίνονται τα εξής: 

 Στην ελληνική διαδικτυακή πραγματικότητα, πολλές από τις οικονομικές 

συναλλαγές στο διαδίκτυο ανήκουν στην κατηγορία της παραοικονομίας. Αυτές 

μπορεί να αφορούν είτε ιδιώτες που προσφέρουν κάποια διαδικτυακή υπηρεσία, 

χωρίς να είναι καταγεγραμμένοι ως επιχείρηση, είτε επιχειρήσεις που δεν κόβουν 

παραστατικά για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Η ελεύθερη φύση του 

διαδικτύου και η συνείδηση των χρηστών ότι πρόκειται για «συλλογική μαζική 

ιδιωτική πρωτοβουλία και κοινοκτημοσύνη» ευνοούν τέτοια φαινόμενα, τα οποία 

βεβαίως δυσχεραίνουν τη μέτρηση και την αποτύπωση της ακριβής εικόνας της 

ψηφιακής οικονομίας. Προφανώς, καμία ερευνητική μεθοδολογία δε μπορεί να 

περικλείσει όλες αυτές τις περιπτώσεις. Το δεδομένο όμως αυτό είναι σημαντικό 

να επισημανθεί για την καλύτερη κατανόηση της ψηφιακής οικονομίας, στο 

πρώιμο στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται. 

 Επίσης, στην Ελλάδα η πλειοψηφία των διαδικτυακά κινητικών και καινοτόμων 

επιχειρήσεων είναι μικρές επιχειρήσεις, ατομικές χωρίς υπαλλήλους επί το 

πλείστον, που δε βρίσκονται καταχωρημένες σε μητρώα επιχειρήσεων όπως 

αυτού της HELLASTAT. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο, καθώς οι επιχειρήσεις 

αυτές μπορεί να μην έχουν μεγάλο κύκλο εργασιών στην ψηφιακή οικονομία, 

αλλά σίγουρα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο διαδικτυακό περιβάλλον 

(διαδικτυακό «οικοσύστημα», σύμφωνα με το CREC). Κατά συνέπεια, η 
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μεθοδολογία μπορεί να επανεξεταστεί ως προς την επιλογή του πληθυσμού της 

έρευνας. Σίγουρα, η επιλογή επιχειρήσεων από μια οργανωμένη, ενημερωμένη 

και επεξεργάσιμη βάση – μητρώο επιχειρήσεων είναι σημαντικό ζήτημα για τον 

κάθε ερευνητή, αλλά, λόγω της σημερινής μορφής της ψηφιακής οικονομίας, η 

επιλογή του πληθυσμού να πρέπει να γίνει από κάποια άλλη πηγή. Μια τέτοια 

πηγή πιθανόν να είναι κάποιο Μητρώο Επιχειρήσεων Διαδικτυακής Οικονομίας, 

κάτι βέβαια που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. 

 

6.5  ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Η συμβολή της παρούσας διατριβής στην έρευνα συνοψίζεται στα εξής: 

 Μεθοδολογία μέτρησης της δικτυακής οικονομίας: 

o Δημιουργήθηκε πρωτότυπη βάση δεδομένων ψηφιακής οικονομίας 

ΨΗΦΟ, η οποία περιέχει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

ψηφιακή οικονομία ανά στρώμα αυτής. Η ΨΗΦΟ μπορεί να υποστηρίζει 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, ώστε να διευκολύνει την παρακολούθηση 

της ανάπτυξης της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας. Η ΨΗΦΟ έχει την 

ευελιξία να αλλάζει το στρώμα στο οποίο ανήκει η κάθε επιχείρηση, 

εφόσον σε μεταγενέστερη έρευνα έχει αλλάξει τις δραστηριότητές της, 

ενώ μπορεί ανά πάσα στιγμή να ενσωματώσει νέα στρώματα που τυχόν 

δημιουργηθούν στην ψηφιακή οικονομία. 

o Δημιουργήθηκε η πρωτότυπη εφαρμογή «Interface της ΨΗΦΟ», η οποία 

αφενός αποτελεί ένα εργαλείο CATI για τον ερευνητή της ψηφιακής 

οικονομίας, αφετέρου διευκολύνει την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων 

ψηφιακής οικονομίας ΨΗΦΟ. Στο πρόγραμμα περιέχεται πρωτότυπος 

αλγόριθμος κατάταξης των επιχειρήσεων σε ένα ή περισσότερα στρώματα 

της ψηφιακής οικονομίας, μέσα από τις απαντήσεις που δίνουν στο 

πρωτότυπο ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της 

παρούσας έρευνας. Ο αλγόριθμος αυτός δημιουργεί με ακρίβεια τις 

ποσοστώσεις κατάταξης των μικτού χαρακτήρα επιχειρήσεων στα 

στρώματα στα οποία ανήκουν. 
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o Μέσω των παραπάνω, διαμορφώθηκε μια μέθοδος μέτρησης της 

ψηφιακής οικονομίας, η οποία απαιτεί λιγότερα μέσα (ερευνητές) και 

επιταχύνει τη διαδικασία συλλογής στοιχείων, παράγοντας συγχρόνως πιο 

τεκμηριωμένα αποτελέσματα από την έρευνα του CREC. Αυτό συμβαίνει 

γιατί τα αποτελέσματα βασίζονται στον πρωτότυπο αλγόριθμο κατάταξης 

των επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονομία και όχι στην κρίση των 

ερευνητών. 

o Καθολική προσέγγιση αναφορικά με τον πληθυσμό της έρευνας, ο οποίος 

δε συλλέχθηκε ad-hoc όπως στην εργασία του CREC, αλλά επιλέχθηκε 

στατιστικά τεκμηριωμένα, αφενός εντάσσοντας το σύνολο των 

επιχειρήσεων στην έρευνα και αφετέρου παρέχοντας ανεξαρτησία από 

ετερόκλητες εξωτερικές πηγές, των οποίων η ορθότητα της ενοποίησής 

τους είναι επιστημονικά αμφισβητήσιμη. 

o Δημιουργία του ενδείκτη διαδικτυακής οικονομίας Ε.ΕΠ.Δ.Ο., ο οποίος 

δείχνει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονομία. 

 Προσαρμογή θεωρητικού πλαισίου μέτρησης της διαδικτυακής οικονομίας. 

o Για καλύτερη προσαρμογή του θεωρητικού πλαισίου στην ελληνική 

πραγματικότητα και δεδομένων των ελληνικών ιδιαιτεροτήτων (βλ. 

ενότητα 6.3.1), συμπεριλήφθηκαν στις διαδικτυακές πωλήσεις και όσες 

δεν πληρώνονται διαδικτυακά αλλά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

o Προτάθηκε η ένταξη των επιχειρήσεων των οποίων οι δραστηριότητες 

περιλαμβάνουν εκπαίδευση στη χρήση και στην εκμετάλλευση του 

διαδικτύου στο δεύτερο στρώμα της ψηφιακής οικονομίας. Η εκπαίδευση 

αυτή μπορεί να απευθύνεται είτε σε ιδιώτες είτε σε επιχειρήσεις. 

o Αντίθετα με την εργασία του CREC, που υπολογίζει ως υποδομή 

διαδικτύου ένα μέρος μόνο των Η/Υ και σχετικών συσκευών που 

πωλούνται, η παρούσα έρευνα πρότεινε την ένταξη του συνόλου των Η/Υ 

και συσκευών πληροφορικής στην υποδομή του διαδικτύου. Η πρόταση 

αυτή τεκμηριώθηκε αφενός βάσει της ραγδαία αυξανόμενης διάδοσης της 

χρήσης του διαδικτύου και αφετέρου γιατί θεωρεί ότι η έννοια της 

υποδομής δεν προϋποθέτει ως δεδομένο την τωρινή χρήση της υποδομής 

αυτής στα πλαίσια της ψηφιακής οικονομίας – αλλιώς θα έπρεπε να 
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υπολογισθούν πιθανώς μονό οι Η/Υ μέσω των οποίων πραγματοποιούνται 

αυτή τη στιγμή διαδικτυακές αγορές. Η παρούσα έρευνα υποστηρίζει ότι 

το σύνολο των Η/Υ και συσκευών πληροφορικής που αγοράζονται είναι 

είτε εν ενεργεία είτε εν δυνάμει υποδομή της ψηφιακής οικονομίας. 

o Πρόταση για μετονομασία των στρωμάτων 1 και 2, από «Υποδομής 

Διαδικτύου» και «Εφαρμογών Διαδικτύου» σε «Φυσικής Υποδομής 

Διαδικτύου» και «Άυλης Υποδομής Διαδικτύου» 

 Διεξαγωγή της πρώτης στατιστικής έρευνας μέτρησης της ελληνικής 

διαδικτυακής οικονομίας, η οποία αποτυπώνει τη δομή και τη σύστασή της. 

 Διενέργεια της πιο πλήρους ανασκόπησης των ελληνικών ερευνών μέτρησης της 

διαδικτυακής οικονομίας 

 
6.6  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Παρακάτω γίνονται προτάσεις για μελλοντική συνέχιση και επέκταση της 

παρούσας έρευνας: 

 Επανάληψη της έρευνας σε διαφορετικό πληθυσμό, ο οποίος θα περιέχει 

περισσότερες πολύ μικρού μεγέθους (micro) επιχειρήσεις. 

 Μελέτη του ρόλου του πόρου του ανθρώπινου δυναμικού στην ψηφιακή 

οικονομία και ένταξη της εκπαίδευσης στα στρώματα της ψηφιακής 

οικονομίας. 

 Δημιουργία Μητρώου Επιχειρήσεων Διαδικτυακής Οικονομίας 

 Μελέτη του εμπορικού και χρηματοοικονομικού ισοζυγίου της ελληνικής 

ψηφιακής οικονομίας σε σύγκριση με το αντίστοιχο της παραδοσιακής 

οικονομίας. 

 Δημιουργία θεωρητικού πλαισίου και μηχανισμού παρακολούθησης των 

δομικών εξελίξεων της διαδικτυακής οικονομίας και προσαρμογής του 

θεωρητικού πλαισίου της. 

 Στατιστική κωδικοποίηση των δραστηριοτήτων της ψηφιακής οικονομίας. 

Συσχέτιση με ΣΤΑΚΟΔ και λοιπές κωδικοποιήσεις, ενοποίηση 

κωδικοποίησης δραστηριοτήτων της ψηφιακής και της παραδοσιακής 

οικονομίας. 
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6.7  ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Στην πρώτη ομάδα εργασίας (ομάδα εργασίας Α1, έτος 2001) του 

σημαντικότερου φορέα ανάλυσης της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας, του Ebusiness 

forum, είχαν προταθεί οι εξής ενέργειες προς άμεση υλοποίηση: 

 Ενίσχυση των μηχανισμών παρακολούθησης και ανάλυσης της 

«ψηφιακής οικονομίας»  

 Καταγραφή των φορέων/μηχανισμών (και των μεθόδων τους) 

παρακολούθησης και καταγραφής της «ψηφιακής οικονομίας» 

 Καθορισμός συστήματος δεικτών (indicators) για την μέτρηση της 

«ψηφιακής οικονομίας», καταγραφή των εξελίξεων και των 

παρεμβάσεων 

 

Έχουμε την πεποίθηση ότι η παρούσα διδακτορική διατριβή θα δώσει μια νέα 

προοπτική και ένα ισχυρό know-how στους ελληνικούς φορείς που ασχολούνται με 

τη μέτρηση της διαδικτυακής οικονομικής δραστηριότητας. Ευελπιστούμε ότι θα 

αποτελέσει την απαρχή μιας συνεχιζόμενης και τακτικής διαδικασίας μέτρησης 

αφενός του πλήθους των διαδικτυακών επιχειρήσεων που εντάσσονται σε κάθε ένα 

από τα τέσσερα στρώματα και αφετέρου των Ενδεικτών Διαδικτυακής Οικονομίας. 

Κάτι τέτοιο θα δώσει τη δυνατότητα στους κυβερνητικούς και επιχειρηματικούς 

φορείς να παρακολουθούν και να παρεμβαίνουν στη διαδικτυακή οικονομία μέσω 

ενός δομημένου και επιστημονικού πλαισίου, που απέχει πολύ από τις γενικές 

προσεγγίσεις που ακολουθούνται σήμερα. 
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Τ ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6 2001 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών   

EPICOS Α.Ε.Ε. 13 2001 Άλλη παροχή συμβουλών σε θέματα λογισμικού και προμήθεια λογισμικού μ.α.κ.  

ORIAN Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8 2001 Άλλη παροχή συμβουλών σε θέματα λογισμικού και προμήθεια λογισμικού μ.α.κ.  

