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Πρόλογος 

 

Στόχος της εργασίας είναι η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση των  

δημοπρασιών και των χαρακτηριστικών τους. Η μελέτη των σύγχρονων 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών οδηγεί στον απώτερο στόχο, που είναι η καταγραφή 

τυπολογίας των ηλεκτρονικών δημοπρασιών βάσει βιβλιογραφικής επισκόπησης, 

έργο ιδιαίτερα δύσκολο και χρονοβόρο εξαιτίας της μεγάλης γκάμας των 

οικονομολόγων και ερευνητών που ασχολήθηκαν με το ζήτημα αυτό, αλλά 

κυρίως εξαιτίας της διαφορετικής οπτικής γωνίας, από τη στιγμή που ο καθένας 

από αυτούς προχώρησε σε ταξινόμηση λαμβάνοντας υπόψη του διαφορετικά 

κριτήρια. Μελετώντας τη μετάβαση από το παραδοσιακό μοντέλο δημοπρασιών 

στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, τα συνθετικά τμήματα και τη διαδικασία 

λειτουργίας μιας δημοπρασίας, συνυπολογίζοντας τα οφέλη που επιφέρει με τους 

κινδύνους που επιφυλάσσει, κατηγοριοποιώντας τους τύπους των δημοπρασιών 

με βάση διάφορα κριτήρια και τέλος προχωρώντας σε ανάλυση περιπτώσεων 

γνωστών ιστοσελίδων παροχής δημοπρασιών στην ξένη και ελληνική 

πραγματικότητα, μπορεί να σχηματίσει ο κάθε αναγνώστης  μια ολοκληρωμένη 

άποψη για το σύγχρονο αυτό μοντέλο του ηλεκτρονικού εμπορίου.       
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Περίληψη 

 

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες αποτελούν ένα από τα πιο δημοφιλή 

επιχειρησιακά μοντέλα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η είσοδος τους στην αγορά 

προσδιορίζεται χρονικά το 1995, με την έναρξη λειτουργίας του κορυφαίου 

ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου ebay. Ωστόσο η διείσδυση του Διαδικτύου 

(Internet) στις εμπορικές συναλλαγές αποτέλεσε το κομβικό σημείο για την 

εδραίωση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.  

Αρχικά, γίνεται μια προσπάθεια να αποσαφηνιστεί ο ορισμός τόσο των 

παραδοσιακών όσο και των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, καθώς επικρατεί μια 

γενικότερη σύγχυση όσον αφορά την εννοιολογική τους προσέγγιση. Μάλιστα, 

για την καλύτερη κατανόηση, γίνεται αναφορά στην ιστορική εξέλιξη τους, 

καθώς και σύγκριση μεταξύ των offline και online δημοπρασιών. Τέλος, 

περιγράφονται τα συνθετικά τμήματα και οι μεταβλητές μιας δημοπρασίας. 

(Κεφάλαιο 1).  

Στο δεύτερο κεφάλαιο οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες κατηγοριοποιούνται βάσει 

συγκεκριμένων κριτηρίων, έτσι όπως αυτά προκύπτουν από τη σχετική 

βιβλιογραφία. Στη συνέχεια, καταγράφεται η τυπολογία των ηλεκτρονικών 

δημοπρασιών και τέλος αναλύονται τα μοντέλα ηλεκτρονικών δημοπρασιών 

σύμφωνα με τη δυναμική διαμόρφωση τιμής. 

Στο επόμενο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 3), περιγράφεται η διαδικασία της λειτουργίας 

της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, η τεχνολογία που χρησιμοποιείται καθώς και οι 

παράγοντες που την επηρεάζουν. Έπειτα, αναλύονται τα οφέλη για κάθε 

συμμετέχοντα της δημοπρασίας, όπως επίσης και οι περιορισμοί-κίνδυνοι που 

προκύπτουν. Τέλος, γίνεται αναφορά για τη μελλοντική εξέλιξη των 

δημοπρασιών.   

Στο τελευταίο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 4), δίνεται έμφαση στην μελέτη αντίστοιχων 

πρακτικών ξένης  (eBay) και ελληνικής πραγματικότητας (eMarket και 

Ricardo.gr). Γίνεται αναφορά εν συντομία στα πιο σημαντικά διεθνή και 

ελληνικά site ηλεκτρονικών δημοπρασιών , καθώς και στα κριτήρια  

αξιολόγησης ιστοσελίδων παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών δημοπρασιών. 
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Λέξεις Κλειδιά 

 

• Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

• Ηλεκτρονική Δημοπρασία 

• Online αγορές 

• Διαδίκτυο 

• Επιχειρησιακά Μοντέλα 

• Κριτήρια Ταξινόμησης 

• Δυναμική Διαμόρφωση Τιμής 

• RFQ (request for quote) 
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Κεφάλαιο 1ο 

Η μετάβαση από το παραδοσιακό μοντέλο των δημοπρασιών στις 

Ηλεκτρονικές δημοπρασίες 
 

 

 

1.1 Ορισμός παραδοσιακής ή αναλογικής δημοπρασίας 

 
Η έννοια της παραδοσιακής ή αναλογικής δημοπρασίας είναι γνωστή, κατά 

προσέγγιση, στους περισσότερους ανθρώπους. Η δημοπρασία (auction) αποτελεί 

ένα μηχανισμό λειτουργίας μιας αγοράς, όπου: 

– Ένας πωλητής τοποθετεί ένα προϊόν προς πώληση 

– Οι αγοραστές κάνουν προσφορές μέχρι η δημοπρασία να φτάσει στο τελικό 

στάδιο και 

– Ο πωλητής καταχωρεί το προϊόν σε έναν αγοραστή. 

 

Στην οικονομική θεωρία, μια δημοπρασία αναφέρεται ουσιαστικά σε 

οποιοδήποτε μηχανισμό ή σύνολο κανόνων εμπορικών συναλλαγών κατά τη 

διάρκεια μιας ανταλλαγής. Όμως, σύμφωνα με διάφορους οικονομολόγους ο 

ορισμός της δημοπρασίας έχει διαφορετικές έννοιες. Πολλοί επιστήμονες 

προσπάθησαν να δώσουν ένα σαφή ορισμό των δημοπρασιών. Στον Πίνακα 1.1 

που ακολουθεί, παρατίθενται οι σημαντικότερες εννοιολογικές προσεγγίσεις, 

έτσι όπως χρονολογικά αποδόθηκαν: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: Εννοιολογικές προσεγγίσεις δημοπρασιών 

 

Συγγραφέας Ορισμός auction 
Vickrey, W.,1961 «Δημοπρασία είναι ένας 

διαπραγματευτικός μηχανισμός για την 

πώληση και αγορά αγαθών 
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απροσδιόριστης αξίας». 

 
McAffe J.C and McMillan, 1987 «…είναι μία διαδικασία αγοράς και 

πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών 

προσφέροντας πλειοδότηση, 

παίρνοντας πλειοδοτήσεις και πώληση 

στον πιο ψηλό πλειοδότη. Στην 

οικονομική θεωρία μια δημοπρασία 

μπορεί να αναφερθεί σε οποιοδήποτε 

μηχανισμό ή σε ένα σύνολο κανόνων 

εμπορικών συναλλαγών για την 

ανταλλαγή». 

Milgrom, 1989 «…είναι μία μέθοδος προσδιορισμού 

των τιμών μέσα στην αγορά όταν 

υπάρχει ανταγωνισμός περιέχοντας μη 

καθορισμένα προϊόντα που δεν έχουν 

σταθερές τιμές». 

Parente, Venkataraman, Fizel, Millet , 

2004 

 

«…είναι μία μέθοδος για κατανομή και 

προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών». 

Turban, 2008 «…είναι ένας μηχανισμός της αγοράς, 

που χρησιμοποιεί μια ανταγωνιστική 

διαδικασία κατά την οποία ένας 

πωλητής δέχεται ακολουθιακές 

προσφορές από αγοραστές 

(προωθητική δημοπρασία) ή ένας 

αγοραστής δέχεται προσφορές από 

πωλητές (αντίστροφη δημοπρασία). Οι 

τιμές καθορίζονται δυναμικά με βάση 

τις προσφορές». 
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Θέλοντας να δώσουμε ένα γενικότερο ορισμό ο οποίος θα περιλαμβάνει τόσο 

τους παραπάνω, όσο και πολλούς άλλους που έχουν διατυπωθεί, θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι: 

 

«Οι δημοπρασίες (auctions), είναι ένας διαπραγματευτικός μηχανισμός για την 

πώληση και αγορά αγαθών όπου ένας πωλητής τοποθετεί ένα προϊόν προς 

πώληση, οι αγοραστές κάνουν προσφορές μέχρι η δημοπρασία να φτάσει στο 

τελικό στάδιο και  ο πωλητής καταχωρεί το προϊόν σε έναν αγοραστή». 

 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Vickrey είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους 

οικονομολόγους της ιστορίας μας και μάλιστα έχει κερδίσει το Νόμπελ 

Οικονομίας το 1996. 

 

 
1.1.1 Ιστορική αναδρομή δημοπρασιών 
 

Η λέξη δημοπρασία προέρχεται από το δήμος + πιπράσκω ( = πουλώ), ενώ στα 

αγγλικά η λέξη «auction» προέρχεται από την Λατινική λέξη «augere» που 

σημαίνει «αυξάνω». Για πολλά χρόνια, οι δημοπρασίες αποτελούσαν έναν 

σχετικά ασυνήθιστο τρόπο για την διαπραγμάτευση της ανταλλαγής των αγαθών 

και των προϊόντων. Στην πράξη, η ανταλλαγή γίνονταν μέσω του παζαρέματος. 

Πράγματι, πριν από το δέκατο έβδομο αιώνα οι δημοπρασίες που διεξάχθηκαν 

ήταν σποραδικές και σπάνιες. Εν τούτοις, οι δημοπρασίες έχουν μια μεγάλη 

ιστορία, που έχει καταγραφεί από 500 Π.Χ. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, οι 

δημοπρασίες γυναικών με σκοπό το γάμο διεξάγονταν ετησίως στη Βαβυλώνα. 

Οι δημοπρασίες άρχισαν με τον πλειστηριαστή να προσφέρει την πιο όμορφη 

γυναίκα και στη συνέχεια ακλουθούσαν οι υπόλοιπες προσφορές, δηλαδή οι 

λιγότερο όμορφες.  

Κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, οι Ρωμαίοι συνήθισαν να 

δημοπρατούν τα λάφυρα πολέμου και τους σκλάβους τους οποίους 

κατακτούσαν. Επίσης χρησιμοποιούσαν δημοπρασίες για να ρευστοποιήσουν τα 

περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών, των οποίων η ιδιοκτησία είχε κατασχεθεί. 

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές δημοπρασίες στην ιστορία πραγματοποιήθηκε 
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το 193 Μ.Χ., όταν τέθηκε ολόκληρη ρωμαϊκή αυτοκρατορία σε δημοπρασία από 

την Πραιτοριανή Φρουρά.  

Κατά τη διάρκεια του δέκατου έβδομου και δέκατου όγδοου αιώνα σε μερικά 

μέρη της Αγγλίας χρησιμοποιήθηκε για πώληση των αγαθών η  λεγόμενη 

“δημοπρασία από κερί” (auction by candle). Η δημοπρασία αυτή  ξεκινούσε με 

το άναμμα ενός κεριού και όσο το κερί άναβε οι συμμετέχοντες υπέβαλαν τις 

προσφορές τους. Νικητής της δημοπρασίας ήταν εκείνος που υπέβαλε την 

υψηλότερη προσφορά την ώρα που το κερί έσβηνε.  

Με το πέρασμα των χρόνων τα είδη των αντικειμένων που πωλούνταν σε 

δημοπρασίες αυξήθηκαν εντυπωσιακά. Αντίκες και έργα τέχνης συχνά «έβγαιναν 

στο σφυρί». Πολυάριθμα είδη εμπορευμάτων από καπνό, ψάρια και λουλούδια 

μέχρι μέταλλα και ράβδους χρυσού πωλούνταν μέσω δημοπρασιών. Επίσης 

αξίζει να αναφέρουμε ότι μια από τις πιο σημαντικές χρήσεις της δημοπρασίας 

ήταν να διευκολύνει τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων δημόσιων 

επιχειρήσεων σε ιδιωτικά «χέρια». Έτσι, πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις 

βιομηχανικών επιχειρήσεων στην Ανατολική Ευρώπη και στην πρώην Σοβιετική 

Ένωση, καθώς και πωλήσεις συστημάτων μεταφοράς στην Αγγλία και στην 

Σκανδιναβία. Παραδοσιακά, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης φυσικών πηγών από 

δημόσια περιουσία, όπως δικαιώματα ξυλείας και εκμισθώσεις γης με πετρέλαιο, 

πουλήθηκαν μέσω δημοπρασιών. 

Ο παλαιότερος Οίκος Δημοπρασιών σ’ όλο τον κόσμο είναι ο Οίκος 

Δημοπρασιών της Στοκχόλμης (Stockholms Auktionsverk), όπου ιδρύθηκε στη 

Σουηδία το 1674. Στα τέλη του δέκατου όγδοου αιώνα, αμέσως μετά τη Γαλλική 

Επανάσταση, διάφορα είδη τέχνης πωλούνταν σε δημοπρασίες οποίες 

διεξάγονταν σε ταβέρνες και καφετέριες. Ο δεύτερος μεγαλύτερος στον κόσμο 

Οίκος Δημοπρασιών, ο Sotheby , πραγματοποίησε την πρώτη δημοπρασία του το 

1744, ενώ ο μεγαλύτερος Οίκος Δημοπρασιών, ο Christie, ιδρύθηκε περίπου το 

1766. Άλλοι Οίκοι Δημοπρασιών που είναι ακόμα σε λειτουργία είναι ο 

Dorotheum (1707), ο Bonhams (1793), οι Phillips de Pury & Company (1796), ο 

Freeman' s (1805) και οι Lyon & Turnbull (1826).  

Κατά τη διάρκεια του αμερικανικού εμφύλιου πολέμου, τα αγαθά που 

καταλήφθηκαν από τους στρατούς, πωλήθηκαν σε δημοπρασία που 

πραγματοποίησε ο συνταγματάρχης του τμήματος. Γι’ αυτό και κάποιοι 

σύγχρονοι πλειστηριαστές των ΗΠΑ φέρνουν τον ανεπίσημο τίτλο “colonel”. 
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Στη σύγχρονη εποχή, η χρήση του Παγκόσμιου Διαδικτύου στις δημοπρασίες 

έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Σήμερα παρατηρείται μια τεράστια αύξηση στον 

αριθμό των ιστοχώρων στο Internet, όπου ο καθένας μπορεί να τοποθετήσει 

αντικείμενα προς πώληση κάτω από κάποιους κανόνες δημοπρασιών, με 

αποτέλεσμα να γίνεται λόγος για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες. 

 

 

 

1.1.2 Θεωρίες Διαπραγματεύσεων 

 

Οι δημοπρασίες και οι θεωρίες διαπραγμάτευσης αναπτύχθηκαν ξεχωριστά. Η 

βιβλιογραφία των διαπραγματεύσεων είναι τεράστια, περιλαμβάνοντας την 

θεωρία των παιγνίων (game theory), (John von Neumann et al, 1944), του 

παζαρέματος (bargaining), της αντιμαχόμενης ανάλυσης (conflict resolution) και 

του Management Science/Operations Research, και αποτελεί πολύτιμο εργαλείο 

για τους διαπραγματευτές, ώστε να κλείσουν τους διακανονισμούς. Είναι γνωστό 

ότι η θεωρία των παιγνίων είναι ο κοινός παρονομαστής μεταξύ της 

δημοπρασίας και της διαπραγμάτευσης, όπου οι επικρατέστεροι συμμετέχοντες ή 

οι κυρίαρχες στρατηγικές προσδιορίζουν την τελική τιμή του αγαθού και την 

έκβαση της δημοπρασίας. 

Τα τελευταία 30 χρόνια, η θεωρία παιγνίων έχει βρει ευρύτατη εφαρμογή στα 

οικονομικά, όπου ολόκληροι κλάδοι στηρίζονται στις στρατηγικές μεθόδους της, 

όπως ο σχεδιασμός μηχανισμών (mechanism design) με σπουδαιότερο υποκλάδο 

τον σχεδιασμό δημοπρασιών. 

Το παζάρεμα είναι ένας τύπος διαπραγμάτευσης στον οποίο ο αγοραστής και ο 

πωλητής ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας διαπραγματεύονται την τιμή που θα 

καταβληθεί και τη φύση της συναλλαγής που θα πραγματοποιηθεί όταν επαρθεί 

τελικά μια συμφωνία. Η διαπραγμάτευση είναι μια εναλλακτική στρατηγική 

τιμολόγησης για τον  καθορισμό της τιμής. 

Η επίλυση  της αντιμαχόμενης ανάλυσης (conflict resolution) και του 

Management Science/Operations Research είναι μια σειρά διαδικασιών που 

στοχεύουν στην εξάλειψη των πηγών της σύγκρουσης. Οι διαδικασίες αυτές 

περιλαμβάνουν τη διαπραγμάτευση (negotiation), τη μεσολάβηση (mediation) 

και τη διπλωματία (diplomacy). 
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 Οι μοναδικοί μηχανισμοί, που οι οικονομολόγοι μελέτησαν από κοινού είναι η 

δημοπρασία Υψηλότερης Τιμής (ή αλλιώς η Αγγλική δημοπρασία), η 

δημοπρασία Χαμηλότερης Τιμής (ή αλλιώς Ολλανδική δημοπρασία) και η 

δημοπρασία δεύτερης υψηλότερης τιμής (ή αλλιώς η Vickrey δημοπρασία). 

Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατέληξαν σε multi-unit δημοπρασίες, όπου οι 

πλειοδότες δεν περιορίζονται στο να αγοράσουν μόνο ενός είδους εμπορεύματος. 

Μια άλλη ανάπτυξη στην έρευνα δημοπρασιών είναι οι συνδυαστικές 

(combinatorial) δημοπρασίες, όπου οι πλειοδότες στοχεύουν σε δέσμη αγαθών 

αντί σε ένα μόνο αγαθό, την οποία και θα αναλύσουμε στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

 

1.1.3 Μορφές Δημοπρασιών 

 

Οι δημοπρασίες, όπως ήδη έχουμε αναφέρει διεξάγονται, είτε με το παραδοσιακό 

τρόπο (αναλογικές δημοπρασίες), είτε με ηλεκτρονικό τρόπο (ηλεκτρονικές 

δημοπρασίες). Οι οικονομολόγοι, που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο μοντέλο 

του ηλεκτρονικού εμπορίου, προσπάθησαν να κατηγοριοποιήσουν τις 

δημοπρασίες χρησιμοποιώντας ο καθένας απ’ αυτούς διαφορετικά κριτήρια 

(όπως τιμή, προσφερόμενη ποσότητα, ποιότητα, χρονική διάρκεια, τεχνικά και 

οικονομικά χαρακτηριστικά). Έτσι η ταξινόμηση των τύπων (ή αλλιώς 

μοντέλων) τόσο των κλασσικών όσο και των ηλεκτρονικών δημοπρασιών 

αποτελεί σήμερα μια δύσκολη υπόθεση, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση 

από τη στιγμή που ο κάθε ερευνητής προχώρησε στην κατηγοριοποίηση τους 

αναλύοντας τις δημοπρασίες από διαφορετική οπτική γωνία. Στο επόμενο 

κεφάλαιο παρατίθεται η ταξινόμηση των δημοπρασιών σύμφωνα με τα κριτήρια 

που οι βασικότεροι ερευνητές ανέλυσαν.  
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1.2 Ηλεκτρονικό Εμπόριο/Επιχειρείν και Δημοπρασίες 

 
1.2.1 Ορισμός του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) περιγράφει τη διαδικασία αγοράς, 

πώλησης, μεταφοράς ή ανταλλαγής προϊόντων, υπηρεσιών ή πληροφοριών μέσω 

δικτύου υπολογιστών, περιλαμβανομένου και του Internet. Σύμφωνα με τον 

γκουρού του management Peter Drucker (2002) κανένας δεν μπορούσε να 

προβλέψει για το ηλεκτρονικό εμπόριο πριν δέκα ή δεκαπέντε χρόνια και 

μάλιστα η εκρηκτική εμφάνιση του Internet ως το κύριο, παγκόσμιο κανάλι 

διανομής για αγαθά, υπηρεσίες και για διοικητικές και επαγγελματικές θέσεις 

αλλάζει εκ βάθρων την οικονομία στο σύνολο της. Ορισμένοι χρησιμοποιώντας 

τον όρο «ηλεκτρονικό εμπόριο» αναφέρονται μόνο στις συναλλαγές που 

πραγματοποιούνται ανάμεσα σε επιχειρηματικούς εταίρους. Έτσι, υπάρχει ένας 

ευρύτερος ορισμός του ηλεκτρονικού εμπορίου, το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-

business), που περιλαμβάνει εκτός από την αγορά και την πώληση αγαθών και 

υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση πελατών, την συνεργασία με επιχειρηματικούς 

εταίρους, αλλά και την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσα σε ένα 

οργανισμό. Ουσιαστικά, το ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι η χρήση του Internet 

και άλλων τεχνολογιών των πληροφοριών για υποστήριξη του εμπορίου και για 

τη βελτίωση της απόδοσης μια επιχείρησης (McKay and Marsall, 2004).  

Σε μερικές περιπτώσεις, οι όροι ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν 

χρησιμοποιούνται εναλλακτικά (http://www.cio.com/). Αλλά για τους 

ακριβολόγους το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αναφέρεται μόνο σε 

συναλλαγές σε απευθείας σύνδεση (on line transactions). Ο όρος του 

ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) καλύπτει τις συναλλαγές σε απευθείας 

σύνδεση, αλλά αναφέρεται επίσης στις ανταλλαγές των πληροφοριών σε 

απευθείας σύνδεση, Από αυτή την άποψη, το ηλεκτρονικό επιχειρείν  

επικαλύπτει το ηλεκτρονικό εμπόριο με τις αρχές που εσωκλείει για τις 

επιχειρηματικές διαδικασίες ,για την τεχνολογία, για την ροή των πληροφοριών 

και για τους χρήστες, κατά την διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες της. 

Εμείς στην παρούσα εργασία θα εξετάσουμε τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες ως  

έναν μηχανισμό της αγοράς στο ηλεκτρονικό εμπόριο (Nissanoff 2006). 
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1.2.2 Ιστορική εξέλιξη των ηλεκτρονικών δημοπρασιών 

Η πρόσφατη ανάπτυξη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, όπως είδαμε, έχει τις 

ρίζες της στη θεωρία της δημοπρασίας (Μigrom (1989) και Rothkopf and 

Harstad (1994) και της διαπραγμάτευσης Raiffa(1982), Teich et al. (1994). Όμως 

πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε η σφοδρή ανάπτυξη της τεχνολογίας και του 

διαδικτύου παρέχοντας την δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε πολλές 

καθημερινές εργασίες ηλεκτρονικά, μεταξύ αυτών είναι και οι δημοπρασίες, οι 

οποίες από το 1995 μπορούν να διεξάγονται κι αυτές μέσω του διαδικτύου. 

Θέτουμε ως ημερομηνία έναρξης των ηλεκτρονικών δημοπρασιών την έναρξη 

λειτουργίας του κορυφαίου ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου ebay. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών δημοπρασιών είναι 

τεράστια με αποτέλεσμα να αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο φαινόμενο του 

διαδικτύου. Μεμονωμένοι καταναλωτές και εταιρίες μπορούν να συμμετάσχουν 

σ’ αυτήν την ταχέως εξελισσόμενη μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου και ο κλάδος 

των δημοπρασιών στο Internet προβλεπόταν ότι θα φτάσει σε πολύ υψηλό 

επίπεδο πωλήσεων μέχρι το 2010, πράγμα και που αποδείχτηκε, τουλάχιστον 

μέχρι σήμερα. 

 

   1.2.3 Οικονομικά και στατιστικά αποτελέσματα των ηλεκτρονικών 

δημοπρασιών στην Ελλάδα 

Την τελευταία πενταετία, μετά από σχετικές οδηγίες, έχει αρχίσει να 

δραστηριοποιείται η Εθνική Επιτροπή Ηλεκτρονικού Εμπορίου για την 

προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με 

στατιστικά στοιχεία της CosmoONE, από την 25η Ιανουαρίου 2001 έως την 30η 

Απριλίου 2009, η αξία συναλλαγών στην Ηλεκτρονική Αγορά της Ελλάδος, 

ανέρχεται σε € 1.871.430.143 σε σύνολο 81.574 παραγγελιών. 

Τα στατιστικά αποτελέσματα για τις Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες, από την 23η 

Μαΐου 2001 έως την 30η Απριλίου 2009, παρατίθενται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 
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        ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2: Στοιχεία Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών 

   Πηγή: www.cosmo‐one.gr 

 

 

1.3 Σύγκριση μεταξύ Παραδοσιακών και Ηλεκτρονικών αγορών 
 

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες είναι παρόμοιες με τις παραδοσιακές δημοπρασίες 

ως προς τη διαδικασία λειτουργίας και τη γενική φιλοσοφία. Φυσικά 

παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από το ότι οι πρώτες διεξάγονται μέσω ενός 

ηλεκτρονικού υπολογιστή μέχρι το γεγονός ότι κάποια είδη δημοπρασιών δεν 

μπορούν να διεξαχθούν με παραδοσιακό τρόπο. Παρακάτω αναλύονται οι 

βασικότερες διαφορές των ηλεκτρονικών και παραδοσιακών δημοπρασιών. Οι 

offline δημοπρασίες συνεχίζουν να είναι πολύ δημοφιλείς και στις μέρες μας. 

Ωστόσο ο αριθμός των ειδών σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες είναι πια σημαντικά 

μεγαλύτερος και ολοένα αυξάνεται.  

 
 Διαφορές μεταξύ ηλεκτρονικών και παραδοσιακών δημοπρασιών 

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες διαφέρουν από τις παραδοσιακές δημοπρασίες με 

διάφορους τρόπους. Κατ' αρχήν, η ταχύτητα των πληροφοριών στις on line 

δημοπρασίες είναι γρήγορη, με τη στιγμιαία επικοινωνία και ανατροφοδότηση. 

Δεύτερον, το κόστος της επαφής μεταξύ των πλειοδοτών μειώνεται πολύ μέσω 

της χρήσης ενός πεπειραμένου μεσάζοντος, ενός τρίτου διαμεσολαβητή που 

εισάγει τους καταρτισμένους προμηθευτές στους αγοραστές και αντίστροφα, και 
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διαχειρίζεται τις εμπορικές διαδικασίες. Τρίτον, σημαντικό χαρακτηριστικό των 

ηλεκτρονικών αγορών είναι ότι δεν περιορίζονται από γεωγραφικά και πολιτικά 

σύνορα, δεδομένου ότι είναι δυνατή η ασύγχρονη προσφορά και οι πλειοδότες 

είναι σε θέση να συμμετέχουν απ’ όλο τον κόσμο. Τέταρτον, στις ηλεκτρονικές 

δημοπρασίες ο χρόνος διαπραγμάτευσης και προετοιμασίας μειώνεται 

καθοριστικά. Τέλος, στις σύγχρονες δημοπρασίες μπορεί να διατηρηθεί η 

ανωνυμία των πλειοδοτών, από τη στιγμή που δεν επιτρέπεται στους 

συμμετέχοντες να γνωρίζουν τη ταυτότητα ή τον αριθμό των συμμετεχόντων 

κατά τη διαδικασία της δημοπρασίας. 

 

 

1.4 Εννοιολογικές Προσεγγίσεις Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών 
Από το 1995 όπου άρχισαν να διεξάγονται οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες, 

διάφορες μελέτες έγιναν από ερευνητές που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο 

θέμα. Η διαφορετική οπτική γωνία των ειδικών μοιραία οδήγησε σε 

διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τον σαφή καθορισμό των ηλεκτρονικών 

δημοπρασιών. Πολλοί επιστήμονες προσπάθησαν μέσα από το ερευνητικό τους 

έργο να δώσουν ένα σαφή ορισμό των ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Στον Πίνακα 

1.2 που ακολουθεί, παρατίθενται οι σημαντικότερες εννοιολογικές προσεγγίσεις, 

έτσι όπως χρονολογικά αποδόθηκαν από τα πρώτα χρόνια εμφάνισης τους έως 

και σήμερα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3: Εννοιολογικές προσεγγίσεις ηλεκτρονικών 

                          δημοπρασιών 

Συγγραφέας Ορισμός e-auction 
  

  

Beam & Segev, 1997 «…είναι μία ειδική περίπτωση των 

αυτοματοποιημένων 

διαπραγματεύσεων (automated 

negotiations)». 
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Pouloudi, Paarlberg & Van Heck, 2001 «…δεν αποτελούν παρά ορισμένους 

εικονικούς χώρους κοινοτήτων». 

 

Wurman, Wellman & Walsh, 2002 «…αποτελούν απλούς ενδιαμέσους 
χώρους οι οποίοι και διευκολύνουν την 
διαπραγμάτευση πλήθους αγοραίων 
συναλλαγών προϊόντων και 
υπηρεσιών, εκφράζοντας μάλιστα 
ποσοτικοποιημένες επιθυμίες για 
συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες 
οι οποίες και με την σειρά τους 
εκφράζονται μέσω αντίστοιχων 
αγοραίων τιμών προσφοράς». 

 

Meij, Paul & Van Heck, 2003 «…αναφέρονται σε 
αυτοματοποιημένες δημοπρασίες του 
παγκόσμιου ιστού όπου και η όλη 
επικοινωνία λαμβάνει χώρα μέσω του 
διαδικτύου». 

 

Prakobpol &  Permpoontanalarp, 2003 

 

«…είναι δημοπρασίες στις οποίες οι 

αντίστοιχες προτάσεις προσφορών 

υποβάλλονται μέσω του διαδικτύου». 

 

Möllenberger, 2004 «…είναι εικονικές αγορές (virtual 

marketplaces) οι οποίες στηρίζονται σε 

υπηρεσίες και πρωτόκολλα του 

διαδικτύου για την διεξαγωγή 

δημοπρασιών». 

