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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην αξιολόγηση των βασικών 

μοντέλων επιχειρηματικότητας ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning business 

models).  

Σκοπός είναι η παρουσίαση των σημαντικότερων στοιχείων των 

επενδύσεων στις διαδικασίες της ηλεκτρονικής μάθησης και η αξιολόγηση 

τους. 

Αποδίδεται έμφαση στα επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικής 

μάθησης. Οι τεχνολογικές εφαρμογές της πληροφορικής και ιδιαίτερα το 

διαδίκτυο, αποτελούν τους κόμβους πάνω στους οποίους αναπτύσσονται 

αυτά τα υποδείγματα. 

Προκειμένου να αξιολογηθούν τα σημαντικότερα επιχειρηματικά 

μοντέλα e-learning χρησιμοποιείται η βιβλιογραφική επισκόπηση σε 

επιχειρηματικά μοντέλα e-learning με όρους PEST και SWOT ανάλυσης. 

Παρά το γεγονός ότι παρατηρούνται διαφοροποιήσεις μεταξύ των 

βιβλιογραφικών αξιολογήσεων στα μοντέλα ηλεκτρονικής μάθησης, οι 

περισσότερες μελέτες αξιολόγησης αποδίδουν βαρύτητα στη σύνδεση της 

επιχείρησης με τους όρους λειτουργίας των αγορών και στην διάρθρωση της 

οικονομικής μονάδας. 

Παράλληλα η μαθησιακή διαδικασία λαμβάνει σε σημαντικό βαθμό 

υπόψη τη σχέση ανάμεσα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο και στην επίτευξη της 

μέγιστης αποτελεσματικότητας.  
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PREFACE 
 

This assignment aims to research the main options of the e learning business 

models. Research’s objective is the presentations of the most important 

issues of e learning process. Emphasis is being given to the e learning 

business. It is remarkable that the information technology and especially the 

internet are the basic technological nodes of e learning process. The 

assignment uses the methodological tools of SWOT and PEST analysis in 

order to assess the most significant of e learning business models. Even 

though that are observed differences among the e learning business models, 

most of them put significance in the connection of the firm with the market 

operation terms and in the structure of economic unit as well. In addition the 

learning procedure take into account the coherence between the learning 

object and the maximization of efficiency.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η εργασία διερευνά τη διαδικασία εφαρμογής των σύγχρονων 

μοντέλων ηλεκτρονικής μάθησης στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Σκοπός 

της εργασίας είναι να μελετήσει και να καταδείξει τα βασικά στοιχεία του e 

learning όπως αυτά εφαρμόζονται στην περίπτωση των επιχειρηματικών 

μοντέλων.  

 Η μοντελοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών που αφορούν σε 

επενδύσεις e-learning γίνεται με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφική 

επισκόπηση των σημαντικότερων επιχειρηματικών μοντέλων ηλεκτρονικής 

μάθησης. 

 Η αξιολόγηση των μοντέλων ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας πάνω 

σε διαδικασίες e-learning, προκύπτει από έρευνες που έχουν γίνει στην 

διάρκεια του χρόνου σε παγκόσμια κλίμακα και με βάση την βιβλιογραφία. 

Προκειμένου να αποτυπωθούν τα συμπεράσματα της αξιολόγησης των 

επιχειρηματικών μοντέλων e-learning, χρησιμοποιείται το μεθοδολογικό 

εργαλείο της ανάλυσης PEST για την θεωρητική εφαρμογή των μοντέλων στο 

σύγχρονο Πολιτικό, Οικονομικό, Κοινωνικό και Τεχνικό Περιβάλλον στην 

Ελλάδα. 

Τα συμπεράσματα και το προτεινόμενο μοντέλο αξιολόγησης 

επιχειρηματικών δράσεων στην αγορά της ηλεκτρονικής μάθησης 

προκύπτουν με την μεθοδολογική ανάλυση SWOT κάθε μιας από της 

βιβλιογραφικές μεθόδους αξιολόγησης 

Με την εφαρμογή των μεθοδολογικών αυτών στοιχείων επιχειρείται να 

δοθεί βαρύτητα στη μελέτη των όρων εφαρμογής  των μοντέλων ηλεκτρονικής 

μάθησης από τις σύγχρονες επιχειρήσεις σήμερα. 

Η δομή της εργασίας έχει ως εξής: 

1. Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται οι ορισμοί και η σημασία του e-learning. 

2. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι ορισμοί και τα γενικά στοιχεία των 

επιχειρηματικών μοντέλων 

3. Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται το μοντέλο του ηλεκτρονικού επιχειρείν 

με βάση την βιβλιογραφική επισκόπηση 
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4 Στο τέταρτο κεφάλαιο προκύπτει η αξιολόγηση με βάση την βιβλιογραφική 

επισκόπηση των επιχειρηματικών μοντέλων e-learning 

5. Στο πέμπτο κεφάλαιο χρησιμοποιείται το μεθοδολογικό εργαλείο της PEST 

ανάλυσης με αντικείμενο την πιθανή εφαρμογή επενδύσεων e-learning στην 

σύγχρονη Ελληνική πραγματικότητα 

6. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η SWOT ανάλυση πάνω στα μοντέλα της 

βιβλιογραφίας και στην αξιολόγησή τους με στόχο να τηρηθούν τα θετικά 

χαρακτηριστικά και ευρήματα κάθε μεθόδου αξιολόγησης. 

7. Στο έβδομο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα για την θεωρητική 

κατασκευή του ιδανικού e-learning business model 

8 Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια ενδεχόμενη πρακτική εφαρμογή του 

ιδανικού e-learning model, ως επένδυση από την σκοπιά του συγγραφέα της 

έρευνας 

9. Στο ένατο κεφάλαιο τεκμηριώνεται η πρακτική εφαρμογή του 

προτεινόμενου μοντέλου με βάση την βιβλιογραφία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ E-LEARNING 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται να προσδιοριστούν τα σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά της διαδικασίας του e-learning. Σκοπός είναι να μελετηθεί ο 

ορισμός του e-learning καθώς και η σημασία της διαδικασίας για τα σύγχρονα 

επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Υπό αυτή την έννοια αναπτύσσεται και μια 

προσπάθεια για μελέτη των όρων διαφοροποίησης ανάμεσα στο e-learning 

και στο distance learning.  

Αρχικά προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία του e-

learning. Στη συνέχεια επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή της μελέτης του 

συγκεκριμένου φαινόμενου. Τέλος δίνονται διευκρινίσεις σε ορισμένα βασικά 

χαρακτηριστικά του διαδικτύου, με σκοπό να καταστεί κατανοητή η σημασία 

του e-learning καθώς και οι διαφορές του από το αντίστοιχο φαινόμενο του 

distance learning. 
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1.1 Ο Ορισμός του e learning 

 

Ο όρος του e learning μπορεί να μεταφραστεί ελευθέρα στην ελληνική 

γλώσσα ως ηλεκτρονική μάθηση. Όπως είναι εύλογο μια τέτοια προσέγγιση 

περικλείει αυτόματα, τη χρήση των τεχνολογικών εφαρμογών πληροφορικής 

σε μια διαδικασία, σαφώς μαθησιακού προσανατολισμού.  Αυτή την 

κατεύθυνση έχει και ο ορισμός της Σολομωνίδου (2006:131), ο οποίος 

χαρακτηρίζει το e learning ως μια εκπαιδευτική διαδικασία, στην ανάπτυξη της 

οποίας χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί υπολογιστές.  

Κατά κανόνα οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που χρησιμοποιούνται στη 

μαθησιακή διαδικασία βρίσκονται υπό οποιονδήποτε τρόπο σε κοινό δίκτυο 

ανταλλαγής (μετάδοσης - λήψης) πληροφοριών. Συνεπώς, συνδέονται μεταξύ 

τους μέσω ενός δικτύου το οποίο με βάση τις σημερινές τεχνολογικές εξελίξεις 

είναι κατά κανόνα το διαδίκτυο. Η χρήση του διαδικτύου ως μέσο ανταλλαγής 

πληροφοριών συμβάλλει τα μέγιστα στη διαδικασία της παραγωγής, της 

προώθησης, της παράδοσης και της διευκόλυνσης εξατομικευμένης μάθησης 

διαμέσου ενός χρηστοκεντρικού περιβάλλοντος Σολομωνίδου( 2006:131). 

 Η μάθηση βασισμένη στο e-learning αποκτά μια νέα διάσταση, η οποία 

δεν περιορίζεται στον στενό χωρικό προσδιορισμό της, δηλαδή στη σχέση 

δασκάλου-μαθητών οι οποίοι βρίσκονται σε έναν συγκεκριμένο χώρο 

(αίθουσα διδασκαλίας), σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.  