ADDED VALUE HELLAS Α.Ε. 14 2001 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών   
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ΓΑΙΟΖΕΥΞΙΣ Ε.Π.Ε. 1 2003 Εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων   

ΛΓ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 16 2002 Διαφήμιση   

ΜΠΟΞ ΟΦΙΣ Α.Ε. 11 2002 Διαφήμιση   

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. 180 2001 Κρατική διοίκηση, οικονομική και κοινωνική πολιτική   

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜ ΚΑΤΑΡΤ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3 1996 Εκπαίδευση για ενηλίκους και λοιπή εκπαίδευση   

ΑΚΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 115 1989 Τριτοβάθμια εκπαίδευση   

ΚΥΤΤΑΡΟ Α.Ε. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 39 1993 Εκπαίδευση για ενηλίκους και λοιπή εκπαίδευση   

ΟΡΟΣΗΜΟ ΙΑΤΡΙΚΟ Α.Ε. 50 2001 Εκπαίδευση για ενηλίκους και λοιπή εκπαίδευση   

ΗΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. 15 1988 Άλλες δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία   

EUROMED ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ Α.Ε. 20 1992 Άλλες δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία   

ΚΑΝΤΟΥΝΗΣ K. ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΖΕΡ Α.Ε. 5 1998 Άλλες δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία   

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ. Ε.Π.Ε. 45 1998 Άλλες δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία   

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α.Ε. 22 2001 Άλλες δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία   

TV ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΡΑΔΙΟ ΑΘΩΣ Α.Ε. 9 1993 Τηλεοπτικές δραστηριότητες   

ΑΡΤΟΤΙΝΑ  Α.Ε.Β.Ε. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 4 1989 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών   

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε. 35 1989 Ραδιοφωνικές δραστηριότητες   

FOSS Α.Ε ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 7 2003 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών   

IMAGINA Α.Ε. 5 2002 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών   

ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΛΦΑ Α.Ε. 14 1957 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών   

ΛΕΜΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ Α.Ε. 45 1978 Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστουφαντουργικών και γούνινων προιόντων  

ΛΑΤΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. 0 1992 Ραδιοφωνικές δραστηριότητες   

      

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 282 1991 Καλλιέργεια βαμβακιού 

ΛΑΔΑΚΗΣ Α. Α.Ε.Ε. 6 1997 Εκτροφή πουλερικών 

ΔΙΓΚΑΛΗ ΑΦΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΑΥΓΑ Α.Ε. 4 1998 Εκτροφή πουλερικών 

ΚΟΛΛΙΑΣ Ε. Α.Ε. ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΡΥΜΝΑΣ 16 1998 Ιχθυοκαλλιέργεια 
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ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε. ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ 25 1998 Ιχθυοκαλλιέργεια 

ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε. 50 1985 
Λατομεία μαρμάρων και λοιπών λίθων για οικοδομικές χρήσεις και  
διακοσμητικούς σκοπούς 

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. 17 1991 Λατομεία σκύρων και άμμου. Εξόρυξη ή επιφανειακή λήψη άμμου 

ΦΩΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 30 1984 Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα 

ΕΣΤΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 30 2000 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

ΒΙΛΔΕΡΗΣ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 30 2001 Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων 

UNISOL ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν. & Η. A.E. 15 2000 Κατασκευή άλλων πλαστικών προιόντων 

ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ Α.Ε. 50 1988 Κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων 

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 13 2001 Εκτυπωτικές δρατηριότητες μ.α.κ. 

ELCO ΒΑΓΙΩΝΗΣ Α.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 195 1961 Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

ΙΟΝ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 1050 1931 Παραγωγή κακάου,σοκολάτας και ζαχαρωτών 

ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε. 143 1964 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία 

ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε. 131 1974 Παραγωγή εξευγενισμένων ελαίων και λιπών 

TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ 105 1974 Παραγωγή άλλων ανοργάνων βασικών χημικών ουσιών 

ΤΕΜΑΞ Α.Β.Ε.Ε. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 33 1977 Κατασκευή αυτοκίνητων οχημάτων 

ΦΙΟΚΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 4 1977 Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών 

ASTROPEL Α.Β.Ε.Ε. ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ 49 1983 Κατεργασία και βαφή γουναρικών, κατασκευή γούνινων ειδών 

ΤΑΛΑΡΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ 6 1981 
Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από  
ενδύματα 

ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ Φ. Α.Ε.Β.Ε. 15 1978 
Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών  
συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι 
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ΒΙΕΜΕΤ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 70 1983 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 

ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 10 1997 Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων 

ADELCO - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. 50 1984 Παραγωγή φαρμακευτικών παρασκευασμάτων 

KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 140 1991 Παραγωγή γύψου 

ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 6 1986 Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός του ξύλου 

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ Α.Ε. 7 1998 Παραγωγή προϊόντων αλευρομύλων 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 2 1987 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής μ.α.κ. 

ΒΙΟΜΕΤΑΛΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 20 1989 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ Α.Ε. 8 1987 Κατασκευή άλλων προϊόντων από καουτσούκ 

ΤΙΚΤΑΣ Γ. Α.Β.Ε. 100 1986 Κατασκευή άλλων πλαστικών προιόντων 

ΣΦΑΓΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ Α.Ε. 40 1997 Παραγωγή και συντήρηση κρέατος 

Β. ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑ Α.Ε. 20 1986 Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών 

ΡΟΔΑ Α.Ε. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 25 1988 Αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων από καουτσούκ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε. 88 1990 Ζυθοποιία 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΤΖΙΝΤΖΙΟΥ Α.Ε. 15 1993 Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΛΟΥ 80 1990 Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός του ξύλου 

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΙΓΙΟΥ Α.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 46 1991 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής 

ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε. 15 1997 Παραγωγή κονιαμάτων 

GRAFO Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 8 1991 Εκτυπωτικές δρατηριότητες μ.α.κ. 

ΣΤΥΡΟΠΑΝ ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ I. ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 18 1992 Κατασκευή άλλων πλαστικών προιόντων 
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FILCO Α.Β.Ε.Κ.Τ.Ε. 5 1993 Προπαρασκευή και νηματοποίηση άλλων υφαντικών ινών 

BLOW PACK Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 30 1992 Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας 

TENSION Α.Β.Ε.Ε. ΧΗΜΙΚΩΝ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 8 1991 
Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών,προϊόντων  
καθαρισμού και στίλβωσης 

ΜΥΛΟΙ ΠΑΓΓΕΛΑ Α.Ε. 9 1992 Παραγωγή προϊόντων αλευρομύλων 

ΝΤΑΜΟ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 27 1995 Κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων 

ROBBIE Α.Ε. 14 1993 Άλλες βιομηχανίες κατασκευών μ.α.κ. 

ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 14 1998 Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 

ARMA - ΑΡΙΣΤ. ΜΑΡΑΤΣΙΝΟΣ Α.Ε. 35 1994 Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ 

ΒΙΟΚΑΛ Α.Β.Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 15 1993 Κατασκευή μονωμένων συρμάτων και καλωδίων 

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. 180 1997 Άλλες βιομηχανίες κατασκευών μ.α.κ. 

HOME STYLE Α.Β.Ε.Ε. 35 1994 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων μ.α.κ. 

ΝΕΟΝΤΕΝΤ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 26 1993 
Κατασκευή ιατροχειρουργικού εξοπλισμού και ορθοπεδικών  
οργάνων 

ΠΑΝΦΡΟΥΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 250 1995 Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών 

B.M.S. Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΜΠΙΩΝ 32 1999 Άλλες βιομηχανίες κατασκευών μ.α.κ. 

ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Ε. 2 1998 Παραγωγή προϊόντων αλευρομύλων 

ΑΛΒΙΤ Α.Ε. ΣΙΔΗΡΟΥ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΜΑΡΜΑΡΩΝ-ΕΞΑΡΤ. ΑΥΤΟΚΙΝ. 11 1997 Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία 

ΦΑΣΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 7 1994 Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία 

ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 15 1995 Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών 

ΠΥΡΟΣΥΕΣΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 6 1995 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης μ.α.κ. 
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ GAS Α.Ε. 11 1996 Κατασκευή εργαλειομηχανών 

PALAPLAST Α.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 245 1980 
Κατασκευή πλαστικών πλακών,φύλλων,σωλήνων και ειδών  
καθορισμένης μορφής 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 60 1996 
Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και ειδών  
συσκευασίας από χαρτί και χαρτόνι 

ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 60 1997 Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού 

ΚΑΣΤΡΗΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 10 1999 Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 60 1997 Έκδοση εφημερίδων 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε. & Ι. Α.Β.Ε.Ε. 30 1998 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 

ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 74 1997 Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος 

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ. KAI Ν. Α.Β.Ε.Ε. 120 1975 Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων 

GROUP STANDARD Θ. ΜΙΜΜΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 7 1996 Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης 

ΒΙΟΠΡΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. Α.Β.Ε.Ε. 17 1997 
Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από  
ενδύματα 

CERAMETAL A.B.E.E. 25 1999 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων μ.α.κ. 

ZΕΛΙΑΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Κ. 165 1998 Παραγωγή προϊόντων από κρέας ζώων και πουλερικών 

EXPRESS BETON ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. 40 1972 Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος 

ΒΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 8 1984 
Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για αυτοκίνητα οχήματα και  
τους κινητήρες τους 

ΑΠΟΛΥΤΟΝ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 8 1992 Βοηθητικές δραστηριότητες συναφείς με την εκτύπωση 

ΧΡΩΜΕΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 33 1995 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων 

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ A.E. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 32 1971 Έκδοση βιβλίων 

ΚΟΣΜΟΒΑΤ Α.Β.Ε.Ε. 13 2000 Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών ειδών μ.α.κ. 
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ΟΥΛΤΡΑ Α.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 28 2000 Κατασκευή άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήματα 

ΕΡΓΟΧΑΡΤΙΚΗ A.B.E.T.E. 30 2002 Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι μ.α.κ. 

ΒΙ.Ε.ΜΟ. Α.Ε. 7 2001 Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος 

ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Β.Ε.Ε. 35 2002 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 4 2001 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία 

LABEL PACK Α.Β.Ε.Ε. 34 2002 Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι μ.α.κ. 

HEAVEN MUSIC Α.Ε. ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΗ 15 2002 Έκδοση προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου 

LADY-M Α.Ε.Β.Ε. 6 2002 Κατασκευή εσωρούχων 

ΥΕΠΑΜΑ Α.Ε. 11 1998 Συλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Π.Ε. - ENΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 1 2000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 

ΓΕΤΕΜ Α.T.Ε. 205 1960 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού 

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Θ. Α.Τ.Ε. 430 1988 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Θ. Α.Τ.Ε. 60 1988 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού 

ΑΛΚΥΩΝ Α.Τ.Ε.Ε. 22 1997 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 40 1991 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού 

ΕΥΒΟΔΟΜΗ Α.Ε. 4 1999 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού 

ΜΠΕΤΟΚΑΤ Α.Ε. 143 1993 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού 

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε. 26 1997 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων 

ΜΑΡΜΙ Α.Ε. 4 1995 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού 

ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε. 20 1993 
Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων,οδών,αεροδρομίων και  
αθλητικών εγκαταστάσεων 
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ΗΛΟΣ Α.Τ.Ε. 2 1995 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού 

ΑΡΧΙΚΟΝ Α.T.E. 12 1996 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού 

ΔΟΜΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. 50 1997 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού 

ΠΑΝΤΕΧΝΗΜΑ Α.Τ.Ε.Ε. 30 1997 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού 

ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σ.-ΨΥΧΑΣ Γ. Α.Ε. 10 1997 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού 

ΑΚΤΕΡ Α.Τ.Ε. 57 1999 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού 

ΤΕΜΑΚΟ Α.T.E. 6 2000 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού 

ΚΙΤΣΟΣ Λ. Α.Τ.Ε. 4 2000 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού 

ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 4 2000 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού 

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Γ. ΠΑΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. 20 2002 
Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων,οδών,αεροδρομίων και  
αθλητικών εγκαταστάσεων 

ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ε. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 15 2001 Κατεδάφιση και αποξήλωση κτιρίων' χωματουργικές εργασίες 

ΘΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 15 2003 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού 

ΗΡΟΔΟΤΟΣ Α.Τ.Ε. 9 2003 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού 

PLASMA DESIGN & CONSTRUCTION Α.Τ.Ε.Ε. 3 2003 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού 

ΚΑΤΣΑΝΑΣ Δ. Α.Τ.Ε.Τ.Β.Ε. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 9 2003 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού 

VICKO ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Η. Α.Ε. 40 1999 
Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών, χαρτιού 
ταπετσαρίας τοίχων και υλικών καθαρισμού 

ΚΑΤΗΦΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 1 2003 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 

ΚΑΤΣΙΚΑΣ Δ. Μ. Α.Ε. 42 2000 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Σ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ 6 1967 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων 
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GRAMMECO ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Α.Ε.E. 9 1959 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών 

ΕΛΠΕΤΡΟΛ Α.Ε. 40 1936 
Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων και  
συναφών προϊόντων 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Φ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 13 1966 
Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, καθώς και υδραυλικού και  
θερμαντικού εξοπλισμού και συναφών ειδών 

ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ Κ. Α.Ε.Β.Ε. 56 1969 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

ΣΤΑΜΟΥ ΜIΧΑΗΛ Α.Ε. 10 1974 Εμπόριο αυτοκίνητων οχημάτων 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΩΝ Α.Ε. 7 1987 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 