 

 
Θέλοντας να δώσουμε ένα γενικότερο ορισμό ο οποίος θα περιλαμβάνει τόσο 

τους παραπάνω, όσο και πολλούς άλλους που έχουν διατυπωθεί, θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι: 
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«Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες είναι ένας μηχανισμός της αγοράς με βάση τον 

οποίο οι αγοραστές κάνουν προσφορές και οι πωλητές προσφέρουν είδη. Οι 

δημοπρασίες, που είναι μια μέθοδος εμπορικής συναλλαγής, διαχειρίζονται 

προϊόντα και υπηρεσίες, για τις οποίες τα συμβατικά κανάλια της αγοράς δεν 

είναι ιδιαιτέρως αποδοτικά. Χαρακτηριστικό στοιχείο μιας δημοπρασίας 

αποτελεί η ανταγωνιστική και δυναμική φύση με την οποία επιτυγχάνεται μια 

τελική τιμή.».  

 

 

 

1.5 Συνθετικά τμήματα-μεταβλητές μιας δημοπρασίας 

 
Οι βασικές οντότητες κατά τη διεξαγωγή μιας δημοπρασίας είναι τρεις: 

 

1. Ο πλειστηριαστής, δηλαδή η οντότητα που διενεργεί τη διαδικασία της 

δημοπρασίας. Είναι η οντότητα η οποία διαμορφώνει αλλά και ρυθμίζει το 

γενικότερο πλαίσιο πραγματοποίησης μιας δημοπρασίας λειτουργώντας, είτε 

ως ένας απλός τρίτος ενδιάμεσος (intermediate), δηλαδή μια πλατφόρμα 

πραγματοποίησης αγοραπωλησιών, είτε ως μία συμβεβλημένη τις 

περισσότερες φορές με άλλες οντότητες μονάδα, η οποία και προβαίνει στην 

πώληση ιδίων ή μη προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

2. Ο αγοραστής,  

3. Ο πωλητής ή ο προμηθευτής,   

 

Οι οντότητες αυτές, όπως φαίνεται και στο έκθεμα 1.1, βρίσκονται σε συνεχή 

αλληλεπίδραση και ανταλλάσσουν διαρκώς πληροφορίες κατά τη διάρκεια της 

συναλλαγής.  
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 1.1: Η αλληλεπίδραση μεταξύ των οντοτήτων-μερών 

της δημοπρασίας 

 
Πηγή: Klein Stefan (1997). Introduction to Electronic Auction. Published in Electronic Markets, Vol. 

7, Issue 4 1997, p. 3-6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 1.2: Τα βασικά στοιχεία των δημοπρασιών 
 

 
 

Οι δημοπρασίες τυπικά ταξινομούνται σύμφωνα με τα εμπορικά αντικείμενα 

(trade objects) (Beckmann και λοιποί. 1997), την υποστήριξη διανομής 

(distribution support) ή προμήθειας (procurement support) (Heck Vervest 1998) 

και σύμφωνα με τους κανόνες εμπορικών συναλλαγών (rule base). Η ποικιλία 

των πιθανών αντικειμένων που κυκλοφορούν στο εμπόριο στις δημοπρασίες 

μπορεί να διακριθεί σε τρεις ευρείες κατηγορίες:  

· Για τα προϊόντα, οι δημοπρασίες βελτιώνουν τη διαφάνεια αγοράς και 

διευκολύνουν τον ειδικό προσδιορισμό τιμών.  

· Για τα φθαρτά (perishable) προϊόντα υπό την ευρύτερη έννοια αγοράς, όπως 

τα αποθέματα , οι δημοπρασίες προσελκύουν τους πιθανούς αγοραστές και 

διακρίνουν κανάλια που επιτρέπουν στους προμηθευτές να διατηρήσουν ένα 

διαφορετικό επίπεδο τιμών στα παραδοσιακά δίκτυα πώλησης. 
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 · Για τα προϊόντα με περιορισμένη διαθεσιμότητα, όπως τα έργα Καλών 

Τεχνών, των συλλεκτικών ειδών ή των συχνοτήτων επικοινωνίας, οι 

δημοπρασίες είναι θεσμοποιημένες διαδικασίες για τον προσδιορισμό τιμών. Η 

συγκέντρωση των πιθανών αγοραστών και πωλητών οδηγεί στη δημιουργία 

αγοράς με πιο διαφανείς σχέσεις μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.  

 

Πολυάριθμοι κανόνες έχουν αναπτυχθεί όσο αφορά τη διαδικασία εμπορικών 

συναλλαγών, και ιδιαίτερα ο αριθμός και η έκθεση των προσφορών, καθώς και 

η εμπορικής εκτέλεση. Ο Reck (1994) έχει ταξινόμηση τις δημοπρασίες με 

βάση:   

· τον αριθμό των προσφορών  από κάθε πλευρά αγοράς 

 · τη μορφή των προσφορών (ιδιωτικές - κοινού)  

· τον αριθμός των ειδών που αγοράζονται και που πωλούνται ανά συναλλαγή 

 · την ύπαρξη της αλληλουχίας των κανόνων  

· το περιστατικό των συναλλαγών (περιοδικών - συνεχής) και του μηχανισμού 

διαταγής. 

 Έχει διευκρινίσει ένα σύνολο γενικών κανόνων και έχει δείξει πώς αυτοί 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σχεδιάσουν τους νέους τύπους των 

δημοπρασιών ( Reck, 1997). 

Ένα ευρύ σύνολο κανόνων καθορίζει τη φάση υλοποίησης, την ανταλλαγή και 

την μεταφορά των αγαθών και των πληρωμών. Οι αμοιβές και οι καταθέσεις 

συμβάλλουν στην αξιοπιστία των αγοραστών. Ο διαχωρισμός της διαδικασίας 

του προσδιορισμού των τιμών και της μεταφοράς των εμπορικών αντικειμένων 

έχει βελτιώσει την αποδοτικότητα των δημοπρασιών. Τα εμπορικά αντικείμενα 

μεταφέρονται μόνο αφότου έχουν πωληθεί. Αυτοί οι κανόνες συμπληρώνουν 

τους κανόνες για τη διαδικασία του προσδιορισμού τιμών (βλ. Heck και λοιποί. 

1997). Η επιβολή αυτών των κανόνων εγγυάται και τη σωστή εκτέλεση των 

εμπορικών συναλλαγών και είναι εξαιρετικά σημαντική σε ένα ηλεκτρονικό 

περιβάλλον. 
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Σύμφωνα με τον Bandvopadhyay και Wolfe (2004) μερικές από τις βασικές 

μεταβλητές είναι η αλληλεπίδραση χρηστών, οι προσφορές προϊόντων, το 

επίπεδο εμπιστοσύνης, ο ρυθμός ανάπτυξης και υιοθέτησης, η δικτύωση, το 

επίπεδο δέσμευσης, και οι επιλογές πληρωμής. Οι μεταβλητές αυτές 

καθορίζουν την επιτυχία ή την αποτυχία των online auctions models.  
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Κεφάλαιο 2ο 
Τυπολογία Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών (e-auctions) 

 

2.1  Τύποι Μοντέλων Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών ανάλογα με 

διάφορα κριτήρια κατηγοριοποίησης/ταξινόμησης  
 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ότι 

επιτρέπει τη δημιουργία νέων επιχειρησιακών μοντέλων. Ένα επιχειρηματικό ή 

επιχειρησιακό μοντέλο (business model) είναι μια μέθοδος εμπορικών 

δραστηριοτήτων, με βάση την οποία μια εταιρεία μπορεί να παράγει έσοδα για 

να υποστηρίζει τον εαυτό της. Καθορίζει, δηλαδή, σε ποιο σημείο τοποθετείται η 

εταιρεία μέσα στην αλυσίδα οικονομικού οφέλους. 

Υπάρχουν πολλοί τύποι επιχειρησιακών μοντέλων του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Σύμφωνα με τους Rappa (2006), Currie (2004), Rossi et al. (2003) και Affuah και 

Tucci (2003), ένα από τα πιο συνηθισμένα business model του ηλεκτρονικού 

εμπορίου αποτελούν οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες.  

Η σχετική βιβλιογραφία μας πληροφορεί για την παρουσία ενός σημαντικού 

αριθμού βασικών τύπων ηλεκτρονικής δημοπράτησης, οι οποίοι διακρίνονται 

μεταξύ τους βάσει ορισμένων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, όπως αυτά της 

μορφής και του είδους των στοχευμένων κάθε φορά αγορών και συμμετεχόντων 

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

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

αλλά και των αντίστοιχων χρησιμοποιούμενων μηχανισμών τιμολόγησης τους. 

Πολλοί επιστήμονες προσπάθησαν μέσα από το ερευνητικό τους έργο να 

διαχωρίσουν με σαφή τρόπο την τυπολογία των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, 

αλλά ο καθένας τους, έχοντας διαφορετική οπτική γωνία και χρησιμοποιώντας 

διαφορετικά κριτήρια ταξινόμησης, μοιραία οδηγήθηκαν σε διαφορετικές 

προσεγγίσεις όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των τύπων των ηλεκτρονικών 

δημοπρασιών. 

Παρακάτω παρατίθενται οι σημαντικότεροι τύποι ηλεκτρονικών δημοπρασιών,   

σύμφωνα με την προσέγγιση διάφορων ερευνητών: 
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Α. Με κριτήριο  την μορφή των συμμετεχόντων μερών στην δημοπρασία και την 

φύση της συναλλαγής ή τη σχέση ανάμεσα στους συμμετέχοντες: 

 

Σύμφωνα με τους Bandvopadhyay και Wolfe (2004) τα μοντέλα των 

ηλεκτρονικών δημοπρασιών ταξινομούνται, όπως φαίνεται και στις απεικονίσεις  

2.1 και 2.2, με βάση την φύση της συναλλαγής ή με τη σχέση ανάμεσα στους 

συμμετέχοντες.  

Είναι σημαντικό δηλαδή να εξετάσουμε  ποιος περιλαμβάνεται στη διαδικασία 

δημοπρασίας ως αγοραστής και ποιος ως πωλητής. Υπάρχουν τρεις κύριες 

ομάδες αγοραστών και πωλητών: οι μεμονωμένοι καταναλωτές (C), οι 

επιχειρήσεις (B), και η κυβέρνηση (G). Καλούμε τους αγοραστές των 

κυβερνητικών δημοπρασιών ως ευρύ κοινό (P), δεδομένου ότι η κυβέρνηση δεν 

διαχωρίζει τους καταναλωτές με τις επιχειρήσεις όταν πωλούν αγαθά 

πλεονάσματος. Αυτό θα οδηγούσε σε έξι επιχειρησιακά πρότυπα, αλλά λόγω των 

οικονομιών κλίμακας δεν είναι πιθανό ότι ένας καταναλωτής θα πωλήσει σε μια 

επιχείρηση (άρα δεν περιλαμβάνουμε το μοντέλο C2B-customer to business). Ως 

εκ τούτου,  οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες μπορούν να ταξινομηθούν σε πέντε 

κύρια μοντέλα με κριτήριο το ποιος είναι ο αγοραστής και ποιος ο πωλητής κατά 

τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Αυτά είναι τα εξής: C2C, B2C, B2B, B2G και 

G2P. 
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 2.1: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ONLINE AUCTION    

BUSINESS MODEL 
 

 
 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 2.2: ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
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Πιο αναλυτικά: 

 

C2C 

Στην κατηγορία C2C (customer to customer) οι καταναλωτές πωλούν απευθείας 

σε άλλους καταναλωτές, όπως είναι οι δημοπρασίες του eBay και οι 

δημοπρασίες της Yahoo. Δηλαδή, ο καταναλωτής συναλλάσσεται με έναν άλλο 

καταναλωτή χρησιμοποιώντας την επιχείρηση ως μεσάζοντα. Ο καταναλωτής 

απαριθμεί τα είδη για την πώληση σε ένα site δημοπρασιών και διάφοροι 

καταναλωτές έχουν πρόσβαση στην ιστοθέση αυτή και υποβάλλουν τις 

προσφορές τους για τα είδη που τους ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια το site  παρέχει 

τη σύνδεση μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή για να ολοκληρωθεί η 

συναλλαγή. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών (Service Provider) της ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας χρεώνει συνήθως ένα κόστος συναλλαγής.  

 

B2C  

Η B2C δημοπρασία είναι μια online δημοπρασία, όπου οι πωλητές είναι 

εμπορικές επιχειρήσεις και οι αγοραστές είναι καταναλωτές. Η κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνει κυρίως συναλλαγές λιανικού εμπορίου προϊόντων ή υπηρεσιών 

από επιχειρήσεις με μεμονωμένους αγοραστές. Παραδείγματα αυτής της 

κατηγορίας είναι στην Dell ή στην Amazon.com, όπου ο τυπικός online 

αγοραστής είναι ένας καταναλωτής ή πελάτης. Στο B2C πρότυπο, μια επιχείρηση 

παρέχει στους πελάτες έναν δημόσιο ιστοχώρο όπου μπορούν να ψάξουν τους 

καταλόγους προϊόντων, να ανακτήσουν τις πληροφορίες των προϊόντων, να 

παραγγείλουν και να πληρώσουν για ένα προϊόν. Αυτοί οι ιστοχώροι πρέπει να 

έχουν ένα καλό σχέδιο για να προσελκύσουν τους πελάτες και αλλά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα που περιλαμβάνουν την ταχύτητα της υπηρεσίας, 

μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ευκολία χρήσης, ασφαλείς συναλλαγές και χρήσιμα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα μεταπώλησης (όπως η επιβεβαίωση παραγγελίας). 

Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται κάθε είδος ηλεκτρονικής αγοράς στην 

οποία υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ ενός καταναλωτή και μιας εταιρίας. Οι 

επιχειρήσεις παρέχουν στους καταναλωτές online αγορές μέσα από το Internet, 

επιτρέποντας τους να αγοράζουν και να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους 
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online. Έτσι ο κάθε καταναλωτής μπορεί να παραγγέλνει πράγματα και να τα 

παραλαμβάνει στο σπίτι του, χωρίς να χρειαστεί να πάει κάπου για να τα 

αγοράσει και να τα πληρώσει. Έτσι εξοικονομείται χρόνος και για τους δύο 

συνδιαλεγόμενους. 

 

B2B 

Οι online B2B (επιχείρηση στην επιχείρηση) δημοπρασίες είναι η θέση όπου οι 

επιχειρήσεις κάνουν τις εμπορικές συναλλαγές. Το μέσο και οι μικρός-

επιχειρήσεις καθώς επίσης και οι μεγάλες ανησυχίες είναι οι συμμετέχοντες της 

εμπορικής ανταλλαγής στις δημοπρασίες Διαδικτύου. Εδώ οι επιχειρήσεις 

μπορούν να ασχοληθούν τα αγαθά, τα απτά προτερήματα, τον εξοπλισμό και τις 

υπηρεσίες τους με τεράστιοι πλειοδότες αποτελεσμάτων, που εγγράφονται στη 

βάση επιχειρησιακών χρηστών μας, και έρευνα των ιδιαίτερων αγαθών 

Στην κατηγορία αυτή όλοι οι συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική δημοπρασία είναι 

επιχειρήσεις ή άλλοι οργανισμοί. Οι B2B ηλεκτρονικές δημοπρασίες 

περιλαμβάνουν προμηθευτές που ανταγωνίζονται μεταξύ τους, προσφέροντας  

τιμές για τις υπηρεσίες τους. Αυτό ωφελεί αναπόφευκτα τον αγοραστή, ο οποίος 

αντί να πρέπει να προσφέρει υψηλή τιμή για μια υπηρεσία ή ένα προϊόν, μπορεί 

να περιμένει έως ότου οι προμηθευτές προσφέρουν μια πιο λογική τιμή. 

Χαρακτηριστικά, οι online δημοπρασίες απαιτούν τις επιχειρήσεις να 

ακολουθήσουν μια διαδικασία εγγραφής προκειμένου να συμμετέχουν. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι χρήστες πρέπει να παρέχουν τις πληροφορίες 

των πιστωτικών καρτών τους και τις προτιμήσεις τους, καθώς επίσης και να 

συμφωνήσουν με τον κώδικας δεοντολογίας του site. Μερικές ιστοθέσεις 

(παραδείγματος χάριν, BusinessAuctions.com) επίσης διαχειρίζονται τις 

ασφαλείς (secure) δημοπρασίες, οι οποίες περιορίζουν τους πιθανούς πλειοδότες 

στις συγκεκριμένα εταιρίες ή τα άτομα. 

 

 

B2G 

Το πρότυπο Β2G αναφέρεται σε κάθε είδος ηλεκτρονικής συναλλαγής μεταξύ 

κυβέρνησης και επιχειρήσεων, όπως π.χ. ηλεκτρονική ανακοίνωση 

προκηρύξεων. Αυτή η κατηγορία αναπτύσσεται σταδιακά και στο μέλλον 

προβλέπεται να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές των 
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κυβερνήσεων με τις επιχειρήσεις. Αυτός ο τρόπος εμπορίου συχνά περιγράφει 

τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες μέσω 

του διαδικτύου και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο τρόπος αυτός είναι οι 

ηλεκτρονικές δημοπρασίες. 

 

G2P 

Στη κατηγορία αυτή μια κυβερνητική οντότητα αγοράζει ή παρέχει αγαθά, 

υπηρεσίες ή πληροφορίες σε επιχειρήσεις (G2B) ή σε πολίτες (G2C). Όπως 

προαναφέραμε, καλούμε τους αγοραστές των κυβερνητικών δημοπρασιών ως 

ευρύ κοινό (P), δεδομένου ότι η κυβέρνηση δεν διαχωρίζει τους καταναλωτές με 

τις επιχειρήσεις όταν πωλούν αγαθά πλεονάσματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

την ύπαρξη ενός επιχειρηματικού μοντέλου G2P, που περιέχει συναλλαγές της 

μορφής G2B, G2C, αλλά και G2G. 

 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ B2B ΚΑΙ B2C ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

Σε ότι αφορά τις διαφορές μεταξύ των B2B και B2C δημοπρασιών, δίνεται 

έμφαση στο γεγονός ότι οι B2B δημοπρασίες εφαρμόζονται άριστα στο πνεύμα 

της πρακτικής των επιχειρήσεων, ενώ οι B2C δημοπρασίες χρησιμοποιούνται 

κυρίως από ιδιώτες, που θέλουν να πουλήσουν ή να αγοράσουν διάφορα είδη. 

Η δεύτερη διαφορά είναι στον τρόπο, όπου οι συμμετέχοντες επιλέγονται. Στις 

B2B δημοπρασίες, οι επιχειρήσεις που διεξάγουν την δημοπρασία προσκαλούν 

συγκεκριμένες επιχειρήσεις να συμμετέχουν ανάλογα με τις περιστάσεις και τις 

ανάγκες του διαγωνισμού. Οι εταιρίες που συμμετέχουν στις B2B δημοπρασίες 

πρέπει οπωσδήποτε να εγγραφούν στο πληροφοριακό σύστημα της δημοπρασίας 

σύμφωνα με μια ειδική διαδικασία που θα τους επιτρέπει να λαμβάνουν μέρος 

δίνοντας τους το όνομα χρήστη και κωδικό. Μ’ αυτόν τον τρόπο  επιτυγχάνονται 

η αξιοπιστία και η εγκυρότητα. Αντίθετα, στις B2C δημοπρασίες κυριαρχεί η 

φιλοσοφία ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων τόσο το 

καλύτερο, με αποτέλεσμα να απλοποιείται η διαδικασία της εγγραφής των 

συμμετεχόντων. 

Μια άλλη σημαντική διαφορά είναι ότι οι B2B δημοπρασίες μπορούν να 

παραμετροποιηθούν σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες της αγοράς και της 

πώλησης, με αποτέλεσμα να είναι προωθητικές (forward) ή αντίστροφες 
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(reverse). Τα κριτήρια των δημοπρασιών ποικίλλουν ανάλογα με τις ειδικές 

ανάγκες κάθε δημοπρασίας. Έτσι, μια δημοπρασία μπορεί να έχει ως κριτήριο 

επιλογής μόνο την τιμή (Αγγλική), τον συνδυασμό της τιμής και της 

προσφερόμενης ποσότητας (Yankee ή Ολλανδική) ή τον συνδυασμό της τιμής 

και των τεχνικών ή οικονομικών χαρακτηριστικών (multivariable bids).  Από την 

άλλη πλευρά, οι B2C δημοπρασίες είναι αποκλειστικά προωθητικές και ο κάθε 

ιδιώτης προσπαθεί να πουλήσει ένα αντικείμενο στην καλύτερη δυνατή τιμή. 

Πέρα από αυτό υπάρχουν άλλες δύο μεγάλες διακρίσεις. Οι Β2Β προσπάθειες 

απαιτούν την διαπραγμάτευση και την ολοκλήρωση σε σχέση με τις B2C. 

Συγκεκριμένα: 

Οι business to business προσπάθειες απαιτούν τη διαπραγμάτευση. Η πώληση σε 

μια άλλη επιχείρηση περιλαμβάνει το παζάρεμα σε σχέση με τις τιμές, τις 

προδιαγραφές παράδοσης και τα προϊόντα. Αυτό όμως δεν ισχύει στις 

περισσότερες πωλήσεις σε καταναλωτές. Αυτό διευκολύνει τους λιανοπωλητές 

να βάλουν έναν κατάλογο σε απευθείας σύνδεση (on line), και αυτός είναι λόγος 

γιατί οι πρώτες B2B εφαρμογές ήταν για την αγορά των τελικών αγαθών ή των 

προϊόντων, που μπορούν εύκολα να περιγραφούν .  

Οι business to business προσπάθειες απαιτούν και την ολοκλήρωση. Οι 

λιανοπωλητές δεν είναι απαραίτητο να ενσωματώσουν μέσα στα συστήματα 

τους, τα αντίστοιχα των πελατών τους. Οι περισσότερες επιχειρήσεις που 

πωλούν στις επιχειρήσεις τα ενσωματώνουν, επειδή τα συστήματά τους πρέπει 

να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με εκείνα των πελατών τους χωρίς 

ανθρώπινη παρέμβαση.  

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

δημοπρασίες διακρίνονται, όπως φαίνεται και στον πίνακα 2.1 με βάση τη μορφή 

των συμμετεχόντων μερών στην δημοπρασία σε τρείς βασικές κατηγορίες 

τέτοιων τύπων και πιο συγκεκριμένα σε αυτές μεταξύ καταναλωτών (consumer-

to-consumer), επιχειρήσεων (business-to-business) αλλά και μεταξύ 

επιχειρήσεων και καταναλωτών (business-to-consumer).  
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Β. Με κριτήριο τον τρόπο υποβολής των δημοπρασιών και τον τρόπο 

αξιολόγησης και καταμέτρησης των προσφορών: 

 

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τον W. Vickrey 

(1961), όπως φαίνεται και στο έκθεμα 2.1, με βάση τον τρόπο με τον οποίο 

υποβάλλονται οι προσφορές, καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης και 

καταμέτρησης των προσφορών ως εξής:  

 

 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 2.3: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
 

 

 

Πηγή: Vickrey, W.: Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders. In: Journal 

of Finance, Vol. 16(8), pp. 8-37, 1961. 

 

 

 ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ 

Οι δημοπρασίες μπορεί να είναι απλές ή διπλές. Σε μια απλή (single) 

δημοπρασία ένα είδος  (ή πολλά πανομοιότυπα είδη) είτε προσφέρεται για 

πώληση και η αγορά αποτελείται από πολλούς αγοραστές που υποβάλλουν 

προσφορές για να το αγοράσουν, είτε ένα είδος ζητείται από έναν αγοραστή και 

η αγορά αποτελείται από πολλούς πωλητές, που υποβάλλουν προσφορές για να 
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το πουλήσουν. Και στις δύο περιπτώσεις η μια πλευρά της αγοράς αποτελείται 

από μια μόνο οντότητα, δηλαδή έναν αγοραστή ή έναν πωλητή. Αντίθετα, η 

διπλή (double) δημοπρασία είναι αυτή στην οποία πολλαπλοί αγοραστές και 

πωλητές υποβάλλουν προσφορές για πολλά είδη ταυτόχρονα. Έτσι, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ποσότητες και στις δυο πλευρές οι αγοραστές πρέπει να ταιριάξουν τις 

προσφερόμενες τιμές με τους πωλητές και τις ζητούμενες τιμές ( Choi and 

Whinston, 2000). 

Η βασική διαφορά μεταξύ της διάκρισης αυτής είναι ότι σύμφωνα με τους 

Rouchier και Robin (2006) και  Trevathan και Ghodosi (2006), οι αγορές διπλής 

δημοπρασίας μπορούν να παράγουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Πιο 

αναλυτικά, μια διπλή δημοπρασία είναι στην ουσία μια διαδραστική αγορά, όπου 

οι αγοραστές και οι πωλητές είναι ανταγωνιστικοί μεταξύ τους, ενώ σε μια απλή 

δημοπρασία δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. 

Αν και οι περισσότερες δημοπρασίες είναι απλές, οι διπλές δημοπρασίες 

χρησιμοποιούνται σε συναλλαγές, όπως είναι οι μετοχές και τα εμπορεύματα 

(σιτάρι, μέταλλα, ζώα). Σε πολλές περιπτώσεις όμως, όπως σε περιπτώσεις 

συλλεκτικών αντικειμένων, οι διπλές δημοπρασίες δεν είναι εφικτές εξαιτίας της 

έλλειψης πολλαπλών πωλητών. Αντίθετα οι απλές δημοπρασίες παράγουν 

σημαντικά οφέλη σε οίκους δημοπρασιών. 

 

 

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ 

Οι ανοιχτές (open) δημοπρασίες είναι οι δημοπρασίες στις οποίες οι 

συμμετέχοντες γνωρίζουν το ποιοι είναι οι πλειοδότες και τις τιμές των 

προσφορών τους, ενώ στις κλειστές (close) ή σιωπηρές δημοπρασίες οι 

συμμετέχοντες δεν γνωρίζουν ούτε ποιοι κάνουν προσφορές, αλλά ούτε και ποιες 

είναι οι τιμές των προσφορών αυτών. 

 

 

1.  Η Αγγλική Δημοπρασία ή Δημοπρασία Υψηλότερης Τιμής (Ascending price 

auction): 

 

Η Αγγλική δημοπρασία αποτελεί την παλαιότερη και ίσως την πιο διαδεδομένη 

μορφή δημοπρασίας. Η πώληση διεξάγεται από έναν πλειστηριαστή που ξεκινάει 
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την διαδικασία από μια χαμηλή τιμή, η οποία αυξάνεται τυπικά με μικρές 

προσαυξήσεις, από τη στιγμή που συμμετέχουν τουλάχιστον δύο ενδιαφερόμενοι 

πλειοδότες. Η δημοπρασία σταματάει από τη στιγμή που παραμένει ένας 

ενδιαφερόμενος πλειοδότης. Συνεπώς στην Αγγλική δημοπρασία τα διάφορα 

είδη πωλούνται στον προσφέροντα την υψηλότερη τιμή στο τέλος της περιόδου 

της δημοπρασίας.  Οι δημοπρασίες αυτές είναι ανοιχτές (open), επειδή οι 

συμμετέχοντες γνωρίζουν το ποιοι είναι οι πλειοδότες και τις τιμές των 

προσφορών τους. Ένα μειονέκτημα των Ανοικτών Δημοπρασιών Αύξουσας 

Τιμής είναι η συνήθως μεγάλη χρονική διάρκεια που απαιτείται για τη διεξαγωγή 

τους. 

 

 

2. Η Ολλανδική δημοπρασία ή Δημοπρασία Χαμηλότερης Τιμής 

(Descending price auction): 

 

 

Η Ολλανδική δημοπρασία δεν είναι και τόσο διαδεδομένη και σπανίως 

χρησιμοποιείται στην πράξη. Παρ’ όλ’ αυτά παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον στα 

πλαίσια της θεωρητικής προσέγγισης. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο πλειστηριαστής 

ξεκινάει την διαδικασία της δημοπρασίας με μια τιμή τόσο υψηλή, που πιθανώς 

κανένας συμμετέχοντας δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει το προϊόν σ’ αυτή την 

τιμή. Στη συνέχεια η αρχική τιμή μειώνεται διαρκώς μέχρι κάποιος πλειοδότης 

να εκδηλώσει ενδιαφέρον και να αγοράσει το προϊόν στη τιμή που πρότεινε. 

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της Ολλανδικής 

δημοπρασίας προσφέρονται περισσότερα του ενός είδους ταυτόχρονα και υπάρχει 

η δυνατότητα να κερδίσουν περισσότεροι από έναν πλειοδότες, από τη στιγμή 

που όλοι όσοι κερδίζουν πληρώνουν την ίδια τιμή, η οποία βεβαίως είναι η 

χαμηλότερη προσφορά για τα είδη. Οι δημοπρασίες Ολλανδικού τύπου είναι και 

αυτές ανοιχτές (open) όπως και εκείνες του Αγγλικού τύπου με τη διαφορά ότι 

αυτές είναι Ανοικτές Δημοπρασίες Φθίνουσας Τιμής. 

Οι δημοπρασίες αυτού του τύπου έχουν το μειονέκτημα της χρονοβόρας 

διαδικασίας. Σε οικονομικούς όρους, τα οφέλη του πωλητή από μια Ανοικτή 

Δημοπρασία Φθίνουσας Τιμής είναι (κατά κανόνα) μικρότερα από τα οφέλη μιας 

δημοπρασίας Αύξουσας Τιμής (Vickrey,W.,1961). 
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Αξίζει να αναφέρουμε για ιστορικούς λόγους ότι η ολλανδική δημοπρασία έχει 

τις ρίζες της στη χώρα της τουλίπας, όπου οι έμποροι δημοπρατούσαν τα 

διάφορα μπουκέτα με τα λουλούδια τους ακολουθώντας τους μηχανισμούς και 

τους κανόνες της σύγχρονης Ολλανδικής δημοπρασίας, με αποτέλεσμα η 

δημοπρασία αυτής της μορφής να πάρει το ομώνυμο όνομα (Popovic, 2002) 

 

 

3. Η δημοπρασία ενσφράγιστης προσφοράς ή sealed-bid auction: 

 

Σύμφωνα με τη δημοπρασία ενσφράγιστης προσφοράς, ένας συμμετέχων κάνει 

μόνο μία προσφορά. Πρόκειται, δηλαδή, για μια σιωπηρή (κλειστή) δημοπρασία, 

όπου οι συμμετέχοντες δεν γνωρίζουν ούτε ποιοι κάνουν προσφορές, αλλά ούτε 

και ποιες είναι οι τιμές των προσφορών αυτών. Υπάρχουν δύο τύποι 

δημοπρασιών ενσφράγιστης προσφοράς ή sealed-bid auction: 

 

Α) Η δημοπρασία ενσφράγιστης προσφορά  πρώτης (υψηλότερης) τιμής (sealed-

bid first-price auction). 