Αντιθέτως το e learning παρέχει την ευκαιρία η μαθησιακή προσπάθεια 

να αναπτύσσεται κατόπιν πρωτοβουλίας του μαθητευομένου, στον χώρο και 

στον χρόνο της επιλογής του. 

 Η εξέλιξη αυτή θεμελιώνεται με την χρήση της τεχνολογίας, η οποία και 

επιτρέπει τον φυσικό  διαχωρισμό ανάμεσα στον διδάσκοντα και στον 

διδασκόμενο. Συνεπώς το e learning συνιστά μια μαθησιακή διαδικασία η 

οποία βασίζει τη δυναμική της στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, συνεπάγεται μια σειρά από 

τεχνολογικές εφαρμογές οπτικό-ακουστικού ή μη χαρακτήρα (CD ROM, 

αρχεία κειμένου, αρχεία video και ήχου) οι οποίες εξυπηρετούν στην 

διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας. 
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1.2 Η Σημασία του  e learning 

 

Η σημασία της ηλεκτρονικής μάθησης, είναι λοιπόν μεγάλη, αν ληφθεί 

υπόψη ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε πεδία της κοινωνικής και οικονομικής 

ζωής, τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν στους παραδοσιακούς κύκλους 

της εκπαίδευσης (λύκειο, τριτοβάθμια εκπαίδευση κ.α.).  

Σε αυτά τα πεδία, μπορούν να εκπαιδευθούν άτομα διαφόρων 

κοινωνικών κατηγοριών, τα οποία είτε για λόγους οικονομική δυσχέρειας, είτε 

για λόγους πρακτικούς (π.χ. χωρική απόσταση) αδυνατούν να συμμετάσχουν 

στη διαδικασία της συμβατικής εκπαίδευσης.  

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση λοιπόν αποτελεί μια ιδιαίτερα καινοτομική 

δραστηριότητα, καθώς εστιάζει στο περιεχόμενο της μαθησιακής διαδικασίας 

και όχι στη μορφή. Παρέχοντας ορισμένα πρόσθετα στοιχεία στη μάθηση, το e 

learning συνιστά αντικείμενο επιλογής πολλών κοινωνικών ομάδων και 

οργανώσεων.  

Συνοπτικά τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής μάθησης, μπορούν να 

συνοψιστούν στα ακόλουθα στοιχεία Attwell (2007): 

 

∇ Έγκαιρη και έγκυρη παροχή γνώσης. Το περιεχόμενο του e 

learning μπορεί να ανανεώνεται άμεσα, παρέχοντας νέες 

πληροφορίες για τους μαθητευομένους. Παράλληλα το 

γεγονός ότι η πρόσβαση σε αυτό είναι εύκολη και άμεση, 

καθώς αρκεί η κατοχή ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, 

αποτελεί ένα καίριο συγκριτικό πλεονέκτημα του 

∇ Προσαρμοζόμενος Ρυθμός Διδασκαλίας και Μάθησης. Ο 

ρυθμός της διδασκαλίας και της πρόσληψης του μαθησιακού 

αντικειμένου είναι ένα ζήτημα του κάθε μαθητή. Ο μαθητής 

έχει τη δυνατότητα σε αυτή την περίπτωση να προσαρμόζει 

τη μάθηση τους, στις δικές του ανάγκες και στις δικές του 

δυνατότητες, μια επιλογή που δεν θα μπορούσε να έχει σε 

καθεστώς συμβατικής διδασκαλίας. 

∇ Εξοικονόμηση χρόνου και πιθανώς χρημάτων. Η 

εξοικονόμηση χρόνου είναι ένα αναμφισβήτητο στοιχείο 
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όμως η αντίστοιχη μείωση του κόστους εκπαίδευσης δεν 

είναι μια σταθερά του e learning. 

∇ Εξοικείωση με τις Νέες Τεχνολογίες. Το e learning παρέχει τη 

δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να βελτιώσουν σε 

σημαντικό βαθμό τις δεξιότητες τους στο πεδίο των 

τεχνολογικών εφαρμογών.  