ΔΙΑΝΑ ΜΕΑΤ Α.Ε. ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ 2 1983 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 

ΠΕΙΡΑΙΚΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. 120 1981 
Μεγάλα καταστήματα γενικών πωλήσεων,στα οποία  
υπερισχύουν τα τρόφιμα,τά ποτά ή ο καπνός 

ΕΜΠΟΡΟΧΑΛΥΨ ΒΑΜΒΑΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 6 1999 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.Ε. 20 1986 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 

ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ Δ. Α.Ε. 15 1984 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

LEADER Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ 80 1984 
Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και  
βρώσιμων ελαίων και λιπών 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. 5 1985 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

ΜΟΝΩΔΟΜΥΛ Α.Ε. 6 1984 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 

ΛΙΟΛΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΗΧΟΣ & ΦΩΣ Α.Ε. 1 1988 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 

NTΙΜΑΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 12 1986 Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης και υπόδησης 

ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ Ν. Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΝΤ/ΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 22 1986 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΧΡ. & ΣΙΑ Α.Ε.Ε. 6 1986 
Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται  
στη βιομηχανία,στο εμπόριο και στην πλοήγηση 
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FUCHS HELLAS Α.Β.Ε.Ε. 10 1987 
Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων και  
συναφών προϊόντων 

ΜΑΝΤΖΙΟΥΤΑΣ Ι. Α.Ε. 8 1988 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων 

BENALEX Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 90 1988 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων 

ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Ε. 5 1994 
Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων και  
συναφών προϊόντων 

ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ 6 1989 
Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των  
ψαριών και των θαλασσινών (οστρακοειδή, μαλάκια) 

ΑΛΑΤΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 6 1992 
Χονδρικό εμπόριο αγροτικών μηχανημάτων,εξαρτημάτων και  
εργαλείων,συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων 

ΚΟΝΤΡΟΛ ΤΕΧΝΙΚ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 6 1989 
Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται  
στη βιομηχανία,στο εμπόριο και στην πλοήγηση 

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Ε. Α.Ε.Β.Ε. 16 1989 
Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, καθώς και υδραυλικού και  
θερμαντικού εξοπλισμού και συναφών ειδών 

ΜΟΝΟΧΡΩΜ Α.Ε.Ε. 8 1990 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων 

ΧΑΒΑΔΕΛΟΣ ΑΘ Α.Ε. ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ 10 1997 Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων και λοιπών ποτών 

ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε. 17 1993 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων 

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Ι. Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 30 1989 
Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων και  
συναφών προϊόντων 

ALFA LAMDA Α.Ε. 50 1990 
Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών,περιφερειακού  
εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 

ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 32 1997 Λοιπό χονδρικό εμπόριο 

ΕΞ - ΒΑΝ Α.Ε. 8 1992 
Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και  
βρώσιμων ελαίων και λιπών 

LOUIS VUITTON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 43 1990 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 

ΔΕΛΤΑ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. 9 1996 
Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε ειδικευμένα  
καταστήματα μ.α.κ. 
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ΣΑΜΕΡΚΑΣ Χ. Α.Ε. 12 1999 Εμπόριο αυτοκίνητων οχημάτων 

ΠΕΛΛΑ Α.Ε. 7 1991 
Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, καθώς και υδραυλικού και  
θερμαντικού εξοπλισμού και συναφών ειδών 

ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ 8 1995 
Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και συναφών  
ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Τ.Ε. 12 1991 
Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, καθώς και υδραυλικού και  
θερμαντικού εξοπλισμού και συναφών ειδών 

EL.TE.C. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ A. Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ 30 1992 
Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών,  
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών 

ΖΑΜΠΕΛΗΣ Σ. Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ-ΔΩΡΩΝ 6 1992 
Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών, χαρτιού  
ταπετσαρίας τοίχων και υλικών καθαρισμού 

ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ-ΓΑΛΑΝΗΣ Α.Ε.Τ.Β.Ν.Ε. 9 1992 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 

TOYOTA MATERIAL HANDLING GREECE Α.Β.Ε.Μ.Κ.Ε. 100 1991 
Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται  
στη βιομηχανία,στο εμπόριο και στην πλοήγηση 

ΚΟΝΔΩΡ Α.Ε.Ε.Ε. 50 1991 Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων και λοιπών ποτών 

MIGATO Α.Ε. 100 1983 Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης και υπόδησης 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΠΙΤΙ Α.Ε. 1 1993 Λιανικό εμπόριο ειδών κιγκαλερίας, χρωμάτων και τζαμιών 

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Γ. Α.Τ.Ε.Ε. 72 1992 Εμπόριο αυτοκίνητων οχημάτων 

ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ Γ. Α.Ε. 72 1992 Εμπόριο αυτοκίνητων οχημάτων 

ΟΙΚΟΘΕΡΜ Α.Ε.Β.Ε. 28 1993 
Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, καθώς και υδραυλικού και  
θερμαντικού εξοπλισμού και συναφών ειδών 

OILIFT Α.Ε. 5 1994 
Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται  
στη βιομηχανία,στο εμπόριο και στην πλοήγηση 

ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟ ΑΠΛΟ Α.Ε. 20 1996 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και ειδών νοικοκυριού μ.α.κ. 

ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Α.Ε. 160 1993 Εμπόριο αυτοκίνητων οχημάτων 

ΓΑΛΒΑΝΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 17 1995 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων 
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ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε. 170 1996 
Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων και  
συναφών προϊόντων 

ΣΑΜΛΙΔΗΣ Α.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 2 1997 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων 

ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Α.Ε. 8 1997 Λιανικό εμπόριο ειδών κιγκαλερίας, χρωμάτων και τζαμιών 

ΕΡΜΗΣ ΧΑΤΖΗΤΖΑΝΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 92 1995 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 

ΜΠΟΘΟΣ Β. Α.Ε.Β.Ε. ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 17 1994 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

Ε ΚΑΙ Ε Α.Ε.Β.Ε. 75 1991 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 11 1995 
Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται  
στη βιομηχανία,στο εμπόριο και στην πλοήγηση 

STANDOOR HELLAS A.E. ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 35 1995 Λοιπό χονδρικό εμπόριο 

AUTOMASTER Α.Ε. ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 18 1996 Εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκίνητων οχημάτων 

ΣΙΜΚΑΡ Α.Ε.Ε. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 10 1997 Εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκίνητων οχημάτων 

ΟΚΤΑΒΙΤ Α.Ε. 115 1997 
Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών,περιφερειακού  
εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 

GLOBALFON Α.Ε.Β.Ε. 16 1998 
Χονδρικό εμπόριο άλλων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και  
εξοπλισμού 

SERONO HELLAS A.E. 32 1998 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων 

ΒΑΛΚΑΝ Α.Ε.Β.Ε. 72 1994 
Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται  
στη βιομηχανία,στο εμπόριο και στην πλοήγηση 

ΑΓΡΟΧΟΥΜ Α.Ε. 13 1989 Χονδρικό εμπόριο δημητριακών,σπόρων και ζωοτροφών 

ΧΑΛΥΒΟΚΟΠΗ Α.Ε.Β.Ε. 12 1996 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων 

ΑΠΕΞ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.Ε. 5 1996 
Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται  
στη βιομηχανία,στο εμπόριο και στην πλοήγηση 

ΚΑΛΟΥΤΣΙΚΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 4 1997 Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης και υπόδησης 
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TELESAT Α.Ε. 1 1996 
Χονδρικό εμπόριο άλλων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και  
εξοπλισμού 

ΙΖΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 4 1998 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 40 1998 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων 

ΣΚΡΕΚΗΣ Κ. Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 24 1997 
Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών,  
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών 

ΠΑΤΕΡΟΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. 19 1998 Λοιπό χονδρικό εμπόριο 

ΠΑΠΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. 40 1999 Εμπόριο αυτοκίνητων οχημάτων 

HIT Α.Ε. 32 1997 
Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών,περιφερειακού  
εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΟΤΟΡΣ Α.Ε.Ε. 68 1998 Εμπόριο αυτοκίνητων οχημάτων 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Α.Ε. 4 1999 
Μεγάλα καταστήματα γενικών πωλήσεων,στα οποία υπερισχύουν  
τα τρόφιμα,τά ποτά ή ο καπνός 

ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε. 7 1999 

Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων,καθώς και  
μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού  
μηχανικού 

ΙΡΙΜΕΞ ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ Λ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 5 1977 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση  
επίπλων,ειδών οικιακής χρήσης,σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας 

LINEA Α.Ε. ΕΝΔΥΣΗΣ 20 2001 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων 

ΚΟΛΟΜΒΟΥΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 80 2000 

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών 
 και τηλεοπτικών συσκευών, καθώς και μουσικών οργάνων και  
συναφών ειδών 

ΤΖΕΝΗ Ε.Π.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 10 1989 
Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, καθώς και υδραυλικού και  
θερμαντικού εξοπλισμού και συναφών ειδών 

ΡΕΚΟΡ ΚΟΡΦΟΥ Α.Ε. AYTOKINHTA 7 1996 Εμπόριο αυτοκίνητων οχημάτων 

BAXTER ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. 68 1991 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων 

ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 50 1992 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων 
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ΠΑΣΤΡΑΣ Ε.Π.Ε. 4 2001 
Λοιπό Λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε ειδικευμένα 
 καταστήματα 

ΔΩΤΩ Α.Ε. 21 1998 Λοιπό χονδρικό εμπόριο 

ΛΑΛΑ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. ΦΡΟΥΤΑ 7 1999 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 

BIENTE Α.Ε. 11 1999 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και ειδών νοικοκυριού μ.α.κ. 

ΜΑΚΡΗΣ Σ. Α.Ε.Ε. ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ 16 2000 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων 

ΔΕΛΤΑ ΔΟΜΙΚΗ ΜΟΥΖΑΚΗ Κ. ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. 6 2001 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 

I.A.R.-SILTAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.E. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 17 2000 
Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών,  
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών 

PLASTICHEM Α.Β.Ε.Ε. 50 2000 Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων 

ΚΟΣΜΟΛ Α.Ε.Κ.Ε. 14 2000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου 

ΜΠΟΖΟΝΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Π.Ε. 9 2002 Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 8 1999 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Τ. ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 5 2000 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και ειδών νοικοκυριού μ.α.κ. 

ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΟΤΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ 7 2001 
Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και συναφών  
ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. Α.Ε.Ε. ΚΑΦΕ 4 2001 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών 

ΛΟΥΝΤ ΜΑΡΙΑΝ Α.Ε.Ε. 18 2000 
Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας, και ειδών  
ζαχαροπλαστικής 

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 23 2002 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 15 2003 Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης και υπόδησης 

ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ Ε. ΚΑΙ Θ. A.E. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 16 2003 
Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, καθώς και υδραυλικού και  
θερμαντικού εξοπλισμού και συναφών ειδών 
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GLOBAL MARKET Α.Ε.Ε. 10 2003 Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΚΑΙ Ι. Α.Ε. 1 2001 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 

ΜΕΤΑΛ ΦΕΡ Α.Ε. 6 2003 Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων 

ΡΙΖΟΣ ΝΑΤΣ Α.Ε. 2 2003 
Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων  
των ψαριών και των θαλασσινών (οστρακοειδή, μαλάκια) 

ΗΧΟΔΟΜΗΣΗ Α.Ε. 3 2002 

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών  
και τηλεοπτικών συσκευών, καθώς και μουσικών οργάνων  
και συναφών ειδών 

SAMSONITE ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 5 2002 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης 

ΣΟΥΜΕΛΗ Α.Ξ.Ε. 10 2000 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΘΕΟΞΕΝΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΣΑΞ Α.Ε. 55 1945 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΒΑΡΝΙΚΟΣ Α.Ξ.Τ.Ε. 205 1959 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 40 1962 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΚΑΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 185 1968 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΑΘΗΝΑΙΣ Α.Ξ.Τ.Ε. 26 1973 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΖΗΝΩΝ Α.Ξ.Τ.Ε. 8 1973 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΒΑΝΗ Α.Τ.Ξ.Τ.Ε. 45 1974 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΠΛΑΖ ΜΥΚΟΝΟΥ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. 8 1973 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΟΡΦΕΥΣ Α.Ξ.Τ.Ε. 17 1976 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

OLYMPIC HOTELS Α.Ε. 125 1973 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ Γ. ΚΑΙ Κ. Α.Ξ.Τ.Ε. 69 1976 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΚΩΣ Α.Ε. 32 1980 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 



Διδακτορική διατριβή Κωνσταντίνου Σφακιανάκη   287 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ Α.Τ.Ε. 5 1974 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΣΚΑΡΑΚΗΣ Κ. Α.Τ.Ε. 22 1984 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΑΚΤΗ ΤΑΡΑ Α.Ε.Τ.Ξ.Ε. 16 1985 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. 3 1984 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΣΑΝ ΠΑΛΑΣ Ξ.Τ.Τ.Ε. Α.Ε. 50 1983 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΙΟΛΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε. 8 1982 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ Μ. Α.Τ.Ξ.Ε.Κ.Ε. 6 1987 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

LA PLAGIA Α.Ξ.Τ.Ε. 8 2000 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΓΕΡΑΚΙΝΑ Α.Τ.Ε. 170 1969 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜ. Α.Ε. 4 1988 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΠΟΝΗΡΕΑ Α.Ξ.Ε. 12 1986 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΠΟΥΝΤΕΣ Α.Ε. 50 1990 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΑΤΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚH Α.Ε. 85 1989 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΟΡΦΕΑΣ Α.Ε. 5 1989 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΛΙΟΔΑΚΗΣ Μ.Γ. Α.Ξ.Ε. 18 1987 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

VATERA BEACH Α.Ξ.Τ.Ε. 6 1988 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ξ.Τ.Ε. 7 1992 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΜΑΡΑΒΕΛ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. 22 1988 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΗΤΣ Α.Ε. 5 1992 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

MEDITERRANEAN TOURIST COMPANY A.E. 61 1987 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 



Διδακτορική διατριβή Κωνσταντίνου Σφακιανάκη   288 

ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Ε. Α.Ξ.Τ.Ε. HOTEL CHRISPY 24 1989 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ Α.Ξ.Τ.Ε. 40 1988 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΧΡΥΣΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ξ.Τ.Ε. 31 1990 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΕΡΑΤΩ Α.Ε. 17 1992 Άλλες επιχειρήσεις παροχής καταλύματος μ.α.κ. 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ Α.Ε. 7 1991 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ Ε. Α.Ξ.Τ.Ε. 4 1996 Ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο 

ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ TE. Α.Ε. 37 1993 Εστιατόρια 

ΑΛΕΥΡΑΣ Π. Α.E. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ 20 1993 Εστιατόρια 

ΠΡΩΙΜΟΣ Α.Ε. 6 1997 Άλλες επιχειρήσεις παροχής καταλύματος μ.α.κ. 