Στη μορφή αυτή, οι πλειοδότες υποβάλουν τις προσφορές τους σε 

ενσφράγιστους φακέλους και ο συμμετέχοντας με τη μεγαλύτερη προσφορά 

κερδίζει το αντικείμενο στη τιμή της προσφοράς του.   

 

Β) Η δημοπρασία ενσφράγιστης προσφοράς δεύτερης (υψηλότερης) τιμής (sealed-

bid second-price auction), η οποία είναι γνωστή ως δημοπρασία Vickrey. 

Το είδος σε δημοπρασίες αυτής της μορφής κατακυρώνεται στον προσφέροντα 

την υψηλότερη τιμή, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, με τη διαφορά όμως 

ότι ο πλειοδότης αυτός αγοράζει το είδος στην δεύτερη υψηλότερη προσφερόμενη 

τιμή. Μ’ αυτόν τον τρόπο, μειώνεται το ενδεχόμενο ο προσφέρων να έχει 

υπερβεί σημαντικά την πραγματική αξία του είδους στην αγορά. Επίσης, οι 

δημοπρασίες αυτές είναι ιδιαίτερα επωφελείς για τους πωλητές, γιατί 

παρουσιάζουν χαμηλό κόστος επικοινωνίας, και ιδιαίτερα ελκυστικές για όλους 

τους συμμετέχοντες, επειδή δεν απαιτούν χρονοβόρες διαδικασίες, αφού είναι 

κλειστές και γι’ αυτό συνήθως ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα 

(Harkavy et al,1998). 

 



37 
 

4. Η Yankee δημοπρασία ή δημοπρασία Αμερικάνου τύπου: 

 

Στη Yankee δημοπρασία, πολλαπλές μονάδες (multiple units) ενός προϊόντος  

προσφέρονται όλες για αγορά στην ίδια μεταξύ τους τιμή. Όταν η δημοπρασία 

ολοκληρωθεί οι μεγαλύτερες σε μέγεθος προσφορές απορροφούν την διαθέσιμη 

ποσότητα στην προσφερόμενη τιμή. Η κατάταξη των προσφορών γίνεται αρχικά 

ως προς την τιμή, έπειτα ως προς την ποσότητα και τέλος ως προς την αρχική 

προσφορά. Ειδικότερα: 

• Αρχικά οι προσφορές κατατάσσονται σε μία σειρά ανάλογα με την τιμή τους. 

• Αν οι τιμές είναι ίδιες στη συνέχεια εξετάζεται η ποσότητα και η προσφορά 

που αφορά στη μεγαλύτερη ποσότητα υπερισχύει. 

• Τέλος αν και ως προς την ποσότητα συμφωνούν αυτές που προηγούνται 

χρονικά κερδίζουν. 

 

 

 
 

Γ. Με κριτήριο τον εκάστοτε αριθμό συμμετεχόντων πωλητών και αγοραστών: 

Κατά τους Pinker, Seidmann και Vakrat (2003) οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες 

διακρίνονται, όπως φαίνεται και στον πίνακα 2.1, σε τέσσερις βασικές 

κατηγορίες και πιο συγκεκριμένα σε αυτές των διμερών διαπραγματεύσεων 

(bilateral negotiations), των δημοπρασιών προμήθειας (procurement auctions), 

πωλήσεων (sale auctions) και συναλλαγών (exchange auctions).   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ONLINE 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
 

 

ΕΝΑΣ 

Διμερείς 

διαπραγματεύσεις 

(bilateral 

negotiations) 

EDI/XML 

 

Δημοπρασίες 

πωλήσεων (sale 

auctions) C2C 

και B2C 

 

ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ    

 

ΠΟΛΛΟΙ 

Δημοπρασίες 

προμήθειας  

(procurement 

auctions) C2B και 

B2B (reverse) 

 

Δημοπρασίες 

συναλλαγών 

(exchange 

auctions) 

 

 
                    ΕΝΑΣ                         ΠΟΛΛΟΙ 

                                                                                                            ΠΩΛΗΤΕΣ 
Πηγή: Edieal J. Pinker, Abraham Seimann and Yaniv Vakrat. Management Sience, “Managing 

Online Ayctions: Current Business and Research Issues. Vol 49, No. 11, p. 1462 Special Issue 

on E-business and Management Science. Published by Informs (November 2003) 

 

 

Πιο αναλυτικά: 

1. Διμερείς διαπραγματεύσεις (bilateral negotiations) 

Οι δημοπρασίες διεξάγονται όταν ένας πωλητής πουλάει σε πολλούς αγοραστές ή 

όταν πολλοί πωλητές πουλούν σε έναν ή σε πολλούς αγοραστές. Στις διμερείς 

διαπραγματεύσεις οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μεταξύ ενός πωλητή και ενός 

αγοραστή. Επομένως η κατηγορία αυτή  δεν αφορά το ερευνητικό μας στόχο. 
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2. Δημοπρασίες προμήθειας (procurement auctions) 

Στις δημοπρασίες αυτής της κατηγορίας συμμετέχουν πολλοί πωλητές και ένας 

αγοραστής. Ονομάζονται δημοπρασίες προμήθειας (procurement) ή αντίστροφες 

(reverse) δημοπρασίες. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοιων εταιριών, που 

διεξάγουν δημοπρασίες προμήθειας, όπου οι πωλητές ανταγωνίζονται μεταξύ τους 

για ένα συμβόλαιο στην B2B αγορά. Η Sorcity (www.sorcity.com) αποτελεί ένα 

διαμεσολαβητή third party και ειδικεύεται στη διεξαγωγή τέτοιων δημοπρασιών. Στις 

αντίστροφες B2C δημοπρασίες οι εταιρίες προσπαθούν να πουλήσουν αγαθά ή 

υπηρεσίες σε μεμονωμένο καταναλωτή, όπως η Priceline.com.   

Όπως επισημαίνουν οι Geoffrion και  Krishnan (2001), με την εμφάνιση του internet 

και της τεχνολογίας του παγκόσμιου ιστού (www), πολλές εταιρείες και δημόσιοι 

οργανισμοί ανακάλυψαν ευκαιρίες για μείωση του κόστους και αύξηση της 

παραγωγικότητας χάρη στις ηλεκτρονικές εμπορικές ιστοσελίδες. Με δεδομένο ότι 

όλα τα άλλα θα μείνουν σταθερά, οι αγοραστές ψάχνουν χαμηλότερες τιμές αγαθών 

και υπηρεσιών, γρηγορότερους κύκλους αγορών και χαμηλότερα διοικητικά κόστη. 

Οι προμηθευτές, από την άλλη, επιθυμούν νέα κανάλια διανομής, με προσανατολισμό 

στους καταναλωτές και νέα μέσα για να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, μειώνοντας την 

απογραφή όπως επίσης και το κόστος αγαθών και των υπηρεσιών που πωλήθηκαν. 

Επιπρόσθετα, και τα δύο μέρη αναζητούν χαμηλότερα κόστη μεταφοράς. Η χρήση 

των εφαρμογών της ηλεκτρονικής προμήθειας (e-procurement) πρόκειται να επιφέρει 

αυτά τα οφέλη και στους αγοραστές και στους προμηθευτές (Kambil και Van heck, 

2002). 

Η ηλεκτρονική προμήθεια είναι κάτι περισσότερο από ένα σύστημα αγορών σε 

απευθείας σύνδεση. Ένα κατάλληλα εφαρμοσμένο σύστημα μπορεί να συνδέσει τις 

επιχειρήσεις και τις επιχειρησιακές διαδικασίες τους άμεσα με τους προμηθευτές, 

διαχειρίζοντας όλες τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Αυτό περιλαμβάνει τη 

διαχείριση της αλληλογραφίας, των προσφορών, των ερωταποκρίσεων, της 

προηγούμενης τιμολόγησης, και των πολλαπλάσιων ηλεκτρονικών ταχυδρομείων που 

στέλνονται στους πολλαπλάσιους συμμετέχοντες. Ένα καλό σύστημα ε-προμήθειας 

βοηθά μια εταιρία να οργανώσει τις αλληλεπιδράσεις της με τους κρισιμότερους 

προμηθευτές της. Παρέχει τη δυνατότητα σ’ αυτούς που το χρησιμοποιούν να 

ελέγχουν τις δαπάνες και να βεβαιώσουν τη μέγιστη απόδοση των προμηθευτών. 

Στην περίπτωση της δημοπρασίας προμήθειας επιτυγχάνεται ένας οργανωμένος 
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τρόπος να κρατηθεί μια ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τους πιθανούς προμηθευτές 

κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. 

 

3. Δημοπρασίες πωλήσεων (sale auctions)  

Η δημοπρασία πωλήσεων είναι ένας τρόπος πωλήσεων διάφορων ειδών, (προϊόντων 

ή υπηρεσιών) χωρίς μια καθορισμένη τιμή. Οι προσφορές μπορεί να λαμβάνονται 

προφορικά επί τόπου, τηλεφωνικώς, ταχυδρομικώς, μέσω τηλεγραφήματος ή μέσω 

Ιnternet (οπότε μιλάμε για online ηλεκτρονικές δημοπρασίες), και η ιδιοκτησία 

πωλείται στον υψηλότερο πλειοδότη. Η δημοπρασία της ακίνητης περιουσίας μπορεί 

να απαιτήσει την άδεια του πληστειριαστή  και την άδεια ακίνητων περιουσιών. 

Στην κατηγορία αυτή οι B2C και C2C δημοπρασίες πωλήσεων που διεξάγονται  

συμμετέχουν ένας πωλητής και πολλοί αγοραστές. Τέτοια παραδείγματα 

δημοπρασιών υπάρχουν στην OnSale και eBay αντίστοιχα. 

 

4. Δημοπρασίες συναλλαγών (exchange auctions) 

Η δημοπρασία συναλλαγών είναι η αγορά στην οποία, καθ' όλη τη διάρκεια της 

ημέρας, οι αγοραστές εισάγουν ανταγωνιστικές προσφορές και οι πωλητές εισάγουν 

τις ανταγωνιστικές διαταγές (orders), σε αντίθεση με την εξωχρηματιστηριακή αγορά 

όπου οι εμπορικές συναλλαγές διαπραγματεύονται χωριστά. Τα περισσότερα 

χρηματιστήρια υιοθετούν αυτήν την μέθοδο, αλλά μερικές ευρωπαϊκές ανταλλαγές 

χρησιμοποιούν την περιοδική μέθοδο δημοπρασίας στην οποία οι round-robin 

κλήσεις γίνονται μια φορά την ημέρα.  

Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν B2B ανταλλαγές, στις οποίες προωθητικές και 

αντίστροφες δημοπρασίες, διαπραγματεύσεις και πωλήσεις ηλεκτρονικού καταλόγου 

διεξάγονται μεταξύ πολλών αγοραστών και πωλητών για λογαριασμό συγκεκριμένων 

βιομηχανιών. Τέτοια παραδείγματα είναι η Covisint για την αυτοκινητοβιομηχανία, η 

Exostar (www.exostar.com) για την αεροδιαστημική βιομηχανία, η e-Steel 

(www.exchange.e‐steel.com) για την χαλυβουργία και η Chemconnect 

(www.chemconnect.com) για την χημική βιομηχανία. 
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Δ. Με κριτήριο τον μηχανισμό τιμολόγησης: 

Το κριτήριο του μηχανισμού τιμολόγησης αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο 

ταξινόμησης των κλασσικών και ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Πολλοί ερευνητές 

και οικονομολόγοι κατηγοριοποίησαν τις δημοπρασίες σύμφωνα με τον 

μηχανισμό τιμολόγησης και κατέληξαν άλλοτε σε ίδια και άλλοτε σε 

διαφορετικά συμπεράσματα. Παρακάτω παρατίθενται οι σημαντικότεροι από 

αυτούς:  

 Laudon και Traver (2007) 

Οι Laudon και Traver (2007) διακρίνουν με βάση το μηχανισμό τιμολόγησης 

τέσσερις συνολικά βασικές κατηγορίες ηλεκτρονικών δημοπρασιών, όπως αυτές 

του Αγγλικού (English auctions), του Ολλανδικού τύπου (Dutch auctions), των  

ομαδικών αγορών (group buying auctions) και το μοντέλο του καθορισμού τιμών 

(name-your own-price model auctions). 

Πιο αναλυτικά: 

1. Αγγλικού τύπου (English auctions) 
Την κατηγορία αυτή την έχουμε ήδη αναπτύξει. 
 

2. Ολλανδικού τύπου (Dutch auctions) 
Την κατηγορία αυτή την έχουμε ήδη αναπτύξει. 
 

3. Ομαδικών αγορών (group buying auctions or group purchasing) 

Όπως στο συμβατικό εμπόριο, δίνονται συνήθως εκπτώσεις για αγορά μεγάλων 

ποσοτήτων, έτσι έχει υιοθετηθεί και στο ηλεκτρονικό εμπόριο η έννοια της 

συνάθροισης ζήτησης, με βάση την οποία ένας τρίτος βρίσκει άτομα ή ΜΜΕ 

(μικρομεσαίες επιχειρήσεις), συναθροίζει τις παραγγελίες τους για να 

δημιουργήσει μεγάλη ποσότητα και μετά διαπραγματεύεται, δηλαδή ζητά 

προσφορές για την καλύτερη συμφωνία. Μ’ αυτό τον τρόπο μια μικρή 

επιχείρηση ή ένα μεμονωμένο άτομο έχει τη δυνατότητα να πετύχει μια 

έκπτωση. Το μοντέλο των ομαδικών αγορών ονομάζεται επίσης μοντέλο αγοράς 

όγκου. Ένα παράδειγμα συναθροιστή είναι η Letsbuyit.com. Ένα άλλο όνομα για 

τους οργανισμούς  online ομαδικών αγορών είναι e-co-ops.   
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Επίσης οι συγκεντρωτές δημοπρασιών μπορούν να βοηθήσουν τους αγοραστές 

να βρουν πού και πότε διεξάγονται δημοπρασίες, όπου δημοπρατούνται τα είδη 

που χρειάζονται. Ειδάλλως ο αγοραστής πρέπει να ψάχνει περιοδικά ανάμεσα 

στους κατασκευαστές και στους διανομείς (GM Ή Dell που διεξάγουν τις 

δημοπρασίες και σε ανεξάρτητους δημοπράτες (eBay ή auctions.yahoo.com) 

διαδικασία που είναι δύσκολη και χρονοβόρα. 

 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 2.4: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
 

 

Πηγή: Turban, E., Lee, J., King, D., & Chung, M.H. (2008). Electronic commerce: A 

managerialperspective. New Jersey: Prentice Hall, p. 244. 
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4. Μοντέλο καθορισμού τιμών (name-your own-price model auctions) 

Στο μοντέλο αυτό (name-your-own-price), ένας πιθανός αγοραστής (άτομο) 

καθορίζει την τιμή που προτίθεται να πληρώσει και ζητά από πωλητές 

(επιχειρήσεις) να προμηθεύσουν το αγαθό ή την υπηρεσία σ’ αυτή την τιμή. Το 

μοντέλο αυτό πρωτοεμφανίστηκε από την Priceline.com και είναι ουσιαστικά 

ένα μοντέλο C2B (customer to business). Το μοντέλο αυτό είναι γνωστό ως 

μοντέλο συλλογής ζήτησης. 
 

 

 Abramson και Means (2001) 

Οι Abramson και Means (2001) διακρίνουν έξι συνολικά τέτοιες κατηγορίες και 

ειδικότερα αυτές των αντίστροφων (reverse auctions), ενσφράγιστης προσφορών 

πρώτης (first price sealed-bid auctions) και δεύτερης τιμής (second price sealed-

bid auctions), Αγγλικού (English auctions), Ολλανδικού (Dutch auctions) και 

Αμερικανικού τύπου (Yankee auctions).  

 

Πιο αναλυτικά: 

1. Αντίστροφες (reverse) δημοπρασίες: 

Στις αντίστροφες δημοπρασίες ένας αγοραστής προσκαλεί πολλούς πωλητές ή 

προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές. Το είδος για το οποίο δείχνει 

ενδιαφέρον ο αγοραστής τίθεται σε μια πρόταση για υποβολή μειοδοτικής 

προσφοράς (RFQ-Request for Quotes) και οι πιθανοί πωλητές κάνουν προσφορές 

για το είδος, μειώνοντας ακολουθιακά την τιμή. Οι δημοπρασίες αυτές 

ονομάζονται αντίστροφες (reverse) δημοπρασίες, γιατί οι προμηθευτές κάνουν 

προσφορές για προϊόντα ή υπηρεσίες που χρειάζεται ο αγοραστής. Στις 

δημοπρασίες αυτού του είδους, η τιμή μειώνεται ακολουθιακά και κερδίζει η 

χαμηλότερη προσφορά. Τις αντιστροφές δημοπρασίες θα τις αναλύσουμε στην 

επόμενη ενότητα.  

 

2. Ενσφράγιστων προσφορών πρώτης τιμής (first price sealed-bid auctions)  

Την κατηγορία αυτή την έχουμε ήδη αναπτύξει. 
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3. Ενσφράγιστων προσφορών δεύτερης τιμής (second price sealed-bid 

auctions) 

Την κατηγορία αυτή την έχουμε ήδη αναπτύξει. 
 

4. Αγγλικού τύπου (English auctions) 

Την κατηγορία αυτή την έχουμε ήδη αναπτύξει. 
 

5. Ολλανδικού τύπου (Dutch auctions) 

 Την κατηγορία αυτή την έχουμε ήδη αναπτύξει. 

 

6. Αμερικάνικου τύπου (Yankee auctions) 

       Την κατηγορία αυτή την έχουμε ήδη αναπτύξει. 

 

 

 
 

 Vulkan (2003) 

 

Kατά τον Vulkan (2003), οι διάφοροι τύποι των δημοπρασιών δεν αποτελούν 

τίποτα περισσότερο από μία απλή παραλλαγή τεσσάρων βασικών τέτοιων τύπων 

δημοπράτησης και πιο συγκεκριμένα αυτών του Αγγλικού (English auctions), 

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

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

Πιο αναλυτικά: 

1. Αγγλικού τύπου (English auctions) 

Την κατηγορία αυτή την έχουμε ήδη αναπτύξει. 

2. Ολλανδικού τύπου (Dutch auctions) 

Την κατηγορία αυτή την έχουμε ήδη αναπτύξει. 

 

3. Ενσφράγιστων προσφορών πρώτης τιμής (first price sealed-bid auctions)  

Την κατηγορία αυτή την έχουμε ήδη αναπτύξει. 
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4. Ενσφράγιστων προσφορών δεύτερης τιμής (second price sealed-bid 

auctions) 

Την κατηγορία αυτή την έχουμε ήδη αναπτύξει. 

 

Όμως όσο αφορά τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, ο Vulkan (2003) τις διαχωρίζει 

σε τρεις κατηγορίες, σε αυτές μεταξύ καταναλωτών (consumer-to-consumer), 

επιχειρήσεων (business-to-business) αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων και 

καταναλωτών (business-to-consumer). 

 

 

 Klein Stefan (1997) 

Κατά τον Klein Stefan (1997) οι δημοπρασίες ταξινομούνται σε κύριους και 
δευτερεύοντες τύπους. 

Πιο αναλυτικά: 

 Τα κύρια είδη δημοπρασιών είναι τέσσερα και είναι τα εξής: 

• Αγγλική δημοπρασία γνωστή και ως Ascending Auction  

Την κατηγορία αυτή την έχουμε ήδη αναπτύξει. 

 

• Ολλανδική δημοπρασία γνωστή και ως Descending Auction 

Την κατηγορία αυτή την έχουμε ήδη αναπτύξει. 

 

• First Price Sealed Auction  

Την κατηγορία αυτή την έχουμε ήδη αναπτύξει. 

 

• Second Price Sealed Auction γνωστή και ως Vickrey’s Auction. 

Την κατηγορία αυτή την έχουμε ήδη αναπτύξει. 

 

  Οι υπόλοιποι μηχανισμοί είναι δευτερεύοντες και περιγράφονται πιο κάτω: 

• Reverse Auctions (Μειοδοτικές Δημοπρασίες) 

Την κατηγορία αυτή την έχουμε ήδη αναπτύξει. 
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• Double Auctions (Διπλή Δημοπρασία) 

Την κατηγορία αυτή την έχουμε ήδη αναπτύξει. 

 

• Ιαπωνικές Δημοπρασίες (Japanese auctions) 

Στην Ιαπωνική δημοπρασία ο πλειστηριασμός ξεκινάει από μια χαμηλή τιμή και 

ανεβαίνει σταδιακά με μικρές προσαυξήσεις. Κάθε αγοραστής-συμμετέχων 

πρέπει να προσφέρει ένα ποσό σε κάθε στάδιο καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δημοπρασίας. Για παράδειγμα, αν η αρχική τιμή για ένα είδος είναι $25, όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι πλειοδότες θα πρέπει να προσφέρουν $25. Αν η επόμενη 

προσφορά είναι $30 και ένας πλειοδότης δεν κάνει προσφορά $30, τότε δεν 

μπορεί να συμμετέχει σε επόμενη προσφορά. Η δημοπρασία αυτής της μορφής 

συνεχίζεται μέχρι να παραμείνει ένας πλειοδότης, ο οποίος θα είναι και ο 

νικητής.  

 

• Κλειστές Δημοπρασίες 

Την κατηγορία αυτή την έχουμε ήδη αναπτύξει. 

 

• All – pay Auction 

Η all-pay δημοπρασία είναι μια δημοπρασία στην οποία όλοι οι πλειοδότες 

πρέπει να πληρώσουν τις προσφορές τους ανεξάρτητα από το εάν τελικά 

κερδίζουν ή όχι το αντικείμενο. Ο πλειοδότης με την υψηλότερη προσφορά είναι 

ο νικητής της δημοπρασίας. Οι δημοπρασίες αυτής της μορφής παρουσιάζουν 

πρωτίστως ένα ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

μοντέλα τύπου lobbying ή bribery (δωροδοκία), όπου οι προσφορές είναι 

πολιτικές συνεισφορές ή σε διαγωνισμούς  όπως αγώνες ταχύτητας (running 

race). 

 

• Buyout Auction (δημοπρασία αγοράς) 

Η Buyout auction είναι μια δημοπρασία με μια καθορισμένη τιμή (την buyout 

τιμή), την οποία οποιοσδήποτε πλειοδότης μπορεί να δεχτεί οποιαδήποτε στιγμή 

κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας με αποτέλεσμα να τελειώσει αμέσως τη 

δημοπρασία και να κερδίσει το δημοπρατούμενο  στοιχείο. Εάν κανένας 

πλειοδότης δεν επιλέγει να χρησιμοποιήσει την καθορισμένη buyout τιμή αγοράς 
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κατά τη διάρκεια της υποβολής των προσφορών, τότε κερδίζει ο πλειοδότης με 

την υψηλότερη προσφορά και πληρώνει το μέγεθος της προσφοράς αυτής. Οι 

Buyout auction μπορεί να είναι είτε προσωρινές είτε μόνιμες.  Σε μια προσωρινή 

δημοπρασία αγοράς η επιλογή να εξαγοραστεί η δημοπρασία είναι διαθέσιμη 

μέχρι να γίνει η υποβολή της πρώτης προσφοράς. Ενώ σε μια μόνιμη 

δημοπρασία αγοράς η επιλογή αγοράς παραμένει διαθέσιμη καθ’ όλη τη 

διάρκεια της δημοπρασίας μέχρι το κλείσιμο της προσφοράς. Η καθορισμένη 

buyout τιμή αγοράς μπορεί, είτε να παραμείνει η ίδια σε όλη τη δημοπρασία, είτε 

να ποικίλει κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας σύμφωνα με τους  κανόνες 

προετοιμασίας είτε απλά τη επιθυμία του πωλητή. 

 

 

• No-reverse Auction (μη αντίστροφη δημοπρασία) 

Η μη αντίστροφη δημοπρασία, γνωστή επίσης ως η απόλυτη (absolute) 

δημοπρασία, είναι μια δημοπρασία στην οποία το είδος προς πώληση θα πωληθεί 

ανεξάρτητα από την τιμή. Ο πωλητής επιλέγει μια τέτοιου τύπου δημοπρασία, 

επειδή προσελκύει ενδεχομένως έναν μεγαλύτερο αριθμό πλειοδοτών λόγω της 

δυνατότητας του παζαρέματος (bargaining). Όσο περισσότεροι πλειοδότες 

συμμετέχουν σε μια δημοπρασία, τόσο πιο υψηλή τιμή τελικά θα επιτευχθεί 

λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού μεταξύ των πλειοδοτών.  

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ REVERSE ΚΑΙ NO-REVERSE AUCTION 

Αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά με την αντίστροφη δημοπρασία, στην 

οποία το είδος προς πώληση δεν μπορεί να πωληθεί εάν η τελική προσφορά δεν 

είναι αρκετά υψηλή ώστε να ικανοποιήσει τον πωλητή. Στην πράξη, σε μια 

δημοπρασία που χαρακτηρίζεται ως " absolute" ή "no-reverse” μπορεί, εν 

τούτοις,  να μην κερδίσει ο πλειοδότης με την υψηλότερη προσφορά της ημέρας, 

εάν ο πωλητής αποσύρει το στοιχείο από τη δημοπρασία ή επεκτείνει την 

περίοδο δημοπρασίας κατά τρόπο αόριστο. Φυσικά οι πρακτικές αυτές μπορούν 

να περιοριστούν από το νόμο ή από τους όρους της πώλησης που τίθενται από 

τον πλειστηριαστή.   
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• Reverse Auction (αντίστροφη δημοπρασία) 

Την κατηγορία αυτή την έχουμε ήδη αναπτύξει. 

 

• Silent Auction (σιωπηρή δημοπρασία) 

Την κατηγορία αυτή την έχουμε ήδη αναπτύξει. 

 

• Walrasian Auction 

Στη Walrasian δημοπρασία ο πλειστηριαστής παίρνει τις προσφορές και από 

τους αγοραστές και από τους πωλητές σε μια αγορά με πολλά διαφορετικά. Ο 

πλειστηριαστής σταδιακά, είτε αυξάνει, είτε μειώνει την τρέχουσα προτεινόμενη 

τιμή ανάλογα με τις προσφορές των αγοραστών και των πωλητών, και τέλος η 

δημοπρασία ολοκληρώνεται όταν η προσφορά και η ζήτηση βρίσκονται σε 

κατάσταση ισορροπίας. Παρ’ όλο που μια υψηλή τιμή τείνει να μειώσει την 

ζήτηση, ενώ μια χαμηλή τιμή τείνει να την αυξήσει, στη θεωρία υπάρχει το 

σημείο ισορροπίας, δηλαδή ένα ιδιαίτερο σημείο τιμών, όπου οι τιμές της 

προσφοράς και της ζήτησης συμπίπτουν.  

 

• No-Haggle Auction (μη διαπραγματεύσιμες δημοπρασίες)  

Την κατηγορία αυτή την αναπτύσσουμε σε επόμενη ταξινόμηση. 

 

• Flash-Express Auction  

        Την κατηγορία αυτή την αναπτύσσουμε σε επόμενη ταξινόμηση. 

 

• Combinatorial Auctions (συνδυαστική δημοπρασία)  

Στη συνδυαστική δημοπρασία πραγματοποιείται ταυτόχρονη πώληση 

περισσότερων από ενός αντικειμένου, όπου οι πλειοδότες μπορούν να 

υποβάλλουν τις προσφορές τους για ένα πακέτο αντικειμένων και όχι για 

μεμονωμένα είδη. Δηλαδή ένας πλειοδότης ορίζει τι θα πληρώσει για τα στοιχεία 

Α και Β, αλλά κερδίζει μόνο εάν αγοράσει και τα δύο. Στις συνδυαστικές 

δημοπρασίες το ποιος θα είναι τελικά ο νικητής αποτελεί μια σύνθετη 

διαδικασία, γιατί πολλές φορές ούτε ο πλειοδότης με την υψηλότερη 

μεμονωμένη προσφορά δεν είναι εγγυημένος ότι θα κερδίσει. Οι υψηλότερες 



49 
 

συνδυασμένες προσφορές για ένα πακέτο αγαθών καθορίζουν και τον πλειοδότη-

νικητή. Παραδείγματος χάριν, σε μια δημοπρασία με τέσσερα στοιχεία (W, Χ, Υ 

και Ζ), εάν ο πλειοδότης Α προσφέρει $50 για τα στοιχεία W & Υ, ο πλειοδότης 

Β προσφέρει $30 για τα στοιχεία W & Χ, ενώ ο πλειοδότης Γ προσφέρει $5 για 

τα στοιχεία Χ & Ζ και ο πλειοδότης Δ προσφέρει  $30 για τα στοιχεία Υ & Ζ, 

νικητές θα είναι οι πλειοδότες Β & Δ ενώ ο πλειοδότης Α χάνει, επειδή οι 

συνδυασμένες προσφορές των πλειοδοτών Β & Δ είναι υψηλότερες ($60) απ' ό,τι 

για τους πλειοδότες Α και Γ ($55). 

