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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

 

ηδ ζφβπνμκδ ημζκςκία ηδξ πθδνμθμνίαξ, δ ναβδαία ακάπηολδ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ 

Σεπκμθμβίαξ απαζηεί ηδκ ηαπφηαηδ πνμζανιμβή ηςκ επζπεζνήζεςκ ζημ ζοκεπχξ 

εκαθθαζζυιεκμ πενζαάθθμκ. Ζ έλανζδ ημο ακηαβςκζζιμφ ζοκεπάβεηαζ ιεβαθφηενμοξ 

ηζκδφκμοξ αθθά ηαζ πενζζζυηενεξ εοηαζνίεξ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ. Οζ επζπεζνήζεζξ 

ακαγδημφκ ημ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια, πμο εα ηζξ αμδεήζεζ κα επζαζχζμοκ ηαζ 

ζηδ ζοκέπεζα κα ακαπηοπεμφκ. Με ηδ πνήζδ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ ηαζ 

ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ, ιπμνεί ιζα επζπείνδζδ κα απμηηήζεζ ή κα 

δζαηδνήζεζ ημ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια πμο επζδζχηεζ. Ζ Πθδνμθμνζαηή 

Σεπκμθμβία ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζηδ βεκζηυηενδ ζηναηδβζηή ηδξ επζπείνδζδξ. Ζ 

ζςζηή εοεοβνάιιζζδ ζηναηδβζηήξ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ, ιε αοηήκ ηδξ 

επζπείνδζδξ ηαεχξ ηαζ δ ακάπηολδ ζηναηδβζηχκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ 

απμδεζηκφμκηαζ πνήζζια ενβαθεία βζα ηδκ επζπείνδζδ. 

ηδκ πανμφζα ενβαζία, ελεηάγεηαζ αοηή αηνζαχξ δ ζηναηδβζηή πνήζδ ηδξ 

Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ. ημ πνχημ ηεθάθαζμ ακαθφμκηαζ ααζζηέξ έκκμζεξ, υζμ 

αθμνά ζημ ζηναηδβζηυ ιάκαηγιεκη. Ονίγεηαζ ημ ηζ ζοκζζηά ζηναηδβζηή ηαζ 

ακαθφμκηαζ ζοκμπηζηά ηα ζηάδζα ηδξ ζηναηδβζηήξ δζμίηδζδξ. Σμ δεφηενμ ηεθάθαζμ, 

πναβιαηεφεηαζ υνμοξ υπςξ δ πθδνμθμνία ηαζ δ βκχζδ , δ δζαπείνζζή ημοξ ηαεχξ ηαζ 

ημκ υνμ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία. ημ ηνίημ ηεθάθαζμ πανμοζζάγμκηαζ έκκμζεξ ηδξ 

ζηναηδβζηήξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ ηαζ ηδξ ζηναηδβζηήξ εοεοβνάιιζζδξ 

αοηήξ. Ονίγμκηαζ ηαζ ακαθφμκηαζ ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα, μζ ζηυπμζ ημοξ ηαζ 

παναηίεεκηαζ ηάπμζεξ ηαηδβμνζμπμζήζεζξ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ. ημ ηέηανημ 

ηεθάθαζμ, ακαθφμκηαζ μζ ηνυπμζ ηαζ ηα πεδία επίδναζδξ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ 

ζοζηδιάηςκ ηαζ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ ζηζξ ζφβπνμκεξ επζπεζνήζεζξ. Σμ 

ηεθεοηαίμ ιένμξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ απμηεθείηαζ απυ ηέζζενζξ ιεθέηεξ 

πενζπηχζεςκ πμο εθάνιμζακ ηαζ πνδζζιμπμίδζακ επζηοπχξ ηδκ Πθδνμθμνζαηή 

Σεπκμθμβία ηαζ ηα ζηναηδβζηά μθέθδ πμο απμηυιζζακ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΝΝΟΙΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

1.1 Οπιζμόρ ηπαηηγικήρ 

 

ηδ δζεεκή αζαθζμβναθία ηδξ δζμίηδζδξ ηςκ επζπεζνήζεςκ δ θέλδ ζηναηδβζηή 

πνδζζιμπμζήεδηε βζα πνχηδ θμνά ημ 1951, ζε έκα αζαθίμ ημο William H. Newman. Ζ 

θέλδ λεηίκδζε κα πνδζζιμπμζείηαζ υηακ έβζκε πθέμκ ζαθέξ ζημοξ ενεοκδηέξ ημο 

πχνμο ηδξ δζμίηδζδξ επζπεζνήζεςκ, υηζ, ζε ακηίεεζδ ιε ηα μζημκμιζηά ιμκηέθα ημο 

πθήνμοξ ακηαβςκζζιμφ, μζ επζπεζνήζεζξ πμο ακηαβςκίγμκηακ ζημ ίδζμ ηθάδμ ηαζ 

πνδζζιμπμζμφζακ ηδκ ίδζα ηεπκμθμβία, ζοπκά είπακ αλζμπνυζεηηα δζαθμνεηζηά 

επίπεδα απυδμζδξ. Μζα πζμ ζηεκή ιεθέηδ ημο θαζκμιέκμο ηαηέδεζλε υηζ μζ 

επζπεζνήζεζξ ζημκ ίδζμ ηθάδμ ζοπκά οζμεεημφζακ δζαθμνεηζηέξ πνμζεββίζεζξ ςξ πνμξ 

ηα πνμσυκηα ημοξ, ηζξ αβμνέξ ημοξ, ηα ηακάθζα δζακμιήξ πμο πνδζζιμπμζμφζακ, αηυια 

ηαζ ηζξ εζςηενζηέξ ημοξ δμιέξ ηαζ ζοζηήιαηα. Αοηέξ μζ δζαθμνέξ, ιέζα ζημ ίδζμ 

ηθαδζηυ πενζαάθθμκ, λεηίκδζακ κα βίκμκηαζ βκςζηέξ ςξ «ζηναηδβζηέξ». 

 

ηδ δζεεκή αζαθζμβναθία ηαζ ανενμβναθία, ζοκακηά ηακείξ πμζηίθμοξ 

μνζζιμφξ ηδξ έκκμζαξ ηδξ ζηναηδβζηήξ. Ο Alfred Chandler μνίγεζ ηδκ ζηναηδβζηή ςξ 

«ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ ιαηνμπνυκζςκ ζηυπςκ ηαζ ζημπχκ ιζαξ επζπείνδζδξ ηαζ ηδκ 

οζμεέηδζδ ιζαξ ζεζνάξ πνάλεςκ ηαζ ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ακαβηαίςκ ιέζςκ βζα ηδκ 

πναβιαημπμίδζδ αοηχκ ηςκ ζηυπςκ». ημ ίδζμ πκεφια εηθνάγεηαζ ηαζ μ Andrews 

υηακ δζαηείκεηαζ υηζ «ζηναηδβζηή είκαζ ιζα δζαιυνθςζδ απμζημθήξ, ζηυπςκ ή 

ζημπχκ ηαζ πμθζηζηχκ ζπεδίςκ βζα ηδκ επίηεολδ ημοξ, πμο δζαηοπχκμκηαζ έηζζ χζηε 

κα ηαεμνίγμοκ ηδκ έηηαζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ηδκ ηαοηυηδηα 

ηδξ επζπείνδζδξ. Δπζπθέμκ, μ Igor Ansoff δζαηοπχκεζ ημκ ελήξ μνζζιυ: «ζηναηδβζηή 

είκαζ ιζα ημζκή βναιιή ιεηαλφ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο μνβακζζιμφ ηαζ ηςκ 

πνμσυκηςκ ημο ή αβμνχκ ημο, πμο ηαεμνίγμοκ ηδ ααζζηή θφζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ πνζκ, ηχνα, ηαζ ζημ ιέθθμκ». Καηά ημοξ Hofer ηαζ Schendel 

«ζηναηδβζηή είκαζ δ ακηζζημίπζζδ πμο ηάκεζ έκαξ μνβακζζιυξ ιεηαλφ ηςκ εζςηενζηχκ 

ημο πυνςκ ηαζ ζηακμηήηςκ ηαζ ηςκ εοηαζνζχκ ηαζ ηζκδφκςκ πμο δδιζμονβμφκηαζ ζημ 

ελςηενζηυ ημο πενζαάθθμκ». Σέθμξ, ηαηά ημοξ Johnson ηαζ Scholes «ζηναηδβζηή είκαζ 

δ ηαηεφεοκζδ (direction) ηαζ ημ εφνμξ δναζηδνζμηήηςκ (scope) ιζαξ επζπείνδζδξ 

ιαηνμπνυεεζια, δ μπμία ελαζθαθίγεζ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια βζα ηδκ 
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επζπείνδζδ, ιέζς ηδξ δζάηαλδξ ηςκ πυνςκ ηδξ ιέζα ζε έκα ιεηαααθθυιεκμ 

πενζαάθθμκ, ιε ζηυπμ κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ ακάβηεξ ηςκ κέςκ αβμνχκ ηαζ κα 

ζηακμπμζήζεζ ηζξ πνμζδμηίεξ ηςκ ααζζηχκ μιάδςκ εκδζαθενυιεκςκ (stakeholders)».  

 

Δίκαζ ειθακήξ δ ζφβποζδ βφνς απυ ημ ηζ είκαζ ζηναηδβζηή. Έκαξ απυ ημοξ 

πθέμκ επζθακείξ αηαδδιασημφξ ζημκ ημιέα ηδξ επζπεζνδζζαηήξ ζηναηδβζηήξ, μ 

Michael Porter εεςνεί υηζ «δ ζηναηδβζηή ζοκίζηαηαζ ζημ κα ηάκεζξ δζαθμνεηζηά 

πνάβιαηα απ‟ υηζ μζ ακηαβςκζζηέξ ζμο ή κα ηάκεζξ ηα ίδζα πνάβιαηα ιε δζαθμνεηζηυ 

ηνυπμ»  ηαζ υηζ δ ζηναηδβζηή είκαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ „δ ημπμεέηδζδ ηδξ επζπείνδζδξ 

ζημ πενζαάθθμκ ηδξ‟,  εκχ μ Gary Hamel, ηαεδβδηήξ ημο London Business School 

ηείκεζ κα εοκμεί ηδ δζάζηαζδ ηδξ ζηναηδβζηήξ ςξ επακάζηαζδ (Hamel, G. (1996: 70). 

Δίκαζ πνμθακέξ υηζ ζήιενα ιεηά απυ πενζζζυηενα απυ 40 πνυκζα αηαδδιασηήξ 

ένεοκαξ ζημ ακηζηείιεκμ, οπάνπεζ αηυια δ ακάβηδ κα δζενεοκδεεί ηζ πναβιαηζηά 

ζδιαίκεζ μ υνμξ ζηναηδβζηή ηαζ ηάης απυ πζμ πνίζια πνέπεζ κα ιεθεηδεεί. 

Σμ πενζεπυιεκμ ηδξ ζηναηδβζηήξ ζοκίζηαηαζ ζε ηέζζενα ηφνζα ζδιεία: 

 ημοξ ιαηνμπνυεεζιμοξ ζηυπμοξ 

 ημ εφνμξ δναζηδνζμηήηςκ (scope) 

 ηα ακηαβςκζζηζηά πθεμκεηηήιαηα 

 ηδ θμβζηή 

 

    Οζ ιαηνμπνυεεζιμζ ζηυπμζ είκαζ ηεθζηά απμηεθέζιαηα πμο δ επζπείνδζδ επζεοιεί 

κα επζηφπεζ ιαηνμπνυεεζια (π.π. εέζδ ζηδκ αβμνά, ιέβεεμξ) 

    Σμ εφνμξ δναζηδνζμηήηςκ (scope) είκαζ μ ηαεμνζζιυξ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ ηδξ επζπείνδζδξ ζε ζπέζδ ιε: 

 ηδ βεςβναθζηή πενζμπή (πενζμπέξ, πχνεξ) ζηζξ μπμίεξ δ επζπείνδζδ εα 

ακάπηολδ δναζηδνζυηδηα ηαζ εα ακηαβςκζζηεί 

 ηα πνμσυκηα / οπδνεζίεξ πμο εα πνμζθένεζ ζε ζοβηεηνζιέκα ηιήιαηα ηδξ 

αβμνάξ  

 μ αζμιδπακζηυξ ηθάδμξ ζημκ μπμίμ δ επζπείνδζδ δναζηδνζμπμζείηαζ  

 μ ααειυξ ηάεεηδξ μθμηθήνςζδξ ιε ηδκ έκκμζα ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο δ 

επζπείνδζδ οθμπμζεί ζημ εζςηενζηυ ηδξ ή ελςηενζηεφεζ ζε πνμιδεεοηέξ  
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     Σα ακηαβςκζζηζηά πθεμκεηηήιαηα είκαζ ηα  ζημζπεία εηείκα βζα ηα μπμία μζ 

οθζζηάιεκμζ δ δοκδηζημί πεθάηεξ εα επζθέβμοκ – πνμηζιμφκ ηα πνμσυκηα ή ηζξ 

οπδνεζίεξ ηδξ επζπείνδζδξ έκακηζ αοηχκ ηςκ ακηαβςκζζηχκ 

Ζ θμβζηή εηθνάγεζ ηζξ οπμεέζεζξ – παναδμπέξ, ηζξ ζπέζεζξ αίηζμο πμο ελδβμφκ 

ημ βζαηί ηαζ ημ πχξ μζ ζηναηδβζηέξ επζθμβέξ εα επζηφπμοκ ημοξ ιαηνμπνυεεζιμοξ 

ζηυπμοξ.  Δπίζδξ εηθνάγεζ ημ πχξ μζ πμθζηζηέξ, δ ηαηακμιή ηςκ πυνςκ ηαζ μ 

ζοκδοαζιυξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ εα μδδβμφκ ζε ακηαβςκζζηζηά πθεμκεηηήιαηα. 

 

1.2 Λόγοι Αναγκαιόηηηαρ Ύπαπξηρ ηπαηηγικήρ  

 

Ζ ζηναηδβζηή ακ ηαζ δεκ ιπμνμφιε κα ζζπονζζημφιε υηζ ελαζθαθίγεζ πάκηα ηδκ 

επζηοπία, ςζηυζμ αμδεάεζ ζίβμονα ζηδκ επίηεολή ηδξ. 

 

Οζ ααζζηυηενμζ θυβμζ ελαζηίαξ ηςκ μπμίςκ αοηυ ζοιααίκεζ είκαζ: 

 Ζ ζηναηδβζηή εέηεζ ηαηεοεφκζεζξ 

 Ζ ζηναηδβζηή οπμζηδνίγεζ ηδ θήρδ μιμζυιμνθςκ απμθάζεςκ 

 Ζ ζηναηδβζηή ζοβηεκηνχκεζ ηδκ πνμζπάεεζα ηαζ ζοκημκίγεζ δναζηδνζυηδηεξ  

 Ζ ζηναηδβζηή μνίγεζ ηδκ επζπείνδζδ ηαζ ηδ εέζδ ηδξ απέκακηζ ζημκ 

ακηαβςκζζιυ 

 Ζ ζηναηδβζηή ιεζχκεζ ηδκ ααεααζυηδηα 

 Ζ ζηναηδβζηή ιπμνεί κα πνμζδχζεζ έκα αζχζζιμ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια 

 

Ακαθοηζηυηενα: 

 Ζ ηναηδβζηή Θέηεζ Καηεοεφκζεζξ 

Έκαξ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ νυθμοξ ηδξ ζηναηδβζηήξ είκαζ κα εέηεζ 

βναιιέξ πθεφζδξ. Απμηεθεί εα έθεβε ηακείξ έκα είδμξ πολίδαξ βζα ηάεε είδμξ 

επζπείνδζδξ. Ακ μκμιάζμοιε ημ πμφ εα ήεεθε κα ανεεεί δ επζπείνδζδ  απμζημθή ή 

υναια, ηυηε δ ζηναηδβζηή απακηάεζ ζημ ενχηδια πχξ δ επζπείνδζδ εα θεάζεζ κα 

πναβιαηχζεζ ηδκ απμζημθή ή ημ υναιά ηδξ. Με αάζδ ηδ ζηναηδβζηή ιζαξ 
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επζπείνδζδξ ηαεμνίγμκηαζ μζ ιαηνμπνυεεζιμζ ζηυπμζ ηδξ ηαζ ηα πνμβνάιιαηα πμο 

απαζημφκηαζ βζα ηδκ οθμπμίδζή ημοξ.  

 

 Ζ ηναηδβζηή Τπμζηδνίγεζ ηδ Λήρδ Οιμζυιμνθςκ Απμθάζεςκ 

 

Ζ φπανλδ ηαζ δ εθανιμβή ιζαξ ζηναηδβζηήξ ελαζθαθίγεζ ηδκ μιμζμιμνθία ηςκ 

απμθάζεςκ πμο θαιαάκμκηαζ. ηακ οπάνπεζ ιζα λεηάεανδ, ηαηακμδηή ηαζ απμδεηηή 

απυ υθμοξ ζηναηδβζηή, μζ απμθάζεζξ πμο θαιαάκμκηαζ ηζκμφκηαζ πνμξ ηδκ επίηεολδ 

ζοβηεηνζιέκςκ ζηναηδβζηχκ ζηυπςκ. Ο ηαεέκαξ ακηζθαιαάκεηαζ πυζμ ζδιακηζηυ 

είκαζ αοηυ ζε έκα πενζαάθθμκ μθμέκα ηαζ πζμ ααέααζμ υπμο δ πθήνδξ πθδνμθυνδζδ 

είκαζ ηεθείςξ μοημπζηή, υπζ επεζδή δεκ οπάνπμοκ ηα ιέζα, αθθά επεζδή μζ 

πθδνμθμνίεξ είκαζ πμθθέξ ηαζ ζοπκά αθθδθμζοβηνμουιεκεξ. 

Αηυια ηαζ ζηδκ πζμ ιζηνή επζπείνδζδ θαιαάκμκηαζ ηαεδιενζκά δεηάδεξ απμθάζεζξ. 

Κάπμζεξ απυ αοηέξ είκαζ πμθφ ζδιακηζηέξ, ηάπμζεξ άθθεξ θζβυηενμ ζδιακηζηέξ. Δάκ 

δεκ οπάνπμοκ ηάπμζεξ ζηαεενέξ, ηάπμζα ηνζηήνζα, είκαζ πμθφ δφζημθμ κα 

αλζμθμβδεμφκ μζ ζοκέπεζεξ ηάεε επζθμβήξ ηαζ κα θδθεεί δ αέθηζζηδ απυθαζδ. Οζ 

ζηναηδβζηέξ επζθμβέξ ημο ηφπμο “εα πνμζθένμοιε ημ θεδκυηενμ πνμσυκ ζηδκ αβμνά 

ιαξ” ή “εα επζδζχλμοιε κα δζαθμνμπμζδεμφιε απυ ημκ ακηαβςκζζιυ ααζζγυιεκμζ 

ζηδκ ηεπκμθμβζηή ιαξ πνςημπμνία” ηάκμοκ πζμ εφημθδ ηδ θήρδ απμθάζεςκ αθμφ 

πενζμνίγμοκ ηζξ δοκαηέξ επζθμβέξ. 

 

 

 

 

 Ζ ηναηδβζηή οβηεκηνχκεζ ηδκ Πνμζπάεεζα ηαζ οκημκίγεζ Γναζηδνζυηδηεξ 

 

Έκαξ ηνίημξ νυθμξ ηδξ ζηναηδβζηήξ, μ μπμίμξ ηαζ ηδκ ηαεζζηά ηυζμ ακαβηαία, 

είκαζ υηζ ζοιαάθθεζ ζηδ ζοβηέκηνςζδ ηδξ πνμζπάεεζαξ υθςκ, ηαζ πνμςεεί ημ 

ζοκημκζζιυ δναζηδνζμηήηςκ. Υςνίξ ζηναηδβζηή ιζα επζπείνδζδ δεκ είκαζ ηίπμηα 

παναπάκς απυ έκα ζφκμθμ αηυιςκ ηάεε έκα απυ ηα μπμία δνα υπςξ αοηυ εέθεζ. Ζ 

πειπημοζία υιςξ ιζαξ επζπείνδζδξ είκαζ δ ζοθθμβζηή δνάζδ ηδκ μπμία ηαζ πνμζπαεεί 

κα δζαζθαθίζεζ δ ζηναηδβζηή. Δάκ πανμιμζάγαιε ημοξ ακενχπμοξ πμο 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζε ιζα επζπείνδζδ ιε δεμπμζμφξ πμο ενιδκεφμοκ δζάθμνμοξ 
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νυθμοξ ζε έκα εεαηνζηυ ένβμ, δ ζηναηδβζηή εα ήηακ ημ ζεκάνζμ πμο δίκεζ ηαηεφεοκζδ 

ζηδ δνάζδ υθςκ. 

 

 Ζ ηναηδβζηή Ονίγεζ ηδκ Δπζπείνδζδ ηαζ ηδ Θέζδ ηδξ Απέκακηζ ζημκ 

Ακηαβςκζζιυ 

 

Δπζπνμζεέηςξ, ιπμνεί κα οπμζηδνίλεζ ηάπμζμξ υηζ δ ζηναηδβζηή είκαζ ακαβηαία 

βζαηί μνίγεζ ημκ μνβακζζιυ, ηαζ είκαζ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ δ πνμζςπζηυηδηά ημο. Ζ 

ζηναηδβζηή ιζαξ εηαζνείαξ είκαζ αοηή πμο επζηνέπεζ ζηα άημια πμο ανίζημκηαζ εηηυξ 

αοηήξ κα ζπδιαηίζμοκ ιζα άπμρδ βζα αοηή. Γφζημθα, βζα πανάδεζβια, ιπμνεί 

ηάπμζμξ κα έπεζ ιζα πθήνδ εζηυκα βζα ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ιζαξ πμθφπθμηδξ 

πμθοεεκζηήξ εηαζνείαξ ,αηυια ηαζ ιζαξ ιεβάθδξ εθθδκζηήξ επζπείνδζδξ. Μζα υιςξ 

λεηάεανδ ζηναηδβζηή ιπμνεί κα ιαξ αμδεήζεζ ζηδκ ηαηακυδζή ηδξ. Μζα λεηάεανδ 

ζηναηδβζηή πνέπεζ αηυια κα ιπμνεί κα απακηάεζ ζημ ααζζηυ ενχηδια, ηζ είδμοξ 

επζπείνδζδ είιαζηε (what businesses are we in?) ηαζ κα ημπμεεηεί έηζζ ηδκ επζπείνδζδ 

απέκακηζ ζημοξ ακηαβςκζζηέξ ηδξ. 

 

 

 Ζ ηναηδβζηή Μεζχκεζ ηδκ Ααεααζυηδηα 

 

Ίζςξ μ πζμ ζδιακηζηυξ θυβμξ βζα ημκ μπμίμ δ ζηναηδβζηή είκαζ ζδιακηζηή, είκαζ 

υηζ θεζημονβεί ζακ ιζα βεκζηή ηαηεοεοκηήνζα ανπή, πμο ιεζχκεζ ηδκ ααεααζυηδηα ημο 

πενζαάθθμκημξ. Μέζα απυ ημ πνίζια ιζαξ λεηάεανδξ ζηναηδβζηήξ είκαζ πζμ εφημθμ 

κα λεπςνίζεζξ ιζα εοηαζνία ηαζ ιζα απεζθή βζα ηδκ επζπείνδζδ. Υςνίξ ζηναηδβζηή, ημ 

ίδζμ ενέεζζια ιπμνεί κα εηθαιαάκεηαζ απυ ηάπμζμοξ ςξ εοηαζνία ηαζ απυ άθθμοξ ςξ 

απεζθή. Ζ ζηναηδβζηή, θμζπυκ, εα ιπμνμφζε κα εεςνδεεί ηαζ ςξ ιζα βεκζηή ανπή δ 

μπμία ελαζθαθίγεζ ημ ζοιπαβέξ ημο μνβακζζιμφ. Δλαζθαθίγεζ υηζ υθεξ μζ απμθάζεζξ 

παίνκμκηαζ πνμξ ηδκ ίδζα ηαηεφεοκζδ ηαζ δεκ ακηζιάπμκηαζ δ ιζα ηδκ άθθδ. Αοηυξ μ 

ηεθεοηαίμξ νυθμξ ηδξ ζηναηδβζηήξ ζοκμρίγεηαζ υιμνθα ζηα ελήξ θυβζα “είκαζ ιζα 

ακαημφθζζδ απυ ημ άβπμξ πμο πνμηαθεί ημ πμθφπθμημ, ημ απνυαθεπημ ηαζ δ εθθζπήξ 

πθδνμθυνδζδ. 
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 Ζ ηναηδβζηή Μπμνεί κα Πνμζδχζεζ έκα Βζχζζιμ Ακηαβςκζζηζηυ 

Πθεμκέηηδια 

 

Ο ηεθζηυξ ζηυπμξ ηάεε επζπείνδζδξ είκαζ κα απμηηήζεζ έκα αζχζζιμ/δζαηδνήζζιμ 

ιαηνμπνυεεζιμ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια έκακηζ ηςκ άθθςκ επζπεζνήζεςκ. Σμ 

ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια είκαζ υιςξ, ζοκήεςξ, απμηέθεζια πθήνμοξ ηαηακυδζδξ 

ημο ελςηενζημφ ηαζ εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ. 

ζμκ αθμνά ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ δ επζπείνδζδ πνέπεζ κα ακαβκςνίζεζ ηζξ 

ηάζεζξ ηδξ αβμνάξ, ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ ακηαβςκζζηχκ, ηζξ αδοκαιίεξ ημοξ, ηζξ 

λεπςνζζηέξ ζηακυηδηέξ ημοξ. Δζςηενζηά δ επζπείνδζδ μθείθεζ κα ακαβκςνίζεζ ηζξ 

εειεθζχδεζξ/ιμκαδζηέξ ηδξ ζηακυηδηεξ (core competencies), ηζξ θμζπέξ δοκάιεζξ ηδξ 

ηαζ ηζξ αδοκαιίεξ ηδξ. 

Ζ ζηναηδβζηή είκαζ αοηή πμο επζηνέπεζ ζηζξ επζπεζνήζεζξ κα επζηφπμοκ ιζα 

ανιμκζηή ζφκδεζδ ακάιεζα ζημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ηζξ εζςηενζηέξ ημοξ 

δοκαηυηδηεξ. Δίκαζ, δδθαδή, αοηή πμο ηεθζηά ιπμνεί κα ημοξ δχζεζ ακηαβςκζζηζηυ 

πθεμκέηηδια. 

 

οκμρίγμκηαξ, δ ζηναηδβζηή μδδβεί ζε ζοκεπείξ-ζοκεηηζηέξ απμθάζεζξ ελαζθαθί- 

γμκηαξ ηδ ζοκμπή ιζαξ επζπείνδζδξ, εέηεζ ηαηεοεφκζεζξ, μνίγεζ ηδκ επζπείνδζδ, 

ιεζχκεζ ηδκ ααεααζυηδηα, ζοβηεκηνχκεζ ηδκ πνμζπάεεζα ηαζ ηεθζηά πνμζδίδεζ έκα 

αζχζζιμ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια. Γζα αοημφξ ημοξ θυβμοξ είκαζ απαναίηδηδ ζε 

ηάεε μνβακζζιυ.  

 

1.3 Γιεύπςνζη Οπιζμού ηπαηηγικήρ 

 

Σα Πέκηε Ρs ημο Mintzberg 

Καηά ημκ Henry Mintzberg δ έκκμζα ηδξ ζηναηδβζηήξ είκαζ ανηεηά 

πμθφπθμηδ. Σμ πμθοζφκεεημ πενζεπυιεκυ ηδξ είκαζ ζηυπζιμ κα απμδμεεί ιε 

πενζζζυηενεξ απυ ιζα δζαζηάζεζξ. πςξ βίκεηαζ θυβμξ βζα ηα ηέζζενα Ρξ ημο 

Μάνηεηζκβη (Product, Price, Place, Promotion), έηζζ ηαζ δ ζηναηδβζηή έπεζ ηα δζηά 

ηδξ 5Ρξ, πμο δζεονφκμοκ ημκ μνζζιυ ηδξ ηαζ ακαθφμοκ πενζζζυηενμ ημ παναηηήνα ηαζ 

ηδ θφζδ ηδξ. Ζ ζηναηδβζηή, θμζπυκ, ηαηά ημκ Mintzberg, ιπμνεί κα εζδςεεί ηάης απυ 

ημ πνίζια ηςκ ελήξ πέκηε δζαζηάζεςκ: ςξ ζπέδζμ (Plan), ςξ ηέπκαζια (Ploy), ςξ 
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οπυδεζβια (Pattern), ςξ ημπμεέηδζδ (Position), ηαζ ςξ πνμμπηζηή (Perspective). 

Αοηέξ ελεηάγμκηαζ ζοκμπηζηά ζηζξ επυιεκεξ παναβνάθμοξ. 

 

Ζ ηναηδβζηή ςξ πέδζμ (Plan): 

Με αάζδ ημ ιμκηέθμ ημο μνεμθμβζημφ πνμβναιιαηζζιμφ, δ ζηναηδβζηή 

εηθαιαάκεηαζ ςξ έκα πνμιεθεηδιέκμ ζπέδζμ πμο πνμεημζιάγεηαζ ζοκεζδδηά ηαζ ιε 

ζδζαίηενδ πνμζμπή. Σμ ζπέδζμ αοηυ ηαηανηίγεηαζ ιε ζημπυ ημκ έθεβπμ ηδξ 

πναβιαημπμίδζδξ ζοβηεηνζιέκςκ ζηυπςκ πμο δ επζπείνδζδ έπεζ εέζεζ. Χξ ζπέδζμ δε, 

απμζημπεί ζηδκ πνυθδρδ ιεθθμκηζηχκ βεβμκυηςκ ηαζ ημκ επδνεαζιυ ημοξ πνμξ 

επζεοιδηή ηαηεφεοκζδ. 

 

Ζ ηναηδβζηή ςξ Σέπκαζια (Ploy): 

Πένα απυ ζπέδζμ, δ ζηναηδβζηή παίνκεζ ζοπκά ηδ ιμνθή ηεπκάζιαημξ. 

Γδθαδή δ επζπείνδζδ επζδίδεηαζ ζημ ζπεδζαζιυ εκενβεζχκ πμο εα ηδξ δχζμοκ ημ 

πνμαάδζζια ηαζ εα ηδκ αμδεήζμοκ κα λεπενάζεζ ημκ ακηίπαθμ-ακηαβςκζζηή ηδξ. Ζ 

ζηναηδβζηή, ηαζ ζε αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ, είκαζ έκα ζπέδζμ, ημ πενζεπυιεκυ ημο, 

ςζηυζμ, είκαζ πζμ ελεζδζηεοιέκμ ηαζ ζηαεενά πνμζακαημθζζιέκμ πνμξ ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηςκ ακηαβςκζζηχκ. 

 

Ζ ηναηδβζηή ςξ Τπυδεζβια (Pattern): 

Καζ μζ δφμ πνμδβμφιεκεξ δζαζηάζεζξ πμο παναηέεδηακ (plan, ploy), 

ελεηάγμοκ ηδ ζηναηδβζηή ςξ ιζα πνμεημζιαζία εκενβεζχκ, ακελάνηδηα απυ ημ επίπεδμ 

πναβιαημπμίδζδξ αοηχκ. Ζ δζάζηαζδ ηδξ ζηναηδβζηήξ ςξ οπμδείβιαημξ δίκεζ έιθαζδ 

ζηδκ πναηηζηή δζάζηαζδ ηδξ έκκμζαξ ηαζ ηδκ ελεηάγεζ απυ ηδκ πθεονά ηςκ 

πναβιαημπμζδεέκηςκ απμηεθεζιάηςκ. 

Έηζζ, δ πνμΰπανλδ ηάπμζμο ηαθά πνμεημζιαζιέκμο ηαζ πθήνμοξ ζπεδίμο, δεκ 

εββοάηαζ ηδκ πναβιαημπμίδζδ ημο πενζεπμιέκμο ημο. Έπεζ ιάθζζηα παναηδνδεεί υηζ, 

ζηδκ πνάλδ, έκα ιένμξ ιυκμ απυ ηζξ πνμεέζεζξ ημο επζπεζνδιαηία ή ηδξ δζμίηδζδξ ηδξ 

επζπείνδζδξ πμο ειπενζέπμκηαζ ζηδ ζηναηδβζηή ηδξ οθμπμζμφκηαζ, εκχ ημ οπυθμζπμ, 

ζοπκά δε ηαζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ, παναιέκεζ απναβιαημπμίδημ.  
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Ζ ηναηδβζηή ςξ Σμπμεέηδζδ (Position): 

Αοηή δ δζάζηαζδ επζπεζνεί κα θςηίζεζ ημ ενχηδια: πμζα εέιαηα πνέπεζ κα 

ηαθφρεζ δ ζηναηδβζηή ιζαξ επζπείνδζδξ; Πυζμ θεπημιενήξ ιπμνεί κα βίκεζ ιζα 

ζηναηδβζηή; Πνμηεζιέκμο κα απακηήζεζ ζηα ααζζηά αοηά ενςηήιαηα μ Mintzberg 

ακηζδζαζηέθθεζ ηδκ έκκμζα ηδξ ζηναηδβζηήξ ιε αοηή ηδξ ''ηαηηζηήξ'' (ή ''ηαηηζηχκ''). 

πμθζάγεζ, θμζπυκ, υηζ μζ δζάθμνεξ ηαηηζηέξ ηδξ επζπεζνδζζαηήξ δνάζδξ ηαθφπημοκ ηζξ 

θεπημιένεζεξ ηςκ εειάηςκ πμο ζε βεκζηέξ ιυκμ βναιιέξ είβεζ δ ζηναηδβζηή. 

Σμκίγεζ, ςζηυζμ, μ ζοββναθέαξ, πςξ εέιαηα πμο εεςνμφκηαζ θεπημιένεζεξ 

ιπμνμφκ ηάπμζεξ θμνέξ κα απμδεζπημφκ άηνςξ ζηναηδβζηήξ ζδιαζίαξ. Χξ 

πανάδεζβια παναεέηεζ ημκ Henry Ford πμο έπαζε ηδ ιάπδ ζηδκ αβμνά έκακηζ ηδξ 

General Motors, βζαηί ανκήεδηε κα απμδχζεζ ζηναηδβζηή ζδιαζία ζε έκα εέια πμο 

ημο θαζκυηακ θεπημιένεζα ηαζ ζοκέπζζε ηδκ παναβςβή αοημηζκήηςκ απμηθεζζηζηά 

ιαφνμο πνχιαημξ (έπεζ ιείκεζ πανμζιζχδδξ δ θνάζδ ημο „μζ πεθάηεξ ιαξ ιπμνμφκ κα 

επζθέλμοκ αοημηίκδημ μπμζμοδήπμηε πνχιαημξ, ανηεί αοηυ κα είκαζ ιαφνμ‟). Απυ ηδκ 

ακάθοζδ αοηή πνμηφπηεζ υηζ ηάηζ πμο ζήιενα ηνίκεηαζ υηζ άπηεηαζ ημο ηαηηζημφ ιυκμ 

πνμβναιιαηζζιμφ, είκαζ πμθφ πζεακυ αφνζμ κα απμδεζπεεί ζηναηδβζηήξ ζδιαζίαξ. 

φιθςκα ιε ηδκ πανμφζα δζάζηαζδ, δ ζηναηδβζηή είκαζ ημπμεέηδζδ ηδξ επζπείνδζδξ 

ζημ πενζαάθθμκ ηδξ. Ζ επζπείνδζδ ημπμεεηείηαζ απέκακηζ ζημκ ακηαβςκζζιυ ηαηά 

ηέημζμ ηνυπμ χζηε, εάκ είκαζ δοκαηυ, κα ημκ εηημπίζεζ. 

 

Ζ ηναηδβζηή ςξ Πνμμπηζηή (Perspective): 

φιθςκα ιε ηδκ ηεθεοηαία αοηή δζάζηαζδ, ''δ ζηναηδβζηή είκαζ βζα ηδκ 

επζπείνδζδ υ,ηζ δ πνμζςπζηυηδηα είκαζ βζα ημ άημιμ''. Έιθαζδ δίκεηαζ ζηδκ ζδεμθμβία 

πμο επζηναηεί ζημ εζςηενζηυ ηδξ επζπείνδζδξ, ηαζ ζηδκ ζδεμθμβία ηςκ αηυιςκ πμο 

ηδκ απανηίγμοκ. Ζ ζδεμθμβία ιζαξ επζπείνδζδξ, πμο δεκ είκαζ ηίπμηα άθθμ απυ ημκ 

ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ αοηή ακηζθαιαάκεηαζ ημκ ηυζιμ βφνς ηδξ, ιπμνεί κα πάνεζ 

δζάθμνεξ ιμνθέξ ζοιπενζθμνάξ. Έηζζ, οπάνπμοκ επζπεζνήζεζξ πμο αημθμοεμφκ 

επζεεηζηή ζοιπενζθμνά απέκακηζ ζηδκ αβμνά ηαζ ημοξ ακηαβςκζζηέξ ημοξ, ηαζ αοημφ 

ημο είδμοξ ζοιπενζθμνά είκαζ απυννμζα ηδξ ζδεμθμβίαξ ηςκ ιεθχκ ημοξ. ηα πθαίζζα 

ημο ηεθεοηαίμο αοημφ μνζζιμφ, δ ζηναηδβζηή δεκ είκαζ πανά ιζα ζδέα, ιζα επζκυδζδ, 

ηάηζ ημ απυθοηα άπζαζημ, πμο ςζηυζμ επδνεάγεζ ημκ ηνυπμ ζοιπενζθμνάξ ηδξ 

επζπεζνδιαηζηήξ ιμκάδαξ ηαζ πμο έπεζ βίκεζ απμδεηηυ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ ιεθχκ ηδξ, 

έηζζ χζηε κα βίκεηαζ θυβμξ βζα ''ζοθθμβζηυ κμο''. 
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πζρέηηζε ησλ Πέληε Ρs ηνπ Mintzberg: 

Έπεζ ήδδ βίκεζ ακηζθδπηυ ηαηά ηδκ ακάπηολδ ηςκ πέκηε Ps ημο Mintzberg υηζ 

οπάνπεζ ηάπμζα ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ημοξ. Γζα πανάδεζβια, δ ζηναηδβζηή ςξ πνμμπηζηή 

δεκ ένπεηαζ ζε ζφβηνμοζδ ιε ηδκ έκκμζά ηδξ ςξ ζπεδίμο ή οπμδείβιαημξ ηαζ 

ακηίζηνμθα. Πναβιαηζηά, μζ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ πέκηε Ρξ είκαζ πμθθέξ ηαζ 

πμθφπθμηεξ ηαζ δφζημθμ κα ελακηθδεμφκ. ημ πανυκ, εα επζπεζνδεεί ακάθοζδ 

ιενζηχκ απυ αοηχκ. 

Ανπζηά, είκαζ πνήζζιμ κα ακαθένμοιε υηζ δ ζοζπέηζζδ πνμμπηζηήξ ηαζ 

ζπεδίμο δεκ είκαζ ιμκμζήιακηδ: δ ίδζα δ πνμμπηζηή είκαζ έκα ζπέδζμ, αθθά ηαζ δ ίδζα 

δ πνμμπηζηή μδδβεί ζηδ δδιζμονβία ζπεδίμο. Πανυιμζα, ηαζ έκα πνμτπάνπμκ ζπέδζμ 

ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζηδκ ακάπηολδ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ πνμμπηζηήξ ιέζα ζηδκ 

επζπείνδζδ, υπςξ έπεζ ηαζ πνμδβμφιεκα επζζδιακεεί. 

Πμθφ εκδζαθένμοζα είκαζ δ ζοζπέηζζδ πμο ιπμνεί κα οπάνπεζ ιεηαλφ 

“οπμδείβιαημξ”, ιε ηδκ έκκμζα πμο έπεζ έςξ ηχνα πνδζζιμπμζδεεί δ θέλδ, δδθαδή ςξ 

ιζα πμνεία εκενβεζχκ ηαζ πνάλεςκ πμο έπμοκ δζαπνμκζηά δζαιμνθςεεί, ηαζ 

“ζπεδίμο”. Απυ αοηή θαίκεηαζ υηζ, απυ ηδ ζηζβιή πμο ηα ζηεθέπδ ηδξ εηαζνείαξ 

ζοκεζδδημπμίδζακ ηδ εέζδ ζηδκ μπμία είπακ πενζπέζεζ, πςνίξ κα ημ έπμοκ πνμαθέρεζ 

ή επζεοιήζεζ, δ αλζμπμίδζδ αοηήξ ηδξ εέζδξ ζηδκ αβμνά, έβζκε ααζζηυ ζπέδζυ ημοξ. Ζ 

ζηναηδβζηή ημοξ ακαδφεδηε, ηαζ έβζκε ιένμξ ηδξ ζπεδζαγυιεκδξ ζηναηδβζηήξ ηδξ 

εηαζνείαξ.  

Δίκαζ ζπεηζηά εφημθμ κα ζοθθάαεζ ηακείξ ηδ ζοζπέηζζδ ιεηαλφ “πνμμπηζηήξ” 

ηαζ “οπμδείβιαημξ”, απυ ηδκ άπμρδ υηζ είκαζ θμβζηυ κα ακαιέκεηαζ δ ζδεμθμβία πμο 

δζέπεζ ηα ιέθδ ιζαξ επζπεζνδιαηζηήξ ιμκάδαξ κα επδνεάζεζ δναζηζηά ηδ ζοιπενζθμνά 

ηδξ ηαζ, επμιέκςξ, ηζξ πνάλεζξ πμο απμηεθμφκ ημ “οπυδεζβια” πμο αοηή δείπκεζ κα 

αημθμοεεί δζαπνμκζηά. οιααίκεζ, ςζηυζμ, ηαζ ημ ακηίζηνμθμ. οπκά δ ζδεμθμβία-

πνμμπηζηή πνμηφπηεζ ιέζα απυ ηδκ πνάλδ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ δνάζδξ. Ζ 

επζπείνδζδ, έπμκηαξ απμηηήζεζ ζοβηεηνζιέκδ ειπεζνία ιέζα απυ ηζξ εκένβεζεξ πμο 

έπεζ ακαθάαεζ ζημ πανεθευκ -πνυηεζηαζ βζα ημ “οπυδεζβια” πμο έπεζ δζαπζζηςεεί κα 

παναηηδνίγεζ ηδ ζοιπενζθμνά ηδξ- είκαζ ζε εέζδ κα δζαιμνθχζεζ ηδκ ζδεμθμβία ηδξ. 

Έπεζ απμδεζπηεί ζηδκ πνάλδ υηζ δ ζδεμθμβία ή πνμμπηζηή είκαζ πμθφ δφζημθμ 

κα αθθάλμοκ απυ ηδ ζηζβιή πμο δζαιμνθχκμκηαζ26. Απυ ηα πέκηε Ρξ, ιάθζζηα, είκαζ 

ημ ιυκμ πμο ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί “αιεηάαθδημ” δζαπνμκζηά. Πνυηεζηαζ βζα 

“πζζηεφς” ηαζ ακηζθήρεζξ πμο παβζχκμκηαζ ζηζξ ζοκεζδήζεζξ ηςκ δνχκηςκ ιέζα ζε 

ιζα επζπείνδζδ ηαζ εηδδθχκμκηαζ αηυιδ ηαζ οπμζοκείδδηα. Δίκαζ δε αλζμζδιείςημ 
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υηζ ηα ζπέδζα ηαζ μζ ημπμεεηήζεζξ ηδξ εηαζνείαξ ζημ πενζαάθθμκ ηδξ (position) είκαζ 

δεηηζηά αθθαβχκ ιυκμ ζημ ααειυ πμο μζ δοκδηζηέξ αθθαβέξ αθήκμοκ ακεπδνέαζηδ 

ηδκ ζδεμθμβία-πνμμπηζηή πμο αζπάγμκηαζ ηα ιέθδ. ήιενα, πενζζζυηενμ απυ ηάεε 

άθθδ θμνά, ζογδηάιε βζα επζπεζνδζζαηά ζηενευηοπα ή δζμζηδηζηά ζηενευηοπα 

(mental models ή mindsets) ηαζ ημ πχξ αοηά επδνεάγμοκ άθθμηε εεηζηά ηαζ άθθμηε 

ανκδηζηά ηδ θήρδ απμηεθεζιαηζηχκ ζηναηδβζηχκ απμθάζεςκ. 

οιπεναζιαηζηά, δζαπζζηχκεηαζ υηζ μζ ζοζπεηίζεζξ ιεηαλφ ηςκ 5Ρξ μφηε 

απθέξ είκαζ, μφηε βκςζηέξ εη ηςκ πνμηένςκ. Δίκαζ θάεμξ κα δίκεηαζ πνμηεναζυηδηα ζε 

ηάπμζμ ή ηάπμζα απυ αοηά, υπςξ είκαζ θάεμξ κα εεςνήζεζ ηακείξ υηζ ανίζημκηαζ ζε 

ζφβηνμοζδ ιεηαλφ ημοξ. ε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ, είκαζ δοκαηυ ημ έκα κα ιπμνεί κα 

οπμηαηαζηήζεζ ημ άθθμ, αθθά ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ αθθδθμζοιπθδνχκμκηαζ. 

Δπζπθέμκ, ιαξ πνεζάγμκηαζ ηαζ ηα πέκηε, βζαηί ημ ηαεέκα πςνζζηά ηαζ υθα ιαγί 

νίπκμοκ πενζζζυηενμ θςξ ζηζξ πμθοάνζειεξ πηοπέξ ηδξ πμθφπθμηδξ έκκμζαξ ηδξ 

ζηναηδβζηήξ ιζαξ επζπείνδζδξ. 

 

1.4 ηπαηηγική Γιοίκηζη (StrategicManagement) 

 

Ζ ζηναηδβζηή δζμίηδζδ (strategic management) ακαθένεηαζ ζηδκ πζμ δφζημθδ ηαζ 

ζδιακηζηή πνυηθδζδ πμο ακηζιεηςπίγεζ ηάεε μνβακζζιυξ ηαζ επζπείνδζδ, δδθαδή 

ζημ πχξ εα ηαηαθένεζ, ιέζα ζημ ζοκεπχξ ιεηαααθθυιεκμ πενζαάθθμκ πμο 

δναζηδνζμπμζείηαζ, κα ακηαβςκζζηεί ιε επζηοπία ηζξ άθθεξ επζπεζνήζεζξ ηαζ κα 

ηαηαθένεζ κα δζαζθαθίζεζ ηδκ επζαίςζδ ηαζ ηδκ ακάπηολή ηδξ ζημ ιέθθμκ.  

 

Ζ ζηναηδβζηή δζμίηδζδ ζοκίζηαηαζ θμζπυκ ζε έκα ζφκμθμ δζμζηδηζηχκ 

απμθάζεςκ ηαζ εκενβεζχκ πμο ηαεμνίγμοκ ηδκ ιαηνμπνυεεζιδ απυδμζδ εκυξ 

μνβακζζιμφ ή επζπείνδζδξ ηαζ έπμοκ ζακ απμηέθεζια ηδκ ακάπηολδ απμηεθεζιαηζηήξ 

ζηναηδβζηήξ πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεμφκ μζ ηζεέιεκμζ ζηυπμζ. Οζ ζηναηδβζηέξ 

απμθάζεζξ αθμνμφκ ημ πενζαάθθμκ ιέζα ζημ μπμίμ θεζημονβεί μ μνβακζζιυξ ή δ 

επζπείνδζδ, ημ ζφκμθμ ηςκ πυνςκ πμο δζαεέηεζ ηαζ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ αοηχκ 

ηςκ δφμ. Ζ ζηναηδβζηή δζμίηδζδ επζηεκηνχκεηαζ ζηζξ αθθαβέξ πμο πνμηφπημοκ ζημ 

εζςηενζηυ ηαζ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ ημο μνβακζζιμφ ή ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηδ 

δζαζφκδεζδ αοηχκ ιε ηδ πνήζδ ζηναηδβζηχκ. 
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Οζ ανπέξ πμο δζέπμοκ ηδ ζηναηδβζηή δζμίηδζδ είκαζ: 

 

 Ζ ζηναηδβζηή δζμίηδζδ πενζθαιαάκεζ ηδ δζμίηδζδ ημο μνβακζζιμφ, ηδκ πνήζδ 

ζηναηδβζηχκ ηαζ ηδκ οθζζηάιεκδ ζπέζδ ιεηαλφ ημοξ. 

 Καεμδδβείηαζ απυ ηδ ζοκεπή επζδίςλδ εοηαζνζχκ, μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα 

δδιζμονβδεμφκ εκηυξ ηαζ εηηυξ ηδξ επζπείνδζδξ. 

 Έπεζ ιζα ααζζηή απμζημθή: ηδ δζαπείνζζδ ηδξ αθθδθεπίδναζδξ ακάιεζα ζηδκ 

επζπείνδζδ ηαζ ημ πενζαάθθμκ. 

 Απαζηεί ηδκ ακάθδρδ ηζκδφκμο. 

 Αθμνά ηδκ ηαηακυδζδ ημο ιεθθμκηζημφ πενζαάθθμκημξ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ 

ηδκ επζκυδζδ ηαζ δδιζμονβία ηςκ ηαηάθθδθςκ ιεθθμκηζηχκ ακηαβςκζζηζηχκ 

ζοκεδηχκ. 

1.5 Μονηέλο ηπαηηγικήρ Γιοίκηζηρ 

φιθςκα, ιε ανηεημφξ αηαδδιασημφξ δ ζηναηδβζηή αημθμοεεί ηα ελήξ ηνία δζαηνζηά 

ζηάδζα  

 

1. Γζαιυνθςζδ 

2. Τθμπμίδζδ ηαζ 

3. Αλζμθυβδζδ ηαζ έθεβπμ 

 

Σμ ιμκηέθμ αοηυ απμηεθείηαζ απυ ηέζζενα ααζζηά αήιαηα: 

 

i. Σδκ ακάθοζδ ημο εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ 

ii. Σδ δζαιυνθςζδ ηδξ ζηναηδβζηήξ 

iii. Σδκ οθμπμίδζδ ηδξ ζηναηδβζηήξ 

iv. Σδκ αλζμθυβδζδ ηαζ ημκ έθεβπμ ηςκ απμηεθεζιάηςκ 

 

1.5.1 Αλάιπζε Δζσηεξηθνύ-Δμσηεξηθνύ Πεξηβάιινληνο 

Ζ ακάθοζδ ημο ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ ηδξ επζπείνδζδξ είκαζ μ πνχημξ 

πανάβμκηαξ πμο εα πνέπεζ κα ελεηάζμοκ ζε αάεμξ ηα ζηεθέπδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ζηδκ 

πνμζπάεεζά ημοξ κα δζαιμνθχζμοκ ηδ ζηναηδβζηή ηςκ επζπεζνήζεχκ ημοξ. Σμ 

πενζαάθθμκ απμηεθείηαζ απυ υθα ηα ελςηενζηά ζημζπεία πμο επδνεάγμοκ ηζξ 
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απμθάζεζξ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηδκ επίδμζή ηδξ. Οπμζαδήπμηε επζπείνδζδ ή 

μνβακζζιυξ, ακελάνηδηα απυ ημκ ηθάδμ ζημκ μπμίμ ακήηεζ, δναζηδνζμπμζείηαζ ζε 

ηάπμζμ πενζαάθθμκ. Ακ ηαζ μζ ζδζαίηενμζ πενζααθθμκηζημί ηφπμζ δοκάιεςκ ηαζ 

ηαηαζηάζεςκ δζαθένμοκ απυ ηθάδμ ζε ηθάδμ, έκαξ ανζειυξ βεκζηεοιέκςκ 

πενζααθθμκηζηχκ δοκάιεςκ αζημφκ ζδιακηζηέξ επζννμέξ ζηζξ ζηναηδβζηέξ ηάεε 

επζπείνδζδξ. 