CIAO ITALIA Α.Ε. 55 1995 Ζαχαροπλαστεία 

ΕΣΤΙΑΣΕΙΣ Α.Ε. 27 1995 Εστιατόρια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ INTERFACE ΤΗΣ ΨΗΦΟ (VISUAL BASIC) 

 
 
apanthseis - 1  
 
Private Sub Command1_Click()  
 
Dim i As Integer  
 
i = 0  
 
Do While temp(i, 0) > 0  
 Data2.Recordset.AddNew  
 
Data2.Recordset.Fields("ΚΩΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ") = etairia 
Data2.Recordset.Fields("ΚΩΔ ΕΡΩΤΗΣΗΣ") = temp(i, 0) 
Data2.Recordset.Fields("ΑΠΑΝΤΗΣΗ") = temp(i, 1) 
Data2.Recordset.Fields("% ΑΡ ΤΖΙΡΟΣ 2003") = temp(i, 2) 
Data2.Recordset.Fields("% ΑΡ ΤΖΙΡΟΣ 2006") = temp(i, 4) 
Data2.Recordset.Update  
 
i = i + 1  
 
Loop  
 
Data1.Recordset.AddNew  
 
Data1.Recordset.Fields("ΚΩΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ") = etairia 
Data1.Recordset.Fields("ΚΩΔ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ") = 1 Data1.Recordset.Fields("% 
ΤΖΙΡΟΥ 2003") = posstr1(0) Data1.Recordset.Fields("% ΤΖΙΡΟΥ 2006") = 
posstr1(1) Data1.Recordset.Fields("% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2003") = posstr1(2) 
Data1.Recordset.Fields("% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2006") = posstr1(3) 
Data1.Recordset.Update  
 
Data1.Recordset.AddNew  
 
Data1.Recordset.Fields("ΚΩΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ") = etairia 
Data1.Recordset.Fields("ΚΩΔ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ") = 2 Data1.Recordset.Fields("% 
ΤΖΙΡΟΥ 2003") = posstr2(0) Data1.Recordset.Fields("% ΤΖΙΡΟΥ 2006") = 
posstr2(1) Data1.Recordset.Fields("% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2003") = posstr2(2) 
Data1.Recordset.Fields("% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2006") = posstr2(3) 
Data1.Recordset.Update  
 
Data1.Recordset.AddNew  
 
Data1.Recordset.Fields("ΚΩΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ") = etairia 
Data1.Recordset.Fields("ΚΩΔ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ") = 3 Data1.Recordset.Fields("% 
ΤΖΙΡΟΥ 2003") = posstr3(0) Data1.Recordset.Fields("% ΤΖΙΡΟΥ 2006") = 
posstr3(1) Data1.Recordset.Fields("% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2003") = posstr3(2) 
Data1.Recordset.Fields("% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2006") = posstr3(3) 
Data1.Recordset.Update  
 
Data1.Recordset.AddNew  
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Data1.Recordset.Fields("ΚΩΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ") = etairia 
Data1.Recordset.Fields("ΚΩΔ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ") = 4 Data1.Recordset.Fields("% 
ΤΖΙΡΟΥ 2003") = posstr4(0) Data1.Recordset.Fields("% ΤΖΙΡΟΥ 2006") = 
posstr4(1) Data1.Recordset.Fields("% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2003") = posstr4(2) 
Data1.Recordset.Fields("% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2006") = posstr4(3) 
Data1.Recordset.Update  
 
Data1.Recordset.AddNew  
 
Data1.Recordset.Fields("ΚΩΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ") = etairia 
Data1.Recordset.Fields("ΚΩΔ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ") = 5 Data1.Recordset.Fields("% 
ΤΖΙΡΟΥ 2003") = posektos(0) Data1.Recordset.Fields("% ΤΖΙΡΟΥ 2006") = 
posektos(1) Data1.Recordset.Fields("% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2003") = posektos(2) 
Data1.Recordset.Fields("% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2006") = posektos(3) 
Data1.Recordset.Update  
 
reply = MsgBox("Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ. ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ?", vbYesNo) If reply = vbYes Then  
 
Load epilogh  
 
epilogh.Show  
 
 Unload apanthseis Else: End  
 
End If  
 
EndSub 
 
 
Private Sub Command2_Click()  
 both = -1  
 

For j = 0 To 9 lptz2007(j) = 1 rptz2007(j) = 1  
 
apanthseis - 2  
 Next  
 
ervthsh1 = 0 ervthsh2 = 0 ervthsh3 = 0 ervthsh4 = 0 ervthsh5 = 0 
ervthsh6 = 0  
 
pntr = 0  
 
k = 0 To 9  
 lptz2006(k) = 0 lptz2007(k) = 0 rptz2006(k) = 0 rptz2007(k) = 0  
Next  
 
l = 0 To 1  
 posstr1(l) = 0 posstr2(l) = 0 posstr3(l) = 0 posstr31(l) = 0 
posstr32(l) = 0 posstr4(l) = 0 posstr41(l) = 0 posstr42(l) = 0 
posstr43(l) = 0 posstr44(l) = 0 posektos(l) = 0 posektos1(l) = 0 
posektos2(l) = 0 posektos3(l) = 0  
Next  
 
m = 0 To 9  
 For n = 0 To 5 temp(m, n) = 0 Next  
 
Next  
 
Load er1 er1.Show  
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Unload apanthseis  
 
EndSub 
 
 
Private Sub Command3_Click()  
 
Load pososta2006  
 
pososta2006.Show Me.Hide  
 
End Sub  
 
Private Sub Command4_Click()  
 
Load pososta2007  
 
pososta2007.Show Me.Hide  
 
End Sub  
 
Private Sub Form_Load()  
 
posstr3(0) = posstr31(0) + posstr32(0) posstr3(1) = posstr31(1) + 
posstr32(1)  
 
posstr4(0) = posstr41(0) + posstr42(0) + posstr43(0) + posstr44(0) 
posstr4(1) = posstr41(1) + posstr42(1) + posstr43(1) + posstr44(1) 
posektos(0) = posektos1(0) + posektos2(0) + posektos3(0) posektos(1) = 
posektos1(1) + posektos2(1) + posektos3(1) posstr3(2) = posstr31(2) + 
posstr32(2)  
 
posstr3(3) = posstr31(3) + posstr32(3)  
 
posstr4(2) = posstr41(2) + posstr42(2) + posstr43(2) + posstr44(2) 
posstr4(3) = posstr41(3) + posstr42(3) + posstr43(3) + posstr44(3) 
posektos(2) = posektos1(2) + posektos2(2) + posektos3(2)  
 
apanthseis - 3  
 
posektos(3) = posektos1(3) + posektos2(3) + posektos3(3)  
 
grid1.TextMatrix(0, 0) = "ΕΡΩΤΗΣΗ"  
 
grid1.TextMatrix(0, 1) = "ΑΠΑΝΤΗΣΗ" grid1.TextMatrix(0, 2) = "ΑΡ ΤΖ 
2003" grid1.TextMatrix(0, 3) = "ΔΕ ΤΖ 2003" grid1.TextMatrix(0, 4) = "ΑΡ 
ΤΖ 2006" grid1.TextMatrix(0, 5) = "ΔΕ ΤΖ 2006" grid1.TextMatrix(0, 6) = 
"ΑΡ ΑΠ 2003" grid1.TextMatrix(0, 7) = "ΔΕ ΑΠ 2003" grid1.TextMatrix(0, 
8) = "ΑΡ ΑΠ 2006" grid1.TextMatrix(0, 9) = "ΔΕ ΑΠ 2006"  
 
For k = 1 To 19  
 
For l = 0 To 9  
 
grid1.TextMatrix(k, l) = ""
Next 
 
 
Next  
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tmp = temp(0, 0) j = 0  
 
Do While tmp > 0  
 
grid1.TextMatrix(j + 1, 0) = temp(j, 0) grid1.TextMatrix(j + 1, 1) = 
temp(j, 1) grid1.TextMatrix(j + 1, 2) = temp(j, 2) grid1.TextMatrix(j + 
1, 3) = temp(j, 3) grid1.TextMatrix(j + 1, 4) = temp(j, 4) 
grid1.TextMatrix(j + 1, 5) = temp(j, 5) grid1.TextMatrix(j + 1, 6) = 
temp(j, 6) grid1.TextMatrix(j + 1, 7) = temp(j, 7) grid1.TextMatrix(j + 
1, 8) = temp(j, 8) grid1.TextMatrix(j + 1, 9) = temp(j, 9) j = j + 1  
 
tmp = temp(j, 0)
Loop 
 
 
End Sub  
 
epilogh - 1  
 
Dim str As String  
 
Private Sub Command1_Click()  
 
If etairia = 0 Then  
 
MsgBox "ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ" Exit Sub  
 
End If  
 
m = 0 To 10  
 For n = 0 To 9 temp(m, n) = 0 Next  
 
Next  
 
Load er1 er1.Show  
 
Unload epilogh  
 
End Sub  
 
Private Sub Command2_Click()  
 
Dim txt As String  
 
txt = Text1.Text Data1.Refresh  
 
Data1.Recordset.MoveLast Data1.Recordset.MoveFirst  
 
i = 1 To Data1.Recordset.RecordCount  
 If Data1.Recordset.Fields("ΕΠΩΝΥΜΙΑ") Like txt Then etairia = 
Data1.Recordset.Fields("Αναγνωριστικό") Text1.Text = ""  
 
Exit Sub  
 
Else  
 
 Data1.Recordset.MoveNext End If  
 
Next  
 
End Sub  
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Private Sub Form_Load() both = -1  
 
j = 0 To 9  
 lptz2007(j) = 1 rptz2007(j) = 1  
Next  
 
pntr = 0  
 
Dim i As Integer  
 
Data1.Refresh  
 
Data1.Recordset.MoveLast Data1.Recordset.MoveFirst  
 
For i = 1 To Data1.Recordset.RecordCount  
 List1.AddItem Data1.Recordset.Fields("ΕΠΩΝΥΜΙΑ") 
Data1.Recordset.MoveNext  
 
Next  
 

ervthsh1 = 0 ervthsh2 = 0 ervthsh3 = 0 ervthsh4 = 0 ervthsh5 = 0 
ervthsh51 = 0 ervthsh6 = 0  

 
etairia = 0  
 

For k = 0 To 9 lptz2006(k) = 0 lptz2007(k) = 0 rptz2006(k) = 0  
 
epilogh - 2  
 
 rptz2007(k) = 0 Next  
 
l = 0 To 1  
 posstr1(l) = 0 posstr2(l) = 0 posstr3(l) = 0 posstr31(l) = 0 
posstr32(l) = 0 posstr4(l) = 0 posstr41(l) = 0 posstr42(l) = 0 
posstr43(l) = 0 posstr44(l) = 0 posektos(l) = 0 posektos1(l) = 0 
posektos2(l) = 0 posektos3(l) = 0  
Next  
 
End Sub  
 
Private Sub List1_Click() Dim txt As String  
 
Dim i As Integer Dim j As Integer  
 
i = List1.ListIndex txt = List1.List(i) Text11.Text = " "  
 