 

 

• Δημοπρασίες πολλαπλών αντικειμένων -Multiple Unit Auction  

Οι multi-unit δημοπρασίες ασχολούνται κυρίως με τις πολλαπλές μονάδες 

ομοιογενών αγαθών. Στην κατηγορία αυτή μόνο ο παράγοντας της τιμής 

αποτελεί το κριτήριο επιλογής για την έκβαση της δημοπρασίας. Η αξία των 

αγαθών ή των υπηρεσιών για τον αγοραστή έχει προκαθοριστεί και παραμένει 

σταθερή, δηλαδή είναι η ίδια, ανεξαρτήτου του προμηθευτή που έχει επιλέγει ως 

νικητής. 

Οι multi-unit δημοπρασίες διακρίνονται με τη σειρά τους σε: 

 ομογενείς (homogeneous) ή ετερογενείς (heterogeneous) ανάλογα με το είδος 

των δημοπρατούμενων αγαθών.  

 συνδυαστικές (combinatorial) εάν επιτρέπεται η κατάθεση μιας ενιαίας 

προσφοράς για ένα συνδυασμό αντικειμένων ή ανεξάρτητες (individual) αν 

απαιτείται ξεχωριστή προσφορά για κάθε αντικείμενο που δημοπρατείται και η 

οποία αντιμετωπίζεται εντελώς ανεξάρτητα.  

 δημοπρασίες που μπορούν να διεξάγονται είτε ταυτόχρονα (simultaneous) είτε 

ακολουθιακά (sequential), η μία δηλαδή να αρχίζει αμέσως μετά το τέλος της 

άλλης σε σχέση με τη χρονική σχέση που συνδέει τις διάφορες δημοπρασίες. 

 στιγμιαία όταν απαιτείται μόνο η κατάθεση μιας σφραγισμένης προσφοράς (one-

time sealed-bid) μέχρι κάποια προκαθορισμένη χρονική στιγμή ή προοδευτική 

(progressive) όταν διεξάγεται σε γύρους και οι πλειοδότες πρέπει συνεχώς να 

καταθέτουν τις προσφορές τους. Αυτός ο τρόπος ταξινόμησής τους σχετίζεται με 

τη διάρκειά τους.  
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 δημοπρασίες ομοιόμορφης τιμής (uniform–price ή competitive) όταν όλοι οι 

πλειοδότες πληρώνουν την ίδια ενιαία τιμή αγοράς η οποία προκύπτει στο τέλος 

της δημοπρασίας και σε δημοπρασία διαφοροποιημένης, (ή διακριτής τιμής) 

(discriminatory), εάν το καταβαλλόμενο αντίτιμο ορίζεται να είναι γενικά 

διαφορετικό για κάθε νικητή. 

 

 

• Multi-Attribute Auction (πολυδιάστατες δημοπρασίες) 

Στην κατηγορία αυτή παράγοντες που δεν αφορούν την τιμή συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση της αντιπροσωπευτικής σχετικής τιμής, η οποία στη συνέχεια 

αφαιρείται από την προσφερόμενη τιμή του προμηθευτή και φτάνει σε μια τιμή 

με συγκριτικό πλεονέκτημα. Δηλαδή η τιμή αυτή αντιπροσωπεύει τη σχετική 

αξία προσφοράς κάθε προμηθευτή, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή, αλλά και άλλα 

χαρακτηριστικά, που δεν αφορούν την τιμή. Έπειτα, οι προμηθευτές 

ταξινομούνται σύμφωνα  με τη συγκριτική αυτή τιμή. 

Αυτή η μορφή δημοπρασιών παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα: 

1. Η απόφαση μετά τη δημοπρασία είναι εύκολη, γιατί οι διαφορές σε στοιχεία, που 

δεν αφορούν την τιμή από τους διάφορους προμηθευτές έχουν ήδη 

παραγοντοποιηθεί. 

2. Συμμετέχουν προμηθευτές με υψηλή ποιότητα και με υψηλή προσφερόμενη τιμή 

που ανταγωνίζονται εναντίον των ανταγωνιστών της δημοπρασίας.  

 

Ο Thiel (1998) ήταν ο πρώτος που ανέλυσε τις πολυδιάστατες δημοπρασίες 

(multi-attribute/dimensional auctions) σε βάθος. Αυτό ήταν πριν από την εποχή 

Διαδικτύου. Σε ένα θεωρητικό έγγραφο, δείχνει ότι εάν οι προτιμήσεις των 

αντιπροσωπειών όσο αφορά την πώληση είναι γνωστές, τότε οι πολυδιάστατες 

προμήθειες ακολουθούν το ίδιο μοντέλο με τις ήδη γνωστές μονοδιάστατες. 

Εκτός από τον Thiel, υπάρχουν δύο άλλα πρωτοποριακά έγγραφα, τα οποία 

έχουν επηρεάσει τη ανάπτυξη των πολυδιάστατων δημοπρασιών και αυτά είναι 

του Che (1993) και του Branco (1997). Ο Che προτείνει έναν μηχανισμό που 

χρησιμοποιείται στη υποβολή προσφορών στην κυβερνητική προμήθεια 

(government procurement), με την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες των εταιριών-

πλειοδοτών είναι ανεξάρτητες η μια από την άλλη. Οι προσφορές εξαρτώνται 
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από τα ζητήματα τιμών, αλλά και ποιότητας. Ο Branco, που επεκτείνει την 

έρευνα του Che, εξετάζει τις δημοπρασίες προμήθειας, οι οποίες επιτρέπουν έναν 

ρεαλιστικότερο συσχετισμό των δαπανών εταιριών-πλειοδοτών. Προτείνει, ένα 

πρότυπο δημοπρασίας δύο σταδίων. Στο πρώτο στάδιο ο προμηθευτής επιλέγει 

μια εταιρία, ενώ στο δεύτερο στάδιο διαπραγματεύεται το επίπεδο ποιότητας που 

επιθυμεί. Μετά τη δημοσίευση των εγγράφων του Che (1993) και του Branco 

(1997), οι on line δημοπρασίες προμήθειας έχουν γίνει θέμα έντονης ανάπτυξης.  

  
Οι πολυδιάστατες ηλεκτρονικές δημοπρασίες χρησιμοποιούνται περισσότερο 

στη προμήθεια ενός ευρύτερου φάσματος προϊόντων λειτουργίας (operating) και 

κατασκευής συγκριτικά με τις παραδοσιακές δημοπρασίες. Αυτό συμβαίνει 

επειδή τέτοια προϊόντα μπορούν να αξιολογηθούν αποτελεσματικά  από μια 

σειρά κριτηρίων στον πραγματικό χρόνο, εάν υπάρχει ικανοποιητική υποστήριξη 

από το μεσάζοντα για τη διαδικασία. Ειδικότερα, ο ρόλος του μεσάζοντος 

διευρύνεται και  περιλαμβάνει  μεγαλύτερες ευθύνες όσο αφορά την επικύρωση, 

την αντιπροσώπευση των προϊόντων και τις επικοινωνίες.  Αυτό ίσως απεικονίζει 

την ανάπτυξη των δημοπρασιών κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών από τους 

μηχανισμούς που υποστηρίζουν μόνο ένα ενιαίο στοιχείο διαπραγμάτευσης 

(τιμή), στις πολυμεταβλητές δημοπρασίες όπου η απόφαση εξαρτάται από πολλά 

στοιχεία διαπραγμάτευσης. Οι Multi-attribute δημοπρασίες απαιτούν 

περισσότερη αλληλεπίδραση μεταξύ του μεσάζοντος, των αγοραστών και των 

πωλητών σε σχέση με την παραδοσιακή (πρόσωπο με πρόσωπο) 

διαπραγμάτευση του παρελθόντος. Απαιτούν, συγκεκριμένα,  περισσότερη 

αλληλεπίδραση μεταξύ του αγοραστή και του μεσάζοντος όσον αφορά τον 

προγραμματισμό, το σχεδιασμό και τη δόμηση της δημοπρασίας. Η σχέση 

μεταξύ του μεσάζοντος και των προμηθευτών είναι επίσης πιο σύνθετη και αυτό 

γιατί  οι προμηθευτές και τα προϊόντα πρέπει να προεπιλεχτούν και να 

ελεγχθούν. 

Διαφορές μεταξύ Multiple-Unit και Multi-Attribute Δημοπρασιών  

Οι μηχανισμοί των online αντίστροφων δημοπρασιών διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες: multi-item auctions, multi-unit auctions και multi-attribute auctions. 

Μεταξύ των δύο πρώτων μορφών, οι multi-item δημοπρασίες αφορούν τα 
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ετερογενή είδη που δημοπρατούνται, ενώ οι multi-unit δημοπρασίες ασχολούνται 

με τις πολλαπλές μονάδες ομοιογενών αγαθών. Και οι δυο αυτές κατηγορίες 

δημοπρασιών εστιάζουν τις διαπραγματεύσεις με μοναδικό κριτήριο την τιμή 

(price-only) και οι βέλτιστες λύσεις τους αφορούν τον προμηθευτή με 

χαμηλότερο κόστος. Η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τον αγοραστή έχει 

προκαθοριστεί και παραμένει σταθερή, δηλαδή η ίδια, ανεξαρτήτου του 

προμηθευτή που έχει επιλέγει ως νικητής. Στην πραγματικότητα όμως, εκτός από 

την τιμή, υπάρχουν και πολλές ιδιότητες, όπως η ποιότητα και άλλες 

προδιαγραφές που μπορούν να επηρεάσουν την αξία του των αγαθών ή των 

υπηρεσιών για τον αγοραστή. Στην περίπτωση αυτή γίνεται λόγος για την τρίτη 

κατηγορία, δηλαδή για τις multi-attribute αντίστροφες δημοπρασίες και για τα 

ηλεκτρονικά αιτήματα υποβολής προσφορών  (eRFQ), όπως θα αναλύσουμε σε 

επόμενη υποενότητα (Strecker και Seifert, 2004) για να εξετάσουν τις 

πολλαπλάσιες αποδόσεις. Σε ένα RFQ ένας εταιρικός αγοραστής αναγγέλλει ένα 

σύνολο διαπραγματεύσιμων ιδιοτήτων, όπως είναι η ποιότητα, χρονική διάρκεια 

και οι τεχνικές προδιαγραφές για το προϊόν προσφοράς. Κάθε ιδιότητα έχει 

διάφορα πιθανά επίπεδα, παραδείγματος χάριν, η χρονική διάρκεια θα μπορούσε 

να είναι μια εβδομάδα, μισός μήνας, ή δύο μήνες. Οι πιθανοί προμηθευτές 

προσκαλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε ένα ή περισσότερα 

attribute-level bundle. Η attribute-level δέσμη (bundle) ορίζεται ως ένας 

συνδυασμός επιλογών με ένα και μόνο ένα επίπεδο για κάθε ιδιότητα προϊόντων. 

Η παραδοσιακή διαδικασία RFQ ολοκληρώνεται με την έκβαση ενός νικητή και 

μιας ενιαίας επιλεγμένης attribute-level δέσμης (bundle). 

 

• Name your own price model (μοντέλο καθορισμού τιμών) 

Την κατηγορία αυτή την έχουμε ήδη αναπτύξει. 
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                        Άλλες μορφές δημοπρασιών 

 

• Η δημοπρασία ενδογενών ποσοτήτων (Auctions with Endogenous 

Quantities): 

 

Η μορφή αυτής της δημοπρασίας, η οποία παρουσιάστηκε από τον Hansen 

(1998) εξηγεί την χρήση των δημοπρασιών πρώτης (υψηλότερης) τιμής (first-bid 

auctions) στην βιομηχανική προμήθεια. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, 

πλειοδότες είναι οι πωλητές, πλειστηριαστής είναι ο αγοραστής και ο νικητής της 

δημοπρασίας είναι ο πλειοδότης με την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.  Η 

διαφορά στον τύπο αυτό δημοπρασίας είναι ότι ο πλειοδότης μπορεί να αγοράσει 

όσες μονάδες επιθυμεί από το είδος που δημοπρατείται, στην τιμή που 

καθορίζεται από την δημοπρασία.    

 

 

• Η Top-Up δημοπρασία: 

  

Η Top-Up δημοπρασία είναι μια παραλλαγή της all-pay δημοπρασίας, που 

χρησιμοποιείται πρώτιστα σε εκδηλώσεις φιλανθρωπίας. Οι πλειοδότες πρέπει 

να πληρώσουν τη διαφορά μεταξύ της προσφοράς τους και της επόμενης 

χαμηλότερης προσφοράς, είτε κερδίσουν είτε όχι. Μόνο ο νικητής-πλειοδότης 

δεν είναι απαραίτητο να πληρώσει την top-up τιμή, αλλά πρέπει να πληρώσει 

φυσικά για το είδος που κέρδισε. 

 

 

 

Σύγκριση μεταξύ των διάφορων μορφών δημοπρασιών 

Τα διάφορα πρότυπα διαφέρουν στην αποδοτικότητα των κατανομών. Το 

ενδογενές πρότυπο ποσοτήτων Hansen υποθέτει τη συμμετρία μεταξύ των 

πλειοδοτών πριν από τη δημοπρασία και προβλέπει ότι η έκβαση της 

δημοπρασίας πρώτης-τιμής (first-bid) είναι αποδοτικότερη. Όταν η ποσότητα, 

που εμπορεύεται, καθοριστεί και οι πλειοδότες δεν είναι συμμετρικοί, η 
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δημοπρασία δεύτερης-προσφοράς (second-bid) απονέμει πάντα τα αγαθά στον 

κατάλληλο πλειοδότη, αλλά η δημοπρασία πρώτης-προσφοράς μπορεί να 

αποτύχει να το κάνει αυτό. 

Φυσικά, η τελική κατανομή είναι μόνο μια πτυχή της αποδοτικότητας των 

δημοπρασιών. Μια άλλη σημαντική πτυχή είναι το κόστος προετοιμασίας 

(preparing) μιας προσφοράς. Οι περίπλοκες δημοπρασίες και εκείνες που 

παρέχουν μεγάλες επιστροφές στη συλλογή πληροφοριών είναι πιθανό να 

αυξάνουν τις δαπάνες προετοιμασιών της προσφοράς. Σε αντίθεση, όσο αφορά 

το κόστος προετοιμασίας, το Αγγλικό σύστημα δημοπρασίας θεωρείται 

αποδοτικότερο, γιατί η βέλτιστη στρατηγική προσφοράς του πλειοδότη δεν 

εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο οι ανταγωνιστές του κάνουν προσφορές.  

Εν περιλήψει, η Αγγλική δημοπρασία κατέχει ποικίλα χαρακτηριστικά που 

εξηγήσουν τη δημοτικότητά της. Παράγει περισσότερες παραλαβές κατά μέσον 

όρο από την Ολλανδική ή την δημοπρασία ενσφράγιστης προσφοράς (sealed-bid 

auction). Οδηγεί σε αποδοτικές εκβάσεις σε ένα ευρύτερο φάσμα 

περιβαλλόντων. Και όπως ήδη αναφέραμε, συμφέρει στην εξοικονόμηση στη 

συλλογή πληροφοριών και στις δαπάνες προετοιμασιών της προσφοράς.    

Εν τούτοις, οι Αγγλικές δημοπρασίες έχουν επίσης μερικά χαρακτηριστικά 

μειονεκτήματα. Κατ' αρχήν, όντας ανοικτές δημοπρασίες (οpen outcry auctions), 

απαιτούν την πραγματική παρουσία των πλειοδοτών, η οποία απαιτεί και ένα 

υψηλό κόστος. Αυτό το μειονέκτημα θα μπορούσε να ξεπεραστεί, 

αντικαθιστώντας την μορφή αυτή με την δημοπρασία δεύτερης-προσφοράς, η 

οποία είναι μια δημοπρασία ενσφράγιστης προσφοράς (sealed-bid) και έτσι δεν 

απαιτεί την φυσική παρουσία των πλειοδοτών. Όμως, όταν ο πλειστηριαστής 

ανοίγει προσφορές σε μια δημοπρασία δεύτερης-προσφοράς (second-bid) και 

γνωρίζει τι οι πλειοδότες είναι πρόθυμοι να πληρώσουν, έχει την δυνατότητα να 

προσφέρει μια ψεύτικη προσφορά επάνω στη τιμή. Στο γεγονός αυτό οφείλεται η 

μη δημοτικότητα των δημοπρασιών δεύτερης-προσφοράς (second-bid). 

Συγκριτικά, η Αγγλική, η Ολλανδική και η Ιαπωνική μορφή δημοπρασίας 

χρησιμοποιούνται κυρίως σε περιβάλλοντα που διαμορφώνονται μόνο από τις 

τιμές. Παρ’ ολ’ αυτά, οι weighted-multi-attribute auctions δίνουν έμφαση σε 

παράγοντες που δεν αφορούν την τιμή και μπορούν να προσφέρουν εντυπωσιακά 

αποτελέσματα σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ οι sealed-bid δημοπρασίες είναι 

πολύ χρήσιμες όταν οι πλειοδότες δεν ανταγωνίζονται ιδιαιτέρα μεταξύ τους 



55 
 

επειδή τα είδη των προϊόντων ή των υπηρεσιών δεν μπορούν να καθοριστούν 

ξεκάθαρα.  

Το μεγάλο πλεονέκτημα στη Ιαπωνική δημοπρασία είναι ότι, σε αντίθεση με μια 

Αγγλική αντίστροφη δημοπρασία, ο αγοραστής είναι πολύ πιο σίγουρος ότι η 

πραγματική τιμή της αγοράς θα επιτευχθεί. 

Όσο αφορά την δημοπρασία Αμερικάνου τύπου, όπως είδαμε, ουσιαστικά 

αποτελεί έναν άλλο τύπο δημοπρασίας που χρησιμοποιείται για να πωλήσει  

πολλαπλές μονάδες του ίδιου προϊόντος συγχρόνως. Λειτουργεί όπως ακριβώς η 

Ολλανδική δημοπρασία με τη διαφορά ότι σε μια δημοπρασία Yankee οι 

πλειοδότες-νικήτες καταβάλλουν διαφορετικές τιμές για την αγορά των 

προϊόντων, ενώ σε μια ολλανδική δημοπρασία, καθένας καταβάλλει την ίδια 

τιμή, που είναι όπως προαναφέραμε η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. 

Όπως ήδη αναφέραμε, οι πολυδιάστατες Multi-attribute δημοπρασίες είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμες σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η εταιρική προμήθεια 

(corporate procurement) δεδομένου ότι τέτοιες διαπραγματεύσεις εξαρτώνται 

από περισσότερους παράγοντες  και όχι αποκλειστικά από την τιμή (Bichler και 

λοιποί. 1999). Τέτοιες δημοπρασίες μπορούν να έχουν την υψηλότερη 

αποδοτικότητα αγοράς μέσω μιας αποτελεσματικότερης ανταλλαγής των 

απαιτήσεων του αγοραστή και των προσφορών του προμηθευτή (Bichler και 

Kalagnanam (2002). Εν τούτοις, η διαδικασία, η οποία είναι σύνθετη ως προς 

την περιγραφή όλων των χαρακτηριστικών-ιδιοτήτων και ως προς τον 

προσδιορισμό της γενικής χρησιμότητας, που προκύπτει από τους διάφορους 

συνδυασμούς ιδιοτήτων, είναι ένας δύσκολος και χρονοβόρος στόχος (Bichler 

και λοιποί., 1999). Παρ’όλ’ αυτά, οι multi-attribute δημοπρασίες είναι πιθανό να 

είναι πολύ χρήσιμες για την επέκταση της σειράς των προϊόντων και των 

υπηρεσιών που κυκλοφορούν στο εμπόριο μέσω των ηλεκτρονικών αγορών. 

Εντούτοις, λίγη έρευνα για τις multi-attribute ηλεκτρονικές δημοπρασίες υπάρχει 

(Bichler και Kalagnanam, 2002), καθιστώντας το σημαντικό για τους ερευνητές 

να εξετάσουν τη δυνατότητα εφαρμογής των υπαρχουσών θεωριών δημοπρασίας 

λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στις multi-attribute δημοπρασίες (Bichler και 

λοιποί., 1999). 
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Ε. Με κριτήριο την διαδικασία: 

 

Σύμφωνα με το site http://www.tsipnet.gr/webdesign.htm, oι ηλεκτρονικές 

δημοπρασίες μπορούν να διακριθούν σε έξι κατηγορίες ως προς τη διαδικασία:  

1. Παραδοσιακή δημοπρασία (traditional auction)  

        Την κατηγορία αυτή την έχουμε ήδη αναπτύξει. 

2. Dutch Auction (οι πιθανοί αγοραστές δηλώνουν το ανώτατο ποσό που 

μπορούν να δώσουν και τον αριθμό αντικειμένων για τα οποία 

ενδιαφέρονται) 

3. Κλειστές Δημοπρασίες (πώληση αντικειμένων μη κατάλληλων για 

ανηλίκους) 

4. No-Haggle Auction (μη διαπραγματεύσιμες κατώτατες τιμές)  

5. Flash-Express Auction (έκθεση των προς πώληση αντικειμένων για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα)  

6. Straight Sale Auction (πώληση αντικειμένων με προκαθορισμένες τιμές 

στον πρώτο ενδιαφερόμενο). 

 

 

ΣΤ.  Με κριτήριο ποιο μέρος διεξάγει τη δημοπρασία: 

  

Ανάλογα αν ο αγοραστής ή ο πωλητής είναι αυτός που προκαλεί τη δημοπρασία 

διακρίνουμε τις δύο παρακάτω κατηγορίες: 

1. Μειοδοτική Δημοπρασία: Ο αγοραστής είναι αυτός που προκαλεί τη 

δημοπρασία. Οι τιμές των προσφορών διαρκώς μειώνονται και η μικρότερη είναι 

αυτή που συνήθως υπερισχύει. Ενδείκνυται ιδιαίτερα όταν ο αγοραστής καλείται 

να προμηθευτεί προϊόντα ή υπηρεσίες υψηλής αξίας όπου η βελτίωση της τιμής 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα κερδοφορίας. 

2. Πλειοδοτική Δημοπρασία: Ο πωλητής είναι αυτός που προκαλεί τώρα τη 

δημοπρασία όπου η μεγαλύτερη προσφορά συνήθως κερδίζει. Οι εταιρίες είναι 

αυτές που συνήθως επιλέγουν την χρήση πλειοδοτικής δημοπρασίας στην 
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περίπτωση που επιθυμούν να εκποιήσουν προϊόντα που πλεονάζουν ή υλικό που 

θέλουν να εκσυγχρονίσουν. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙ
Ο 

ΟΝΟΜΑ 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ 

ΕΤΟΣ ΤΥΠΟΙ 

την μορφή 
των 
συμμετεχόντ
ων μερών 
στην 
δημοπρασία 
και την φύση 
της 
συναλλαγής 
ή τη σχέση 
ανάμεσα 
στους 
συμμετέχοντ
ες 

• Bandvopadhya
y και Wolfe 

 

• 2004 • C2C 

            B2C 

            B2B  

            B2G  

            G2P  

 

 • Bapna, Goes 
και Gupta 

• 2001 • C2C 

            B2B  

            B2C 

τον τρόπο 
υποβολής 
των 
δημοπρασιώ
ν και τον 
τρόπο 
αξιολόγησης 

W. Vickrey 1961 • Αγγλική 
Δημοπρασία 
ή 
Δημοπρασία 
Υψηλότερης 
Τιμής 
(Ascending 



58 
 

και 
καταμέτρησ
ης των 
προσφορών 

price auction) 
 

• Ολλανδική 
δημοπρασία ή 
Δημοπρασία 
Χαμηλότερης 
Τιμής 
(Descending 
price auction) 

 

• δημοπρασία 
ενσφράγιστης 
προσφορά  
πρώτης 
(υψηλότερης) 
τιμής (sealed-
bid first-price 
auction) 

• δημοπρασία 
ενσφράγιστης 
προσφοράς 
δεύτερης 
(υψηλότερης) 
τιμής (sealed-
bid second-
price 
auction/Vickr
ey) 

 Pinker, Seidmann και 
Vakrat  

2003 • διμερείς 
διαπραγματεύ
σεων 
(bilateral 
negotiations) 

• δημοπρασίες 
προμήθειας 
(procurement 
auctions) 

• δημοπρασίες 
πωλήσεων    
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(sale 
auctions)  

• δημοπρασίες 
συναλλαγών 
(exchange 
auctions) 

τον 
μηχανισμό 
τιμολόγησης 

• Laudon και 
Traver 

 

• 2007 

 

• Αγγλικού 
τύπου 
(English 
auctions) 

 

Ολλανδικού 
τύπου (Dutch 
auctions) 

 

Ομαδικών 
αγορών 
(group buying 
auctions or 
group 
purchasing) 

 

Μοντέλο 

καθορισμού 

τιμών (name-

your own-

price model 

auctions) 

 

 • Abramson και 
Means 

 

• 2001 

 

• Αγγλικού 
τύπου 
(English 
auctions) 

 

Ολλανδικού 
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τύπου (Dutch 
auctions) 
 
Αντίστροφες 
δημοπρασίες 
(reverse 
auctions) 
 
ενσφράγιστης 
προσφορας 
πρώτης (first 
price sealed-
bid auctions) 
και δεύτερης 
τιμής (second 
price sealed-
bid auctions) 
 
Αμερικανικού 
τύπου 
(Yankee 
auctions) 

 • Vulkan 

 

• 2003 

 

ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ 

Αγγλικού 
τύπου 
(English 
auctions) 

 

Ολλανδικού 
τύπου (Dutch 
auctions) 
 
δημοπρασία 
ενσφράγιστης 
προσφορά  
πρώτης 
(υψηλότερης) 
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τιμής (sealed-
bid first-price 
auction) 
δημοπρασία 
ενσφράγιστης 
προσφοράς 
δεύτερης 
(υψηλότερης) 
τιμής (sealed-
bid second-
price auction) 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ 

C2C 
B2B  
B2C 

 

την 
διαδικασία 

(site)-  Παραδοσιακή 

δημοπρασία 

(traditional 

auction)  

 

Dutch 

Auction 

.  

. Κλειστές 

Δημοπρασίες  

.  

. No-Haggle 

Auction  

.  

. Flash-Express 
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Auction  

.  

. Straight Sale 

Auction  

κριτήριο 
ποιο μέρος 
διεξάγει τη 
δημοπρασία 

(site)  Μειοδοτική 
δημοπρασία 

Πλειοδοτική 
δημοπρασία 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ 

ΤΥΠΟΙ 
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Αγγλική μόνο τιμή Ανοιχτή δημοπρασία 
Αύξουσας τιμής 

Ολλανδική συνδυασμός  τιμής 
προσφερόμενης ποσότητας

Ανοιχτή δημοπρασία 
Φθίνουσας  τιμής 

Sealed-bid (ενσφράγιστης 
προσφοράς) 

μόνο τιμή Σιωπηρή (close) 

Multi-unit μόνο τιμή Προσφορά πολλαπλών 
μονάδων προϊόντων  

Combinatorial μόνο τιμή Ταυτόχρονη πώληση 
περισσοτέρων του ενός 
αντικειμένου  

Yankee συνδυασμός τιμής, 
προσφερόμενης ποσότητας 
και αρχικής προσφοράς 

Προσφορά πολλαπλών 
μονάδων ενός προϊόντος  

Multi-attribute συνδυασμός τιμής, 
ποιότητας, χρονικής 
διάρκειας, τεχνικών και 
οικονομικών  
προδιαγραφών 

Ύπαρξη αιτημάτων 
υποβολής προσφορών 
RFQ, attribute level 
bundle 
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Στον Πίνακα 2.2 περιγράφονται κάποιοι βασικοί τύποι δημοπρασιών με βάση τα 

κριτήρια επιλογής τους. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει τα κριτήρια δημοπρασιών 

ποικίλλουν ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες κάθε δημοπρασίας. Έτσι, μια δημοπρασία 

μπορεί να έχει ως κριτήριο επιλογής μόνο την τιμή (Αγγλική, sealed-bid, multi-unit 

και combinatorial), τον συνδυασμό της τιμής και της προσφερόμενης ποσότητας 

(Ολλανδική), τον συνδυασμό τιμής, προσφερόμενης ποσότητας και αρχικής 

προσφοράς (Yankee) ή τον συνδυασμό της τιμής, ποιότητας, χρονικής διάρκειας και 

τεχνικών ή οικονομικών χαρακτηριστικών (multivariable bids). Στην τελευταία στήλη 

αναφέρουμε μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά των διάφορων τύπων 

δημοπρασιών, όπως αν είναι ανοιχτή ή κλειστή, αύξουσα ή φθίνουσα δημοπρασία ή 

αν προσφέρονται μία ή πολλαπλές μονάδες προϊόντων ή ακόμα αν υπάρχουν 

αιτήματα υποβολής προσφορών ή όχι.  

 

 

2.2 Μοντέλα Δημοπρασιών σύμφωνα με τη Δυναμική Διαμόρφωση 

Τιμής 

 
 

2.2.1 Ορισμός Δυναμικής Διαμόρφωσης Τιμής 
Το κύριο χαρακτηριστικό μιας δημοπρασίας είναι ότι βασίζεται στην δυναμική 

διαμόρφωση τιμής (dynamic pricing), (Dasgupta et al.2006). Πράγματι κατά τη 

διάρκεια μιας δημοπρασίας, οι τιμές στα είδη που δημοπρατούνται δεν 

παραμένουν σταθερές, αλλά καθορίζονται με βάση τη σχέση προσφοράς και 

ζήτησης σε κάθε δεδομένη στιγμή. Από πολλές απόψεις, το Διαδίκτυο 

μετατοπίζει την ισορροπία της τιμής. Το Internet επιτρέπει στους πελάτες, που 

συμμετέχουν σε μια δημοπρασία, να διαμορφώσουν, με τη δική τους στρατηγική, 

την τελική τιμή του είδους, καθώς και τις εταιρίες να αποκομίσουν τα διάφορα 

πλεονεκτήματα της αγοράς, είτε με την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών από τους 

προμηθευτές τους σε καλές τιμές, είτε κλείνοντας παραγγελίες με πελάτες. 