Ζ εηηίιδζδ ημο πενζαάθθμκημξ αθμνά ηδκ παναημθμφεδζδ, αλζμθυβδζδ ηαζ 

ηδ δζαζπμνά ηδξ πθδνμθμνίαξ απυ ημ ελςηενζηυ ηαζ ημ εζςηενζηυ πενζαάθθμκ ζηα 

ηαηάθθδθα άημια ιέζα ζηδκ επζπείνδζδ ή ημκ μνβακζζιυ. Ο ζηυπμξ ηδξ είκαζ δ 

ακαβκχνζζδ ζηναηδβζηχκ παναβυκηςκ, ζημζπεία δδθαδή ημο ελςηενζημφ ηαζ ημο 

εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ πμο εα ηαεμνίζμοκ ημ ιέθθμκ ηδξ επζπείνδζδξ. Αοημί μζ 

ζηναηδβζημί πανάβμκηεξ ιπμνμφκ κα ηαεμνζζημφκ ιέζς ηδξ πνήζδξ ηδξ ακάθοζδξ 

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats), δδθαδή ηδξ ακάθοζδξ ηςκ 

δοκάιεςκ ηαζ αδοκαιζχκ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ακάθοζδ ημο εζςηενζημφ 

πενζαάθθμκημξ ηδξ επζπείνδζδξ, ηαζ ηζξ εοηαζνίεξ ηαζ απεζθέξ πμο πνμηφπημοκ απυ 

ηδκ ακάθοζδ ημο ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ. 

Σμ εζςηενζηυ πενζαάθθμκ ιζαξ επζπείνδζδξ απμηεθείηαζ απυ ιεηααθδηέξ ηδξ 

ίδζαξ ηδξ επζπείνδζδξ πμο δεκ ακήημοκ ζημ αναποπνυεεζιμ έθεβπμ ηδξ ακχηαηδξ 

δζμίηδζδξ ηδξ επζπείνδζδξ. ε αοηέξ ηζξ ιεηααθδηέξ ακήημοκ δ δμιή ηδξ επζπείνδζδξ, 

δ ημοθημφνα ηδξ ηαζ μζ πυνμζ ηδξ. Μεηά ηδκ ακάθοζδ ημο εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ 

ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ αοηχκ ηςκ ιεηααθδηχκ, ιπμνεί δ επζπείνδζδ κα εκημπίζεζ ηζξ 

δοκάιεζξ ηδξ ηαζ ηζξ αδοκαιίεξ ηδξ. Να εκημπίζεζ δδθαδή ηα ζδιεία εηείκα ζηα μπμία 

εα ιπμνεί κα ααζζζηεί ηαζ κα ακηαβςκζζηεί ιε επζηοπία ημοξ ακηαβςκζζηέξ ηδξ, αθθά 

ηαζ ηα ζδιεία εηείκα πμο εα πνέπεζ κα αεθηζχζεζ χζηε κα ιπμνέζεζ κα ακηζιεηςπίζεζ 

ημοξ ακηαβςκζζηέξ ηδξ. Οζ ααζζηέξ δοκάιεζξ πμο εα εκημπίζεζ, ζπδιαηίγμοκ ιία 

μιάδα ααζζηχκ ζηακμηήηςκ ηδξ επζπείνδζδξ πμο ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ βζα ηδ 

δδιζμονβία ακηαβςκζζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ. 

 

Δηηυξ υιςξ απυ ημ εζςηενζηυ πενζαάθθμκ, δ επζπείνδζδ πνέπεζ κα ελεηάζεζ 

ηαζ κα ακαθφζεζ ηαζ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ, δδθαδή ημ πενζαάθθμκ ιέζα ζημ μπμίμ 

δναζηδνζμπμζείηαζ δ επζπείνδζδ, χζηε κα εκημπίζεζ ηζξ εοηαζνίεξ ηαζ ηζξ απεζθέξ πμο 

πανμοζζάγμκηαζ, χζηε κα ηζξ ζοιπενζθάαεζ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ζηναηδβζηήξ ηδξ. Σμ 

ελςηενζηυ πενζαάθθμκ πςνίγεηαζ ζημ βεκζηεοιέκμ ή ιαηνμ-πενζαάθθμκ ηδξ 

επζπείνδζδξ, ηαζ ζημ άιεζμ ή ιζηνμ-πενζαάθθμκ πενζαάθθμκ ηδξ επζπείνδζδξ. 
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Σμ βεκζηεοιέκμ πενζαάθθμκ ηδξ επζπείνδζδξ πενζθαιαάκεζ υθεξ ηζξ 

πενζααθθμκηζηέξ δοκάιεζξ ηαζ ηαηαζηάζεζξ πμο επδνεάγμοκ ηάεε επζπείνδζδ ηαζ 

μνβακζζιυ ζηδκ μζημκμιία. Ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ εονεία ζοθθμβή υθςκ εηείκςκ ηςκ 

παναβυκηςκ πμο άιεζα ή έιιεζα επδνεάγμοκ ηάεε επζπείνδζδ ζε μπμζμδήπμηε 

ηθάδμ. Μενζημί πανάβμκηεξ ημο βεκζηεοιέκμο πενζαάθθμκημξ αθμνμφκ 

ιαηνμπνυεεζιεξ ιεηααμθέξ ηαζ άθθμζ είκαζ πενζζζυηενμ εοιεηάαθδημζ. Οζ 

πανάβμκηεξ αοημί ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ζε ηέζζενζξ μιάδεξ: ημ πμθζηζηυ πενζαάθθμκ, 

ημ μζημκμιζηυ πενζαάθθμκ, ημ ημζκςκζημπμθζηζζιζηυ πενζαάθθμκ ηαζ ημ ηεπκμθμβζηυ 

πενζαάθθμκ. 

Σμ άιεζμ ή ακηαβςκζζηζηυ πενζαάθθμκ πενζθαιαάκεζ έκα πθήεμξ παναβυκηςκ 

πμο επδνεάγμοκ άιεζα ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ επζπείνδζδξ. Οζ πανάβμκηεξ αοημί 

ανίζημκηαζ ζε ζοκεπή αθθδθεπίδναζδ ιε ηδκ επζπείνδζδ ηαζ απμηεθμφκ ηαζ ζημζπεία, 

απυ ηα μπμία απμηεθείηαζ ηάεε ηθάδμξ αθθά ηαζ δ μζημκμιία βεκζηυηενα. ημπυξ 

ηάεε επζπείνδζδξ είκαζ κα ζοκημκίζεζ ηαζ κα ζοκδοάζεζ αοημφξ ημοξ πανάβμκηεξ ιε 

ηνυπμ πμο κα δδιζμονβείηαζ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια έκακηζ ηςκ ακηαβςκζζηχκ 

ηδξ. 

Σμ άιεζμ πενζαάθθμκ είκαζ εηείκμ ημ πενζαάθθμκ ιε ημ μπμίμ ένπεηαζ ζε 

άιεζδ επαθή δ επζπείνδζδ. Δίκαζ αοηή ιέζα ζηδκ μπμία γεζ ηαζ ακαπηφζζεηαζ δ 

επζπείνδζδ, ηαζ αοηυ πμο πενζθαιαάκεζ υθα ηα ζημζπεία ή μιάδεξ πμο επδνεάγμοκ ή 

επδνεάγμκηαζ άιεζα απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ επζπείνδζδξ. Μενζηέξ απυ αοηέξ ηζξ 

μιάδεξ είκαζ μζ ιέημπμζ (shareholders), μζ πνμιδεεοηέξ, μζ πεθάηεξ, μζ ακηαβςκζζηέξ, 

δ ηοαένκδζδ, μζ ημπζηέξ ημζκςκίεξ, μζ ενβαηζηέξ εκχζεζξ, ή άθθεξ μιάδεξ βεκζηά 

εκδζαθενυιεκςκ (stakeholders). Με ηδκ ακάθοζδ ημο άιεζμο πενζαάθθμκημξ ηδξ 

επζπείνδζδξ εα πνέπεζ κα εκημπίγμκηαζ αοηά ηα ζημζπεία ή μιάδεξ ηαζ κα 

ηαεμνίγμκηαζ ιε ζαθήκεζα, χζηε κα ακαβκςνίγμκηαζ μζ ακάβηεξ ηαζ μζ επζεοιίεξ ηάεε 

μιάδαξ ηαζ πχξ αοηέξ επδνεάγμοκ ηδκ επζπείνδζδ. 
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Γηάγξακκα 1.1 Μεηαβιεηέο ηνπ Πεξηβάιινληνο 

 

1.5.2 Γηακόξθσζε ζηξαηεγηθήο 

Ζ δζαιυνθςζδ ηδξ επζπεζνδζζαηήξ ζηναηδβζηήξ απμηεθεί πνςηανπζηυ ζημπυ βζα ηάεε 

επζπεζνδιαηία-ιάκαηγεν ακελανηήημο ιεβέεμοξ ηδξ επζπείνδζδξ πμο εηπνμζςπεί. Ζ 

ζηναηδβζηή ηςκ επζπεζνήζεςκ ααζίγεηαζ ζε πνυηοπα ημο πανεθευκημξ πςνίξ κα 

θαιαάκεζ οπυρδ ηζξ ζφβπνμκεξ-ηνέπμοζεξ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ. Ζ δζαιυνθςζδ ηδξ 

ζηναηδβζηήξ αθμνά ηδκ ακάπηολδ ηςκ ιαηνμπνυεεζιςκ ζπεδίςκ βζα ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή δζαπείνζζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ εοηαζνζχκ ηαζ απεζθχκ, ιε αάζδ ηζξ 

δοκάιεζξ ηαζ αδοκαιίεξ ηδξ επζπείνδζδξ (ακάθοζδ SWOT). Πενζθαιαάκεζ ηδ 

δζαηφπςζδ ηδξ απμζημθήξ, ημκ ηαεμνζζιυ επζηεφλζιςκ ζηυπςκ, ηδκ ακάπηολδ 

ζηναηδβζηχκ ηαζ ηδ δζαιυνθςζδ ηαηεοεοκηήνζςκ πμθζηζηχκ. 

 

Ζ απμζημθή ιίαξ επζπείνδζδξ απμηεθεί ημ θυβμ φπανλδξ ηδξ. Ακαθένεζ ηζ 

πανέπεζ δ επζπείνδζδ ζηδκ ημζκςκία. Μία ηαθά δζαηοπςιέκδ απμζημθή μνίγεζ ημκ 

ααζζηυ ηαζ ιμκαδζηυ ζημπυ πμο λεπςνίγεζ ηδκ επζπείνδζδ απυ άθθεξ πανυιμζεξ ηαζ 

ακαβκςνίγεζ ημ εφνμξ ηςκ θεζημονβζχκ ηδξ επζπείνδζδξ οπυ ηδ ιμνθή πνμσυκηςκ ή 

οπδνεζζχκ πμο πανέπμκηαζ ηαζ αβμνχκ πμο ελοπδνεημφκηαζ. Ζ απμζημθή 

πενζθαιαάκεζ επίζδξ ηαζ ηζξ αλίεξ ηαζ ηδ θζθμζμθία ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ δ 

επζπείνδζδ ζοιπενζθένεηαζ ζημοξ ενβαγυιεκμφξ ηδξ. Απεζημκίγεζ ζε θυβζα υθα υζα 

είκαζ δ επζπείνδζδ, αθθά ηαζ ημ ηζ εέθεζ κα βίκεζ ζημ ιέθθμκ, δδθαδή ημ ζηναηδβζηυ 

υναια ηδξ δζμίηδζδξ βζα ημ ιέθθμκ ηδξ επζπείνδζδξ. Ζ απμζημθή πνμςεεί ιία 
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αίζεδζδ ημζκχκ πνμζδμηζχκ ζημοξ ενβαγυιεκμοξ ηαζ ιία δδιυζζα εζηυκα ζε 

ζδιακηζηέξ μιάδεξ εκδζαθένμκημξ ζημ άιεζμ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ ηδξ επζπείνδζδξ. 

Ζ απμζημθή ιπμνεί κα μνζζηεί ιε ζηεκυ ή εονφ ηνυπμ. Μία ζηεκά μνζζιέκδ 

απμζημθή ιπμνεί κα δδθχζεζ λεηάεανα ηζξ ααζζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ επζπείνδζδξ, 

πενζμνίγμκηαξ υιςξ ημ εφνμξ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ υζμκ αθμνά ηα πνμσυκηα ηαζ 

ηζξ οπδνεζίεξ πμο εα πανάβεζ, ηδκ ηεπκμθμβία πμο εα πνδζζιμπμζήζεζ ηαζ ηδκ αβμνά 

πμο εα δναζηδνζμπμζδεεί. Μία εονέςξ μνζζιέκδ απμζημθή δεκ πενζμνίγεζ ηδκ 

επζπείνδζδ ζε έκακ ιυκμ ημιέα δναζηδνζμπμίδζδξ ή ιία παναβςβζηή βναιιή, αθθά 

δεκ ηαηαθένκεζ κα ηαεμνίζεζ ιε ζαθήκεζα ημ ηζ αηνζαχξ ηάκεζ δ επζπείνδζδ ή ηζ 

πνμσυκηα ή οπδνεζίεξ ζπεδζάγεζ κα πανάβεζ. Μία εονέςξ μνζζιέκδ απμζημθή 

εεςνείηαζ ηαθφηενδ ζε έκα ζηαεενυ πενζαάθθμκ δναζηδνζμπμίδζδξ πμο δεκ πανέπεζ 

εοηαζνίεξ ακάπηολδξ, εκχ ιία ζηεκά μνζζιέκδ απμζημθή εεςνείηαζ ηαθφηενδ ζε 

αζηαεή πενζαάθθμκηα, βζαηί ηναηάεζ ηδκ επζπείνδζδ επζηεκηνςιέκδ ζε αοηυ πμο 

ηάκεζ ηαθφηενα. 

Οζ ζημπμί (objectives) απμηεθμφκ ηα ηεθζηά απμηεθέζιαηα ηδξ δζαδζηαζίαξ 

ζπεδζαζιμφ. Θα πνέπεζ κα μνίγμοκ λεηάεανα ηζ πνέπεζ κα επζηεοπεεί ηαζ ιέπνζ πυηε, 

πμζμηζημπμζχκηαξ ηα επζεοιδηά απμηεθέζιαηα. Ζ επίηεολδ αοηχκ ηςκ ζημπχκ εα 

πνέπεζ κα πναβιαημπμζεί ηδκ απμζημθή ηδξ επζπείνδζδξ. Απυ ηδκ άθθδ, μζ ζηυπμζ 

(goals) απμηεθμφκ ιία ακμζπηή δήθςζδ ημο ηζ εέθεζ ηακείξ κα πεηφπεζ, πςνίξ υιςξ κα 

οπάνπμοκ πμζμηζημπμζδιέκα ηνζηήνζα ηαζ ηαεμνζζιέκμξ πνυκμξ εηπθήνςζδξ ημοξ. Ζ 

ζηναηδβζηή απμηεθεί έκα ηαηακμδηυ ζπέδζμ πμο δδθχκεζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ 

επζπείνδζδ εα πεηφπεζ ηδκ απμζημθή ηαζ ημοξ ζημπμφξ ηδξ. Μεβζζημπμζεί ημ 

ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια ηαζ εθαπζζημπμζεί ημ ακηαβςκζζηζηυ ιεζμκέηηδια. 

Μπμνμφκ κα δζαηνζεμφκ ηνία αθθδθμελανηχιεκα επίπεδα ζηναηδβζηήξ : ημ 

επζπεζνδζζαηυ επίπεδμ (corporate – level strategy), ημ επζπεζνδιαηζηυ επίπεδμ 

(business – level strategy) ηαζ ημ θεζημονβζηυ επίπεδμ (functional – level strategy). 

Δπζπεζνδζζαηή ηναηδβζηή 

Πενζβνάθεζ ηδ ζοκμθζηή ηαηεφεοκζδ ηδξ επζπείνδζδξ, ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

ακάπηολδ ηαζ ηδ δζμίηδζδ ηςκ δζαθυνςκ επζπεζνδιαηζηχκ ιμκάδςκ ηαζ ηςκ βναιιχκ 

παναβςβήξ ηδξ. Γδθαδή ηαεμνίγεζ ηδκ πμνεία πμο εα αημθμοεήζεζ δ επζπείνδζδ ζημ 

ιέθθμκ, ακ εα δναζηδνζμπμζδεεί ζε κέεξ δναζηδνζυηδηεξ, ακ εα ζοκεπίζεζ ηζξ 

οπάνπμοζεξ, ή ακ εα ηζξ πενζμνίζεζ. Οζ επζπεζνδζζαηέξ ζηναηδβζηέξ πςνίγμκηαζ ζε 

ακάπηολδξ, ζηαεενυηδηαξ ηαζ πενζζοθθμβήξ. Κάεε ιία απυ αοηέξ ηζξ ηνεζξ ηαηδβμνίεξ 
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επζπεζνδζζαηήξ ζηναηδβζηήξ πενζθαιαάκεζ ιζα ζεζνά δζαθμνεηζηχκ επζπεζνδζζαηχκ 

ζηναηδβζηχκ.  

 

Δπζπεζνδιαηζηή ηναηδβζηή  

Ακαθένεηαζ ζε επίπεδμ επζπεζνδιαηζηήξ ιμκάδαξ ηαζ δίκεζ έιθαζδ ζηδ 

αεθηίςζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηήξ εέζδξ ηςκ πνμσυκηςκ ή ηςκ οπδνεζζχκ ιζαξ 

επζπείνδζδξ ζε ζοβηεηνζιέκμ ηθάδμ ή ηιήια ηδξ αβμνάξ πμο δναζηδνζμπμζείηαζ δ 

επζπεζνδιαηζηή ιμκάδα. Χξ ζηναηδβζηή επζπεζνδιαηζηή ιμκάδα (Strategic Business 

Unit) εεςνείηαζ ιζα ιειμκςιέκδ επζπεζνδιαηζηή δναζηδνζυηδηα ή ζφκμθμ 

επζπεζνδιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ πμο είκαζ ακελάνηδηεξ ηαζ δζαιμνθχκμοκ δζηή ημοξ 

ζηναηδβζηή. Οζ επζπεζνδιαηζηέξ ζηναηδβζηέξ πενζθαιαάκμοκ ηζξ ακηαβςκζζηζηέξ 

ζηναηδβζηέξ ηαζ ηζξ ζηναηδβζηέξ ζοκενβαζίαξ. Οζ ακηαβςκζζηζηέξ ζηναηδβζηέξ 

πενζθαιαάκμοκ ηδ ζηναηδβζηή ηδξ δβεζίαξ ηυζημοξ, ηαηά ηδκ μπμία μζ επζπεζνήζεζξ 

πνμζπαεμφκ κα απμηεθέζμοκ ημοξ παιδθμφ ηυζημοξ παναβςβμφξ εκυξ πνμσυκημξ ή 

ιζαξ οπδνεζίαξ, ηδ ζηναηδβζηή ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ, ηαηά ηδκ μπμία μζ επζπεζνήζεζξ 

πνμζπαεμφκ κα δδιζμονβήζμοκ έκα ιμκαδζηυ ζημ είδμξ ημο πνμσυκ ή οπδνεζία, 

ζηακμφ κα πνμαάθθεζ ηδκ επζπείνδζδ ζημ ηαηακαθςηζηυ ημζκυ, ηαζ ηδ ζηναηδβζηή ηδξ 

εζηίαζδξ, ηαηά ηδκ μπμία μζ επζπεζνήζεζξ πνμζπαεμφκ κα ηαηαθάαμοκ ακηαβςκζζηζηή 

εέζδ ζε έκα ιζηνυ ηιήια ηδξ αβμνάξ, είηε ιε παιδθυ ηυζημξ ζηδκ εηηέθεζδ εκυξ 

ζοβηεηνζιέκμο ένβμο ή ιε ηδ δζαθμνμπμίδζδ βζα ηαθφηενδ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

ακαβηχκ ημο ζοβηεηνζιέκμο ένβμο, ή ηαζ ηα δφμ. Με ηζξ ζηναηδβζηέξ ζοκενβαζίαξ μζ 

επζπεζνήζεζξ πνμζπαεμφκ κα απμηηήζμοκ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια ζε έκακ ηθάδμ 

ιέζς ηζξ ζοκενβαζίεξ ημοξ ιε άθθεξ επζπεζνήζεζξ ημο ίδζμο ηθάδμο. Οζ ζηναηδβζηέξ 

ζοκενβαζίαξ πενζθαιαάκμοκ ηζξ ζηναηδβζηέξ ζοιιαπίεξ, ηαηά ηζξ μπμίεξ 

επζηοβπάκμκηαζ ζδιακηζημί ζηναηδβζημί ζηυπμζ επμζημδμιδηζημί ηαζ βζα ηζξ 

ζοκενβαγυιεκεξ επζπεζνήζεζξ, ηαζ ηζξ “ζοιπαζβκίεξ” ηαηά ηζξ μπμίεξ επζπεζνήζεζξ 

ιέζα ζε έκακ ηθάδμ ζοκενβάγμκηαζ εκενβά ιεζχκμκηαξ ηζξ εηνμέξ ημοξ ηαζ 

αολάκμκηαξ ηζξ ηζιέξ. 

 

Λεζημονβζηή ηναηδβζηή 

Αθμνά ηδ ιεβζζημπμίδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηςκ πνδζζιμπμζμφιεκςκ απυ 

ηδκ επζπείνδζδ πυνςκ. Δίκαζ μζ εκένβεζεξ πμο ηάεε ηιήια πνέπεζ κα αημθμοεεί χζηε 

κα επζηναπεί ζηδκ επζπείνδζδ κα επζηφπεζ ημοξ ζηναηδβζημφξ ηδξ ζηυπμοξ. Δκδεζηηζηά 
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δ θεζημονβζηή ζηναηδβζηή ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ ηδ ζηναηδβζηή ιάνηεηζκβη, ηδκ 

πνδιαημμζημκμιζηή ζηναηδβζηή, ηδ ζηναηδβζηή παναβςβήξ, ηδ ζηναηδβζηή ένεοκαξ 

ηαζ ακάπηολδξ, ηδ ζηναηδβζηή πνμιδεεζχκ, ηδ ζηναηδβζηή δζακμιχκ ηαζ 

απμεήηεοζδξ, ηδ ζηναηδβζηή ακενςπίκςκ πυνςκ ηαζ ηδ ζηναηδβζηή πθδνμθμνζαηχκ 

ζοζηδιάηςκ. 

 

Οζ επζπεζνήζεζξ πνδζζιμπμζμφκ ηαζ ημοξ ηνεζξ ηφπμοξ ζηναηδβζηήξ 

ηαοηυπνμκα. Ζ ζενανπία ηδξ ζηναηδβζηήξ είκαζ δ μιαδμπμίδζδ ηςκ ζηναηδβζηχκ ακά 

επίπεδμ ιέζα ζηδκ επζπείνδζδ. Ζ ζενανπία ηδξ ζηναηδβζηήξ πενζθαιαάκεζ ηδκ 

εκζςιάηςζδ ηδξ ιίαξ ζηναηδβζηήξ ιέζα ζηδκ άθθδ, χζηε κα οπμζηδνίγεζ δ ιία ηδκ 

άθθδ. Οζ θεζημονβζηέξ ζηναηδβζηέξ οπμζηδνίγμοκ ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ ζηναηδβζηέξ, μζ 

μπμίεξ ιε ηδ ζεζνά ημοξ οπμζηδνίγμοκ ηζξ επζπεζνδζζαηέξ ζηναηδβζηέξ. 

 

 

 

Γζάβναιια 1.2 Ηενάνπδζδ ηδξ ηναηδβζηήξ 

 

1.5.3 Τινπνίεζε ηξαηεγηθήο 

Ζ οθμπμίδζδ ηδξ ζηναηδβζηήξ αθμνά ηδκ εθανιμβή ηςκ ζηναηδβζηχκ ηαζ ηςκ 

πμθζηζηχκ ιέζς ηδξ ακάπηολδξ πνμβναιιάηςκ, πνμτπμθμβζζιχκ ηαζ δζαδζηαζζχκ. Ζ 

οθμπμίδζδ ηδξ ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ αθθαβέξ ζηδκ ημοθημφνα, ηδ δμιή ηαζ ημ 

ζφζηδια δζμίηδζδξ υθδξ ηδξ επζπείνδζδξ. Με ελαίνεζδ ηδκ πενίπηςζδ ηέημζςκ 

δναζηζηχκ αθθαβχκ, δ οθμπμίδζδ ηδξ ζηναηδβζηήξ ζοκήεςξ δζελάβεηαζ απυ ηδ 

ιεζαία ή ηαηχηενδ δζμίηδζδ, ιε ηδκ επίαθερδ ηδξ ακχηαηδξ δζμίηδζδξ. Ζ οθμπμίδζδ 
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ηδξ ζηναηδβζηήξ ζοκήεςξ πενζθαιαάκεζ ηδ θήρδ ηαεδιενζκχκ απμθάζεςκ βζα ηδκ 

ηαηακμιή ηςκ πυνςκ. Οζ πνμτπμθμβζζιμί είκαζ εηεέζεζξ ηςκ πνμβναιιάηςκ ηδξ 

επζπείνδζδξ εηθναζιέκμζ ζε πνδιαηζηά δεδμιέκα. Οζ πνμτπμθμβζζιμί 

πενζθαιαάκμοκ ιία πθήνδ ημζημθυβδζδ ημο ηάεε πνμβνάιιαημξ. Πμθθέξ 

επζπεζνήζεζξ απαζημφκ έκα ζοβηεηνζιέκμ πμζμζηυ απυδμζδξ ηςκ επεκδφζεχκ ημοξ, 

πνζκ κα εβηνίκμοκ ηάπμζμ ηαζκμφνζμ πνυβναιια. Αοηυ ελαζθαθίγεζ υηζ ηα κέα 

πνμβνάιιαηα ιπμνμφκ κα αολήζμοκ ηδκ ηενδμθμνία ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ κα 

αεθηζχζμοκ ηδκ πνδιαημμζημκμιζηή αλία. Ο πνμτπμθμβζζιυξ δεκ απμηεθεί ιυκμ έκα 

θεπημιενή ζπέδζμ ηδξ εθανιμγυιεκδξ ζηναηδβζηήξ, αθθά ηαεμνίγεζ ηαζ ημκ 

ακαιεκυιεκμ ακηίηηοπμ ηδξ εθανιμβήξ ηδξ ζηναηδβζηήξ ζημ πνδιαημμζημκμιζηυ 

ιέθθμκ ηδξ επζπείνδζδξ. Οζ δζαδζηαζίεξ απμηεθμφκ έκα ζφζηδια δζαδμπζηχκ αδιάηςκ 

ή ηεπκζηχκ πμο πενζβνάθμοκ πςξ ιία ζοβηεηνζιέκδ ενβαζία ιπμνεί κα 

πναβιαημπμζδεεί. Πενζβνάθμοκ ιε θεπημιένεζα ηζξ δζάθμνεξ δναζηδνζυηδηεξ πμο 

πνέπεζ κα βίκμοκ χζηε κα μθμηθδνςεεί ημ πνυβναιια ηδξ επζπείνδζδξ. 

1.5.4 Αμηνιόγεζε θαη έιεγρνο 

Ζ αλζμθυβδζδ ηαζ μ έθεβπμξ ηδξ ζηναηδβζηήξ απμηεθμφκ ιία δζαδζηαζία ιέζς ηδξ 

μπμίαξ μζ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ επζπείνδζδξ ελεηάγμκηαζ χζηε δ 

πναβιαηζηή απυδμζδ κα ζοβηνζεεί ιε ηα επζεοιδηά απμηεθέζιαηα. Σα ζηεθέπδ ηάεε 

δζμζηδηζημφ επζπέδμο πνδζζιμπμζμφκ ηα απμηεθέζιαηα ηαζ ηάκμοκ δζμνεςηζηέξ 

εκένβεζεξ βζα ηδκ επίθοζδ ηςκ δζαθυνςκ πνμαθδιάηςκ. Πανυθμ πμο δ αλζμθυβδζδ 

ηαζ μ έθεβπμξ απμηεθμφκ ημ ηεθεοηαίμ ζημζπείμ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ ζηναηδβζηήξ 

δζμίηδζδξ, ιπμνμφκ κα εκημπίζμοκ ηαζ κα οπμβναιιίζμοκ ηζξ αδοκαιίεξ ζηα ήδδ 

εθανιμγυιεκα ζηναηδβζηά ζπέδζα ηαζ κα πονμδμηήζμοκ υθδ ηδ δζαδζηαζία ημο 

ζηναηδβζημφ ζπεδζαζιμφ απυ ηδκ ανπή. Με αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ημο εθέβπμο ηαζ 

ηδξ αλζμθυβδζδξ ιπμνεί κα πνμηφρμοκ μζ απαναίηδηεξ δζμνεςηζηέξ αθθαβέξ ζηδ 

δζαιυνθςζδ ή ζηδκ εθανιμβή ηδξ ζηναηδβζηήξ ή ηαζ ζηζξ δφμ.  

 

1.6  Μονηέλο Ανηαγωνιζηικών Γςνάμεων ηος Porter 

Έκα απυ ηα πζμ βκςζηά πθαίζζα ακάθοζδξ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ είκαζ ημ ιμκηέθμ 

ακηαβςκζζηζηχκ δοκάιεςκ ημο Porter. Έπεζ πνδζζιμπμζδεεί βζα κα ακαπηοπεμφκ 

ζηναηδβζηέξ βζα μνβακζζιμφξ πνμηεζιέκμο κα αολήζμοκ ηδκ ακηαβςκζζηζηή ημοξ 
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αζπιή. Δπίζδξ δείπκεζ πχξ δ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία ιπμνεί κα εκζζπφζεζ ηδκ 

ακηαβςκζζηζηυηδηα ηςκ μνβακζζιχκ.  

Σμ ιμκηέθμ ακαβκςνίγεζ πέκηε ζδιακηζηέξ δοκάιεζξ πμο ιπμνμφκ κα εέζμοκ ζε 

ηίκδοκμ ηδ εέζδ εκυξ μνβακζζιμφ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ ημιέα παναβςβήξ. Ακ ηαζ μζ 

θεπημιένεζεξ ημο ιμκηέθμο δζαθένμοκ απυ ημιέα ζε ημιέα, δ βεκζηή δμιή είκαζ 

ηαεμθζηή. Οζ πέκηε ηφνζεξ δοκάιεζξ είκαζ μζ ελήξ: 

 

 Ζ απεζθή εζζυδμο κέςκ επζπεζνήζεςκ. Ζ είζμδμξ κέςκ επζπεζνήζεςκ ζε 

ηάπμζμ ηθάδμ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ημο ακηαβςκζζιμφ ιεηαλφ ηςκ 

οθζζηάιεκςκ ηαζ ηςκ κέςκ επζπεζνήζεςκ. Οζ οθζζηάιεκεξ επζπεζνήζεζξ 

πνμζπαεμφκ κα εέζμοκ ειπυδζα – θναβιμφξ ζηδκ είζμδμ ζημοξ δοκδηζημφξ 

ακηαβςκζζηέξ.  

 Ζ δζαπναβιαηεοηζηή δφκαιδ ηςκ πνμιδεεοηχκ ηδξ επζπείνδζδξ. Οζ 

πνμιδεεοηέξ απμηεθμφκ ημοξ ηφνζμοξ ζοκενβάηεξ ηςκ επζπεζνήζεςκ. Δίκαζ 

δοκαηυκ κα επδνεάζμοκ ζδιακηζηά ημ ηυζημξ παναβςβήξ ηςκ πνμσυκηςκ εκυξ 

ηθάδμο, απμηεθχκηαξ ακαζηαθηζηυ πανάβμκηα βζα ηδκ είζμδμ ζε αοηυκ ημκ 

ηθάδμ. 

 Ζ δζαπναβιαηεοηζηή δφκαιδ ηςκ αβμναζηχκ ηδξ επζπείνδζδξ. Οζ 

ακηαβςκζγυιεκεξ ζε έκακ ηθάδμ επζπεζνήζεζξ επζεοιμφκ κα ιεβζζημπμζήζμοκ 

ηδκ απμδμηζηυηδηα ηςκ επεκδοιέκςκ ηεθαθαίςκ. Οζ αβμναζηέξ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ επζεοιμφκ κα αβμνάγμοκ πνμσυκηα ζηδκ ηαηχηενδ δοκαηή ηζιή 

ζηδκ μπμία μζ ακηαβςκζγυιεκεξ ζημκ ηθάδμ επζπεζνήζεζξ έπμοκ ηδκ ηαηχηενδ 

απμδεηηή απυδμζδ. Γζα κα ιεζχζμοκ ημ ηυζημξ, μζ αβμναζηέξ 

δζαπναβιαηεφμκηαζ βζα ακχηενδ πμζυηδηα ηαζ ηαθφηενα επίπεδα 

ελοπδνέηδζδξ, υπςξ ηαζ παιδθυηενεξ ηζιέξ. 

 Ζ απεζθή απυ ηα οπμηαηάζηαηα πνμσυκηα. Γφμ πνμσυκηα εεςνμφκηαζ 

οπμηαηάζηαηα, υηακ ημ έκα ιπμνεί κα ακηζηαηαζηήζεζ ημ άθθμ ζε ιζα 

ζοβηεηνζιέκδ πνήζδ. Ζ φπανλδ οπμηαηάζηαηςκ πνμσυκηςκ έπεζ άιεζδ 

επίδναζδ ζηδ γήηδζδ ηςκ πνμσυκηςκ ιζαξ επζπείνδζδξ. 

 Ζ έκηαζδ ημο ακηαβςκζζιμφ ακάιεζα ζηζξ οπάνπμοζεξ επζπεζνήζεζξ ζημκ 

ηθάδμ. Ζ έκηαζδ ημο ακηαβςκζζιμφ είκαζ απμηέθεζια ηςκ ηζκήζεςκ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ κα αεθηζχζμοκ ηδ εέζδ ημοξ ζηδκ αβμνά. οκήεςξ ηάεε 

ζδιακηζηή ζηναηδβζηή ηίκδζδ απυ ιζα επζπείνδζδ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηάπμζα 

ακηίδναζδ απυ ηζξ άθθεξ επζπεζνήζεζξ. Ακ δ έκηαζδ ημο ακηαβςκζζιμφ είκαζ 
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παιδθή, μζ επζπεζνήζεζξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα ορχζμοκ ηζξ ηζιέξ ηαζ κα 

αολήζμοκ ηδκ ηενδμθμνία ημοξ. Ακ δ έκηαζδ ημο ακηαβςκζζιμφ είκαζ ορδθή, 

ηυηε ιπμνεί κα οπάνλεζ ζδιακηζηυξ ακηαβςκζζιυξ πμο εα μδδβήζεζ ζε πυθειμ 

ηζιχκ, πενζμνίγμκηαξ ηδκ ηενδμθμνία ημοξ ηαζ ιεζχκμκηαξ ηα πενζεχνζα πμο 

ιπμνμφκ κα απμηηδεμφκ. 

 

 

 

 

Γζάβναιια 1.3. Μμκηέθμ Ακηαβςκζζηζηχκ Γοκάιεςκ (Porter) 

 

1.7 Γιαηηπήζιμο Ανηαγωνιζηικό Πλεονέκηημα  

 

Έκαξ απυ ημοξ ααζζηυηενμοξ ζημπμφξ ηςκ επζπεζνήζεςκ είκαζ δ δδιζμονβία 

ακηαβςκζζηζηχκ πθεμκεηηδιάηςκ δζυηζ απμηεθμφκ ηδκ «ιαβζά» βζα ηδκ ηαζκμημιία 

ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ ηδκ ιμκαδζηυηδηα έκακηζ ηςκ ακηαβςκζζηχκ ημοξ. Σμ 1985 μ 

Porter υνζζε ςξ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια: «ημ ζφκμθμ ηςκ λεπςνζζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ πμο θένεζ εζξ πέναξ ιζα επζπείνδζδ, μζ δναζηδνζυηδηεξ αοηέξ 

πενζθαιαάκμοκ ηα κέα ή αεθηζςιέκα ζοζηήιαηα μνβάκςζδξ, ιάνηεηζκβη, παναβςβήξ, 

ελοπδνέηδζδξ ηδξ πεθαηείαξ, πνμαθέρεςκ βζα ηζξ ελεθίλεζξ ηδξ αβμνάξ ηαζ βεκζηχξ ζε 

ηάεε ιμνθήξ ηαζκμημιία». Ο υνμξ αοηυξ, ακαδείπηδηε ζδζαίηενα φζηενα απυ ηδκ 

έηδμζδ ημο αζαθίμο ημο Michael Porter (1985) «Competitive Advantage: Creating 

and Sustaining Superior Performance», αέααζα ηαζ άθθμζ βκςζημί ενεοκδηέξ είπακ 

επζζδιάκεζ ηδκ ζπμοδαζυηδηα ηςκ ακηαβςκζζηζηχκ πθεμκεηηδιάηςκ πνζκ απυ ημκ 
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Porter, υπςξ μ Penrose (1959), μ Ansoff (1965), ηαζ μ Andrews (1971) αθθά ηαζ πζμ 

πνυζθαημζ υπςξ μ Caves (1984), μ Spence (1984), μ Barney (1986) ηαζ μ Flint 

(2000). 

Σα δζαηδνήζζια ακηαβςκζζηζηά πθεμκεηηήιαηα, είκαζ ηα πθεμκεηηήιαηα 

εηείκα πμο δδιζμονβμφκ δζανηή μζημκμιζηή πνυμδμ βζα ηδκ επζπείνδζδ, 

πενζθαιαάκμκηαξ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ δ επζπείνδζδ ακηαβςκίγεηαζ ιέζα ζηδκ 

αβμνά, ζηζξ ηζιέξ, ζηδκ πμζυηδηα ηαηαζηεοήξ, ζηζξ οπδνεζίεξ, ζηδκ πμζηζθία ηςκ 

πνμσυκηςκ ηθπ. Φοζζηά, μζ παναπάκς πανάβμκηεξ ιπμνμφκ κα ακηζβναθμφκ εφημθα 

ηαζ ζπεηζηά βνήβμνα απυ ημοξ ακηαβςκζζηέξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ηα πναβιαηζηά μθέθδ 

απμννέμοκ υηακ μζ ακηαβςκζζηέξ δεκ ιπμνμφκ εφημθα κα ακηζβνάρμοκ αοηυ πμο ιζα 

επζπείνδζδ έπεζ δδιζμονβήζεζ ηαζ είκαζ ιμκαδζηυ ζηδκ αβμνά. 

 

1.8 Βαζικέρ ηπαηηγικέρ Ανηαγωνιζμού καηά Porter 

φιθςκα ιε ημκ Porter ιζα επζπείνδζδ ιπμνεί κα ακαπηφλεζ ιζα ζηναηδβζηή πμο 

ζημπεφεζ ζηδκ εδναίςζδ ιίαξ ηενδμθυναξ ηαζ εκζζποιέκδξ εέζδξ απέκακηζ ζηζξ 

δοκάιεζξ ημο ακηαβςκζζιμφ. Ο ίδζμξ πνμηείκεζ ηνεζξ ααζζηέξ ζηναηδβζηέξ ιεηαλφ ηςκ 

μπμίςκ ιζα επζπείνδζδ - ζφιθςκα ιε ημοξ ζηυπμοξ ηαζ ηζξ δοκαηυηδηέξ ηδξ - ηαθείηαζ 

κα επζθέλεζ πνμηεζιέκμο κα οπενζζπφζεζ ημο ακηαβςκζζιμφ. 

ηναηδβζηή παιδθμφ ηυζημοξ ή δβεζίαξ ηυζημοξ (Cost Leadership) 

Ζ ζηναηδβζηή αοηή αημθμοεείηαζ απυ ιία επζπείνδζδ, πμο έπεζ ςξ ζηυπμ κα 

λεπενάζεζ ημοξ ακηαβςκζζηέξ ηδξ επζηοβπάκμκηαξ παιδθυηενμ ηυζημξ ζηδκ παναβςβή 

ηςκ πνμσυκηςκ ή ηςκ οπδνεζζχκ πμο πνμζθένεζ. Ζ ηθαζζηή ζηναηδβζηή δβεζίαξ 

ηυζημοξ ακαθένεηαζ ζηδκ πνμζθμνά απθχκ ηαζ ζοκδεζζιέκςκ πνμσυκηςκ ζε 

ηοπζημφξ πεθάηεξ ζηα πθαίζζα ιζαξ ιεβάθδξ αβμνάξ-ζηυπμο. Σμ πθεμκέηηδια 

ηυζημοξ πμο έπεζ ιζα επζπείνδζδ ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ζηδ αεθηίςζδ ηδξ απυδμζήξ 

ηδξ, εθυζμκ δεκ είκαζ οπμπνεςιέκδ κα πνμζθένεζ ηα πνμσυκηα ηδξ ζε ζδιακηζηά 

παιδθυηενδ ηζιή απυ αοηή ηςκ ακηαβςκζζηχκ ηδξ.  

ηναηδβζηή δζαθμνμπμίδζδξ (Differantiation) 

Ζ ζηναηδβζηή ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ εζηζάγεηαζ ζηδκ παναβςβή πνμσυκηςκ ή 

οπδνεζζχκ, πμο είκαζ ιμκαδζηά ηαζ δφζημθα ακηζβνάρζια απυ ημοξ ακηαβςκζζηέξ. 

οκήεςξ είκαζ ορδθήξ πμζυηδηαξ ηαζ απεοεφκμκηαζ ζε ηαηακαθςηζηυ ημζκυ πμο έπεζ 
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ηδ δοκαηυηδηα ηαζ είκαζ δζαηεεεζιέκμ κα ηαηααάθεζ επζπθέμκ πνήιαηα βζα κα ηα 

απμηηήζεζ. Ζ επζθμβή ηδξ ζηναηδβζηήξ αοηήξ απαζηεί επεκδφζεζξ ζηδκ ηεπκμθμβία ηαζ 

ζηδκ ένεοκα.  Ο πανάβςκ ηυζημξ ίζςξ δεκ είκαζ ηυζμ ζδιακηζηυξ αθθά δεκ αβκμείηαζ. 

πμο οπάνπμοκ πενζεχνζα ιείςζδξ ημο ηυζημοξ, δ επζπείνδζδ εηιεηαθθεφεηαζ ηάεε 

εοηαζνία υπζ υιςξ ζε αάνμξ ηδξ πμζυηδηαξ. Ο ζοκδοαζιυξ υθςκ ηςκ παναπάκς δίκεζ 

ζηδκ εηαζνεία ζζπονυ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια έκακηζ ηςκ άθθςκ εηαζνεζχκ ημο 

ηθάδμο.  

ηναηδβζηή εζηίαζδξ (Focus) 

Ζ ηνίηδ ηαηδβμνία ζηναηδβζηήξ ακαθένεηαζ ζηδκ επζθμβή ηδξ επζπείνδζδξ κα 

εζηζάζεζ ηζξ πνμζπάεεζεξ ζε έκα ιζηνυ ηιήια ηδξ αβμνάξ. Σμ ηιήια αοηυ ηδξ αβμνάξ 

ιπμνεί κα πνμζδζμνίγεηαζ βεςβναθζηά π.π. ζηα πθαίζζα ημο κμιμφ ζημκ μπμίμ εδνεφεζ 

δ επζπείνδζδ. Δπίζδξ, δ επζθμβή ημο ηιήιαημξ ηδξ αβμνάξ ιπμνεί κα αθμνά έκα 

ζοβηεηνζιέκμ αβμναζηζηυ ημζκυ ιε ηάπμζεξ ζδζαίηενεξ ακάβηεξ, επζεοιίεξ, επίπεδμ 

ιυνθςζδξ ή αβμναζηζηή δφκαιδ. Ζ ζηναηδβζηή αοηή ιπμνεί κα οπμζηδνζπεεί ιε 

ζηναηδβζηή παιδθμφ ηυζημοξ ή ιε ζηναηδβζηή δζαθμνμπμίδζδξ ή ιε ζοκδοαζιυ ηαζ 

ηςκ δφμ.  

 

 

 

 

 Γζάβναιια 1.4. Βαζζηέξ Ακηαβςκζζηζηέξ ηναηδβζηέξ ημο Porter 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΓΝΧΗ & 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 
 

2.1 Πληποθοπία 

2.1.1 Ση Δίλαη Πιεξνθνξία 

ηδ πενίπηςζδ ημο υνμο «Πθδνμθμνία» ιία ακαγήηδζδ ακαδεζηκφεζ πμθθαπθμφξ 

μνζζιμφξ ηαζ αζοιθςκία ςξ πνμξ ημ επζζηδιμκζηυ ζδιαζζμθμβζηυ θμνηίμ ηδξ 

έκκμζαξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ δεκ εηπθήζζεζ ηαεχξ, ή έκκμζα πθδνμθμνία απμδίδεζ ή 

ηαημπηεφεζ, ηαηά πενίπηςζδ, δζαθμνεηζηά πνίζιαηα ή εηθάκζεζξ ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ. Αθμνά: 

 

 ζ‟ έκα κμδιαηζηυ πενζεπυιεκμ, δδθαδή ημ ζδιαίκμκ «πθδνμθμνία» ζζμφηαζ ιε 

έκα «κυδια», ηάπμζα «ζδιαζία» ή έκα «ιήκοια». 

 ζε ιία δζαδζηαζία δ μπμία εηδδθχκεηαζ ιε ηδ πνάλδ ηδξ πθδνμθυνδζδξ πμο 

δζεκενβεί έκα οπμηείιεκμ πνμξ έκα άθθμ ηαζ ιε ηδκ έκκμζα ηδξ νμήξ ή 

ακηαθθαβήξ ηςκ πθδνμθμνζχκ απυ ηάπμζμκ ή απυ ηάηζ πνμξ ηάπμζμκ. 

 ηδ ζοζηδιζηή δμιή ημο επζημζκςκζαημφ πενζαάθθμκημξ, δδθαδή ημ „ηφηθςια 

ηδξ επζημζκςκίαξ‟ , ιέζα ζημ μπμίμ ηζκείηαζ δ πθδνμθμνία ζηδκ αέκαδ νμή 

ηδξ. Ζ ζοζηδιζηή αοηή δμιή ακαθένεηαζ, αηυια, ζηα ηεπκζηά επζημζκςκζαηά 

ζοζηήιαηα αοηά ηαεαοηά. ε αοηά πενζθαιαάκμκηαζ ηα δζαιεηαημιζζηζηά 

δίηηοα, μζ ελμπθζζιμί πμο επελενβάγμκηαζ, απμεδηεφμοκ ηαζ ακηακαηθμφκ 

δεδμιέκα (ηάιενεξ, πμιπμί, δθεηηνμκζημί οπμθμβζζηέξ, η.α.) ηαζ μζ πακηυξ 

είδμοξ ζοζηεοέξ πμο εκζςιαηχκμοκ ιζηνμ-επελενβαζηέξ (υπςξ 

ηδθεπεζνζζηήνζα).  

Οζ αθθαβέξ πμο έπμοκ ζδιεζςεεί ζημ πθδνμθμνζαηυ-ηεπκμθμβζηυ ηαεεζηχξ ηα 

ηεθεοηαία 50 πνυκζα, έπμοκ, ακαιθίαμθα, επζδνάζεζ ηαζ ζηα ηνία πνίζιαηα, πςνίξ κα 

αβκμμφιε ή κα παναηάιπημοιε ηδκ φπανλδ ηάπμζμο ή ηδκ εκδεπυιεκδ ζοκφθακζή 

ημοξ. Ζ απμζπαζιαηζηή ακηίθδρδ ηδξ έκκμζαξ «πθδνμθμνία», ζήιενα πενζζζυηενμ 

πανά πμηέ, ηαείζηαηαζ πνμαθδιαηζηή. Ζ πμθοζοκεεηυηδηα ηδξ έκκμζαξ ακηακαηθά, 

επμιέκςξ, ηδκ πμθοπθμηυηδηα ημο ίδζμο ημο θαζκυιεκμο ημ μπμίμ ζδιαημδμηεί ηαζ 

ιαξ μδδβεί ζηδκ ακάβηδ βζα δζεπζζηδιμκζηή πνμζέββζζδ ημο πεδίμο ηςκ πθδνμθμνζχκ 

ηαζ επζημζκςκζχκ. Δπζηοβπάκμκηαζ, έηζζ, πθδνέζηενα δ ηαηακυδζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ 

ηαζ ηςκ πθαζζίςκ ιέζα ζηα μπμία ηζκείηαζ, δ ενιδκεία ηςκ θαζκυιεκςκ πμο 
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εκενβμπμζεί, εκχ ελδβμφκηαζ μζ αθθαβέξ ζηζξ μπμίεξ πνςηαβςκζζημφκ ηα 

πθδνμθμνζαηά αβαεά ηαζ μζ μπμίεξ είκαζ πθδεςνζζηζηέξ ηαζ εηνδηηζηέξ.  

 

Πθδνμθμνία ζοκζζηά μηζδήπμηε είκαζ θμνηζζιέκμ ιε κυδια. Ζ πθδνμθμνία 

μθείθεζ κα πανέπεζ ιζα «είδδζδ» δδθαδή κα πνμζημιίγεζ ιζα εζδμπμζυ δζαθμνά ζε 

ζπέζδ ιε ηα πνμδβμοιέκςξ βκςζηά, εζδάθθςξ εηπίπηεζ ζε ημζκμημπία. Βέααζα, δ 

πνυζθδρδ ηδξ ζδιαζίαξ δεκ είκαζ πμηέ αοημκυδηα δεδμιέκδ, ζηαηζηή, ιμκμζήιακηδ 

ηαζ αδζαπναβιάηεοηδ. Σμοκακηίμκ, ζοκανηάηαζ, εζδζηά, ιε ημ ηάεε λεπςνζζηυ 

οπμηείιεκμ πμο ηδ ζοθθαιαάκεζ επδνεαζιέκμ απυ ηζξ δζηέξ ημο πνμζθαιαάκμοζεξ 

ηαζ ενιδκεοηζηέξ πνμδζαεέζεζξ ιε απμηέθεζια, αηεκίγμκηαξ ηδ πναβιάηεοζδ ημο 

ιδκφιαημξ απυ ηδ πθεονά ημο δέηηδ, κα δζαπζζηχκμοιε υηζ ημ κυδια ηαζ δ ζδιαζία 

δεκ είκαζ «θζλ», δεκ είκαζ ζηαεενά, αθθά δοκαιζηά. Χζηυζμ, οπάνπμοκ υνζα ζηδκ 

εκδεπμιεκζηυηδηα αοηή ηαεχξ είκαζ αέααζμ υηζ έκα κυδια δεκ ιπμνεί κα 

πνμζθαιαάκεζ ακελάκηθδημ ανζειυ ακαβκχζεςκ, πςνίξ κα ηαηαννέεζ ημ 

επζημζκςκζαηυ ηφηθςια, δδθαδή δ εειεθζχδδξ δζαδζηαζία ζοκεκκυδζδξ.  

 

φιθςκα ιε ηδ «ιαεδιαηζηή εεςνία ηδξ επζημζκςκίαξ» ηςκ Shannon ηαζ Weaver 

δ πθδνμθμνία είκαζ έκα ζοιαάκ πμο ιεζχκεζ ηδκ ααεααζυηδηα ακαθμνζηά ι‟ έκα 

δεδμιέκμ πενζαάθθμκ. Ζ ίδζα δ πνάλδ ηδξ επζημζκςκίαξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ ακάβηδ 

βζα ιείςζδ ηδξ ααεααζυηδηαξ ηαζ απυ ηδκ ακάβηδ βζα απμηεθεζιαηζηή δνάζδ 

πνμζηαζίαξ ή εκίζποζδξ ημο εβχ. Ζ πθδνμθμνία είκαζ αοηυ «πμο βζα έκακ 

παναηδνδηή ή δέηηδ πμο ανίζηεηαζ ζε ιζα ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία οπάνπμοκ 

ημοθάπζζημκ δφμ πζεακά εκδεπυιεκα, απαθείθεζ ιζα ααεααζυηδηα ή επζθφεζ έκα 

δίθδιια, δδθαδή οπμηαεζζηά ημ άβκςζημ ιε βκςζηυ ηαζ ημ ααέααζμ ιε αέααζμ».  