Data1.Refresh  
 
Data1.Recordset.MoveLast Data1.Recordset.MoveFirst  
 
 For i = 1 To Data1.Recordset.RecordCount If 
Data1.Recordset.Fields("ΕΠΩΝΥΜΙΑ") Like txt Then etairia = 
Data1.Recordset.Fields("Αναγνωριστικό")  
Data2.Refresh  
 
Data2.Recordset.MoveLast Data2.Recordset.MoveFirst  
 
For j = 1 To Data2.Recordset.RecordCount  
 
If Data2.Recordset.Fields("ΚΩΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ") = etairia Then  
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 Text11.Text = "ΝΑΙ"  
 
Exit Sub  
 
Else  
 
 Data2.Recordset.MoveNext End If  
 
Next  
 
 Exit Sub Else  
 
 Data1.Recordset.MoveNext End If  
 
Next  
 
End Sub  
 
er1 - 1  
 
Private Sub Command1_Click()  
 
If ervthsh1 = 0 Then  
 
MsgBox "ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ" Exit Sub  
 
End If  
 
If ervthsh1 = 3 Then  
 
If Text1.Text = "" Or Text2.Text = "" Or Text3.Text = "" Or Text4.Text = 
"" Then  
 MsgBox "ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΕΔΙΑ"  
 
Exit Sub  
 
Else  
 
Error GoTo Errorhandler  
 i = CDbl(Text1.Text) If (i < 0) Or (i > 1) Then  
 MsgBox "ΛΑΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ - ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ" Exit Sub  
 
End If  
 
Error GoTo Errorhandler  
 i = CDbl(Text2.Text) If (i < 0) Or (i > 1) Then  
 MsgBox "ΛΑΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ - ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ" Exit Sub  
 
End If  
 
Error GoTo Errorhandler  
 i = CDbl(Text3.Text) If (i < 0) Or (i > 1) Then MsgBox "ΛΑΘΟΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ - ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ" Exit Sub  
 
End If  
 
Error GoTo Errorhandler  
 i = CDbl(Text4.Text) If (i < 0) Or (i > 1) Then MsgBox "ΛΑΘΟΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ - ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ" Exit Sub  
 
End If  
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 End If End If  
 
If ervthsh1 = 1 Then  
 lptz2006(0) = 1  
 
rptz2006(0) = 0 lptz2007(0) = 1 rptz2007(0) = 0 lpap2006(0) = 1 
rpap2006(0) = 0 lpap2007(0) = 1 rpap2007(0) = 0  
 
ElseIf ervthsh1 = 2 Then  
 lptz2006(0) = 0  
 
rptz2006(0) = 1 lptz2007(0) = 0 rptz2007(0) = 1 lpap2006(0) = 0 
rpap2006(0) = 1 lpap2007(0) = 0 rpap2007(0) = 1  
 
ElseIf ervthsh1 = 3 Then  
 lptz2006(0) = CDbl(Text1.Text) rptz2006(0) = 1 - lptz2006(0) 
lptz2007(0) = CDbl(Text2.Text) rptz2007(0) = 1 - lptz2007(0) lpap2006(0) 
= CDbl(Text3.Text) rpap2006(0) = 1 - lpap2006(0) lpap2007(0) = 
CDbl(Text2.Text) rpap2007(0) = 1 - lpap2007(0) both = 0  
 
End If  
 
temp(pntr, 0) = 1  
 
temp(pntr, 1) = ervthsh1 temp(pntr, 2) = lptz2006(0)  
 
er1 - 2  
 
temp(pntr, 3) = rptz2006(0) temp(pntr, 4) = lptz2007(0) temp(pntr, 5) = 
rptz2007(0) temp(pntr, 6) = lpap2006(0) temp(pntr, 7) = rpap2006(0) 
temp(pntr, 8) = lpap2007(0) temp(pntr, 9) = rpap2007(0) pntr = pntr + 1  
 
previous = 0  
 
If ervthsh1 = 1 Then  
 Load er2  
 
er2.Show  
 
ElseIf ervthsh1 = 2 Then  
 Load er51  
 
er51.Show  
 
ElseIf ervthsh1 = 3 Then  
 Load er2  
 
 er2.Show End If  
 
 Unload er1 Exit Sub  
 
Errorhandler:  
 
 MsgBox "ΛΑΘΟΣ ΤΙΜΗ;;;" Exit Sub  
 
End Sub  
 
Private Sub Option1_Click(Index As Integer)  
 
ervthsh1 = Index + 1  
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If Index = 2 Then  
 Frame1.Visible = True Text1.SetFocus  
 
Else  
 
 Frame1.Visible = False End If  
 
End Sub  
 
Private Sub Text1_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)  
 If KeyCode = 13 Then Text2.SetFocus  
 
End Sub  
 
Private Sub Text2_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)  
 If KeyCode = 13 Then Text3.SetFocus  
 
End Sub  
 
Private Sub Text3_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)  
 If KeyCode = 13 Then Text4.SetFocus  
 
End Sub  
 
Private Sub Text4_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)  
 If KeyCode = 13 Then Command1.SetFocus  
 
End Sub  
 
er2 - 1  
 
Private Sub Command1_Click()  
 
If ervthsh2 = 0 Then  
 
MsgBox "ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ" Exit Sub  
 
End If  
 
If ervthsh2 = 3 Then  
 
If Text1.Text = "" Or Text2.Text = "" Or Text3.Text = "" Or Text4.Text = 
"" Then  
 MsgBox "ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΕΔΙΑ"  
 
Exit Sub  
 
Else  
 
Error GoTo Errorhandler  
 i = CDbl(Text1.Text) If (i < 0) Or (i > 1) Then  
 MsgBox "ΛΑΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ - ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ" Exit Sub  
 
End If  
 
Error GoTo Errorhandler  
 i = CDbl(Text2.Text) If (i < 0) Or (i > 1) Then  
 MsgBox "ΛΑΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ - ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ" Exit Sub  
 
End If  
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Error GoTo Errorhandler  
 i = CDbl(Text3.Text) If (i < 0) Or (i > 1) Then MsgBox "ΛΑΘΟΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ - ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ" Exit Sub  
 
End If  
 
Error GoTo Errorhandler  
 i = CDbl(Text4.Text) If (i < 0) Or (i > 1) Then MsgBox "ΛΑΘΟΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ - ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ" Exit Sub  
 
End If  
 
 End If End If  
 
ervthsh2 = 1 Then  
 If previous = 0 Then lptz2006(1) = 1  
 
rptz2006(1) = 0 lptz2007(1) = 1 rptz2007(1) = 0 lpap2006(1) = 1 
rpap2006(1) = 0 lpap2007(1) = 1 rpap2007(1) = 0  
 
ElseIf previous = 7 Then  
 lptz2006(8) = 1  
 

rptz2006(8) = 0 lptz2007(8) = 1 rptz2007(8) = 0 lpap2006(8) = 1 
rpap2006(8) = 0 lpap2007(8) = 1 rpap2007(8) = 0 End If  

 
ElseIf ervthsh2 = 2 Then If previous = 0 Then lptz2006(1) = 0  

 
rptz2006(1) = 1 lptz2007(1) = 0 rptz2007(1) = 1 lpap2006(1) = 0 
rpap2006(1) = 1 lpap2007(1) = 0 rpap2007(1) = 1  
 
ElseIf previous = 7 Then  
 lptz2006(8) = 0  
 
rptz2006(8) = 1 lptz2007(8) = 0  
 
er2- 2 
 
 

rptz2007(8) = 1 lpap2006(8) = 0 rpap2006(8) = 1 lpap2007(8) = 0 
rpap2007(8) = 1 End If  

 
ElseIf ervthsh2 = 3 Then  
 If previous = 0 Then  
 
lptz2006(1) = CDbl(Text1.Text) rptz2006(1) = 1 - lptz2006(1) lptz2007(1) 
= CDbl(Text2.Text) rptz2007(1) = 1 - lptz2007(1) lpap2006(1) = 
CDbl(Text3.Text) rpap2006(1) = 1 - lpap2006(1) lpap2007(1) = 
CDbl(Text4.Text) rpap2007(1) = 1 - lpap2007(1) If both = 0 Then  
 
both = 10  
 
Else: both = 1 End If  
 
previous = 7 Then  
 lptz2006(8) = CDbl(Text1.Text) rptz2006(8) = 1 - lptz2006(8) 
lptz2007(8) = CDbl(Text2.Text) rptz2007(8) = 1 - lptz2007(8) lpap2006(8) 
= CDbl(Text3.Text) rpap2006(8) = 1 - lpap2006(8) lpap2007(8) = 
CDbl(Text4.Text) rpap2007(8) = 1 - lpap2007(8)  
End If  
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End If  
 
temp(pntr, 0) = 2  
 
temp(pntr, 1) = ervthsh2 If previous = 0 Then  
 
 temp(pntr, 2) = lptz2006(1) temp(pntr, 3) = rptz2006(1) temp(pntr, 
4) = lptz2007(1) temp(pntr, 5) = rptz2007(1) temp(pntr, 6) = lpap2006(1) 
temp(pntr, 7) = rpap2006(1) temp(pntr, 8) = lpap2007(1) temp(pntr, 8) = 
rpap2007(1)  
ElseIf previous = 7 Then  
 temp(pntr, 2) = lptz2006(8) temp(pntr, 3) = rptz2006(8) temp(pntr, 
4) = lptz2007(8) temp(pntr, 5) = rptz2007(8) temp(pntr, 6) = lpap2006(8) 
temp(pntr, 7) = rpap2006(8) temp(pntr, 8) = lpap2007(8) temp(pntr, 9) = 
rpap2007(8)  
End If  
 
pntr = pntr + 1  
 
If previous = 0 Then  
 previous = 1  
 
Select Case ervthsh2  
 Case 1  
 

Load er3 er3.Show Case 2  
 

Load er4 er4.Show Case 3  
 

Load er3 er3.Show End Select  
 
ElseIf previous = 7 Then  
 previous = 8  
 
Select Case ervthsh2  
 Case 1  
 
posstr43(0) = (rptz2006(0) * lptz2006(7) * lptz2006(8)) posstr43(1) = 
(rptz2007(0) * lptz2007(7) * lptz2007(8)) posstr43(2) = (rpap2006(0) * 
lpap2006(7) * lpap2006(8)) posstr43(3) = (rpap2007(0) * lpap2007(7) * 
lpap2007(8))  
 
er2 - 3  
 

Load apanthseis apanthseis.Show Case 2  
 

Load er6 er6.Show Case 3  
 
posstr43(0) = (rptz2006(0) * lptz2006(7) * lptz2006(8)) posstr43(1) = 
(rptz2007(0) * lptz2007(7) * lptz2007(8)) posstr43(2) = (rpap2006(0) * 
lpap2006(7) * lpap2006(8)) posstr43(3) = (rpap2007(0) * lpap2007(7) * 
lpap2007(8)) Load er6  
 
er6.Show 
End Select
End If 
 
 
Unload er2 Exit Sub  
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Errorhandler:  
 
 MsgBox "ΛΑΘΟΣ ΤΙΜΗ;;;" Exit Sub  
 
End Sub  
 
Private Sub Form_Load() If previous = 0 Then  
 
 Label1.Caption = "ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ?" 
ElseIf previous = 7 Then  
 
 Label1.Caption = "ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ?" End If  
 
End Sub  
 
Private Sub Option1_Click(Index As Integer)  
 
ervthsh2 = Index + 1  
 
If Index = 2 Then  
 Frame1.Visible = True Text1.SetFocus  
 
Else  
 
 Frame1.Visible = False End If  
 
End Sub  
 
Private Sub Text1_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)  
 If KeyCode = 13 Then Text2.SetFocus  
 
End Sub  
 
Private Sub Text2_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)  
 
If KeyCode = 13 Then Text3.SetFocus  
 
End Sub  
 
Private Sub Text3_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)  
 If KeyCode = 13 Then Text4.SetFocus  
 
End Sub  
 
Private Sub Text4_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)  
 If KeyCode = 13 Then Command1.SetFocus  
 
End Sub  
 
er3 - 1  
 
Private Sub Command1_Click()  
 
If ervthsh3 = 0 Then  
 
MsgBox "ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ" Exit Sub  
 
End If  
 
If ervthsh3 = 3 Then  
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If Text1.Text = "" Or Text2.Text = "" Or Text3.Text = "" Or Text4.Text = 
"" Then  
 MsgBox "ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΕΔΙΑ"  
 
Exit Sub  
 
Else  
 
Error GoTo Errorhandler  
 i = CDbl(Text1.Text) If (i < 0) Or (i > 1) Then  
 MsgBox "ΛΑΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ - ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ" Exit Sub  
 
End If  
 
Error GoTo Errorhandler  
 i = CDbl(Text2.Text) If (i < 0) Or (i > 1) Then  
 MsgBox "ΛΑΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ - ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ" Exit Sub  
 
End If  
 
Error GoTo Errorhandler  
 i = CDbl(Text3.Text) If (i < 0) Or (i > 1) Then MsgBox "ΛΑΘΟΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ - ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ" Exit Sub  
 
End If  
 
Error GoTo Errorhandler  
 i = CDbl(Text4.Text) If (i < 0) Or (i > 1) Then MsgBox "ΛΑΘΟΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ - ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ" Exit Sub  
 