Πολλές εταιρίες, χάρη στο Διαδίκτυο, έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν τις 

τιμές όσο συχνά αυτές επιθυμούν. Οι τιμές αυτές μπορούν να τεθούν σε μια 

ενιαία συναλλαγή ή σε πολλαπλές αλληλεπιδράσεις.  
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Η δυναμική διαμόρφωση τιμής είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του 

ηλεκτρονικού εμπορίου και το γεγονός ότι κάποια επιχείρηση είναι σε θέση να 

ρυθμίσει τις δυναμικές στρατηγικές τιμολόγησης της, της δίνει τη δυνατότητα να 

πετύχει στο κόσμο του ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με τους καθηγητές από 

το Πανεπιστήμιο της California-Irvine Graduate School of Management. 

Όπως προαναφέραμε, οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης καθορίζουν 

την τιμή. Γι’ αυτό πολλοί e-tailers αναλύουν συνεχώς τις πληροφορίες 

προσφοράς και ζήτησης για να ρυθμίσουν τις τιμές αναλόγως και να 

προσαρμόσουν στις συνθήκες της αγοράς. Όταν η ζήτηση για τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες αυξάνεται, οι e-tailers αποκρίνονται γρήγορα με την αύξηση των 

τιμών τους. Αντίστοιχα, όταν η ζήτηση αρχίζει να μειώνεται, ρυθμίζουν τις τιμές 

για να υποκινήσουν προς τα κάτω τις περισσότερες αγορές.  

 

 

 
2.2.2 Κατηγορίες μοντέλων 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναπτύξαμε τους πιο βασικούς τύπους 

δημοπρασιών, ο καθένας από τους οποίους έχει τους στόχους και τις διαδικασίες 

του. Εδώ κατατάσσουμε τις δημοπρασίες σύμφωνα με τη δυναμική διαμόρφωση 

τιμής (Dasgupta et al.2006) σε τέσσερις κύριες κατηγορίες ανάλογα με το πόσοι 

αγοραστές και πωλητές λαμβάνουν μέρος, όπως δείχνουμε στο Έκθεμα 2.1. 
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 2.5: ΤΥΠΟΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΙΜΗΣ 

 
 

ΕΝΑΣ 

Διαπραγμάτευση, 

Εμπορική 

ανταλλαγή, 

Παζάρι 

Αντίστροφες 

δημοπρασίες

, 

Πρόταση για 

υποβολή 

προσφορών, 

Υποβολή 

προσφορών 

ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ    

 

ΠΟΛΛΟΙ 

Προωθητικές 

(κανονικές) 

δημοπρασίες 

Δυναμικές 

ανταλλαγές 

 
                    ΕΝΑΣ                         ΠΟΛΛΟΙ 

                                                                                            ΠΩΛΗΤΕΣ 
 

Πηγή:http://www.eeei.gr/interbiz/current.htm, ηλεκτρονικό περιοδικό, Τεύχος 80, 10/5/2005 

(Ετος 9ο) Ειδήσεις και συμβουλές για την επιχειρηματική αξιοποίηση του Internet και όχι μόνο. 

 

 

 

 

2.2.2.1 Ένας Αγοραστής, Ένας πωλητής 

 

Στο μοντέλο αυτό, όπως φαίνεται στο επάνω αριστερό πλαίσιο του εκθέματος 

2.1, κάθε μέρος, δηλαδή είτε ο αγοραστής είτε ο πωλητής, μπορεί να 

χρησιμοποιήσει την διαπραγμάτευση, την εμπορική ανταλλαγή ή το παζάρι. Η 

διαπραγματευτική δύναμη, η προσφορά και η ζήτηση του είδους στην αγορά, 

αλλά και οι περιβαλλοντικές και επιχειρηματικές συνθήκες είναι οι παράγοντες 

που επηρεάζουν την τιμή του είδους κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. Το 

μοντέλο αυτό εμφανίζεται κυρίως σε B2B (business to business) Marketplaces, 

δηλαδή σε χώρους "ηλεκτρονικής συνάθροισης" επιχειρήσεων (πωλητών) και 
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πελατών (αγοραστών). Εκεί δημοσιεύονται αγγελίες προσφοράς και ζήτησης 

προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ μερικές φορές οι ανακοινώσεις αυτές 

συνοδεύονται και από πλειστηριασμούς.    

Τα B2B Marketplaces αποτελούν στην πραγματικότητα ένα ηλεκτρονικό παζάρι, 

με αποτέλεσμα η επικοινωνία μεταξύ αγοραστών και πωλητών να είναι 

ταχύτερη, ασφαλέστερη και ευκολότερη. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι πωλητές 

βρίσκουν εκεί συγκεντρωμένους όλους τους υποψήφιους πελάτες (έτσι 

απλοποιείται η διαδικασία επικοινωνίας μαζί τους), ενώ οι αγοραστές έχουν 

άμεση πρόσβαση σε όλα τα προσφερόμενα είδη (ή υπηρεσίες) και μπορούν να 

επιλέξουν ό,τι τους ενδιαφέρει με μεγαλύτερη ευκολία.  

 

 

 

2.2.2.2 Ένας Πωλητής, Πολλοί Πιθανοί Αγοραστές 

Στο μοντέλο αυτό, όπως φαίνεται στο κάτω αριστερό πλαίσιο του εκθέματος 2.1, 

ένας πωλητής χρησιμοποιεί μια προωθητική δημοπρασία (forward auction) για 

να προσφέρει ένα προϊόν σε πολλούς πιθανούς αγοραστές. Στις δημοπρασίες 

αυτές ένας πωλητής προσφέρει ένα ή περισσότερα είδη για πλειστηριασμό και 

διάφοροι αγοραστές ανταγωνίζονται ώστε να προσφέρουν την τιμή που ο 

πωλητής θα δεχτεί. Ο πωλητής έχει συνήθως την επιλογή να δεχτεί οποιαδήποτε 

προσφορά ή να τις απορρίψει όλες. Υπάρχουν πολλές κατηγοριοποιήσεις των 

προωθητικών δημοπρασιών.  Ενδεικτικά παραθέτουμε τις πιο δημοφιλείς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 2.6: ΔΥΟ ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
 

 
Πηγή: Gallaugher, J. M “E-commerce and the Undulating Distribution Channel”, 

Communications of the ACM (Ιούλιος 2002), Εικόνα 3, σελ.91 

 

 
Σύμφωνα με τον Gallaugher (2002) υπάρχουν δύο τύποι προωθητικών 

δημοπρασιών, οι δημοπρασίες ρευστοποίησης και οι δημοπρασίες 

αποδοτικότητας αγοράς, όπως φαίνεται στο έκθεμα 2.2. Όσον αφορά τις 

δημοπρασίες ρευστοποίησης οι προμηθευτές προσπαθούν αρχικά να 

ελαχιστοποιήσουν τα υφιστάμενα κανάλια και να μειώσουν τα αποθέματα πριν 

από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας και οι πελάτες αναζητούν και επιδιώκουν τη 

χαμηλότερη τιμή σε ευρέως διαθέσιμα αγαθά και  υπηρεσίες. Ενώ στις 

δημοπρασίες αποδοτικότητας αγοράς οι προμηθευτές προτιμούν την αγορά που 

μεγιστοποιεί την θέαση των προϊόντων από τους πιθανούς αγοραστές και οι 
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πελάτες με τη σειρά τους αναζητούν πρόσβαση σε μοναδικά σπάνια προϊόντα 

και υπηρεσίες. Όπως φαίνεται και στην απεικόνιση 2.8, στις δημοπρασίες 

ρευστοποίησης παρουσιάζονται εμπόδια χρήσης δημοπρασιών, που μειώνουν τις 

προμήθειες, σε αντίθεση με τις δημοπρασίες αποδοτικότητας αγοράς, όπου 

εμφανίζονται κίνητρα χρήσεις δημοπρασιών, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι 

προμήθειες.  

Όμως σύμφωνα με το business.dictionary.com υπάρχουν τέσσερις τύποι 

προωθητικής δημοπρασίας: Η Αγγλική, η Ολλανδική, η Ιαπωνική (Japanese) 

και η Yankee auction. Έχουμε αναφερθεί και στις τέσσερις μορφές 

δημοπρασιών στη προηγούμενο ενότητα. Απλά θέλουμε να δείξουμε ότι 

υπάρχουν διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις για τις δημοπρασίες στον ορισμό των 

οποίων όλοι συμφωνούν. 

Τέλος, στο μοντέλο αυτό ανήκουν και οι δημοπρασίες ενσφράγιστης προσφοράς 

πρώτης και δεύτερης τιμής που αναλύσαμε επίσης στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

Το μοντέλο αυτό εμφανίζεται κυρίως σε B2C (business to customers) 

Marketplaces. Στις δημοπρασίες B2C οι πωλητές είναι εμπορικές επιχειρήσεις 

και οι αγοραστές είναι απλοί καταναλωτές. Οι δημοπρασίες B2C είναι αρκετά 

δημοφιλείς στους εμπόρους λιανικής. 

 

 

 
2.2.1.2.3 Ένας Αγοραστής, Πολλοί Πιθανοί Πωλητές 

Οι δημοπρασίες αυτής της κατηγορίας που παρουσιάζονται στην επάνω δεξία 

γωνία του εκθέματος 2.1, είναι προσφορές στις οποίες ένας αγοραστής 

προσκαλεί πολλούς πωλητές ή προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές. Το είδος 

για το οποίο δείχνει ενδιαφέρον ο αγοραστής τίθεται σε μια πρόταση για 

υποβολή μειοδοτικής προσφοράς (RFQ-Request for Quotes) και οι πιθανοί 

πωλητές κάνουν προσφορές για το είδος, μειώνοντας ακολουθιακά την τιμή. Οι 

δημοπρασίες αυτές ονομάζονται αντίστροφες (reverse) δημοπρασίες, γιατί οι 

προμηθευτές κάνουν προσφορές για προϊόντα ή υπηρεσίες που χρειάζεται ο 

αγοραστής. Στις δημοπρασίες αυτού του είδους, η τιμή μειώνεται ακολουθιακά 

και κερδίζει η χαμηλότερη προσφορά.  
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Στη υποβολή αίτησης μιας μειοδοτικής προσφοράς RFQ ο πωλητής συνήθως 

δίνει τις προδιαγραφές του εμπορεύματος, καθορίζοντας την επιθυμητή 

ποιότητα, τη ζητούμενη ποσότητα, τους όρους και τη χρονική στιγμή της 

παράδοσης, καθώς και  τους όρους πληρωμής και στη συνέχεια κάνει υποβολή 

αίτησης στους πλειοδότες να ορίσουν την τιμή και τη προσφερόμενη ποσότητα 

στην περίπτωση που είναι μικρότερη από την ζητούμενη ποσότητα. Εάν ο 

αγοραστής επιθυμεί διαφορετικά επίπεδα ποιότητας, διαφορετικά πρότυπα και 

διαφορετικούς όρους παράδοσης και πληρωμής έχει τη δυνατότητα να τα 

δηλώσει στην υποβολή αίτησης.  Μόλις οι προσφορές παραδοθούν, ο αγοραστής 

πρέπει να πάρει μια σωστή απόφαση σε ποιον να δώσει την προσφορά. ‘Οταν ο 

αγοραστής κατασταλάξει στους όρους παράδοσης και πληρωμής που επιθυμεί 

και αφού εμπιστεύεται τους προμηθευτές του, συγκρίνει και συνοψίζει τα κόστη 

και επιλέγει τον προμηθευτή που προσφέρει τις καλύτερες τιμές. Μια τέτοια 

ιδανική κατάσταση σπάνια είναι εφικτή με αποτέλεσμα ο αγοραστής να πρέπει 

να κάνει σύνθετες ανταλλαγές όσο αφορά την τιμή, τα διαφορετικά επίπεδα 

ποιότητας και τους διαφορετικούς όρους παράδοσης και πληρωμής. Πράγματι, η 

διευθέτηση της υποβολής των αιτήσεων μειοδοτικής προσφοράς είναι μια 

δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία. Επιπλέον, ο αγοραστής μπορεί να μην 

γνωρίζει όλους τους πιθανούς αγοραστές. Εν ολίγοις, υπάρχουν διάφορες 

πιθανές περιπλοκές και ανεπάρκειες στη διαδικασία προμήθειας (procurement), 

μερικές από τις οποίες μπορούν να εξαλειφθούν με τη χρήση των ηλεκτρονικών 

αγορών. Συγκεκριμένα, στις ηλεκτρονικές αγορές συμμετέχουν πιο 

εξειδικευμένοι πλειοδότες, οι οποίοι συμβάλλουν αφ’ ενός στην εξοικονόμηση 

κόστους για τους αγοραστές και αφ’ ετέρου στην αύξηση των πωλήσεων για 

τους προμηθευτές, καθώς και στη μείωση των δαπανών συναλλαγής και των δύο 

μερών. (Kambil and van Heck. 2002).    

Το μοντέλο αυτό εμφανίζεται κυρίως σε B2B (business to business) 

Marketplaces αλλά και σε G2B (government to business) και μπορούν να 

συνδυαστεί με διαπραγματεύσεις. Λειτουργεί το ίδιο αποδοτικά, τόσο στον 

ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. Η τιμή δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο 

επιλογής για τη δημοπρασία. Οι αγοραστές, στη συγκεκριμένη περίπτωση, 

συγκρίνουν την τιμή, την εμπειρία, την ποιότητα και τη φήμη κατά τη λήψη μιας 

απόφασης. 
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Διαφορές μεταξύ forward και reverse auctions 

Η βασική διαφορά είναι ότι στις προωθητικές δημοπρασίες ο πωλητής είναι 

αυτός που προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες για πώληση και πολλοί πλειοδότες 

προσπαθούν να τα αγοράσουν, ενώ στις αντίστροφες δημοπρασίες, ένας 

αγοραστής συνήθως δημοσιοποιεί τα αντικείμενα ή τις υπηρεσίες που ζητάει και 

προσκαλεί  πολλούς πωλητές να προσφέρουν τιμές για τα είδη αυτά. 

 

 

2.2.1.2.4 Πολλοί Αγοραστές, Πολλοί Πωλητές 

Στο κάτω δεξί πλαίσιο του εκθέματος 2.1, πραγματοποιούνται δυναμικές 

ανταλλαγές μεταξύ πολλών αγοραστών και πολλών πωλητών. Οι αγοραστές, από 

την πλευρά τους, προσφέρουν τις τιμές που επιθυμούν και οι πωλητές, με τη 

σειρά τους, δηλώνουν τις τιμές που ζητούν. Έτσι, γίνεται ταίριασμα με βάση τις 

τιμές και τις ποσότητες σε κάθε είδος και στις δυο πλευρές και με βάση την 

δυναμική αλληλεπίδραση ανάμεσα σε αγοραστές και πωλητές. Οι δημοπρασίες 

αυτές ονομάζονται διπλές δημοπρασίες. Μπορεί να έχουν τη μορφή B2B, C2C, 

αλλά και B2C, αφού οι αγοραστές και οι πωλητές μπορεί να είναι άτομα ή 

επιχειρήσεις. Τυπικά παραδείγματα αυτής της κατηγορίας είναι αγορές μετοχών 

και εμπορευμάτων. 

Επίσης εδώ ανήκουν και οι κάθετες δημοπρασίες (vertical auctions). Οι 

δημοπρασίες αυτές διεξάγονται ανάμεσα σε πωλητές και αγοραστές σε έναν 

κλάδο ή για ένα εμπόρευμα. Χαρακτηρίζονται ως κάθετες επειδή η 

δραστηριότητα κινείται προς τα επάνω και προς τα κάτω μέσα σε αλυσίδες 

προμηθειών, σ’ ένα μόνο κλάδο, σε αντίθεση με τις οριζόντιες δημοπρασίες, 

όπου υπάρχουν μέλη αλυσίδων προμηθειών σε διάφορους κλάδους. Οι κάθετες 

δημοπρασίες ονομάζονται διαφορετικά auction vortals, θεωρούνται πιο 

εξειδικευμένες δημοπρασίες και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε  B2B (business 

to business) Marketplaces. Οι κάθετες ηλεκτρονικές αγορές αφορούν σε 

συγκεκριμένους κλάδους, για παράδειγμα την ιατρική τεχνολογία, τα χημικά, τα 

υλικά κατασκευών, τα προϊόντα μετάλλου ή την κλωστοϋφαντουργία. Πολλές 

επιχειρήσεις συμμετέχουν σε κάθετες αγορές για την πώληση ή την αγορά 

πρώτων υλών. Για παράδειγμα, μια εταιρία που παράγει είδη βρεφικής υγιεινής 
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μπορεί να παραγγείλει χαρτί από μια κάθετη πλατφόρμα και χημικά από μια 

άλλη. 

Αντίθετα οι οριζόντιες δημοπρασίες, όπου υπάρχουν μέλη αλυσίδων προμηθειών 

σε διάφορους κλάδους, εξαρτώνται από παράγοντες όπως η γεωγραφική περιοχή, 

ο τρόπος λειτουργίας και διεκπεραίωσης κ.λπ. Στις οριζόντιες αγορές, οι 

επιχειρήσεις προμηθεύονται κυρίως προϊόντα μεταποίησης, όπως ο εξοπλισμός 

γραφείου, ανταλλακτικά κ.λπ., ή/και συμβουλευτικές υπηρεσίες. 
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Κεφάλαιο 3ο 
      Θέματα υλοποίησης, βασικοί παράγοντες επιτυχίας, οφέλη και        

περιορισμοί 

 

3.1 E-auction process ( η διαδικασία της δημοπρασίας) 

 
Η ηλεκτρονική δημοπρασία ενώ αντικαθιστά τις παραδοσιακές μεθόδους των 

ενσφραγισμένων προσφορών, εντούτοις, ακολουθεί ακριβώς την ίδια παραδοσιακή 

διαδικασία: 

 • Μια ομάδα των προμηθευτών επιλέγεται 

 • Ένα αίτημα για υποβολή προσφορών (RFQ) στέλνεται στους προμηθευτές 

 • Τα αιτήματα αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως η τιμή, η 

προγενέστερη απόδοση, η δυνατότητα ανταπόκρισης στις προδιαγραφές και οι 

εκτιμήσεις παράδοσης 

 • Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, οι προμηθευτές συμπεριλαμβάνονται στον 

κατάλογο των επίλεκτων υποψηφίων και καλούνται για να συμμετέχουν στη 

ηλεκτρονική δημοπρασία. 

 Στην πραγματικότητα, περισσότερος χρόνος επενδύεται στη σύνταξη και υποβολή 

προσφορών (RFQ), όπου αναλύονται και οι προδιαγραφές απ' ότι σε μια 

παραδοσιακή ενσφραγισμένη διαδικασία προσφοράς, αλλά αυτό ουσιαστικά κερδίζει 

χρόνο που θα απαιτούνταν ειδάλλως στις διαπραγματεύσεις και τις διευκρινίσεις 

μετα-προσφοράς. 

Μετά την επιλογή των πλειοδοτών (προμηθευτές),  αντίγραφα της επιβεβαιωμένης 

προδιαγραφής, εμπορικοί όροι και οι κανόνες του πλειστηριασμού διανέμονται. Η  

επιχείρηση-αγοραστής διευθετεί τους προμηθευτές που εκπαιδεύονται πριν από την 

εκδήλωση.  Στο διορισμένο χρόνο της διεξαγωγής της δημοπρασίας οι προμηθευτές 

συνδέονται σε έναν ιστοχώρο, όπου οι προσφορές μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε 

στιγμή κατά τη διάρκεια του γεγονότος. Οι ταυτότητες των πλειοδοτών είναι 
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συνήθως καλυμμένες, εν τούτοις, στους προμηθευτές παρέχεται μια ταξινόμηση σε 

σχέση με τους άλλους προμηθευτές. 

Εν περιλήψει, η ηλεκτρονική δημοπρασία δεν πρέπει να θεωρηθεί ως λύση 

τεχνολογίας μόνο αλλά και ως ένα online strategic sourcing tool. Μια δημοπρασία 

είναι μια απευθείας σύνδεση δυναμική διαδικασία προσφοράς (ένας πόλεμος 

τιμολόγησης μεταξύ των προμηθευτών που ανταγωνίζονται για να παρέχουν τα 

προϊόντα υπηρεσίες σε πιο χαμηλές τιμές). Οι δημοπρασίες πρέπει να ενισχυθούν και 

να επεκταθούν μέσω ενός προγράμματος παγκόσμιας εφοδιαστικής διαχείρισης, η 

οποία συνεπάγεται συνήθως έναν μεγάλο αριθμό διαφορετικών προμηθευτών από 

όλο τον κόσμο. 

 

Σύμφωνα με τον Kumar Manoj μια πλήρης διαδικασία δημοπρασίας βασισμένη στη 

διαδικασία εμπορικών συναλλαγών περιλαμβάνει έξι βασικές δραστηριότητες: 

1. Αρχική εγγραφή αγοραστών και πωλητών: Αυτό το βήμα εξετάζει τα ζητήματα 

σχετικά με την επικύρωση των εμπορικών συμβαλλόμενων μερών, την 

ανταλλαγή των κλειδιών του συστήματος κρυπτογραφίας, και ίσως τη 

δημιουργία ενός σχεδιαγράμματος για κάθε έμπορο που απεικονίζει το 

ενδιαφέρον του για τα προϊόντα των διαφορετικών ειδών και ενδεχομένως 

των εξουσιοδοτημένων ορίων εξόδων του. 

2.  Σχεδιασμός της δημοπρασίας: Αυτό το βήμα εξετάζει την περιγραφή του 

στοιχείου που πωλείται ή αποκτάται και καθιερώνονται οι κανόνες της 

δημοπρασίας. Οι κανόνες δημοπρασίας εξηγούν τον τύπο  

(τη μορφή) της δημοπρασίας που θα διεξαχθεί (ανοικτή, ενσφράγιστη 

προσφορά, ολλανδική), τις παραμέτρους (τιμή, ημερομηνίες παράδοσης, όροι 

πληρωμής κ.λπ.),την ημερομηνία έναρξης και τη χρονική διάρκεια της 

δημοπρασίας, το κλείσιμο της δημοπρασίας, κ.λπ. 

3.  Σχέδιο και διαφήμιση: Για να προσελκύσουν τους πιθανούς αγοραστές, τα 

είδη της ίδιας κατηγορίας (αντικείμενα τέχνης, κοσμήματα, σπάνια 

νομίσματα) πρέπει να δημοπρατηθούν μαζί στο ίδιο πρόγραμμα. Οι 

δημοφιλείς δημοπρασίες μπορούν να αναμιχθούν με λιγότερο δημοφιλείς, 

ώστε να παρακινήσουν τους ενδιαφερόμενους για τις δημοφιλείς  



80 
 

δημοπρασίες να συμμετέχουν και στις λιγότερο δημοφιλείς δημοπρασίες. Τα 

είδη που δημοπρατούνται στις επερχόμενες δημοπρασίες διαφημίζονται στο 

πρόγραμμα αυτό, και οι πιθανοί αγοραστές ειδοποιούνται σε αυτό το βήμα. 

4.  Προσφορά: Το βήμα της προσφοράς χειρίζεται τη συλλογή των προσφορών 

από τους αγοραστές και τους κανόνες ελέγχου προσφοράς της δημοπρασίας 

(ελάχιστη προσφορά, αύξηση προσφοράς, καταθέσεις που απαιτούνται με τις 

προσφορές) και όσο αφορά τις ανοικτές δημοπρασίες οι συμμετέχοντες 

ενημερώνονται για το πότε οι νέες υψηλές προσφορές υποβάλλονται. 

5.  Αξιολόγηση των προσφορών και του κλεισίματος της δημοπρασίας: Αυτό το 

βήμα εφαρμόζει τους κανόνες κλεισίματος δημοπρασίας και ειδοποιεί τους 

νικητές και τους ηττημένους για τη δημοπρασία. 

6.  Εμπορική τακτοποίηση: Στο τελικό αυτό βήμα πραγματοποιείται η πληρωμή 

στον πωλητή, η μεταφορά των αγαθών στον αγοραστή, και στην περίπτωση 

όπου ο πωλητής δεν είναι το πλειστηριαστής, καταβάλλονται οι αμοιβές στο 

πλειστηριαστή και στους άλλους παράγοντες (εκτιμητές, πράκτορες 

αποστολών, κ.λπ.).  

 

 

3.2 Βασικά στάδια δημοπρασίας 

 
Σύμφωνα με το site cosmo-one.gr Τα βασικότερα στάδια μιας δημοπρασίας 

ανεξαρτήτου μορφής και συμμετεχόντων είναι τα εξής: 

α) Ενημέρωση: Κατά το στάδιο της ενημέρωσης εξετάζονται τα είδη που 

ενδεχομένως θα δημοπρατηθούν, οι διαδικασίες αγορών τους, καθώς και οι 

πιθανές μορφές δημοπρασιών.  

 

β) Σχεδιασμός: Στη φάση του σχεδιασμού γίνεται η ανάλυση των συνθηκών 

αγοράς, καθορίζεται η μορφή της δημοπρασίας και πραγματοποιείται η 

παραμετροποίηση της, όπως ορίζεται η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, η 

διάρκεια της κ.α. 
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γ) Οργάνωση: Στο στάδιο της οργάνωσης προσκαλούνται οι επιχειρήσεις ή 

ιδιώτες που θα συμμετέχουν στη δημοπρασία και ενημερώνονται για τις 

διαδικασίες και τους όρους συμμετοχής.   

 

δ) Εκτέλεση: Στο στάδιο αυτό οι συμμετέχοντες υποβάλλουν τις προσφορές 

τους, ενημερώνονται για την καλύτερη προσφορά ανά πάσα στιγμή, η οποία 

διαφέρει ανάλογα με τη μορφή της δημοπρασίας μέχρι να κερδίσει κάποιος τη 

δημοπρασία. 

 

 

3.3 Οι παράγοντες που επηρεάζουν μια ηλεκτρονική δημοπρασία  

Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζονται και αναλύονται οι κυριότεροι παράγοντες που 

επηρεάζουν μία ηλεκτρονική δημοπρασία: 

α) Η τιμή: αποτελεί ίσως το σημαντικότερο παράγοντα που επηρεάζει μία 

δημοπρασία. Ήδη έχουμε αναφέρει ότι τα κριτήρια των δημοπρασιών ποικίλλουν 

ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες κάθε δημοπρασίας. Έτσι, μια δημοπρασία μπορεί να 

έχει ως κριτήριο επιλογής μόνο την τιμή (Αγγλική), τον συνδυασμό της τιμής και της 

προσφερόμενης ποσότητας (Yankee ή Ολλανδική) ή τον συνδυασμό της τιμής και 

των τεχνικών ή οικονομικών χαρακτηριστικών (multivariable bids).   

  

β) Ο χρόνος: ο χρόνος που απομένει για τη λήξη της δημοπρασίας διαδραματίζει 

συγκεκριμένο ρόλο αφού όσο περνάει μεταβάλλεται η τιμή και το ενδιαφέρον των 

υποψήφιων αγοραστών. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε το χρόνο ως μέγεθος από την 

αρχή της δημοπρασίας και προσπαθούμε να εντοπίσουμε σε ποιο χρονικό σημείο 

κάνουν προσφορά οι περισσότεροι από αυτούς. 

γ) Αξιοπιστία πωλητή: για την αξιοπιστία του πωλητή βασιζόμαστε στο σύστημα 

αξιολόγησης που παρέχει το eBay. Μετά από κάθε εκτελεσθείσα δημοπρασία ο 

αγοραστής είναι υποχρεωμένος να εκφράσει ένα θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο σχόλιο 

για τον πωλητή και την υπηρεσία που του παρείχε. Το ποσοστό των θετικών σχολίων 
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ως προς το σύνολο τους καθορίζει το ποσοστό αξιοπιστίας του πωλητή. Εμείς θα 

διερευνήσουμε πόσο επηρεάζει τον υποψήφιο αγοραστή το ποσοστό αυτό και πάνω 

από ποιο ποσοστό αξιοπιστίας είναι σε θέση να κάνει προσφορά για ένα αντικείμενο 

σε δημοπρασία. 

δ) Φαινόμενο αγέλης: διερευνούμε αν επηρεάζονται οι προσφορές των χρηστών για 

ένα αντικείμενο σε μια δημοπρασία και αν ο χρήστης "οδηγείται" ανάμεσα σε 

δημοπρασίες παρόμοιων αντικειμένων σε μία συγκεκριμένη όταν προϋπάρχουν 

προσφορές σε αυτήν (herd effect).  

ε) Φωτογραφία του προϊόντος: διερευνούμε αν και πόσο επηρεάζει τον χρήστη η 

ύπαρξη φωτογραφίας/ών του αντικειμένου της δημοπρασίας. Επιπλέον εξετάζουμε το 

πλήθος των φωτογραφιών σε σχέση με την κατηγορία των αντικειμένων (καινούργιο / 

μεταχειρισμένο σε άριστη κατάσταση / μεταχειρισμένο σε σχετικά καλή κατάσταση).  

στ) Περιγραφή του προϊόντος: διερευνούμε το πόσο επηρεάζει μια αναλυτικότερη 

περιγραφή για ένα αντικείμενο τον υποψήφιο αγοραστή σε σχέση με μια 

συνοπτικότερη ανάλογα με την κατηγορία του αντικειμένου (καινούργιο αντικείμενο 

/ μεταχειρισμένο σε άριστη κατάσταση / μεταχειρισμένο σε σχετικά καλή 

κατάσταση).  

ζ) Τρόπος πληρωμής: διερευνούμε τους εναλλακτικούς τρόπους εξόφλησης των 

αντικείμενων που συμμετέχουν σε μια δημοπρασία.  

η) Ημέρα λήξης δημοπρασίας: στις αργίες (μη εργάσιμες μέρες) η κίνηση του 

διαδικτύου αυξάνεται και ταυτόχρονα η κινητικότητα στις on-line δημοπρασίες 

καθώς οι χρήστες έχουν περισσότερο χρόνο. Διερευνούμε κατά πόσο η πιθανότητα να 

κάνει προσφορά για ένα αντικείμενο σε δημοπρασία αυξάνεται τις μέρες αυτές. 