 

2.1.2 Υαξαθηεξηζηηθά Γλσξίζκαηα Σεο Πιεξνθνξίαο 

Οζ πθδνμθμνίεξ ,μζ μπμίεξ εζζνέμοκ ηαζ βίκμκηαζ ακηζηείιεκμ επελενβαζίαξ ζε ιία 

εηαζνεία, δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ ςξ πνμξ ηδκ αλία ηαζ ηδκ πμζυηδηα. Σα 

παναηηδνζζηζηά εηείκα πμο ηζξ δζαπςνίγμοκ, απμηεθμφκ ααζζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ 

πθδνμθμνζχκ, μζ μπμίεξ ημοξ πνμζδίδμοκ αλία ηαζ είκαζ δ αηνίαεζα, δ πενζεηηζηυηδηα, 

δ ζοκάθεζα, μ πνμκζηυξ μνίγμκηαξ, δ πνμέθεοζδ, δ πθδνυηδηα ηαζ δ έβηαζνδ δζάεεζή 

ημοξ ,ηαζ πανμοζζάγμκηαζ ζοκμπηζηά παναηάης. 
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  Αθξίβεηα: είκαζ μ ααειυξ ηαηά πυζμκ δ πθδνμθμνία απεζημκίγεζ ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα ηαζ είκαζ αθδεήξ. Ζ αηνζαήξ πθδνμθμνία πνέπεζ κα 

ακηζηαημπηνίγεζ ηδκ αθήεεζα ηαζ ηδκ πζζηυηδηα ιίαξ ηαηάζηαζδξ, εκυξ ένβμο 

ή ιζαξ θεζημονβίαξ. ε αοηυ παίγεζ ιεβάθμ νυθμ ηαζ δ ζφκδεζδ ηδξ 

πθδνμθμνίαξ ιε ηα δεδμιέκα, ηαεχξ ηαζ δ επελενβαζία ηαζ μ 

ιεηαζπδιαηζζιυξ αοηχκ ζε πθδνμθμνία. Ζ μνεή ηαζ αηνζαήξ πθδνμθμνία 

ιπμνεί ηαζ κα αλζμπμζδεεί ηαηάθθδθα ζηδ δζαδζηαζία θήρδξ απμθάζεςκ 

πςνίξ κα μδδβήζεζ ζε εκδεπυιεκα θάεδ ή θακεαζιέκεξ πνμαθέρεζξ. Ακηίεεηα 

δ ακαηνζαήξ πθδνμθμνία ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί θακεαζιέκα ηαζ κα ιδκ 

βίκεζ αλζμπμζήζζιμξ πυνμξ βζα ηδκ επζπείνδζδ. 

 

 

  Πεξηεθηηθόηεηα: δ πμζμηζηή πθδνμθμνία είκαζ δοκαηυ κα ανίζηεηαζ ζε 

ιμνθή ακαθμβζηή, δδθαδή κα είκαζ ζοκεπήξ ηαζ κα αθθάγεζ μιαθά, εκχ 

ηαοηυπνμκα ιπμνεί κα πάνεζ έκακ άπεζνμ ανζειυ πζεακχκ ηζιχκ. Απυ ηδκ 

άθθδ πθεονά, δ πμζμηζηή πθδνμθμνία ιπμνεί κα έπεζ ρδθζαηή ιμνθή, μπυηε 

ιπμνεί κα πάνεζ έκα πεπεναζιέκμ ανζειυ πζεακχκ ηζιχκ ηαζ μ πνυκμξ είκαζ 

δζαηνζηυξ. Ζ πμζμηζηή πθδνμθμνία, ακηίεεηα ιε ηδκ πμζμηζηή ιπμνεί κα 

πενζβνάθεζ έκα ηνζηήνζμ ή πμζμηζηυ παναηηδνζζηζηυ.  

 

 

  πλάθεηα: έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία ζηδκ πνήζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ ζηδ θήρδ 

απμθάζεςκ. ¨ηακ μζ αηνζαείξ πθδνμθμνίεξ δεκ έπμοκ άιεζδ ζπέζδ ιε ημ 

πνυαθδια πμο πνέπεζ κα επζθοεεί, είκαζ πζεακυ κα εηηνέρμοκ ηδκ πνμζμπή 

ημο απμδέηηδ ηαζ κα ιδκ μδδβήζμοκ ζηδκ θήρδ ηδξ ζςζηήξ απυθαζδξ. 

Δπζπθέμκ, θυβς ηςκ ζοκεπχξ ιεηαααθθυιεκςκ ζοκεδηχκ, ηυζμ ζημ πχνμ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ, υζμ ηαζ ζημκ ημιέα ηδξ ακάπηολδξ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ηδξ 

πθδνμθμνίαξ ηαζ επζημζκςκίαξ, οπάνπεζ πενίπηςζδ ιία πθδνμθμνία ιε άιεζδ 

ζοκάθεζα ιε έκα εέια, ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο κα ιδκ έπεζ πθέμκ ηυζμ 

άιεζδ ζοκάθεζα ιε ημ ίδζμ εέια. 

 

  Υξνληθόο Οξίδνληαο: ηδξ πθδνμθμνίαξ. Κάπμζα πθδνμθμνία ιπμνεί κα 

ακαθένεηαζ ζημ πανυκ, ζημ πανεθευκ ή ζημ ιέθθμκ. Ζ ακαθμνά ζημ πανεθευκ 

αμδεά ζηζξ πνμαθέρεζξ ιίαξ επζπείνδζδξ βζα ηδκ πμνεία μζημκμιζηχκ 
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ιεηααθδηχκ πμο ηδκ εκδζαθένμοκ, π.π. ηένδδ, πςθήζεζξ, ηζιέξ ακηαβςκζζηχκ, 

ηθπ. Οζ πνμαθέρεζξ αοηέξ, ηαεχξ ηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ιεθθμκηζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ πμο αθμνμφκ ιία επζπείνδζδ δζεοημθφκμοκ ημκ πνμβναιιαηζζιυ 

βζα ακάπηολδ κέςκ πνμσυκηςκ, επέηηαζδ ηδξ δοκαιζηυηδηαξ παναβςβήξ, 

είζμδμ ζε κέεξ αβμνέξ, πνυζθδρδ επζπθέμκ πνμζςπζημφ, η.α. 

 

 

  Πξνέιεπζε: είκαζ δ πδβή απυ ηδκ μπμία πανάβεηαζ δ πθδνμθμνία. Παίγεζ 

νυθμ ημ ζζημνζηυ ηδξ πθδνμθυνδζδξ ζηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδ πνδζζιυηδηα ιίαξ 

πθδνμθμνίαξ. Ζ πδβή ηδξ πθδνμθμνίαξ ιπμνεί κα ανίζηεηαζ είηε εκηυξ, είηε 

εηηυξ ηδξ εηαζνίαξ, δδθαδή κα πνμένπεηαζ απυ πνμιδεεοηέξ, ζοκενβάηεξ, 

πεθάηεξ, ηθπ. 

 

 

  Πιεξόηεηα: ζδιαίκεζ ηαηά πυζμ ιία πθδνμθμνία πενζέπεζ υθα ηα ζημζπεία 

πμο είκαζ απαναίηδηα ηαζ απαζημφκηαζ απυ ημκ εηάζημηε πνήζηδ ηδξ. Ηδζαίηενα 

βζα ηδ θήρδ ηδξ ζςζηήξ απυθαζδξ, δ πθδνυηδηα ηδξ πθδνμθμνίαξ είκαζ 

ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ ηαζ δεκ εα πνέπεζ ζε ηαιία πενίπηςζδ δ πθδνμθμνία 

πμο πανάβεηαζ κα είκαζ απμημιιέκδ απυ ηα οπυθμζπα ζημζπεία ηδξ. Σδκ πθήνδ 

ηαζ μθμηθδνςιέκδ πθδνμθμνία, πμθθέξ θμνέξ είκαζ δφζημθμ κα ηδκ 

απμηηήζμοιε ζημκ επζεοιδηυ ααειυ. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ, ιία θφζδ είκαζ 

κα ακαγδηάιε δζαδζηαζίεξ ηαζ ζοζηήιαηα, ηα μπμία κα ιαξ πανέπμοκ υζμ ημ 

δοκαηυ πθδνέζηενδ πθδνμθυνδζδ. 

 

 

  Έγθαηξε δηάζεζε: εκκμμφιε ηαηά πυζμ δ πθδνμθμνία είκαζ δζαεέζζιδ ηδ 

πνμκζηή ζηζβιή πμο είκαζ απαναίηδηδ ηαζ απαζηείηαζ. Πθδνμθμνίεξ πμο ιπμνεί 

κα έπμοκ ιεβάθδ αλία, υηακ είκαζ δζαεέζζιεξ ζημ ζςζηυ πνυκμ ιπμνεί κα 

πάζμοκ υθδ ημοξ ηδκ αλία ιεηά απυ ιε δεδμιέκδ πνμκζηή ζηζβιή. Απυ ηδκ 

άθθδ πθεονά, υηακ δ πθδνμθμνία πμο απαζηείηαζ δεκ δζαηίεεηαζ έβηαζνα ζημκ 

πνήζηδ, ηυηε εκδέπεηαζ κα ημο είκαζ άπνδζηδ, ιε απμηέθεζια ηδκ ζπαηάθδ 

πνυκμο, ηυζημοξ ηαζ πνμζπάεεζαξ. Ζ ηαεοζηένδζδ ζηδκ πανμπή ηαζ 

επελενβαζία ιζαξ πθδνμθμνίαξ ιεζχκεζ ζε ιζηνυ ή ιεβάθμ ααειυ ηδκ αλία ηαζ 

ηα μθέθδ ηδξ. 
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2.1.3 Η Πιεξνθνξία ηηο Δπηρεηξήζεηο  

Με ημκ υνμ Πθδνμθμνία εκκμμφιε ηα δεδμιέκα ηα μπμία έπμοκ οπμζηεί ηάπμζμο 

είδμοξ επελενβαζία, χζηε κα έπμοκ ηδκ έκκμζα βζα ημκ απμδέηηδ ηαζ αλία βζα ηζξ 

απμθάζεζξ ή ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ επζπείνδζδξ.  Άνα, πνυηεζηαζ βζα επελενβαζιέκα 

δεδμιέκα, ηα μπμία ιπμνμφκ κα ενιδκεοημφκ ηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ απυ ημκ 

απμδέηηδ ημοξ πνμηεζιέκμο κα θδθεεί ιία απυθαζδ , δ μπμία εα αολήζεζ ηδκ αλία 

ηδξ επζπείνδζδξ. 

Ζ πθδνμθμνία έπεζ παναηηδνζζηεί ςξ μ έηημξ πυνμξ ιίαξ επζπείνδζδξ, ιεηαλφ 

ηςκ πέκηε άθθςκ πυνςκ, μζ μπμίμζ είκαζ μζ άκενςπμζ, μζ ιδπακέξ, ηα οθζηά, ημ πνήια 

ηαζ δ δζμίηδζδ. Ζ πθδνμθμνία πνδζζιεφεζ ζηδκ οπμαμήεδζδ ηςκ πέκηε αοηχκ πυνςκ, 

ζοιιεηέπμκηαξ ζημ ζοκημκζζιυ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ζημκ 

έθεβπμ ημοξ απυ ημ ηαηχηενμ ιέπνζ ημ ακχηενμ δζμζηδηζηυ επίπεδμ.  

Ζ πθδνμθμνία είκαζ μ πανάβμκηαξ ή μ ζοκηεθεζηήξ εηείκμξ ηδξ παναβςβήξ, μ 

μπμίμξ πνμζεέηεζ αλία ζε έκα οθζηυ, ζε έκα άημιμ ή ζε ιία δζαδζηαζία. ιςξ, ζε 

ακηίεεζδ ιε ημοξ άθθμοξ παναβςβζημφξ ζοκηεθεζηέξ, μζ πθδνμθμνίεξ είκαζ ιδ 

ακαθχζζιεξ. Γδθαδή, δ πνήζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ ζε ιία δναζηδνζυηδηα είκαζ δοκαηυ 

κα ιεζχζεζ ημ ηεθάθαζμ ή ημ οθζηυ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ 

δναζηδνζυηδηα, δεκ μδδβεί υιςξ απαναίηδηα ηαζ ζε ιείςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ 

πθδνμθμνζχκ πμο είκαζ δζαεέζζιεξ. 

Ανβά αθθά ζηαεενά μζ επζπεζνήζεζξ ακαβκςνίγμοκ ηδκ πθδνμθμνία ςξ 

ηεθάθαζμ ζηναηδβζηήξ ζδιαζίαξ. Λίβεξ έπμοκ ακηζιεηςπίζεζ ηδκ πθδνμθμνία ςξ 

«πενζμοζζαηυ ζημζπείμ», αθθά οπάνπεζ ιζα μιάδα ακενχπςκ ζε πθήεμξ 

επζπεζνήζεςκ, πμο ακαβκςνίγμοκ ηδ ζηναηδβζηή ηδξ ζδιαζία. Σα ακχηενα ζηνχιαηα 

ηδξ ζενανπίαξ δέπμκηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ αοηή ηδκ άπμρδ. Πχξ ανπίγεζ ιζα 

επζπείνδζδ κα ακηζιεηςπίγεζ ηδκ πθδνμθμνία ςξ πενζμοζζαηυ ζημζπείμ; Σμ πνχημ 

αήια είκαζ μ ζπεδζαζιυξ ζηναηδβζηήξ ηαζ ανπζηεηημκζηήξ βζα ηδκ πθδνμθμνία ηαζ μ 

ηαεμνζζιυξ ηςκ ηακυκςκ δζαπείνζζήξ ηδξ. Αοηυ απαζηεί ηδ ζοκενβαζία ημο Σιήιαημξ 

Πθδνμθμνζηήξ ιε ημκ Δπζπεζνδζζαηυ Σμιέα, απυ ηδ ιία βζαηί ηα μνβακςηζηά ηαζ 

πμθζηζηά εέιαηα είκαζ ελίζμο ζδιακηζηά ιε ηα ηεπκμθμβζηά. Απυ ηδκ άθθδ ημ Σιήια 

Πθδνμθμνζηήξ πνέπεζ κα ηαηακμήζεζ ηζξ ακάβηεξ ημο Δπζπεζνδζζαημφ, χζηε κα 

ιπμνέζεζ κα θζθηνάνεζ ηα δεδμιέκα πμο πνεζάγμκηαζ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 

επζπεζνδιαηζηχκ πνμαθδιάηςκ. 
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2.2 Γνώζη 

2.2.1 Οξηζκόο 

Ζ βκχζδ (knowledge) είκαζ δ ηαηακυδζδ ηαζ μ πεζνζζιυξ ηςκ βεβμκυηςκ ηαζ ηςκ 

πθδνμθμνζχκ πμο θαιαάκμκηαζ οπυ ιμνθή ειπεζνίαξ, ηνίζδξ, ιάεδζδξ ηαζ 

ελεζδίηεοζδξ. Δίκαζ μζ αθήεεζεξ, ηα πζζηεφς, μζ απυρεζξ, μζ ηνίζεζξ, μζ ιεεμδμθμβίεξ, 

μζ ηεπκζηέξ πμο ηαηέπμοκ μζ άκενςπμζ ή ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα πνμηεζιέκμο 

κα πνμζθάαμοκ, κα ακαθφζμοκ, κα αλζμθμβήζμοκ πθδνμθμνίεξ ηαζ κα ζοκεέζμοκ, κα 

ζπεδζάζμοκ, κα οθμπμζήζμοκ, κα παναημθμοεήζμοκ ηαζ κα πνμζανιυζμοκ 

ζοβηεηνζιέκεξ εκένβεζεξ. Οοζζαζηζηά, μ υνμξ βκχζδ πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα 

πενζβνάρεζ ηδκ ηαηακυδζδ ιζαξ πναβιαηζηυηδηαξ, εκυξ ακηζηεζιέκμο ή εκυξ 

βεβμκυημξ. 

Υςνίγεηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ: 

o Σδκ ξεηή (explicit) γλώζε δ μπμία είκαζ ζαθχξ ηαηαβεβναιιέκδ, απμηηάηαζ 

ζοζηδιαηζηά, ακαηαθείηαζ, ιεηαθένεηαζ ηαζ επακαπνδζζιμπμζείηαζ εφημθα. 

o Σδκ άξξεηε (tacit - implicit) γλώζε δ μπμία απμηηάηαζ ιέζς ειπεζνζχκ ηαζ 

ανίζηεηαζ μοζζαζηζηά ζημ ιοαθυ ηαζ ζηδ δζαίζεδζδ ηςκ ακενχπςκ πςνίξ κα 

είκαζ ηαηαβεβναιιέκδ. Ζ άννδηδ βκχζδ ιεηαθένεηαζ δφζημθα ηαζ ιυκμ ιε 

ηδκ πνμζςπζηή επζημζκςκία  

Απυ ηδκ μπηζηή ηδξ Πθδνμθμνζηήξ, δ βκχζδ εεςνείηαζ ςξ ιζα ελεθζβιέκδ ιμνθή 

πθδνμθμνίαξ ή ηαζ δεδμιέκςκ, δ μπμία ακ αλζμπμζδεεί ηαηάθθδθα βζα 

επζπεζνδιαηζημφξ ζημπμφξ ιπμνεί κα επζθένεζ πθεμκεηηήιαηα ηαζ μθέθδ.  

Δπίζδξ, είκαζ δοκαιζηή ηαζ ελεθίζζεηαζ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ πθδνμθμνία πμο 

ιε ημ πέναζια ημο πνυκμο θεείνεηαζ ηαζ απαλζχκεηαζ. Ζ ιεηαηνμπή ηςκ δεδμιέκςκ 

ζε πθδνμθμνία ηαζ δ ιεηαηνμπή ηδξ πθδνμθμνίαξ ζε βκχζδ είκαζ ιία πμθφπθμηδ 

δζαδζηαζία ιε αιθίαμθμ απμηέθεζια. Σα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα έπμοκ ηδ 

δοκαηυηδηα κα απθμπμζήζμοκ αοηή ηδκ δζαδζηαζία. Γζαεέημοκ ελαζνεηζηέξ 

δοκαηυηδηεξ βζα ηδ δζαπείνζζδ δεδμιέκςκ ηαζ ηδ ιεηαηνμπή ημοξ ζε πνήζζιδ 

πθδνμθμνία, παναιέκμκηαξ υιςξ θζβυηενμ απμηεθεζιαηζηά βζα ηδ δζαπείνζζδ ηδξ 

βκχζδξ. 

2.2.2 Γηαρείξηζε Γλώζεο 

Ο υνμξ «δζαπείνζζδ βκχζδξ» (knowledge management) πνδζζιμπμζείηαζ πμθθέξ 

θμνέξ ιε αζάθεζα, βζα κα πενζβνάρεζ έκα ιεβάθμ ανζειυ επζπεζνδιαηζηχκ πναηηζηχκ 
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ηαζ πνμζεββίζεςκ πμο αθμνμφκ ζηδ δδιζμονβία, ζηδκ επελενβαζία, ηαζ ζηδ δζάποζδ 

βκχζδξ ηαζ ηεπκμβκςζίαξ. Πμθθμί εεςνδηζημί ακαθοηέξ ημο ιάκαηγιεκη εεςνμφκ υηζ 

δ θνάζδ «δζαπείνζζδ βκχζδξ» απμηεθεί μλφιςνμ, ζημ ααειυ πμο είκαζ ελαζνεηζηά 

δφζημθδ (ακ υπζ αδφκαηδ) δ εθανιμβή ηεπκζηχκ ηαζ ζοζηδιάηςκ δζμίηδζδξ ζε ηάηζ 

πμο δεκ είκαζ πεζνμπζαζηυ ηαζ ανίζηεηαζ ηονίςξ ζηδ βκχζδ πμο έπμοκ μζ άκενςπμζ.  

Ο ζηυπμξ, υιςξ, ηδξ ζφβπνμκδξ ακηζιεηχπζζδξ βζα ηδ δζαπείνζζδ ηδξ βκχζδξ 

δεκ είκαζ δ έιθαζδ ζε ιεευδμοξ δζμίηδζδξ ακενχπζκμο δοκαιζημφ - αθθά δ 

δδιζμονβία εηείκμο ημο επζπεζνδιαηζημφ πενζαάθθμκημξ πμο εα δζεοημθφκεζ ηαζ εα 

οπμζηδνίλεζ ιε ζοζηδιαηζηυ ηνυπμ ηζξ δζαδζηαζίεξ ακάπηολδξ ηδξ βκχζδξ, ιε ηεθζηυ 

ζημπυ ηδκ δδιζμονβία επζπεζνδιαηζηήξ αλίαξ. πεηζηυξ είκαζ ηαζ μ μνζζιυξ πμο έπεζ 

δζαηοπςεεί απυ ημ πακ-εονςπασηυ consortium εηαζνζχκ Know-Net: «Η δηαρείξηζε 

γλώζεο είλαη κία λέα δηνηθεηηθή πξαθηηθή (management discipline) πνπ αθνξά ζηε 

ζπζηεκαηηθή θαη ζπιινγηθή δεκηνπξγία, δηάρπζε θαη ρξήζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

γλώζεο, κε ζθνπό ηε ξηδηθή βειηίσζε ηεο νξγαλσηηθήο απνδνηηθόηεηαο, ηε βειηίσζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο».  

Ζ δζαπείνζζδ βκχζδξ ζδιαημδμηεί ιία κέα, μθζζηζηή ακηζιεηχπζζδ ημο 

ηεκηνζημφ νυθμο ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ βκχζδξ ζημ ηνυπμ ενβαζίαξ ηδξ ζφβπνμκδξ 

επζπείνδζδξ.  Αξ ζδιεζςεεί υηζ πανυηζ μζ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ δζαπείνζζδξ βκχζδξ δεκ 

είκαζ ηαζκμφνβζεξ (μνζζιέκεξ ιεθέηεξ πνμζμιμζάγμοκ ημοξ ιμκαπμφξ ζηα ιεζαζςκζηά 

ιμκαζηήνζα ιε ημοξ πνχημοξ ενβάηεξ βκχζδξ – knowledge workers), μζ ζφβπνμκεξ 

ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ ζημοξ ηθάδμοξ ηδξ πθδνμθμνζηήξ ηαζ ηςκ επζημζκςκζχκ 

επζηνέπμοκ ηδ ζαθέζηενδ μνζμεέηδζδ ηδξ δζαπείνζζδξ βκχζδξ.  

Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ ημ ιμκηέθμ δζαπείνζζδξ ηδξ βκχζδξ πμο έπεζ ακαπηοπεεί 

απυ ημ Κέκηνμ Παναβςβζηυηδηαξ ηαζ Πμζυηδηαξ ηςκ Ζ.Π.Α. (American Productivity 

and Quality Center). ημ ιμκηέθμ αοηυ πνμζδζμνίγμκηαζ ηέζζεξηο θαηαιπηηθνί 

παξάγνληεο (enabling factors) γηα ηελ επηηπρή δηαρείξηζε γλώζεο: ε εγεζία, ε 

επηρεηξεκαηηθή θνπιηνύξα, ην ζύζηεκα κέηξεζεο ηεο απόδνζεο θαη ε ηερλνινγία, 

υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημ παναηάης δζάβναιια.  
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Γζάβναιια 2.1 Παξάγνληεο επηηπρίαο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο γλώζεο 

 

φιθςκα ιε ζεζνά ιεθεηχκ, ηα πλεονεκηήμαηα ηηρ διασείπιζηρ γνώζηρ ιπμνμφκ 

κα ζοκμρζζεμφκ ςξ ελήξ: 

 Ζ εκίζποζδ ηδξ ηαζκμημιίαξ μδήβδζε ζε επζηάποκζδ ηδξ νμήξ ηδξ 

πθδνμθμνίαξ εκηυξ ηδξ επζπείνδζδξ 

 Δλαζηίαξ ημο αολδιέκμο υβημο πθδνμθμνζχκ, δ απμηεθεζιαηζηή δζαπείνζζή 

ημοξ ιέζα απυ ηαηάθθδθα δμιδιέκα δίηηοα ηαζ νμέξ απέηηδζε ιεβάθδ 

ζδιαζία 

 Αολήεδηε δ αίζεδζδ ζημ πνμζςπζηυ υηζ δ αλία ηδξ επζπείνδζδξ έβηεζηαζ 

ηονίςξ ζημ βκςζηζηυ ηδξ ηεθάθαζμ ηαζ υπζ απμηθεζζηζηά ζημοξ μζημκμιζημφξ 

πυνμοξ πμο δζαεέηεζ 

Έηζζ, βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ πμο ηδκ εθάνιμζακ, δ δζαπείνζζδ βκχζδξ δεκ έβζκε 

άθθδ ιζα εκδμεηαζνζηή δζαδζηαζία, αθθά ακηίεεηα έκαξ κέμξ ηνυπμξ θεζημονβίαξ, ιζα 

κέα ακηίθδρδ βζα ημκ ηνυπμ δμοθεζάξ ηαζ ηδ θεζημονβία ηδξ επζπείνδζδξ ζημκ 21μ 

αζχκα. 

 

    Πένα υιςξ απυ ηα εεςνδηζηά πθεμκεηηήιαηα, μζ ίδζεξ ιεθέηεξ ηαηέβναρακ 

ηαζ ανζειδηζηά ζημζπεία ζπεηζηά ιε ηζξ επζπεζνήζεζξ πμο εθάνιμζακ ηδ δζαπείνζζδ 

βκχζδξ, ηα μπμία είκαζ πμθφ εκδζαθένμκηα. φιθςκα ιε ηζξ εηαζνίεξ πμο ζοιιεηείπακ 
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ζε ένεοκα, δ δζαπείνζζδ βκχζδξ είπε απμηέθεζια κα εκζζποεεί δ ζοκενβαζία ακάιεζα 

ζηα ηιήιαηα (83%), κα ιεζςεεί ημ θεζημονβζηυ ηυζημξ (67%) ηαζ κα δμεεί 

ιεβαθφηενδ πνμζηζεέιεκδ αλία ζημοξ πεθάηεξ (74%). Γεκ είκαζ ηοπαίμ υηζ ηέζζενζξ 

ζηζξ πέκηε επζπεζνήζεζξ απάκηδζακ πςξ εεςνμφκ ηδ δζαπείνζζδ βκχζδξ ζηναηδβζηυ 

πθεμκέηηδια. Δπίζδξ, πενίπμο 78% ηςκ επζπεζνήζεςκ εεςνμφκ υηζ πάκμοκ 

επζπεζνδιαηζηέξ εοηαζνίεξ επεζδή δεκ εηιεηαθθεφμκηαζ επανηχξ πθδνμθμνίεξ ήδδ 

δζαεέζζιεξ, ηονίςξ ιέζς ημο Γζαδζηηφμο. 

 

2.3 Πληποθοπιακή Σεσνολογία (Information Technology) - ΙΣ 

Ακαιθζζαήηδηα δ πθδνμθμνία ηαζ δ βκχζδ ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζηδκ αφλδζδ ηδξ 

αλίαξ ιίαξ επζπείνδζδξ ηαζ ζηδκ απυηηδζδ ζοβηνζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ, υηακ έπεζ 

πνμδβδεεί δ μνεή δζαπείνζζδ ηαζ δ αλζμπμίδζδ ημοξ ιέζς ηςκ ηαηάθθδθςκ 

εθανιμβχκ ηαζ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ. Ζ μνεμθμβζηή εκζςιάηςζδ ηςκ 

ζοζηδιάηςκ δζαπείνζζδξ ηςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ ηδξ βκχζδξ ζηδ θεζημονβία ηδξ 

επζπείνδζδξ απαζηεί αθ' εκυξ ηδκ δζαεεζζιυηδηα ηςκ ηαηάθθδθςκ ηεπκμθμβζχκ ηαζ 

ηδξ απαναίηδηδξ ηεπκμβκςζίαξ ηαζ αθεηένμο ηδ ζοιιεημπή ηςκ ακενςπίκςκ πυνςκ, 

δδθαδή ημο πνμζςπζημφ πμο ειπθέηεηαζ ζηδ δζαδζηαζία αοηή. 

 

φιθςκα ιε ηδκ Έκςζδ Σεπκμθμβίαξ ηδξ Πθδνμθμνζηήξ ηδξ Αιενζηήξ 

(Information Technology Association of America – ITAA), δ 

ΠθδνμθμνζαηήΣεπκμθμβία είκαζ δ ιεθέηδ, μ ζπεδζαζιυξ, δ ακάπηολδ, δ εθανιμβή, δ 

οπμζηήνζλδ ή δ δζαπείνζζδ ηςκ ααζζζιέκςκ ζε Ζ/Τ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ, 

ηαζ εζδζηυηενα μζ εθανιμβέξ θμβζζιζημφ, ημ οθζηυ ιένμξ ηςκ Ζ/Τ, ηαεχξ ηαζ ημ 

οθζηυ ιένμξ ηςκ ηδθεπζημζκςκζχκ. Με θίβα θυβζα δ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία 

αζπμθείηαζ ιε ηδ πνήζδ ημο οθζημφ ηαζ ημο θμβζζιζημφ ηςκ Ζ/Τ, χζηε κα 

ιεηαηναπεί, κα απμεδηεοηεί, κα πνμζηαηεοηεί, κα επελενβαζηεί, κα ιεηααζααζηεί ηαζ 

κα ακαηηδεεί δ πθδνμθμνία ιε αζθάθεζα 

 

Ζ  Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία δδιζμονβεί ηζξ ζδιακηζηέξ εοηαζνίεξ βζα ηζξ 

εηαζνίεξ κα απμημιίζμοκ έκα ζηναηδβζηυ πθεμκέηηδια πένα απυ ημοξ ακηαβςκζζηέξ 

ηαζ απμηεθεί έκα απυ ηα ενβαθεία πμο δζαεέημοκ ηα ζηεθέπδ βζα κα ακηζιεηςπίζμοκ 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=973
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ιε επζηοπία ηζξ αθθαβέξ. Ζ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία ακαθένεηαζ ζηδκ ηεπκμθμβία, 

ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημ οθζηυ (hardware), ζημ θμβζζιζηυ (software) ηαζ ζηα 

ηδθεπζημζκςκζαηά δίηηοα. Δίκαζ πανάθθδθα ηαζ ακηζθδπηή (ιε ημοξ ελοπδνεηδηέξ, 

ημοξ Ζ/Τ, ημοξ δζαιμζναζηέξ ηαζ ηα ηαθχδζα δζηηφμο) ηαζ ιδ ακηζθδπηή (π.π. ιε ημ 

θμβζζιζηυ ηάεε ηφπμο). Ζ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία δζεοημθφκεζ ηδκ ηηήζδ, ηδκ 

επελενβαζία, ηδκ απμεήηεοζδ, ηδ δζακμιή ηαζ ημκ ηαηαιενζζιυ ηδξ πθδνμθμνίαξ ηαζ 

μπμζμοδήπμηε άθθμο ρδθζαημφ πενζεπμιέκμο. 

Ακηί ημο υνμο Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία (IT) πνδζζιμπμζείηαζ ζοπκά μ υνμξ 

Πθδνμθμνζαηή ηαζ Σδθεπζημζκςκζαηή Σεπκμθμβία (Information & Communication 

Technology – ICT), χζηε κα ημκζζηεί δ ζφβηθζζδ ηδξ παναδμζζαηήξ Πθδνμθμνζαηήξ 

Σεπκμθμβίαξ ηαζ ηςκ ηδθεπζημζκςκζχκ, πμο παθζυηενα εεςνμφκηακ λεπςνζζηέξ 

εκυηδηεξ. φιθςκα ιε ημ Τπμονβείμ Βζμιδπακίαξ ηδξ Μεβάθδξ Βνεηακίαξ, 

“Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία (Information Technology) είκαζ μ ζοκδοαζιυξ ηνζχκ 

οθζζηάιεκςκ ηεπκμθμβζχκ, ηςκ Ζ/Τ, ηςκ ηδθεπζημζκςκζχκ ηαζ ημο αοημιαηζζιμφ 

βναθείμο. Δπδνεάγεζ ημκ ηνυπμ γςήξ, ενβαζίαξ ηαζ ροπαβςβίαξ, ηαεχξ ηαζ ηδ 

δοκαηυηδηα ακηαβςκζζιμφ ζηδκ πθδνμθμνζαηή ημζκςκία”. Σα παναηηδνζζηζηά πμο 

δζέπμοκ ημκ παναπάκς μνζζιυ, απμηεθμφκ ηδκ ηεκηνζηή ζδέα ημο υνμο 

Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία ηαζ είκαζ:  

 Ο ζπλδπαζκόο δηαθνξεηηθώλ ηερλνινγηώλ: Θα πνέπεζ κα ζοκδοάγμκηαζ 

πθέμκ δζαθμνεηζηέξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ κα απμηεθμφκ ηδκ οπμδμιή πάκς ζηδκ 

μπμία εα ακαπηοπεμφκ μζ επζπεζνδιαηζηέξ ζηναηδβζηέξ ηαζ εα αζηείηαζ δ 

δζμίηδζδ ηδξ επζπείνδζδξ. Αοηέξ μζ ηεπκμθμβίεξ είκαζ ηςκ Ζ/Τ, ηςκ 

ηδθεπζημζκςκζχκ ηαζ ημο αοημιαηζζιμφ βναθείςκ. 

 Η επξεία θαη δηεηζδπηηθή επίδξαζε ζηελ θνηλσλία: Μενζημί απυ ημοξ 

ηφνζμοξ πανάβμκηεξ βζα ηζξ εθανιμβέξ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ είκαζ 

μζ άκενςπμζ, μζ ζδέεξ ημοξ ηαζ δ ενιδκεία ηςκ δεδμιέκςκ. Άνα εα πνέπεζ κα 

θαιαάκεηαζ οπυρδ ηαζ μ ακενχπζκμξ πανάβμκηαξ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 : ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 
 

3.1 ηπαηηγική ημαζία Σηρ Πληποθοπιακήρ Σεσνολογίαρ 

 

H ζηναηδβζηή ζδιαζία ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ ανπίγεζ κα ακαβκςνίγεηαζ ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα. Γζαπζζηχκεηαζ δδθαδή, υηζ μ ζηναηδβζηυξ νυθμξ ηδξ 

Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ ζηδκ επίηεολδ  ηςκ επζπεζνδζζαηχκ ζηυπςκ είκαζ πμθφ 

ζδιακηζηυξ. Ζ παναδμζζαηή βκχζδ είκαζ υηζ δ ζηναηδβζηή βεκκά ηδ δμιή, δ μπμία 

ηαεμνίγεζ ζηδ ζοκέπεζα ημ είδμξ ημο πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ πμο απαζηείηαζ. 

ήιενα, ζζπφεζ επίζδξ ημ ακηίζηνμθμ , υηζ δδθαδή ηα πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ 

βεκκμφκ, δδιζμονβμφκ ζηναηδβζηή . 

Οζ Brancheau ηαζ Wetherbe, ζε ιεθέηδ ημοξ εςνμφκ πςξ μ ζηναηδβζηυξ 

πνμβναιιαηζζιυξ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ  ηαζ δ πνήζδ ηςκ ηεθεοηαίςκ 

ζηδκ επίηεολδ ακηαβςκζζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ απμηεθμφκ ηα δφμ ζδιακηζηυηενα 

γδηήιαηα. Ο κέμξ ζηναηδβζηυξ νυθμξ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ, ακαβηάγεζ ηδ 

δζμίηδζδ κα ηδ δζαπεζνζζηεί ιε έκακ ηνυπμ πμο εα ιεβζζημπμζήζεζ ηζξ  δοκαηυηδηέξ 

ηδξ.  Πνέπεζ κα παναημθμοεμφκηαζ θμζπυκ μζ ζοκεπείξ ελεθίλεζξ ηαζ κα αλζμθμβείηαζ μ 

ακηίηηοπμξ πμο έπμοκ ζηδκ επζπείνδζδ. Πνέπεζ κα πνμζδζμνζζημφκ μζ ηαηάθθδθεξ 

εθανιμβέξ πμο είηε δζεοημθφκμοκ, είηε μδδβμφκ ηδ ζηναηδβζηή ιζαξ επζπείνδζδξ. 

Δθυζμκ θμζπυκ έπμοκ πνμζδζμνζζηεί αοηέξ μζ ζηναηδβζηέξ εθανιμβέξ, πνέπεζ κα 

ακαπηοπεμφκ ηαζ κα εθανιμζημφκ ηαηά ηνυπμ έβηαζνμ ηαζ μζημκμιζηχξ απμδμηζηυ. 

ε ιζα απυ ηζξ πνχηεξ πνμζπάεεζεξ κα ενεοκδεεί δ ζφκδεζδ ιεηαλφ ηδξ 

ηεπκμθμβίαξ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ηδξ εηαζνζηήξ ζηναηδβζηήξ, μ King 

ακαθένεδηε ζε ιζα δζαδζηαζία ιέζς ηδξ μπμίαξ ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα 

ιπμνμφκ κα εοεοβναιιζζημφκ χζηε κα οπμζηδνίλμοκ ημοξ εηαζνζημφξ ζηυπμοξ ηαζ ηδ 

ζηναηδβζηή. Αοηή δ πνμζέββζζδ έπεζ οζμεεηδεεί απυ ηδκ IBM. φιθςκα ιε αοηή ηδκ 

πνμζέββζζδ , έκα πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια  εα εηπθδνχζεζ ημκ ηαηάθθδθμ νυθμ ημο 

ζε ιζα εηαζνία, εάκ δ εηαζνζηή ζηναηδβζηή πνδζζιμπμζείηαζ ςξ  αάζδ βζα ηδ 

ζηναηδβζηή ακάπηολδξ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ. Αοηή δ άπμρδ ζηδ ζοκέπεζα 

επεηηάεδηε ,ηαεχξ ελεηάζηδηε ηαζ ημ ακηίζηνμθμ. Γδθαδή  υπζ ιυκμ πνέπεζ δ 

εηαζνζηή ζηναηδβζηή κα επδνεάγεζ ημκ πνμβναιιαηζζιυ ηςκ πυνςκ πθδνμθμνζαηχκ 
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ζοζηδιάηςκ, αθθά μζ πυνμζ αοημί εα πνέπεζ κα ελεηαζημφκ  βζα ημκ πζεακυ ακηίηηοπυ 

ημοξ ζηδ επζπεζνδζζαηή ζηναηδβζηή. 

Οζ Gersein ηαζ Reisman πνυηεζκακ υηζ ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα εα πνέπεζ 

κα ακηζιεηςπίγμκηαζ ςξ ιζα πςνζζηή «επζπεζνδζζαηή μκηυηδηα» ιέζα ζημκ 

μνβακζζιυ. Τπμεέημοκ υηζ, ςξ πςνζζηή μκηυηδηα πμο ελανηάηαζ απυ ημ οπυθμζπμ ηδξ 

επζπείνδζδξ, ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ακαβηάγμκηαζ κα θάαμοκ οπυρδ ηα 

επζπεζνδιαηζηά εκδζαθένμκηα ηδξ οπυθμζπδξ επζπείνδζδξ ηαζ κα ιδκ είκαζ εζηζαζιέκα 

ζηδκ ηεπκμθμβία αοηή ηαεαοηή. Αοηή δ ζδέα έπεζ πνμηαεεί επίζδξ ηαζ έπεζ ακαπηοπεεί 

πεναζηένς απυ ημοξ  McFarland ηαζ McKenney, μζ μπμίμζ ήηακ ιεηαλφ ηςκ πνχηςκ 

πμο ακαβκχνζζακ ημ κέμ ζηναηδβζηυ νυθμ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ. O 

Strassman (1985) οπμζηδνίγεζ υηζ μζ ζηναηδβζηέξ πηοπέξ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ 

Σεπκμθμβίαξ ελδβμφκηαζ ηαθφηενα ακαθμνζηά ιε ηδκ επζννμή ημοξ ζηα επζπεζνδζζαηά 

απμηεθέζιαηα, υπςξ ηζξ αθθαβέξ ζημ ιενίδζμ αβμνάξ, ηδ αεθηζςιέκδ πμζυηδηα ηςκ 

πνμσυκηςκ, ηδκ αολακυιεκδ δζείζδοζδ ζηδκ αβμνά, ηα ορδθυηενα πενζεχνζα ηένδμοξ 

ηαζ ηδ αεθηζςιέκδ ελοπδνέηδζδ πεθαηχκ. 

Ζ ζηναηδβζηή ζδιαζία ηδξ πθδνμθμνζηήξ ααζίγεηαζ ζηα παναηάης βεβμκυηα (Earl, 

1989):  

  μζ επεκδφζεζξ ζε Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία είκαζ ζοκήεςξ ιεβάθμοξ ηυζημοξ 

  δ πνήζδ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ είκαζ ηνίζζιδξ ζδιαζίαξ 

  δ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ζηναηδβζηυ υπθμ ζηδκ 

ελέθζλδ εκυξ μνβακζζιμφ 

  δ πνήζδ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ επδνεάγεζ υθα ηα επίπεδα ημο 

management  

  δ εθανιμβή ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ ιπμνεί κα δζαθμνμπμζήζεζ ηδκ 

νμή πθδνμθμνζχκ ζ' έκακ μνβακζζιυ 

   δ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία επδνεάγεζ ηαζ επδνεάγεηαζ απυ πμθθμφξ 

ημζκςκζημφξ πανάβμκηεξ (π.π. πνμιδεεοηέξ οθζημφ, εηαζνίεξ παναβςβήξ 

θμβζζιζημφ, ηναηζημφξ μνβακζζιμφξ πμο πεζνίγμκηαζ εεζιζηά εέιαηα, 

ηαηακαθςηέξ, ηθπ) 

  δ δζαπείνζζδ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ.  
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3.2 ηπαηηγική Πληποθοπιακήρ Σεσνολογίαρ (Information 

Technology Strategy) 

 

Ζ ζηναηδβζηή Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ είκαζ πανυιμζα ιε ηδκ επζπεζνδζζαηή 

ζηναηδβζηή. Ζ δζαθμνά έβηεζηαζ ζημ υηζ δ πνχηδ εζηζάγεζ είκαζ ζοβηεηνζιέκα ζηδκ 

ηεπκμθμβία. οβηεηνζιέκα  ιζα ζηναηδβζηή Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ … 

 ελεηάγεζ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ μνβακςηζηχκ πυνςκ οθζημφ ηαζ θμβζζιζημφ ηαζ 

επζηνέπεζ ζηζξ επζπεζνήζεζξ κα οπμζηδνίλμοκ ηζξ πνμβναιιαηζζιέκμοξ αθθαβέξ 

ζε ιεθθμκηζηέξ ηαηεοεφκζεζξ ηαζ πυνμοξ. (Broadbent & Weill, 1993, King, 

1978  Henderson & Vankatraman, 1993  Gadiesh & Gilbert, 2001) 

 ηαεμνίγεζ πχξ εα πνδζζιμπμζδεεί δ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία χζηε κα 

δζεοημθφκεζ ηδκ δθεηηνμκζηή επζημζκςκία ηαζ κα οπμζηδνίλεζ ηζξ δζαδζηαζίεξ 

ηαζ ακάβηεξ ηδξ επζπείνδζδξ. (Broadbent & Weill, 1993  Henderson & 

Venkatraman, 1993  Clark, 1989  Gadiesh & Gilbert, 2001) 

 ηαεμνίγεζ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ δεδμιέκςκ, πμο έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδ 

ζοβηέκηνςζδ, ηδκ απμεήηεοζδ ηαζ ηδκ πανμοζίαζδ αοηχκ. (Broadbent & 

Weill, 1993) 

 ηαεμνίγεζ ηζξ εζςηενζηέξ ηαζ ελςηενζηέξ επζπεζνδζζαηέξ ζπέζεζξ, πνμηεζιέκμο 

κα ηηζζηεί μ ζφκδεζιμξ ιεηαλφ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηςκ πνμιδεεοηχκ. 

(Henderson & Vankatraman, 1993) 

 πενζθαιαάκεζ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ ακενςπίκςκ πυνςκ Πθδνμθμνζαηήξ 

Σεπκμθμβίαξ βζα κα ελαζθαθίζεζ υηζ ζοιθςκμφκ ιε ηδ ζηναηδβζηή 

Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ ηδξ επζπείνδζδξ. (Henderson & Vankatraman, 

1993) 

 εκενβεί ςξ ζηναηδβζηυ επζπεζνδζζαηυ ενβαθείμ, απεζημκίγμκηαξ ηδ ζπέζδ 

ιεηαλφ ηδξ επζπεζνδζζαηήξ ζηναηδβζηήξ ηαζ ηδξ ζηναηδβζηήξ Πθδνμθμνζαηήξ 

Σεπκμθμβίαξ. (Simons & Davila, 1998  Kantrow, 1980  Haeckel & Nolan, 

1993). 

φιθςκα ιε ηα παναπάκς ζημζπεία : 

Η ζηξαηεγηθή Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο είλαη έλα ζηξαηεγηθό επηρεηξεζηαθό 

εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θηίζεη κηα κειινληηθή πνξεία θαη εμεηάδεη ηε 

ρξήζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πόξσλ Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο, ησλ ζρέζεσλ 
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επηρεηξεζηαθήο Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο (εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ) θαη ηε ξνή 

θαη  απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηώλ ζε όιε ηελ επηρείξεζε. 

3.3 Πληποθοπιακά ζςζηήμαηα 

 

3.3.1 Ση Δίλαη Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα 

φιθςκα ιε ημκ Laudon, (2006) έκα πληποθοπιακό ζύζηημα ιπμνεί κα μνζζηεί 

ηεπκζηά ςξ έκα ζύλνιν αιιεινζρεηηδόκελσλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζπιιέγνπλ ή 

αλαθηνύλ, επεμεξγάδνληαη, απνζεθεύνπλ θαη δηαλέκνπλ πιεξνθνξίεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηνλ έιεγρν ζε έλαλ νξγαληζκό. Σα 

πθδνμθμνζηά ζοζηήιαηα ιπμνμφκ κα αμδεήζμοκ ηα ζηεθέπδ ηαζ ημ πνμζςπζηυ ζηδκ 

ακάθοζδ πνμαθδιάηςκ, ζηδκ απεζηυκζζδ ζφκεεηςκ εειάηςκ ηαζ ζηδ δδιζμονβία 

κέςκ πνμσυκηςκ. Σνεζξ είκαζ μζ δναζηδνζυηδηεξ ιε ηζξ μπμίεξ έκα πθδνμθμνζαηυ 

ζφζηδια πανάβεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο πνεζάγεηαζ μ μνβακζζιυξ βζα κα θαιαάκεζ 

απμθάζεζξ, κα εθέβπεζ θεζημονβίεξ, κα ακαθφεζ πνμαθήιαηα ηαζ κα δδιζμονβεί κέα 

πνμσυκηα ή οπδνεζίεξ. Αοηέξ μζ δναζηδνζυηδηεξ είκαζ δ είζοδορ (input), δ 

επεξεπγαζία (processing) ηαζ δ έξοδορ (output).  

Ζ είζοδορ ζοθθαιαάκεζ ή ζοθθέβεζ πνςημβεκή δεδμιέκα ιέζα απυ ημκ 

μνβακζζιυ ή απυ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ ημο. Ζ επεξεπγαζία ιεηαηνέπεζ αοηήκ ηδκ 

πνςημβεκή είζμδμ ζε ιζα πζμ ηαηακμδηή ιμνθή. Ζ έξοδορ ιεηαθένεζ ηζξ 

επελενβαζιέκεξ πθδνμθμνίεξ ζημοξ ακενχπμοξ ή ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο εα ηζξ 

πνδζζιμπμζήζμοκ. Σέθμξ, ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα πνεζάγμκηαζ επίζδξ 

αναπληποθόπηζη (feedback), δ μπμία είκαζ έλμδμξ πμο επζζηνέθεζ ζηα ηαηάθθδθα 

ιέθδ ημο μνβακζζιμφ βζα κα ηα αμδεήζεζ κα αλζμθμβήζμοκ ή κα δζμνεχζμοκ ηδ θάζδ 

ηδξ εζζυδμο (K. Laudon & J. Laudon, 2006). 

Σμ Πθδνμθμνζαηυ φζηδια πανέπεζ πθδνμθμνίεξ πμο πνεζάγμκηαζ ζημ 

ζπεδζαζιυ ηαζ έθεβπμ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ιζαξ εηαζνείαξ, απυ ηδκ μνβάκςζδ ημο 

πνμζςπζημφ ιέπνζ ημκ ηνυπμ πνμχεδζδξ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ ηδξ. 

Καθφπηεζ υθα ηα δζμζηδηζηά ζενανπζηά επίπεδα, απυ ημκ πνυεδνμ ιέπνζ ημκ πζμ απθυ 

οπάθθδθμ, πενζθαιαάκεζ υθμοξ ημοξ ηφπμοξ δεδμιέκςκ ηαζ ιεηαθένεζ ηυζμ 

μζημκμιζηέξ, υζμ ηαζ άθθμο είδμοξ πθδνμθμνίεξ. 

Πνυηεζηαζ επμιέκςξ βζα έκα πμθοζφκεεημ ζφζηδια, ημ πθδνμθμνζαηυ 

ζφζηδια, ημ μπμίμ ηαθείηαζ κα ζηακμπμζήζεζ ηζξ μθμέκα αολακυιεκεξ απαζηήζεζξ ηςκ 

ζφβπνμκςκ επζπεζνήζεςκ βζα έθεβπμ ηαζ αεθηζζημπμίδζδ ηςκ δζενβαζζχκ ημοξ. 
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3.3.2 Πόξνη Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

 

Οζ ααζζημί πυνμζ εκυξ πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ είκαζ: μζ ακενχπζκμζ πυνμζ 

(ηεθζημί πνήζηεξ, εζδζημί ηδξ πθδνμθμνζηήξ), μζ οθζημί πυνμζ (ημ ζφκμθμ ζοζηεοχκ ημ 

μπμίμ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ εζζαβςβή ηδκ επελενβαζία ηαζ ηδκ απμεήηεοζδ ηςκ 

δεδμιέκςκ), μζ πυνμζ θμβζζιζημφ(πνμβνάιιαηα ηαζ δζαδζηαζίεξ) ηαζ μζ πυνμζ 

δεδμιέκςκ (αάζεζξ δεδμιέκςκ, αάζεζξ ιμκηέθςκ ηαζ αάζεζξ βκχζεςκ). 

1. ανθπώπινοι πόποι 

θα ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα πενζθαιαάκμοκ ακενχπμοξ ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηυ 

ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα είκαζ ημζκςκζηά ζοζηήιαηα. Οζ άκενςπμζ πμο 

ζοιιεηέπμοκ ζε έκα Π.. είκαζ είηε ηεθζημί πνήζηεξ είηε εζδζημί ηδξ πθδνμθμνζηήξ. 

 

 Οζ ηειηθνί ρξήζηεο είκαζ αοημί μζ μπμίμζ πνδζζιμπμζμφκ άιεζα ή έιιεζα (ηδκ 

πθδνμθμνία πμο αοηυ πανάβεζ) έκα Π... Οζ ηεθζημί πνήζηεξ ιπμνεί κα είκαζ 

ιδπακζημί, οπάθθδθμζ, θμβζζηέξ, δζμζηδηζημί, ηθπ. 

 Οζ εηδηθνί ηεο πιεξνθνξηθήο ακαπηφζζμοκ ηαζ πεζνίγμκηαζ ηα Π.. ημοξ 

εζδζημφξ πθδνμθμνζηήξ εκηάζζμκηαζ μζ ακαθοηέξ ζοζηδιάηςκ, μζ 

πνμβναιιαηζζηέξ, πεζνζζηέξ δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ, ηθπ. 

2. ςλικοί πόποι 

ημοξ οθζημφξ πυνμοξ ακήημοκ: 

 Σμ πιηθό (hardware) δδθ. ηα ζοζηήιαηα δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ ηα μπμία 

απμηεθμφκηαζ απυ ηεκηνζηή ιμκάδα επελενβαζίαξ, ηα πενζθενεζαηά 

(πθδηηνμθυβζμ, μευκδ, εηηοπςηήξ, ηθπ) ηαζ ηα δίηηοα ηδθεπζημζκςκζχκ 

 ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ (πανηί, 

ιαβκδηζηέξ ηαζκίεξ, ζηθδνμί δίζημζ, ηθπ). 