End If  
 
 End If End If  
 
If ervthsh3 = 1 Then  
 lptz2006(2) = 1  
 
rptz2006(2) = 0 lptz2007(2) = 1 rptz2007(2) = 0 lpap2006(2) = 1 
rpap2006(2) = 0 lpap2007(2) = 1 rpap2007(2) = 0  
 
ElseIf ervthsh1 = 2 Then  
 lptz2006(2) = 0  
 
rptz2006(2) = 1 lptz2007(2) = 0 rptz2007(2) = 1 lpap2006(2) = 0 
rpap2006(2) = 1 lpap2007(2) = 0 rpap2007(2) = 1  
 
ervthsh3 = 3 Then  
 lptz2006(2) = CDbl(Text1.Text) rptz2006(2) = 1 - lptz2006(2) 
lptz2007(2) = CDbl(Text2.Text) rptz2007(2) = 1 - lptz2007(2) lpap2006(2) 
= CDbl(Text3.Text) rpap2006(2) = 1 - lpap2006(2) lpap2007(2) = 
CDbl(Text4.Text) rpap2007(2) = 1 - lpap2007(2)  
End If  
 
temp(pntr, 0) = 3  
 
temp(pntr, 1) = ervthsh3 temp(pntr, 2) = lptz2006(2) temp(pntr, 3) = 
rptz2006(2) temp(pntr, 4) = lptz2007(2)  
 
er3- 2 
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temp(pntr, 5) = rptz2007(2) temp(pntr, 6) = lpap2006(2) temp(pntr, 7) = 
rpap2006(2) temp(pntr, 8) = lpap2007(2) temp(pntr, 9) = rpap2007(2) pntr 
= pntr + 1  
 
previous = 2  
 
Select Case ervthsh3  
 Case 1  
 
posstr1(0) = (lptz2006(0) * lptz2006(1) * lptz2006(2)) posstr1(1) = 
(lptz2007(0) * lptz2007(1) * lptz2007(2)) posstr1(2) = (lpap2006(0) * 
lpap2006(1) * lpap2006(2)) posstr1(3) = (lpap2007(0) * lpap2007(1) * 
lpap2007(2)) If both = 1 Then  
 
Load er4  
 
er4.Show  
 
ElseIf both = 0 Then  
 Load er5  
 
er5.Show  
 
ElseIf both = 10 Then  
 both = 0  
 

Load er4 er4.Show Else  
 

Load apanthseis apanthseis.Show End If  
 
Case 2  
 

Load er5 er5.Show Case 3  
 
posstr1(0) = (lptz2006(0) * lptz2006(1) * lptz2006(2)) posstr1(1) = 
(lptz2007(0) * lptz2007(1) * lptz2007(2)) posstr1(2) = (lpap2006(0) * 
lpap2006(1) * lpap2006(2)) posstr1(3) = (lpap2007(0) * lpap2007(1) * 
lpap2007(2)) Load er5  
 
 er5.Show End Select  
 
Unload er3 Exit Sub  
 
Errorhandler:  
 
 MsgBox "ΛΑΘΟΣ ΤΙΜΗ;;;" Exit Sub  
 
End Sub  
 
Private Sub Option1_Click(Index As Integer)  
 
ervthsh3 = Index + 1  
 
If Index = 2 Then  
 Frame1.Visible = True Text1.SetFocus  
 
Else  
 
 Frame1.Visible = False End If  
 
End Sub  
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Private Sub Text1_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)  
 
If KeyCode = 13 Then Text2.SetFocus  
 
End Sub  
 
Private Sub Text2_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)  
 
If KeyCode = 13 Then Text3.SetFocus  
 
End Sub  
 
Private Sub Text3_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)  
 If KeyCode = 13 Then Text4.SetFocus  
 
er3 - 3  
 
End Sub  
 
Private Sub Text4_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)  
 If KeyCode = 13 Then Command1.SetFocus  
 
End Sub  
 
er4 - 1  
 
Private Sub Command1_Click()  
 
If ervthsh4 = 0 Then  
 
MsgBox "ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ" Exit Sub  
 
End If  
 
If ervthsh4 = 3 Then  
 
If Text1.Text = "" Or Text2.Text = "" Or Text3.Text = "" Or Text4.Text = 
"" Then  
 MsgBox "ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΕΔΙΑ"  
 
Exit Sub  
 
Else  
 
Error GoTo Errorhandler  
 i = CDbl(Text1.Text) If (i < 0) Or (i > 1) Then  
 MsgBox "ΛΑΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ - ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ" Exit Sub  
 
End If  
 
Error GoTo Errorhandler  
 i = CDbl(Text2.Text) If (i < 0) Or (i > 1) Then  
 MsgBox "ΛΑΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ - ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ" Exit Sub  
 
End If  
 
Error GoTo Errorhandler  
 i = CDbl(Text3.Text) If (i < 0) Or (i > 1) Then MsgBox "ΛΑΘΟΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ - ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ" Exit Sub  
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End If  
 
Error GoTo Errorhandler  
 i = CDbl(Text4.Text) If (i < 0) Or (i > 1) Then MsgBox "ΛΑΘΟΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ - ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ" Exit Sub  
 
End If  
 
 End If End If  
 
If ervthsh4 = 1 Then  
 lptz2006(4) = 1  
 
rptz2006(4) = 0 lptz2007(4) = 1 rptz2007(4) = 0 lpap2006(4) = 1 
rpap2006(4) = 0 lpap2007(4) = 1 rpap2007(4) = 0  
 
ElseIf ervthsh4 = 2 Then  
 lptz2006(4) = 0  
 
rptz2006(4) = 1 lptz2007(4) = 0 rptz2007(4) = 1 lpap2006(4) = 0 
rpap2006(4) = 1 lpap2007(4) = 0 rpap2007(4) = 1  
 
ElseIf ervthsh4 = 3 Then lptz2006(4) = CDbl(Text1.Text) rptz2006(4) = 1 

- lptz2006(4) lptz2007(4) = CDbl(Text2.Text) rptz2007(4) = 1 - 
lptz2007(4) lpap2006(4) = CDbl(Text3.Text) rpap2006(4) = 1 - lpap2006(4) 

lpap2007(4) = CDbl(Text4.Text) rpap2007(4) = 1 - lpap2007(4)  
 
 If both = 0 Then both = 40 Else both = 4 End If  
 
temp(pntr, 0) = 4  
 
temp(pntr, 1) = ervthsh4 temp(pntr, 2) = lptz2006(4)  
 
er4 - 2  
 
temp(pntr, 3) = rptz2006(4) temp(pntr, 4) = lptz2007(4) temp(pntr, 5) = 
rptz2007(4) temp(pntr, 6) = lpap2006(4) temp(pntr, 7) = rpap2006(4) 
temp(pntr, 8) = lpap2007(4) temp(pntr, 9) = rpap2007(4) pntr = pntr + 1  
 
previous = 4  
 
Select Case ervthsh4  
 Case 1  
 

Load er6 er6.Show Case 2  
 

Load er5 er5.Show Case 3  
 

Load er6 er6.Show End Select  
 
Unload er4 Exit Sub  
 
Errorhandler:  
 
 MsgBox "ΛΑΘΟΣ ΤΙΜΗ;;;" Exit Sub  
 
End Sub  
 
Private Sub Option1_Click(Index As Integer)  
 
ervthsh4 = Index + 1  
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If Index = 2 Then  
 Frame1.Visible = True Text1.SetFocus  
 
Else  
 
 Frame1.Visible = False End If  
 
End Sub  
 
Private Sub Text1_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)  
 
If KeyCode = 13 Then Text2.SetFocus  
 
End Sub  
 
Private Sub Text2_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)  
 If KeyCode = 13 Then Text3.SetFocus  
 
End Sub  
 
Private Sub Text3_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)  
 If KeyCode = 13 Then Text4.SetFocus  
 
End Sub  
 
Private Sub Text4_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)  
 If KeyCode = 13 Then Command1.SetFocus  
 
End Sub  
 
er5 - 1  
 
Private Sub Command1_Click()  
 
If ervthsh5 = 0 Then  
 
MsgBox "ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ" Exit Sub  
 
End If  
 
If ervthsh5 = 3 Then  
 
If Text1.Text = "" Or Text2.Text = "" Or Text3.Text = "" Or Text4.Text = 
"" Then  
 MsgBox "ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΕΔΙΑ"  
 
Exit Sub  
 
Else  
 
Error GoTo Errorhandler  
 i = CDbl(Text1.Text) If (i < 0) Or (i > 1) Then  
 MsgBox "ΛΑΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ - ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ" Exit Sub  
 
End If  
 
Error GoTo Errorhandler  
 i = CDbl(Text2.Text) If (i < 0) Or (i > 1) Then  
 MsgBox "ΛΑΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ - ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ" Exit Sub  
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End If  
 
Error GoTo Errorhandler  
 i = CDbl(Text3.Text) If (i < 0) Or (i > 1) Then MsgBox "ΛΑΘΟΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ - ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ" Exit Sub  
 
End If  
 
Error GoTo Errorhandler  
 i = CDbl(Text4.Text) If (i < 0) Or (i > 1) Then MsgBox "ΛΑΘΟΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ - ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ" Exit Sub  
 
End If  
 
 End If End If  
 
If ervthsh5 = 1 Then  
 
If previous = 4 Or previous = 5 Then  
 lptz2006(6) = 1  
 
rptz2006(6) = 0 lptz2007(6) = 1 rptz2007(6) = 0 lpap2006(6) = 1 
rpap2006(6) = 0 lpap2007(6) = 1 rpap2007(6) = 0  
 
ElseIf previous = 2 Then  
 lptz2006(3) = 1  
 
rptz2006(3) = 0 lptz2007(3) = 1 rptz2007(3) = 0 lpap2006(3) = 1 
rpap2006(3) = 0 lpap2007(3) = 1 rpap2007(3) = 0  
 
ElseIf previous = 0 Then  
 lptz2006(7) = 1  
 

rptz2006(7) = 0 lptz2007(7) = 1 rptz2007(7) = 0 lpap2006(7) = 1 
rpap2006(7) = 0 lpap2007(7) = 1 rpap2007(7) = 0 End If  

 
ElseIf ervthsh5 = 2 Then  
 
If previous = 4 Or previous = 5 Then  
 lptz2006(6) = 0  
 
rptz2006(6) = 1 lptz2007(6) = 0  
 
er5- 2 
 
 
rptz2007(6) = 1 lpap2006(6) = 0 rpap2006(6) = 1 lpap2007(6) = 0 
rpap2007(6) = 1  
 
ElseIf previous = 2 Then  
 lptz2006(3) = 0  
 
rptz2006(3) = 1 lptz2007(3) = 0 rptz2007(3) = 1 lpap2006(3) = 0 
rpap2006(3) = 1 lpap2007(3) = 0 rpap2007(3) = 1  
 
ElseIf previous = 0 Then  
 lptz2006(7) = 0  
 

rptz2006(7) = 1 lptz2007(7) = 0 rptz2007(7) = 1 lpap2006(7) = 0 
rpap2006(7) = 1 lpap2007(7) = 0 rpap2007(7) = 1 End If  
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ElseIf ervthsh5 = 3 Then  
 
previous = 4 Or previous = 5 Then  
 lptz2006(6) = CDbl(Text1.Text) rptz2006(6) = 1 - lptz2006(6) 
lptz2007(6) = CDbl(Text2.Text) rptz2007(6) = 1 - lptz2007(6) lpap2006(6) 
= CDbl(Text3.Text) rpap2006(6) = 1 - lpap2006(6) lpap2007(6) = 
CDbl(Text4.Text) rpap2007(6) = 1 - lpap2007(6)  
ElseIf previous = 2 Then  
 lptz2006(3) = CDbl(Text1.Text) rptz2006(3) = 1 - lptz2006(3) 
lptz2007(3) = CDbl(Text2.Text) rptz2007(3) = 1 - lptz2007(3) lpap2006(3) 
= CDbl(Text3.Text) rpap2006(3) = 1 - lpap2006(3) lpap2007(3) = 
CDbl(Text4.Text) rpap2007(3) = 1 - lpap2007(3)  
ElseIf previous = 0 Then  
 lptz2006(7) = CDbl(Text1.Text) rptz2006(7) = 1 - lptz2006(7) 
lptz2007(7) = CDbl(Text2.Text) rptz2007(7) = 1 - lptz2007(7) lpap2006(7) 
= CDbl(Text3.Text) rpap2006(7) = 1 - lpap2006(7) lpap2007(7) = 
CDbl(Text4.Text) rpap2007(7) = 1 - lpap2007(7)  
End If  
 
End If  
 
temp(pntr, 0) = 5  
 
temp(pntr, 1) = ervthsh5 If previous = 0 Then  
 
 temp(pntr, 2) = lptz2006(7) temp(pntr, 3) = rptz2006(7) temp(pntr, 
4) = lptz2007(7) temp(pntr, 5) = rptz2007(7) temp(pntr, 6) = lpap2006(7) 
temp(pntr, 7) = rpap2006(7) temp(pntr, 8) = lpap2007(7) temp(pntr, 9) = 
rpap2007(7)  
ElseIf previous = 2 Then  
 temp(pntr, 2) = lptz2006(3) temp(pntr, 3) = rptz2006(3) temp(pntr, 
4) = lptz2007(3) temp(pntr, 5) = rptz2007(3) temp(pntr, 6) = lpap2006(3) 
temp(pntr, 7) = rpap2006(3) temp(pntr, 8) = lpap2007(3) temp(pntr, 9) = 
rpap2007(3)  
 