∇ Δυνατότητα άμεσης ανάδρασης με το μαθησιακό αντικείμενο 

και τον διδάσκοντα. Οι τεχνολογικές εφαρμογές 

πληροφορικής δημιουργούν ένα πλαίσιο διαρκούς 

επικοινωνίας με αποτέλεσμα να επιλύονται αμεσότερα οι 

απορίες του μαθητευομένου και να λαμβάνονται ευκολότερα 

υπόψη από το διδάσκοντα οι παρατηρήσεις του. 

 

Παρά τα πολλά  θετικά και καινοτόμα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το e 

learning και την ανάπτυξη του, υπάρχουν και μια σειρά από μειονεκτήματα. 

Τα σημαντικότερα εξ αυτών είναι τα ακόλουθα 

 

∇ Αναμφίβολα απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια από πλευράς 

εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας των 

Mahone & Brown (1998), οι εκπαιδευτικοί καταβάλλουν κατά 40-

50% μεγαλύτερη προσπάθεια όταν επιδίδονται στη διδασκαλία 

του αντικειμένου τους μέσω του e learning. 

∇ Επίσης το e learning απαιτεί και μεγαλύτερη τουλάχιστον αρχική 

προσπάθεια εκ μέρους των μαθητευομένων. Με βάση τα 

ευρήματα του Kabula (1998) και οι μαθητές οφείλουν να 

καταβάλλουν σημαντικά υψηλότερο μόχθο, προκειμένου να 

αφομοιώσουν τη νέα γνώση.  

∇ Δυσκολότερη εφαρμογή. Συχνά η ηλεκτρονική μάθηση συναντά 

στρεβλώσεις κατά τη διαδικασία ανάπτυξης της, καθώς 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση των τεχνολογικών 

εφαρμογών πληροφορικής 
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∇ Απώλεια ανθρώπινης επαφής. Ίσως το πλέον αρνητικό 

αποτέλεσμα, είναι ότι μειώνεται η απώλεια ανθρώπινης επαφής 

ανάμεσα στον καθηγητή και στο μαθητή 

∇ Σημαντικό ποσοστό εγκατάλειψης των σπουδών. Συνήθως αυτό 

το εύρημα συνοδεύει τις σπουδές e learning που αναπτύσσονται 

εκ μέρους των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Ωστόσο στην 

περίπτωση των επιχειρηματικών προγραμμάτων, αυτό είναι 

δυσκολότερο να συμβεί, λόγω της ύπαρξης συναλλαγής. 

 

Εντούτοις, η αξία της ηλεκτρονικής μάθησης για τη σύγχρονη μετάδοση 

της γνώσης είναι αναμφισβήτητη. Ειδικά για τις σύγχρονες επιχειρήσεις η 

σημασία του e learning είναι μεγάλη, καθώς παρέχει τη δυνατότητα για 

εκπαίδευση των στελεχών και στις πλέον αντίξοες συνθήκες. 

 

1.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ E - LEARNING 

 

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι ιστορικές ρίζες της ηλεκτρονικής 

μάθησης τοποθετούνται στην περίοδο που είχε αρχίσει να εφαρμόζεται η 

προοπτική της εκπαίδευσης δια της αλληλογραφίας. Πρόκειται για τη δεκαετία 

του 1970, όπου και το φαινόμενο της εκπαίδευσης από απόσταση, ξεκίνησε 

να λαμβάνει μαζικές διαστάσεις. Σε αυτή την φάση, δεν υπήρχε ακόμη επαφή 

εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, καθώς η μαθησιακή διαδικασία 

αναπτυσσόταν αποκλειστικά με έντυπο υλικό. 

 Το φαινόμενο της εκπαίδευσης από απόσταση, ξεκίνησε να λαμβάνει 

υπόψη του τις νέες εξελίξεις στην τεχνολογία, όταν κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1980, χρησιμοποιήθηκαν οι πρώτες εκπαιδευτικές κασέτες. Στις 

κασέτες αυτές, όπου ήταν εγγεγραμμένη η φωνή του διδάσκοντα, δόθηκε 

βαρύτητα, καθώς η χρήση τους γινόταν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πιο 

συγκεκριμένα οι μαθητές εκτελούσαν σύνολα ασκήσεων, ακολουθώντας τις 

φωνητικές οδηγίες του διδάσκοντα. Με άλλα λόγια το λογισμικό πρόγραμμα, 

υποκαθιστούσε τον πίνακα της τάξης και η πρωτοβουλία του μαθητή, 

αναπτυσσόταν ολοένα περισσότερο σε σχέση με τη συμβατική διδασκαλία.  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η θεματολογία αυτών των πρώτων μαθημάτων 

εστίαζε τη δυναμική της στην εκμάθηση των γλωσσών προγραμματισμού 

(π.χ. BASIC) καθώς και στην γενικότερη απόκτηση δεξιοτήτων στις 

τεχνολογικές εφαρμογές πληροφορικής. 