3. πόποι λογιζμικού 

Ο υνμξ αοηυξ είκαζ πμθφ βεκζηυξ ηαζ πενζθαιαάκεζ: 

  Σμ θμβηζκηθό ζπζηήκαηνο ημ μπμίμ εθέβπεζ ηαζ οπμζηδνίγεζ ηζξ θεζημονβίεξ 

ημο δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή θ.π ηα θεζημονβζηά ζοζηήιαηα 

 Σμ ινγηζκηθό εθαξκνγώλ ημ μπμίμ πανέπεζ ζημκ ηεθζηυ πνήζηδ ηδκ 

δοκαηυηδηα επελενβαζίαξ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο πνμαθήιαημξ (θπ πνμβνάιιαηα 

ακάθοζδξ πςθήζεςκ, πνμβνάιιαηα ιζζεμδμζίαξ, επελενβαζηέξ ηεζιέκμο). 
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 Σζξ δηαδηθαζίεο δδθαδή μδδβίεξ πνμξ ημοξ ακενχπμοξ πμο πνδζζιμπμζμφκ ημ 

πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια, υπςξ βζα πανάδεζβια ηζξ μδδβίεξ ζοιπθήνςζδξ ιίαξ 

θυνιαξ, ή μδδβίεξ πνήζδξ εκυξ πνμβνάιιαημξ. 

4. πόποι δεδομένων 

Σα δεδμιέκα απμηεθμφκ ζδιακηζηυ πυνμ βζα έκακ μνβακζζιυ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ 

δ δζαπείνζζδ ηςκ δεδμιέκςκ πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε ηνυπμ πμο κα επςθεθμφκηαζ 

υθμζ μζ ηεθζημί πνήζηεξ. Σα δεδμιέκα ιπμνμφκ κα πάνμοκ δζάθμνεξ ιμνθέξ 

(ηείιεκμ, εζηυκα, ήπμξ) ηαζ μνβακχκμκηαζ ζε: 

 Βάζεηο δεδνκέλσλ πμο απμεδηεφμοκ ηαζ δζαπεζνίγμκηαζ μνβακςιέκα 

δεδμιέκα, 

 Βάζεηο πξνηύπσλ πμο απμεδηεφμοκ ιαεδιαηζηά ηαζ θμβζηά πνυηοπα ηα μπμία 

πενζέπμοκ ζπέζεζξ, οπμθμβζζιμφξ ηαζ ακαθοηζηέξ ηεπκζηέξ ηαζ ηέθμξ 

 • Βάζεηο γλώζεσλ πμο απμεδηεφμοκ βεβμκυηα ηαζ ηακυκεξ βζα δζάθμνα 

πνμαθήιαηα. 

 

3.3.3 ηόρνη Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

 

Οζ ζδιακηζηυηενμζ ζημπμί ημοξ μπμίμοξ ελοπδνεηεί δ εθανιμβή ηςκ Πθδνμθμνζαηχκ 

οζηδιάηςκ ζε ιία επζπείνδζδ είκαζ: 

 

 Ζ δοκαηυηδηα ζοθθμβήξ ηαζ απμεήηεοζδξ ηςκ δεδμιέκςκ, ηα μπμία πνυηεζηαζ 

κα ιεηαζπδιαηζζεμφκ έπεζηα απυ επελενβαζία ζε πθδνμθμνίεξ. 

 Ζ επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ ιε ζημπυ ηδκ πανμπή πθδνμθυνδζδξ 

 Ζ πθδνμθυνδζδ αθμνά ημοξ ενβαγυιεκμοξ ηαζ ελοπδνεηεί ζηδκ ηαθφηενδ 

ηαζ απμδμηζηυηενδ ενβαζία ημοξ, ζηδκ αφλδζδ ηδξ εζςηενζηήξ επζημζκςκίαξ 

ηαζ ζηδ δζεοηυθοκζδ ηςκ ζοκαθθαβχκ ιεηαλφ ηςκ οπαθθήθςκ. 

 Ζ πθδνμθυνδζδ αθμνά ηαζ ηα ακχηενα ζηεθέπδ, ηαζ απμζημπεί ζηδκ υζμ ημ 

δοκαηυ πζμ μνεή ηαζ απμηεθεζιαηζηή θήρδ απμθάζεςκ ζηναηδβζηήξ 

ζδιαζίαξ. 

 Ζ μνβάκςζδ, πανμοζίαζδ ηαζ επζημζκςκία ηςκ πθδνμθμνζχκ ζε υθμοξ ημοξ 

ειπθεηυιεκμοξ εκηυξ ηαζ εηηυξ ηδξ επζπείνδζδξ. 

 Ζ αζθάθεζα ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο δζαννέμοκ, ιεηαδίδμκηαζ ηαζ 

επζημζκςκμφκηαζ εκηυξ ημο μνβακζζιμφ. 
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  Ζ πανμπή έβηονδξ ηαζ έβηαζνδξ πθδνμθυνδζδξ ζε υθα ηα εκδζαθενυιεκα 

ιένδ ηδξ επζπείνδζδξ. 

  Ζ ηαθφηενδ επζημζκςκία ηςκ ενβαγυιεκςκ ιε ελςηενζημφξ πνμιδεεοηέξ ηαζ 

πεθάηεξ (e-procurement, after sales service). 

 Ζ ιείςζδ ηςκ ζθαθιάηςκ ηαηά ηδκ παναβςβζηή δζαδζηαζία ή ηςκ θαεχκ 

ηαηά ηδκ ελοπδνέηδζδ ημο πεθάηδ. 

 Ζ απμθοβή πανακμήζεςκ ιεηαλφ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ δ ιείςζδ ηςκ 

αιθζζαδηήζεςκ, δζαθςκζχκ ηαζ ζοβηνμφζεςκ απυ ιένμοξ ημοξ 

 Ο ηαθφηενμξ έθεβπμξ υπζ ιυκμ ηςκ πθδνμθμνζχκ αθθά ηαζ υθςκ ηςκ 

εζςηενζηχκ δζενβαζζχκ ηδξ επζπείνδζδξ. 

 Ζ εοθοβζζία ζηδκ πανμπή ζφκεεηδξ πθδνμθυνδζδξ. 

 Ζ εθαπζζημπμίδζδ ημο ηυζημοξ θεζημονβίαξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πανέιααζδ ημο 

ακενχπζκμο πανάβμκηα βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ ζοκεπμφξ νμήξ ηςκ δεδμιέκςκ 

απυ ζφζηδια ζε ζφζηδια. 

 Ζ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηαζ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ οπαθθήθςκ. 

 Ζ εκδοκάιςζδ ημο ακενχπζκμο δοκαιζημφ ηαζ δ πανμπή ηζκήηνςκ ζημοξ 

οπαθθήθμοξ βζα ηαηάνηζζδ ηαζ αεθηίςζδ ηςκ ηεπκζηχκ ημοξ δελζμηήηςκ. 

 Βεθηίςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ εηπαίδεοζδξ ηαζ ηαηάνηζζδξ ημο πνμζςπζημφ (e-

learning) 

 Γζεοηυθοκζδ ηδξ νμήξ ηδξ πθδνμθμνίαξ απυ ηα ηαηχηενα πνμξ ηα ακχηενα 

ζενανπζηά επίπεδα ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ακηίζηνμθα 

 Ζ δοκαηυηδηα ζηακμπμίδζδξ ηςκ απαζηήζεςκ ηςκ δζεοεοκηζηχκ ζηεθεπχκ. 

 Ζ αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ ηαζ μ εηζοβπνμκζζιυξ ημο ενβαζζαημφ 

πενζαάθθμκημξ ηαζ δ αφλδζδ ηςκ πανμπχκ πνμξ ημοξ ενβαγυιεκμοξ. 

 Ζ εκεάννοκζδ ηαζ πανυηνοκζδ ημο πνμζςπζημφ βζα ζοκεπή αεθηίςζδ, 

επζιυνθςζδ ηαζ ελεζδίηεοζδ. 

 Δοηαζνίεξ βζα ηαζκμημιίεξ ιέζς ηδξ αεθηζζημπμίδζδξ ηςκ δζαδζηαζζχκ 

ακάθοζδξ ηαζ ένεοκαξ. 

 Πενζζζυηενεξ εοηαζνίεξ βζα απαζπυθδζδ, δδιζμονβία κέςκ επαββεθιάηςκ ηαζ 

εζδζημηήηςκ. 

 Καθφηενδ ηαζ πζμ αλζυπζζηδ αλζμθυβδζδ ημο πνμζςπζημφ ηδξ επζπείνδζδξ, 

θυβς ηςκ ηαθφηενςκ ιέζςκ εθέβπμο ηδξ ενβαζίαξ ηαζ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ 

ημοξ. 
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3.3.4 Ιεξάξρεζε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ αλά επίπεδν νξγαληζκνύ 

 

Δλαζηίαξ ηδξ φπανλδξ δζαθμνεηζηχκ ζοιθενυκηςκ, ελεζδζηεφζεςκ ηαζ επζπέδςκ ζηδκ 

επζπείνδζδ, οπάνπμοκ ακηίζημζπα δζαθμνεηζηά είδδ ζοζηδιάηςκ. Γεκ οπάνπεζ έκα ηαζ 

ιμκαδζηυ ζφζηδια ημ μπμίμ κα πανέπεζ υθεξ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο πνεζάγεηαζ δ 

επζπείνδζδ. Σα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ηαθμφκηαζ κα παίλμοκ έκακ ηνζπθυ νυθμ 

ζηδ ζφβπνμκδ επζπείνδζδ: ζε πνχημ επίπεδμ εα πνέπεζ κα οπμζηδνίλμοκ ηδκ 

ηαεδιενζκή ενβαζζαηή πναηηζηή, ζε δεφηενμ επίπεδμ εα πνέπεζ κα οπμζηδνίλμοκ ηαζ 

κα πνμςεήζμοκ ιε ζοκέπεζα ημοξ επζπεζνδιαηζημφξ ζηυπμοξ, εκχ ζε έκα ηνίημ 

επίπεδμ δ ηαηάθθδθδ εηιεηάθθεοζή ημοξ μθείθεζ κα πανέπεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ βζα ηδ 

δδιζμονβία κέςκ ζηναηδβζηχκ επζθμβχκ βζα ηδκ ακάπηολδ κέςκ πνμσυκηςκ ηαζ 

οπδνεζζχκ. 

Οζ ααζζημί ηφπμζ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ πμο ελοπδνεημφκ ηα δζαθμνεηζηά 

επίπεδα ημο μνβακζζιμφ είκαζ  

1. Σα ζοζηήιαηα ιεηηνπξγηθνύ επηπέδνπ (operational-level systems) 

2. Tα ζοζηήιαηα επηπέδνπ γλώζεο (knowledge-level systems) 

3. Σα ζοζηήιαηα δηνηθεηηθνύ επηπέδνπ (managment-level systems) 

4. Σα ζοζηήιαηα ζηξαηεγηθνύ επηπέδνπ (strategic-level systems) 

υπςξ θαίκεηαζ ηαζ απυ ημ παναηάης δζάβναιια. 

 

Γηάγξακκα 3.1 Σα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζηα δηάθνξα επίπεδα δηνίθεζεο ελόο 

νξγαληζκνύ 
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Σα ζοζηήιαηα θεζημονβζημφ επζπέδμο (operational-level systems) 

οπμζηδνίγμοκ ηα εηηεθεζηζηά ζηεθέπδ ζηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ ζημζπεζςδχκ 

δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ζοκαθθαβχκ ηδξ επζπείνδζδξ (π.π. πςθήζεζξ, εζζπνάλεζξ, 

ηαηαεέζεζξ, ιζζεμδμζία, πζζηςηζηέξ απμθάζεζξ ηαζ νμή οθζηχκ ζε έκα ενβμζηάζζμ). 

Ο ααζζηυξ ζημπυξ ηςκ ζοζηδιάηςκ ζε αοηυ ημ επίπεδμ είκαζ κα απακημφκ ζε 

ηνέπμοζεξ ενςηήζεζξ (π.π. πυζεξ πνχηεξ φθεξ οπάνπμοκ ζηδκ απμεήηδ ηθπ.) ηαζ κα 

παναημθμοεμφκ ηδ νμή ηςκ 

ζοκαθθαβχκ ηδξ επζπείνδζδξ.  

 

Tα ζοζηήιαηα επζπέδμο βκχζδξ (knowledge-level systems) αμδεμφκ ζηδκ 

πθδνμθυνδζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ. Ο ζημπυξ ηςκ ζοζηδιάηςκ βκχζδξ είκαζ κα 

αμδεήζμοκ ηδκ επζπείνδζδ ζημκ εκημπζζιυ, ηδκ μνβάκςζδ ηαζ ηδκ εκζςιάηςζδ κέςκ 

βκχζεςκ ζηδκ επζπείνδζδ ηαζ ζημκ πενζμνζζιυ ηδξ βναθεζμηναηίαξ.  

 

Tα ζοζηήιαηα δζμζηδηζημφ επζπέδμο (managment-level systems) αμδεμφκ 

ζηδκ ηαηαβναθή ηαζ ημκ απμηεθεζιαηζηυηενμ έθεβπμ, ζηδ θήρδ απμθάζεςκ αθθά ηαζ 

ζηζξ δζμζηδηζηέξ ενβαζίεξ ηςκ ιεζαίςκ ζηεθεπχκ. Σμ ααζζηυ ενχηδια ζημ μπμίμ 

ηαθείηαζ κα δχζεζ απάκηδζδ έκα ηέημζμ ζφζηδια είκαζ ημ ελήξ: Γμοθεφεζ 

απμηεθεζιαηζηά δ επζπείνδζδ; Σα ζοζηήιαηα δζμίηδζδξ ηοπζηά πανέπμοκ πενζμδζηέξ 

ακαθμνέξ πανά ακαθμνέξ ηδξ ζηζβιήξ ζπεηζηά ιε ηδ θεζημονβία ηδξ επζπείνδζδξ. 

Πανάδεζβια ηέημζμο ζοζηήιαημξ είκαζ έκα ζφζηδια εθέβπμο ιεηαεέζεςκ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ζε άθθεξ πυθεζξ, ημ μπμίμ ηαηαβνάθεζ ηδκ ζοκμθζηή ιεηαηίκδζδ, ηα 

έλμδα ηαζ ηδκ εφνεζδ ηαζκμφνβζαξ ζηέβδξ βζα ημοξ ενβαγυιεκμοξ ζε υθα ηα ηιήιαηα 

ηδξ επζπείνδζδξ, ζδιεζχκμκηαξ ηζξ οπεναάζεζξ ζηα έλμδα ημο πνμτπμθμβζζιμφ.  

 

Σα ζοζηήιαηα ζηναηδβζημφ επζπέδμο (strategic-level systems) οπμζηδνίγμοκ 

ηαζ ζπεηίγμκηαζ ιε απμθάζεζξ πμο αθθάγμοκ ζδιακηζηά ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 

θεζημονβεί ηαζ δναζηδνζμπμζείηαζ ιζα επζπείνδζδ. Βμδεμφκ ηα ακχηενα ζηεθέπδ κα 

ακηζιεηςπίζμοκ ηαζ κα αζπμθδεμφκ ιε ζηναηδβζηά γδηήιαηα ηαζ ιαηνμπνυεεζιεξ 

ηάζεζξ, ηυζμ ιέζα ζηδκ επζπείνδζδ υζμ ηαζ ζημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ ηδξ. Ζ ηφνζα 

θνμκηίδα ημοξ είκαζ κα ζοβηνίκμοκ ηζξ αθθαβέξ ζημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ ιε ηζξ 

οθζζηάιεκεξ μνβακςηζηέξ δοκαηυηδηεξ. Γίκμοκ θφζεζξ ζε ενςηήιαηα ημο ηφπμο πμζα 

πνμσυκηα εα πνέπεζ κα απμζονεμφκ απυ ηδκ παναβςβή ζε πέκηε πνυκζα ηαζ ιε πμζα 
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ηαζκμφνζα εα πνέπεζ κα ακηζηαηαζηαεμφκ. Απυ ημκ ιαηνμπνυεεζιμ αοηυ ζπεδζαζιυ 

δ επζπείνδζδ ακηθεί ημκ αναποπνυεεζιμ πνμβναιιαηζζιυ, ημκ πνμτπμθμβζζιυ ηαζ 

ημκ ηαηαιενζζιυ ηςκ ένβςκ. Σα ζοζηήιαηα αοηά αμδεάκε ηζξ επζπεζνήζεζξ κα 

ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ αθθαβέξ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ζηζξ πνμηθήζεζξ ηςκ 

ακηαβςκζζηχκ ημοξ ηαζ επίζδξ εκεαννφκμοκ ηδκ ηαζκμημιία. 

 

3.3.5 Οη 6 Βαζηθνί Σύπνη Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

 

Πζμ ακαθοηζηά, εα ιπμνμφζαιε κα πενζβνάρμοιε ηζξ ηαηδβμνίεξ πθδνμθμνζαηχκ 

ζοζηδιάηςκ μζ μπμίεξ οπδνεημφκ ηα δζάθμνα επίπεδα εκυξ μνβακζζιμφ, υπςξ 

θαίκεηαζ ζημ παναηάης δζάβναιια  : 

 

 

Γηάγξακκα 3.2 Σα δηάθνξα είδε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ θαη πνηα επίπεδα 

εμππεξεηνύλ ζε έλαλ νξγαληζκό 
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Transaction  processing systems (TPS): είκαζ ηα ααζζηά επζπεζνδζζαηά 

ζοζηήιαηα ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε θεζημονβζηυ επίπεδμ. Πνυηεζηαζ βζα 

δθεηηνμκζηά ζοζηήιαηα ηα μπμία ηαηαβνάθμοκ ηαεδιενζκά ηζξ δμζμθδρίεξ νμοηίκαξ 

πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ θεζημονβία ηδξ επζπείνδζδξ, υπςξ π.π. παναββεθίεξ 

πνμσυκηςκ, ζοζηήιαηα ηνάηδζδξ δςιαηίςκ ζε λεκμδμπεία, ιζζεμδμζία, ανπεία 

ενβαγμιέκςκ, απμζημθέξ θμνηίςκ, ηθπ.  

 

πζηήκαηα γλώζεο (knowledge work systems, KWS) θαη ζπζηήκαηα 

απηνκαηηζκνύ γξαθείνπ (office automation systems, OAS) : ηαζ ηα δομ αοηά 

ζοζηήιαηα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα ηαθφρμοκ ακάβηεξ βκχζδξ. Σα ζοζηήιαηα 

βκχζδξ αμδεμφκ ημοξ knowledge Workers, εκχ ηα ζοζηήιαηα αοημιαηζζιμφ 

βναθείμο ηονίςξ αμδεμφκ ημοξ ενβαγυιεκμοξ ζοθθμβήξ ηαζ επελενβαζίαξ δεδμιέκςκ. 

Γεκζηά, μζ knowledge Workers είκαζ ηάημπμζ πηοπίςκ πακεπζζηδιίμο ηαζ, 

ζοκήεςξ είκαζ επαββεθιαηίεξ ηφνμοξ, υπςξ ιδπακζημί, βζαηνμί, δζηδβυνμζ ηαζ 

επζζηήιμκεξ. Οζ ενβαγυιεκμζ ζοθθμβήξ ηαζ επελενβαζίαξ δεδμιέκςκ ηοπζηά 

δζαεέημοκ παιδθυηενμ επίπεδμ ιυνθςζδξ ηαζ ζοκήεςξ επελενβάγμκηαζ πανάβμοκ 

πθδνμθμνίεξ, υπςξ π.π. βναιιαηείξ, θμβζζηέξ, οπάθθδθμζ ηαηαπςνήζεςκ ή ιάκαηγεν 

ηςκ μπμίςκ υιςξ δ ενβαζία ημοξ έπεζ κα ηάκεζ ηονίςξ ιε ηδ πνήζδ, ηδκ επελενβαζία 

ή ηδ δζακμιή πθδνμθμνζχκ.  

 

πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη πιεξνθνξηώλ (management  information 

systems, MIS):  πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε επίπεδμ δζμίηδζδξ ηδξ επζπείνδζδξ, πανέπμκηαξ 

ζημοξ ιάκαηγεν ακαθμνέξ ηαζ, ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ, απεοεείαξ πνυζααζδ ζηδκ 

δθεηηνμκζηή πθδνμθυνδζδ ζπεηζηά ιε ηδκ ηνέπμοζα απυδμζδ ηδξ εηαζνίαξ, ηαεχξ 

ηαζ δεδμιέκα πμο έπμοκ ζπέζδ ιε ημ ζζημνζηυ ηδξ απυδμζδξ ηδξ επζπείνδζδξ. Σα 

ζοζηήιαηα αοηά αθμνμφκ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά ηδκ εζςηενζηή ηαηάζηαζδ ηαζ ηα 

βεβμκυηα πμο θαιαάκμοκ πχνα εκηυξ ηδξ εηαζνίαξ ηαζ υπζ δεδμιέκα πμο αθμνμφκ ζημ 

πενζαάθθμκ έλς απυ ηδκ εηαζνία. Σα MIS ηονίςξ ελοπδνεημφκ ζημπμφξ ηαηάζηνςζδξ 

ζπεδίςκ, πνμβναιιαηζζιμφ ηαζ εθέβπμο ηαζ αμδεμφκ ζηδ θήρδ απμθάζεςκ ζε 
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επίπεδμ δζμίηδζδξ. Γεκζηά, υιςξ, αοηά ηα ζοζηήιαηα ελανηχκηαζ απυ ηδκ πανμπή 

ζημζπείςκ πμο πνμηφπημοκ απυ δμζμθδρίεξ.  

πζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ (decision support systems, DSS) : 

απεοεφκμκηαζ ηζ αοηά ζε επίπεδμ δζμίηδζδξ, αμδεχκηαξ ημοξ ιάκαηγεν κα παίνκμοκ 

απμθάζεζξ μζ μπμίεξ είκαζ θμβζηά δμιδιέκεξ, πνςηυηοπεξ, ηαζ εοέθζηηεξ ηαζ υπζ 

εοδζάηνζηεξ ελανπήξ. Σα ζοζηήιαηα αοηά εα πνέπεζ κα είκαζ άιεζα πνμζαάζζια βζα 

κα πνδζζιμπμζμφκηαζ πμθθέξ θμνέξ ηδκ διένα ιε ζημπυ κα ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ 

ζοκεπείξ αθθαβέξ. Πανυηζ πνδζζιμπμζμφκ ζημζπεία απυ ηα ζοζηήιαηα TPS ηαζ MIS 

πμο ακαθέναιε πνμδβμοιέκςξ, ζοπκά εζζάβμοκ πθδνμθμνίεξ απυ ελςηενζηέξ πδβέξ, 

υπςξ π.π. ηνέπμοζεξ ηζιέξ ιεημπχκ ή ηζιέξ πνμσυκηςκ ηςκ ακηαβςκζζηχκ ( Kenneth 

C. Laudon et. al., Management Information System Managing The Digital Firm, 

1998).    

Καεανά θυβς ηαηαζηεοήξ, ηα DSS έπμοκ ιεβαθφηενδ ζηακυηδηα ακάθοζδξ 

απυ άθθα ζοζηήιαηα. Έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί εζδζηά βζα κα ακηαπμηνίκμκηαζ ιε 

επζηοπία ζε ιζα πθδεχνα ιμκηέθςκ  ακάθοζδξ δεδμιέκςκ ηαζ βζα κα ζοθθέβμοκ 

ιεβάθμ υβημ ζημζπείςκ ζε ιζα θυνια υπμο ιπμνμφκ κα ακαθφμκηαζ απυ ημοξ 

οπεφεοκμοξ βζα θήρεζξ απμθάζεςκ. Σα ζοζηήιαηα DSS ζπεδζάγμκηαζ χζηε κα είκαζ 

άιεζα πνμζαάζζια απυ ημοξ πνήζηεξ, εκχ πενζθαιαάκμοκ ελεζδζηεοιέκα 

πνμβνάιιαηα εφημθα ζηδ πνήζδ. Ο πνήζηδξ ιπμνεί κα ηνμπμπμζήζεζ ηα 

ζοιπενάζιαηα, κα οπμαάθθεζ κέεξ ενςηήζεζξ ηαζ κα ζοιπενζθάαεζ ηαζκμφνβζα 

ζημζπεία.  

Σα ζοζηήιαηα οπμζηήνζλδξ απμθάζεςκ (decision support systems, DSS) έπμοκ ηα 

αηυθμοεα παναηηδνζζηζηά : 

 Πνμζθένμοκ εοεθζλία, πνμζανιμζηζηυηδηα ηαζ βνήβμνδ ακηαπυηνζζδ 

 Δπζηνέπμοκ ζημοξ πνήζηεξ κα εζζάβμοκ ηαζ κα δζαπεζνίγμκηαζ δμζμθδρίεξ 

ηαζ ζοκαθθαβέξ 

 Λεζημονβμφκ ιε εθάπζζηδ ή ηαευθμο οπμζηήνζλδ απυ επαββεθιαηίεξ 

πνμβναιιαηζζηέξ  

 Πανέπμοκ οπμζηήνζλδ βζα απμθάζεζξ ηαζ πνμαθήιαηα ηςκ μπμίςκ μζ 

θφζεζξ δεκ ιπμνμφκ κα πνμηαεμνίγμκηαζ ελανπήξ 

 Υνδζζιμπμζμφκ ελεζδζηεοιέκα ενβαθεία ακάθοζδξ ηαζ πνμηφπςκ  
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πζηήκαηα δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο (executive support systems, ESS): ηα 

ζοζηήιαηα αοηά πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ηα ορδθυααεια ζηεθέπδ ηδξ επζπείνδζδξ βζα 

αμήεεζα ζηδ θήρδ απμθάζεςκ. Σα ζοζηήιαηα ESS ελοπδνεημφκ ζε ζηναηδβζηυ 

επίπεδμ ηδκ επζπείνδζδ, ιε επελενβαζία αθδνδιέκςκ ηαζ ιδ δμιδιέκςκ απμθάζεςκ 

ηαζ δδιζμονβμφκ έκα βεκζηυηενμ πενζαάθθμκ δθεηηνμκζηήξ επελενβαζίαξ ηαζ 

επζημζκςκίαξ πανά πανέπμοκ έημζιεξ εθανιμβέξ ή ζοβηεηνζιέκδ ελεζδίηεοζδ. Σα 

πνμβνάιιαηα αοηά πενζθαιαάκμοκ δεδμιέκα ζπεηζηά ιε βεβμκυηα ημο ελςηενζημφ 

πενζαάθθμκημξ υπςξ π.π. κέμοξ θμνμθμβζημφξ κυιμοξ, βεβμκυηα πμο έπμοκ ζπέζδ ιε 

ημκ ακηαβςκζζιυ, αθθά επίζδξ παναεέημοκ πενζθήρεζξ ζοιπεναζιάηςκ απυ 

εζςηενζηά ζοζηήιαηα MIS ηαζ DSS. Σα ζοζηήιαηα αοηά θζθηνάνμοκ, ζοιπζέγμοκ 

ηαζ είκαζ ζηακά κα εκημπίγμοκ ηνίζζια ζημζπεία ηαζ δεδμιέκα, δίκμκηαξ έιθαζδ ζημκ 

πενζμνζζιυ ημο πνυκμο ηαζ ηδξ πνμζπάεεζαξ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ ελεφνεζδ 

πνήζζιςκ πθδνμθμνζχκ βζα ηδ δζμίηδζδ ηδξ επζπείνδζδξ ( Kenneth C. Laudon et. al., 

Management Information System, 1998 ).      

Σμ δζάβναιια 3.3 δείπκεζ ηζξ ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ ζοζηδιάηςκ. Σα δζάθμνα είδδ 

ζοζηδιάηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ επζπεζνήζεζξ δεκ θεζημονβμφκ αοηυκμια 

αθθά οπάνπεζ αθθδθελάνηδζδ ιεηαλφ ηςκ ζοζηδιάηςκ. Έκα ζφζηδια TPS πανάβεζ 

ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο απαζημφκηαζ απυ ηα άθθα ζοζηήιαηα ηα μπμία ιε ηδ 

ζεζνά ημοξ πανάβμοκ πθδνμθμνίεξ βζα άθθα ζοζηήιαηα. Αοημί μζ δζαθμνεηζημί ηφπμζ 

ζοζηδιάηςκ ζε πμθθέξ επζπεζνήζεζξ δεκ ζοκδοάγμκηαζ υιςξ ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ 

ηαζ έηζζ ζε πμθθέξ επζπεζνήζεζξ παναηδνμφκηαζ ζοζηήιαηα ιε πμθφ παθανή ζπέζδ 

ιεηαλφ ημοξ.  
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Γηάγξακκα 3.3 πζρέηηζε ησλ δηαθόξσλ ηύπσλ ζπζηεκάησλ 

 

3.3.6 ύζηεκα Πξνγξακκαηηζκνύ ΔπηρεηξεζηαθώλΠόξσλ (Enterprise Resource 

Planning Systems - ERP) 

 

Ονζζιυξ   

Σα E.R.P. είλαη νινθιεξσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη θαη 

ζπληνλίδνπλ όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζε κία 

επηρείξεζε θαζώο θαη ηνπο θάζε θύζεσο πόξνπο (νηθνλνκηθνύο, αλζξώπηλνπο θ.ι.π.) 

πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηεθπεξαίσζή ηνπο. 

 

Έκα ζφζηδια ΔRP (Enterprise Resource Planning) απμηεθεί θμζπυκ ιία 

αημθμοεία απυ άιεζα οθμπμζήζζια παηέηα εθανιμβχκ, πμο ηαθφπημοκ υθεξ ηζξ 

θεζημονβίεξ ιίαξ επζπείνδζδξ ηαζ δζαεέημοκ ηδκ απαναίηδηδ εοθοβζζία βζα ηδ 

δοκαιζηή πνμζανιμβή ημοξ ζηζξ απαζηήζεζξ ηαζ ηζξ ιεηααμθέξ πμο ζοιααίκμοκ ζε 

αοηή. Πανάθθδθα, πανέπεζ μθμηθδνςιέκεξ πθδνμθμνζαηέξ θφζεζξ βζα ηδκ ηαθφηενδ 

ηαζ απμδμηζηυηενδ δζαπείνζζδ ηαζ πνμβναιιαηζζιυ ηςκ πυνςκ ηαζ δίκεζ ηδ 

δοκαηυηδηα ζηδκ επζπείνδζδ κα θεζημονβήζεζ ζοκημκζζιέκα ςξ εκζαίμ ζφκμθμ, 

ηαεμδδβμφιεκδ απυ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο δέπεηαζ απυ ημ πενζαάθθμκ.(Drucker,1995) 
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ηυπμξ εκυξ ζοζηήιαημξ E.R.P. δεκ είκαζ δ ελοπδνέηδζδ ηςκ απαζηήζεςκ 

εκυξ ιυκμ ημιέα ζηδκ επζπείνδζδ, υπςξ π.π. ημο θμβζζηδνίμο, ηδξ παναβςβήξ, ηςκ 

πςθήζεςκ η.θπ., αθθά δ ελοπδνέηδζδ υθςκ ηςκ δζαδζηαζζχκ ζημ ζφκμθμ ημοξ ιέζα 

ζηδκ επζπείνδζδ, ζηζξ μπμίεξ δζαδζηαζίεξ ειπθέημκηαζ μζ επζιένμοξ ημιείξ, έηζζ χζηε 

κα ιπμνεί αοηή κα δζεηπεναζχκεζ ηζξ ηφνζεξ επζπεζνδιαηζηέξ δναζηδνζυηδηέξ ηδξ. Με 

ημκ ηνυπμ αοηυ, επζηοβπάκεηαζ ιία θμβζηή εκμπμίδζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ιεηαλφ ηςκ 

ηιδιάηςκ ηδξ επζπείνδζδξ. Άνα μ ηφνζμξ ζηυπμξ ημο ζοζηήιαημξ E.R.P. είκαζ δ 

μθμηθδνςιέκδ οπμζηήνζλδ υθςκ ηςκ ηιδιάηςκ ηαζ ηςκ θεζημονβζχκ ιζαξ 

επζπείνδζδξ απυ έκα ιμκαδζηυ οπμθμβζζηζηυ ζφζηδια ημ μπμίμ ελοπδνεηεί υθεξ ηζξ 

ακάβηεξ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ πανέπεζ ιζα ζοκμθζηή εζηυκα βζα ηδ θεζημονβία ηδξ 

επζπείνδζδξ. Ζ δζαεεζζιυηδηα ηςκ πθδνμθμνζχκ αοηχκ αολάκεζ υπζ ιυκμ ηδκ 

παναβςβζηυηδηα ζηδκ επζπείνδζδ, αθθά ηαζ ηδκ ζηακμπμίδζδ ημο πεθάηδ. 

 

Σα πθεμκεηηήιαηα απυ ηδκ εθανιμβή εκυξ ζοζηήιαημξ E.R.P. είκαζ ζδζαίηενα 

ζδιακηζηά, εζδζηά ακ δ ακάθοζδ ηςκ απαζηήζεςκ ηαζ δ ζπεδίαζδ έβζκε ζοζηδιαηζηά 

ηαζ υπζ απμζπαζιαηζηά ηαζ ζίβμονα πνζκ απυ ηδκ επζθμβή ηαζ ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο 

E.R.P. Σα ζοζηήιαηα E.R.P. είκαζ ηονίςξ πνμζακαημθζζιέκα ζηζξ επζπεζνδιαηζηέξ 

δζενβαζίεξ ηαζ υπζ ζηζξ θεζημονβίεξ, οπμζηδνίγμκηαξ ηδκ ηαεεημπμίδζδ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ, ηδ ιέβζζηδ δοκαηή εοεθζλία ηαζ ακηζιεηςπίγμοκ αέθηζζηα ημ 

πνυαθδια ημο ηαηαιενζζιμφ ηςκ πθδνμθμνζχκ, ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ηςκ πναηηζηχκ 

ιζαξ επζπείνδζδξ. Ζ ελμζημκυιδζδ πυνςκ, ηονίςξ ακενχπζκςκ, είκαζ άιεζδ θυβς ημο 

υηζ βίκεηαζ ηαθφηενδ αλζμπμίδζή ημοξ, εκχ πανάθθδθα πενζμνίγμκηαζ μζ 

δζπθμηαηαπςνίζεζξ, ηα θάεδ, η.α. 

 

Τπμζοζηήιαηα ERP 

Σα οπμζοζηήιαηα ERP ακάθμβα ιε ηζξ θεζημονβζηέξ πενζμπέξ πμο αθμνμφκ είκαζ ηα 

παναηάης: 

 

 Τπμζφζηδια Οζημκμιζηήξ Γζαπείνζζδξ 

 Τπμζφζηδια Πςθήζεςκ - Marketing 

 Τπμζφζηδια Απμεήηεοζδξ - Γζακμιήξ 

 Τπμζφζηδια Πνμιδεεζχκ 

 Τπμζφζηδια Παναβςβήξ  
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 Τπμζφζηδια Κμζημθυβδζδξ 

 Τπμζφζηδια Ακενςπίκςκ Πυνςκ 

 Τπμζφζηδια οκηήνδζδξ – Δλμπθζζιμφ 

 Τπμζφζηδια Γζαπείνζζδξ Πμζυηδηαξ 

 Τπμζφζηδια Γζαπείνζζδξ Παβίςκ 

 Τπμζφζηδια Γζαπείνζζδξ Ένβςκ 

  

Οθέθδ Απυ Σδ Υνήζδ Σςκ ΔRP 

Σα ηονζυηενα μθέθδ ιζαξ επζπείνδζδξ απυ ηδ πνήζδ ζοζηδιάηςκ ERP 

πανμοζζάγμκηαζ παναηάης : 

 Με ηδκ πνήζδ ηςκ E.R.P. επζηοβπάκεηαζ απνδνηηθόηεξε δηαρείξηζε ησλ πόξσλ 

ηεο εηαηξίαο (ηεπκμθμβζημφ ελμπθζζιμφ ηαζ ακενχπζκμο δοκαιζημφ) ιε ζηυπμ 

ηδκ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ, ηδ ζοιπίεζδ ημο ηυζημοξ 

ηαζ ηεθζηά ηδκ αφλδζδ ημο επζπέδμο ηςκ πςθήζεςκ ηδξ επζπείνδζδξ. 

 Πθεμκέηηδια ηδξ πνήζδξ ηςκ E.R.P. είκαζ υηζ ημ ζφζηδια βνεζάεη ζηελ 

εθηέιεζε ησλ παξαδόζεσλ όζν ην δπλαηόλ θζελόηεξα ζφιθςκα ιε ηδ πμθζηζηή 

ηδξ ηαθφηενδξ πνμζθμνάξ πμο ημ ζφζηδια ιπμνεί κα εθέβπεζ ηαζ κα 

ζοιαμοθεφεζ. 

 Με ηδ πνήζδ ηςκ E.R.P. μζ εηαζνίεξ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα βζα ηρλειαζηκόηεηα 

ησλ πξντόλησλ ιέζς ημο επμπηζημφ εθέβπμο ηδξ πθήνδξ ηίκδζδξ ηςκ 

πνμσυκηςκ απυ ημ ζηάδζμ ηδξ πνμιήεεζαξ ιέπνζ ημ ζηάδζμ ηδξ παναβςβήξ. Σα 

πνμαθήιαηα πμζυηδηαξ ιε αοηυ ημ ηνυπμ ιπμνμφκ κα ακζπκεοεμφκ απυ ημκ 

πνυκμ ηαζ ημκ ηυπμ απυ υπμο πνμήθεακ. 

 Μέζς ηςκ ζοζηδιάηςκ E.R.P. επζηοβπάκεηαζ κείσζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο 

πμο ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιέζς ηδξ αέθηζζηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ απμεειάηςκ/ 

απμεδηχκ ηαζ ηδξ αφλδζδξ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηςκ ενβαγμιέκςκ. 

 Αηυια επζηοβπάκεηαζ θαιύηεξε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ υπςξ είκαζ βζα 

πανάδεζβια ηα ηοθζυιεκα ςνάνζα, μζ εκαθθαβέξ αανδζχκ, μζ άδεζεξ ηθπ. 

 Δπζπνυζεεηδ δοκαηυηδηα πμο δίκεζ δ πνήζδ εκυξ E.R.P. ζοζηήιαημξ είκαζ δ 

ηήξεζε θαηά ην δπλαηόλ κηθξόηεξσλ απνζεκάησλ πξώησλ πιώλ θαη ηειηθώλ 

πξντόλησλ ηαζ δ ακάβηδ επζηαζνμπμζδιέκδξ επμπηείαξ αοηχκ ιέζς ηδξ 
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επζθμβήξ ηδξ ζςζηήξ ιεευδμο παναββεθζμθδρίαξ, παναβςβήξ ηαζ ακηαθθαβήξ 

πνμσυκηςκ ιεηαλφ ενβμζηαζίςκ ηδξ ίδζαξ επζπείνδζδξ. 

 Σέθμξ πμθφ ζδιακηζηυ υθεθμξ ιζαξ επζπείνδζδξ απυ ηδ πνήζδ ζοζηδιάηςκ 

E.R.P. είκαζ δ ειάηησζε ησλ ιαζώλ θαη ησλ θαζπζηεξήζεσλ χζηε ηα πνμσυκηα 

κα θηάκμοκ ζημοξ πεθάηεξ βνδβμνυηενα. Οζ πθδνμθμνίεξ ηαζ ηα πνμσυκηα 

απαζηείηαζ πθέμκ κα ιεηαθένμκηαζ ιέζα ζηδκ παβηυζιζα εθμδζαζηζηή αθοζίδα 

ζε χνεξ ή διένεξ ακηί βζα εαδμιάδεξ ή ιήκεξ. 

 

Σα ηφνζα μθέθδ πμο ακαιέκμκηαζ κα πνμηφρμοκ απυ ηδ πνήζδ εκυξ ERP ζοζηήιαημξ 

ζηδκ επζπείνδζδ είκαζ ηα ελήξ:    

1. Όπανλδ ιζαξ εκζαίαξ πδβήξ πθδνμθυνδζδξ 

2. Σαπφηενδ, μθμηθδνςιέκδ ηαζ πμζμηζηυηενδ πθδνμθυνδζδ ηδξ Γζμίηδζδξ 

3. Καθφηενμξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηενμξ έθεβπμξ ημο ημιέα Γζαπείνζζδξ Πνμζςπζημφ 

απυ ηζξ Γζεοεφκζεζξ Γζμζηδηζημφ ηδξ Δηαζνίαξ 

4. Άιεζδ εκδιένςζδ υθςκ ηςκ ζοζηδιάηςκ ιε ηζξ ιεηααμθέξ ζημ ακενχπζκμ 

δοκαιζηυ ηδξ εηαζνίαξ (εκδιένςζδ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ) 

5. Δλμζημκυιδζδ πνυκμο ζηζξ δζαδζηαζίεξ ζοκηήνδζδξ ηςκ απαναίηδηςκ ανπείςκ 

εθυζμκ αοηά εα ηαηαπςνμφκηαζ ιία ηαζ ιυκμ θμνά. 

6. Ζ πανμπή ιέβζζηδξ δοκαηήξ εοηαιρίαξ ιε ζημπυ ηδκ (ακα)πνμζανιμβή ζηζξ 

ελεθζζζυιεκεξ ζοκεήηεξ ημο πενζαάθθμκημξ ηδξ Γζεφεοκζδξ πνμζςπζημφ. 

7.  Ζ εθάηηςζδ ηςκ θαεχκ ηαζ ηςκ ηαεοζηενήζεςκ 

Σα  παναπάκς επζθένμοκ ζδιακηζηά απμηεθέζιαηα ζηδκ θεζημονβία ημο μνβακζζιμφ, 

υπςξ ηδκ: 

 

 αφλδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ, ιε ηδκ ιείςζδ ηςκ πνυκςκ μθμηθήνςζδξ 

δζαδζηαζζχκ ηαζ ηςκ απαζηήζεςκ ζε ακενχπζκμ δοκαιζηυ. 

 αφλδζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ιε ηδκ ιείςζδ ημο θεζημονβζημφ ηυζημοξ ηςκ 

δζαδζηαζζχκ. 

 αεθηζζημπμίδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ νμήξ ηδξ πθδνμθυνδζδξ ζημκ μνβακζζιυ ιέζα 

απυ ηδκ ιείςζδ ηςκ θαεχκ. 

 αλζυπζζηδ ηαζ εκζαία πθδνμθυνδζδ. 

 αεθηζζημπμίδζδ ηδξ θήρδξ ηςκ απμθάζεςκ 
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3.4 Δςθςγπάμμιζη Πληποθοπιακήρ Σεσνολογίαρ, Πληποθοπιακών 

ςζηημάηων &  ηπαηηγικήρ 

 

Με ημκ υνμ εοεοβνάιιζζδ Πθδνμθμνζαηχκ οζηδιάηςκ ηαζ Πθδνμθμνζαηήξ 

Σεπκμθμβίαξ (IS /ΗΣ alignment) πενζβνάθμκηαζ δφμ ζοκεήηεξ:  

 Οθμηθήνςζδ (integration) ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ ζηναηδβζηήξ ιε ηδ ζηναηδβζηή 

πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ (IS/IT 

strategy), ηαζ  

 Ακηζζημίπζζδ (fit) ηδξ ζηναηδβζηήξ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ 

Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ ιε ηδκ οπμδμιή ηςκ πθδνμθμνζαηχκ 

ζοζηδιάηςκ ηαζ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ (ΗS/ΗΣ infrastructure). 

 

Οθμηθήνςζδ ηδξ ζηναηδβζηήξ ΗS /ΗΣ  ζοιααίκεζ υηακ δ ζηναηδβζηή αοηή 

ζοκδοάγεηαζ ηαηάθθδθα ιε ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ ηαζ εηαζνζηέξ ζηναηδβζηέξ ημο 

μνβακζζιμφ. Ακηζζημίπζζδ ιεηαλφ IS /ΗΣ strategy ηαζ οπμδμιήξ ζοιααίκεζ υηακ μ 

μνβακζζιυξ έπεζ ιία οπμδμιή (ανπζηεηημκζηή, δζαδζηαζίεξ ηαζ πυνμζ) πμο οπμζηδνίγεζ 

ηαηάθθδθα ηδκ ζηναηδβζηή IS/IT. φιθςκα ιε ιεθέηεξ δ μθμηθήνςζδ ηςκ 

επζπεζνδιαηζηχκ ζηναηδβζηχκ ιε ηζξ ζηναηδβζηέξ ΗS/ΗT μδδβεί ηδκ επζπείνδζδ ζε 

ηαθφηενα επίπεδα επίδμζδξ αθθά ςζηυζμ, μζ επζπεζνήζεζξ πμο ζοκδοάγμοκ 

απμηεθεζιαηζηυηενα ζηναηδβζηή ΗS /ΗΣ ηαζ IS/IT infrastructure εκζζπφμοκ ηδ ζπέζδ 

ιεηαλφ ηδξ μθμηθήνςζδξ επζπεζνδιαηζηχκ ηαζ ηεπκμθμβζηχκ ζηναηδβζηχκ ιε ηδκ 

επίδμζδ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ. 

 

Ζ έκκμζα ηδξ ζηναηδβζηήξ, είκαζ πμθοδζάζηαηδ ηαζ πενζθαιαάκεζ ηδκ εηαζνζηή 

ζηναηδβζηή (corporate strategy), ιία ή πενζζζυηενεξ ζηναηδβζηέξ ηςκ επζιένμοξ 

ιμκάδςκ (business unit strategies) ηαζ δζάθμνεξ θεζημονβζηέξ ζηναηδβζηέξ (functional 

strategies).  

- Ζ εηαζνζηή ζηναηδβζηή μνίγεζ πμφ εα ακηαβςκζζηεί ιζα επζπείνδζδ, ηζξ 

ζοκένβεζεξ πμο εα ακαπηφλεζ ιεηαλφ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ ιμκάδςκ ηαζ ζε 

υθδ ηδκ αθοζίδα αλίαξ.  

- Ζ ζηναηδβζηή ιίαξ οπμιμκάδαξ ημο μνβακζζιμφ πενζβνάθεζ πχξ ιία 

επζπεζνδιαηζηή ιμκάδα ημπμεεηείηαζ χζηε κα ακηαβςκζζηεί ηζξ ακηίζημζπεξ 

ιμκάδεξ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ ημιέα παναβςβήξ. 
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- Οζ θεζημονβζηέξ ζηναηδβζηέξ πενζβνάθμοκ πχξ ηα δζάθμνα ηιήιαηα ημο 

μνβακζζιμφ ημπμεεημφκηαζ χζηε κα οπμζηδνίγμοκ ηάεε επζπεζνδιαηζηή 

ιμκάδα ηαζ κα δδιζμονβμφκ ζοκένβεζεξ ιεηαλφ ημοξ.  

Ζ μθμηθήνςζδ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ ζηναηδβζηχκ ιε ηζξ ζηναηδβζηέξ IS /ΗΣ 

απαζηεί ηδκ εοεοβνάιιζζδ ηςκ ζηναηδβζηχκ IS /ΗΣ  ιε υθεξ ηζξ δζαζηάζεζξ ηδξ 

ζηναηδβζηήξ ηδξ επζπείνδζδξ βζα κα εεςνείηαζ αέθηζζηδ ηαζ απμηεθεζιαηζηή. 

Μζα πενζεηηζηή εκκμζμθμβζηή απμηφπςζδ ηδξ ζηναηδβζηήξ IS /ΗΣ  πενζθαιαάκεζ 

ημ εφνμξ, ηζξ θεζημονβζηυηδηεξ ηαζ ημ ιδπακζζιυ δζμίηδζδξ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ 

ζοζηδιάηςκ ηαζ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ. Πμθθέξ απυ ηζξ ένεοκεξ ζπεηζηά 

ιε ηδκ εοεοβνάιιζζδ ηδξ IS /ΗΣ έπμοκ παναθείρεζ κα ημκίζμοκ ηδ ζδιαζία πμο έπεζ 

ημ ηαίνζαζια/πνμζανιμβή ιεηαλφ ηδξ ζηναηδβζηήξ IS /ΗΣ ηαζ ηδξ οπμδμιήξ IS /ΗΣ βζα 

κα οπμζηδνίλεζ απμηεθεζιαηζηά δ θεζημονβία ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηζξ 

επζπεζνδιαηζηέξ ιμκάδεξ ημο μνβακζζιμφ. οιπεναζιαηζηά, δ έκκμζα ηδξ 

ζηναηδβζηήξ εοεοβνάιιζζδξ IS /ΗΣ πνέπεζ κα ηαοηίγεηαζ ιε ηζξ έκκμζεξ: 

o ηδξ μθμηθήνςζδξ (integration) ιεηαλφ ηδξ ζηναηδβζηήξ IS/IT strategy ηαζ ηςκ 

ζηναηδβζηχκ ημο μνβακζζιμφ ηαζ 

o ηδξ πνμζανιμβήξ ή αθθζχξ ηαζνζάζιαημξ (fit) ιεηαλφ ηδξ ζηναηδβζηήξ ηαζ ηδξ 

οπμδμιήξ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ ηαζ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ 

ζοζηδιάηςκ. 

3.4.1 Μνληέιν ηξαηεγηθήο Δπζπγξάκκηζεο – SAM (J. Henderson & N. Venkatraman) 

 

Oζ Henderson & Venkatraman ,ημ 1993, οπμζηήνζλακ πςξ δ δοζημθία δδιζμονβίαξ 

αλίαξ απυ επεκδφζεζξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ, μθείθεηαζ : 

 ζηδκ έθθεζρδ εοεοβνάιιζζδξ ηδξ εηαζνζηήξ ζηναηδβζηήξ ιε ηδ ζηναηδβζηή ηδξ 

Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ βζα ημοξ μνβακζζιμφξ πμο πναβιαημπμζμφκ 

επεκδφζεζξ, ηαζ 

 ζηδκ έθθεζρδ ιζαξ ζζπονήξ δζμζηδηζηήξ δζαδζηαζίαξ πμο εα αμδεήζεζ ζηδκ 

εοεοβνάιιζζδ αοηή. 
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φιθςκα ιε ημ ιμκηέθμ ζηναηδβζηήξ εοεοβνάιιζζδξ  πμο πνυηεζκακ, 

πνμζδζμνίγμοκ ηέζζενζξ ηονίανπεξ πηοπέξ εοεοβνάιιζζδξ, υζμκ αθμνά ζηδκ 

εοεοβνάιιζζδ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ. 

I. Δηηέθεζδ ζηναηδβζηήξ (Strategy Execution) 

φιθςκα ιε αοηήκ ηδκ πηοπή, δ εηαζνζηή ζηναηδβζηή απμηεθεί μδδβυ ηαζ βζα 

εέιαηα ζπεδζαζιμφ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ βζα ηδκ οπμδμιή ηςκ πθδνμθμνζαηχκ 

ζοζηδιάηςκ. Ζ ακχηαηδ δζμίηδζδ δζαιμνθχκεζ ηδ ζηναηδβζηή, εκχ δ δζμίηδζδ 

πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηδκ εθανιυγεζ. (αέθμξ 1) 

II. Tεπκμθμβζηή Πνμμπηζηή (Technology Potential) 

Καζ οπυ αοηή ηδκ πνμμπηζηή, δ εηαζνζηή ζηναηδβζηή ειθακίγεηαζ ςξ μδδβυξ. Δδχ 

υιςξ, ζοιπενζθαιαάκεηαζ ιζα ζηναηδβζηή Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ, δ μπμία 

ζηδνίγεζ ηδκ επζθεβείζα ζηναηδβζηή ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηζξ ακάβηεξ ζε οπμδμιή 

πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ.(αέθμξ 2) 

III. Ακηαβςκζζηζηή Πνμμπηζηή (Competitive Potential) 

Αοηή δ πηοπή έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηςκ δοκαημηήηςκ 

Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ χζηε κα οπάνλεζ επζννμή ζε κέα πνμσυκηα/οπδνεζίεξ 

ηαζ ζηα ααζζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ζηναηδβζηήξ  ηαζ κα ακαπηοπεμφκ κέεξ ζπέζεζξ. 