ElseIf previous = 4 Or previous = 5 Then  
 temp(pntr, 2) = lptz2006(6)  
 
er5- 3 
 
 
temp(pntr, 3) = rptz2006(6) temp(pntr, 4) = lptz2007(6) temp(pntr, 5) = 

rptz2007(6) temp(pntr, 6) = lpap2006(6) temp(pntr, 7) = rpap2006(6) 
temp(pntr, 8) = lpap2007(6) temp(pntr, 9) = rpap2007(6) End If  

 
pntr = pntr + 1  
 
previous = 2 Then  
 previous = 3  
 
Select Case ervthsh5  
 Case 1  
 
posstr41(0) = (lptz2006(0) * lptz2006(1) * rptz2006(2) * lptz2006(3)) 
posstr41(1) = (lptz2007(0) * lptz2007(1) * rptz2007(2) * lptz2007(3)) 
posstr41(2) = (lpap2006(0) * lpap2006(1) * rpap2006(2) * lpap2006(3)) 
posstr41(3) = (lpap2007(0) * lpap2007(1) * rpap2007(2) * lpap2007(3)) If 
both = 1 Then  
 
Load er4  
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er4.Show  
 
ElseIf both = 0 Then  
 Load er51  
 
er51.Show  
 
ElseIf both = 10 Then  
 both = 0  
 

Load er4 er4.Show Else  
 

Load apanthseis apanthseis.Show End If  
 
Case 2  
 
posektos1(0) = (lptz2006(0) * lptz2006(1) * rptz2006(2) * rptz2006(3)) 
posektos1(1) = (lptz2007(0) * lptz2007(1) * rptz2007(2) * rptz2007(3)) 
posektos1(2) = (lpap2006(0) * lpap2006(1) * rpap2006(2) * rpap2006(3)) 
posektos1(3) = (lpap2007(0) * lpap2007(1) * rpap2007(2) * rpap2007(3)) 
If both = 1 Then  
 
Load er4  
 
er4.Show  
 
ElseIf both = 0 Then  
 Load er51  
 
er51.Show  
 
ElseIf both = 10 Then  
 both = 0  
 

Load er4 er4.Show Else  
 

Load apanthseis apanthseis.Show End If  
 
Case 3  
 
posstr41(0) = (lptz2006(0) * lptz2006(1) * rptz2006(2) * lptz2006(3)) 
posstr41(1) = (lptz2007(0) * lptz2007(1) * rptz2007(2) * lptz2007(3)) 
posstr41(2) = (lpap2006(0) * lpap2006(1) * rpap2006(2) * lpap2006(3)) 
posstr41(3) = (lpap2007(0) * lpap2007(1) * rpap2007(2) * lpap2007(3)) 
posektos1(0) = (lptz2006(0) * lptz2006(1) * rptz2006(2) * rptz2006(3)) 
posektos1(1) = (lptz2007(0) * lptz2007(1) * rptz2007(2) * rptz2007(3)) 
posektos1(2) = (lpap2006(0) * lpap2006(1) * rpap2006(2) * rpap2006(3)) 
posektos1(3) = (lpap2007(0) * lpap2007(1) * rpap2007(2) * rpap2007(3)) 
If both = 1 Then  
 
Load er4  
 
er4.Show  
 
ElseIf both = 0 Then  
 Load er51  
 
er51.Show  
 
ElseIf both = 10 Then  
 both = 0  
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Load er4 er4.Show Else  

 
Load apanthseis apanthseis.Show End If  

 
End Select  
 
er5- 4 
 
 
ElseIf previous = 4 Or previous = 5 Then  
 previous = 6  
 
Select Case ervthsh5  
 Case 1  
 
posstr42(0) = (lptz2006(0) * rptz2006(1) * rptz2006(4) * lptz2006(6)) 
posstr42(1) = (lptz2007(0) * rptz2007(1) * rptz2007(4) * lptz2007(6)) 
posstr42(2) = (lpap2006(0) * rpap2006(1) * rpap2006(4) * lpap2006(6)) 
posstr42(3) = (lpap2007(0) * rpap2007(1) * rpap2007(4) * lpap2007(6)) If 
both = 0 Then  
 
Load er51  
 
er51.Show
Else 
 
 

Load apanthseis apanthseis.Show End If  
 
Case 2  
 
posektos2(0) = (lptz2006(0) * rptz2006(1) * rptz2006(4) * rptz2006(6)) 
posektos2(1) = (lptz2007(0) * rptz2007(1) * rptz2007(4) * rptz2007(6)) 
posektos2(2) = (lpap2006(0) * rpap2006(1) * rpap2006(4) * rpap2006(6)) 
posektos2(3) = (lpap2007(0) * rpap2007(1) * rptz2007(4) * rpap2007(6)) 
If both = 0 Then  
 
Load er51  
 
er51.Show
Else 
 
 

Load apanthseis apanthseis.Show End If  
 
Case 3  
 
posstr42(0) = (lptz2006(0) * rptz2006(1) * rptz2006(4) * lptz2006(6)) 
posstr42(1) = (lptz2007(0) * rptz2007(1) * rptz2007(4) * lptz2007(6)) 
posstr42(2) = (lpap2006(0) * rpap2006(1) * rpap2006(4) * lpap2006(6)) 
posstr42(3) = (lpap2007(0) * rpap2007(1) * rpap2007(4) * lpap2007(6)) 
posektos2(0) = (lptz2006(0) * rptz2006(1) * rptz2006(4) * rptz2006(6)) 
posektos2(1) = (lptz2007(0) * rptz2007(1) * rptz2007(4) * rptz2007(6)) 
posektos2(2) = (lpap2006(0) * rpap2006(1) * rpap2006(4) * rpap2006(6)) 
posektos2(3) = (lpap2007(0) * rpap2007(1) * rptz2007(4) * rpap2007(6)) 
If both = 0 Then  
 
Load er51  
 
er51.Show
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Else 
 
 

Load apanthseis apanthseis.Show End If  
 
End Select  
 
EndIf
 
 
 Unload er5 Exit Sub  
 
Errorhandler:  
 
 MsgBox "ΛΑΘΟΣ ΤΙΜΗ;;;" Exit Sub  
 
End Sub  
 
Private Sub Form_Load()  
 If previous = 2 Then  
 
 Label1.Caption = "ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ 
ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ?"  
 
ElseIf previous = 3 Then  
 
 Label1.Caption = "ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛ ΟΓΙΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΣΕΣΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ?"  
 
ElseIf previous = 4 Or previous = 5 Then  
 
 Label1.Caption = "ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΓΜΑ ΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ?"  
 
ElseIf previous = 0 Then  
 
 Label1.Caption = "ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛ ΟΓΙΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΣΕΣΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ?"  
 
End If  
 
End Sub  
 
er5 - 5  
 
Private Sub Option1_Click(Index As Integer)  
 
ervthsh5 = Index + 1  
 
If Index = 2 Then  
 Frame1.Visible = True Text1.SetFocus  
 
Else  
 
 Frame1.Visible = False End If  
 
End Sub  
 
Private Sub Text1_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)  
 
If KeyCode = 13 Then Text2.SetFocus  



Διδακτορική διατριβή Κωνσταντίνου Σφακιανάκη   310 

 
End Sub  
 
Private Sub Text2_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)  
 
If KeyCode = 13 Then Text3.SetFocus  
 
End Sub  
 
Private Sub Text3_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)  
 If KeyCode = 13 Then Text4.SetFocus  
 
End Sub  
 
Private Sub Text4_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)  
 If KeyCode = 13 Then Command1.SetFocus  
 
End Sub  
 
er51 - 1  
 
Private Sub Command1_Click()  
 
If ervthsh51 = 0 Then  
 
MsgBox "ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ" Exit Sub  
 
End If  
 
If ervthsh51 = 3 Then  
 
If Text1.Text = "" Or Text2.Text = "" Or Text3.Text = "" Or Text4.Text = 
"" Then  
 MsgBox "ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΕΔΙΑ"  
 
Exit Sub  
 
Else  
 
Error GoTo Errorhandler  
 i = CDbl(Text1.Text) If (i < 0) Or (i > 1) Then  
 MsgBox "ΛΑΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ - ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ" Exit Sub  
 
End If  
 
Error GoTo Errorhandler  
 i = CDbl(Text2.Text) If (i < 0) Or (i > 1) Then  
 MsgBox "ΛΑΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ - ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ" Exit Sub  
 
End If  
 
Error GoTo Errorhandler  
 i = CDbl(Text3.Text) If (i < 0) Or (i > 1) Then MsgBox "ΛΑΘΟΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ - ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ" Exit Sub  
 
End If  
 
Error GoTo Errorhandler  
 i = CDbl(Text4.Text) If (i < 0) Or (i > 1) Then MsgBox "ΛΑΘΟΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ - ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ" Exit Sub  
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End If  
 
 End If End If  
 
If ervthsh51 = 1 Then  
 lptz2006(7) = 1  
 
rptz2006(7) = 0 lptz2007(7) = 1 rptz2007(7) = 0 lpap2006(7) = 1 
rpap2006(7) = 0 lpap2007(7) = 1 rpap2007(7) = 0  
 
ElseIf ervthsh51 = 2 Then  
 
lptz2006(7) = 0  
 
rptz2006(7) = 1 lptz2007(7) = 0 rptz2007(7) = 1 lpap2006(7) = 0 
rpap2006(7) = 1 lpap2007(7) = 0 rpap2007(7) = 1  
 
ElseIf ervthsh51 = 3 Then  
 
lptz2006(7) = CDbl(Text1.Text) rptz2006(7) = 1 - lptz2006(7) lptz2007(7) 

= CDbl(Text2.Text) rptz2007(7) = 1 - lptz2007(7) lpap2006(7) = 
CDbl(Text3.Text) rpap2006(7) = 1 - lpap2006(7) lpap2007(7) = 

CDbl(Text4.Text) rpap2007(7) = 1 - lpap2007(7)  
 
End If  
 
er51 - 2  
 
temp(pntr, 0) = 5  
 
temp(pntr, 1) = ervthsh51  
 
temp(pntr, 2) = lptz2006(7) temp(pntr, 3) = rptz2006(7) temp(pntr, 4) = 
lptz2007(7) temp(pntr, 5) = rptz2007(7) temp(pntr, 6) = lpap2006(7) 
temp(pntr, 7) = rpap2006(7) temp(pntr, 8) = lpap2007(7) temp(pntr, 9) = 
rpap2007(7)  
 
pntr = pntr + 1  
 
previous = 7  
 
Select Case ervthsh51  
 Case 1  
 

Load er2 er2.Show Case 2  
 
posektos3(0) = (rptz2006(0) * rptz2006(7)) posektos3(1) = (rptz2007(0) * 
rptz2007(7)) posektos3(2) = (rpap2006(0) * rpap2006(7)) posektos3(3) = 
(rpap2007(0) * rpap2007(7)) Load apanthseis  
 
 apanthseis.Show Case 3  
 
posektos3(0) = (rptz2006(0) * rptz2006(7)) posektos3(1) = (rptz2007(0) * 
rptz2007(7)) posektos3(2) = (rpap2006(0) * rpap2006(7)) posektos3(3) = 
(rpap2007(0) * rpap2007(7)) Load er2  
 
 er2.Show End Select  
 
 Unload er51 Exit Sub  
 
Errorhandler:  
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 MsgBox "ΛΑΘΟΣ ΤΙΜΗ;;;" Exit Sub  
 
End Sub  
 
Private Sub Option1_Click(Index As Integer)  
 
ervthsh51 = Index + 1  
 
If Index = 2 Then  
 Frame1.Visible = True Text1.SetFocus  
 
Else  
 
 Frame1.Visible = False End If  
 
End Sub  
 
Private Sub Text1_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)  
 
If KeyCode = 13 Then Text2.SetFocus  
 
End Sub  
 
Private Sub Text2_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)  
 
If KeyCode = 13 Then Text3.SetFocus  
 
End Sub  
 
Private Sub Text3_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)  
 
er51 - 3  
 
 If KeyCode = 13 Then Text4.SetFocus End Sub  
 
Private Sub Text4_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)  
 If KeyCode = 13 Then Command1.SetFocus  
 
End Sub  
 
er6 - 1  
 
Private Sub Command1_Click()  
 
If ervthsh6 = 0 Then  
 
MsgBox "ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ" Exit Sub  
 
End If  
 
If ervthsh6 = 3 Then  
 
If Text1.Text = "" Or Text2.Text = "" Or Text3.Text = "" Or Text4.Text = 
"" Then  
 MsgBox "ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΕΔΙΑ"  
 
Exit Sub  
 
Else  
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Error GoTo Errorhandler  
 i = CDbl(Text1.Text) If (i < 0) Or (i > 1) Then  
 MsgBox "ΛΑΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ - ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ" Exit Sub  
 