 Το μεγάλο άλμα ωστόσο έλαβε χώρα στη διάρκεια της δεκαετίας του 

1990. Βασικά στοιχεία αυτής της εξέλιξης ήταν η εφεύρεση του CD ROM και 

πολλών άλλων interactive εφαρμογών των πολυμέσων (multimedia).  

Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας ήταν που ξεκίνησε μια 

συντονισμένη και οργανωμένη προσπάθεια με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ο 

προσωπικός υπολογιστής ως ένα νέο μέσο για τη διδασκαλία.  

Αρχικό συστατικό αυτής της προσπάθειας ήταν το εκπαιδευτικό βίντεο 

το οποίο όμως δεν γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία. Και αυτό διότι εξομοίωνε την 

τηλεόραση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, και κυρίως διότι δεν επέτρεπε την 

ουσιαστική αλληλεπίδραση του μαθητή με το αντικείμενο της μάθησης.  

 Ως αποτέλεσμα νέες εφαρμογές αναπτύχθηκαν οι οποίες έδωσαν 

βαρύτητα στη δυνατότητα αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον μαθητή και στο 

μαθησιακό αντικείμενο με αναβαθμισμένο φυσικά το ρόλο που καλείται να 

διαδραματίσει ο δάσκαλος, η σε κάθε περίπτωση ο διδάσκων. 

Η καμπύλη της τάσης των τεχνολογιών e-learning σε σχέση με την 

ανάπτυξη της τεχνολογίας και της αγοράς σε διαχρονική βάση αποτυπώνεται 

στο διάγραμμα 1.1  
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Διάγραμμα 1.1 Η τάση του e-learning διαχρονικά 

 

Το νέο τεχνολογικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να λάβει 

ολοκληρωτικές διαστάσεις το φαινόμενο του e learning ήταν το διαδίκτυο. Το 

διαδίκτυο με τις πολλές δυνατότητες του, όπως είναι η μείωση του χρόνου, η 

μείωση του λειτουργικού κόστους καθώς και η μεγάλη παροχή της 

δυνατότητας για πολλαπλές χρήσεις υπήρξε ο καταλύτης στην όλη 

διαδικασία. 

Το διαδίκτυο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην ηλεκτρονική 

μάθηση όσο και στη μάθηση εξ αποστάσεως. Ειδικά στην περίπτωση της 

ηλεκτρονικής μάθησης το διαδίκτυο χρησιμοποιείται στο πεδίο της ανταλλαγής 

πληροφοριών, αρχείων και δεδομένων, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό 

διάστημα.  

Προκειμένου να καταστεί εφικτή η σημασία του διαδικτύου, 

παρουσιάζονται ορισμένα πρόσθετα στοιχεία στην ενότητα που ακολουθεί. 
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1.4 ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

1.4.1 Γενικά Στοιχεία για το Διαδίκτυο 

 

Το Διαδίκτυο είναι ένα κατανεμημένο σύστημα παράδοσης αρχείων-

εγγράφων (documents), το οποίο για την παράδοση αυτή χρησιμοποιεί 

κάποια πρωτόκολλα (Internet Protocols). Είναι ένα σύστημα κανόνων το 

οποίο ενώνει και επιτρέπει την επικοινωνία σ’ ένα δίκτυο υπολογιστών (Gilster 

1994:17). Συνδέει έγγραφα και αρχεία τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα σε 

απομακρυσμένους υπολογιστές, οι οποίοι επικοινωνούν μέσω κοινού δικτύου 

το Διαδίκτυο. 

Το διαδίκτυο βασίζεται στο μοντέλο πελάτη – διακομιστή (client – 

server). Δηλαδή ο υπολογιστής client στέλνει μηνύματα στον υπολογιστή 

server και ζητά κάποιες υπηρεσίες ή αναζητά κάποιες πληροφορίες. Ο 

υπολογιστής server είναι αυτός που έχει αποθηκευμένες τις πληροφορίες και 

τις μεταδίδει στον πελάτη on demand. 