Δδχ δ εηαζνζηή ζηναηδβζηή εεςνείηαζ δεδμιέκδ ή απμηεθεί πενζμνζζιυ βζα ημκ 

μνβακςηζηυ ιεηαζπδιαηζζιυ. Έηζζ επζηνέπεηαζ δ ηνμπμπμίδζδ ηδξ ζηναηδβζηήξ ιέζς 

ηςκ ακαδουιεκςκ δοκαημηήηςκ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ. Ο νυθμξ ηδξ δζμίηδζδξ 

πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ είκαζ ηαηαθοηζηυξ, ηαεχξ είκαζ αοηή πμο παναηδνεί ηαζ 

ενιδκεφεζ ηζξ ηάζεζξ βφνς απυ ηδκ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία χζηε κα αμδεήζεζ ηδκ 

εηαζνζηή δζμίηδζδ κα ηαηαθάαεζ ηζξ πζεακέξ εοηαζνίεξ-απεζθέξ πμο έπμοκ ζπέζδ ιε 

ηδκ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία.(αέθμξ 3) 

IV. Eπίπεδμ Δλοπδνέηδζδξ (Service Level) 

ε αοηήκ  ηδκ πνμμπηζηή εοεοβνάιιζζδξ, μ νυθμξ ηδξ ζηναηδβζηήξ ηδξ 

επζπείνδζδξ είκαζ έιιεζμξ. Αοηή δ πνμμπηζηή εεςνείηαζ ςξ απαναίηδηδ (αθθά υπζ 

επανηήξ) ζημ κα δζααεααζςεεί υηζ βίκεηαζ απμδμηζηή πνήζδ ηςκ πυνςκ 

Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ ηαζ υηζ οπάνπεζ απυηνζζδ ζηζξ ζοκεπχξ αολακυιεκεξ 

ηαζ εκαθθαζζυιεκεξ απαζηήζεζξ. Ζ επζπεζνδζζαηή δζμίηδζδ ηαηδβμνζμπμζεί ηαζ εέηεζ 
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ζε πνμηεναζυηδηα πμζέξ επεκδφζεζξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ πνέπεζ κα βίκμοκ ιε 

ημοξ θζβμζημφξ πυνμοξ ιέζα ζηδκ επζπείνδζδ.(αέθμξ 4) 

 

Σμ ιμκηέθμ αοηυ θαίκεηαζ ζημ παναηάης δζάβναιια. 

 

 

Γηάγξακκα 3.4 Μνληέιν ηξαηεγηθήο Δπζπγξάκκηζεο 

 

3.4.2 Παξάγνληεο Πνπ Πξνσζνύλ Σελ Δπζπγξάκκηζε Δηαηξηθήο ηξαηεγηθήο θαη 

ηξαηεγηθήο Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο 

 

φιθςκα ιε ηδ ζπεηζηή αζαθζμβναθία, μζ παναηάης πανάβμκηεξ  ζοιαάθθμοκ ηαζ 

δζεοημθφκμοκ ηδκ εοεοβνάιιζζδ ιεηαλφ ηδξ εηαζνζηήξ ζηναηδβζηήξ ηαζ ηδξ 

ζηναηδβζηήξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ. (Broadbent and Weill 1993, Burns and 

Szeto 2000, Rockart, Earl and Ross 1996, Henderson and Venkatraman 1993, Choe 

2003, Pollalis 2003, Earl and Feeny 1994, Kaplan and Norton 1996, Luftmann, Papp 

and Brier 1999). Οζ δέηα αοημί πανάβμκηεξ είκαζ : 

 Ζ ζηαεενή ηαζ εονεία εκενβυξ ζοιιεημπή  

 Ζ ιαηνμπνυεεζιδ εζηίαζδ  

 Ζ ζοιθςκία απυρεςκ 

 Ζ ζαθήκεζα ηαζ ζοκέπεζα  
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 Ζ δζμζηδηζηή επζδελζυηδηα ηαζ ζηακυηδηα  

 Ζ εοεοβνάιιζζδ πμο δζεοημθφκεζ ηζξ δζαδζηαζίεξ  

 Ζ μνβακςηζηή δμιή  

 Ζ επζπεζνδζζαηή ημοθημφνα  

 Ζ επζημζκςκία  

 Ζ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία ςξ μνβακςηζηυ ενβαθείμ. 

ηαζεξή θαη επξεία ελεξγόο ζπκκεηνρή 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαηφπςζδξ ζηναηδβζηήξ, απαζηείηαζ ιζα ζπέζδ δζπθήξ 

ηαηεφεοκζδξ ιεηαλφ ηςκ επζπεζνδζζαηχκ θεζημονβζχκ ηαζ ηςκ θεζημονβζχκ 

Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ, χζηε κα επζηφπεζ δ ζηναηδβζηή εοεοβνάιιζζδ. Αοηυ 

απαζηεί ηδκ εηηεκή ηαζ εονεία ζοιιεημπή, ηδ νμή πθδνμθμνζχκ ηαζ ηδκ επζημζκςκία  

ιεηαλφ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ημο πνμζςπζημφ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ.  

Μαθξνπξόζεζκε εζηίαζε 

Ζ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία, ηαεχξ ηαζ μζ επζπεζνδζζαηέξ ζηναηδβζηέξ 

πνέπεζ κα εζηζάζμοκ ιαηνμπνυεεζια ζηα ηνίζζια εέιαηα βζα ηδκ επζηοπή 

εοεοβνάιιζζδ. ηακ είηε δ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία, είηε δ επζπεζνδζζαηή 

ζηναηδβζηή δεκ αημθμοεεί ιαηνμπνυεεζιδ, δεκ ιπμνεί κα βίκεζ δ εοεοβνάιιζζδ. 

οβηεηνζιέκα, απαζηείηαζ δ πνμζμπή ηδξ ακχηαηδξ δζμίηδζδξ ηαηά δζαηφπςζδ ηδξ 

ζηναηδβζηήξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ, χζηε κα ελαζθαθζζηεί  ιζα 

ιαηνμπνυεεζιδ εζηίαζδ. 

πκθσλία απόςεσλ 

Ζ δζμίηδζδ πνέπεζ κα επζηφπεζ ηδ ζοκαίκεζδ βζα ηα εηαζνζηά ζηναηδβζηά 

γδηήιαηα ιεηαλφ ηςκ θεζημονβζχκ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ 

Σεπκμθμβίαξ βζα ηδκ επζηοπή εοεοβνάιιζζδ. Δάκ επζηεοπεεί αοηυ, έπεζηα ιζα ζαθήξ 

ηαηακυδζδ ηςκ ααζζηχκ ζηναηδβζηχκ οπάνπεζ ζε υθμ ημ θάζια ηδξ επζπείνδζδξ. 

αθήλεηα θαη ζπλέπεηα 

Καζ μζ εηαζνζηέξ ζηναηδβζηέξ ηαζ αοηέξ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ 

πνέπεζ κα είκαζ ζαθείξ ηαζ ζφιθςκεξ ιε ημοξ επζπεζνδζζαημφξ ζηυπμοξ ηδξ 

μνβάκςζδξ βζα ηδκ επζηοπή εοεοβνάιιζζδ. 



60 
 

Γηνηθεηηθή επηδεμηόηεηα θαη ηθαλόηεηα 

Ζ δζμζηδηζηή επζδελζυηδηα ηαζ δ ζηακυηδηα πνέπεζ κα ακαπηοπεμφκ ηαθά ηαζ 

απυ ηδκ πθεονά ηδξ δζμίηδζδξ ηδξ επζπείνδζδξ αθθά ηαζ απυ ηδκ πθεονά ηδξ 

δζμίηδζδξ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ, χζηε κα δζεοημθοκεεί ηδκ 

εοεοβνάιιζζδ. Ο Kantrow (1980) πνυζεεζε υηζ δ ζηακυηδηα ηδξ ηαηακυδζδξ ηδξ 

ηεπκμθμβίαξ απαζηείηαζ υπζ ιυκμ ζηδκ ακχηενδ δζμίηδζδ αθθά είκαζ ηαίνζαξ ζδιαζία 

ζημ ζηεπηζηυ ηδξ επζπείνδζδξ ζε υθα ηα επίπεδα.  

Δπζπγξάκκηζε πνπ δηεπθνιύλεη ηηο δηαδηθαζίεο 

Οζ ζηναηδβζηά-πνμζακαημθζζιέκεξ δζαδζηαζίεξ θήρδξ απμθάζεςκ πμο 

δζαηδνμφκηαζ ηαζ νοειίγμκηαζ απυ ημοξ ααζζημφξ ζοιιέημπμοξ είκαζ ζδιακηζηέξ βζα 

ηδκ επζηοπή εοεοβνάιιζζδ. 

Οξγαλσηηθή δνκή  

Δίκαζ ζδιακηζηή βζα ηδκ επζηοπή εοεοβνάιιζζδ δ φπανλδ ιζαξ μνβακςηζηήξ 

δμιήξ, δ μπμία πανέπεζ ημοξ ιδπακζζιμφξ βζα ηδκ οπεοεοκυηδηα ηαζ ηδκ ζδζμηηδζία 

ηδξ δζαηφπςζδξ ζηναηδβζηήξ.  

Δπηρεηξεζηαθή θνπιηνύξα  

Μζα εκεαννοκηζηή επζπεζνδζζαηή ημοθημφνα απαζηείηαζ βζα κα ηαεζενχζεζ ιζα 

ζζπονή ενβαζζαηή ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ θεζημονβζχκ ηαζ ηςκ 

θεζημονβζχκ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ ηαζ κα επζηφπεζ ηδκ επζηοπή εοεοβνάιιζζδ. 

Δδχ δ οπμζηήνζλδ ηδξ ακχηαηδξ δζμίηδζδξ ηνίκεηαζ ζδιακηζηή.  

Δπηθνηλσλία  

Μζα ζηυπζιδ ηαζ ζηναηδβζηά εζηζαζιέκδ επζημζκςκία είκαζ ζδιακηζηή βζα ηδκ 

επζηοπή εοεοβνάιιζζδ. Ζ επζημζκςκία δζεοημθφκεζ ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ πνμςεεί 

επςθεθείξ ζηέρεζξ υζμκ αθμνά ηδ ζηναηδβζηή.  

Η Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία σο νξγαλσηηθό εξγαιείν 

Ζ ΣΠ πνέπεζ κα εεςνδεεί απυ ηζξ μνβακχζεζξ ςξ  πυνμξ ή επζπεζνδζζαηυ 

πενζμοζζαηυ ζημζπείμ. Αοηή δ ακηίθδρδ πνέπεζ κα εκζηαθαπηεί ααεζά ιέζα ζηζξ 

μνβακχζεζξ, χζηε κα ελαζθαθζζηεί υηζ μζ κέεξ εοηαζνίεξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ 
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πμο πνμηφπημοκ ακαβκςνίγμκηαζ ηαζ ιπμνμφκ κα επζδνάζμοκ ζηδ δζαηφπςζδ ηδξ 

επζπεζνδζζαηήξ ζηναηδβζηήξ. 

Οζ δέηα αοημί πανάβμκηεξ πμζηίθθμοκ ακάθμβα ιε ηα αημιζηά, ηα μιαδζηά ηαζ 

ηα μνβακςηζηά επίπεδα, δείπκμκηαξ υηζ δ επζηοπήξ εοεοβνάιιζζδ είκαζ ζφκεεηδ ηαζ 

απαζηεί ημ ιεηαζπδιαηζζιυ ηαζ ηςκ αηυιςκ ηαζ ηςκ επζπεζνήζεςκ. 

3.5 ηπαηηγικά Πληποθοπιακά ςζηήμαηα 

  

ηναηδβζηά πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα είκαζ ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα πμο 

οπμζηδνίγμοκ ή δζαιμνθχκμοκ ηδκ ακηαβςκζζηζηή ζηναηδβζηή ιίαξ επζπεζνδζζαηήξ 

ιμκάδαξ ηαζ παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ ζηακυηδηά ημοξ κα αθθάγμοκ ζδιακηζηά ημκ 

ηνυπμ δζελαβςβήξ ιίαξ ενβαζίαξ. Δπίζδξ, ιπμνμφκ κα αθθάλμοκ ημοξ ζηυπμοξ, ηζξ 

δζαδζηαζίεξ, ηα πνμσυκηα ή ηζξ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ χζηε κα αμδεήζμοκ ιζα 

επζπείνδζδ κα ηενδίζεζ έκα ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια. Σα πθδνμθμνζαηά 

ζοζηήιαηα πμο είκαζ εοεοβναιιζζιέκα ιε ηδκ επζπεζνδιαηζηή ζηναηδβζηή ηαζ δμιή 

παναηηδνίγμκηαζ ζηναηδβζηά. 

Έκα ζηναηδβζηυ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια αμδεάεζ ηδκ επζπείνδζδ κα ηενδίγεζ 

ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια ιέζς ηδξ ζοκεζζθμνάξ ημο ζημοξ ζηναηδβζημφξ ζηυπμοξ 

ηαζ ακάβηεξ ηδξ ηαζ ζηδκ ζηακυηδηά ημο κα αολάκεζ ζδιακηζηά ηδκ επίδμζδ ηαζ ηδκ 

παναβςβζηυηδηα. Ζ πθδνμθμνία πμο πανέπεηαζ απυ έκα ζηναηδβζηυ πθδνμθμνζαηυ 

ζφζηδια αμδεά ηδκ εηάζημηε επζπείνδζδ κα πανέπεζ πνμσυκηα ή οπδνεζίεξ αλίαξ, πμο 

είκαζ ζπάκζα, πμο δεκ ιπμνμφκ κα ακηζβναθμφκ εφημθα ηαζ βζα ηα μπμία πζεακυκ δεκ 

οπάνπεζ ηάπμζμ οπμηαηάζηαημ. Ανπζηά, ηα ζηναηδβζηά πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα 

εεςνμφκηακ υηζ είκαζ πνμζακαημθζζιέκα «πνμξ ηα έλς» (outwardly focused), 

ζημπεφμκηαξ ζημκ άιεζμ ακηαβςκζζιυ πμο ακαπηφζζεηαζ ζε έκα ημιέα παναβςβήξ 

ηαζ είκαζ μναηά ζε υθμοξ. Αθθά απυ ηδ δεηαεηία ημο '80, ηα ζηναηδβζηά ζοζηήιαηα 

εεςνμφκηαζ υηζ πνμζακαημθίγμκηαζ ηαζ «πνμξ ηα ιέζα» (inwardly focused), ιε ηδκ 

έκκμζα υηζ εκζζπφμοκ ηδκ ακηαβςκζζηζηή εέζδ εκυξ μνβακζζιμφ αολάκμκηαξ ηδκ 

παναβςβζηυηδηα ηςκ ενβαγμιέκςκ, αεθηζχκμκηαξ ηδκ μιαδζηή ενβαζία ηαζ 

εκζζπφμκηαξ ηδκ επζημζκςκία. 
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Σφπμζ ηναηδβζηχκ Πθδνμθμνζαηχκ οζηδιάηςκ  

φιθςκα ιε ημκ Warren McFarlan ηα ζηναηδβζηά πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα 

πςνίγμκηαζ ζηζξ παναηάης ηνεζξ ηαηδβμνίεξ. 

 Γζ-εηαζνζηά ζοζηήιαηα (interorganizational systems), εηείκα δδθαδή ηα 

ζοζηήιαηα πμο δδιζμονβμφκ άιεζδ δθεηηνμκζηή ζφκδεζδ ιε ημοξ πεθάηεξ 

ημοξ, ημοξ πνμιδεεοηέξ ημοξ ηαζ ημοξ πθδνμθμνζαημφξ πυνμοξ ημο ηθάδμο. 

Αοηή δ ζφκδεζδ πενζθαιαάκεζ ηεπκμθμβίεξ EDI (Electronic Data Interchange), 

δζαδναζηζηά αίκηεμ, δζαδζηηοαηά ιμκηέθα ζπεδζαζιμφ ηαζ ηδθε-

ζοκδζαζηέρεζξ. 

 οζηήιαηα πμο ααζίγμκηαζ ζε ζοκενβαζίεξ πμο αθμνμφκ ηδκ πθδνμθμνία, 

υπςξ πνήζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ δζαθμνεηζηχκ επζπεζνήζεςκ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ 

ημζκήξ πμθζηζηήξ marketing ή αηυια ηαζ δ ακάεεζδ ηδξ ακάπηολδξ ηαζ ηδξ 

θεζημονβίαξ ηςκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ηςκ ηέκηνςκ δεδμιέκςκ ζε ελςηενζημφξ 

ζοκενβάηεξ (outsourcing). 

 οζηήιαηα πμο ααζίγμκηαζ ζημκ επακαζπεδζαζιυ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ 

δζαδζηαζζχκ ηδξ επζπείνδζδξ. 

3.6 ηπαηηγική Ανάλςζη & ηπαηηγικόρ σεδιαζμόρ 

Πληποθοπιακών ςζηημάηων & Πληποθοπιακήρ Σεσνολογίαρ 

 

Σα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ηαθμφκηαζ κα παίλμοκ έκακ δζπθυ νυθμ ζηδκ ζφβπνμκδ 

επζπείνδζδ: απυ ηδκ ιζα ιενζά πνέπεζ κα οπμζηδνίλμοκ ηαζ κα πνμςεήζμοκ ιε 

ζοκέπεζα ημοξ επζπεζνδιαηζημφξ ζηυπμοξ, εκχ απυ ηδκ άθθδ ιενζά δ ηαηάθθδθδ 

εηιεηάθθεοζή ημοξ πανέπεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ βζα ηδκ δδιζμονβία κέςκ ζηναηδβζηχκ 

επζθμβχκ ηαζ ηδκ ακάπηολδ κέςκ πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ. Ο ιαηνμπνυκζμξ 

ζπεδζαζιυξ ηδξ πθδνμθμνζηήξ ζε έκακ μνβακζζιυ πνέπεζ κα παίνκεζ οπυρδ ημο αοηυκ 

ημκ δοσζιυ, χζηε κα είκαζ δοκαηή δ πθήνδξ εηιεηάθθεοζδ ηςκ πθεμκεηηδιάηςκ ηδξ 

Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ. ηα πθαίζζα αοηά, έπμοκ ακαπηοπεεί πμθθέξ ιέεμδμζ 

ζηναηδβζημφ ζπεδζαζιμφ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ, πμο ζοκδοάγμοκ ηδκ 

ακάθοζδ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ ζηναηδβζηχκ ζηυπςκ, ιε ηδκ δζενεφκδζδ ηςκ 

ηεπκμθμβζηχκ ελεθίλεςκ.  
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Ο ζηναηδβζηυξ ζπεδζαζιυξ βεκζηυηενα, ηαζ μ ζπεδζαζιυξ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ 

ζοζηδιάηςκ εζδζηυηενα, δεκ ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί ςξ ιζα πνμηαεμνζζιέκδ, 

αδιαηζηή δζαδζηαζία. Ακηίεεηα, πνέπεζ κα εεςνδεεί ζακ ιζα βεκζηεοιέκδ 

ιεεμδμθμβία, πμο παίνκεζ οπυρδ ηα ζημζπεία ηδξ βεκζηυηενδξ ζηναηδβζηήξ εκυξ 

μνβακζζιμφ, αθθδθεπζδνά ιε ηζξ επζπεζνδζζαηέξ θεζημονβίεξ ηαζ ηζξ μνβακςηζηέξ 

ηαηεοεφκζεζξ ημο μνβακζζιμφ, ηαζ ακηζιεηςπίγεζ ιε ζοκέπεζα, ηυζμ ημοξ 

επζπεζνδζζαημφξ, υζμ ηαζ ημοξ ηεπκζημφξ ζηυπμοξ. Ζ ιεεμδμθμβία αοηή πνέπεζ κα 

πνμζανιυγεηαζ ζημ πενζαάθθμκ (context) ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ηάεε θμνά εθανιμβήξ.  

Μπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ ηαηδβμνίεξ ζηναηδβζημφ 

ζπεδζαζιμφ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ, ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ηαζ ημοξ ζηυπμοξ 

ημο μνβακζζιμφ:  

1.   ημκ ζπεδζαζιυ εοεοβνάιιζζδξ ιε ηζξ θεζημονβίεξ εκυξ μνβακζζιμφ (alignment 

planning),  

2.   ημκ ζπεδζαζιυ εηιεηάθθεοζδξ ηςκ ηεπκμθμβζηχκ εοηαζνζχκ (opportunities 

planning), ηαζ  

3.   ημκ ζπεδζαζιυ επζπηχζεςκ (impacts planning).  

Ζ ζοκμθζηή εζηυκα ηςκ ηαηδβμνζχκ ζπεδζαζιμφ είκαζ ηοηθζηή ηαζ 

πνμζδζμνίγεζ ημ Δπζπεζνδζζαηυ Μμκηέθμ Γζαπείνζζδξ ηδξ Πθδνμθμνίαξ (Enterprise-

wide Information Management Model).  Σμ ιμκηέθμ αοηυ εηηυξ απυ ηζξ ηαηδβμνίεξ 

ζηναηδβζημφ ζπεδζαζιμφ πθδνμθμνζηήξ πενζθαιαάκεζ ηαζ ημκ επζπεζνδιαηζηυ 

ζπεδζαζιυ (μνβάκςζδ).  

Κάπμζεξ απυ ηζξ ιεευδμοξ ζηναηδβζημφ ζπεδζαζιμφ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ 

είκαζ :  

 Ζ ακάθοζδ αθοζίδαξ αλίαξ ημο Porter (Value Chain Analysis) 

 Tμ ζηναηδβζηυ πθέβια ημο McFarlan (Strategic Grid) 

 H ακάθοζδ ηνίζζιςκ παναβυκηςκ επζηοπίαξ (critical success factors analysis – 

CSFs). 

 Ο πνμβναιιαηζζιυξ επζπεζνδιαηζηχκ ζοζηδιάηςκ-Business Systems 

Planning (BSP) 
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 Ακάθοζδ αθοζίδαξ αλίαξ 

Σμ ιμκηέθμ ακάθοζδξ αθοζίδαξ αλίαξ (value chain model) ημο Porter απμηεθεί έκα 

πνήζζιμ πθαίζζμ βζα ηδ ζοζηδιαηζηή ακαβκχνζζδ ηςκ δοκάιεςκ ηαζ ηςκ αδοκαιζχκ 

ηδξ επζπείνδζδξ. Δίκαζ έκα ενβαθείμ ακάθοζδξ ηςκ επζπεζνδζζαηχκ δζαδζηαζζχκ ηαζ 

αμδεά ζηδ αεθηίςζδ αοηχκ ιέζα ζε ιζα επζπείνδζδ, χζηε κα επζηεοπεεί ημ 

πμθοπυεδημ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια.  

 

 

φιθςκα ιε αοηυ, μζ δναζηδνζυηδηεξ αλίαξ ζε ιζα επζπείνδζδ δζαηνίκμκηαζ ζε 

ηφνζεξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ δναζηδνζυηδηεξ οπμζηήνζλδξ. Κφνζεξ εεςνμφκηαζ μζ 

δναζηδνζυηδηεξ μζ μπμίεξ ζοιαάθθμοκ ζηδ θοζζηή δδιζμονβία ημο πνμσυκημξ, ζηδκ 

πχθδζή ημο, ζηδ ιεηαθμνά ημο ζημκ αβμναζηή ηαζ ζηδκ ελοπδνέηδζδ ιεηά ηδκ 

πχθδζδ, δδθαδή ηδκ αθθδθμοπία ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ιέζς ηςκ μπμίςκ δ πνχηδ 

φθδ ιεηαηνέπεηαζ ζε μθέθδ πμο απμθαιαάκμοκ μζ πεθάηεξ. Οζ ηφνζεξ 

δναζηδνζυηδηεξ, μζ μπμίεξ ζοκεέημοκ ηδ ζοβηεηνζιέκδ αθθδθμοπία, είκαζ: 

 

 Γηαρείξηζε εηζξνώλ(Inbound Logistics): Γναζηδνζυηδηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 

ηδκ οπμδμπή, ηδκ απμεήηεοζδ, ηαζ ηδ δζαηίκδζδ πνχηςκ οθχκ, απμβναθή, 

επζζηνμθέξ ζημοξ πνμιδεεοηέξ, έθεβπμ απμεειάηςκ. 

 Λεηηνπξγίεο(Operations): Γναζηδνζυηδηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ιεηαπμίδζδ 

ηςκ εζζνμχκ ζημ ηεθζηυ πνμσυκ, υπςξ ζοζηεοαζία, ζοκανιμθυβδζδ, έθεβπμξ, 

ζοκηήνδζδ ελμπθζζιμφ ηαζ εβηαηαζηάζεςκ. 

 Γηαρείξηζε εθξνώλ(Outbound Logistics): Γναζηδνζυηδηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 

ηδ ζοθθμβή, ηδκ απμεήηεοζδ ηαζ ηδ θοζζηή δζακμιή ημο πνμσυκημξ ζημοξ 

ηαηακαθςηέξ. 

 Μάξθεηηλγθ θαη πσιήζεηο(Marketing&Sales): Γναζηδνζυηδηεξ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πανμπή ηςκ ιέζςκ πμο επζηνέπμοκ ζημκ ηαηακαθςηή κα 

εκδιενςεεί βζα ημ πνμσυκ ηαζ κα ημ αβμνάζεζ, υπςξ δζαθήιζζδ, δζμίηδζδ 

πςθήζεςκ, πνμχεδζδ, ηζιμθυβδζδ, επζθμβή ηακαθζχκ δζακμιήξ, ηθπ. 

 Τπεξεζίεο κεηά ηελ πώιεζε(Service): Γναζηδνζυηδηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 

ηδκ πανμπή οπδνεζζχκ βζα ηδκ αφλδζδ ή δζαηήνδζδ ηδξ αλίαξ ημο πνμσυκημξ, 

υπςξ εβηαηάζηαζδ, επζζηεοή, εηπαίδεοζδ, πανμπή ακηαθθαηηζηχκ ηαζ 

πνμζανιμβή πνμσυκημξ 
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Τπμζηδνζηηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ είκαζ εηείκεξ πμο πενζαάθθμοκ ηζξ ηφνζεξ ηαζ 

πανέπμοκ ηδκ απαναίηδηδ οπμδμιή βζα ηδ δζαζθάθζζή ημοξ ηαζ πανάθθδθα ηάεε ιία 

λεπςνζζηά οπμζηδνίγεζ ηζξ οπυθμζπεξ. Αοηέξ μζ δναζηδνζυηδηεξ αμδεμφκ ηδκ 

επζπείνδζδ ζηδ αεθηίςζδ ημο ζοκημκζζιμφ ηαζ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ υθςκ ηςκ ηφνζςκ 

δναζηδνζμηήηςκ. Οζ οπμζηδνζηηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ είκαζ: 

 

 Πξνκήζεηεο: Γναζηδνζυηδηεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ απυηηδζδ ηςκ εζζνμχκ 

βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ ηφνζςκ δναζηδνζμηήηςκ. 

 Έξεπλα θαη αλάπηπμε: Γναζηδνζυηδηεξ πμο ζοκδέμκηαζ ηυζμ ιε ημ 

ζπεδζαζιυ ηςκ πνμσυκηςκ, υζμ ηαζ ιε ηδ αεθηίςζδ ηδξ εηηέθεζδξ ηςκ 

οπμθμίπςκ δναζηδνζμηήηςκ ζηδκ αθοζίδα αλίαξ. 

  Γηαρείξηζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ: Γναζηδνζυηδηεξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδ 

δζαζθάθζζδ ηδξ ζηεθέπςζδξ, εηπαίδεοζδξ ηαζ ακάπηολδξ πνμζςπζημφ, πμο εα 

εηηεθέζμοκ ηζξ ηφνζεξ δναζηδνζυηδηεξ. 

 Τπνδνκή ηεο επηρείξεζεο: Γναζηδνζυηδηεξ πμο είκαζ απμθφηςξ ζδιακηζηέξ 

βζα υθεξ ηζξ θεζημονβίεξ ζε ιία επζπείνδζδ, υπςξ βεκζηή δζμίηδζδ, 

πνδιαημμζημκμιζηή δζμίηδζδ, ζηναηδβζηυξ πνμβναιιαηζζιυξ, κμιζηή 

οπμζηήνζλδ. 

 

Αοηέξ μζ δναζηδνζυηδηεξ ζοκζζημφκ ιζα εθμδζαζηζηή αθοζίδα. Οζ ηφνζεξ 

δναζηδνζυηδηεξ θαιαάκμοκ πχνα ιε ηδ ζεζνά ηαζ υζμ πνμπςνάεζ δ ενβαζία, 

ζφιθςκα ιε αοηή ηδ ζεζνά, πνμζηίεεηαζ αλία ζημ πνμσυκ ή ηδκ οπδνεζία ιε ηάεε 

δναζηδνζυηδηα.  

ζμκ αθμνά ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ηαζ ημ ζηναηδβζηυ ζπεδζαζιυ ημοξ, ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ιμκηέθμ ακαθφεζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ πμο πνμζεέημοκ αλία απυ ηδκ 

πνήζδ ηδξ πθδνμθμνίαξ ιέζα ζε ιζα επζπείνδζδ. Κάεε ζημζπείμ ηδξ αθοζίδαξ αλίαξ, 

ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ηαζ ηδκ πθδνμθμνζαηή 

ηεπκμθμβία βζα κα αολήζεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ πνήζδξ πυνςκ ζηδ 

ζοβηεηνζιέκδ δναζηδνζυηδηα, ή ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεμφκ ακάιεζα ζηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηδξ αθοζίδαξ αλίαξ βζα κα αεθηζχζμοκ ηδ ζοκμθζηή επζπεζνδιαηζηή 

επίδμζδ. 
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Μενζηά παναδείβιαηα πνήζδξ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ηδξ 

πθδνμθμνζαηήξ ηεπκμθμβίαξ ζηδκ αθοζίδα αλίαξ είκαζ : 

o ηε δηαρείξηζε εηζξνώλ: Αοημιαημπμζδιέκεξ απμεήηεξ, απμεέιαηα Just-In-

Time. 

o ηηο ιεηηνπξγίεο: Δοέθζηηα ζοζηήιαηα παναβςβήξ, νμιπμηζηή. 

o ηε δηαρείξηζε εθξνώλ: Αοημιαημπμζδιέκδ επελενβαζία παναββεθζχκ, 

δθεηηνμκζηά δεθηία θυνηςζδξ. 

o ην κάξθεηηλγθ θαη ηηο πσιήζεηο: Σδθειάνηεηζκβη, θμνδημί Ζ/Τ βζα ημοξ 

πςθδηέξ. 

o Τπεξεζίεο κεηά ηελ πώιεζε: Δλοπδνέηδζδ απυ ιαηνζά, πνμβναιιαηζζιυξ 

ηςκ επζζηέρεςκ ηεπκζηχκ, αοημιαημπμζδιέκμ helpdesk. 

o Τπνδνκή ηεο επηρείξεζεο: Μμκηέθα ζπεδζαζιμφ, ενβαθεία οπμζηήνζλδξ 

απμθάζεςκ. 

o Γηνίθεζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ: Αοημιαημπμζδιέκμξ πνμβναιιαηζζιυξ 

πνμζςπζημφ, αοημιαημπμζδιέκα ενβαθεία εηπαίδεοζδξ. 

o Έξεπλα θαη αλάπηπμε: πεδίαζδ πνμσυκηςκ ιε ηδ αμήεεζα Ζ/Τ (CAD), 

παναβςβή πνμσυκηςκ ιε ηδ αμήεεζα Ζ/Τ (CAE). 

o Πξνκήζεηεο: οζηήιαηα on-line πνμιδεεζχκ (πνήζδ EDI), ζοζηήιαηα 

εκημπζζιμφ απμεειάηςκ. 

 

 

 

Γζάβναιια 3.5 Αθοζίδα Αλίαξ ημο Porter 
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 ηναηδβζηυ πθέβια ημο McFarlan 

Σμ ζοβηεηνζιέκμ ιμκηέθμ ελεηάγεζ ημ ηςνζκυ ηαζ ημ ιεθθμκηζηυ πανημθοθάηζμ 

εθανιμβχκ ιέζα ζε ιία επζπείνδζδ ηαζ ηαεμνίγεζ ηδ ζηναηδβζηή ζδιαζία ηςκ 

πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ηδξ πθδνμθμνζαηήξ ηεπκμθμβίαξ βζα ιία επζπείνδζδ 

ζήιενα ηαζ ζημ ιέθθμκ. Σμ ζηναηδβζηυ πθέβια ακαθένεζ υηζ ηάεε επζπείνδζδ εα 

πνέπεζ κα ημπμεεηείηαζ ζε έκα απυ ηα ηέζζενα ηιήιαηα ημο πθέβιαημξ. Αοηά ηα 

ηιήιαηα, υπςξ θαίκμκηαζ ηαζ ζημ επυιεκμ δζάβναιια, είκαζ: 

 ηξαηεγηθό (strategic segment). Οζ επζπεζνήζεζξ πμο ακήημοκ ζε αοηυ ημ 

ηιήια, ελανηχκηαζ απυ ηα οθζζηάιεκα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ηαζ ηδκ 

οθζζηάιεκδ πθδνμθμνζαηή ηεπκμθμβία. Δλανηχκηαζ επίζδξ ηαζ απυ ηδ 

ζοκεπυιεκδ επέκδοζδ ζε κέα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ηαζ κέα 

πθδνμθμνζαηή ηεπκμθμβία βζα ηδ δζαηήνδζδ ημο ακηαβςκζζηζημφ ηδξ 

πθεμκεηηήιαημξ. 

 Αιιαγή (turnaround segment). Πανυθμ πμο μζ επζπεζνήζεζξ πμο ακήημοκ ζε 

αοηυ ημ ηιήια δε δζαεέημοκ ηάπμζμ ζδζαίηενμ ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια 

απυ ηδ πνήζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ηδξ 

οθζζηάιεκδξ πθδνμθμνζαηήξ ηεπκμθμβίαξ, ιεθθμκηζηέξ επεκδφζεζξ ζε αοηυκ 

ημκ ημιέα εα επδνεάζμοκ εεηζηά ηδκ ακηαβςκζζηζηή εέζδ ηδξ επζπείνδζδξ. 

 Δξγνζηάζην (factory segment). Οζ επζπεζνήζεζξ πμο ακήημοκ ζε αοηυ ημ 

ηιήια, πανυθμ πμο ααζίγμκηαζ ζηα οθζζηάιεκα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ηαζ 

ηδκ οθζζηάιεκδ πθδνμθμνζηή ηεπκμθμβία βζα κα θεζημονβμφκ ακηαβςκζζηζηά, 

εεςνμφκ υηζ δ ζοκέπζζδ ηςκ επεκδφζεςκ ζε αοηυκ ημκ ημιέα δεκ εα 

επδνεάζεζ εεηζηά ηδκ ακηαβςκζζηζηή ημοξ εέζδ. 

 Τπνζηήξημε (support segment). Οζ επζπεζνήζεζξ πμο ακήημοκ ζε αοηυ ημ 

ηιήια δεκ θαιαάκμοκ ηαζ δεκ πζζηεφμοκ υηζ εα θάαμοκ ηάπμζμ ακηαβςκζζηζηυ 

πθεμκέηηδια απυ ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ηαζ ηδκ πθδνμθμνζαηή 

ηεπκμθμβία. 
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Γζάβναιια 3.6 Σμ ηναηδβζηυ Πθέβια ημο McFarlan 

 

Σμ ζοβηεηνζιέκμ ιμκηέθμ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημ βεβμκυξ υηζ δεκ επζεοιμφκ 

υθεξ μζ επζπεζνήζεζξ ηδκ αολδιέκδ ζδιαζία ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ηδξ 

Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ, ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ιε ημοξ ελήξ ηνυπμοξ: 

~ ε επίπεδμ ηθάδςκ δναζηδνζμπμίδζδξ, ακαθφμκηαξ ηδ ζηναηδβζηή ζδιαζία 

πμο μζ ζοβηεηνζιέκμζ ηθάδμζ δίκμοκ ζηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ηαζ ηδκ 

πθδνμθμνζαηή ηεπκμθμβία. 

~ ε επίπεδμ ζοβηεηνζιέκμο ηθάδμο, απεζημκίγμκηαξ ημοξ δζαθμνεηζημφξ 

ακηαβςκζζηέξ ιε αάζδ ηδ ζδιαζία πμο δίκμοκ ζηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα 

ηαζ ηδκ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία. 

~ Μέζα ζε ιζα επζπείνδζδ, ιε ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ ηιδιάηςκ 

ηδξ, ζε ζπέζδ ιε ηδκ ιεθθμκηζηή ζπεδζαγυιεκδ ζδιαζία ηςκ πθδνμθμνζαηχκ 

ζοζηδιάηςκ ηαζ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ. 

~  

 Ακάθοζδ ηνίζζιςκ παναβυκηςκ επζηοπίαξ  

θξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρίαο (critical success factors, CSF). Έλαο κηθξόο αξηζκόο 

ιεηηνπξγηθώλ ζηόρσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη εύθνια θαη θαζνξίδνληαη από ηνλ θιάδν, 

ηελ επηρείξεζε, ην ζηέιερνο, θαη από ην γεληθόηεξν πεξηβάιινλ θαη νη νπνίνη πηζηεύεηαη 

όηη εμαζθαιίδνπλ ηελ επηηπρία ελόο νξγαληζκνύ. Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ θαζνξηζκό 

ησλ αλαγθώλ ελόο νξγαληζκνύ γηα πιεξνθνξίεο. 
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Ζ ιέεμδμξ ζηναηδβζηήξ ακάθοζδξ (strategic analysis), ή ηνίζζιςκ 

παναβυκηςκ επζηοπίαξ, οπμζηδνίγεζ υηζ μζ ακάβηεξ εκυξ μνβακζζιμφ βζα πθδνμθμνίεξ 

ηαεμνίγμκηαζ απυ έκα ιζηνυ ανζειυ κπίζιμων παπαγόνηων επιηςσίαρ (CSF) ηςκ 

ζηεθεπχκ. Ακ αοημί μζ ζηυπμζ επζηεοπεμφκ, δ επζηοπία ηδξ επζπείνδζδξ ή ημο 

μνβακζζιμφ είκαζ ελαζθαθζζιέκδ (J.F.Rockart, 1979· Rockart ηαζ Treacy, 1982). 

Οζ ηνίζζιμζ πανάβμκηεξ επζηοπίαξ δζαιμνθχκμκηαζ απυ ημκ ηθάδμ, ηδκ επζπείνδζδ, ηα 

ζηεθέπδ, ηαζ απυ ημ βεκζηυηενμ πενζαάθθμκ. Μζα ζδιακηζηή αάζδ ζοθθμβζζιμφ ηδξ 

ζηναηδβζηήξ ακάθοζδξ είκαζ υηζ οπάνπεζ έκαξ ιζηνυξ ανζειυξ ζηυπςκ πμο ηα ζηεθέπδ 

ιπμνμφκ εφημθα κα μνίζμοκ ηαζ ζημοξ μπμίμοξ ηα ζοζηήιαηα πθδνμθμνζχκ ιπμνμφκ 

κα εζηζάζμοκ. 

Ζ ηφνζα ιέεμδμξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ ζηναηδβζηή ακάθοζδ είκαζ μζ 

πνμζςπζηέξ ζοκεκηεφλεζξ - ηνεζξ ή ηέζζενεζξ - ιε έκακ ανζειυ ακχηενςκ ζηεθεπχκ ιε 

ζημπυ ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ζηυπςκ ημοξ ηαζ επμιέκςξ, ηςκ ηνίζζιςκ παναβυκηςκ 

επζηοπίαξ. Αοημί μζ πνμζςπζημί πανάβμκηεξ επζηοπίαξ ζοβηεκηνχκμκηαζ ηαζ 

ζοκδοάγμκηαζ πνμηεζιέκμο κα δδιζμονβδεεί ιζα εζηυκα ηςκ ηνίζζιςκ παναβυκηςκ 

επζηοπίαξ ηδξ επζπείνδζδξ. Καηυπζκ, ακαπηφζζμκηαζ ζοζηήιαηα πμο πανέπμοκ 

πθδνμθμνίεξ βζ' αοημφξ ημοξ πανάβμκηεξ.. Σμ πθεμκέηηδια ηδξ ιεευδμο ζηναηδβζηήξ 

ακάθοζδξ είκαζ υηζ πανάβεζ ιζηνoζφκμθμ δεδμιέκςκ βζα ιεθέηδ. οκεκηεφλεζξ· 

παίνκμκηαζ ιυκμκ απυ ακχηενα ζηεθέπδ ηαζ μζ ενςηήζεζξ εζηζάγμοκ ζε έκα ιζηνυ 

ανζειυ ηνίζζιςκ παναβυκηςκ επζηοπίαξ ακηί ζημ εονφ ακηζηείιεκμ ηςκ πθδνμθμνζχκ 

πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ή πνεζάγμκηαζ. Αοηή δ ιέεμδμξ ιπμνεί κα πνμζανιμζηεί 

ηαηάθθδθα ζηδ δμιή ηάεε ηθάδμο επζπεζνήζεςκ δζαθμνεηζηέξ ακηαβςκζζηζηέξ 

ζηναηδβζηέξ μδδβμφκ ζε δζαθμνεηζηά ζοζηήιαηα πθδνμθμνζχκ. Καηά ζοκέπεζα, αοηή 

δ ιέεμδμξ πανάβεζ ζοζηήιαηα πζμ πνμζανιμζιέκα ζηζξ ακάβηεξ εκυξ μνβακζζιμφ. 

 

 Πνμβναιιαηζζιυξ επζπεζνδιαηζηχκ ζοζηδιάηςκ-Business Systems Planning 

(BSP) 

 

Ζ επισειπηζιακή ανάλςζη (πμο μκμιάγεηαζ επίζδξ ηαζ πξνγξακκαηηζκόο 

επηρεηξεκαηηθώλ ζπζηεκάησλ - business systems planning) οπμζηδνίγεζ υηζ μζ 

πθδνμθμνζαηέξ ακάβηεξ ιζαξ επζπείνδζδξ ιπμνμφκ κα βίκμοκ ηαηακμδηέξ ιυκμ ιε ηδκ 

ελέηαζδ μθυηθδνμο ημο μνβακζζιμφ απυ ηδκ άπμρδ ηςκ μνβακςηζηχκ ιμκάδςκ, 

θεζημονβζχκ, δζενβαζζχκ ηαζ ζημζπείςκ δεδμιέκςκ. Ζ επζπεζνδζζαηή ακάθοζδ ιπμνεί 

κα αμδεήζεζ ζημκ ηαεμνζζιυ ηςκ ηφνζςκ μκημηήηςκ ηαζ ηςκ ζδζμηήηςκ ηςκ 
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δεδμιέκςκ ημο μνβακζζιμφ. Ανπή αοηήξ ηδξ ιεευδμο είκαζ δ ακηίθδρδ υηζ μζ 

απαζηήζεζξ ιζαξ επζπείνδζδξ ή εκυξ ημιέα ηδξ βζα πθδνμθμνίεξ ιπμνμφκ κα 

ηαεμνζζημφκ ιυκμ ιε ηδκ ηαηακυδζδ ζε αάεμξ μθυηθδνμο ημο μνβακζζιμφ. Αοηή δ 

ιέεμδμξ ακαπηφπεδηε απυ ηδκ IBM ηαηά ηδ δεηαεηία ημο 1960 βζα ημκ ηαεμνζζιυ 

ηςκ ζπέζεςκ ιεηαλφ ένβςκ ακάπηολδξ ιεβάθςκ ζοζηδιάηςκ (Zachman, 1982). 

Ζ ηφνζα ιέεμδμξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ επζπεζνδζζαηή ακάθοζδ είκαζ δ 

οπμαμθή ενςηδιαημθμβίςκ ζε έκα ιεβάθμ δείβια δζμζηδηζηχκ ζηεθεπχκ ζπεηζηά ιε 

ημ πχξ πνδζζιμπμζμφκ ηζξ πθδνμθμνίεξ, απυ πμφ ηζξ παίνκμοκ, πχξ εεςνμφκ ημ 

πενζαάθθμκ ημοξ, πχξ παίνκμοκ απμθάζεζξ ηαζ πμζεξ είκαζ μζ ακάβηεξ ημοξ ζε 

δεδμιέκα. Σα απμηεθέζιαηα αοηήξ ηδξ εηηεηαιέκδξ ένεοκαξ ακάιεζα ζηα ζηεθέπδ 

ηαλζκμιμφκηαζ ζε οπμιμκάδεξ, θεζημονβίεξ, δζενβαζίεξ, ηαζ πίκαηεξ δεδμιέκςκ. Σα 

ζημζπεία δεδμιέκςκ μνβακχκμκηαζ ζε θμβζηέξ μιάδεξ εθανιμβήξ (logical application 

groups) - μιάδεξ ζημζπείςκ δεδμιέκςκ πμο οπμζηδνίγμοκ ζπεηζηά ιεηαλφ ημοξ 

ζφκμθα μνβακςηζηχκ δζενβαζζχκ. 

Ζ αδοκαιία ηδξ επζπεζνδζζαηήξ ακάθοζδξ είκαζ υηζ πανάβεζ ιζα ηενάζηζα 

πμζυηδηα δεδμιέκςκ, ηςκ μπμίςκ δ ζοθθμβή έπεζ ιεβάθμ ηυζημξ ηαζ δ ακάθοζδ είκαζ 

δφζημθδ. Οζ πενζζζυηενεξ ζοκεκηεφλεζξ βίκμκηαζ ιε ακχηενα ή ιεζαία ζηεθέπδ ηαζ 

ιζηνή ιυκμ πνμζπάεεζα ηαηααάθθεηαζ βζα ηδ ζοθθμβή πθδνμθμνζχκ απυ οπαθθδθζηυ 

πνμζςπζηυ ηαζ ηα ηαηχηενα ζηεθέπδ. Δπζπθέμκ, μζ ενςηήζεζξ ζοπκά εζηζάγμοκ, υπζ 

ζημοξ ηνίζζιμοξ ζηυπμοξ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ζημ πμφ πνεζάγμκηαζ μζ πθδνμθμνίεξ, 

αθθά πενζζζυηενμ ζημ πμζεξ οπάνπμοζεξ πθδνμθμνίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ. Σμ 

απμηέθεζια είκαζ κα δδιζμονβείηαζ ιζα ηάζδ αοημιαηζζιμφ ηδξ ηαηάζηαζδξ πμο ήδδ 

οπάνπεζ. Ακηίεεηα, αοηυ πμο πνεζάγεηαζ ζε πμθθέξ πενζζηάζεζξ είκαζ εκηεθχξ κέεξ 

ηαηηζηέξ ζημκ ηνυπμ δζεκένβεζαξ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, μπυηε δ 

ακηζιεηχπζζδ αοηχκ ηςκ ακαβηχκ παναθείπεηαζ. 

3.7 Γιακςβέπνηζη Πληποθοπιακήρ Σεσνολογίαρ (IT Governance) 

 

Γζα πμθθέξ επζπεζνήζεζξ, μζ πθδνμθμνίεξ ηαζ δ ηεπκμθμβία πμο ηζξ οπμζηδνίγμοκ 

ακηζπνμζςπεφμοκ ηα πμθοηζιυηενα, αθθά ζοπκά ηα θζβυηενμ ηαηακμδηά ζημζπεία 

εκενβδηζημφ ημοξ. Οζ επζηοπδιέκεξ επζπεζνήζεζξ ακαβκςνίγμοκ ηα μθέθδ ηδξ 

Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ ηαζ ηδ πνδζζιμπμζμφκ βζα κα αολήζμοκ ηδκ αλία ηςκ 

εκδζαθενυιεκςκ ιενχκ (stakeholders) ημοξ. Αοηέξ μζ επζπεζνήζεζξ ακηζθαιαάκμκηαζ 

επίζδξ ηαζ δζαπεζνίγμκηαζ ημοξ ζπεηζγυιεκμοξ ηζκδφκμοξ ιε ηδκ Πθδνμθμνζαηή 
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Σεπκμθμβία, υπςξ δ αολακυιεκδ κμιμεεηζηή ζοιιυνθςζδ ηαζ δ ελάνηδζδ πμθθχκ 

ηνίζζιςκ επζπεζνδζζαηχκ δζαδζηαζζχκ ηεπκμθμβίαξ πθδνμθμνζχκ.  

Οζ ακάβηεξ α) βζα δζααεααίςζδ ηδξ αλίαξ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ, α) 

ηδξ δζαπείνζζδξ ηζκδφκςκ ζπεηζηχκ ιε αοηήκ ηαζ β) ηςκ αολακυιεκςκ απαζηήζεςκ βζα 

ημκ έθεβπμ ηςκ πθδνμθμνζχκ, βίκμκηαζ ηαηακμδηέξ πθέμκ ςξ ααζζηά ζημζπεία ηδξ 

επζπεζνδιαηζηήξ δζαηοαένκδζδξ. Ζ αλία, μ ηίκδοκμξ ηαζ μ έθεβπμξ απμηεθμφκ ημκ 

πονήκα ηδξ δζαηοαένκδζδξ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ (IT governance).  

Η δηαθπβέξλεζε Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο είλαη επζύλε ηεο δηεύζπλζεο θαη 

ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, θαη απνηειείηαη από ηελ εγεζία, ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ όηη ε Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία ηεο επηρείξεζεο 

ζηεξίδεη θαη επεθηείλεη ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο νξγάλσζεο.  

 

Πθαίζζμ COBIT (Πενζμπέξ Δζηίαζδξ, Πυνμζ ηαζ Κνζηήνζα Πθδνμθμνζαηήξ 

Σεπκμθμβίαξ) 

Σμ IT Governance Institute εηδίδεζ ημ Control Objectives for Information and related 

Technology - COBIT (ηυπμζ Δθέβπμο Πθδνμθμνζχκ ηαζ πεηζηήξ Σεπκμθμβίαξ) ημ 

πθέμκ απμδεηηυ ηαζ δζαδεδμιέκμ πθαίζζμ ιε ηζξ αέθηζζηεξ πναηηζηέξ βζα ηδ 

δζαηοαένκδζδ ηαζ ημκ έθεβπμ ηδξ πθδνμθμνζηήξ ιέζα ζηδκ επζπείνδζδ. φιθςκα ιε 

αοηυ, μζ δναζηδνζυηδηεξ ιζαξ επζπείνδζδξ απαζημφκ πθδνμθμνίεξ απυ ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ ηεπκμθμβίαξ, χζηε κα επζηεοπεμφκ μζ 

επζπεζνδιαηζημί ζηυπμζ. Οζ επζηοπδιέκεξ επζπεζνήζεζξ δζαζθαθίγμοκ ηδκ 

αθθδθελάνηδζδ ιεηαλφ ημο ζηναηδβζημφ ζπεδζαζιμφ ηαζ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ 

πθδνμθμνζαηήξ ηεπκμθμβίαξ. Ζ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία εα πνέπεζ κα 

εοεοβναιιζζηεί ιε ηδ ζηναηδβζηή ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ κα δχζεζ ηδ δοκαηυηδηα ζηδκ 

επζπείνδζδ κα εηιεηαθθεοηεί πθήνςξ ηζξ δοκαηυηδηεξ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ 

ζοζηδιάηςκ ηαζ ηδξ πθδνμθμνζαηήξ ηεπκμθμβίαξ, ιεβζζημπμζχκηαξ ηα μθέθδ, 

αλζμπμζχκηαξ ηζξ πανμοζζαγυιεκεξ εοηαζνίεξ ηαζ δδιζμονβχκηαξ ακηαβςκζζηζηυ 

πθεμκέηηδια. 

 

Σμ πθαίζζμ εθέβπμο COBIT ζοιαάθθεζ ζηδκ επζηοπή ακηαπυηνζζδ ηδξ 

Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ επί ηςκ επζπεζνδζζαηχκ απαζηήζεςκ: 

 Κάκμκηαξ ζφκδεζδ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ ιε ηζξ επζπεζνδζζαηέξ 

απαζηήζεζξ  
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 Ονβακχκμκηαξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ ζε έκα 

βεκζηά απμδεηηυ πνυηοπμ δζαδζηαζίαξ  

 Πνμζδζμνίγμκηαξ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ πυνμοξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ 

χζηε κα επζδζςπεεί δ ιυπθεοζδ ημοξ  

 Καεμνίγμκηαξ ημοξ ζηυπμοξ ημο δζμζηδηζημφ εθέβπμο πμο εα πνέπεζ κα 

θδθεμφκ οπυρδ. Γζα κα απαθθάλεζ αοηέξ ηζξ εοεφκεξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ βζα κα 

επζηφπεζ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ, δ δζεφεοκζδ πνέπεζ κα ηαηακμήζεζ ηδ εέζδ ηδξ 

ανπζηεηημκζηήξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ ηαζ κα απμθαζίζεζ ημ είδμξ 

δζαηοαένκδζδξ ηαζ ημκ έθεβπμ πμο εα πνέπεζ κα πανέπεζ.  