End If  
 
Error GoTo Errorhandler  
 i = CDbl(Text2.Text) If (i < 0) Or (i > 1) Then  
 MsgBox "ΛΑΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ - ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ" Exit Sub  
 
End If  
 
Error GoTo Errorhandler  
 i = CDbl(Text3.Text) If (i < 0) Or (i > 1) Then MsgBox "ΛΑΘΟΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ - ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ" Exit Sub  
 
End If  
 
Error GoTo Errorhandler  
 i = CDbl(Text4.Text) If (i < 0) Or (i > 1) Then MsgBox "ΛΑΘΟΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ - ΔΙΟΡΘΏΣΤΕ" Exit Sub  
 
End If  
 
 End If End If  
 
ervthsh6 = 1 Then  
 If previous = 4 Then lptz2006(5) = 1  
 
rptz2006(5) = 0 lptz2007(5) = 1 rptz2007(5) = 0 lpap2006(5) = 1 
rpap2006(5) = 0 lpap2007(5) = 1 rpap2007(5) = 0  
 
ElseIf previous = 8 Then  
 lptz2006(9) = 1  
 

rptz2006(9) = 0 lptz2007(9) = 1 rptz2007(9) = 0 lpap2006(9) = 1 
rpap2006(9) = 0 lpap2007(9) = 1 rpap2007(9) = 0 End If  

 
ElseIf ervthsh6 = 2 Then If previous = 4 Then lptz2006(5) = 0  

 
rptz2006(5) = 1 lptz2007(5) = 0 rptz2007(5) = 1 lpap2006(5) = 0 
rpap2006(5) = 1 lpap2007(5) = 0 rpap2007(5) = 1  
 
ElseIf previous = 8 Then  
 lptz2006(9) = 0  
 
rptz2006(9) = 1  
 
er6- 2 
 
 

lptz2007(9) = 0 rptz2007(9) = 1 lpap2006(9) = 0 rpap2006(9) = 1 
lpap2007(9) = 0 rpap2007(9) = 1 End If  

 
ElseIf ervthsh6 = 3 Then  
 If previous = 4 Then  
 
 lptz2006(5) = CDbl(Text1.Text) rptz2006(5) = 1 - lptz2006(5) 
lptz2007(5) = CDbl(Text2.Text) rptz2007(5) = 1 - lptz2007(5) lpap2006(5) 
= CDbl(Text2.Text) rpap2006(5) = 1 - lpap2006(5) lpap2007(5) = 
CDbl(Text3.Text) rpap2007(5) = 1 - lpap2007(5)  



Διδακτορική διατριβή Κωνσταντίνου Σφακιανάκη   314 

ElseIf previous = 8 Then  
 lptz2006(9) = CDbl(Text1.Text) rptz2006(9) = 1 - lptz2006(9) 
lptz2007(9) = CDbl(Text2.Text) rptz2007(9) = 1 - lptz2007(9) lpap2006(9) 
= CDbl(Text3.Text) rpap2006(9) = 1 - lpap2006(9) lpap2007(9) = 
CDbl(Text4.Text) rpap2007(9) = 1 - lpap2007(9)  
End If  
 
End If  
 
temp(pntr, 0) = 6  
 
temp(pntr, 1) = ervthsh6 If previous = 4 Then  
 
 temp(pntr, 2) = lptz2006(5) temp(pntr, 3) = rptz2006(5) temp(pntr, 
4) = lptz2007(5) temp(pntr, 5) = rptz2007(5) temp(pntr, 6) = lpap2006(5) 
temp(pntr, 7) = rpap2006(5) temp(pntr, 8) = lpap2007(5) temp(pntr, 9) = 
rpap2007(5)  
ElseIf previous = 8 Then  
 temp(pntr, 2) = lptz2006(9) temp(pntr, 3) = rptz2006(9) temp(pntr, 
4) = lptz2007(9) temp(pntr, 5) = rptz2007(9) temp(pntr, 6) = lpap2006(9) 
temp(pntr, 7) = rpap2006(9) temp(pntr, 8) = lpap2007(9) temp(pntr, 9) = 
rpap2007(9)  
End If  
 
pntr = pntr + 1  
 
If previous = 4 Then  
 previous = 5  
 
Select Case ervthsh6  
 Case 1  
 
posstr2(0) = (lptz2006(0) * rptz2006(1) * lptz2006(4) * lptz2006(5)) 
posstr2(1) = (lptz2007(0) * rptz2007(1) * lptz2007(4) * lptz2007(5)) 
posstr2(2) = (lpap2006(0) * rpap2006(1) * lpap2006(4) * lpap2006(5)) 
posstr2(3) = (lpap2007(0) * rpap2007(1) * lpap2007(4) * lpap2007(5)) If 
both = 4 Then  
 
Load er5  
 
er5.Show  
 
ElseIf both = 40 Then  
 both = 0  
 
Load er5 er5.Show  
 
ElseIf both = 0 Then  
 Load er51  
 
er51.Show
Else 
 
 

Load apanthseis apanthseis.Show End If  
 
Case 2  
 
posstr31(0) = (lptz2006(0) * rptz2006(1) * lptz2006(4) * rptz2006(5)) 
posstr31(1) = (lptz2007(0) * rptz2007(1) * lptz2007(4) * rptz2007(5))  
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er6-3
 
 
posstr31(2) = (lpap2006(0) * rpap2006(1) * lpap2006(4) * rpap2006(5)) 
posstr31(3) = (lpap2007(0) * rpap2007(1) * lpap2007(4) * rpap2007(5)) If 
both = 4 Then  
 
Load er5  
 
er5.Show  
 
ElseIf both = 40 Then  
 both = 0  
 
Load er5 er5.Show  
 
ElseIf both = 0 Then  
 Load er51  
 
er51.Show
Else 
 
 

Load apanthseis apanthseis.Show End If  
 
Case 3  
 
posstr2(0) = (lptz2006(0) * rptz2006(1) * lptz2006(4) * lptz2006(5)) 
posstr2(1) = (lptz2007(0) * rptz2007(1) * lptz2007(4) * lptz2007(5)) 
posstr2(2) = (lpap2006(0) * rpap2006(1) * lpap2006(4) * lpap2006(5)) 
posstr2(3) = (lpap2007(0) * rpap2007(1) * lpap2007(4) * lpap2007(5)) 
posstr31(0) = (lptz2006(0) * rptz2006(1) * lptz2006(4) * rptz2006(5)) 
posstr31(1) = (lptz2007(0) * rptz2007(1) * lptz2007(4) * rptz2007(5)) 
posstr31(2) = (lpap2006(0) * rpap2006(1) * lpap2006(4) * rpap2006(5)) 
posstr31(3) = (lpap2007(0) * rpap2007(1) * lpap2007(4) * rpap2007(5)) If 
both = 4 Then  
 
Load er5  
 
er5.Show  
 
ElseIf both = 40 Then  
 both = 0  
 
Load er5 er5.Show  
 
ElseIf both = 0 Then  
 Load er51  
 
er51.Show
Else 
 
 

Load apanthseis apanthseis.Show End If  
 
End Select  
 
ElseIf previous = 8 Then  
 previous = 9  
 
Select Case ervthsh6  
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 Case 1  
 
posstr44(0) = (rptz2006(0) * lptz2006(7) * rptz2006(8) * lptz2006(9)) 
posstr44(1) = (rptz2007(0) * lptz2007(7) * rptz2007(8) * lptz2007(9)) 
posstr44(2) = (rpap2006(0) * lpap2006(7) * rpap2006(8) * lpap2006(9)) 
posstr44(3) = (rpap2007(0) * lpap2007(7) * rpap2007(8) * lpap2007(9)) 
Load apanthseis  
 
 apanthseis.Show Case 2  
 
posstr32(0) = (rptz2006(0) * lptz2006(7) * rptz2006(8) * rptz2006(9)) 
posstr32(1) = (rptz2007(0) * lptz2007(7) * rptz2007(8) * rptz2007(9)) 
posstr32(2) = (rpap2006(0) * lpap2006(7) * rpap2006(8) * rpap2006(9)) 
posstr32(3) = (rpap2007(0) * lpap2007(7) * rpap2007(8) * rpap2007(9)) 
Load apanthseis  
 
 apanthseis.Show Case 3  
 
posstr44(0) = (rptz2006(0) * lptz2006(7) * rptz2006(8) * lptz2006(9)) 
posstr44(1) = (rptz2007(0) * lptz2007(7) * rptz2007(8) * lptz2007(9)) 
posstr44(2) = (rpap2006(0) * lpap2006(7) * rpap2006(8) * lpap2006(9)) 
posstr44(3) = (rpap2007(0) * lpap2007(7) * rpap2007(8) * lpap2007(9)) 
posstr32(0) = (rptz2006(0) * lptz2006(7) * rptz2006(8) * rptz2006(9)) 
posstr32(1) = (rptz2007(0) * lptz2007(7) * rptz2007(8) * rptz2007(9)) 
posstr32(2) = (rpap2006(0) * lpap2006(7) * rpap2006(8) * rpap2006(9)) 
posstr32(3) = (rpap2007(0) * lpap2007(7) * rpap2007(8) * rpap2007(9)) 
Load apanthseis  
 
 apanthseis.Show End Select  
 
End If  
 
Unload er6 Exit Sub  
 
Errorhandler:  
 
er6 - 4  
 
 MsgBox "ΛΑΘΟΣ ΤΙΜΗ;;;" Exit Sub  
 
End Sub  
 
Private Sub Form_Load()  
 If previous = 4 Then  
 
 Label1.Caption = "ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΙΣ Π ΑΡΑΓΕΤΕ- ΜΕΤΑΠΩΛΕΙΤΕ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ ΩΣ 
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ?"  
 
ElseIf previous = 7 Then  
 
 Label1.Caption = "ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΙΣ 
ΠΑΡΑΓΕΤΕ- ΜΕΤΑΠΩΛΕΙΤΕ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ ΩΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ?"  
 
End If  
 
End Sub  
 
Private Sub Option1_Click(Index As Integer)  
 
ervthsh6 = Index + 1  



Διδακτορική διατριβή Κωνσταντίνου Σφακιανάκη   317 

 
If Index = 2 Then  
 Frame1.Visible = True Text1.SetFocus  
 
Else  
 
 Frame1.Visible = False End If  
 
End Sub  
 
Private Sub Text1_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)  
 If KeyCode = 13 Then Text2.SetFocus  
 
End Sub  
 
Private Sub Text2_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)  
 
If KeyCode = 13 Then Text3.SetFocus  
 
End Sub  
 
Private Sub Text3_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)  
 If KeyCode = 13 Then Text4.SetFocus  
 
End Sub  
 
Private Sub Text4_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)  
 If KeyCode = 13 Then Command1.SetFocus  
 
End Sub  
 
pososta2006 - 1  
 
Private Sub Command1_Click()  
 
Load apanthseis  
 
apanthseis.Show Unload pososta2006  
 
End Sub  
 
Private Sub Form_Load()  
 
Text1.Text = posstr1(0) Text2.Text = posstr2(0) Text3.Text = posstr3(0) 
Text4.Text = posstr4(0) Text5.Text = posektos(0) Text6.Text = posstr1(2) 
Text7.Text = posstr2(2) Text8.Text = posstr3(2) Text9.Text = posstr4(2) 
Text10.Text = posektos(2)  
 
End Sub  
 
pososta2007 - 1  
 
Private Sub Command1_Click()  
 
Load apanthseis  
 
apanthseis.Show Unload pososta2007  
 
End Sub  
 
Private Sub Form_Load()  
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Text1.Text = posstr1(1) Text2.Text = posstr2(1) Text3.Text = posstr3(1) 
Text4.Text = posstr4(1) Text5.Text = posektos(1) Text6.Text = posstr1(3) 
Text7.Text = posstr2(3) Text8.Text = posstr3(3) Text9.Text = posstr4(3) 
Text10.Text = posektos(3)  
 
End Sub  
 
Module1 - 1  
 
Public ervthsh1 As Integer Public ervthsh2 As Integer Public ervthsh3 As 
Integer Public ervthsh4 As Integer Public ervthsh5 As Integer Public 
ervthsh51 As Integer Public ervthsh6 As Integer Public etairia As 
Integer Public lptz2006(9) As Double Public lptz2007(9) As Double Public 
rptz2006(9) As Double Public rptz2007(9) As Double Public lpap2006(9) As 
Double Public lpap2007(9) As Double Public rpap2006(9) As Double Public 
rpap2007(9) As Double Public previous As Integer Public both As Integer 
Public posstr1(3) As Double Public posstr2(3) As Double Public 
posstr3(3) As Double Public posstr31(3) As Double Public posstr32(3) As 
Double Public posstr4(3) As Double Public posstr41(3) As Double Public 
posstr42(3) As Double Public posstr43(3) As Double Public posstr44(3) As 
Double Public posektos(3) As Double Public posektos1(3) As Double Public 
posektos2(3) As Double Public posektos3(3) As Double Public temp(10, 9) 
As Double Public pntr As Integer  
 
 