θ) Επικοινωνία με τον πωλητή: ένας άλλος σημαντικός παράγοντας σε κάθε 

δημοπρασία είναι η επικοινωνία μεταξύ των δύο μερών (δημοπράτη και υποψήφιου 

αγοραστή). Ανάλογα με την δυνατότητα του δημοπράτη να απαντήσει άμεσα σε 

ερωτήσεις του υποψήφιου αγοραστή σχετικά με το αντικείμενο που δημοπρατείται 

και τις λεπτομέρειες της πώλησης, επηρεάζεται και η προοπτική να κάνει ο δεύτερος 

προσφορά για το αντικείμενο.  
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3.4 Ε-auction Τεχνολογία 

 
3.4.1 Η τεχνολογία των ηλεκτρονικών δημοπρασιών 

Η ηλεκτρονική δημοπρασία δεν απαιτεί, ούτε ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αλλά 

ούτε έξτρα λογισμικό (software), που πρέπει να καταχωρηθεί στο υλικό εξοπλισμό 

του υπολογιστή (hardware). Η μοναδική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη μιας αξιόπιστης 

σύνδεσης με το Internet. Έτσι, οι συμμετέχοντες σε μια δημοπρασία δεν 

επιβαρύνονται με κόστος εξοπλισμού και οι διαδικασίες γίνονται πιο απλοϊκές, αφού, 

λίγο πολύ, σήμερα όλοι γνωρίζουν να χειρίζονται το Internet Explorer. Η διεξαγωγή 

δε των ηλεκτρονικών δημοπρασιών πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου, χωρίς να 

απαιτείται η εγκατάσταση κάποιου επιπρόσθετου λογισμικού, γεγονός που τις κάνει 

προσιτές στον καθένα χωριστά, ανεξάρτητα του γεωγραφικού σημείου του οποίου 

βρίσκεται. 

 
 

Περισσότερο αναλυτικά: 

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών (Service Provider) της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και 

το λογισμικό (software) της δημοπρασίας είναι η βάση οποιασδήποτε δημοπρασίας. 

Η τεχνολογία και τα συστημάτα υποστήριξης που απαιτούνται είναι τα εξής: 

o ένα online (σε απευθείας σύνδεση) σύστημα προσφοράς  

o upload tools 

o συστήματα back ups 

o συστήματα ασφαλείας και 

o υποβολή εκθέσεων των εργαλείων (reporting tools).  

Αυτά τα εξαρτήματα παρέχονται συνήθως από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Αυτό 

αποτελείτο το βασικό επίπεδο υποστήριξης και περιλαμβάνει συνήθως ένα μέλος από 

το προσωπικό του φορέα παροχής υπηρεσιών για να ελέγχει ότι το λογισμικό τρέχει 

κατάλληλα κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.   

Προκειμένου να εγκατασταθεί ένας ιστοχώρος ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce 

site), πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε έναν κεντρικό υπολογιστή δικτύου και ένα 
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λογισμικό ηλεκτρονικού εμπορίου. Πρέπει επίσης να υπάρχει μέριμνα στον ιστοχώρο 

της οργάνωσης για διασφάλιση των προσωπικών στοιχείων των πελατών, ένα πλάνο 

για το πώς αυτές οι προσωπικές πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν, και μια δήλωση 

για το πώς η επιχείρηση παρακολουθεί τη συμπεριφορά χρηστών στον ιστοχώρο. 

 

3.4.2 Θέματα ασφάλειας των ηλεκτρονικών δημοπρασιών 

 

Πρωτόκολλο ασφαλείας κατά τη διεξαγωγή μιας ηλεκτρονικής διαδικασίας 

Η ασφάλεια είναι εξαιρετικά σημαντική για να προστατεύσει την ακεραιότητα της 

διαδικασίας μιας ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Παρακάτω παρατίθεται το πρωτόκολλο 

ασφαλείας που πρέπει να ακολουθούν οι συμμετέχοντες σε μια δημοπρασία κατά τη 

διάρκεια διεξαγωγής της: 

• Η συμμετοχή στη δημοπρασία πραγματοποιείται μόνο μέσω πρόσκλησης  

• Κανένας πλειοδότης δεν έχει την άδεια στο δωμάτιο ελέγχου της δημοπρασίας  

• Κανένα κινητό τηλέφωνο ή ηλεκτρονική συσκευή, που μπορεί να καταγράφει, 

δεν επιτρέπεται στο δωμάτιο ελέγχου  

• Οι συμμετέχοντες πρέπει να συνοδευθούν εάν αφήσουν το δωμάτιο ελέγχου 

προσωρινά 

 

 

 
Απάτη σε Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες 

Σύμφωνα με τους Gavish και Tucci (2006), απάτες σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες 

μπορούν να γίνουν από πωλητές, από αγοραστές ή από άλλους. Παρακάτω 

παρατίθενται διάφοροι τύποι απάτης ηλεκτρονικών δημοπρασιών: 

 
 

1. Θωράκιση προσφοράς (bid shielding): Η εισαγωγή ψεύτικων προσφορών, που 

προσφέρουν μία υψηλή τιμή, όταν αρχίζει η δημοπρασία. Οι προσφέροντες 
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αυτοί αποσύρονται την τελευταία στιγμή και ο προσφέρων που υπέβαλε μια 

πολύ  χαμηλότερη προσφορά κερδίζει. 

2. Θωράκιση προσφοράς από πωλητές (shilling): Η υποβολή ψεύτικων 

προσφορών για είδη δημοπρασίας, προκειμένου να ανεβεί τεχνητά η τιμή 

προσφοράς. 

3. Απατηλές φωτογραφίες και παραπλανητικές περιγραφές. Για να 

προσελκύσουν την προσοχή των προσφερόντων, ορισμένοι πωλητές 

χρησιμοποιούν δανεισμένες φωτογραφίες, διφορούμενες περιγραφές και 

ψεύτικα στοιχεία. 

4. Ανακριβείς τεχνικές κατάταξης. Η κατάταξη ειδών και η αξιολόγηση της 

κατάστασης του είδους είναι μεροληπτική, παρ’ όλο που έχουν σχεδιαστεί 

κάποια συστήματα κατάταξης. 

5. Πώληση αντιγράφων. Το είδος προς πώληση ενδέχεται να μην είναι 

πρωτότυπο, όπως ισχυριζόταν ο πωλητής, αλλά αντίγραφο. 

6. Άρνηση πληρωμής. Οι αγοραστές δεν πληρώνουν μετά τη συμφωνία  της 

αγοράς. 

7. Υψηλό κόστος αποστολής και έξοδα διαχείρισης. Ορισμένοι πωλητές για να 

κερδίσουν παραπάνω χρήματα, αυξάνουν τα έξοδα αποστολής και διαχείρισης 

για να καλύψουν άλλες ανάγκες τους, όπως τα έξοδα συσκευασίας. 

8. Αδυναμία αποστολής εμπορευμάτων. Υπάρχει το πρόβλημα της 

καθυστέρησης της αποστολής του εμπορεύματος μέχρι και το γεγονός το 

εμπόρευμα να μην φτάσει ποτέ στον αγοραστή, ενώ  έχει ήδη πληρώσει για 

την απόκτηση του. 

9. Απαιτήσεις για απώλεια και καταστροφή. Αντίθετα με την προηγούμενη 

περίπτωση, ο αγοραστής κατηγορεί τον πωλητή για απώλεια ή καταστροφή 

του είδους, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο πωλητής δεν μπορεί να 

αποδείξει το δίκιο του. 

10. Άλλοι τύποι απάτης, όπως πώληση κλεμμένων ειδών, την παροχή 

λανθασμένων πληροφοριών επαφής και την πώληση του ίδιου είδους σε 

πολλούς αγοραστές. 
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Προστασία από απάτη σε Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες 

 
1. Επαλήθευση ταυτότητας χρήστη. Οι χρήστες μπορούν να πιστοποιηθούν με το 

μέγιστο επίπεδο επαλήθευσης, παρέχοντας τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, 

τον αριθμό άδεια οδήγησης και την ημερομηνία γέννησης τους. 

2. Υπηρεσία πιστοποίησης αυθεντικότητας. Οι υπηρεσίες αυτές ουσιαστικά είναι 

ένας τρόπος καθορισμού για το εάν ένα είδος είναι γνήσιο και περιγράφεται 

σωστά. Έτσι οι ειδικοί πιστοποιητές ανιχνεύουν αν το είδος είναι κίβδηλο 

βασισμένοι σε μικρές λεπτομέρειες και με αυτό τον τρόπο προστατεύουν τους 

χρήστες. 

3. Υπηρεσίες κατάταξης. Οι υπηρεσίες αυτές ουσιαστικά είναι ένας τρόπος 

καθορισμού της φυσικής κατάστασης ενός είδους και ελέγχει την ποιότητα 

του. 

4. Φόρουμ ανάδρασης. Επιτρέπει στους χρήστες να κτίσουν τις φήμες τους ως 

ηλεκτρονικοί συναλλασσόμενοι και να σχολιάσουν τις εμπειρίες που είχαν 

κατά την συναλλαγή με άλλα άτομα. 

5. Υπηρεσίες τριτεγγύησης. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν πρόσθετη ασφάλεια 

και στα δύο μέρη της συναλλαγής. Οι υπηρεσίες τριτεγγύησης επαληθεύουν 

τη λήψη πληρωμής από τον αγοραστή και ειδοποιούν τον πωλητή να στείλει 

τότε το είδος στον αγοραστή. Όταν λάβει ο αγοραστής το είδος, τότε η 

υπηρεσία  στέλνει την επιταγή στον πωλητή.  

6. Τιμωρία για μη πληρωμή. Η υπηρεσία σταματά να παρέχεται σε αγοραστές 

που αρνούνται να πληρώσουν και έτσι προστατεύονται οι πωλητές. 

7. Υπηρεσίες εκτίμησης. Είναι ουσιαστικά μέθοδοι για την εκτίμηση των ειδών 

και περιλαμβάνουν αποτίμηση αυθεντικότητας και κατάστασης από ειδικούς 

και επισκόπηση ομοειδών ειδών που έχουν πωληθεί πρόσφατα στην αγορά.  

8. Φυσική επιθεώρηση. Αυτή η υπηρεσία παρέχει συνάντηση μεταξύ του 

αγοραστή και του πωλητή για την επαλήθευση της ποιότητας του 

συναλλασσόμενου είδους. Όμως είναι εφικτή μόνο σε τοπική βάση και αφορά 

κυρίως συλλεκτικά είδη πολύ υψηλής αξίας. 
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3.5 Τα οφέλη των ηλεκτρονικών δημοπρασιών για κάθε 

συμμετέχοντα 
 

Σύμφωνα με τον Mikael Thakur η ηλεκτρονική δημοπρασία επιφέρει πολυάριθμα 

οφέλη και στα δύο μέρη, δηλαδή στους αγοραστές και στους πελάτες ή προμηθευτές 

που συμμετέχουν σε μια δημοπρασία. 

 

3.5.1 Πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών δημοπρασιών 

Από την πλευρά των αγοραστών, τα οφέλη εξαρτώνται από την κατάσταση της 

αγοράς, την στρατηγική δύναμη του προϊόντος και την ύπαρξη διεθνών προτύπων του 

προϊόντος. Ακόμη οι ερευνητές, εξαιτίας του αυξανόμενου ανταγωνισμού, έχουν 

γενικεύσει τα οφέλη αυτά, όσο αφορά τους αγοραστές, σε χαμηλότερα κέρδη 

εμπορικής συναλλαγής και σε ανταγωνιστικές τιμές αγοράς. Επιπρόσθετα, οι 

δημοπρασίες ελκύουν τους αγοραστές για τις χαμηλές τιμές, την αποτελεσματική 

διαδικασίας της προμήθειας, αλλά και την ύπαρξη ενός διευρυμένου δικτύου 

προμηθευτών. Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα θεωρούνται περισσότερο σημαντικά 

από την εξοικονόμηση του κόστους κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μέσω 

των δημοπρασιών οι αγοραστές μπορούν να έρθουν σε επαφή με πολλούς 

προμηθευτές, να συλλέξουν και να αναλύσουν τα δεδομένα της αγοράς και να 

εστιάσουν στην στρατηγική sourcing και όχι μόνο στην διαδικασία της συναλλαγής. 

Είναι γνωστό ότι οι JIT (Just In Time) αγοροπωλησίες και έχοντας μικρές ποσότητες 

ειδών που διανέμονται συχνά χαμηλώνουν τα κόστη των αγοραστών και τις τιμές της 

αγοράς. 

Από τη άλλη πλευρά, οι προμηθευτές αποκτούν πλεονέκτημα από την απόκτηση 

πληροφοριών που αφορούν τους αγοραστές και άλλους ανταγωνιστές. Οι 

ηλεκτρονικές δημοπρασίες παρέχουν τη δυνατότητα στους προμηθευτές να 

κατανοήσουν τους οικονομικούς στόχους των αγοραστών παρακολουθώντας τις τιμές 

που επιδιώκουν οι αγοραστές για τα συγκεκριμένα είδη που δημοπρατούνται. Οι 

προμηθευτές επίσης κερδίζουν χρήσιμες πληροφορίες για τις στρατηγικές που 

ακολουθούν οι ανταγωνιστές τους στη διαμόρφωση της τιμής με αποτέλεσμα να 

γίνονται πιο ευέλικτοι και πιο αποδοτικοί στη δική τους προσφορά προς τους 

αγοραστές.   
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Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τα βασικά πλεονεκτήματα για τους αγοραστές και 

τους προμηθευτές κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

 

Πλεονεκτήματα για τους αγοραστές Πλεονεκτήματα για τους 

προμηθευτές 

Μείωση του κόστους των ειδών Απλούστευση στη διαδικασία 

υποβολής προσφορών 

Μείωση του χρόνου της 

διαπραγμάτευσης 

Παροχή δυνατότητας συμμετοχής στη 

διαμόρφωση της τιμής και αντίδρασης 

στις τιμές των ανταγωνιστών 

Ευκολία στην επανάληψη της 

διαδικασίας για άλλα είδη 

Μείωση του χρόνου της 

διαπραγμάτευσης 

Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με 

προμηθεύτες 

Πρόσβαση σε νέες γεωγραφικά αγορές 

Διαθεσιμότητα σε πληροφορίες για την 

αγορά 

Δυνατότητα να χτίσουν το προφίλ 

τους, ώστε να αποκτήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

Διευρένηση του πεδίου προμηθευτών Πραγματοποίηση JIT αγοραπωλησίας 

Ανάπτυξη του inventory management  

Πραγματοποίηση JIT αγοραπωλησίας  

  

  

 

 

3.5.2 Πλεονεκτήματα για διοργανωτές – συμμετέχοντες 
 

 Στις επιχειρήσεις διοργανωτές μέσω της διαδικασίας παρέχεται δυνατότητα: 

• Αξιοποίησης ενός δυναμικού καναλιού εμπορικών συναλλαγών. 

• Ελαχιστοποίηση   του   χρόνου   διαπραγμάτευσης   με   τους   αγοραστές   ή 

προμηθευτές, 

• Επίτευξη βέλτιστης τιμής προμήθειας ή εκποίησης 
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 Ο επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες, μπορούν να: 

• Λαμβάνουν μεγάλες παραγγελίες ή να αγοράζουν μεγάλες ποσότητες υλικών σε 

συμφέρουσες τιμές, 

• Συμβάλλουν στο δυναμικό καθορισμό των τιμών και αποκτούν με τον τρόπο αυτό 

ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ.  

 

 

Για τους πωλητές το πλεονέκτημα είναι ότι μέσα από τη διαδικασία της 

δημοπρασίας συνήθως ανεβαίνουν οι τιμές των προσφερόμενων προϊόντων.  

Οι αγοραστές, από την άλλα πλευρά, ανταγωνίζονται κάνοντας προσφορές με σκοπό 

να αγοράσουν το προϊόν στην καλύτερη δυνατή τιμή. Αν και οι τιμές κινούνται μόνο 

προς τα πάνω, οι δημοπρασίες επιτρέπουν στους αγοραστές να αγοράσουν ένα προϊόν 

σε τιμές καλύτερες από τις τιμές καταλόγου και στους πωλητές να ξεφορτωθούν το 

στοκ τους σε τιμές καλύτερες από ότι θα πετύχαιναν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Η 

χρήση ενός συστήματος δημοπρασιών προϋποθέτει ότι τόσο ο αγοραστής όσο και ο 

πωλητής επικεντρώνονται μόνο στη τιμή του προϊόντος. 

 

Τα πλεονεκτήματα που παρέχουν οι ηλεκτρονικές αγορές ποικίλλουν από κλάδο σε 

κλάδο και από εταιρία σε εταιρία. Ένας επιπλέον διαχωρισμός των πλεονεκτημάτων 

μπορεί να γίνει με γνώμονα το ρόλο των συμμετεχόντων (προμηθευτής ή αγοραστής).  

 

 3.5.3 Πλεονεκτήματα προμηθευτών 

• Επίτευξη μακροχρόνιων συνεργασιών  

• Αύξηση του όγκου των πωλήσεων  

• Μείωση του λειτουργικού κόστους  

• Βελτιστοποίηση των διαδικασιών προγραμματισμού  

• Ελαχιστοποίηση του επιχειρηματικού κινδύνου  

• Διεύρυνση της πελατειακής βάσης  

• Διευκόλυνση στην εκποίηση των προϊόντων - Καλύτερη διαχείριση αποθέματος  

• Ομαδοποίηση παραγγελιών, που μεταφράζεται σε μείωση του διαχειριστικού κόστους  

• Προώθηση νέων προϊόντων  

• Πρόσβαση σε ειδικό εργαλείο ανανέωσης της προϊοντικής πληροφορίας, ορατής σε 

όλους τους πελάτες της ηλεκτρονικής αγοράς  
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• Αποδοχή προσφορών αγοράς προϊόντων από νέους και υπάρχοντες πελάτες  

• Σε αντίστροφες δημοπρασίες, συγκριτική ενημέρωση για τις ανταγωνιστικές 

προσφορές  

• Δυνατότητα παραγγελιοληψίας μέσω Διαδικτύου, χωρίς τη χρήση ειδικής λύσης 

ηλεκτρονικού εμπορίου στο δικτυακό τόπο της επιχείρησης  

• Ενημέρωση σχετικά με νέες αγορές (markets)  

• Παρακολούθηση ανταγωνισμού  

• Παρακολούθηση της πορείας των αλλαγών στην αλυσίδα αξίας του ίδιου κλάδου 

μέσω της εξέλιξης των ηλεκτρονικών αγορών 

3.5.4 Πλεονεκτήματα αγοραστών 

• Ευκαιρίες για τους αγοραστές να βρουν μοναδικά και συλλεκτικά είδη 

• Ανωνυμία, με τη βοήθεια ενός τρίτου μέρους, οι αγοραστές μπορούν να παραμείνουν 

ανώνυμοι 

• Ευκολία, οι αγοραστές δεν χρειάζεται να παρευρίσκονται στο χώρο των 

δημοπρασιών, αλλά μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους από οπουδήποτε 

• Ταχύτητα στην εγκριτική διαδικασία και τη διεκπεραίωση των παραγγελιών  

• Αυτοματοποιημένη διαχείριση επαναλαμβανόμενων αγορών  

• Ανάπτυξη ενιαίας αγοράς και συνεργασία με ομάδες αγοραστών  

• Βελτίωση στον προγραμματισμό προμηθειών  

• Αποδοχή και εκμετάλλευση των προσφορών  

• Αποτελεσματικότερη διαχείριση της πληροφορίας  

• Ιχνηλασιμότητα (tracing) των παραγγελιών  

• Διαδικασίες ελέγχου φερεγγυότητας των προμηθευτών  

• Αποδοτική αναζήτηση, σύγκριση και αγορά προϊόντων  

• Αυτοματοποιημένες επιχειρηματικές διαδικασίες, που μεταφράζονται σε λιγότερες 

χαμένες ανθρωποώρες σε θέματα γραφειοκρατίας  

• Μείωση των "σκάρτων" αγορών. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να 

διαπραγματεύονται με εγκεκριμένους προμηθευτές και μπορούν μέσω της 

πλατφόρμας να παράσχουν στο προσωπικό τους έναν ελεγχόμενο μηχανισμό αγορών  

• Η άμεση ενημέρωση των τιμών και της διαθεσιμότητας παρέχει τη δυνατότητα 

επιλογής της καλύτερης προσφοράς 
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3.5.5 Πλεονεκτήματα για δημοπράτες 

Σύμφωνα με το site jupitterresearch.com tπλεονεκτήματα για τους δημοπράτες 

συνοψίζονται στα εξής: 

• Υψηλότερος βαθμός επαναλαμβανόμενων αγορών (σύμφωνα με στοιχεία 

πρόσφατων ερευνών, όπως η Jupitter Research.  

• Μεγαλύτερη πιθανότητα προσέλκυσης «πιστών» πελατών, οι οποίοι  

βρίσκουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε μια δημοπρασία παρά σε μια 

στατική ηλεκτρονική αγορά 

• Αύξηση των εσόδων των δημοπρατών, από τη στιγμή που οι ιστοθέσεις 

δημοπρασιών παράγουν τα κύρια έσοδα τους από διαφημίσεις 

• Επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας των δημοπρασιών 

 

 

3.6 Περιορισμοί των ηλεκτρονικών δημοπρασιών 
 

Ανεξάρτητα από τα αδιαμφισβήτητα οφέλη που επιφέρουν οι ηλεκτρονικές 

δημοπρασίες, τα περισσότερα επιστημονικά περιοδικά και άρθρα συμφωνούν ότι το 

αρνητικό αποτέλεσμα στις σχέσεις αγοραστή-προμηθευτή αποτελεί τη μεγαλύτερη 

ανησυχία σχετικά με τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Εξ’ ορισμού, οι ίδιες οι 

ηλεκτρονικές δημοπρασίες αποτελούν τα εργαλεία καθοδήγησης για τους αγοραστές, 

το οποίο εξηγεί ότι η διαφάνεια και η δύναμη δεν είναι ισοδύναμη στη σχέση μεταξύ 

αγοραστή και προμηθευτή. Ο αγοραστής δεν είναι υποχρεωμένος να δεσμεύεται ή να 

επενδύει όπως γινόταν στις παραδοσιακές δημοπρασίες. Ένα τέτοιο μη ισοδύναμο 

επιχειρηματικό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει τόσο σε έλλειψη εμπιστοσύνης, 

δέσμευσης και αναμενόμενης συνοχής, όσο και σε μείωση ικανοποίησης και 

επένδυσης στη μεταξύ τους σχέση. Πολλοί αγοραστές ανησυχούν ότι 

χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές δημοπρασίες μπορεί να καταστραφούν οι σχέσεις 

τους με τους προμηθευτές. Αυτός ο φόβος γίνεται ιδιαίτερα έντονος όταν και τα δύο 

μέρη έχουν μακροχρόνια συνεργασία και έχουν συνάψει πολλές στρατηγικής 

συμμαχίας συνεργασίες, έχοντας αναπτύξει εμπιστοσύνη. Επιλέγοντας ο αγοραστής 
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τη χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας, πιθανότητα θέλει να δείξει ότι ο προμηθευτής 

δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες του. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι ο πόλεμος για τον 

προσδιορισμό της τιμής μεταξύ των πλειοδοτών οδηγεί σε συμβιβασμούς όσο αφορά 

το επίπεδο της ποιότητας. Επειδή  οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες δίνουν έμφαση 

κυρίως στο κριτήριο του κόστους σε σχέση με τις άλλες παραμέτρους, πολλοί 

αγοραστές μπορεί να επιλέξουν την χαμηλότερη προσφορά, η οποία συνήθως 

περιλαμβάνει κακής ποιότητας εργασία, χαμηλής ποιότητας προϊόντα, αργούς 

χρόνους παράδοσης, γεγονός το οποίο θα επιφέρει μακροπρόθεσμα μεγαλύτερο 

κόστος. Λανθασμένες κρίσεις (judgmental) μπορούν να εμφανιστούν στο στάδιο της 

υποβολής της προσφοράς, δηλαδή να υπάρξει χαμηλότερη προσφορά απ’ αυτήν που 

εμφανίζεται στην οθόνη. Επιπλέον, υπάρχει ο κίνδυνος συμμετοχής στην δημοπρασία 

“αγοραστών-φαντασμάτων” ανάμεσα στους προσκεκλημένους και αυθεντικούς 

προμηθευτές, οι οποίοι ανέντιμα έχουν ως σκοπό να αυξήσουν την προσφερόμενη 

τιμή.  

Άλλος ένας κίνδυνος είναι η μη συμμετοχή των προμηθευτών στη δημοπρασία. 

Θεωρητικά, για να πραγματοποιηθεί μια δημοπρασία απαιτούνται μόνο δύο 

ανταγωνιστές. Αλλά η οικονομική θεωρία των παιγνίων έχει αποδείξει ότι η ύπαρξη 

μόνο δύο ανταγωνιστών αποκλείει την πραγματοποίηση των αντίστροφων και των 

προωθητικών δημοπρασιών. Ακόμη και μόνο δύο μέρη να παραμείνουν στα 

τελευταία στάδια της προσφοράς, πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν τέσσερις ή πέντε 

ανταγωνιζόμενοι πλειοδότες στην αρχή της δημοπρασίας.  

Ένα άλλο αρνητικό σημείο είναι ότι οι πλειοδότες μπορούν να παγιδευτούν στην 

πρόκληση του ανταγωνισμού και να προσφέρουν αδικαιολόγητα πολύ χαμηλές τιμές. 

Από την άλλη πλευρά, οι αγοραστές αντιμετωπίζουν και αυτοί, με τη σειρά τους, τους 

κινδύνους των ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις και εξαιτίας 

των πολυάριθμων οφελών που έχουμε προαναφέρει, οι αγοραστές δεν μπορούν να 

εκτιμήσουν τα κόστη που κρύβονται πίσω από τα οφέλη, όπως τα κόστη που 

σχετίζονται με την αλλαγή και την έγκριση των προμηθευτών, τον έλεγχο των νέων 

προμηθευτών, την χρήση επιπρόσθετου ανθρώπινου δυναμικού για τη μεταφορά των 

προϊόντων από τον έναν προμηθευτή στον άλλον, την υιοθέτηση τεχνικού 

εξοπλισμού και των υπηρεσιών του market maker.  
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Εν συντομία, σύμφωνα πάλι με το site jupitterreasearch.com οι πρακτικοί, 

νομικοί και ηθικοί περιορισμοί από πλευράς των ηλεκτρονικών δημοπρασιών 

συνοψίζονται ως εξής: 

1. Πιθανότητα απάτης και ανωνυμίας, ο αγοραστής μπορεί να προμηθευτεί 

ελαττωματικά προϊόντα, αφού δεν έχει τη δυνατότητα να δει και να 

ελέγξει το είδος που θα αγοράσει ή οι αγοραστές μπορούν να κάνουν 

απάτες λαμβάνοντας αγαθά ή υπηρεσίες χωρίς να πληρώσουν 

2. Έλλειψη ασφάλειας, ορισμένες δημοπρασίες C2C  γίνονται σε μη 

κρυπτογραφημένο περιβάλλον με αποτέλεσμα οι αριθμοί των πιστωτικών 

καρτών να κλαπούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πληρωμής  

3. Περιορισμένη συμμετοχή, ορισμένες δημοπρασίες είναι κατόπιν 

πρόσκλησης, ενώ άλλες είναι ανοιχτές μόνο σε διαπραγματευτές  

4. Επανεμφανιζόμενες δαπάνες εκπλήρωσης διαταγής (reoccurring order 

fulfillment costs) 

5. Χαμηλό κόστος ενάντια σε ζητήματα ποιότητας 

6. Κίνδυνος συμμετοχής  των  ‘‘πλειοδοτών-φαντασμάτων’’  

7. Έλλειψη διαπραγματευτικών όρων και κανόνων 

8. Κρυμμένα κόστη σχετικά με τη διαδικασία της λειτουργίας 

 

 

 3.6.1 Αντικρουόμενες απόψεις σχετικά με τη σχέση αγοραστή-προμηθευτή 

 

Σύμφωνα με τον Carbone (2003), ορισμένοι ερευνητές έχουν ανακαλύψει 

διάφορες αρνητικές συνέπειες στις σχέσεις μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών. 

Επιπρόσθετα, πολλοί συγγραφείς θεωρούν ότι οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες 

έχουν καταστροφικά αποτελέσματα στη δημιουργία και τη διαχείριση των 

σχέσεων μεταξύ των μερών αυτών (Craig R. Carter and Kaufmann, 2007). Από 

την άλλη πλευρά, ορισμένοι ερευνητές συμφωνούν στο ότι η αποδοτικότητα της 

αγοράς, όπως και οι σχέσεις μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών μπορούν να 

βελτιωθούν, εφόσον οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες διεξάγονται με το σωστό 

τρόπο (Adam J. Fein, 2002).  

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι κάποιοι ερευνητές ανακάλυψαν ότι 

προκύπτουν αρνητικές συνέπειες στη συνεργασία μεταξύ αγοραστών και 

προμηθευτών όταν η σχέση τους αύτη είναι βραχυπρόθεσμη (Craig R. Carter and  
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Lutz Kaufmann, 2006). Ειδικότερα, η έρευνα έχει αποδείξει ότι οι προμηθευτές 

που συμμετέχουν σε μια δημοπρασία αισθάνονται ότι τους εκμεταλλεύονται 

κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του πλειστηριασμού και χάνουν την 

εμπιστοσύνη τους απέναντι στους αγοραστές (Adam J. Fein, 2002). Αυτό 

συμβαίνει κυρίως όταν οι δημοπρασίες υποστηρίζουν τις βραχυπρόθεσμες 

σχέσεις. Όσο προμηθευτές νιώθουν να τους ασκείται μεγάλη πίεση εξαιτίας της 

μεγάλης συμμετοχής, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να μειώσουν τις 

προσφερόμενες τιμές στους αγοραστές.  Στην περίπτωση αυτή, η αποδοτικότητα 

της αγοράς αυξάνεται, αλλά οι  σχέσεις των αγοραστών με τους προμηθευτές 

κινδυνεύει. 