Σμ Control Objectives for Information and related Technology - COBIT 

πανέπεζ μνεέξ πναηηζηέξ βφνς απυ έκα πθαίζζμ πενζμπχκ ηαζ δζαδζηαζζχκ ηαζ 

πανμοζζάγεζ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ζε ιζα δζαπεζνζγυιεκδ ηαζ θμβζηή δμιή. Οζ μνεέξ 

πναηηζηέξ ημο COBIT ακηζπνμζςπεφμοκ ηδκ μιμθςκία ειπεζνμβκςιυκςκ, 

εζηζάγμκηαζ ηονίςξ ζημκ έθεβπμ ηαζ θζβυηενμ ζηδ δζεοεοκηζηή εηηέθεζδ. Αοηέξ μζ 

πναηηζηέξ αμδεμφκ ηδ αεθηζζημπμίδζδ ηςκ εκ δοκάιεζ επεκδφζεςκ ζε Πθδνμθμνζαηή 

Σεπκμθμβία, ηδκ ελαζθάθζζδ πανμπήξ οπδνεζζχκ ηαζ ηδκ πανμπή εκυξ ιέηνμο έκακηζ 

ημο μπμίμο κα ηνίκεηαζ πυηε ηα πνάβιαηα πδβαίκμοκ ζηνααά.  

Οζ επζπεζνήζεζξ πνέπεζ κα ζηακμπμζήζμοκ απαζηήζεζξ πμζυηδηαξ, αζθάθεζαξ 

ηαζ ειπζζημζφκδξ ηςκ πθδνμθμνζχκ ημοξ, υπςξ ηάκμοκ ηαζ ιε υθα ηα ζημζπεία ημο 

εκενβδηζημφ ημοξ. Ζ δζεφεοκζδ επίζδξ βζα κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ επζπεζνδζζαηέξ 

απαζηήζεζξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ, πνέπεζ κα επεκδφζεζ ζημοξ πυνμοξ πμο 

απαζημφκηαζ βζα κα δδιζμονβδεεί ηεπκζηή επάνηεζα (π.π. έκα ζφζηδια 

πνμβναιιαηζζιμφ ηςκ επζπεζνδζζαηχκ πυνςκ - resource planning system) βζα ηδκ 

οπμζηήνζλδ ιζαξ επζπεζνδζζαηήξ ζηακυηδηαξ (π.π. βζα ηδκ εθανιμβή ιζαξ αθοζίδαξ 

ακεθμδζαζιμφ) βζα ηδκ επίηεολδ ημο επζεοιδημφ απμηεθέζιαημξ (π.π., αολακυιεκεξ 

πςθήζεζξ ηαζ μζημκμιζηά μθέθδ).  

 

Οζ πυνμζ πμο πνμζδζμνίγμκηαζ ζημ COBIT ιπμνμφκ κα ηαεμνζζημφκ ςξ ελήξ:  

 Οζ εθανιμβέξ (applications): είκαζ ηα αοημιαημπμζδιέκα ζοζηήιαηα 

πνδζηχκ ηαζ μζ πεζνςκαηηζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο επελενβάγμκηαζ ηζξ 

πθδνμθμνίεξ.  

 Οζ πθδνμθμνίεξ (information): είκαζ δεδμιέκα μπμζαζδήπμηε ιμνθήξ 

εζζαβςβήξ, πμο επελενβάγμκηαζ ηαζ ελάβμκηαζ απυ ηα πθδνμθμνζαηά 

ζοζηήιαηα, ζηδκ επζεοιδηή πνμξ πνήζδ ιμνθή.  
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 Ζ οπμδμιή (infrastructure): είκαζ δ ηεπκμθμβία ηαζ μζ εβηαηαζηάζεζξ 

(οθζηυ, θεζημονβζηά ζοζηήιαηα, ζοζηήιαηα δζαπείνζζδξ αάζεςκ 

δεδμιέκςκ, δζηηφςζδ, πμθοιέζα, η.θπ., ηαζ ημ πενζαάθθμκ πμο ηζξ 

ζηεβάγεζ ηαζ ηζξ οπμζηδνίγεζ) πμο επζηνέπμοκ ηδκ επελενβαζία ηςκ 

εθανιμβχκ.  

 Οζ άκενςπμζ (people): είκαζ ημ πνμζςπζηυ πμο απαζηείηαζ βζα κα 

πνμβναιιαηζζημφκ, κα μνβακςεμφκ, κα απμηηδεμφκ, κα εθανιμζεμφκ, 

κα παναδμεμφκ, κα οπμζηδνζπεμφκ, κα εθεβπεμφκ ηαζ κα αλζμθμβδεμφκ 

ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ηαζ μζ οπδνεζίεξ. Μπμνμφκ κα είκαζ 

εζςηενζημί, πνμενπυιεκμζ απυ ελςηενζημφξ πανμπείξ ή υπςξ αθθζχξ 

απαζηείηαζ.  

Ο επζπεζνδζζαηυξ πνμζακαημθζζιυξ ημο COBIT εζηζάγεηαζ ζηδ ζφκδεζδ ηςκ 

επζπεζνδζζαηχκ ζηυπςκ ιε ημοξ ζηυπμοξ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ, 

πανέπμκηαξ ιεηνήζεζξ ηαζ πνυηοπα ςνζιυηδηαξ βζα ηδ ζφβηνζζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ 

ημοξ, ηαζ ηαεμνίγμκηαξ ηζξ ζπεηζηέξ εοεφκεξ ηςκ θμνέςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ηςκ 

θμνέςκ δζαδζηαζζχκ ηεπκμθμβίαξ πθδνμθμνζχκ.  

Σμ COBIT εζηζάγεζ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ιέζα απυ έκα πνυηοπμ, πμο οπμδζαζνεί 

ηδκ ηεπκμθμβία πθδνμθμνζχκ ζε 34 δζαδζηαζίεξ ζφιθςκα ιε ημοξ ημιείξ εοεφκδξ 

ζπεδζαζιμφ, ηαηαζηεοήξ, δζαπείνζζδξ ηαζ εθέβπμο, πανέπμκηαξ ιζα end-to-end άπμρδ 

(άπμρδ ηδξ μπμίαξ ηα άηνα εκχκμκηαζ) ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ. Οζ ανπέξ 

επζπεζνδζζαηήξ ανπζηεηημκζηήξ αμδεμφκ ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ πυνςκ εηείκςκ πμο 

ηνίκμκηαζ μοζζαζηζημί βζα ηδκ επζηοπία, δδθαδή ηςκ εθανιμβχκ, ηςκ πθδνμθμνζχκ, 

ηδξ οπμδμιήξ ηαζ ηςκ ακενχπςκ πμο ειπθέημκηαζ ιε ηζξ δζαδζηαζίεξ.  

Δκ πενζθήρεζ, βζα κα παναπεμφκ μζ πθδνμθμνίεξ πμο έπεζ ακάβηδ δ 

επζπείνδζδ χζηε κα επζηφπεζ ημοξ ζηυπμοξ ηδξ, μζ πυνμζ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ 

πνέπεζ κα δζαπεζνζζημφκ απυ έκα ζφκμθμ μιαδμπμζδιέκςκ δζαδζηαζζχκ.  

Ζ εηηίιδζδ ηςκ ζηακμηήηςκ δζαδζηαζζχκ ααζζζιέκδ ζηα πνυηοπα ςνίιακζδξ ημο 

COBIT είκαζ πμθφ ααζζηυ ιένμξ ηδξ εθανιμβήξ δζαηοαένκδζδξ Πθδνμθμνζαηήξ 

Σεπκμθμβίαξ. Αθμφ πνμζδζμνζζημφκ μζ ηνίζζιεξ δζαδζηαζίεξ ηαζ μ έθεβπμξ 

Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ, δ ιμκηεθμπμίδζδ βζα ςνίιακζδ επζηνέπεζ ημκ 

πνμζδζμνζζιυ ηαζ ακάδεζλδ ακζηακμηδηχκ ζηδ δζεφεοκζδ. Σα πνμβνάιιαηα  δνάζδξ 

(action plans) ιπμνμφκ έπεζηα κα ακαπηοπεμφκ βζα κα θένμοκ ηζξ δζαδζηαζίεξ αοηέξ 

ζημ επζεοιδηυ επίπεδμ ζηυπςκ ζηακυηδηαξ.  
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To COBIT οπμζηδνίγεζ βζα ημ θυβμ αοηυ ηδ δζαηοαένκδζδ Πθδνμθμνζαηήξ 

Σεπκμθμβίαξ ιε ηδκ πανμπή εκυξ πθαζζίμο βζα κα ελαζθαθίζεζ (πέκηε ζδιεία 

εζηίαζδξ):  

• ηναηδβζηή εοεοβνάιιζζδξ (Strategic alignment): εζηζάγεηαζ α) ζηδκ 

ελαζθάθζζδ ζοκμπήξ ηςκ επζπεζνδζζαηχκ ζπεδίςκ ηαζ ηςκ ζπεδίςκ 

Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ α) ζημκ ηαεμνζζιυ, ηδ δζαηήνδζδ ηαζ ηδ 

επζαεααίςζδ ηδξ αλίαξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ πμο πνμηείκεηαζ, β) ηαζ ζηδκ 

εοεοβνάιιζζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ ιε ηζξ 

επζπεζνδιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ.  

• Απυδμζδ αλίαξ (Value delivery): πνυηεζηαζ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ απυδμζδξ 

αλίαξ ζε υθμ ημκ ηφηθμ πανάδμζδξ, πμο ελαζθαθίγεζ υηζ δ Πθδνμθμνζαηή 

Σεπκμθμβία παναδίδεζ ηα οπμζπυιεκα μθέθδ έκακηζ ηδξ ζηναηδβζηήξ, 

επζηεκηνχκμκηαξ ζηδ αεθηζζημπμίδζδ ηςκ δαπακχκ ηαζ ηδξ πανμοζίαζδξ 

απμδείλεςκ ηδξ εββεκήξ ηδξ αλίαξ.  

• Ζ δζαπείνζζδ ηςκ πυνςκ (Resource management): αθμνά ηδ αέθηζζηδ επέκδοζδ, 

ηαζ ηδ ζςζηή δζαπείνζζδ, ηςκ ηνίζζιςκ πυνςκ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ: 

εθανιμβέξ, πθδνμθμνίεξ, οπμδμιή ηαζ άκενςπμζ. Σα ααζζηά γδηήιαηα αθμνμφκ 

ηδ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ βκχζδξ ηαζ ηδξ οπμδμιήξ.  

• Ζ δζαπείνζζδ ηζκδφκμο (Risk management): απαζηεί ηδκ εκδιένςζδ βζα ημκ 

ηίκδοκμ απυ ηα ακχηενα ζηεθέπδ, ηδκ απυθοηδ ηαηακυδζδ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ 

ακμπήξ ζημκ ηίκδοκμ, ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ απαζηήζεςκ ζοιιυνθςζδξ, ηδ 

δζαθάκεζα ηςκ ζδιακηζηχκ βζα ηδκ επζπείνδζδ ηζκδφκςκ, ηαζ ηδκ εκζςιάηςζδ 

εοεοκχκ υζμκ αθμνά ηδ δζαπείνζζδ ηζκδφκμο.  

• Ζ ιέηνδζδ απυδμζδξ Performance (measurement): Παναημθμοεεί ηαζ εθέβπεζ 

ηδκ εθανιμβή ζηναηδβζηήξ, ηδκ μθμηθήνςζδ ημο πνμβνάιιαημξ, ηδ πνήζδ πυνςκ, 

ηδκ απυδμζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ηδκ πανμπή οπδνεζζχκ, πνδζζιμπμζχκηαξ, 

παναδείβιαημξ πάνζκ, ηα balanced scorecards πμο ιεηαθνάγμοκ ηδ ζηναηδβζηή ζε 

δνάζεζξ χζηε κα επζηεοπεμφκ ιεηνήζζιμζ ζηυπμζ.  

 

οιπεναζιαηζηά, ημ COBIT απμηεθεί έκα πθαίζζμ εθέβπμο, ιε αάζδ ημ μπμίμ δ 

ζηναηδβζηή ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ 

ιπμνεί κα εοεοβναιιζζηεί ιε ηδκ επζπεζνδιαηζηή ζηναηδβζηή ιζαξ επζπείνδζδξ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ & 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 
 

4.1 Δπίδπαζη Πληποθοπιακήρ Σεσνολογίαρ & Πληποθοπιακών 

ςζηημάηων ηοςρ Οπγανιζμούρ ύμθωνα Με Οικονομικέρ 

Θεωπίερ 

 

Τπάνπμοκ ηνεζξ μζημκμιζηέξ εεςνίεξ ζφιθςκα ιε ηζξ μπμίεξ ελδβείηαζ δ επίδναζδ  

πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ, μζ 

εεςνίεξ αοηέξ είκαζ: 

- Ζ ιζηνμμζημκμιζηή εεςνία 

- Ζ εεςνία ηυζημοξ ζοκαθθαβχκ (transaction cost theory) 

- Ζ εεςνία ηςκ ακηζπνμζχπςκ (agency theory) 

4.1.1 Μηθξννηθνλνκηθή Θεσξία  

φιθςκα ιε ηδ ιζηνμμζημκμιζηή εεςνία ηα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα είκαζ 

ζοκηεθεζηήξ παναβςβήξ πμο ιπμνεί κα οπμηαηαζηαεεί απυ ημ ηεθάθαζμ ηαζ ηδκ 

ενβαζία. Λυβς ηδξ πνήζδξ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ θζβυηενμ ηεθάθαζμ ηαζ 

ενβαζία απαζημφκηαζ βζα ηδκ παναβςβή ημο ίδζμο απμηεθέζιαημξ. Ο μνβακζζιυξ 

πενζζζυηενμ ααζίγεηαζ ζημ ηεθάθαζμ ηαζ θζβυηενμ ζηδκ ενβαζία, πμο έπεζ 

παναδμζζαηά αολακυιεκμ ηυζημξ ηαζ ζοκεπχξ ιεζχκεηαζ μ ανζειυξ ηςκ ιεζαίςκ 

ζηεθεπχκ ηαζ ηςκ οπαθθήθςκ. 

 

4.1.2 Θεσξία Κόζηνπο πλαιιαγώλ (Transaction Cost Theory) 

Βάζεζ ηδξ εεςνίαξ αοηήξ, μζ επζπεζνήζεζξ οπάνπμοκ επεζδή ιπμνμφκ κα δζελάβμοκ 

ζοκαθθαβέξ/δμζμθδρίεξ εζςηενζηά ιε πμζυ θεδκυ ηνυπμ απ‟ υηζ ιε εζςηενζηέξ 

επζπεζνήζεζξ ζηδκ αβμνά. ηδκ επζπείνδζδ επζθένεζ ηυζημξ υηακ εζζένπεηαζ ζε ιία 

αβμνά ηδκ μπμία δεκ έπεζ δ ίδζα δδιζμονβήζεζ. Αοηυ είκαζ ημ ηυζημξ ζοκαθθαβχκ. Οζ 

μνβακζζιμί πνμζπαεμφκ κα ιεζχζμοκ ημ ηυζημξ ζοκαθθαβχκ, υπςξ ηαζ ημ ηυζημξ 

παναβςβήξ, ιε ιέζα υπςξ δ πνυζθδρδ πενζζζυηενςκ ενβαγυιεκςκ, δ ηάεεηδ 

μθμηθήνςζδ, δ επζθμβή πνμιδεεοηχκ ηαζ δζακμιέςκ, δ είζμδμξ ζε κέεξ αβμνέξ, δ 

ελαβμνά άθθςκ επζπεζνήζεςκ, αηυιδ ηαζ δ δδιζμονβία ιμκμπςθίςκ. 
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Σα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα αμδεμφκ ζηδ ιείςζδ ημο ηυζημοξ ζοιιεημπήξ 

ζε ιία αβμνά – δδθ. ημο ηυζημοξ ζοκαθθαβχκ – ηάκμκηαξ εθηοζηζηή ηδ 

δναζηδνζμπμίδζδ ζε αοηήκ. Οζ επζπεζνήζεζξ ηαηά πανάδμζδ αολάκμοκ ζε ιέβεεμξ βζα 

κα ιεζχζμοκ ημ ηυζημξ ζοκαθθαβχκ. Σα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα εκ δοκάιεζ 

ιεζχκμοκ ημ ηυζημξ βζα έκα δεδμιέκμ ιέβεεμξ, ιεηαηζκχκηαξ ηδκ ηαιπφθδ πνμξ ηα 

ιέζα, ακμίβμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα ηδκ αφλδζδξ εζυδςκ πςνίξ αφλδζδ ιεβέεμοξ ή ηαζ 

ιε ιείςζδ. 

 

 

 

Γζάβναιια 4.1 Δπίδναζδ ηςκ Πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ 

Σεπκμθμβίαξ ζηδκ επζπείνδζδ ζφιθςκα ιε ηδ εεςνία ηυζημοξ ζοκαθθαβχκ 

 

 

4.1.3 Θεσξία Αληηπξνζώπσλ (Agency Theory) 

φιθςκα ιε αοηήκ, δ επζπείνδζδ είκαζ έκα πθέβια απυ ζοιαάζεζξ ακάιεζα ζε 

εκδζαθενυιεκα άημια ηαζ υπζ ιία μκηυηδηα εκμπμζδιέκδ πμο γδηά ιεβζζημπμίδζδ  

ηένδμοξ. Ο ζδζμηηήηδξ ηδξ επζπείνδζδξ πνμζθαιαάκεζ εκδζαθενυιεκα άημια πνμξ 

ενβαζία παναπςνχκηαξ ελμοζία ηαζ ακαεέημκηαξ εοεφκδ. Αοηά ηα άημια πνεζάγμκηαζ 

δζμίηδζδ, επίαθερδ ηαζ έθεβπμ, πμο ακηζζημζπεί ζε ηάπμζμ ηυζημξ, ημ ηυζημξ ηςκ 

ακηζπνμζχπςκ ή εκδζαθενμιέκςκ αηυιςκ. Καεχξ μζ μνβακζζιμί ιεβαθχκμοκ, 

αολάκεζ ημ ηυζημξ ηςκ ακηζπνμζχπςκ ή εκδζαθενμιέκςκ αηυιςκ. Σα Π „πζέγμοκ‟ 

ηδκ ηαιπφθδ αοημφ ημο ηυζημοξ πνμξ ηα ηάης, απμηνέπμκηαξ ηδκ αφλδζδ ηςκ 

μνβακζζιχκ ζε αάνμξ ημο ηυζημοξ ηςκ ακηζπνμζχπςκ ή ηςκ εκδζαθενμιέκςκ 

αηυιςκ. 
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Γζάβναιια 4.2 Δπίδναζδ ηςκ Πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ 

Σεπκμθμβίαξ ζηδκ επζπείνδζδ ζφιθςκα ιε ηδ εεςνία ακηζπνμζχπςκ 

 

4.2 Πληποθοπιακή Σεσνολογία & Γςναηόηηηερ Δπισειπήζεων 

 

Ζ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία  ζοιαάθθεζ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ εεηζηά ζηζξ 

δοκαημηήηςκ ηςκ επζπεζνήζεςκ. οβηεηνζιέκα : 

 

 Ζ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία  αεθηζχκεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ιζαξ επζπείνδζδξ  

ιέζς ηδξ δζεοηυθοκζδξ ημο εκδμ-μνβακςζζαημφ ηαζ δζα-oνβακςζζαημφ 

ζοκημκζζιμφ(Coordination). 

 

 

Σμ ηαεήημκ ηςκ δζμζηδηζηχκ ζηεθεπχκ(managers) ιζα επζπείνδζδξ είκαζ κα 

ζοκημκίγμοκ εζςηενζηέξ ηαζ ελςηενζηέξ δναζηδνζυηδηεξ υπςξ δ ακάπηολδ πνμσυκηςκ, 

δ ηαηαζηεοή ηαζ μζ ζοιιαπίεξ βζα κα δδιζμονβήζμοκ αλία ιέζς ηδξ αθοζίδαξ αλίαξ. 

Ζ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζημ ζοκημκζζιυ ηαζ ηδκ 

μθμηθήνςζδ. Σα ζοζηήιαηα ERP, παναδείβιαημξ πάνζκ, ηαζ άθθα εκδμ-

επζπεζνδζζαηά ζοζηήιαηα έπμοκ ζπεδζαζηεί βζα κα δζεοημθφκμοκ ημ ζοκημκζζιυ ηαζ 

ηδκ εκμπμίδζδ ιεηαλφ ηςκ εζςηενζηχκ ηιδιάηςκ ηαζ ηςκ ελςηενζηχκ εηαίνςκ, 

πνμιδεεοηχκ ηαζ πεθαηχκ. Δκηυξ ιζαξ επζπείνδζδξ, δ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία 
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έπεζ πνδζζιμπμζδεεί βζα κα ζοκημκίζεζ δναζηδνζυηδηεξ ιεηαλφ ηςκ ενβαγμιέκςκ, 

ιμκάδςκ ή μιάδςκ δζαζημνπζζιέκςκ βεςβναθζηά. Δηηυξ απυ ημ ζοκημκζζιυ ιεηαλφ 

ιμκάδςκ ιε δζαθμνεηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, αμδεά ηαζ ζημ ζοκημκζζιυ πμθθαπθχκ 

ιμκάδςκ ιε ηζξ ίδζεξ θεζημονβίεξ. Έηζζ, δεδμιέκδξ ηδξ ηάζδξ παβημζιζμπμίδζδξ, 

ιεζχκεηαζ ζδιακηζηά ημ ηυζημξ ζοκημκζζιμφ ηαζ αεθηζχκεηαζ δ ζηακυηδηα 

ζοκημκζζιμφ. Σμ Γζαδίηηομ, ημ δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ, δ ηεπκμθμβία 

ηδθεδζάζηερδξ, απμηεθμφκ ελαζνεηζηά παναδείβιαηα ηεπκμθμβζχκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ ζηζξ ζδιενζκέξ δναζηδνζυηδηεξ ζοκημκζζιμφ. 

 

 

 Ζ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία  αεθηζχκεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ιζαξ επζπείνδζδξ  

ιέζς ηδξ δζεοηυθοκζδξ ηδξ εκδμ-μνβακςζζαηήξ ηαζ δζα-oνβακςζζαηήξ 

μθμηθήνςζδξ(Integration). 

 

Ζ μθμηθήνςζδ ακαθένεηαζ ζηδκ εκμπμίδζδ δεδμιέκςκ, επζημζκςκζχκ ηαζ 

επζπεζνδζζαηχκ δζαδζηαζζχκ ηαηά ιήημξ θεζημονβζηχκ, βεςβναθζηά 

δζαζημνπζζιέκςκ βναιιχκ παναβςβήξ. Ζ ζδιενζκή ζηακυηδηα δζαζφκδεζδξ ηαζ δ 

πνμζααζζιυηδηα ζε ημζκά δεδμιέκα πμο πανέπεηαζ απυ ηδκ Πθδνμθμνζαηή 

Σεπκμθμβία ηάκεζ εθζηηή ηδκ μθμηθήνςζδ εκυξ μνβακζζιμφ. Σα δίηηοα οπμθμβζζηχκ, 

μζ δθεηηνμκζημί οπμθμβζζηέξ ηαζ μζ αάζεζξ δεδμιέκςκ ακηζηαεζζημφκ ημκ ακενχπζκμ 

πανάβμκηα ζηδ δζαπείνζζδ ηδξ πνμζπάεεζαξ ζφβηθζζδξ ιεηαλφ βεζημκζηχκ 

θεζημονβζχκ ζηδκ αθοζίδα πνμζεήηδξ αλίαξ. Ζ εκμπμίδζδ ιεηαλφ θεζημονβζχκ 

αολάκεζ ηδκ ζηακυηδηα ημο μνβακζζιμφ κα ακηαπμηνίκεηαζ βνήβμνα ηαζ 

απμηεθεζιαηζηά ζηζξ δοκάιεζξ ηδξ αβμνάξ, κα αεθηζχκεζ ηδκ πμζυηδηα πνμζανιμβήξ 

ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ πεθαηχκ ηαζ κα ιεζχκεζ ηα ηυζηδ. Ζ εκμπμίδζδ ιεηαλφ 

θεζημονβζχκ ιε ηδ πνήζδ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ δζαζπά ηδκ πμθοεπίπεδδ 

αθοζίδα πνμζεήηδξ αλίαξ ζε ηνία ζδιακηζηά ηιήιαηα: ηδκ ακάπηολδ κέςκ 

πνμσυκηςκ, ηδκ απμζημθή πνμσυκηςκ ζημκ πεθάηδ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ηδξ ζπέζδξ ιε 

ημκ πεθάηδ. 

 

 Ζ  Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία αεθηζχκεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ιζαξ επζπείνδζδξ  

ιέζς ηδξ δζεοηυθοκζδξ ηδξ βκχζδξ/εηιάεδζδξ, εκδμ-μνβακςζζαηά, δζα-

oνβακςζζαηά, ηαεχξ ηαζ αημιζηά(Learning). 
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Ζ εηιάεδζδ είκαζ δ δζαδζηαζία ιε ηδκ μπμία δ επακάθδρδ ηαζ μ πεζναιαηζζιυξ 

επζηνέπμοκ κα εηηεθμφκηαζ ηαθφηενα ηαζ βνδβμνυηενα ηάπμζεξ εκένβεζεξ ηαζ κα 

εκημπίγμκηαζ κέεξ εοηαζνίεξ παναβςβήξ. Δίκαζ έκα ηθεζδί πμο πνμδβείηαζ ηδξ 

ηαζκμημιίαξ ηαζ δ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία εεςνείηαζ πςξ ζοιαάθθεζ ζηδ 

δζαδζηαζία εηιάεδζδξ ζε αημιζηυ, εκδμ-μνβακςζζαηυ ηαζ δζα-μνβακςζζαηυ επίπεδμ. 

 

 

 Ζ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία αεθηζχκεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ιζαξ επζπείνδζδξ 

ιέζς ηδξ εκδοκάιςζδξ ηδξ ζηακυηδηαξ ακίπκεοζδξ ηςκ ελςηενζηχκ αθθαβχκ. 

 

Πνμηεζιέκμο κα εκημπζζημφκ μζ αθθαβέξ ζηδκ αβμνά ηαζ ηδκ ηεπκμθμβία, μζ 

μνβακζζιμί πνεζάγεηαζ κα ακαπηφλμοκ ζοβηεηνζιέκεξ ζηναηδβζηέξ ζοθθμβήξ, 

ακάθοζδξ ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ ακαηάθορδξ ηςκ ηάζεςκ ηδξ αβμνάξ ηαζ ηςκ 

ηεπκμθμβζηχκ ελεθίλεςκ. Ζ παναημθμφεδζδ ηςκ ηζκήζεςκ ηςκ ακηαβςκζζηχκ ηαζ ημ 

ιπμνμφκ κα απμδεζπεμφκ πμθφηζια βζα έκα μνβακζζιυ. Οζ πνυζθαηεξ ελεθίλεζξ ζηδκ 

Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία, υπςξ μζ εοθοείξ πνάηημνεξ βζα ακάηηδζδ πθδνμθμνζχκ 

ηαζ δ ελυνολδ δεδμιέκςκ έπμοκ ηαηαζηήζεζ αοημφξ ημοξ ηφπμοξ ενβαζζχκ 

εοημθυηενμοξ ηαζ θεδκυηενμοξ ζε ζπέζδ ιε ημ πανεθευκ. 

 

 

 

 Ζ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία αεθηζχκεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ιζαξ επζπείνδζδξ 

ιέζς ηδξ ακαδζάνενςζδξ ή/ηαζ ημο ιεηαζπδιαηζζιμφ ιδ αοημιαημπμζδιέκςκ 

δζαδζηαζζχκ  ζε αοημιαημπμζδιέκεξ. 

 

Αοηυ πμο πνμηφπηεζ απυ δζάθμνεξ πενζπηχζεζξ, είκαζ υηζ πμθθά εεηζηά 

απμηεθέζιαηα απυ ηδκ ζπεδίαζδ επζπεζνδζζαηχκ δζαδζηαζζχκ ααζίγμκηαζ ζηδκ 

αοημιαημπμίδζδ. Καζ αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιέζς ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ. 

 

 Ζ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία αεθηζχκεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ιζαξ επζπείνδζδξ 

ιέζς ηδξ δζαπείνζζδξ, ηδξ εκδοκάιςζδξ ηαζ ηδξ δδιζμονβίαξ θοζζηχκ 

πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηδξ. 
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Ζ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία ζοκεζζθένεζ ζηα πενζμοζζαηά ζημζπεία εκυξ 

μνβακζζιμφ ιε πμθθμφξ ηνυπμοξ. Οζ ηεπκμθμβίεξ ηδξ πθδνμθμνζηήξ ηαζ ηα 

πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα απμηεθμφκ πενζμοζζαηά ζημζπεία ημο μνβακζζιμφ. Σα 

ζοζηήιαηα οπμθμβζζηχκ, ηα δίηηοα οπμθμβζζηχκ, ηα παηέηα επζπεζνδζζαηχκ 

εθανιμβχκ, μζ ελοπδνεηδηέξ δζαδζηηφμο, ημ δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ η.μ.η είκαζ 

πενζμοζζαηά ζημζπεία πμο ακήημοκ ζημκ μνβακζζιυ πνμηεζιέκμο κα θεζημονβήζεζ. Ζ 

Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία αμδεά έκα μνβακζζιυ κα δζαπεζνζζηεί ημ εκενβδηζηυ ημο  

απμηεθεζιαηζηυηενα ηαζ απμδμηζηυηενα. Οζ δθεηηνμκζημί οπμθμβζζηέξ έπμοκ θένεζ 

επακάζηαζδ ζημκ ηνυπμ πμο μζ μνβακζζιμί δζαηδνμφκ ηα θμβζζηζηά ημοξ ανπεία.  

Σα δζμζηδηζηά ζηεθέπδ βκςνίγμοκ πθέμκ ιε αηνίαεζα ηαζ εβηονυηδηα ηδκ 

ηαηάζηαζδ ηδξ απμεήηδξ, ημ υνζμ ηςκ απμεειάηςκ ηαζ ηδ πνδιαημμζημκμιζηή 

ηαηάζηαζδ. Έηζζ, πανέπεηαζ ηαθφηενδ πνυζααζδ ηαζ δζαπείνζζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ 

ημο εκενβδηζημφ, πμο αμδεά ημοξ μνβακζζιμφξ κα πναβιαημπμζμφκ ζπεδζαζιυ ζε 

πναβιαηζηυ πνυκμ ζε  υθα ηα επίπεδα ηαζ κα ακηζδνμφκ βνήβμνα. 

Δπίζδξ, δ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία ζοιαάθθεζ ζηδκ εκίζποζδ ηςκ 

πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ εκυξ μνβακζζιμφ, υπςξ δ ζπέζδ ιε πεθάηεξ ηαζ πνμιδεεοηέξ 

ιζαξ ηαζ αοηή δ ζπέζδ εεςνείηαζ έκα είδμξ εκενβδηζημφ. Σμ ζφζηδια δζαπείνζζδξ 

πεθαηεζαηχκ ζπέζεςκ (Customer Relationship Management - CRM) είκαζ έκα 

ζφζηδια πμο ααζίγεηαζ ζηδκ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία βζα κα δζαπεζνζζηεί ημοξ 

πεθάηεξ ιζα επζπείνδζδξ, πνμηεζιέκμο κα αεθηζχζεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ.  

Σέθμξ, πενζμοζζαηά ζημζπεία, υπςξ δ ικήιδ ηαζ δ αάζδ βκχζεςκ ιζαξ επζπείνδζδξ, 

δεκ εα ιπμνμφζακ κα οπάνλμοκ πςνίξ ηδκ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία 

 

 Ζ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία αεθηζχκεζ ηζξ δοκαηυηδηεξ ιζαξ επζπείνδζδξ 

ιέζς ηδξ αεθηίςζδξ ηςκ δελζμηήηςκ ηςκ ενβαγμιέκςκ βζα επίθοζδ 

πνμαθδιάηςκ. 

 

Έκα πνμθακέξ υθεθμξ πνήζδξ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ ζηδκ επίθοζδ 

ηςκ πνμαθδιάηςκ έβηεζηαζ ζηδκ εοημθία ηδξ ζοθθμβήξ πθδνμθμνζχκ ηαζ 

επελενβαζίαξ πμο πανέπεζ αοηή.  Χζηυζμ, απυ ηδ ιία πθεονά , δ Πθδνμθμνζαηή 

Σεπκμθμβία ιπμνεί κα αμδεήζεζ ζηδκ επίθοζδ ζοβηεηνζιέκςκ πνμαθδιάηςκ, απυ ηδκ 

άθθδ πθεονά υιςξ, ιπμνεί κα αολήζεζ ηδκ ελάνηδζδ ηςκ αηυιςκ απυ αοηή ιε 

απμηέθεζια κα ιεζχκεζ ηζξ δελζυηδηεξ επίθοζδξ πνμαθδιάηςκ θυβς ηδξ έθθεζρδξ 

ελάζηδζδξ ηαζ πναηηζηήξ άζηδζδξ. 
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4.3 Πληποθοπιακά ςζηήμαηα, Πληποθοπιακή Σεσνολογία & 

Οπγανωηική Αλλαγή 

 

Σα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ιπμνεί κα απμδεζπεμφκ ζζπονά υνβακα μνβακςηζηήξ 

αθθαβήξ επεζδή απμηεθμφκ εοηαζνία βζα ημοξ μνβακζζιμφξ κα ζπεδζάζμοκ λακά ηδ 

δμιή ημοξ, ημ ζημπυ ημοξ, ηζξ ζπέζεζξ ανιμδζμηήηςκ, ηζξ νμέξ ένβμο, ηα πνμσυκηα, ηαζ 

ηζξ οπδνεζίεξ. 

 

Σμ θάζια ηδξ μνβακςηζηήξ αθθαβήξ 

Ζ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ μνβακςηζηέξ αθθαβέξ ζε 

δζάθμνμοξ ααειμφξ, απυ μνζαηή ιέπνζ βεκζηή αθθαβή. 

Ακαθένμκηαζ ηέζζεξα είδε δνκηθώλ νξγαλσηηθώλ αιιαγώλ πμο είκαζ δοκαηυ κα βίκμοκ 

ιε ηδ αμήεεζα ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ. Καεέκα απυ αοηά έπεζ δζαθμνεηζηά 

μθέθδ ηαζ ηζκδφκμοξ. 

 

 Αςηομαηιζμόρ( automation) 

 Δκλογίκεςζη ηων διαδικαζιών(rationalization of procedures)  

 Δπαναζσεδιαζμόρ επισειπημαηικών διεπγαζιών (business process 

reengineering), ηαζ  

 Αλλαγή ανηικειμένος (paradigm shifts) 

 

Αςηομαηιζμόρ : δ αλζμπμίδζδ ηςκ οπμθμβζζηχκ βζα ηδκ επζηάποκζδ ηδξ εηηέθεζδξ 

ενβαζζχκ. 

Δκλογίκεςζη διαδικαζιών : δ απθμπμίδζδ ηςκ πνυηοπςκ δζαδζηαζζχκ θεζημονβίαξ 

πμο ελαθακίγεζ πνμθακή ζδιεία ζοιθυνδζδξ, έηζζ χζηε μ αοημιαηζζιυξ κα αολάκεζ 

ηδκ απυδμζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ θεζημονβίαξ. 

Δπαναζσεδιαζμόρ επισειπημαηικών διεπγαζιών : μ νζγζηυξ επακαζπεδζαζιυξ 

επζπεζνδιαηζηχκ δζενβαζζχκ πμο ζοκδοάγεζ ηδκ πενζημπή άπνδζηςκ ηαζ ηδκ 

ηαηάνβδζδ επακαθαιαακυιεκςκ ενβαζζχκ ιε πμθθά πανηζά, ιε ζημπυ ηδ αεθηίςζδ 

ημο ηυζημοξ, ηδξ πμζυηδηαξ, ηαζ ηδξ ελοπδνέηδζδξ ηαζ ηδ ιεβζζημπμίδζδ ημο μθέθμοξ 

απυ ηδκ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία. 
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Αλλαγή ανηικειμένος : δ νζγμζπαζηζηή επακελέηαζδ ηδξ θφζδξ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ηδξ θφζδξ ημο μνβακζζιμφ.  

Ζ πζμ ημζκή ιμνθή μνβακςηζηήξ αθθαβήξ πμο πνμηαθείηαζ απυ ηδκ 

Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία είκαζ μ αςηομαηιζμόρ. Οζ πνχηεξ εθανιμβέξ ηδξ 

Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ αθμνμφζακ ηδκ πανμπή αμήεεζαξ ζημ πνμζςπζηυ βζα κα 

ηάκεζ ηδ δμοθεζά ημο πζμ απμδμηζηά ηαζ πζμ απμηεθεζιαηζηά. Ο οπμθμβζζιυξ 

εηηαεανίζεςκ ηαζ ηαηαζηάζεςκ ιζζεμδμζίαξ, δ πανμπή ζημοξ ηαιίεξ ηναπεγχκ 

άιεζδξ πνυζααζδξ ζημοξ θμβανζαζιμφξ ηαηαεέζεςκ ηςκ πεθαηχκ, ηαζ δ ακάπηολδ 

εκυξ δζαηθαδζημφ δζηηφμο ηναηήζεςκ αενμπμνζηχκ εζζζηδνίςκ βζα ηα πναηημνεία 

ηαλζδζχκ είκαζ υθα παναδείβιαηα πνχζιμο αοημιαηζζιμφ. Ο αοημιαηζζιυξ απμηεθεί 

ημ είδμξ ηδξ μνβακςηζηήξ αθθαβήξ πμο θένεζ ημ ιζηνυηενμ ηίκδοκμ αθθά ηαζ ζηδ 

ιζηνυηενδ απυδμζδ επί ηδξ επέκδοζδξ(ROI). 

Μζα ιμνθή ααεφηενδξ μνβακςηζηήξ αθθαβήξ - πμο αημθμφεδζε βνήβμνα ημκ 

πνχζιμ αοημιαηζζιυ - είκαζ δ εκλογίκεςζη ηςκ διαδικαζιών. Ο αοημιαηζζιυξ 

ζοπκά ειθακίγεζ ηαζκμφνβζα ζδιεία ζοιθυνδζδξ ζηδκ παναβςβή ηαζ ηάκεζ ηδκ 

οπάνπμοζα δζάηαλδ δζαδζηαζζχκ ηαζ δμιχκ επίπμκα δοζηίκδηδ. Ζ εηθμβίηεοζδ ηςκ 

δζαδζηαζζχκ ζοκεπάβεηαζ ηδκ απθμπμίδζδ ηςκ πνυηοπςκ δζαδζηαζζχκ θεζημονβίαξ, 

έηζζ χζηε κα ελαθακίγμκηαζ πνμθακή ζδιεία ζοιθυνδζδξ ηαζ κα αολάκεηαζ δ 

απυδμζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ θεζημονβίαξ. Γζα πανάδεζβια, έκα κέμ ζφζηδια είκαζ 

απμδμηζηυ, υπζ ιυκμ βζαηί πνδζζιμπμζεί ηδκ πζμ πνυζθαηδ ηεπκμθμβία οπμθμβζζηχκ, 

αθθά επεζδή μ ζπεδζαζιυξ ημο δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζηδκ επζπείνδζδ κα θεζημονβεί πζμ 

απμδμηζηά. Οζ δζαδζηαζίεξ μπμζμοδήπμηε μνβακζζιμφ, πνέπεζ κα είκαζ θμβζηά 

δμιδιέκεξ χζηε κα επζηοβπάκμοκ αοηυ ημ απμηέθεζια ηαζ έπεζ ηοπμπμζδιέκμ 

ζφζηδια ηςδζηχκ ανζειχκ ηαζ πνυηοπμοξ ηακυκεξ ζοιθςκίαξ ηςκ εκημθχκ ενβαζίαξ 

ιε ημοξ θμβανζαζιμφξ. Υςνίξ ηάπμζμ ααειυ εηθμβίηεοζδξ ζηδκ μνβάκςζδ ηδξ 

εηαζνείαξ, δ ηεπκμθμβία οπμθμβζζηχκ ηδξ εα ήηακ άπνδζηδ. 

Έκα είδμξ πζμ ζμαανήξ μνβακςηζηήξ αθθαβήξ είκαζ μ επαναζσεδιαζμόρ ηων 

επισειπημαηικών διεπγαζιών, ζημκ μπμίμ μζ επζπεζνδιαηζηέξ δζενβαζίεξ ακαθφμκηαζ, 

απθμπμζμφκηαζ, ηαζ ζπεδζάγμκηαζ λακά. Ο επακαζπεδζαζιυξ πενζθαιαάκεζ νζγζηή 

ακαζηυπδζδ ηδξ νμήξ ημο ένβμο ηαζ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ δζενβαζζχκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ παναβςβή πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ ιε ζηυπμ ηδ δναζηζηή 

ιείςζδ ημο ηυζημοξ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. Με ηδ αμήεεζα ηδξ 

ηεπκμθμβίαξ πθδνμθμνζχκ, μζ μνβακζζιμί ιπμνμφκ κα επακελεηάζμοκ ηαζ κα 

απθμπμζήζμοκ ηζξ επζπεζνδιαηζηέξ δζενβαζίεξ ημοξ, χζηε κα αεθηζχζμοκ ηδκ 
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ηαπφηδηα, ηδκ ελοπδνέηδζδ, ηαζ ηδκ πμζυηδηα. Ο επζπεζνδιαηζηυξ επακαζπεδζαζιυξ 

ακαδζμνβακχκεζ ηζξ νμέξ ένβμο ζοκδοάγμκηαξ ηδκ πενζημπή άπνδζηςκ ηαζ ηδκ 

ηαηάνβδζδ επακαθαιαακυιεκςκ ενβαζζχκ ιε πμθθά πανηζά (ιενζηέξ θμνέξ μ κέμξ 

ζπεδζαζιυξ ηαηανβεί ηαζ εέζεζξ ενβαζίαξ). Ο επακαζπεδζαζιυξ είκαζ πμθφ πζμ 

θζθυδμλμξ απυ ηδκ εηθμβίηεοζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ πνμτπμεέηεζ ιζα ηαζκμφνβζα 

εεχνδζδ ημο ηνυπμο μνβάκςζδξ ιζαξ δζενβαζίαξ. Ζ εηθμβίηεοζδ δζαδζηαζζχκ ηαζ μ 

επακαζπεδζαζιυξ επζπεζνδιαηζηχκ δζενβαζζχκ πενζμνίγμκηαζ ζε ζοβηεηνζιέκα 

ηιήιαηα ιζαξ επζπείνδζδξ. Σα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα επδνεάγμοκ ηεθζηά ημ 

ζπεδζαζιυ μθυηθδνδξ ηδξ μνβάκςζδξ, ιεηαζπδιαηίγμκηαξ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μ 

μνβακζζιυξ ηάκεζ ηδ δμοθεζά ημο ή αηυιδ ηαζ ηδ θφζδ ηδξ ίδζαξ ηδξ επζπεζνδιαηζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ημο. 

Ζ πζμ νζγμζπαζηζηή ιμνθή επζπεζνδιαηζηήξ αθθαβήξ μκμιάγεηαζ αθθαβή 

ακηζηεζιέκμο. Ζ αθθαβή ακηζηεζιέκμο πενζθαιαάκεζ επακελέηαζδ ηδξ θφζδξ ηδξ 

επζπεζνδιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαεχξ ηαζ ηδξ θφζδξ ημο ίδζμο ημο μνβακζζιμφ. Ζ 

αθθαβή ακηζηεζιέκμο ηαζ μ επακαζπεδζαζιυξ απμηοβπάκμοκ ζοπκά, επεζδή μ 

ζοκημκζζιυξ εηηεηαιέκςκ μνβακςηζηχκ αθθαβχκ είκαζ πμθφ δφζημθμξ. Γζαηί θμζπυκ 

ηυζεξ πμθθέξ επζπεζνήζεζξ πνμπςνμφκ ζε ηέημζεξ νζγζηέξ αθθαβέξ; Δπεζδή ηα 

επζδζςηυιεκα μθέθδ είκαζ ελίζμο ιεβάθα. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ, επζπεζνήζεζξ πμο 

πνμπςνμφκ ζε αθθαβή ακηζηεζιέκμο ηαζ πνμςεμφκ ζηναηδβζηέξ επακαζπεδζαζιμφ 

επζηοβπάκμοκ εκηοπςζζαηή ηαζ ιεβάθδ αφλδζδ ζηδκ απυδμζδ ηςκ επεκδφζεςκ ημοξ 

(ή ζηδκ παναβςβζηυηδηα ημοξ). ημ παναηάης δζάβναιια απεζημκίγμκηαζ μζ ηίκδοκμζ 

ηαζ ηα μθέθδ ηδξ μνβακςηζηήξ αθθαβήξ. 

 

 

 

Γζάβναιια 4.3 Κίκδοκμζ ηαζ Οθέθδ Ονβακςηζηήξ Αθθαβήξ 
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4.4  Δπισειπηζιακά Οθέλη Πληποθοπιακών ςζηημάηων 

 

Σα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα ηαζ δ πνήζδ αοηχκ ζοκηεθμφκ : 

 ζηδ αεθηίςζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ηαζ θεζημονβζχκ ιε ιείςζδ ημο ηυζημοξ 

θεζημονβίαξ ηαζ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ. (αναποπνυεεζια 

απμηεθέζιαηα) 

 ζηδ αεθηίςζδ, υπςξ είπαιε ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ  

 ζηδ δζεοηυθοκζδ ηδξ άζηδζδξ ηςκ θεζημονβζχκ ηδξ δζμίηδζδξ ηαζ ηδξ 

δζαδζηαζίαξ θήρδξ απμθάζεςκ 

 ζηδκ οπμαμήεδζδ ζημ ζηναηδβζηυ ζπεδζαζιυ ιζαξ επζπείνδζδξ ηαζ ζηδκ 

ακάθδρδ- επέηηαζδ κέςκ επζπεζνδιαηζηχκ πνςημαμοθζχκ – δναζηδνζμηήηςκ. 

.(ιαηνμπνυεεζια απμηεθέζιαηα))  

Αύμεζε παξαγσγηθόηεηαο 

Αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ είκαζ δ αφλδζδ ηςκ εηνμχκ(παναβυιεκςκ οπδνεζζχκ 

ή πνμσυκηςκ) ιζαξ επζπείνδζδξ ζε ζπέζδ πνμξ ηζξ ακηίζημζπεξ εζζνμέξ(ενβαζία, 

ηεθάθαζμ, πνχηεξ φθεξ η.θ.π) 

Με ηδ αμήεεζα ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ επζηοβπάκεηαζ : 

1. Μείςζδ ημο άιεζμο ηυζημοξ θεζημονβζχκ 

Ζ ακηζηαηάζηαζδ πνμκμαυνςκ πεζνςκαηηζηχκ δζαδζηαζζχκ επελενβαζίαξ 

δεδμιέκςκ απυ έκα πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια (πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια βεκζηήξ 

θμβζζηζηήξ, ηζιμθυβδζδξ, δζαπείνζζδξ ηαζ παναημθμφεδζδξ πεθαηχκ), δ ζοιαμθή ηςκ 

ζοζηδιάηςκ αοηχκ ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ δζαπείνζζδ πθδνμθμνζχκ, ηαεχξ ηαζ δ 

αλζμπμίδζδ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ζε πενζμδζηέξ δζαδζηαζίεξ πμο αθμνμφκ 

ηδκ επελενβαζία ιεβάθμο υβημο δεδμιέκςκ ζοκζζημφκ ζηδ ιείςζδ ημο άιεζμο 

ηυζημοξ θεζημονβζχκ. 

2. Μείςζδ ηυζημοξ ζοκαθθαβχκ ιε πεθάηεξ  

Κάεε επζπείνδζδ ή μνβακζζιυξ έπεζ „ζοκαθθαβέξ‟ ιε ημοξ πεθάηεξ ημο. Κάεε 

πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια πμο ααζίγεηαζ ζηδ ζφβπνμκδ ηεπκμθμβία ιπμνεί κα ιεζχζεζ 

ημ ακηίζημζπμ ηυζημξ ζοκαθθαβχκ(π.π. ΑΣΜ). 
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3. Μείςζδ ηυζημοξ παναβςβήξ 

Σα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα είκαζ δοκαηυκ κα ζοιαάθθμοκ ζηδ ιείςζδ ημο ηυζημοξ 

παναβςβήξ ιε έιιεζμ ηνυπμ, ιε αλζμπμίδζδ δδθαδή ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο πανέπμοκ 

βζα ηδ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ δζαπείνζζδξ ζοκηεθεζηχκ παναβςβήξ(ιδπακζημφ 

ελμπθζζιμφ, ακενςπίκμο δοκαιζημφ, πνχηςκ οθχκ).  

4. Μείςζδ πνδιαημμζημκμιζημφ ηυζημοξ 

Δίκαζ βκςζηυ υηζ ημ πνήια έπεζ ηυζημξ. Σα πθδνμθμνζαηά ζοζηήιαηα δζαπείνζζδξ ηδξ 

ηαιεζαηήξ νμήξ ακηθμφκ δεδμιέκα απυ ημ ζφζηδια πςθήζεςκ, ιε αάζδ ηα ζημζπεία 

πμο αθμνμφκ ηςκ ηνυπμ πθδνςιήξ βζα ηάεε πχθδζδ, οπμθμβίγμοκ ημ νοειυ ηςκ 

ακαιεκυιεκςκ εζζπνάλεςκ ηςκ εζυδςκ ακά εαδμιάδα ή αηυια ηαζ ακά διένα. 

Πανάθθδθα αλζμπμζχκηαξ ηα ακηίζημζπα δεδμιέκα βζα ηζξ οπμπνεχζεζξ ηδξ 

επζπείνδζδξ ζε υ,ηζ αθμνά πθδνςιέξ (ηυημζ δακείςκ, ΦΠΑ, θμνμθμβζηέξ 

οπμπνεχζεζξ) πμο πνέπεζ κα βίκμοκ ζε ηαεμνζζιέκμ πνυκμ, πανέπμοκ πθδνμθμνίεξ 

βζα ημκ πνμβναιιαηζζιυ ηδξ ηαηημπμίδζδξ ηςκ οπυθμζπςκ μθεζθχκ ηδξ επζπείνδζδξ 

πνμξ ημοξ πνμιδεεοηέξ ηδξ ηαζ εκημπίγμοκ ηοπυκ πνμαθήιαηα ηαιεζαηήξ ζηεκυηδηαξ, 

έηζζ χζηε δ επζπείνδζδ κα θάαεζ ηζξ απαναίηδηεξ απμθάζεζξ εβηαίνςξ. 

Αύμεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο 

Ζ αφλδζδ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ επζηοβπάκεηαζ ιέζς ηδξ : 

 αεθηίςζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πνμσυκηςκ (εθανιμβή πνμηφπςκ πμζυηδηαξ ISO, 

ένεοκα αβμνάξ ιέζς CRM, έθεβπμξ ζε ζπέζδ ιε δεδμιέκα ιέηνα ζφβηνζζδξ- 

benchmarking η.α) 

 αεθηίςζδξ ηςκ ζπέζεςκ ιε ημοξ πεθάηεξ (πνυαθερδ ακαβηχκ πεθάηδ, just-in-

time πανάδμζδ πνμσυκηςκ, ελαημιζηεοιέκεξ οπδνεζίεξ) 

 πνμζεήηδξ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ ζηα πνμσυκηα (ζοκεπή πανμπή οπμζηήνζλδξ, 

μδδβίεξ πνήζδξ, εβηαηάζηαζδξ η.α) 

 

Δλίζρπζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο επηρεηξεκαηηθώλ απνθάζεσλ  

Ζ δοκαηυηδηα ηςκ Ζ/Τ κα επελενβάγμκηαζ ιαγζηά ηαζ ιε δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ  

ιεβάθμοξ υβημοξ δεδμιέκςκ, δ δοκαηυηδηα αλζμπμίδζδξ επζζηδιμκζηχκ ιεευδςκ βζα 

ηδκ ακάθοζδ δεδμιέκςκ, αηυια ηαζ δ ζηακυηδηα ιεηαθμνάξ δεδμιέκςκ ζηδκ 
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ηαηάθθδθδ εέζδ ενβαζίαξ ηδκ ηαηάθθδθδ ζηζβιή ιπμνμφκ κα αεθηζχζμοκ ζδιακηζηά 

ηδ δζαδζηαζία θήρδξ απμθάζεςκ ζε ιζα επζπείνδζδ ηαζ κα ηδξ πνμζδχζμοκ 

ζδιακηζηή πνμζηζεέιεκδ αλία. 

 

Γεκηνπξγία λέσλ επηρεηξεκαηηθώλ επθαηξηώλ 

Οζ δοκαηυηδηεξ, υπςξ είπαιε, ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ ηαζ ηςκ 

πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζε κέεξ επζπεζνδιαηζηέξ 

εοηαζνίεξ, ζε ειθάκζζδ κέςκ ηαζκμηυιςκ πνμσυκηςκ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΘΔΧΡΗΗ – ΜΔΛΔΣΔ 

ΠΔΡΙΠΣΧΔΧΝ 

5.1 Μελέηη Πεπίπηωζηρ 1 - Όμιλορ Αηηικών Δκδόζεων 

 

Πνμθίθ Δπζπείνδζδξ 

Ο ιζθμξ Αηηζηχκ Δηδυζεςκ είκαζ έκαξ απυ ημοξ ιεβαθφηενμοξ ηαζ πθέμκ 

δοκαιζημφξ εηδμηζημφξ μιίθμοξ ζηδκ Δθθάδα ιε 16 πενζμδζηά ηαζ πμθθέξ extra  

εηδυζεζξ. Οζ δναζηδνζυηδηέξ ημο λεπενκμφκ ηα υνζα ηςκ εηδυζεςκ ηαζ εηηείκμκηαζ 

ηαζ ζε άθθμοξ ημιείξ , υπςξ ναδζμθςκζημφξ ζηαειμφξ δναζηδνζυηδηεξ ζε Internet ηαζ 

ηαθςδζαηή ηδθευναζδ (cable tv) ζηδ Δθθάδα ηαζ ζε πχνεξ ηδξ Ακαημθζηήξ ηαζ 

Κεκηνζηήξ Δονχπδξ. Έπεζ ζοκάρεζ ζηναηδβζηέξ ζοιιαπίεξ ιε δζεεκχξ 

ακαβκςνζζιέκμοξ εηδμηζημφξ μίημοξ ημο ελςηενζημφ, υπςξ μζ: Hearst S.A., Figaro 

S.A., Weider Publications S.A., Playboy Enterprises S.A., Future Network Plc ηαζ 

Ziff Davis Media Inc.. 

Οζ εζδζηέξ ακάβηεξ ιζαξ εηδμηζηήξ επζπείνδζδξ, υπςξ δ ηαοηυηδηα ηεφπμοξ, δ 

ηζιμθυβδζδ δζαθδιίζεςκ, δ εηηαεάνζζδ πναηημνείςκ ηαζ δ ημζημθυβδζδ 

πενζμδζηχκ, πνήγμοκ εζδζηήξ ακηζιεηχπζζδξ. Ζ EXODUS, ιε αάζδ ημ Microsoft 

Dynamics NAV (πνμδβμφιεκα βκςζηυ ςξ Microsoft Business Solutions-Navision) 

δδιζμφνβδζε ιία μθμηθδνςιέκδ θφζδ δ μπμία ακηζιεηςπίγεζ επζπθέμκ ηδκ ακάβηδ 

ηςκ Αηηζηχκ Δηδυζεςκ βζα επμπηζηή πθδνμθυνδζδ πμο πνεζάγεηαζ έκαξ ιζθμξ 

Δπζπεζνήζεςκ υζμκ αθμνά ζηδκ ηίκδζδ θμβανζαζιχκ, πεθαηχκ ηαζ πνμιδεεοηχκ ηαζ 

πμο είκαζ ημζκμί ακάιεζα ζηζξ δζαθμνεηζηέξ εηαζνείεξ πμο απανηίγμοκ ημκ υιζθμ. 

 

Δπζπεζνδιαηζηή Ακάβηδ 

Οζ Αηηζηέξ Δηδυζεζξ είκαζ έκαξ ιζθμξ Δηδμηζηχκ Δπζπεζνήζεςκ ηαζ 

Πμθοιέζςκ. Ακηζηείιεκμ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ηδξ επζπείνδζδξ είκαζ δ έηδμζδ 

έκηοπμο πενζμδζημφ ηφπμο ηαζ δ θεζημονβία Ραδζμθςκζηχκ σηαειχκ. Ζ EΥΟDUS 

A.E. ακέθααε ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο ζοζηήιαημξ δζαπείνζζδξ επζπεζνδζζαηχκ πυνςκ 

Microsoft Dynamics NAV ζημκ ιζθμ ηςκ Αηηζηχκ Δηδυζεςκ ιε ζημπυ ηδκ 

μνβάκςζδ ηςκ θεζημονβζχκ ηαζ δζαδζηαζζχκ ηδξ επζπείνδζδξ ζε έκα μθμηθδνςιέκμ 

πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια πμο ηαθφπηεζ υθεξ ηζξ εηαζνείεξ ημο Οιίθμο, ζηακυ αθεκυξ κα 
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δδιζμονβήζεζ βζα ηάεε ζηέθεπμξ ηδξ επζπείνδζδξ ημ ηαηάθθδθμ πενζαάθθμκ βζα ηδκ 

απμδμηζηή ηαζ απμηεθεζιαηζηή εηηέθεζδ ηδξ ενβαζίαξ ημο ηαζ αθεηένμο κα 

εθμδζάζεζ ηδ Γζμίηδζδ ημο Οιίθμο ιε έκα ζζπονυ ενβαθείμ ζοκμθζηήξ επμπηείαξ, 

ακάθοζδξ, εηηίιδζδξ ηαζ θήρδξ απμθάζεςκ. 

Λφζδ 

Ζ εβηαηάζηαζδ ημο Microsoft Dynamics NAV ζηζξ Αηηζηέξ Δηδυζεζξ 

πενζθάιαακε ηα ζοζηήιαηα Οζημκμιζηήξ Γζαπείνζζδξ (Γεκζηή ηαζ Ακαθοηζηή 

Λμβζζηζηή, Αλζυβναθα, Δζζπνάλεζξ, Πθδνςιέξ, Πάβζα), Γζαπείνζζδξ Δθμδζαζηζηήξ 

Αθοζίδαξ (Γζαπείνζζδ Παναββεθζχκ, Πνμιδεεζχκ, Απμεειάηςκ) ηαζ Οζημκμιζηήξ 

Ακάθοζδξ (Πμθοδζάζηαηεξ Ακαθφζεζξ, Πνμτπμθμβζζιυξ), ιε ηα μπμία ηαθφθεδηακ 

μζ ααζζηέξ θεζημονβζηέξ ηαζ πθδνμθμνζαηέξ ακάβηεξ ηδξ επζπείνδζδξ. 

ε Δπίπεδμ Οιίθμο 

Ζ θφζδ πμο δυεδηε ζηδκ ακάβηδ φπανλδξ ημζκμφ θμβζζηζημφ ζπεδίμο ηαζ 

ανπείςκ πεθαηχκ / πνμιδεεοηχκ ζε υθεξ ηζξ εηαζνείεξ ημο Οιίθμο, ήηακ δ ακάπηολδ 

ημο Οιζθζημφ ζοζηήιαημξ, δ δδιζμονβία δδθαδή ιζαξ εηαζνείαξ, ημο Οιίθμο, υπμο 

ιυκμ ζε αοηή ιπμνμφκ κα δδιζμονβμφκηαζ ηαζ κα ηνμπμπμζμφκηαζ θμβανζαζιμί 

θμβζζηζηήξ ηαζ ηανηέθεξ πεθαηχκ ηαζ πνμιδεεοηχκ. Οζ θμβανζαζιμί ηαζ μζ ηανηέθεξ 

αοηέξ βίκμκηαζ αοηυιαηα δζαεέζζιεξ ζηζξ οπυθμζπεξ εηαζνείεξ πμο έπμοκ ακμζπηεί ζηδκ 

ίδζα αάζδ δεδμιέκςκ ιε ημκ ιζθμ. Οζ εββναθέξ πμο βίκμκηαζ ζε επίπεδμ εηαζνεζχκ 

εκδιενχκμοκ ημκ ιζθμ, χζηε κα οπάνπεζ δοκαηυηδηα ζοκμθηήξ επμπηείαξ ηδξ 

ηίκδζδξ θμβανζαζιχκ, πεθαηχκ ηαζ πνμιδεεοηχκ. 

Σαπηόηεηα Σεύρνπο 

Ζ θεζημονβία αοηή δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ηδξ ζοβηεκηνςηζηήξ ηαηαπχνδζδξ 

παναηηδνζζηζηχκ εκυξ κέμο ηεφπμοξ, ηα μπμία ζηδ ζοκέπεζα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα 

ηδκ αοηυιαηδ δδιζμονβία ηςκ ζημζπείςκ πμο πνεζάγεηαζ ημ ERP ζφζηδια βζα κα 

δζαπεζνζζηεί κέα ηαοηυζδια πνμσυκηα. Ζ θεζημονβία αοηή δδιζμονβήεδηε θυβς ηδξ 

ακάβηδξ πμο παναηδνείηαζ ζηζξ εηδμηζηέξ εηαζνείεξ κα δδιζμονβμφκ ζοκεπχξ κέα είδδ 

βζα ηα πενζμδζηά πμο πανάβμοκ, ηα μπμία ζοκδέμκηαζ ιε δζαθμνεηζημφξ θμβανζαζιμφξ 

ακαθοηζηήξ θμβζζηζηήξ. Με ηδκ Σαοηυηδηα Σείπμοξ επζηοβπάκεηαζ δ αοηυιαηδ 

ζοκδεζιμθμβία ηςκ οπμζοζηδιάηςκ ηςκ απμεειάηςκ, ηδξ ακαθοηζηήξ θμβζζηζηήξ, 

ηςκ δζαζηάζεςκ ηαζ ηδξ βεκζηήξ θμβζζηζηήξ, έηζζ χζηε κα οπάνπεζ ιζα μθμηθδνςιέκδ 
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εκδιένςζδ βζα άιεζδ ηαηαπχνδζδ ηζκήζεςκ υζμκ αθμνά ηδκ παναβςβή εκυξ κέμο 

πενζμδζημφ. 

Δθθαζάξηζε Πξαθηνξείνπ 

Οζ πςθήζεζξ ηςκ πενζμδζηχκ πνμηφπημοκ απυ ηδκ Δηηαεάνζζδ ηςκ 

Πναηημνείςκ απυ ηα μπμία βίκεηαζ δ δζακμιή ζηα ηεθζηά ζδιεία πχθδζδξ. Ζ 

Δηηαεάνζζδ ηαηαπςνείηαζ ζημ Microsoft Dynamics NAV ηαζ ηαθφπηεζ ηυζμ ηδκ 

Βαζζηή Δηηαεάνζζδ (πμο αθμνά ζηδκ εηηαεάνζζδ ημο πενζμδζημφ) υζμ ηαζ ζηδκ 

Πνυζεεηδ Δηηαεάνζζδ (πμο αθμνά ζηδκ εηηαεάνζζδ ημο δχνμο, εθ‟ υζμκ οπάνπεζ 

ιέζα ζηδκ έηδμζδ ημο πενζμδζημφ). 

Σηκνιόγεζε Γηαθήκηζεο 

Ο ηφηθμξ πςθήζεςκ ημο πενζμδζημφ ηφπμο έπεζ ζδζαζηενυηδηεξ. Γζα κα 

ηαθοθεμφκ αοηέξ μζ ζδζαζηενυηδηέξ ημο, ακαπηφπεδηε κέα μευκδ ηαηαπχνζζδξ βζα ηα 

ηζιμθυβζα δζαθήιζζδξ ιε ηα απαναίηδηα ζημζπεία πμο απαζημφκηαζ υπςξ αββεθζυζδιμ, 

ζημζπεία δζαθδιζζηή ηαζ δζαθδιζγυιεκμο, πνμσυκ πμο δζαθδιίγεηαζ ηθπ. ηακ 

εηηοπχκεηαζ έκα ηζιμθυβζμ δζαθήιζζδξ ιε αββεθζυζδιμ, ηοπχκεηαζ πανάθθδθα ιία 

εζδζηή θυνια ιε ηα ζημζπεία ηδξ μθεζθήξ, δ μπμία απμζηέθθεηαζ ζημκ πεθάηδ βζα 

πθδνςιή ημο αββεθζμζήιμο ζηδκ Σνάπεγα. Γδιζμονβήεδηε επίζδξ δ εεςνδιέκδ 

εηηφπςζδ ημο Ζιενμθυβζμ Γζαθήιζζδξ, πμο είκαζ απαναίηδηδ ζε εηδμηζηέξ 

επζπεζνήζεζξ. 

Κνζηνιόγεζε Πεξηνδηθνύ 

Ζ ζδζαζηενυηδηα ηδξ ημζημθυβδζδξ ηςκ πενζμδζηχκ είκαζ υηζ ημ ηυζημξ ημοξ 

δζαιμνθχκεηαζ ιε ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ηφηθμο πχθδζδξ ηςκ πενζμδζηχκ. Ανπζηά δ 

παναβςβή ημο ηζνάγ ηάεε πενζμδζημφ-ηεφπμοξ-έηδμζδξ δδιζμονβείηαζ πμζμηζηά ζηδκ 

απμεήηδ πςνίξ αλία. Στη ζοκέπεζα ιε ηζξ ηζκήζεζξ ηςκ ακαθχζεςκ ηαζ ηςκ δαπακχκ 

παναβςβήξ ανπίγεζ κα δζαιμνθχκεηαζ ημ ηυζημξ ημο ηάεε πενζμδζημφ ζηδκ ακαθοηζηή 

θμβζζηζηή. Έηζζ, βζα ημ ηθείζζιμ ηδξ ημζημθμβζηήξ πενζυδμο, δζαιμνθχκεηαζ ημ 

ηυζημξ πνχηα ζηδκ ακαθοηζηή θμβζζηζηή ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημ ζφζηδια δδιζμονβεί ημ 

ηυζημξ αοηυ ηαζ ζημ οπμζφζηδια ηδξ Απμεήηδξ βζα κα δδιζμονβδεεί ηεθζηά ημ 

ηυζημξ πςθδεέκηςκ ηυζμ ζηδκ απμεήηδ υζμ ηαζ ζηδκ ακαθοηζηή θμβζζηζηή. 

Οθέθδ 
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Ο ιζθμξ Αηηζηχκ Δηδυζεςκ ακαπηφζζεηαζ ιε ηαπφηαημοξ νοειμφξ ηαζ 

πνεζάγεηαζ έκα εκζαίμ πενζαάθθμκ δζαπείνζζδξ ηςκ ηαεδιενζκχκ ζοκαθθαβχκ ηςκ 

εηαζνεζχκ ημο, ιε ηαοηυπνμκδ παναβςβή δζμζηδηζηήξ πθδνμθυνδζδξ ηυζμ ζε επίπεδμ 

εηαζνείαξ υζμ ηαζ Οιίθμο.  Σμ ζφζηδια δζαπείνζζδξ επζπεζνδζζαηχκ πυνςκ Microsoft 

Dynamics NAV πανέπεζ ημ πενζαάθθμκ αοηυ, έπμκηαξ ηδ δοκαηυηδηα κα ελοπδνεηεί 

υθεξ ηζξ εηαζνείεξ ημο Οιίθμο ηαοηυπνμκα, ζηδκ ίδζα αάζδ δεδμιέκςκ. Πανάθθδθα, δ 

μθμηθήνςζδ ηςκ οπμζοζηδιάηςκ ζε έκα εκζαίμ ηαζ ζφβπνμκμ ζφζηδια, δίκεζ ζηδκ 

επζπείνδζδ ηδκ πθδνμθυνδζδ πμο απαζηεί δ ζφβπνμκδ αβμνά ηαζ απμηεθεί έκα ζζπονυ 

ενβαθείμ ζοκμθζηήξ επμπηείαξ, ακάθοζδξ, εηηίιδζδξ. Σμ Microsoft Dynamics NAV 

δδιζμφνβδζε βζα ηάεε ζηέθεπμξ ηδξ Δπζπείνδζδξ ημ ηαηάθθδθμ πενζαάθθμκ βζα 

απμδμηζηυηενδ ηαζ απμηεθεζιαηζηυηενδ εηηέθεζδ ηδξ ενβαζίαξ ημο ηαζ πέηοπε ηδκ 

αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ, ηδ ιείςζδ ημο ηυζημοξ ηαζ ηδκ επζηάποκζδ ηδξ 

ακάπηολδξ ηδξ επζπείνδζδξ. 

 

5.2 Μελέηη Πεπίπηωζηρ 2 - Γαναόρ Ναςηιλιακή 

 

Ζ Γακαυξ καοηζθζαηή ζδνφεδηε ημ 1972 ηαζ λεηίκδζε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ δζαπείνζζδξ 

πθμίςκ ημ 1975, ιε ανπζηυ ζηυθμ δζαπείνζζδξ 5 πθμίςκ. Ζ εηαζνία έπεζ ελεθζπεεί ζε 

έκακ ηαθά δμιδιέκμ μνβακζζιυ, ιε ηδ πνήζδ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ ηαζ 

Σεπκμθμβίαξ Σδθεπζημζκςκζχκ ζοκδοαζιέκα ιε πνμδβιέκμ θμβζζιζηυ ιε ζημπυ ηδ 

αεθηζζημπμίδζδ ηδξ δζαπείνζζδξ, πμζυηδηαξ ηαζ αζθάθεζαξ ημο ζηυθμο. Ζ εηαζνία ιε 

αάζδ ημκ Πεζναζά, ηαηέπεζ αοηή ηδ ζηζβιή ζηυθμ 26 πθμίςκ container, εκυξ 

ζδιακηζημφ δδθαδή ανζειμφ κεμπαναββεθεέκηςκ πθμίςκ πμο πνυηεζηαζ ζφκημια κα 

δνμιμθμβδεμφκ. Υάνδ ζε ιζα επζηοπδιέκδ ζηναηδβζηή επέηηαζδξ πμο λεηίκδζε ημ 

2000, πενζζζυηενα αηυια πθμία παναδυεδηακ ζηδκ εηαζνεία. Πανυθμ πμο δ Γακαυξ 

εζδζηεφεηαζ ηονίςξ ζηα πθμία container, ιε ηα μπμία ελοπδνεηεί ημο ααζζημφξ 

πεθάηεξ ηδξ, ιενζηά πνυκζα πνζκ πνυζεεζε ζημ ζηυθμ ηδξ ηαζ πθμία ιεηαθμνάξ λδνμφ 

θμνηίμο. 

Ζ Γακαυξ έπεζ ακαδζμνβακχζεζ ηα ηιήιαηα ηδξ ιε ζςζηά εηπαζδεοιέκμ ηαζ 

ελεζδζηεοιέκμ πνμζςπζηυ. Ζ εηαζνία απαζπμθεί πενίπμο 70 ενβαγμιέκμοξ, ιεηαλφ 

ηςκ μπμίςκ έιπεζνμζ ιδπακζημί, ηαπεηάκζμζ ηαζ δζμζηδηζηυ πνμζςπζηυ, μζ μπμίμζ 

δζαπεζνίγμκηαζ, οπμζηδνίγμοκ ηαζ ελοπδνεημφκ ημκ ζηυθμ ηςκ 26 πθμίςκ. 
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Γναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηυπμζ οζμεεημφιεκδξ αθθαβήξ 

φιθςκα ιε ημκ Project Manager ηδξ Γακαυξ Management Consultants, 

ηαεδβδηή η. Βανεθά, μ ηθάδμξ ηδξ Ναοηζθίαξ έπεζ παναηηδνζζηεί ςξ ιία απυ ηζξ πζμ 

ζοκηδνδηζηέξ αζμιδπακίεξ. Οζ πενζζζυηενεξ καοηζθζαηέξ ζοκδείγμοκ κα οζμεεημφκ ιία 

ζηναηδβζηή ιεβάθδξ ακαιμκήξ ηαζ ηαεοζηένδζδξ ζε ζδιακηζηέξ απμθάζεζξ („wait 

and see‟), ζε ιία θμβζηή πμο εέθεζ ημκ πθμζμηηήηδ κα πενζιέκεζ ηάπμζμκ άθθμκ κα 

ηάκεζ ηδκ πνχηδ ηίκδζδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ακ πεηφπεζ, ηυηε κα αημθμοεήζεζ ηαζ αοηυξ. 

Σμ ιζηνυ ιέβεεμξ ηδξ Γακαυξ απμηεθμφζε πθεμκέηηδια, δζυηζ ιπμνμφζε εοημθυηενα 

κα νζζηάνεζ ηαζ κα εθζπεεί. Με αάζδ αοηυ ημ πθεμκέηηδια πνμζπάεδζε κα 

οζμεεηήζεζ κςνίξ κέεξ ηεπκμθμβίεξ πνμηεζιέκμο κα ζηακμπμζήζεζ ηδξ απαζηήζεζξ ηςκ 

ιεβάθςκ καοθςηχκ. Πνμηεζιέκμο ιζα καοηζθζαηή εηαζνεία κα πνμζεθηφζεζ 

ζδιακηζημφξ πεθάηεξ, μζ μπμίμζ εα ηθδεμφκ κα ειπζζηεοημφκ ημ θμνηίμ ημοξ ζε 

αοημφξ, εα πνέπεζ κα είκαζ μναηή ζε υθμοξ ιία δζαθάκεζα δζαδζηαζζχκ ηαζ ορδθή 

πμζυηδηα οπδνεζζχκ. ε αοηή αηνζαχξ ηδκ πενζμπή επέκδοζε δ Γακαυξ 

πνμζθένμκηαξ ελεθζβιέκα ζοζηήιαηα ημνιμφ. Ζ Γακαυξ ακέθααε ορδθυ νίζημ 

οζμεεηχκηαξ ίζςξ πμθφ πνχζια κέα ζοζηήιαηα Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ ηαζ 

Σεπκμθμβίαξ Δπζημζκςκζχκ(ΣΠΔ) ιε ζημπυ κα ηενδίζεζ ημ ακηαβςκζζηζηυ 

πθεμκέηηδια ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ ηδξ απυ ηζξ ακηαβςκίζηνζεξ εηαζνίεξ ηαζ ημ 

πθεμκέηηδια ημο πνςημπυνμο (first mover‟s advantage). Δκενβχκηαξ ιε αοηυ ημ 

ηνυπμ, δ εηαζνεία απυ ηδ ιία πθεονά απέθοβε ημκ ηίκδοκμ ηδξ οζμεέηδζδξ 

Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ απθχξ ςξ ιία ζηναηδβζηή επζαίςζδξ, εκχ απυ ηδκ άθθδ 

πθεονά ηαηυνεςζε ηεθζηά κα ανίζηεηαζ έκα αήια ιπνμζηά απυ ημοξ οπυθμζπμοξ ζημ 

ζδιενζκυ ακηαβςκζζηζηυ πενζαάθθμκ.  

Ηζημνζηά, δ καοηζθία άνπζζε κα αζπμθείηαζ πενζζζυηενμ ιε ηζξ ΣΠΔ βφνς ζηα 

ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 70‟. Λυβς ημο βεβμκυημξ υηζ μζ ηυηε εηαζνίεξ θμβζζιζημφ δεκ 

ηαηείπακ ηζξ απαναίηδηεξ βκχζεζξ ηαζ ειπεζνία βφνς απυ ημ καοηζθζαηυ ηθάδμ, μζ 

πενζζζυηενεξ πνμηάζεζξ θμβζζιζημφ ζπεδζάγμκηακ ηαζ πανάβμκηακ in-house, ζημ 

εζςηενζηυ δδθαδή πενζαάθθμκ ηάεε καοηζθζαηήξ εηαζνείαξ, απμηεθχκηαξ ιζηνέξ 

θφζεζξ πμο απακημφζακ ζηα εζδζηά πνμαθήιαηα πμο πνμέηοπηακ ηάεε θμνά. Γφνς 

ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 80‟, ιε ηδκ ηεπκμθμβζηή έλανζδ ζημκ ημιέα ηςκ 

ιζηνμεπελενβαζηχκ ηαζ ηδκ εθανιμβή κέςκ πζμ απμηεκηνςιέκςκ δθεηηνμκζηχκ 

ζοζηδιάηςκ, ειθακίζηδηακ ηαζ μζ πνχηεξ αλζυπζζηεξ εηαζνίεξ θμβζζιζημφ πμο 

ελεζδζηεφμκηακ ζημκ ηθάδμ ηδξ καοηζθίαξ, πνμενπυιεκεξ υιςξ ηονίςξ απυ 
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πνςημαμοθίεξ ηςκ ίδζςκ ηςκ καοηζθζαηχκ εηαζνζχκ. Πθέμκ ζηδ ζδιενζκή επμπή, 

θζβυηενμ απυ ημ 3% ηςκ καοηζθζαηχκ πνδζζιμπμζμφκ in-house ζοζηήιαηα, ςζηυζμ 

πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ πνμζπάεεζα ηάπμζςκ - βκςζηχκ ζημ πχνμ ηδξ ακάπηολδξ 

θμβζζιζημφ - εηαζνζχκ δεκ είπε ζδζαίηενα εεηζηά απμηεθέζιαηα, ηονίςξ θυβς ηδξ 

αδοκαιίαξ ημοξ κα ηαηαθάαμοκ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ημο ηθάδμο. φιθςκα ιε ηδ 

Γακαυξ απαζηείηαζ ιία εκηεθχξ δζαθμνεηζηή πνμζέββζζδ ζημ γήηδια ηδξ ζηαεενήξ 

επζημζκςκζαηήξ ζφκδεζδξ εκυξ πθμίμο ιε ηα ηεκηνζηά βναθεία ηδξ εηαζνίαξ, δ μπμία 

δεκ ιπμνεί κα είκαζ ίδζαξ θζθμζμθίαξ ιε αοηή πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηζξ ζοκδέζεζξ ηςκ 

δζαθμνεηζηχκ παναβςβζηχκ ιμκάδςκ ή εβηαηαζηάζεςκ ιζαξ παναδμζζαηήξ εηαζνίαξ. 

Δπζπηχζεζξ – Οθέθδ 

Ζ καοηζθζαηή αζμιδπακία ζζημνζηά απμηεθεί έκακ απυ ημοξ πνςημπυνμοξ 

ηθάδμοξ ζηδκ οζμεέηδζδ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζηζξ ηδθεπζημζκςκίεξ. Χζηυζμ, πανυθμ 

πμο δ ελάπθςζδ ηδξ εονογςκζηυηδηαξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ είκαζ ναβδαία, οπάνπεζ έκα 

ηενάζηζμ ηεκυ ζημ ηιήια ηςκ επζημζκςκζχκ ηδξ καοηζθίαξ, ημ μπμίμ ηεθζηά 

αδνακμπμζεί ηα ζδιακηζηά πθεμκεηηήιαηα πμο ιπμνμφκ κα πνμζθένμοκ μζ ΣΠΔ. 

«Ζ επζημζκςκία ιε ηα πθμία παναιέκεζ ελαζνεηζηά ανβή, αηνζαή ηαζ ιδ 

επανηήξ. Σμ παιδθυ εφνμξ γχκδξ είκαζ ημ ααζζηυ ειπυδζμ βζα ηδ αζμιδπακία ηδξ 

καοηζθίαξ», οπμζηδνίγεζ μ ημξ Πάκμξ Νμιζηυξ, Γζεοεοκηήξ Δπζπεζνδιαηζηήξ 

Ακάπηολδξ ηδξ Γακαυξ. Ζ πθεζμκυηδηα ηςκ πθμίςκ ζήιενα πνδζζιμπμζμφκ 

δμνοθμνζημφξ ζηαειμφξ, μζ μπμίμζ ιπμνμφκ κα ακηαθθάλμοκ δεδμιέκα ζε παιδθέξ 

ηαπφηδηεξ ηδξ ηάλδξ ηςκ 2,4 kbps ηαζ 9,6 kbps. Ζ θεζημονβία ημο Immarsat Fleet 77 

ημ 2002, ακααάειζζε ηζξ ηαπφηδηεξ ζηα 64 kbps, αθθά αηυια πμθφ ιζηνυξ ανζειυξ 

πθμίςκ έπμοκ ηδκ ζηακυηδηα κα πνδζζιμπμζμφκ αοηήκ ηδ ηαπφηδηα. 

Δηηυξ υιςξ απυ ηζξ ιδ επανηείξ ηαπφηδηεξ ζηδκ επζημζκςκία, ημ γήηδια ημο 

ορδθμφ ηυζημοξ παναιέκεζ έκημκμ πνυαθδια. Έκα ηδθεθχκδια εκυξ θεπημφ 

ζημζπίγεζ βφνς ζημ US $1,50 ζηα 2,4 kbps, ηαζ US $1,80 ζηα 9,6 kbps. Αοηυ 

πναηηζηά ζδιαίκεζ υηζ είκαζ αδφκαημκ κα ζηδεεί έκα μθμηθδνςιέκμ επζπεζνδιαηζηυ 

ιμκηέθμ ιεηαλφ πθμίμο ηαζ βναθείςκ, ηαεχξ ηα πενζζζυηενα ζημζπεία ημο πθμίμο 

παναιέκμοκ ηεθζηά απμημιιέκα απυ ημκ έλς ηυζιμ. 

Έκα πθμίμ ελμπθζζιέκμ ιε ηζξ πζμ πνμδβιέκεξ ηεπκμθμβίεξ επζημζκςκίαξ έπεζ 

ηδ δοκαηυηδηα κα ιεηαθένεζ υπζ πενζζζυηενα απυ 100 kbps ακά διένα. Αοηά 
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ακηζζημζπμφκ ζε πενίπμο 20 email, 10 ζζημζεθίδεξ ή απθά ζε 3 ιυκμ ηείιεκα Word. 

Οπμζαδήπμηε ακηαθθαβή δεδμιέκςκ πνέπεζ κα είκαζ πενζμνζζιέκδ πνμηεζιέκμο κα 

απμθεφβεηαζ ημ ορδθυ ηυζημξ ηδξ ζφκδεζδξ. Αοηυ αηνζαχξ ημ πεδίμ πνμζπάεδζε κα 

ηαθφρεζ δ Γακαυξ.  

Ζ Γακαυξ υπςξ ηαζ υθεξ μζ καοηζθζαηέξ εηαζνίεξ έπμοκ κα ακηζιεηςπίζμοκ δφμ 

ααζζηά ηυζηδ. Σμ ηυζημξ ηςκ ηδθεπζημζκςκζχκ ηαζ ηα ηαφζζια, ηα μπμία ηζκμφκηαζ 

ζηδκ πενζμπή ηςκ US $3,000 ημ ιήκα βζα ηδθεπζημζκςκίεξ ηαζ US $40,000 ηδκ διένα 

βζα ηαφζζια. Γζα ιζα εηαζνία ιε ημ ζηυθμ ηδξ DANAOS αοηά ηα έλμδα 

ιεηαθνάγμκηαζ ζε US $13,000,000 ημ πνυκμ. Καηά ζοκέπεζα μπμζαδήπμηε ιείςζδ 

αοηχκ ηςκ ελυδςκ (αηυια ηαζ ηδξ ηάλδξ ημο 10-15%) απυ ηδ πνήζδ Πθδνμθμνζαηήξ 

ηαζ Σδθεπζημζκςκζαηήξ Σεπκμθμβίαξ, απμηεθεί ιεβάθμ πενζεχνζμ ηένδμοξ βζα ηάεε 

καοηζθζαηή. Σμ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ηδξ Γακαυξ ακηζθήθεδηε έβηαζνα υηζ δ πνήζδ 

ηςκ Πθδνμθμνζαηχκ ηαζ Σδθεπζημζκςκζαηχκ Σεπκμθμβζχκ εα ιπμνμφζε κα 

ζοκηεθέζεζ ζηδ ιείςζδ αοημφ ημο ηυζημοξ. Ζ ιεβάθδ ειπεζνία ζημ πχνμ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδ ζοιιεημπή ηδξ Γακαυξ Group ζε Δονςπασηά Πνμβνάιιαηα 

Ένεοκαξ & Ακάπηολδξ είπακ ςξ απμηέθεζια ηδ ζπεδίαζδ ηαζ ηδκ ακάπηολδ θφζεςκ 

θμβζζιζημφ ηαζ επζιένμοξ modules, ηα μπμία πεηφπαζκακ ημκ ακηζηεζιεκζηυ ζημπυ ηδξ 

ιείςζδξ ηυζημοξ. Γφμ απυ ηα πζμ πνςημπμνζαηά πνμβνάιιαηα πμο ζπεδζάζηδηακ 

πνυζθαηα απυ ηδ Γακαυξ Management Consultants είκαζ ηα παναηάης: 

SEARoutes™ - Πνυηεζηαζ βζα έκα εκηεθχξ κέμ παηέημ θμβζζιζημφ πμο έπεζ 

θακζάνεζ ζηδκ αβμνά δ Γακαυξ Management Consultants, απμηεθχκηαξ ηαοηυπνμκα 

έκα πανάδεζβια βζα ημ πχξ μ ζοκδοαζιυξ ηδξ επζζηδιμκζηήξ ένεοκαξ ιπμνεί κα 

μδδβήζεζ ζε κέα ηεπκμθμβζηά επζηεφβιαηα πμο ιπμνμφκ κα αλζμπμζδεμφκ 

επζπεζνδιαηζηά. Πνυηεζηαζ βζα έκα ενβαθείμ δνμιμθυβδζδξ πθμίςκ, ημ μπμίμ αμδεά 

ημκ ηαπεηάκζμ κα ζπεδζάζεζ ηδκ ηαθφηενδ πζεακή πμνεία πμο ιπμνεί κα αημθμοεήζεζ, 

πνμηεζιέκμο αθεκυξ κα ηαηακαθχζεζ ηα θζβυηενα ηαφζζια, αθθά ζοβπνυκςξ κα 

ανίζηεηαζ ηαζ εκηυξ ηςκ πνμκζηχκ μνίςκ ζημκ πνμμνζζιυ ημο. Ο ζπεδζαζιυξ ημο 

πνμβνάιιαημξ πνδιαημδμηήεδηε απυ ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ. Ζ Γακαυξ πανείπε δφμ 

υιμζα container βζα έκα οπενςηεάκζμ ηαλίδζ πνμηεζιέκμο κα ζοβηνζεεί ημ ηυζημξ 

ηαηακάθςζδξ ηαοζίιςκ ιεηαλφ ηςκ δφμ. Σμ απμηέθεζια ήηακ ημ πθμίμ πμο 

αημθμφεδζε ηδκ πμνεία ηαζ ηδκ ηαπφηδηα πμο πνυηεζκε ημ πνυβναιια κα 

πανμοζζάζεζ ιεζςιέκδ ηαηακάθςζδ ηαοζίιςκ ηδξ ηάλεςξ ημο 14%.  
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Σμ θμβζζιζηυ ζοκδοάγεζ ηα ακαθοηζηά ζημζπεία ημο ηάεε πθμίμο (αάνμξ, 

εηηυπζζια, θμνηίμ, ακηίζηαζδ, ηηθ.) ιε ζημζπεία πνμαθέρεςκ ηαζνζηχκ ηαζ 

εαθάζζζςκ ζοκεδηχκ (ηαηεφεοκζδ ηαζ ηαπφηδηα αένα, ηφια, οπυβεζμ ηφια, 

εενιμηναζία κενμφ, ηηθ.) ηαζ εηηζιά πνμηεζκυιεκεξ δζαδνμιέξ. Γεκ πνεζάγεηαζ ηαιία 

εβηαηάζηαζδ πάκς ζημ πθμίμ, ηαεχξ ηα ζημζπεία ζοθθέβμκηαζ ηαζ ηοβπάκμοκ 

επελενβαζίαξ ζηα βναθεία ηδξ εηαζνείαξ ηαζ απθά ζηέθκμκηαζ ζημκ ηαπεηάκζμ ςξ 

πνμηεζκυιεκδ πμνεία. Σμ ζφζηδια αεθηζχκεζ ηδκ απυδμζδ ημο ζοκυθμο ηδξ 

ιεηαθμνζηήξ αθοζίδαξ ηαεχξ, εθαπζζημπμζεί ημ νίζημ απυ δοζιεκείξ ηαζνζηέξ 

ζοκεήηεξ, ηυζμ βζα ημ πνμζςπζηυ, υζμ ηαζ βζα ημ πθμίμ ηαζ ημ θμνηίμ ημο. 

INFO@Gate™. Πνυηεζηαζ βζα έκα ζφζηδια πμο μπμίμ πανέπεζ πθήνδ έθεβπμ 

ηςκ εζζενπυιεκςκ ηαζ ελενπυιεκςκ επζημζκςκζχκ ηαζ ιεηαθμνάξ πθδνμθμνζαημφ 

πενζεπμιέκμο ηάεε είδμοξ (θαλ, telex, email, επζημζκςκίεξ πθμίμο-ζηενζάξ, sms, ηηθ). 

Άθθα μθέθδ απμηεθμφκ δ αοηυιαηδ ζοιπθήνςζδ ηαζ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ 

εββνάθςκ, πάκηα ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ISO ηαζ ηδκ πμθζηζηή ηδξ εηαζνίαξ.  

Ο ηαεδβδηήξ η.Βανεθάξ ημκίγεζ υηζ ημ INFO@Gate απμηεθεί ηδκ επυιεκδ βεκζά 

ζοζηδιάηςκ επελενβαζίαξ εββνάθςκ ηαζ ιδκοιάηςκ. Ζ πνμδβιέκδ ζπεδίαζή ημο 

πνμζθένεζ αζοκαβχκζζηδ εοεθζλία ζηδ δζαιυνθςζδ ηςκ επαθχκ, ηαεχξ ηαζ ζηδ 

παναθααή ιδκοιάηςκ δ μπμία ιπμνεί κα παναιεηνμπμζδεεί ιε αάζδ ημοξ ηακυκεξ 

πμο εέηεζ μ ίδζμξ μ πνήζηδξ. Βαζζηέξ οπδνεζίεξ ημο INFO@Gate απμηεθμφκ μζ 

παναηάης:  

• Ανπεζμεέηδζδ – Οζ δζαδζηαζίεξ ανπεζμεέηδζδξ είκαζ ηυζμ ελεθζβιέκεξ χζηε ημ 

ζφζηδια ιπμνεί κα ηαεζενχζεζ ιζα δζαδζηαζία εηιάεδζδξ ςξ πνμξ ημ πχξ κα 

ανπεζμεεηεί αοηυιαηα ιδκφιαηα ηαζ έββναθα ιε αάζδ είηε ημκ απμζημθέα, 

είηε ημ πενζεπυιεκμ. Δπίζδξ ιπμνμφκ κα δδιζμονβδεμφκ πμθθαπθέξ εζζαβςβέξ 

ημο ίδζμο ιδκφιαημξ ζε δζαθμνεηζημφξ θαηέθμοξ πςνίξ κα δδιζμονβδεμφκ 

πμθθαπθά ακηίβναθα. Αοηυ ιε ηδ ζεζνά ημο επζηνέπεζ ηδκ εκδιένςζδ υθςκ 

ηςκ θαηέθςκ πμο πενζέπμοκ ημ ζοβηεηνζιέκμ έββναθμ ζε πενίπηςζδ ηάπμζαξ 

αθθαβήξ ζημ πνςηυηοπμ.  

• Ηζπονή επζθμβή – Ζ επελενβαζία πθδνμθμνζχκ ηαζ δ επζθμβή ιδκοιάηςκ 

πναβιαημπμζείηαζ ζημκ server ηαζ υπζ ζημκ πεθάηδ. Αοηυ επζηνέπεζ αολδιέκδ 

αζθάθεζα ηαζ πανάθθδθα δεκ απαζηεί δδιζμονβία ακηζβνάθςκ ηαζ απμεήηεοζδ 

ημοξ ζηα ηενιαηζηά ημο πεθάηδ.  
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• Γζαδζηαζίεξ – Ο ιδπακζζιυξ εθέβπμο ηςκ δζαδζηαζζχκ επζηνέπεζ ηδ θεζημονβία 

εκυξ πνμβνάιιαημξ παναημθμφεδζδξ ηςκ ιδκοιάηςκ. Αοεαίνεηδ απμζημθή 

ιδκφιαημξ ιπμνεί κα ακαημπεί, εκχ ηάεε εκένβεζα δδιζμονβίαξ ιδκφιαημξ 

ιπμνεί κα εθεβπεεί.  

• Απμιαηνοζιέκδ πνυζααζδ – Με ηδ πνήζδ ημο πνμσυκημξ Remote INFO@Gate 

δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ζημ πνήζηδ ιέζς μπμζαζδήπμηε ζοιααηήξ ηζκδηήξ 

ζοζηεοήξ κα έπεζ αηνζαχξ ηδκ ίδζα θεζημονβζηυηδηα ιε αοηήκ ζημ βναθείμ 

ημο, μπμοδήπμηε ζημ ηυζιμ ηαζ μπμζαδήπμηε χνα. Δπζηνέπεζ ζημ πνήζηδ κα 

ζοκδεεεί ιέζς Ίκηενκεη ή GSM δζηηφμο, κα ηάκεζ θήρδ ηςκ απαζημφιεκςκ 

πθδνμθμνζχκ, κα δμοθέρεζ ημπζηά εημζιάγμκηαξ ηα έββναθα ή ιδκφιαηα πμο 

εέθεζ κα ζηείθεζ ηαζ υπμηε εεθήζεζ κα ζοκδεεεί, έηζζ χζηε κα μθμηθδνςεεί δ 

απμζημθή ηςκ ιδκοιάηςκ ημο ιέζς ημο server ηδξ εηαζνίαξ ημο.  

 

Ο ηαεδβδηήξ η. Βανεθάξ επζζδιαίκεζ υηζ ημ INFO@Gate πνδζζιμπμζείηαζ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ημ INFOCONNECT (πνμσυκ επζημζκςκίαξ πθμίμο-ζηενζάξ). 

Γζαθμνεηζηέξ ιέεμδμζ ακηαθθαβήξ δεδμιέκςκ, online ή απμεήηεοζδ-πνμχεδζδ, κέα 

ζοζηήιαηα ζοιπίεζδξ δεδμιέκςκ, ιεηαηνμπή, δζακμιή ηαζ ιεηάδμζδ είκαζ ηάπμζα 

απυ ηα ακμζπηά γδηήιαηα πμο απαζπμθμφκ ημοξ δζεοεοκηέξ πθδνμθμνζηήξ ηςκ 

καοηζθζαηχκ εηαζνζχκ. Σμ ζφζηδια αοηυ δίκεζ ηζξ απαναίηδηεξ πθδνμθμνίεξ ζημ 

πνήζηδ χζηε κα πεηοπαίκεζ υζμ ημ δοκαηυκ ιζηνυηενμ ηυζημξ ζε ηάεε επζημζκςκία. 

Μπμνεί κα εκημπίζεζ ηδ εέζδ ημο πθμίμο ηαζ βκςνίγμκηαξ ημ ηυζημξ επζημζκςκίαξ 

πμο ζζπφεζ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ εέζδ κα πνμηείκεζ ζημ πνήζηδ ημ πυηε κα 

πναβιαημπμζήζεζ ηδ ζφκδεζδ. Δπίζδξ βκςνίγεζ ηζξ γχκεξ ιεζςιέκμο ηυζημοξ μπυηε 

ηαζ απμζηέθθεζ ιδκφιαηα ηαζ έββναθα παιδθήξ πνμηεναζυηδηαξ. 

Γζδάβιαηα 

ηα επυιεκα πνυκζα, δ Πθδνμθμνζηή Σεπκμθμβία ηαζ δ Σεπκμθμβία 

Σδθεπζημζκςκζχκ εα παίλμοκ αηυια πζμ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ 

παβηυζιζαξ καοηζθζαηήξ αζμιδπακίαξ. Ζ εκζςιάηςζδ αοηχκ ζηδ θεζημονβία ηαζ 

δζαπείνζζδ ηςκ καοηζθζαηχκ εηαζνζχκ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ αηνζαή ηαζ άιεζδ 

επίθοζδ πνμαθδιάηςκ, ιεζχκμκηαξ ημ ηυζημξ ηαζ ηδκ ακενχπζκδ πνμζπάεεζα. πςξ 

δζαπζζηχεδηε απυ ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Γακαυξ δ έβηαζνδ οζμεέηδζδ θφζεςκ 

Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ ηαζ Σεπκμθμβίαξ Σδθεπζημζκςκζχκ, έδςζε ζηδκ εηαζνία 

ημ πθεμκέηηδια ημο πνςημπυνμο ηαζ ηδ δοκαηυηδηα κα δζαθμνμπμζδεεί απυ ηζξ 
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ακηαβςκίζηνζεξ εηαζνίεξ ημο ηθάδμο. Ζ πνήζδ αοηήξ, ζοκέααθε ζηδκ απυηηδζδ 

ακηαβςκζζηζημφ πθεμκεηηήιαημξ. Σα έλμδα πμο επζαανφκμοκ ημοξ καοθςηέξ είκαζ 

ελαζνεηζηά ορδθά, μπυηε μπμζαδήπμηε κέα ηεπκμθμβία ιπμνεί κα πενζμνίζεζ ηαηά 

μπμζμκδήπμηε ζοκηεθεζηή αοηυ ημ ηυζημξ, ζίβμονα είκαζ «εοπνυζδεηηδ» απυ ηάεε 

καοηζθζαηή εηαζνία. Τπάνπεζ ιεβάθδ δοκδηζηή αβμνά βζα ηδ δδιζμονβία κέμο 

θμβζζιζημφ ζημκ ηθάδμ ηδξ καοηζθίαξ, πένακ αοηχκ πμο έπεζ ήδδ εθανιυζεζ δ 

Γακαυξ. Ζ απυζαεζδ μπμζαζδήπμηε επέκδοζδξ ζε Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία ηαζ 

Σεπκμθμβία Σδθεπζημζκςκζχκ εηηζιάηαζ υηζ εα είκαζ ζφκημιδ, ηαεχξ μζ καοθςηέξ υθμ 

ηαζ πενζζζυηενμ πθέμκ ακαγδημφκ εηαζνίεξ ιε ελεθζβιέκα ζοζηήιαηα ηαζ οπδνεζίεξ 

ορδθήξ πμζυηδηαξ. 

Ακαιθζζαήηδηα ηα ηεθεοηαία πνυκζα, δ εθανιμβή κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζηζξ 

εθθδκζηέξ καοηζθζαηέξ εηαζνίεξ ελεθίζζεηαζ ναβδαία. Νέεξ ακάβηεξ πμο επζαάθθμκηαζ 

είηε απυ ηζξ ζοκεήηεξ ηδξ αβμνάξ είηε απυ ημοξ κέμοξ ηακμκζζιμφξ πμο ζζπφμοκ βζα 

ηζξ εηαζνίεξ ηαζ ηα πθμία, επζαάθθμοκ ηδκ ηαθφηενδ μνβάκςζδ ηςκ δζαπεζνζζηνζχκ 

εηαζνζχκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ ηιδιάηςκ πμο θεζημονβμφκ ιέζα ζε αοηέξ. Ζ πνήζδ κέςκ 

ηδθεπζημζκςκζαηχκ ηεπκμθμβζχκ βζα ηδκ επζημζκςκία ηονίςξ πθμίμο-βναθείμο 

μδήβδζε ηαζ ζημκ ιεβάθμ υβημ ακηαθθαβήξ δεδμιέκςκ. Σμ ηαηάθθδθμ υιςξ 

θμβζζιζηυ ηαζ μζ εκμπμζδιέκεξ δθεηηνμκζηέξ οπδνεζίεξ, είκαζ ημ απαναίηδημ ενβαθείμ 

πμο εα επζηνέρεζ ηδκ επελενβαζία ηςκ δεδμιέκςκ ηαζ εα δχζεζ ζηζξ καοηζθζαηέξ 

εηαζνίεξ ηδ δοκαηυηδηα κα παίνκμοκ δοκαιζηέξ απμθάζεζξ βζα ηδ δζαπείνζζδ ημο 

πθμίμο, ηαηά ηδ δζάνηεζα εηηέθεζδξ δνμιμθμβίμο.  

Έκαξ άθθμξ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ δθεηηνμκζηχκ 

εθανιμβχκ ζημκ ηθάδμ ηδξ καοηζθίαξ ήηακ δ ακάβηδ βζα εζςηενζηυ έθεβπμ ηδξ 

δζαπεζνίζηνζαξ εηαζνίαξ. Ανπζηά ακαπηφπεδηακ θφζεζξ θμβζζηδνίμο ηαζ εκ ζοκεπεία 

θφζεζξ ηαζ βζα ηα οπυθμζπα ηιήιαηα ηδξ εηαζνίαξ. Οζ ηεθεοηαίεξ έπμοκ ςξ ζηυπμ, 

δεδμιέκδξ ηδξ ακάπηολδξ ηςκ ηδθεπζημζκςκζαηχκ ζοζηδιάηςκ, κα ιεηαηνέρμοκ ημ 

πθμίμ ζε ιία πνμέηηαζδ ημο βναθείμο ηαζ υθα ηα ζηεθέπδ ημο - ακελάνηδηα ηδξ 

θοζζηήξ ημοξ πανμοζίαξ - κα θεζημονβμφκ ζε εηαζνζηυ επίπεδμ. ηδκ εθθδκζηή 

πναβιαηζηυηδηα μζ εηαζνίεξ καοηζθζαημφ θμβζζιζημφ ανπίγμοκ κα ιπαίκμοκ υθμ ηαζ 

πζμ ζοπκά ζηδκ ηαεδιενζκή γςή ηςκ καοηζθζαηχκ εηαζνζχκ, «ηενδίγμκηαξ» ιζα εέζδ 

απαναίηδημο ζοκενβάηδ. Ζ αφλδζδ ηδξ πνήζδξ ηςκ καοηζθζαηχκ εθανιμβχκ ζηδκ 

εθθδκζηή καοηζθία αδζαιθζζαήηδηα μδδβεί ζηδ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ 

πνμζθενυιεκςκ οπδνεζζχκ πνμξ ημοξ πεθάηεξ ημοξ, ημκ πμζμηζηυ έθεβπμ ηςκ πθμίςκ 
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ηαζ ημο βναθείμο, ηδκ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ιε ηδκ επζηάποκζδ ηςκ ενβαζζχκ 

ηαζ ηδκ ιείςζδ ημο θεζημονβζημφ ηυζημοξ. Οζ εθθδκζηέξ εηαζνίεξ καοηζθζαημφ 

θμβζζιζημφ ηαζ θφζεςκ πθδνμθμνζηήξ πανάβμοκ ακηαβςκζζηζηά πνμσυκηα πμο δεκ 

ηαθφπημοκ ιυκμ ηδκ εθθδκζηή αβμνά, αθθά ηαζ ηδκ καοηζθζαηή αβμνά ημο 

ελςηενζημφ. Έηζζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ μζ εηαζνίεξ καοηζθζαηχκ εθανιμβχκ ελάβμοκ 

ηα πνμσυκηα ημοξ ηαζ απμηημφκ ηφνμξ δζεεκμφξ ειαέθεζαξ. Ζ αβμνά καοηζθζαημφ 

θμβζζιζημφ ςνζιάγεζ ιε βμνβμφξ νοειμφξ ηαζ δ καοηζθζαηή αβμνά ζοκεζδδημπμζεί ηα 

μθέθδ πνήζδξ ημο, δδιζμονβχκηαξ έηζζ έκακ λεπςνζζηυ νυθμ ζηζξ ζφβπνμκεξ 

επζπεζνδζζαηέξ δζαδζηαζίεξ. Δπμιέκςξ μ ηθάδμξ ηδξ καοηζθίαξ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ 

βζα ηζξ εηαζνείεξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ ιία ζδιακηζηή κδζίδα ελεζδίηεοζδξ.  