Αντιθέτως, έχει αποδειχθεί ότι όταν οι δημοπρασίες υποστηρίζουν τις 

μακροχρόνιες σχέσεις μεταξύ των δύο αυτών μερών, και η αποδοτικότητα της 

αγοράς, αλλά και οι σχέσεις των αγοραστών και των προμηθευτών βελτιώνονται 

απίστευτα. Αυτό συμβαίνει επειδή λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια 

επαναλαμβανόμενων sourcing αποφάσεων και ο παράγοντας της τιμής, αλλά και 

οι υπόλοιποι παράγοντες όπως η ποιότητα του προϊόντος, ο χρόνος μεταφοράς 

του και το επίπεδο των υπηρεσιών. Εντούτοις, εάν οι ανάγκες των αγοραστών 

ικανοποιούνται με την ύπαρξη μικρού αριθμού προμηθευτών, τότε η τιμή της 

συναλλαγής δεν θα μειωθεί αρκετά ώστε να παραχθούν μεγάλα κέρδη για τους 

αγοραστές.     

 

  

3.6.1.1 Η σκοπιά των αγοραστών 

Σύμφωνα με τον Carbone (2003), οι αγοραστές λαμβάνουν τις αποφάσεις τους 

με μοναδικό κριτήριο την προσφερόμενη τιμή. Όμως οι αγοραστές πρέπει να 

συνυπολογίσουν και τους υπόλοιπους παράγοντες πέρα της τιμής για να 

δημιουργήσουν μια στρατηγική περισσότερο αποδοτική γι’ αυτούς. Η τιμή 

αποτελεί αδιαμφισβήτητα τον σημαντικότερο παράγοντα για τη λήψη της 

απόφασής τους, αλλά πρέπει επίσης να λάβουν σοβαρά υπόψη τους και άλλα 

στοιχεία, όπως τις προστιθέμενες υπηρεσίες όταν πρόκειται να πάρουν την 

απόφαση τους. 

Επίσης, οι αγοραστές εκτός της τιμής πρέπει να υπολογίσουν και την ποιότητα 

του προμηθευτή. Αν αγνοήσουν αυτούς τους παράγοντες υπάρχει ο κίνδυνος να 

αυξηθεί ανεπιθύμητα το τελικό κόστος για τους αγοραστές. Για παράδειγμα, 
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κάποιοι προμηθευτές προσφέρουν πολύ χαμηλές τιμές, γιατί έχουν περικόψει τις 

απαραίτητες υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρουν στον αγοραστή, 

χρησιμοποιούν χαμηλής ποιότητας υλικά ή επεκτείνουν την προθεσμία μόνο και 

μόνο για να δημιουργήσουν την ευκαιρία να προσφέρουν μια πιο ανταγωνιστική 

προσφορά ακόμα και αν η τελική προσφορά μπορεί να καταλήξει σε μια πολύ 

πιο ψηλή προσφορά. 

Σύμφωνα με τον Carbone (2003), η επιτυχία μιας ηλεκτρονικής δημοπρασίας 

οφείλεται πρωταρχικά στο τρόπο διεξαγωγής, δηλαδή αν διεξάγεται ή όχι με 

τους σχετικούς όρους και κανόνες. Πιο συγκεκριμένα, τα αγαθά και οι υπηρεσίες 

που μπορούν να απευθυνθούν σε περιορισμένο αριθμό προμηθευτών, δεν είναι 

αποδοτικά σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες, επειδή οι προμηθευτές, όχι οι 

αγοραστές, έχουν αποκλειστικά τη δύναμη στα χέρια τους με αποτέλεσμα να 

αυξήσουν την τιμή αντί να την ελαττώσουν. Οι αγοραστές πρέπει να προσέχουν 

την περίπτωση αυτή, να ξέρουν σε ποιες δημοπρασίες τους συμφέρει να 

συμμετέχουν (δηλαδή σε αυτές όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός προμηθευτών) 

και τέλος πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι αν συμπεριφέρονται στους 

προμηθευτές με σεβασμό, μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και να 

εξασφαλίσουν με αυτό τον τρόπο την αξιοπιστία τους για περαιτέρω 

συνεργασίες.   

 

3.6.1.2 Η σκοπιά των προμηθευτών 

Οι προμηθευτές πέρα του ανταγωνισμού όσο αφορά τις προσφερόμενες τιμές, 

πρέπει να είναι και πολύ δυναμικοί στις προστιθέμενες υπηρεσίες που 

προσφέρουν στους αγοραστές, έτσι ώστε να δημιουργήσουν μια σχέση 

εμπιστοσύνης με τους τελευταίους και να διασφαλίσουν και τις μελλοντικές τους 

συνεργασίες μαζί τους. Παράγοντες εκτός τιμής όπως ο χρόνος μεταφοράς, η 

εγγύηση, η καλή ποιότητα του προϊόντος και η ευελιξία αποτελούν σημαντικά 

ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν τους προμηθευτές, πριν υποβάλουν τις 

προσφορές τους. 
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3.7  Μελλοντική εξέλιξη των δημοπρασιών  

 

3.7.1 Κινητές Δημοπρασίες (mobile auction) 

 
Όπως ήδη αναφέραμε η έλευση του Διαδικτύου έχει φέρει επανάσταση στις 

αγοραστικές συνήθειες των οργανισμών, με online δημοπρασίες, που συνεχώς 

αυξάνονται σε δημοτικότητα. Έχουν περάσει  παραπάνω από δέκα χρόνια από τότε 

που η ιδέα της διεξαγωγής πλειστηριασμών μέσω του Internet πραγματοποιήθηκε για 

πρώτη φορά και είναι αξιοσημείωτο το πώς η τεχνολογία κατάφερε να μεταβάλλει 

τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες. Υπήρχαν 

420 εκατομμύρια χρήστες του Internet το 2000 και ο αριθμός τους έφτασε το 1 

δισεκατομμύριο το 2005. Σύμφωνα με το Computer Industry Almanac (2006) και το 

eTForecasts (2006)  αριθμός τους αναμένεται να φτάσει στα 2 δισεκατομμύρια το 

2011. Από τους χρήστες αυτούς το 44% σε 12 βασικές παγκόσμιες αγορές έκαναν 

αναζήτηση στο Internet ασύρματα το 2004 (European Travel Commision, 2004). 

Υπάρχει μεγάλη αύξηση της ασύρματης χρήσης του Web, επειδή για πολλούς 

χρήστες του Internet το κινητό τηλέφωνο είναι η μοναδική συσκευή πρόσβασης στο 

Internet. Έτσι λοιπόν, οι Οίκοι Δημοπρασιών υλοποιούν εφαρμογές κινητού εμπορίου 

(m-commerce και m-business). Για παράδειγμα, η eBay στις ΗΠΑ άρχισε να 

λειτουργεί μέσα στον Οκτώβριο του 1999 (eBay Anywhere) και η uBid ακολούθσε το 

2000. Άλλες ιστοθέσεις δημοπρασιών όπως η Yahoo και η  Amazon.com έχουν 

επίσης να μελετούν την λειτουργία με ασύρματα μέσα. Μάλιστα πολλές δημοπρασίες 

ειδοποιούν τόσο τους αγοραστές όσο και τους πωλητές με SMS κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας υποβολής των προσφορών. 

 

Οφέλη των Κινητών Δημοπρασιών 

 

Σύμφωνα με τον Turban τα οφέλη των δημοπρασιών μέσω κινητών μέσων είναι 

τα εξής: 

1. Ευκολία χρήσης και πανταχού υπηρεσίας. Οι χρήστες μπορούν να 

πραγματοποιήσουν συναλλαγές σε δημοπρασίες από οπουδήποτε μέσω ενός 
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κινητού τηλεφώνου, καθώς και να ελέγχουν τις υποβολές προσφορών τους ανά 

πάσα στιγμή 

2. Διασφάλιση απορρήτου. Το κινητό τηλέφωνο Internet  προσφέρει μεγαλύτερη 

διασφάλιση απορρήτου από το PC, με αποτέλεσμα η δημοπρασία να 

πραγματοποιείται σε ένα ασφαλές και ιδιωτικό περιβάλλον 

3. Απλούστερα και ταχύτερα. Οι υπηρεσίες WAP δίνουν τη δυνατότητα στα κινητά 

τηλέφωνα να εμφανίζουν συνεχώς τις πληροφορίες δημοπρασιών, μια και που 

αυξάνουν το περιορισμένο εύρος ζώνης και την περιορισμένη ποσότητα 

δεδομένων στα κινητά τερματικά. 

 

 

 

Περιορισμοί των Κινητών Δημοπρασιών 

 

Σύμφωνα με τον Turban οι περιορισμοί των κινητών δημοπρασιών είναι οι εξής: 

 

1. Οπτική ποιότητα. Ορισμένες οθόνες κινητών τηλεφώνων είναι μικρές, με 

αποτέλεσμα να έχουν πρόβλημα στο να εμφανίζουν τις εικόνες των ειδών που 

δημοπρατούνται. 

2. Χωρητικότητα μνήμης. Τα κινητά τηλέφωνα Internet έχουν περιορισμένη 

χωρητικότητα μνήμης, με αποτέλεσμα οι χρήστες να μην έχουν τη δυνατότητα 

να αποκτούν όλες τις χρήσιμες πληροφορίες δημοπρασιών που χρειάζονται.  

3. Ασφάλεια. Τα ασύρματα συστήματα δεν είναι το ίδιο ασφαλή με τα ενσύρματα. 

Υπάρχουν τα προβλήματα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που 

μεταδίδονται μέσω ασύρματων επικοινωνιών και η αποφυγή ιών των 

υπολογιστών. 

 

  

 3.7.2 Το Μέλλον των Δημοπρασιών 

Ο κλάδος των ηλεκτρονικών δημοπρασιών συνεχώς αναπτύσσεται.  Παρακάτω 

παραθέτουμε μερικές περιοχές πιθανών εξελίξεων (Turban,2008): 
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1. Παγκόσμιες δημοπρασίες. Πολλές εταιρίες δημοπρασιών θέλουν να επεκταθούν 

στη διεθνή αγορά, αλλά αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των ηλεκτρονικών 

πωλήσεων σε ξένες χώρες. Αυτό ‘έχει ως αποτέλεσμα οι εταιρίες αυτές να 

αγοράζουν εταιρίες δημοπρασιών σε άλλες χώρες και έτσι μιλάμε για τις 

παγκόσμιες δημοπρασίες. Για παράδειγμα, η eBay επέκτεινε τις δραστηριότητες 

της στην Κίνα αγοράζοντας την κινέζικη εταιρία δημοπρασιών tom.com.   

  

2. Πώληση έργων Τέχνης σε δημοπρασίες σε πραγματικό χρόνο. Η Icollector.com 

είναι μια εφαρμογή που παρέχεται από την eBay από το 2001, η οποία παρέχει 

πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε 300 ανεξάρτητους οίκους δημοπρασιών στο 

Ηνωμένο Βασίλειο και έτσι δίνεται η δυνατότητα στους συλλέκτες να 

υποβάλλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά σε ζωντανές εκθέσεις 

δημοπρασιών.  Άλλα τέτοια παραδείγματα είναι ο οίκος Butterfields 

(butterfields.com) στις ΗΠΑ που σχετίζεται και αυτός με την eBay. 

    

3. Στρατηγικές συμμαχίες. Οι δημοπρασίες μπορούν να έχουν μεγάλη επίπτωση 

στον ανταγωνισμό και στη δομή της βιομηχανίας, επειδή φέρνουν σε πιο άμεση 

επαφή τους πωλητές και τους αγοραστές, εξαλείφοντας τους διαμεσολαβητές της 

αγοράς. Επίσης αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο στρατηγικό εργαλείο και για τις 

ηλεκτρονικές, αλλά και για τις παραδοσιακές εταιρίες. 
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Κεφάλαιο 4ο 
       Μελέτη και ανάλυση αντίστοιχων πρακτικών της Ελληνικής και 

Ξένης πραγματικότητας 

 
Παρατίθενται παρακάτω τα πιο δημοφιλή site ηλεκτρονικών δημοπρασιών τόσο 

για την ξένη (eBay), όσο και για την ελληνική πραγματικότητα(eMarket).  

 

 

4.1  eBay 

 
H eΒay είναι μια επιχείρηση ηλεκτρονικής δημοπρασίας (online auction) και 

ηλεκτρονικής αγοράς (shopping website) στην οποία μεμονωμένα άτομα και 

επιχειρήσεις αγοράζουν και πωλούν αγαθά και υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο. Εκτός 

από την eΒay με έδρα τις Η.Π.Α., η επιχείρηση έχει εγκαταστήσει και τοπικούς 

δικτυακούς τόπους σε τριάντα άλλες χώρες. Στην eΒay ανήκουν επίσης η PayPal, το 

Skype και άλλες επιχειρήσεις. 

 

                                              
Ιστορικό 

Το 1995 ιδρύεται η εταιρία στις 3 Σεπτεμβρίου από τον Pieere Omidyar, έναν Ιρανό, 

γεννημένο στην Αγγλία, προγραμματιστή. Το πρώτο προϊόν που πωλήθηκε στην ebay 

ήταν ένας σπασμένος δείκτης λέιζερ για $14.83 από έναν συλλέκτη σπασμένων 

λέιζερ. 

Το 1996 ο Jeff Skoll τοποθετείται ως πρώτος πρόεδρος της επιχείρησης.  

Εγκαινιάζεται το Feedback Forum και εισάγεται η  τελική αξία προϊόντος. Το σύνολο 

των δημοπρασιών έφτασε στις 250.000 για εκείνο τον χρόνο. 
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Το 1997 το εμπορικό σήμα AuctionWeb αποσύρεται επίσημα και η ebay φιλοξενεί 

τώρα περισσότερες από 200.000 μεμονωμένες δημοπρασίες το μήνα. Επιπλέον, 

κάνουν την εμφάνισή τους  τα αστέρια στο Feedback.  

Το 1998 η Meg Whitman προσχωρεί στην επιχείρηση ως Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος. Η επιχείρηση ebay εγκαινιάζει το ίδρυμα ebay, το οποίο βοηθάει πολλά 

φιλανθρωπικά ιδρύματα και μπαίνει το Σεπτέμβριο στο NASDAQ με το σύμβολο 

ΕΒΑΥ. Το εργαλείο «το ebay μου», κάνει το ντεμπούτο του.  

Την επόμενη χρονιά, το 1999 η ebay επεκτείνεται διεθνώς σε χώρες όπως το UK, η 

Γερμανία και η Αυστραλία. Εισάγεται η επιλογή "Αγοράστε τώρα" (Buy It Now). 

Παρουσιάζεται το site ebay Motors. Το 2000 η ebay συνεχίζει την εξάπλωση της σε 

χώρες όπως  η Αυστρία, ο Καναδάς, η Γαλλία και η Ταϊβάν, ενώ το 2001 μέσω του 

φιλανθρωπικού του ιδρύματος προσφέρει βοήθεια στα θύματα των επιθέσεων της 

11ης Σεπτεμβρίου. Επεκτείνεται διεθνώς σε αγορές όπως η Ιρλανδία, η Ιταλία, η 

Κορέα, η Νέα Ζηλανδία, η Σιγκαπούρη και η Ελβετία και ξεκινάει το ebay store.  

Το 2002 η ebay αποκτά την PayPal.  

Το 2003 η ebay επεκτείνεται στο Χονγκ Κονγκ. Εισάγεται η υπηρεσία PayPal Buyer 

Protection στις συναλλαγές της ebay. 

Το 2004 η ebay επεκτείνεται στη Μαλαισία και στις Φιλιππίνες ενώ  εξαγοράζει την 

Bazee και εισέρχεται στην αγορά της Ινδίας. Εξαγοράζεται η σελίδα Rent.com. 

Επίσης εγκαινιάζει το Κέντρο Ανάπτυξης στη Σαγκάη της Κίνας για την επιτάχυνση 

της τεχνολογικής καινοτομίας. 

Το 2005 η ebay εγκαινιάζει την Kijiji, μια τοπική ιστοσελίδα με διαθέσιμες αγγελίες 

σε διάφορες χώρες. Κατά το ίδιο έτος,  εξαγοράζει sites με ηγετική θέση στο χώρο 

της διαφήμισης όπως η LoQuo και η Gumtree και αποκτά την Shopping.com και το 

Skype ενώ επεκτείνεται στη Πολωνία και τη Σουηδία. 

Το 2006 ξεκινά η εφαρμογή ebay Express.  

Την επόμενη χρονία, το 2007, η ebay αποκτά το site StumbleUpon.com  και το site 

online πώλησης εισιτηρίων StubHub.com. Εγκαινιάζεται στην Ινδία Κέντρο 

Ανάπτυξης επιτυγχάνοντας την περαιτέρω επιτάχυνση του ρυθμού της καινοτομίας 

της εταιρίας. 

Το 2008 μέχρι σήμερα, δηλαδή το 2009, η eBay εξακολουθεί να αποτελεί τη 

μεγαλύτερη ηλεκτρονική αγορά στον κόσμο, διεξάγοντας εκατομμύρια συναλλαγές 

παγκοσμίως σε καθημερινή βάση. Μάλιστα ο μεικτός όγκος εμπορευμάτων (η αξία 

όλων των αγαθών που πωλούνται στο ebay) έχει φτάσει τα  
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$ 52,5 δισ., ενώ οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν ξεπεράσει τα 222 εκατομμύρια. Οι 

συνολικές συναλλαγές αγγίζουν τα 38 δισ., το σύνολο χρηστών Skype είναι 171 εκατ. 

και οι υπάλληλοι της eBay υπολογίζονται στους 10.200. 

 

 

Προφίλ επιχειρηματικού μοντέλου 

Η eBay ξεκίνησε την λειτουργία του ως ιστοχώρος ηλεκτρονικών δημοπρασιών 

παρόλα αυτά πλέον δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο των ηλεκτρονικών δημοπρασιών 

αλλά έχει εξελιχτεί και σε ηλεκτρονικό κατάστημα. Ουσιαστικά η eBay παίζει ρόλο 

διαμεσολαβητή. 

 

 

Περιγραφή  της λειτουργίας του μοντέλου 
 

Επισκεπτόμενος κάποιος την κεντρική σελίδα του eBay, θα ρωτηθεί εάν θέλει να 

προχωρήσει στο eBay Global Trading Portal ή στο eBay US. Το πρώτο υποστηρίζει 

ελληνικά, επιτρέπει τον άμεσο υπολογισμό του κόστους αποστολής, δείχνει μια 

εκτίμηση της τιμής σε ευρώ σε περίπτωση που η δημοπρασία γίνεται σε άλλο 

νόμισμα, αλλά εμφανίζει και αγγελίες από όλο τον κόσμο.   

 

• Register: σε αυτή την σελίδα μπορεί κάποιος να γίνει μέλος της e-bay 

εισάγοντας τα προσωπικά του στοιχεία. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η 

συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας. 
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104 
 

 

Στην συνέχεια εμφανίζεται η κεντρική σελίδα του χρήστη: 

 

 

 

 

Εδώ εμφανίζονται συνοπτικά οι αγορές που έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης όπως 

επίσης και οι πωλήσεις. Υπάρχουν ανακοινώσεις των διαχειριστών της σελίδας αλλά 

και λίστα με τις πρόσφατες αναζητήσεις του χρήστη. Τέλος στην καρτέλα messages 

συνοψίζονται τα προσωπικά μηνύματα του  χρήστη και στην καρτέλα account τα 

στοιχεία του λογαριασμού του εκάστοτε χρήστη. 

 

• Αναζήτηση: Στο πεδίο της αναζήτησης ο χρήστης πληκτρολογεί το προϊόν 

που επιθυμεί ενώ στη συνέχεια μπορεί να φιλτράρει τα αποτελέσματα που 

εμφανίζονται και έτσι να συγκεκριμενοποιήσει τα αποτελέσματα της 

αναζήτησής του. 
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Επιλέγοντας ο χρήστης ένα προϊόν από την λίστα εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα. 

Υπάρχει φωτογραφία και περιγραφή του προϊόντος, η τιμή πλειοδότησης, το ιστορικό 

της δημοπρασίας όπως επίσης και πληροφορίες για τον πωλητή του προϊόντος. 
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Αυτό που χαρακτηρίζει την ebay είναι η τεράστια ποικιλία προϊόντων σε εκατοντάδες 

κατηγορίες. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε κατηγορίες όπως είδη πληροφορικής, 

είδη φωτογραφίας, προϊόντα ένδυσης, κοσμήματα, καλλυντικά και πολλές ακόμα. 
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• Πώληση: Στο πεδίο της πώλησης ο χρήστης μπορεί να εισάγει το προς 

πώληση προϊόν που επιθυμεί και να εισάγει ποικίλες πληροφορίες για αυτό. 
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Τέλος ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στη σελίδα της ebay είναι η βοήθεια και οι 

επεξηγήσεις που προσφέρει στους χρήστες της μέσω της σελίδας community. Εκεί 

υπάρχει forum των χρηστών για κοινή αντιμετώπιση προβλημάτων και επίλυσης 

αποριών. 

 

 

 

 

 

Πηγές εσόδων  

Οι κύριες πηγές εσόδων είναι: 

• Συνδρομή μελών  

• Προμήθεια επί της αξίας των συναλλαγών  

• Σταθερή χρέωση για κάθε συναλλαγή που ολοκληρώνεται  

• Φιλοξενία εταιρικών προϊοντικών καταλόγων  

• Διευρυμένη εταιρική προβολή, πέραν της βασικής προϊοντικής πληροφορίας  

• Διαφήμιση (banners και σύνδεσμοι)  

• Ενοικίαση ή πώληση λογισμικού ηλεκτρονικού εμπορίου  

• Πρόσθετες υπηρεσίες, όπως logistics και οικονομικές υπηρεσίες  



112 
 

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

 

 

Σχόλια... 

Αδιαμφισβήτητα, η ebay είναι το κορυφαίο on-line site δημοπρασιών παγκοσμίως, 

κάτι που μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα από την αναφορά των ενεργών δημοπρασιών, 

πωλήσεων και ζητήσεων που διεξάγονται στις σελίδες του. Μέσα από ένα πολύ 

εύχρηστο και όμορφα σχεδιασμένο περιβάλλον, ο αγοραστής-πωλητής μπορεί να 

απολαύσει υπηρεσίες, όπως πληροφόρηση για την πορεία μιας δημοπρασίας μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, forum ανταλλαγής απόψεων και συμβουλών για τις 

δημοπρασίες μεταξύ των χρηστών , αξιολόγηση χρήστη από άλλα μέλη της ebay και 

δυνατότητα για πώληση αντικειμένων ή δημιουργία αντίστροφης δημοπρασίας 

(ζήτησης αντικειμένου).  

Στη βασική σελίδα ο χρήστης μπορεί να ρίξει μια ματιά στις προτεινόμενες 

δημοπρασίες, σε αυτές που είναι πιο δημοφιλείς («τι κινείται») σύμφωνα με τις 

τελευταίες αναζητήσεις που πραγματοποίησε στις τελευταίες του επισκέψεις του στο 

ebay. Αφού εντοπιστεί το ζητούμενο αντικείμενο, μπορεί να κάνει την προσφορά του 

ή να παρακολουθεί απλώς την πορεία της δημοπρασίας που τον ενδιαφέρει (μέσω 

email), ακόμα και να εισαγάγει το μεγαλύτερο ποσό που είναι διατεθειμένος να 

πληρώσει για να γίνει έτσι αυτόματα η αύξηση των προσφορών ανάλογα με τις 

προσφορές άλλων χρηστών. 

Η παρουσίαση των υπό δημοπρασία αντικειμένων γίνεται με άριστο τρόπο, αφού 

υπάρχουν κείμενα περιληπτικής και αναλυτικής περιγραφής, καθώς και φωτογραφικό 

υλικό. Η περιήγηση στις σελίδες του site είναι εύκολη και ταχύτατη, αφού ο 

σχεδιασμός και η λειτουργικότητα του είναι αποτέλεσμα κορυφαίας επαγγελματικής 

δουλειάς. 
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4.2  emarket 
 

 

 

 

Ιστορικό 

Το auction site emarket αποτελεί µια από τις σοβαρότερες προσπάθειες στην περιοχή 

των ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Ήδη λειτουργεί τρία χρόνια στο Internet και 

αποτελεί ίσως το καλύτερο site on-line δημοπρασιών, πωλήσεων και ζητήσεων όπως 

θα διαπιστωθεί και στην συνέχεια. Προσφέρει τεράστιο αριθμό δημοπρασιών από τα 

30.000 περίπου εγγεγραμμένα µέλη του και άμεση υποστήριξη. Το κατάστημα επίσης 

παρέχει πληροφορίες για best-sellers, προτάσεις, προσφορές και άλλες χρήσιμες 

πληροφορίες. 

 

Προφίλ επιχειρηματικού μοντέλου 

Η emarket ανήκει στη κατηγορία επιχειρηματικού μοντέλου broker υποστηρίζει την 

επικοινωνία και τις συναλλαγές μεταξύ συναλλακτικών μερών B2C και C2C. 

Ειδικότερα ο broker αναζητά τον αγοραστή και τον παροχέα, αναλαμβάνει τη ροή της 

χρηματικής αξίας και της πληροφορίας – υπηρεσίας μεταξύ αγοραστή και παροχέα 

και διαχειρίζεται τα δεδομένα – πληροφορίες για την προσφορά και ζήτηση 

προϊόντων, υπηρεσιών και πληροφοριών. 

 

Συμμετέχοντες και ρόλοι 

Η emarket αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες B2C και C2C ελληνικές 

επιχειρήσεις στο χώρο των ηλεκτρονικών δημοπρασιών, δηλαδή προσφέρει προϊόντα 

ή υπηρεσίες στο καταναλωτή (Business to client) και οι καταναλωτές προσφέρουν 

και αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες  ο ένας στον άλλον (client to client). Το είδος 

B2C υπηρεσιών το οποίο προσφέρει η emarket είναι το Online Intermediaries. 
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Δηλαδή η emarket αποτελεί τον μεσάζοντα που βοηθάει στη συναλλαγή μεταξύ 

έμπορου και καταναλωτή και λαμβάνει ένα ποσοστό αυτής της συναλλαγής.  

Πιο αναλυτικά: 

 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 4.1: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ 

eMarket 

 

 

 

 

Τρόποι πληρωμής 

 

Το Emarket.gr δίνει την δυνατότητα στα μέλη του να πληρώνουν τις οφειλές τους με 
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τους παρακάτω τρόπους:  

PAYPAL 

Το paypal αποτελεί τον πιο διαδεδομένο τρόπο ασφαλών πληρωμών στο Internet 

(paypal.com). Μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό στο paypal συνδέοντας τον 

τραπεζικό σας λογαριασμό ή την πιστωτική σας κάρτα. Έχοντας λογαριασμό paypal 

μπορείτε να κάνετε τις πληρωμές σας, με ταχύτητα και ασφάλεια.  

Mε Πιστωτική Κάρτα  

Τώρα το Emarket.gr δέχεται πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας. Για μεγαλύτερη 

ασφάλεια οι συναλλαγές γίνονται μέσω του authorize.net. 

Η πληρωμή έχει 2 στάδια. Στο πρώτο αναγράφετε τα στοιχεία σας και το πληρωτέο 

ποσό και στο δεύτερο μεταφέρεστε στο ασφαλές περιβάλλον του authorize.net και 

απλά συμπληρώνετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Με την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας σας αποστέλλονται άμεσα δύο emails με όλα τα στοιχεία της 

συναλλαγής. Ένα από το Emarket.gr και ένα από το authorize.net.  

Κατάθεση σε λογαριασμό 

Μπορείτε να καταθέσετε το οφειλόμενο ποσό σε έναν από τους παρακάτω 

λογαριασμούς Τραπεζών στην Ελλάδα 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ε ΜΑΡΚΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝ 

665/ 470082-10 

IBAN:  GR 92 0110 6650 0000 6654 7008 210 

ΚΩΔ. SWIFT  ΤΡΑΠΕΖΑΣ – BIC 

ETHNGRAA 

  

EUROBANK 

Ε ΜΑΡΚΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝ 

0026. 0237. 81. 0200729882 
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Περιγραφή της λειτουργίας του μοντέλου 

• Είµαι νέος χρήστης: σε αυτή την σελίδα µπορεί κάποιος να γίνει µέλος του 

emarket παρέχοντας τα προσωπικά του στοιχεία. Απαραίτητη προϋπόθεση 

αποτελεί το ονοματεπώνυμο,  το email, η διεύθυνση και ο αριθµός 

τηλεφώνου. 
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• Πρώτη σελίδα: Η πρώτη σελίδα του emarket παρέχει πολύ σηµαντικές 

πληροφορίες που βοηθούν τον χρήστη να πάρει µια γενική εικόνα του 

περιεχομένου του site. Στα αριστερά υπάρχει η λίστα µε τις κατηγορίες των 

δημοπρασιών, ο λογαριασμός του κάθε χρήστη και οι πρόσφατες 

ανακοινώσεις της emarket. Στη μέση της σελίδας υπάρχει η λίστα με τα 

προτεινόμενα προϊόντα με φωτογραφίες και περιγραφή. Επίσης υπάρχει στα 

δεξιά εκτός από τις διαφημίσεις και τα νέα άλλων site μια λίστα με τις 

δημοπρασίες που κινούνται πιο πολύ καθώς και πληροφορίες από 

δημοπρασίες που μόλις άνοιξαν. 
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• Θέλω να πουλήσω: ένα από τα πλεονεκτήματα του site είναι οι ξεκάθαρες 

πληροφορίες και υπηρεσίες που παρέχει. Στην σελίδα αυτή διαχωρίζεται 

σαφέστατα η δημιουργία δημοπρασίας και πώλησης. Επίσης δίνεται η 

δυνατότητα στον χρήστη να αυξήσει την ορατότητα της δημοπρασίας του. 
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• Θέλω να ζητήσω: αντίστοιχες επιλογές για την ζήτηση κάποιου προϊόντος. 