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά ηα ηφνζα ειπυδζα – ηα μπμία απμηεθμφκ ηαοηυπνμκα υιςξ 

εοηαζνίεξ - , ηα μπμία ακηζιεηςπίγεζ δ καοηζθζαηή αζμιδπακία ςξ πνμξ ηδκ οζμεέηδζδ 

κέςκ δθεηηνμκζηχκ οπδνεζζχκ ηαζ θφζεςκ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ 

ζοκμρίγμκηαζ ζηα ελήξ:  

• Σμ ορδθυ ιέπνζ ζήιενα ηυζημξ ηςκ οθζζηάιεκςκ δμνοθμνζηχκ 

ηδθεπζημζκςκζαηχκ οπδνεζζχκ, ημ μπμίμ υιςξ ακαιέκεηαζ κα ιεζςεεί θυβς 

ημο ακηαβςκζζιμφ  

• Σμ παιδθυ ιέπνζ ζήιενα εφνμξ ηςκ δμνοθμνζηχκ οπδνεζζχκ ιε απμηέθεζια 

ηδκ επζαμθή πενζμνζζιχκ ζηδ δζαπείνζζδ ημο μθμέκα αολακυιεκμο υβημο 

πθδνμθμνίαξ πμο ακηαθθάζζεηαζ ιεηαλφ λδνάξ ηαζ πθμίμο. Ζ ιεβαθφηενδ 

δζάδμζδ ηςκ εονογςκζηχκ ζοκδέζεςκ ημ πνμζεπέξ δζάζηδια ακαιέκεηαζ κα 

δχζεζ ηάπμζα πνυζεεηδ δζέλμδμ.  

• Ζ έθθεζρδ πνμηφπςκ ζηζξ ρδθζαηέξ θυνιεξ (standards) πμο πενζμνίγεζ ηα 

πθεμκεηηήιαηα πμο εα πνμηφρμοκ βζα ηζξ καοηζθζαηέξ επζπεζνήζεζξ απυ ηδκ 

οζμεέηδζδ δθεηηνμκζηχκ θφζεςκ εα επζηνέρμοκ ηδκ ακάπηολδ 

μθμηθδνςιέκςκ θφζεςκ.  

• Ζ επζθοθαηηζηυηδηα ηαζ ηεπκμθμαία θυβς ημο παιδθμφ επζπέδμο 

πθδνμθυνδζδξ ηαζ εηπαίδεοζδξ, ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ ιζηνή απμδμπή ηςκ κέςκ 

ηεπκμθμβζχκ  

• Σα ααέααζα απμηεθέζιαηα, ημοθάπζζημκ ζημ ανπζηυ ζηάδζμ, ςξ πνμξ ηδκ 

εθάηηςζδ ημο ηυζημοξ ιε ηδκ οζμεέηδζδ δθεηηνμκζηχκ εθανιμβχκ, ηαεχξ 

ηάεε θφζδ πμο ακαπηφζζεηαζ αεθηζχκεηαζ υζμ εκζςιαηχκεζ ηζξ κέεξ 

πθδνμθμνίεξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ επζπεζνδζζαηή θεζημονβία.  
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5.3 Μελέηη Πεπίπηωζηρ 3 - Grecotel 

 

Ηζημνζηυ εηαζνίαξ ηαζ μ ηθάδμξ ημο ημονζζιμφ 

Ο ημονζζιυξ απμηεθεί ιία απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ πενζμπέξ μζημκμιζηήξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηαζ πεδίμ δοκδηζηήξ μζημκμιζηήξ ακάπηολδξ πμο έπεζ κα επζδείλεζ 

ζήιενα δ Δθθάδα. Ζ ακάπηολδ ηαζ δ δζάδμζδ ημο Ίκηενκεη πνμζέθενε έκα πμθφηζιμ 

ενβαθείμ ιε ημ μπμίμ ιπμνεί μ ηαεέκαξ κα εκδιενςεεί ηαθφηενα, κα ζοβηνίκεζ ηαζ κα 

επζθέλεζ ηζξ ηαθφηενεξ ημονζζηζηέξ πνμηάζεζξ πμο ζηακμπμζμφκ ηζξ απαζηήζεζξ ημο ηαζ 

ηδκ μζημκμιζηή ημο ηαηάζηαζδ. Σμ Ίκηενκεη ηαηά ιία έκκμζα «δζέννδλε» ημ ηθεζζηυ 

ηαζ ανηεηά δαζδαθχδεξ ηφηθςια ημο ημονζζιμφ, επζηνέπμκηαξ ηδκ άιεζδ επαθή ημο 

δοκδηζημφ πεθάηδ ηαζ ημο παναβςβμφ ημο ημονζζηζημφ πνμσυκημξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ 

είπε ηαηαθοηζηέξ ζοκέπεζεξ ζηδκ αβμνά, δ μπμία πενζζηνάθδηε βφνς απυ αοηυ ημ κέμ 

ηακάθζ επζημζκςκίαξ ηαζ ζοκαθθαβχκ, ηάηζ πμο μδήβδζε ζε ιία ζοκμθζηή 

ιεηαιυνθςζδ ιζαξ ζζπονά παναδμζζαηήξ αζμιδπακίαξ.  

Σα ηεθεοηαία 30 πνυκζα, δ ημονζζηζηή αζμιδπακία έπεζ επδνεαζηεί απυ ηνία 

ιεβάθα «ηφιαηα» Πθδνμθμνζαηήξ ηαζ Σδθεπζημζκςκζαηήξ Σεπκμθμβίαξ (ΣΠΔ): ημ 

ζφζηδια ηναηήζεςκ CRS (Computer Reservation System) ηδ δεηαεηία ημο „70, ημ 

ζφζηδια δζεεκμφξ δζακμιήξ GDS (Global Distribution System) ηδ δεηαεηία ημο ‟80, 

ηαζ ημ Γζαδίηηομ απυ ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο ‟90 ιέπνζ ζήιενα. οβηεηνζιέκα ημ 

Ίκηενκεη θαίκεηαζ κα έπεζ επδνεάζεζ ημκ Σμονζζιυ πενζζζυηενμ απυ μπμζμκδήπμηε 

άθθμ ηθάδμ πμο έπεζ ιεθεηδεεί απυ ημ e-Business W@tch.  

Με εθανιμβέξ υπςξ μζ online ηναηήζεζξ ηαζ ημ web marketing κα ηονζανπμφκ 

ζημκ ηθάδμ, μ ημιέαξ ημο Σμονζζιμφ είκαζ λεηάεανα έκαξ απυ ημοξ «ηονίανπμοξ ημο 

παζπκζδζμφ» ζε υ,ηζ αθμνά ημ online marketing ηαζ ηζξ πςθήζεζξ ακάιεζα ζε υθμοξ 

ημοξ ηθάδμοξ ηδξ μζημκμιίαξ. Χζηυζμ, δ «έκηαζδ» πνήζδξ ηςκ κέςκ ηεπκμθμβζχκ ζε 

επζιένμοξ επζπεζνδιαηζηέξ θεζημονβίεξ, μζ back office εθανιμβέξ ηαζ μζ οπυθμζπεξ 

εκδμεπζπεζνδιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ, αθθά ηαζ δ μθμηθήνςζή ημοξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ 

πνμιδεεοηέξ, ανίζηεηαζ ιάθθμκ ηάης απυ ημ βεκζηυ ιέζμ υνμ, ιε εθάπζζηεξ 

ελαζνέζεζξ.  

ηδκ πθεονά ηδξ αβμνάξ ΣΠΔ ιπμνεί κα ζδιεζςεεί υηζ είκαζ δζαεέζζιμ έκα 

εονφ θάζια εθανιμβχκ, βεκζηχκ αθθά ηαζ πζμ ελεζδζηεοιέκςκ, μζ μπμίεξ επζθφμοκ ημ 

εέια ηδξ εζςηενζηήξ ηαζ ελςηενζηήξ επζημζκςκίαξ ιζαξ επζπείνδζδξ ιε 
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επζπεζνδιαηζημφξ ζοκενβάηεξ ηαζ πεθάηεξ, αθθά ηαζ εέιαηα δζαπείνζζδξ ηαζ δζακμιήξ 

πενζεπμιέκμο ηαζ δεδμιέκςκ δθεηηνμκζημφ ειπμνίμο. ηδκ ιεθέηδ αοηή εκηάζζμκηαζ 

ηα ζοζηήιαηα ERP, εθανιμβέξ πμο οπμζηδνίγμοκ ηζξ ζπέζεζξ ηδξ επζπείνδζδξ ιε 

ημοξ επζπεζνδιαηζημφξ ζοκενβάηεξ (e-procurement, e-marketplaces) ηαζ ιε ημοξ 

πεθάηεξ (e-CRM), αθθά ηαζ εθανιμβέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ δζαηίκδζδ ηδξ 

πθδνμθμνίαξ ζημ επζπεζνδιαηζηυ intranet, ηδκ ακάπηολή ημοξ ζημ web, αθθά ηαζ 

εθανιμβέξ οπμζηήνζλδξ ηςκ δθεηηνμκζηχκ ζοκαθθαβχκ.  

Έκαξ δεφηενμξ ζδιακηζηυξ ηεπκμθμβζηυξ πανάβμκηαξ πμο επδνεάγεζ ηδκ 

ακάπηολδ ηδξ ημονζζηζηήξ επζπεζνδιαηζηυηδηαξ, ζπεηίγεηαζ ιε ηδ δζα-θεζημονβζηυηδηα 

ηαζ ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ, απαζηήζεζξ μζ μπμίεξ ζοκακηχκηαζ εονφηαηα 

ζε πενζαάθθμκηα υπμο δεκ οπάνπμοκ ηαεζενςιέκα πνυηοπα. Ζ δζα-θεζημονβζηυηδηα 

πενζθαιαάκεζ ηυζμ ηα δεδμιέκα, υζμ ηαζ ηζξ εθανιμβέξ πθδνμθμνζηήξ ηαζ 

ηδθεπζημζκςκζχκ πμο πνέπεζ κα ζοκδεεμφκ ηαζ πνμαθέπεζ ηδ δδιζμονβία εκυξ 

πενζαάθθμκημξ δζαθακμφξ ςξ πνμξ ηδκ ηεπκμθμβία πμο πνδζζιμπμζείηαζ, ηαζ έκα 

μνεμθμβζηυ πενζαάθθμκ δεδμιέκςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ. Πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή 

ζοκεζζθένμοκ μζ κέεξ πνμβναιιαηζζηζηέξ ηάζεζξ πμο αεθηζχκμοκ ηδκ αλζμπζζηία ηαζ 

ηδκ απυδμζδ ημο θμβζζιζημφ, αεθηζχκμοκ ηδ ζπέζδ ηζιήξ / απυδμζδξ ηαζ ηδ 

δοκαηυηδηα οθμπμίδζδξ ελαζνεηζηά ζφκεεηςκ εθανιμβχκ. 

  

Πνμθίθ Δπζπείνδζδξ 

 

Ζ Grecotel είκαζ δ ιεβαθφηενδ λεκμδμπεζαηή αθοζίδα ηδξ. Σα 20 λεκμδμπεία 

ηδξ Grecotel (ηεζζάνςκ ηαζ πέκηε αζηένςκ) ελαπθχκμκηαζ ζε μθυηθδνδ ηδκ Δθθάδα. 

Ζ Grecotel, είκαζ δ πζμ βκςζηή απυ ηζξ εηαζνίεξ ημο Οιίθμο Ν. Γαζηαθακηςκάηδ, 

ζηδκ μπμία ζοιιεηέπεζ μ ημνοθαίμξ tour operator ζημκ ηυζιμ TUI ιε 50%. Ο ιζθμξ 

ακέθενε βζα ημ 2005 1,8 εηαη. επζζηέπηεξ πμο δζακοηηένεοζακ ζηα λεκμδμπεία ημο 

ηαζ 91% πμζμζηυ πθδνυηδηαξ ηθζκχκ. Μέπνζ ζηζβιήξ μ υιζθμξ έπεζ ηζιδεεί ιε 

πενζζζυηενα απυ 150 Γζεεκή Βνααεία απυ πεθάηεξ, ημονζζηζημφξ μνβακζζιμφξ, tour 

operators ηαζ δζεεκείξ εκχζεζξ, βζα ηδκ πμζυηδηα ηςκ οπδνεζζχκ ημο, ηδ ζοκεζζθμνά 

ημο ζηδκ ακααάειζζδ ημο εθθδκζημφ ημονζζηζημφ πνμσυκημξ ηαζ ηζξ πνςημαμοθίεξ ημο 

βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ ηαζ πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ ηδξ Δθθάδαξ.  

 

Γναζηδνζυηδηεξ ηαζ ζηυπμζ οζμεεημφιεκδξ αθθαβήξ 
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φιθςκα ιε ημκ η. Κμοηζζαίηδ, επζπεζνδιαηζηυ φιαμοθμ ημο Οιίθμο Ν. 

Γαζηαθακηςκάηδ, δ Grecotel ιέπνζ ηα ιέζα ημο 2004 πνδζζιμπμζμφζε ηέζζενζξ 

δζαθμνεηζηέξ εθανιμβέξ βζα ημ θμβζζηήνζμ, ηζξ απμεήηεξ, ηδ δζαδζηαζία 

ημζημθυβδζδξ (profit & loss) ηαζ ηζξ πςθήζεζξ. Ήηακ δδθαδή ηέζζενα αοηυκμια 

leadership management systems ηα μπμία δεκ επζημζκςκμφζακ ιεηαλφ ημοξ. Έηζζ βζα 

πανάδεζβια οπήνπακ ηνζάκηα δζαθμνεηζηέξ ιμκάδεξ θμβζζηδνίμο βζα ηάεε έκα 

λεκμδμπείμ ηδξ Grecotel.  

Λυβς ηζξ πμζηζθμιμνθίαξ ηςκ εθανιμβχκ, δ δζαπείνζζδ ηςκ πθδνμθμνζαηχκ 

ζοζηδιάηςκ ήηακ δφζημθδ ηαζ ελαζνεηζηά πνμκμαυνα. Λυβς ηδξ δμιήξ αοηήξ 

πνεζαγυηακ έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ ηεπκζηχκ κα ηαλζδεφμοκ ηαεδιενζκά ακά ηδκ 

Δθθάδα βζα ζοκηήνδζδ ηαζ ακακέςζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ 

εηπαίδεοζδ ημο πνμζςπζημφ ζε μηζδήπμηε κέμ έπνεπε κα πνμζηεεεί ζηδκ εθανιμβή. 

Σμ 2004 ηαζ ζημ πθαίζζμ ηςκ επεκδφζεςκ ηαζ βζα ημοξ Οθοιπζαημφξ Αβχκεξ, μ 

ιζθμξ Ν. Γαζηαθακηςκάηδ απμθάζζζε κα επακαπνμζδζμνίζεζ ηδ ζοκμθζηή 

θεζημονβία ημο, οθμπμζχκηαξ εθανιμβέξ πμο εα μδδβμφζακ ζε ιζα πζμ εκμπμζδιέκδ 

ιμνθή δζαπείνζζδξ ηςκ επζπεζνδιαηζηχκ θεζημονβζχκ. Δίπε πνμηφρεζ πθέμκ δ ακάβηδ 

βζα ζοβπχκεοζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ζε υθα ηα επίπεδα δζαπείνζζδξ. Σδκ ίδζα ζηζβιή μ 

ιζθμξ Ν. Γαζηαθακηςκάηδ ηαθθζενβμφζε ημ υναια ιζαξ μνβακςζζαηήξ ιεηελέθζλδξ 

ηδξ εηαζνίαξ. ηυπμξ ημοξ ήηακ κα εκμπμζδεμφκ υθα ηα δζμζηδηζηά ενβαθεία ηαζ 

ηιήιαηα ημο Οιίθμο, χζηε κα οπάνπεζ ηαπφηενμξ ηαζ ηαθφηενμξ έθεβπμξ ηςκ 

δζαδζηαζζχκ ακά πάζα ζηζβιή. Σμ υναια ιζαξ ηέημζαξ ιεηελέθζλδξ είπε ςξ 

πνμτπυεεζδ αέααζα ημ ηαηάθθδθμ πθδνμθμνζαηυ ενβαθείμ.  

ημ πθαίζζμ αοηυ οζμεεηήεδηε έκα ζφζηδια ηεκηνζηήξ πθδνμθμνζαηήξ 

εθανιμβήξ ηδξ SAP. Ζ παναιεηνμπμίδζδ ηαζ εβηαηάζηαζδ ημο ζοζηήιαημξ δζήνηεζε 

πενίπμο δφμ πνυκζα. Σμ ηυζημξ ηδξ επέκδοζδξ ακήθεε πενίπμο ζημ € 1 εηαη. ιε 

ζοβπνδιαημδυηδζδ ημο Δπζπεζνδζζαημφ Πνμβνάιιαημξ Κμζκςκία ηδξ Πθδνμθμνίαξ. 

Σα μθέθδ απυ ηδκ οζμεέηδζδ ιζαξ ηέημζαξ εθανιμβήξ εα ιπμνμφζακ κα απμδμεμφκ 

απυ ηα παναηάης:  

• Δκδοκαιχκεηαζ δ ζοβπχκεοζδ πμζηίθςκ δζαηνζηχκ πθδνμθμνζαηχκ 

ζοζηδιάηςκ  

• Γδιζμονβμφκηαζ μζ πνμτπμεέζεζξ βζα ιία βεκζηή αθθαβή ηςκ δζαδζηαζζχκ ηδξ 

εηαζνίαξ (ακαζπεδζαζιυξ επζπεζνδιαηζηχκ θεζημονβζχκ).  

• Δκηάζζμκηαζ υθεξ μζ δζαηνζηέξ επζπεζνδιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ ζε έκακ εκζαίμ 

πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια  
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• Δλεθίζζμκηαζ ηαζ ακαααειίγμκηαζ υθεξ μζ επζιένμοξ δζαδζηαζίεξ, 

πνδζζιμπμζχκηαξ αέθηζζηεξ πναηηζηέξ  

Δπζπηχζεζξ – Οθέθδ 

Απηά απμηεθέζιαηα ηδξ πνήζδξ ημο κέμο ERP ζοζηήιαημξ ήηακ ηαηανπάξ δ 

μνβακςζζαηή αθθαβή ζε επίπεδμ θμβζζηδνίμο, ηαεχξ ζηδκ μοζία 30 θμβζζηήνζα ακά 

ηδκ Δθθάδα ιεηαθένεδηακ ζε έκα ηεκηνζηυ, ζημ μπμίμ δζεηπεναζχκεηαζ πθέμκ ημ 

98% ηςκ δζαδζηαζζχκ. ημ ημιέα ηδξ ημζημθυβδζδξ πνμζθένεηαζ απυθοημξ έθεβπμξ 

ηαζ δζαθάκεζα, ιε δοκαηυηδηα κα πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ μζ δζαδζηαζίεξ δθεηηνμκζηχκ 

πνμιδεεζχκ (ηαεχξ μ ιζθμξ είκαζ ζδνοηήξ ηαζ ιέθμξ ζηδκ δθεηηνμκζηή πθαηθυνια 

πνμιδεεζχκ YASSAS.COM). Τπάνπεζ πμθφ ηαθφηενδ δοκαηυηδηα εθέβπμο ηδξ 

ηήνδζδξ ηςκ ηεκηνζηχκ ζοιθςκζχκ πμο ηάκεζ μ ιζθμξ ιε ιεβάθμοξ tour operators. 

Δπζπθέμκ είκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ πνζκ ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ κέςκ ζοζηδιάηςκ 

παναηδνμφηακ θαζκυιεκα θμβζζηζηχκ απμηθίζεςκ (έςξ ηαζ €40,000 ιδκζαίςξ) 

ιεηαλφ ηςκ ηζιμθμβίςκ ηαζ ηςκ ζημζπείςκ πμο είπε ημ ηεκηνζηυ ζφζηδια ηδξ εηαζνίαξ. 

Σχνα πθέμκ δ απυηθζζδ αοηή έπεζ εηιδδεκζζηεί, ημ δζαπεζνζζηζηυ ηυζημξ ηδξ 

εζζαβςβήξ ηςκ ζημζπείςκ έπεζ αθαζνεεεί, ηαζ υθεξ μζ δζαδζηαζίεξ είκαζ απυθοηα 

εθέβλζιεξ.  

Πανάθθδθα, μ ιζθμξ δζαπίζηςκε ηαεδιενζκά ηαζ ιε αδιαηζηυ ηνυπμ ηδκ 

οθμπμίδζδ ημο ζηναηδβζημφ ημο μνάιαημξ: ημ κέμ ζφζηδια ERP μδδβμφζε ημκ ιζθμ 

ζε ιία βεκζηή ακαδζμνβάκςζδ ηδξ δζμζηδηζηήξ ημο δμιήξ. Λμβζζηήνζμ, ηιήια 

ακενςπίκμο δοκαιζημφ, πςθήζεζξ, ιάνηεηζκβη, απμεήηεξ ηαζ λεκμδμπεία, 

πνδζζιμπμζμφζακ πθέμκ ημ ίδζμ πθδνμθμνζαηυ ζφζηδια, επζηοβπάκμκηαξ μζημκμιίεξ 

ηθίιαηαξ ηαζ θάζιαημξ. Σμ ηιήια ακενςπίκμο δοκαιζημφ ιπμνμφζε βζα πνχηδ θμνά 

κα έπεζ ιζα ζοκμθζηή εζηυκα ημο πνμζςπζημφ ημο Οιίθμο. Ήηακ πθέμκ εοημθυηενμ κα 

αλζμθμβείηαζ ηαζ κα θζθηνάνεηαζ ημ πνμζςπζηυ ιε αάζδ ηα πνμζυκηα ημο ηαζ κα 

εηηεθμφκηαζ εζςηενζηέξ ιεηαηζκήζεζξ ημο υηακ αοηυ ήηακ απαναίηδημ βζα ηζξ ακάβηεξ 

ηδξ εηαζνίαξ. Σμ ζφζηδια πνμζθένεζ επίζδξ πθαηθυνια εηπαίδεοζδξ ημο 

πνμζςπζημφ, απαναίηδηδ βζα ηδκ μνβάκςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζειζκανίςκ ημο 

Οιίθμο, ζε ηεκηνζηυ πθέμκ επίπεδμ.  

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ήηακ ακαιεκυιεκμ δ οζμεέηδζδ ημο κέμο 

πθδνμθμνζαημφ ζοζηήιαημξ κα ακηζιεηςπίζεζ ηάπμζεξ δοζημθίεξ, ηαεχξ απμηεθμφζε 

ιία αθθαβή ζημκ ηαεδιενζκυ ηνυπμ ενβαζίαξ 4.000 ενβαγμιέκςκ. Πνχημ ειπυδζμ 

ήηακ κα πεζζεεί ημ δζμζηδηζηυ ζοιαμφθζμ ημο Οιίθμο βζα ηδκ ακαβηαζυηδηα ηδξ 
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επέκδοζδξ ηαζ βζα ηα ακαιεκυιεκα πθεμκεηηήιαηα πμο εα επζθένεζ ζημκ ιζθμ. 

Δζδζηά υηακ ζογδημφκηαζ αθθαβέξ ζηζξ δζαδζηαζίεξ ηςκ θμβζζηδνίςκ, ηα πνάβιαηα 

δοζημθεφμοκ, ηαεχξ μζ οπεφεοκμζ είκαζ πενζζζυηενμ απνυεοιμζ ζε αθθαβέξ. Σμ 

επυιεκμ ζηάδζμ είκαζ ημ πνμζςπζηυ ηάεε δθζηίαξ, υπμο πνέπεζ κα αθθάλεζ ημκ ηνυπμ 

ιε ημκ μπμίμ ενβαγυηακ έςξ ηχνα ηαζ κα ανπίγεζ κα εθανιυγεζ έκακ κέμ ηνυπμ ηαηά 

πμθθμφξ πζμ πενίπθμημ. Λφζδ ζε αοηυ ημ ηνίζζιμ γήηδια ηδξ ηαηάνηζζδξ έδςζε έκα 

πμθφ θεπημιενέξ πνυβναιια εηπαίδεοζδξ δζαθυνςκ επζπέδςκ ημ μπμίμ ελμιάθοκε 

ηζξ ακδζοπίεξ ημο πνμζςπζημφ ηαζ μδήβδζε ζε ιία μιαθυηενδ ιεηάααζδ απυ ηδ ιία 

θάζδ επζπεζνδιαηζηήξ θεζημονβίαξ ζε ιία κέα. Σέθμξ, δ ηεθεοηαία δοζημθία 

αθμνμφζε ηαεανά δζαδζηαζηζηά ηαζ ηεπκζηά γδηήιαηα, ηαεχξ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ 

ηδξ επέκδοζδξ έπνεπε κα βίκεζ δ εβηαηάζηαζδ ηςκ κέςκ ζοζηδιάηςκ ζε υθα ηα 

λεκμδμπεία βζα πενίπμο 300 πνήζηεξ. 

 

Γζδάβιαηα 

Ο η. Κμοηζζαίηδξ ηαηαθήβεζ: «Ζ Σεπκμθμβία είκαζ ημ ενβαθείμ πμο ςεεί ηδκ 

επζπείνδζδ ιπνμζηά, αθθά ιυκδ ηδξ δεκ είκαζ ανηεηή. Απαζηείηαζ ζςζηή οζμεέηδζδ 

ηαζ πνήζδ απυ ημκ ακενχπζκμ πανάβμκηα. Μζα εηαζνία πνέπεζ κα είκαζ πάκηα έημζιδ 

κα ακηζιεηςπίζεζ μνβακςηζηέξ αθθαβέξ ζε ηάεε επίπεδμ ηαζ ιε ηάεε ηυζημξ» 

Ζ ημονζζηζηή αζμιδπακία είπε πμθφ εκενβή ζοιιεημπή ζηδκ ηεπκμθμβζηή 

ακάπηολδ δείπκμκηαξ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ ζημκ ημιέα ηςκ B2C θφζεςκ, δδθαδή 

αοηχκ πμο απεοεφκμκηαζ πνμξ ημοξ ηαηακαθςηέξ. Δηιεηαθθεουιεκεξ ηζξ κέεξ 

εοηαζνίεξ, μζ ηαλζδζςηζηέξ ηαζ ημονζζηζηέξ οπδνεζίεξ βκχνζζακ εηνδηηζηή άκμδμ. Ζ 

απεοεείαξ επαθή ιε ημκ πεθάηδ, ηα αολδιέκα πενζεχνζα ηένδμοξ ηαζ δ παβηυζιζα 

ειαέθεζα έπαζλακ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδ ιεηάααζδ ηδξ ημονζζηζηήξ αζμιδπακίαξ ζηδ 

κέα μζημκμιία. Οζ δζαδζηαζίεξ επζηαπφκεδηακ ελαζηίαξ ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ, ηαεχξ 

δ πανμοζία ηαζ δ επζπεζνδιαηζηή δναζηδνζμπμίδζδ ζημ web εεςνείηαζ πθέμκ 

ζηναηδβζηυ πθεμκέηηδια.  

Ζ ανπή έβζκε απυ ημοξ ιεβάθμοξ «παίηηεξ» ημο πχνμο μζ μπμίμζ ήδδ δζέεεηακ 

ζζπονή ηεπκμθμβζηή οπμδμιή ηαζ επέκδοζακ ζηζξ κέεξ οπμδμιέξ. ε πνχηδ θάζδ μζ 

οπδνεζίεξ είπακ ςξ επίηεκηνμ ημκ ηαηακαθςηή. οβηεηνζιέκα, δ ελάθεζρδ ηςκ 

εκδζάιεζςκ ηαζ δ άιεζδ επαθή ιε ημκ πεθάηδ ανίζημκηακ ζημ επίηεκηνμ ηδξ 
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ζηναηδβζηήξ ηςκ επζπεζνήζεςκ. Οζ πενζζζυηενεξ ελ αοηχκ επέκδοζακ ζε πςθήζεζξ, 

marketing ηαζ πεθαηεζαηέξ ζπέζεζξ αθήκμκηαξ υιςξ ακέββζπημ ημ επζπεζνδιαηζηυ 

ιμκηέθμ. Έηζζ, ανηεηέξ κέεξ εηαζνίεξ ανήηακ ηδκ εοηαζνία, εηιεηαθθεουιεκεξ ηζξ κέεξ 

ηεπκμθμβίεξ, κα πνμςεήζμοκ κέα επζπεζνδιαηζηά ιμκηέθα ηα μπμία βκχνζζακ 

ηενάζηζα επζηοπία: εοηαζνίεξ ηδξ ηεθεοηαίαξ ζηζβιήξ, δδιμπναζίεξ η.ά. Ονζζιέκεξ 

εηαζνίεξ δδιζμφνβδζακ ιεβάθα portals αεθηζχκμκηαξ ημ επίπεδμ οπδνεζζχκ πμο 

πνμζθένμοκ, εκχ άθθεξ εζηίαζακ ημ εκδζαθένμκ ημοξ ζε ιζηνυηενεξ αβμνέξ. Αοηυ 

αηνζαχξ είκαζ ημ πεδίμ ζημ μπμίμ πνυηεζηαζ κα ηζκδεεί δ ημονζζηζηή αζμιδπακία ζε 

επίπεδμ οζμεέηδζδξ ΣΠΔ ζηα επυιεκα πνυκζα: αθθαβή ζημ ζοκμθζηυ επζπεζνδιαηζηυ 

ιμκηέθμ θεζημονβίαξ ηαζ υπζ απθχξ δθεηηνμκζημπμίδζδ δζαδζηαζζχκ πμο βίκμκηακ ιε 

ημκ παναδμζζαηυ ηνυπμ. 

5.4 Μελέηη Πεπίπηωζηρ 4 - Vodafone Greece 

Ηζημνζηυ ηαζ ζηυπμζ 

Ζ Vodafone Greece, πνχδκ Panafon, απμηεθεί ηαηά 99.4% εοβαηνζηή εηαζνία ημο 

πνχημο παβημζιίςξ  πανυπμο οπδνεζζχκ ηζκδηήξ  ηδθεθςκίαξ, ηδξ  Vodafone group. 

Σμ 2003, δ Vodafone Greece απαζπυθδζε 2.500 οπαθθήθμοξ ηαζ πανήβαβε 1.2 

δζζεηαημιιφνζα εονχ ζημκ ηφηθμ ενβαζζχκ. Ο δζαπεζνζζηήξ οπδνεζίαξ 

ηδθεπζημζκςκζχκ είπε ιζα αάζδ 3.7 εηαημιιονίςκ πεθαηχκ ζηα ηέθδ ημο Ημοκίμο ημο 

2004, ημ μπμίμ ακηζπνμζςπεφεζ ημ 34% υθςκ ηςκ Δθθήκςκ ζοκδνμιδηχκ ηζκδηήξ 

ηδθεθςκίαξ.  

Ζ Vodafone Greece ακηζιεηχπζζε ημκ αολακυιεκμ ακηαβςκζζιυ απυ 3 

ακηαβςκζζηέξ: ηδκ  Stet-Ζellas (2.5 εηαημιιφνζα ζοκδνμιδηέξ), ηδκ Cosmote (4.1 

εηαημιιφνζα ζοκδνμιδηέξ) ηαζ ηδκ Q-Telecom (0.5 εηαημιιφνζμ ζοκδνμιδηέξ). 

Ανπζηά οπήνλακ δφμ θμνείξ ζηδκ αβμνά, δ Panafon ηαζ δ  STET (κοκ Wind), αθθά μ 

ακηαβςκζζιυξ εκηάεδηε ιεηά ηδκ είζμδμ ημ 1998 ζηδκ αβμνά,  ηδξ εοβαηνζηήξ ημο 

ΟΣΔ , COSMOTE,  αημθμοεμφιεκδ απυ έκακ ηέηανημ ακηαβςκζζηή, ηδκ Q-Telecom. 

Γζα κα πεηφπεζ ζε αοηυ ημ ζηθδνά ακηαβςκζζηζηυ πενζαάθθμκ, δ Vodafone Greece 

πνμζπάεδζε κα εθαπζζημπμζήζεζ ημ πμζμζηυ απμζφκδεζδξ ηςκ πεθαηχκ ηδξ (ημ 

πμζμζηυ δδθαδή ηδξ αηφνςζδξ ζοκδνμιχκ) ηαζ κα ζημπεφζεζ ζε κέμοξ πεθάηεξ 

πανέπμκηαξ ιε ζοκέπεζα οπδνεζίεξ ορδθήξ πμζυηδηαξ ηαζ επζδζχημκηαξ  ηδκ 

ελαζθάθζζδ ηδξ ζηακμπμίδζδξ ηςκ πεθαηχκ. 
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Γζα κα επζηφπεζ αοημφξ ημοξ ζηυπμοξ, δ επζπείνδζδ απμθάζζζε κα εζζαβάβεζ 

ιζα αεθηζςιέκδ πνμζέββζζδ ζηδκ ηαηαβναθή ηθήζεςκ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ  

πνμαθδιάηςκ-αθααχκ. Ο άθθμξ ααζζηυξ ζηυπμξ ήηακ κα εέζεζ ζε θεζημονβία  έκα 

ζφζηδια δζαπείνζζδξ πμθζηζηήξ πμο εα αμδεμφζε ηδ Vodafone Greece κα αολήζεζ ημ 

επίπεδμ δζαηήνδζδξ ηςκ πεθαηχκ ηδξ. Ζ ακααάειζζδ ημο ζοζηήιαημξ CRM άνπζζε 

ηα ιέζα ημο 2000 ηαζ δζάνηεζε 5 ιήκεξ. 

Γναζηδνζυηδηεξ  

Ανπζηά, δ Vodafone Greece πνδζζιμπμίδζε ημ ζφζηδια Scopus CRM ςξ έκα 

ζφζηδια ηαηαβναθήξ ηθήζεςκ ηαζ δζαπείνζζδξ  πνμαθδιάηςκ, αθθά δ επζπείνδζδ 

έπνεπε κα ακαααειίζεζ ημ  CRM ηδξ. Γζα κα βίκεζ αοηυ, επέθελε ηδ θφζδ eSiebel 

Communications βζα κα πανέπεζ  έκα ζζπονυηενμ ζφζηδια CRM ιε θεζημονβίεξ υπςξ: 

 Αλία πεθάηδ 

 Γζαπείνζζδ ηςκ αζηδιάηςκ ημο 

 Καηάζηαζδ ηςκ αζηδιάηςκ  

 Γζαπείνζζδ κέςκ ζοκδέζεςκ  

 Γζαπείνζζδ πνμαθδιάηςκ ηαζ παναπυκςκ  

 Υνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ απάκηδζδ ιέζς δθεηηνμκζημφ ηαποδνμιείμο, υθα ηα 

εζζενπυιεκα θαλ/e-mail απυ ημοξ πεθάηεξ ιεηαηνέπμκηαζ ζε αίηδζδ 

οπδνεζζχκ πμο (ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ αζηήιαημξ) δζααζαάγεηαζ ζημ ανιυδζμ 

ηιήια. 

 Σεπκμθμβία  CTI (Computer Telephony Integration) 

φιθςκα ιε ημκ οπεφεοκμ ηδξ μιάδαξ  CRM,  η.Κανακηχκδ , «μ ηφνζμξ θυβμξ βζα 

ηδκ επζθμβή ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ εθανιμβήξ CRM ήηακ υηζ εκζςιάηςζε υθεξ ηζξ 

ακςηένς θεζημονβίεξ». 

Γζα κα δζαιμνθχζεζ ημ ζφζηδια CRM, δ Siebel έθααε ηδκ οπμζηήνζλδ εκυξ εζδζημφ 

μθμηθήνςζδξ ζοζηδιάηςκ απυ ηδ Vodafone Greece. Eπίζδξ, πμθοάνζειεξ 

εθανιμβέξ πανέπδηακ απυ δζάθμνμοξ ζοκενβάηεξ: απυ ηδκ Oracle (απμεήηδ 

δεδμιέκςκ, ηδκ Compaq (ζφζηδια δζαπείνζζδξ δζηηφμο) ηαζ Genesys (θμβζζιζηυ 

μθμηθήνςζδξ ηδθεθςκίαξ οπμθμβζζηχκ). ζμκ αθμνά ημ ηεθεοηαίμ, δ Vodafone 

Greece έπεζ εκζςιαηχζεζ ηδ θφζδ CRM απεοεείαξ ιε ημ θμβζζιζηυ CTI πμο 
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πανέπεηαζ απυ ηδκ Genesys βζα κα οπμζηδνίλεζ ηδκ εζζενπυιεκδ ηαζ ελενπυιεκδ 

δνμιμθυβδζδ ηθήζεςκ. 

 

Απμηεθέζιαηα 

Σα πενζζζυηενα απυ ηα ηιήιαηα (πνδιαημμζημκμιζηυ,  βναθείμ οπμζηήνζλδξ, 

θζακζηέξ πςθήζεζξ & απμζοκδέζεζξ, κέεξ ζοκδέζεζξ, πςθήζεζξ) πνδζζιμπμζμφκ ημ 

ηνέπμκ CRM. Ζ Vodafone Greece έπεζ ακαπηφλεζ επίζδξ έκα εζςηενζηή οπμζηήνζλδ 

πνδζηχκ(help desk) πμο αθμνά ζε αζηήιαηα ηςκ οπαθθήθςκ. φιθςκα ιε ημκ 

η.Κανακηχκδ: „αηυιδ ηαζ ημ ηιήια Ακενςπίκμο Γοκαιζημφ πνδζζιμπμζεί ημ CRM 

βζα κα δζαπεζνζζηεί αζηήιαηα ηςκ οπαθθήθςκ‟. 

Απυ ηδκ εθανιμβή ημο κέμο ζοζηήιαημξ CRM ζηα ιέζα ημο 2000, 

πνμζηέεδηακ ηζ άθθεξ θεζημονβίεξ βζα κα επζηεοπεεί ιζα παναημθμφεδζδ ζε 

πναβιαηζηυ πνυκμ ηςκ εηαζνζηχκ πςθήζεςκ ηαζ κα αεθηζςεεί  δ δζαδζηαζία 

ηαιπάκζαξ ιάνηεηζκβη. Σέημζεξ θεζημονβίεξ είκαζ μζ παναηάης: 

 Γζαπείνζζδ ηςκ εηαζνζηχκ πςθήζεςκ 

 Δκυηδηα ιάνηεηζκβη βζα ημ βνήβμνμ πνμβναιιαηζζιυ, ηδκ πνμεημζιαζία ηαζ 

ηδκ εηηέθεζδ ηςκ εηζηναηεζχκ ιάνηεηζκβη, ηαζ ηδ ιέηνδζδ ηςκ απακηήζεςκ. 

Δπίδναζδ 

Σμ ηφνζμ ηαζ βεκζηυ απμηέθεζια είκαζ υηζ δ κέα θφζδ CRM έπεζ αμδεήζεζ ηδ 

Vodafone Greece κα ιεζχζεζ ημ εηήζζμ πμζμζηυ απμζφκδεζδξ ηςκ πεθαηχκ ηδξ ηαηά 

6.7 ημζξ εηαηυ. Ακ ηαζ αοηή δ ζδιακηζηή αεθηίςζδ δεκ ιπμνεί κα απμδμεεί 

απμηθεζζηζηά ζηδ πνήζδ CRM, δ δζμίηδζδ ηδξ επζπείνδζδξ εεςνεί υηζ δ 

ζοβηεηνζιέκδ ηαζ ελεθζβιέκδ πνήζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ CRM έπεζ ζοιαάθεζ ζαθχξ 

ζηδκ επζηοπή ακάπηολδ. 

Πενζζζυηενα απυ 300 ηέκηνα ηθήζδξ, μζ πςθήζεζξ, ημ ιάνηεηζκβη  

ζηδVodafone Greece πνδζζιμπμζμφκ ηχνα ηδ κέα θφζδ CRM. Σμοξ έπεζ αμδεήζεζ 

ζημ ζοβπνμκζζιυ ηαζ ζημ ζοκημκζζιυ  υθςκ ηςκ αθθδθεπζδνάζεςκ πεθαηχκ ζηα 

πμθθαπθά ηακάθζα, υπςξ ημ ηδθέθςκμ, ημ δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ, ηδκ πνυζςπμ ιε 

πνυζςπμ ζοκαθθαβή, ημ ηαποδνμιζηυ ηαποδνμιείμ, ηαζ ημ fax. 
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Ζ θφζδ CRM έπεζ επζηνέρεζ επίζδξ ζημοξ οπαθθήθμοξ κα αεθηζχζμοκ ηδκ 

ελοπδνέηδζδ πεθαηχκ, κα αολήζμοκ ηδκ παναβςβζηυηδηα ηαζ κα ιεβζζημπμζήζμοκ ηα 

έζμδα. Σμ ηέκηνμ ηθήζδξ ηδξ επζπείνδζδξ θαιαάκεζ πενζζζυηενεξ απυ 45.000 

ηθήζεζξ- ενςηήζεζξ ηάεε ιένα ,  πενζζζυηενεξ δδθαδή απυ 14 εηαημιιφνζα ηθήζεζξ 

ηάεε έημξ. Ζ αοημιαημπμίδζδ ηδξ νμήξ ενβαζζχκ ημο θμβζζιζημφ ηαζ μζ δζαδζηαζίεξ 

ηθζιάηςζδξ επέηνερακ επίζδξ ηδκ αηνζαή επίθοζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ(αθααχκ) 

,δδθαδή εςξ ηαζ 1.000 ακαθμνέξ πνμαθήιαημξ ακά διένα ακηζιεηςπίγμκηαζ 

επζηοπχξ. 

Οζ δοκαηυηδηεξ αοημιαημπμίδζδξ ηδξ νμήξ ενβαζζχκ απυ ηδκ πθεονά ημο 

θμβζζιζημφ CRM έπμοκ επζηνέρεζ ζηδκ επζπείνδζδ ηδ δζαπείνζζδ ηαεειία αοηχκ ηςκ 

ηθήζεςκ απμηεθεζιαηζηά ηαζ επαββεθιαηζηά. Οζ πνάηημνεξ πςθήζεςκ ζοκδέμκηαζ 

πθέμκ αοηυιαηα ιε ημοξ πεθάηεξ ιε αάζδ ηδκ πείνα πνμσυκηςκ ηαζ οπδνεζζχκ, ημ 

θμβανζαζιυ , ηδ δζαεεζζιυηδηα ηαζ ηδ βεςβναθζηή εέζδ. Μπμνμφκ επίζδξ κα 

εθέβλμοκ ηδκ ηαηάζηαζδ ημο αζηήιαημξ εκυξ ηαθμφιεκμο ζοκδνμιδηή ή κα ημκ 

εκδιενχζμοκ ζπεηζηά ιε ηδκ πμνεία ημο αζηήιαημξ ημο. 

Ζ ηεπκμθμβία Call Scripting ηαζ δ ζηζαβνάθδζδ ηδξ ηθήζδξ αεθηίςζακ 

πεναζηένς ηδκ παναβςβζηυηδηα ηςκ πναηηυνςκ(agents). Έκα ιεκμφ πνήζηδ 

πανμοζζάγεζ ηζξ ζςζηέξ ενςηήζεζξ ηαζ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο πνεζάγμκηαζ , 

ηαεμδδβχκηαξ ημοξ πνάηημνεξ ιέζς ιζαξ ζεζνάξ ηςκ αδιάηςκ ααζζζιέκςκ ζηζξ  

ιειμκςιέκεξ απαζηήζεζξ ηςκ πεθαηχκ. Eπίζδξ οπάνπεζ έκα άθθμ πνυβναιια πμο εα 

επζηνέπεζ ζηδ Vodafone Greece κα έπεζ έκα ζφζηδια CRM βζα ηζξ πθδνμθμνίεξ 

θμβανζαζιχκ. 

Γζδάβιαηα 

φιθςκα ιε ημκ η.Κανακηχκδ, δ εθανιμβή ημο κέμο ζοζηήιαημξ CRM ήηακ 

ανηεηά δφζημθδ. Καηανπάξ, μζ οπάθθδθμζ είπακ ημ πνυαθδια ζημ κα 

πνδζζιμπμζήζμοκ ημ CRM. Αθθά πάνδ ζηδ ζοιιεημπή ηςκ οπαθθήθςκ δ δζαδζηαζία 

εθανιμβήξ ημο CRM ήηακ ηεθζηά επζηοπήξ. 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εθανιμβήξ ημο πνμβνάιιαημξ, υθα ηα ιέθδ ηδξ μιάδαξ 

CRM πανεονέεδηακ ζε έκα εηπαζδεοηζηυ ιάεδια ηδξ Siebel βζα 2 εαδμιάδεξ. Σμ 

πμζμζηυ ημο πνμζςπζημφ πμο πενζθήθεδηε ήηακ ορδθυ ηαζ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

πνχηςκ 5 ιδκχκ, μζ πενζζζυηενμζ οπάθθδθμζ έπνεπε κα δμοθέρμοκ οπενςνίεξ ηάεε 
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ιένα. Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ επυιεκςκ εηχκ, υθμζ μζ οπάθθδθμζ έπμοκ πανεονεεεί ζε 

πμθθέξ πανμοζζάζεζξ ηδξ Siebel (ζπεηζηά ιε ηζξ ηαιπάκζεξ ιάνηεηζκβη, ηδκ 

ειπζζημζφκδ ηςκ πεθαηχκ, ηδ δζαπείνζζδ παναββεθζχκ, ηδκ απάκηδζδ δθεηηνμκζημφ 

ηαποδνμιείμο η.α.) βζα κα ελμζηεζςεμφκ ιε ημ ζφζηδια CRM. Αθμφ ελμζηεζχεδηακ 

ιε ημ πνμσυκ, έβζκε ημ ηφνζμ ενβαθείμ ενβαζίαξ ημοξ. 

Ο η. Kανακηχκδξ επίζδξ δδθχκεζ υηζ ιζα άθθδ ααζζηή δοζημθία ήηακ κα 

ελεηαζηεί δ ιεηαθμνά ηςκ ζημζπείςκ-δεδμιέκςκ απυ ηδκ παθζά ζηδ κέα εθανιμβή. 

Γζα κα ακηζιεηςπίζεζ ηδκ πνυηθδζδ, δ επζπείνδζδ έπνεπε πνχηα κα απμθαζίζεζ ηαζ 

κα δεζ πχξ ημ παθαζυ ζφζηδια CRM (Scopus Business) εα ιπμνμφζε κα εκανιμκζζηεί 

ιε ημ ζφζηδια ηδξ Siebel. Παναδείβιαημξ  πάνζκ, υθα ηα ανπεία αζηδιάηςκ πεθαηχκ 

έπνεπε κα ιεηαθενεμφκ ζημ ζφζηδια αζηδιάηςκ οπδνεζζχκ ηδξ Siebel, ηαζ υθεξ μζ 

πθδνμθμνίεξ πεθαηχκ ζημ ηιήια πθδνμθμνζχκ θμβανζαζιχκ ηδξ Siebel. Γεφηενμκ, 

ιεηά ηδκ ακηζζημίπζζδ ηςκ ακηίζημζπα ζοζηαηζηχκ, δ επζπείνδζδ εηηέθεζε ιζα 

πανημβνάθδζδ ζημζπείςκ/ημιέςκ. Αθμφ ηεθείςζε ηαζ αοηυ , έβζκε έπεζηα εοημθυηενμ 

κα ακαθδθεμφκ μζ πεναζηένς αολήζεζξ ηαζ μζ αεθηζχζεζξ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ & ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΔΡΑ 

ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ 
 

Ζ πθδνμθμνζηή έπεζ πθέμκ εκζςιαηςεεί ζε ηέημζμ ααειυ ζηζξ θεζημονβίεξ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ πμο, βζα κα ιπμνμφκ κα ακηζιεηςπίγμοκ απμηεθεζιαηζηά ηζξ ζφβπνμκεξ 

πνμηθήζεζξ, μθείθμοκ κα παναημθμοεμφκ ηαζ κα εκζςιαηχκμοκ ηδκ ηεπκμθμβία ζηζξ 

δναζηδνζυηδηέξ ημοξ. Ζ Πθδνμθμνζαηή Σεπκμθμβία ακαπηφζζεηαζ ναβδαία, ηυζμ ςξ 

πνμξ ηδκ επέηηαζδ ηςκ δοκαημηήηςκ ηδξ, υζμ ηαζ ςξ πνμξ ηδ ιείςζδ ημο ηυζημοξ 

ηδξ. Εδηήιαηα πμο αθμνμφκ ηδ ζηναηδβζηή ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ , ηδκ 

εοεοβνάιιζζδ ηδξ εηαζνζηήξ ζηναηδβζηήξ ιε ηδ ζηναηδβζηή ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ 

Σεπκμθμβίαξ ηαζ ηδξ οπμδμιήξ ηδξ, ηδκ παναημθμφεδζδ ηαζ εθανιμβή κέςκ 

ηεπκμθμβζχκ, ηδκ απαναίηδηδ πενζημπή δαπακχκ ηαζ ηδκ υζμ ημ δοκαηυκ ηαθφηενδ 

αλζμπμίδζδ ημο πνμτπμθμβζζιμφ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ είκαζ ηαίνζα 

γδηήιαηα ηαζ εα πνέπεζ κα απαζπμθμφκ ηάεε επζπείνδζδ. 

Ζ μνεή πνήζδ ηαζ δζαπείνζζδ ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ ηαζ ηςκ 

πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ ιπμνεί κα επζθένεζ πμθθά μθέθδ ζηζξ επζπεζνήζεζξ. Ζ 

αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ, δ αεθηίςζδ ηςκ ζπέζεςκ ιε ημοξ πεθάηεξ, δ αεθηίςζδ 

ηδξ δζαδζηαζίαξ θήρδξ απμθάζεςκ, δ επίηεολδ επζπεζνδιαηζηχκ ηαζκμημιζχκ ιέζς 

ηδξ Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ, δ αφλδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ ηςκ δζαδζηαζζχκ, δ 

ιείςζδ ημο ηυζημοξ είκαζ ιυκμ ηάπμζα απυ αοηά. οκεπχξ, δ ζηναηδβζηή πνήζδ ηδξ 

αμδεά ηαζ ζοιαάθθεζ ζηδκ επίηεολδ ηδξ βεκζηυηενδξ εηαζνζηήξ ζηναηδβζηήξ ηαζ ηςκ 

επζπεζνδζζαηχκ ζηυπςκ ηαζ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ζηναηδβζηυ υπθμ βζα ηζξ 

επζπεζνήζεζξ, ηαεχξ ιέζς αοηήξ ιπμνμφκ κα δδιζμονβήζμοκ ακηαβςκζζηζηυ 

πθεμκέηηδια.  

Οζ επζπεζνήζεζξ πμο βκςνίγμοκ, ακαιέκμοκ ηαζ επεκδφμοκ μνεά ζηδ δφκαιδ ηδξ 

Πθδνμθμνζαηήξ Σεπκμθμβίαξ  είκαζ αοηέξ πμο έπμοκ ημκ έθεβπμ. ζεξ επζπεζνήζεζξ 

δεκ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ αθθαβέξ ηαζ δεκ εκζςιαηχκμοκ ηδκ Πθδνμθμνζαηή 

Σεπκμθμβία ζηδ ζηναηδβζηή ημοξ εα ακαβηαζημφκ κα ημ πνάλμοκ ανβυηενα ηαζ εα 

ανεεμφκ ιε ημ ακηαβςκζζηζηυ ιεζμκέηηδια. Οζ επεκδφζεζξ ζηδ κέα ηεπκμθμβία δεκ εα  

πνέπεζ κα ζηαιαηήζμοκ θυβς ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ. Αοηυ εα έθενκε ζε πμθθέξ 

επζπεζνήζεζξ δοζημθία κα πνμθάαμοκ ηζξ ελεθίλεζξ ηαζ ημκ ακηαβςκζζιυ, ηδ ζηζβιή 

πμο εα απμθάζζγακ ή εα ιπμνμφζακ κα επεκδφζμοκ. 
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