Μέσω αυτών των σελίδων οι χρήστες δημιουργούν ένα είδος αγγελίας 

ζήτησης για ένα προϊόν με παρόμοιες επιλογές με μια δημοπρασία. 
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• Θέλω βοήθεια: ο χρήστης έχει τη δυνατότητα επιλογής κατηγορίας και να 

αναζητήσει λύσεις στις συχνές ερωτήσεις. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί 

τοforum στο οποίο οι χρήστες λύνουν τα προβλήματά τους επικοινωνώντας 

μεταξύ τους ή με το προσωπικό του site. 
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Πιστοποίηση και πιστοποιημένα μέλη 

Το emarket.gr, στην προσπάθεια του να δώσει καλύτερες και πιο ασφαλείς 

υπηρεσίες στα μέλη του, προσφέρει την υπηρεσία Πιστοποίησης , ένα τρόπο με 

τον οποίο τα μέλη που την επιλέξουν θα μπορούν να ξεχωρίζουν από τα απλά 

μέλη, ενώ θα έχουν συγκεκριμένα προνόμια: 

 

• Οπουδήποτε μπορεί να εμφανίζεται το username του μέλους (σελίδες 

κατηγοριών, αποτελέσματα αναζήτησης κλπ.) θα φαίνεται δίπλα το εικονίδιο της 

πιστοποίησης. 

 

• Στις σελίδες όπου παρουσιάζονται πιο αναλυτικές πληροφορίες για κάποιο 

μέλος (αξιολόγηση, καταχωρήσεις χρήστη ή κάποια συγκεκριμένη καταχώρησή 

του) φαίνεται ένα πιο μεγάλο εικονίδιο, συνήθως δίπλα στην κατάσταση χρήστη. 

 

• Κατά την σύνθετη αναζήτηση μπορούν να επιλέξουν την εύρεση καταχωρήσω 

μόνο από χρήστες με εξακριβωμένα στοιχεία. 

 

• Μπορούν στις καταχωρήσεις που δημιουργούν να δέχονται προσφορές μόνο 

από άλλους χρήστες με εξακριβωμένα στοιχεία. 

 

• Κατά τη δημιουργία μιας καταχώρησης, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να 

δέχονται προσφορές μόνο από χρήστες που έχουν εξακριβώσει και αυτοί τα 

στοιχεία τους. Η επιλογή αυτή δεν μπορεί να αλλάξει μετά τη δημιουργία της 

καταχώρησης. 

 

Τα μέλη με εξακριβωμένα στοιχεία, έχουν δηλώσει στο Emarket τα προσωπικά 

τους στοιχεία και δεν μπορούν να τα αλλάξουν. Σκοπός της λειτουργίας της 

εξακρίβωσης στοιχείων είναι η ενίσχυση της αξιοπιστίας των συναλλαγών, η 

ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που παρουσιάζονται από "εικονικούς 

χρηστές" στις δημοπρασίες σας, και η παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών για την 

καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας. 
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Για απορίες ή διευκρινήσεις για την Πιστοποίηση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί 

μας στο webmaster@emarket.gr.  

 

Διαδικασία πιστοποίησης  

Προκειμένου να γίνεται πιστοποιημένο μέλος θα πρέπει να μας στείλετε μέσω e-

mail  (στο webmaster@emarket.gr τα ακριβής στοιχεία σας τα οποία είναι: 

Username, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας και ένας αριθμός 

σταθερού ή κινητού τηλεφώνου.  

 

Επίσης, θα πρέπει μέσω e-mail ή fax (210 6778179) θα πρέπει να μας στείλετε 

μια φωτοτυπία της ταυτότητας σας. 

 

Υπάρχει μια εφάπαξ χρέωση για την ενεργοποίηση της πιστοποίησης της τάξης 

των € 20.* 

 

Όταν ληφθούν τα παραπάνω, το emarket.gr θα σας καλέσει προκειμένου να 

κάνει εξακρίβωση των στοιχείων σας, και να ενεργοποίηση την πιστοποίηση 

σας. 

 

Η ενεργοποίησή σας ως μέλος με εξακριβωμένα στοιχεία θα γίνεται την ίδια ή 

την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήψη της απόδειξης κατάθεσης και αφού 

επικυρωθούν τα στοιχεία σας. 

 

 

 

Πηγές εσόδων και τρόποι χρηματοδότησης 

Οι κύριες πηγές εσόδων, όπως και στο eBay, είναι: 

• Συνδρομή μελών  

• Προμήθεια επί της αξίας των συναλλαγών  

• Σταθερή χρέωση για κάθε συναλλαγή που ολοκληρώνεται  
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• Φιλοξενία εταιρικών προϊοντικών καταλόγων  

• Διευρυμένη εταιρική προβολή, πέραν της βασικής προϊοντικής πληροφορίας  

• Διαφήμιση (banners και σύνδεσμοι)  

• Ενοικίαση ή πώληση λογισμικού ηλεκτρονικού εμπορίου  

• Πρόσθετες υπηρεσίες, όπως logistics και οικονομικές υπηρεσίες  

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:  

 

 Έσοδα Πλητών:μείωση των διατηρούμενων αποθεμάτων, μείωση γενικών 

εξόδων διενέργειας πωλήσεων, καλύτερη αξιοποίηση των παραγωγικών 

δυνατοτήτων 

 

 Έσοδα Αγοραστών:μείωση γενικών εξόδων αγορών, μελιωση κόστους 

αγοραζόμενων αγαθών-υπηρεσίων 

 

 Έσοδα Δημοπράτη:συνδρομές επιβάρυνσης για συναλλαγές και διαφήμιση, 

διάθεση-πώληση της τεχνολογικής πλατφόρμας 

 
 

 

Σχόλια... 

Αδιαμφισβήτητα, το emarket είναι ένα από τα καλύτερα sites on-line δημοπρασιών, 

κάτι που µπορεί να διαπιστωθεί εύκολα από την αναφορά των ενεργών δημοπρασιών, 

πωλήσεων και ζητήσεων που διεξάγονται στις σελίδες του. Μέσα από ένα αρκετά 

εύχρηστο και όµορφα σχεδιασμένο περιβάλλον, ο αγοραστής-πωλητής µπορεί να 

απολαύσει υπηρεσίες, όπως πληροφόρηση για την πορεία µιας δημοπρασίας µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (µε επιλογή όµως του είδους των µηνυµάτων που 

επιθυµεί να λαµβάνει), forum ανταλλαγής απόψεων και συµβουλών για τις 
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δηµοπρασίες µεταξύ των χρηστών , αξιολόγηση χρήστη από άλλα µέλη του emarket, 

επικοινωνία µε άλλους χρήστες µέσω email (µε απόκρυψη της διεύθυνσής τους) και 

δυνατότητα για πώληση αντικειµένων ή δηµιουργία αντίστροφης δηµοπρασίας 

(ζήτησης αντικειµένου). Στη βασική σελίδα ο χρήστης µπορεί να ρίξει µια µατιά στις 

προτεινόµενες δηµοπρασίες, σε αυτές που είναι πιο δηµοφιλείς («τι κινείται»), σε 

αυτές που λήγουν σύντοµα, στις δηµοπρασίες που έχουν µόλις ξεκινήσει ή να 

εκµεταλλευτεί την δυνατότητα έξυπνης αναζήτησης δηµοπρασιών, οι οποίες είναι 

ταξινομημένες ανάλογα µε την διάρκεια που αποµένει για την λήξη τους. Αφού 

εντοπιστεί το ζητούµενο αντικείµενο, µπορεί να κάνει την προσφορά του ή να 

παρακολουθεί απλώς την πορεία της δημοπρασίας που τον ενδιαφέρει (µέσω email), 

ακόµα και να εισαγάγει το μεγαλύτερο ποσό που είναι διατεθειμένος να πληρώσει για 

να γίνει έτσι αυτόµατα η αύξηση των προσφορών ανάλογα µε τις προσφορές άλλων 

χρηστών. Η παρουσίαση των υπό δηµοπρασία αντικειµένων γίνεται µε άριστο τρόπο, 

αφού υπάρχουν κείµενα περιληπτικής και αναλυτικής περιγραφής, καθώς και 

φωτογραφικό υλικό. Η περιήγηση στις σελίδες του site είναι εύκολη και ταχύτατη, 

αφού ο σχεδιασµός και η λειτουργικότητα του κάθε άλλο παρά αποτέλεσµα 

ερασιτεχνικής δουλειάς δείχνουν να είναι. 

 

 

 

4.3  Ricardo 

 

 
Η Ricardo αποτελεί ευρωπαϊκή δύναμη. Είναι μέλος ενός ευρωπαϊκού ομίλου (μέλος 

του group MIH Internet Europe-μέλος της Naspers Media Group), που αποτελείται 

από 14 διαφορετικές εταιρείες-χώρες. Το ελληνικό παρακλάδι (ricardo.gr) λειτουργεί 

από τον το Νοέμβριο του 2008. Προσφέρει μια επιτυχημένη ηλεκτρονική πλατφόρμα 

αγοραπωλησιών, όπου οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν ή να πωλούν 

προϊόντα, τόσο καινούρια όσο και μεταχειρισμένα. Υποστηρίζει εκτός από τις 

κλασσικές δημοπρασίες και τη δημιουργία προσφορών με σταθερή τιμή (για άμεση 

αγορά από τους ενδιαφερόμενους). Πρωταρχικό ρόλο για τη ricardo.gr παίζουν οι 



128 
 

ανάγκες των μελών σε ό,τι αφορά την ευκολία χρήσης, την ασφάλεια των 

συναλλαγών αλλά και των προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, η εταιρία υιοθετώντας 

μια πελατοκεντρική προσέγγιση, έχει επενδύσει σε ένα άρτια εκπαιδευμένο 

προσωπικό που παρέχει αξιόπιστη υποστήριξη τόσο σε επίπεδο εξυπηρέτησης 

πελατών όσο και σε τεχνικό επίπεδο.  
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Αρχική σελίδα: 

 
 

 

Εγγραφή: Επιλέγοντας Εγγραφή από την κορυφή της αρχικής σελίδας, πρέπει 

να αποκτήσει το κάθε μέλος το δικό του κωδικό και όνομα χρήστη. Το 

Ricardo.gr διαθέτει μια ιδιαίτερη διαδικασία μέσω της οποίας ολοκληρώνεται η 

εγγραφή ενός μέλους. Μετά την συμπλήρωση των προσωπικών του στοιχείων ο 

χρήστης λαμβάνει μέσω email τον κωδικό πρόσβασης στην υπηρεσία και έπειτα 

καλείται να ζητήσει την έκδοση του κωδικού ενεργοποίησης της, ο οποίος του 

στέλνεται ταχυδρομικά. Αυτό συμβαίνει για να επιβεβαιωθεί ότι τα στοιχεία που 

έχει δώσει ο χρήστης είναι αληθή, για την ασφάλεια όλων των χρηστών, που 

αποτελεί πρωταρχικό ρόλο μαζί με αυτήν των προσωπικών δεδομένων.  

 

Οι υπόλοιπες διαδικασίες, όπως αναζήτηση αντικειμένων, αγορά , πώληση και  

γίνονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με το eBay. Ενώ η πληρωμή 

πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους όπως ακριβώς στην eMarket. 
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Σχόλια... 

Αδιαμφισβήτητα, το eBay είναι το καλύτερο site on-line δημοπρασιών 

παγκοσμίως. Όμως δεν υπάρχει λόγος να ψάχνει κανείς σε αυτό αντικείμενα με 

εντοπιότητα. Στη περίπτωση, για παράδειγμα, που κάποιος θέλει να αγοράσει μια 

ηλεκτρονική συσκευή με ελληνικό μενού ή ένα ελληνικό προϊόν, η καλύτερη 

λύση είναι να στραφεί σε κάποιο από τα ελληνικά sites δημοπρασιών, τα οποία 

και εξίσου αξιόπιστα είναι και προσφέρουν επιπλέον επιλογές πληρωμής, για 

όσους δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν πιστωτική κάρτα ή PayPal.  

 

 

 

 

 

4.4 ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ SITES ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 

Παρακάτω αναφέρουμε, όπως φαίνεται και στον πίνακα 4.1, τα πιο γνωστά 

διεθνή και ελληνικά sites δημοπρασιών: 

 

ΔΙΕΘΝΗ SITES ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 

 

 

 
eBid: Είναι μια υπηρεσία που με περίπου 2 εκατομμύρια αγγελίες αλλά και 

χαμηλή τιμολόγηση κερδίζει την προσοχή των χρηστών. Οι δυνατότητες του 

είναι αρκετές ώστε να στέκεται επάξια απέναντι στο eBay. (www.ebid.net) 
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ePier: Μια ανερχόμενη εταιρεία που προσφέρει κάτι το διαφορετικό στο χώρο 

των δημοπρασιών διαθέτοντας λιτή εμφάνιση και αρκετές αγγελίες (240 

χιλιάδες) αλλά ελάχιστες σχετικά με υπολογιστές και τεχνολογία. 

(www.epier.com) 

 

 

 
Online Auction: Μια σελίδα δημοπρασιών με μεγάλη γκάμα αντικειμένων, 

πολλές αγγελίες και εύχρηστη σχεδίαση. Στα αρνητικά της, οι πολλές 

διαφημίσεις που εμφανίζονται στη σελίδα αλλά και η μηνιαία χρέωση για τη 

χρήση της. (www.onlineauction.com) 

 

 
OZtion: Μια πολύ καλή και ολοκληρωμένη υπηρεσία με βάση επιχειρήσεων 

στην Αυστραλία. Πραγματικά εντυπωσιακά στημένη, ίσως περιορίζεται (αλλά 

και στηρίζεται) από την βάση των χρηστών της, η οποία είναι περισσότερο 

τοπική παρά παγκόσμια, ίσως και λόγω της μεγάλης απόστασης που ανεβάζει το 

κόστος αποστολής. (www.oztion.com.au) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ SITES ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 

 

 
Auctions Skroutz: Το δημοφιλές site διθέτει μια υπηρεσία κυρίως για gadgets, 

ηλεκτρονικά, υπολογιστές και τηλεφωνία. Υπάρχει plug-in  για τον browser των 

χρηστών, αλλά έχει απενεργοποιήσει την αξιολόγηση χρηστών. 

(market.skroutz.gr) 

 

 
BigMarket.gr: Το σημαντικότερο στοιχείο του είναι ότι διαθέτει αρκετές 

αγγελίες. Μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνουν οι αγγελίες ακινήτων, χωρίς 

όμως οι αγγελίες των ακινήτων να είναι περιορισμένες. (www.bigmarket.gr) 

 

 
BidMe.gr: Καλοσχεδιασμένη και πλήρης ιστοσελίδα, που όμως διαθέτει λίγες 

αγγελίες, στις οποίες υπερισχύουν οι αγγελίες οχημάτων. (www.bidme.gr) 

 

 
iBid: Πλήρες, εύχρηστο στην πλοήγηση και αναζήτηση site, διαθέτει πολλές 

αγγελίες. Θα βρείτε πολλές αγγελίες στο χώρο της τεχνολογίας και των 

ηλεκτρονικών, αν και φαίνεται να προτιμάται από συλλέκτες. (www.ibid.gr) 
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124sold.gr: Η μετεξέλιξη του γνωστού 123sold.gr κληρονόμησε τους χρήστες 

του και έναν υψηλό αριθμό αγγελιών, με αρκετά καλή εισχώρηση των προϊόντων 

τεχνολογίας. Διαθέτει εύχρηστο περιβάλλον εργασίας που διαφέρει από τις 

κλασσικές υλοποιήσεις. Τέλος , υποστηρίζει και PayPal. (www.124sold.gr) 

 

 
24net.gr: Αξιόλογη υπηρεσία με καλό σχεδιασμό, που προσανατολίζεται 

περισσότερο σε ακίνητα και οχήματα. Ωστόσο, μπορείτε να βρείτε οτιδήποτε. 

Μάλιστα διαθέτει χώρο για αγγελίες αναζήτησης και εύρεσης εργασίας. 

(www.24net.gr) 

  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: ΤΑ ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΑ SITE ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  
Si

te 

Συνο

λική 

εικόν

α 

Αριθμός 

δημοπρα

σιών 

Κόστο

ς 

Χρέωση 

καταχώρη

σης 

[από-έως] 

Χρέωση 

επιτυχημέ

νης 

πώλησης  

[από-έως] 

Πρόσθετε

ς 

υπηρεσίες 

προώθησ

ης 

Άμεση 

αγορα/Privat

e 

Ακύρωση 

τοποθέτησ

ης 

προσφοράς 

PayPAL 

e

B

a

y 

***** 14.000.00

0 

Δωρεά

ν 

Δωρεάν $0,1-$4 8,75%-

13,75% 

Ναι Ναι Ναι 

e

Bi

**** 2.400.000 Δωρεά

ν 

Δωρεάν Δωρεάν-

$0,05 

Δωρεάν-

3% 

Ναι Όχι Ναι 
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d 

e

Pi

er 

*** 210.000 Δωρεά

ν 

Δωρεάν Δωρεάν 5%-

$20,75+1

% 

Ναι Ναι Ναι 

O

nl

in

e 

A

u

ct

io

n 

**** 1.500.000 $8 

/μήνα 

Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Ναι Όχι Ναι 

O

zt

io

n 

**** 780.000 Δωρεά

ν 

Δωρεάν Δωρεάν 3,9%-

$28,4+1,5

% 

Ναι Ναι Ναι 

A

u

ct

io

n

S

k

ro

ut

z 

** 2.000 Δωρεά

ν 

Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Ναι Όχι Ναι 

Bi

g

M

ar

k

et 

*** 23.000 Δωρεά

ν 

Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Ναι Όχι Ναι 
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E

m

ar

k

et 

***** 60.000 Δωρεά

ν 

Δωρεάν Δωρεάν 0,5%-2% Ναι Ναι Ναι 

Ib

id 

*** 25.000 Δωρεά

ν 

Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Ναι Όχι Ναι 

R

ic

ar

d

o 

***** 50.000 Δωρεά

ν 

Δωρεάν Δωρεάν 

[έως το 

2010] 

Δωρεάν 

[έως το 

2010] 

Ναι Όχι Όχι 

1

2

4s

ol

d 

**** 35.000 Δωρεά

ν 

Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Ναι Ναι Όχι 

2

4

n

et 

*** 2.000 Δωρεά

ν 

Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Ναι Όχι Όχι 

 

 
Πιο αναλυτικά: 

 

Στον πίνακα αυτό γίνεται η αξιολόγηση των πιο γνωστών διεθνών και ελληνικών sites 

δημοπρασιών όσο αφορά ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως η συνολική εικόνα του site 

και ο αριθμός των δημοπρασιών που διεξάγει το καθένα από αυτά. Οι επόμενες 

στήλες αφορούν το κόστος χρήσης του site, την χρέωση καταχώρησης και την 

χρέωση επιτυχημένης πώλησης. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι στα περισσότερα 

sites οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται δωρεάν. Επίσης ενθαρρυντικό είναι και το 

γεγονός ότι όλα τα παραπάνω sites προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες προώθησης. Οι 

υπηρεσίες αυτές είναι η εμφάνιση της αγγελίας με bold γράμματα ή με κάποιον άλλο 



136 
 

τονισμό (π.χ highlight), εμφάνιση στις προτεινόμενες αγγελίες ή στην πρώτη σελίδα, 

προσθήκη της αγγελίας σε παραπάνω από μία κατηγορίες, δημιουργία και 

τοποθέτηση banner των προϊόντων των συμμετεχόντων εντός της υπηρεσίας, όπως 

και δυνατότητα εισαγωγής επιπλέον φωτογραφιών στην κυρίως σελίδα της 

δημοπρασίας. Οι χρεώσεις για τις πρόσθετες υπηρεσίες προώθησης ποικίλλουν ανά 

υπηρεσία. Οι τελευταίες στήλες αφορούν την ύπαρξη ή μη άμεσης ή ιδιωτικής 

αγοράς, την ακύρωση τοποθέτησης της προσφοράς και της τρίτης υπηρεσίας 

πληρωμής PayPal, που όπως παρατηρούμε όλα τα διεθνή sites δημοπρασιών έχουν σε 

αντίθεση με τα ελληνικά.  

 

 

 

4.5 Κριτήρια αξιολόγησης ηλεκτρονικών δημοπρασιών 

 
Αξιολόγηση ιστοσελίδων παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών 
 
Διάφοροι οικονομολόγοι ασχοληθήκαν με την έρευνα για την αξιολόγηση 

ιστοσελίδων παροχής υπηρεσιών των ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Με το κομμάτι 

αυτό θα ασχοληθεί ο συνάδελφος μου Χατζηπαύλου Ιωάννης στην διπλωματική του 

εργασία. Ωστόσο ενδεικτικά θα αναφέρω τα βασικότερα κριτήρια για την αξιολόγηση 

των site δημοπρασιών και στη συνέχεια θα προχωρήσω στην συγκριτική αξιολόγηση 

του eBay και του eMarket με βάση τα παρακάτω κριτήρια.  

 
Σύμφωνα με τον Barnes και τον Vidgen (2001), η αξιολόγηση των ιστοσελίδων 

παροχής ηλεκτρονικών δημοπρασιών βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια: 

 

1.  Εγγραφή μέλους 

2. Κατηγοριοποίηση δημοπρασιών 

3. Αναζήτηση 

4. Εκτεταμένη αναζήτηση 

5. Πληροφορίες Δημοπρασιών 
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6. Ιστορικό δημοπρασιών 

7. Εμπιστευτικότητα και προστασία προσωπικών δεδομένων 

8. Πιστοποίηση χρηστών 

9. Προφίλ πελάτη 

10. Προτάσεις 

11. Προσφορές 

12. Προφίλ εταιρείας 

13. Πληροφορίες επικοινωνίας 

14. Φόρμα επικοινωνίας 

15. Νέα και γεγονότα 

16. Newsletter Βοήθεια 

17. FAQ – Συχνότερες ερωτήσεις 

18. Μηνύματα λάθους 

19. Χώροι συζητήσεως 

20. Χάρτης 

21. Χρήσιμες συνδέσεις 

22.  Επιλογή γλώσσας 

 

 

Ενώ σύμφωνα με τον Tilson et al. (1998b) και τον Steger, Smith (1999) , η 

αξιολόγηση των ιστοσελίδων παροχής ηλεκτρονικών δημοπρασιών βασίζεται στα 

παρακάτω κριτήρια: 

  

1. Εγγραφή μέλους 

2. Κατηγοριοποίηση δημοπρασιών 

3. Αναζήτηση 

4. Εκτεταμένη αναζήτηση 

5. Επιλογές δημοπρασιών 
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6. Πληροφορίες δημοπρασιών 

7. Ιστορικό δημοπρασιών 

8. Εμπιστευτικότητα και προστασία προσωπικών δεδομένων 

9. Πιστοποίηση χρηστών 

10. Προφίλ πελάτη 

11. Προτάσεις 

12. Προσφορές 

13. Προφίλ εταιρίας 

14. Πληροφορίες επικοινωνίας 

15. Φόρμα επικοινωνίας 

16. Νέα και γεγονότα 

17. Newsletter 

18. Βοήθεια 

19. FAQ (συχνότερες ερωτήσεις) 

20. Μηνύματα λάθους 

21. Χώροι συζητήσεως 

22. Χάρτης 

23. Χρήσιμες συνδέσεις 

24. Γλώσσα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 

eBay και eMarket 

 
 
 

 
Στον πίνακα 4.2 γίνεται αξιολόγηση των ιστοσελίδων δημοπρασίας eBay και 

eMarket με βάση τα κριτήρια που αναγράφονται στην πρώτη στήλη του πίνακα. 

Για παράδειγμα, με κριτήριο την γλώσσα, το ebay διαθέτει 24 συνολικά 

διαφορετικά sites για συγκεκριμένες χώρες, με τη γλώσσα αλλά και την 

αντίστοιχη κατάληξη (π.χ www.ebay.fr για την Γαλλία), σε αντίθεση με το 

eMarket που διαθέτει μόνο την ελληνική και αγγλική γλώσσα. Με κριτήριο τον 

χάρτη (site map), το eBay διαθέτει ολοκληρωμένο χάρτη περιήγησης της 

ιστοσελίδας με αποτέλεσμα ο νέος χρήστης να διευκολύνεται ιδιαιτέρως σε 
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αντίθεση με το ελληνικό site που δεν παρέχει αυτήν τη δυνατότητα. Όσον αφορά 

την αναζήτηση και την εμπιστευτικότητα-προστασία των προσωπικών 

δεδομένων και τα δύο site έχουν άριστη απόδοση, πράγμα πολύ σημαντικό από 

τη στιγμή που τα δύο αυτά κριτήρια αποτελούν για τους περισσότερους 

ερευνητές τα σημαντικότερα κριτήρια για την αξιολόγηση ιστοσελίδων παροχής 

δημοπρασιών. Τέλος, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η υπηρεσία 

της πιστοποίησης είναι πιο εξειδικευμένη στο site του eMarket σε σχέση με αυτή 

του eBay, πράγμα ενθαρρυντικό για τις προσπάθειες που λαμβάνουν χώρα στην 

ελληνική πραγματικότητα.      

 

4.5 Αναφορές 

 
1. www.ebay.com 

2. www.emarket.com 

3. ricardo.gr 

4. www.ebid.net 

5. www.epier.com 

6. www.onlineauction.com 

7. www.oztion.com.au 

8. marketskroutz.gr 

9. www.bigmarket.gr 

10. www.bidme.gr 

11. (www.ibid.gr 

12. www.124sold.gr 

13. www.24net.gr 

14. www.zefxis.gr/glossary-b2c/ 
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                                              Συμπεράσματα 

 

Η υιοθέτηση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών βρίσκει ολοένα και περισσότερους 

αποδεκτές, καθώς τα οφέλη που υπόσχεται η χρήση τους αποτελούν θέλγητρο για 

κάθε είδους συμμετέχοντα  (αγοραστή, πωλητή ή προμηθευτή) είτε αυτός είναι 

μεμονωμένο άτομο είτε είναι επιχείρηση, ανεξαρτήτου δυναμικής και κλάδου 

δραστηριοποίησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαρκούς αυξανόμενης εισόδου 

νέων ατόμων και επιχειρήσεων, ακόμα και κυβερνητικών οργανισμών είναι η ετήσια 

αύξηση των δημοπρασιών που διεξάγονται στα ξένα και ελληνικά sites δημοπρασιών, 

καθώς και η ετήσια αύξηση της τάξης του 60% του γενικότερου ηλεκτρονικού 

εμπορίου, το οποίο αποτελεί περίπου τα 4/5 του συνολικού ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

Ωστόσο δύο είναι τα σημαντικότερα σημεία που είναι άξια αναφοράς και αναμένεται 

να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω μελέτης τα προσεχή χρόνια: 

1.   Η διστακτικότητα που σημειώνεται μεταξύ των μεμονωμένων ατόμων αλλά και 

επιχειρήσεων στην υιοθέτηση του συγκεκριμένου μοντέλου του ηλεκτρονικού 

εμπορίου.  

2. Η αντικειμενική αξιολόγηση των ιστοσελίδων παροχής ηλεκτρονικών 

δημοπρασιών. 

Όσον αφορά την διστακτικότητα μεταξύ των μεμονωμένων ατόμων αλλά και 

επιχειρήσεων να συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες, αποτελεί εδώ και πολλά 

χρόνια αντικείμενο μελέτης και θα συνεχίσει να αποτελεί, ωσότου αρχίσει να 

αντιστρέφεται η υπάρχουσα κατάσταση. Η ηλεκτρονική ανετοιμότητα και ο φόβος 

χρήσης της τεχνολογίας είναι μερικοί από τους λόγους που αποτρέπουν 

πολυάριθμους ιδιώτες και επιχειρήσεις από τις ηλεκτρονικές αγορές και πωλήσεις 

μέσω δημοπρασιών. 

Επίσης το θέμα της αξιολόγησης των ιστοσελίδων παροχής ηλεκτρονικών 

δημοπρασιών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα τόσο για τους ερευνητές όσο και 

για τους χρήστες των sites δημοπρασιών. Ειδικότερα, οι χρήστες χρειάζονται μια 

έγκυρη λίστα κριτηρίων για να αποκτήσουν τη δυνατότητα και τη γνώση να 

αξιολογούν σωστά τις ιστοσελίδες παροχής ηλεκτρονικών δημοπρασιών και με αυτόν 

τον τρόπο να αποκτήσουν περισσότερη εμπιστοσύνη στη νέα αυτή μορφή 

ηλεκτρονικού εμπορίου.  Το φλέγον αυτό θέμα αποτελεί αντικείμενο μελέτης του 
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συναδέλφου μου Χατζηπαύλου Ιωάννη και αποτελεί τη συνέχεια της δικής μου 

έρευνας. 

Όσον αφορά την Ελλάδα, η δημιουργία των πρώτων sites ηλεκτρονικών 

δημοπρασιών πραγματοποιήθηκε μόλις πριν από λίγα χρόνια (αρχές του 21ου αιώνα), 

με αποτέλεσμα η χώρα μας να βρίσκεται αρκετά πίσω από τις διεθνείς εξελίξεις. Παρ΄ 

όλ’ αυτά στην χώρα μας δημιουργήθηκαν αρκετά αξιόλογα sites δημοπρασιών μέσα 

σε λίγα χρόνια, που άρχισαν να μπαίνουν στο παιχνίδι του ανταγωνισμού 

προσπαθώντας να προσελκύσουν τους  Έλληνες από τις διεθνείς ιστοσελίδες παροχής 

δημοπρασιών, όπως η Ebay, κυρίως σε περιπτώσεις που θέλουν να αγοράσουν 

προϊόντα με εντοπιότητα. Ωστόσο είναι πολύ νωρίς ακόμα για τα ελληνικά sites 

δημοπρασιών να μπορέσουν να ανταγωνιστούν ισάξια τα αντίστοιχα διεθνή και να 

προσελκύσουν χρήστες από το εξωτερικό, παρ΄ ότι γίνονται φιλότιμες προσπάθειες.     

Επομένως καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στα επόμενα χρόνια αναμένεται να 

προσδιοριστεί σε μεγάλο βαθμό η μελλοντική πορεία των ηλεκτρονικών 

δημοπρασιών. Η τεχνολογική εξέλιξη οδηγεί στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών 

και στην δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών ή πωλήσεων σε πραγματικό χρόνο, 

ανεξαρτήτου γεωγραφικών ορίων και επιφέρει τόσα οφέλη που στο μέλλον 

προμηνύεται ότι οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες θα αντικαταστήσουν σε πολύ μεγάλο 

ποσοστό τους παραδοσιακούς τρόπους συναλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών.        

 

 

 

 

 

 