 Η επικοινωνία μεταξύ των υπολογιστών client-server γίνεται μέσω 

ενός πρωτοκόλλου, του TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet 

Protocol)  

Με την εμφάνιση οποιουδήποτε νέου μέσου, ο τομέας της επικοινωνίας 

αναμφισβήτητα επηρεάζεται. Η επίδραση αυτή πηγάζει κυρίως από την 

τεχνολογία του νέου μέσου. Σε τι επίπεδο μπορεί η τεχνολογία του Διαδικτύου 

να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν και πληροφορούνται μαζικά 

οι άνθρωποι; Υπάρχουν διαφορετικές και αντικρουόμενες προσεγγίσεις πάνω 

στο θέμα (http//www/Wikipedia.org:2010).  

Οι Dholakia & Rego (1998:724-736), ορίζουν το Διαδίκτυο ως ένα 

σύστημα διανομής πληροφοριών το οποίο βασίζεται στο hyper – text 

paradigm και θεωρείται το πρωταρχικό εργαλείο πλοήγησης για την 

πρόσβαση στις διάφορες πηγές πληροφόρησης του Internet. 

Σύμφωνα με μία Έρευνα για την ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα 

τον Ιούλιο του 2006, (Ινστιτούτο Επικοινωνίας: http://www.instofcom.gr/:2010), 

η ολοένα και πιο αυξημένη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή μαζί με τα 

αναγνωρισμένα οφέλη της τεχνολογίας (ευκολία στην επικοινωνία, κέρδος 

χρόνου ακόμη και ψυχαγωγία), οδηγεί σταδιακά στην χρησιμοποίηση του 

http://www.instofcom.gr/:2010)
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Διαδικτύου ολοένα και περισσότερο. Το Διαδίκτυο θεωρείται ότι προσφέρει 

έναν μεγάλο αριθμό από δυνατότητες για τον χρήστη. Κάποιες ενδεικτικές 

υπηρεσίες του Διαδικτύου είναι: 

 

Ø η ευκολία στην πρόσβαση και αναζήτηση πληροφορίας, π.χ. μηχανές 

αναζήτησης (search engines). 

Ø οι εξ αποστάσεως δραστηριότητες, όπως διδασκαλία, εμπόριο. 

Ø το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το οποίο επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ 

ατόμων σε όλο τον κόσμο. 

Ø δυνατότητες όπως κρατήσεις εισιτηρίων, πληρωμές λογαριασμών, 

ηλεκτρονική τραπεζική κ.α. 

Ø τα newsgroups, τα οποία είναι ομάδες συζητήσεων με συγκεκριμένο 

θέμα, όπου οι χρήστες ανταλλάσσουν τις απόψεις τους και θέτουν τα 

ερωτήματα τους. 

Ø το ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ.α. 

 

1.4.2 Οι Εφαρμογές του Διαδικτύου 

 

Ο όρος Διαδίκτυο (Intrnet) δεν αναφέρεται μόνο στον παγκόσμιο ιστό 

(World Wide Web), αλλά και σε μια σειρά υπηρεσιών όπως τα e-mails, search 

engines, newsgroups, chat rooms και άλλα. 

WWW (World Wide Web): Πρόκειται για τον παγκόσμιο πληροφοριακό 

ιστό που αποτελείται από ένα τεράστιο σύνολο εγγράφων αποθηκευμένων σε 

υπολογιστές σε όλο τον κόσμο Kramer (2000:122).  

Χάρη στους φυλλομετρητές (browsers), δηλαδή ειδικά προγράμματα 

που χρησιμοποιούνται για την ανάγνωση και φόρτωση ιστοσελίδων και 

αρχείων, καθίσταται εφικτή η περιήγηση του χρήστη μέσα στον παγκόσμιο 

ιστό.  

Κατά τ’ άλλα, η υπηρεσία του παγκοσμίου ιστού (www) είναι, ίσως η 

σημαντικότερη και θεμελιώδης του διαδικτύου, με την οποία ο κάθε χρήστης 

έχει τη δυνατότητα για ταχύτατη μετάβαση σε διαφορετικά τμήματα και 

δικτυακούς τόπους στο διαδίκτυο με τη βοήθεια ειδικών συνδέσμων.  
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Έτσι μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση στον υπολογιστή όποιου 

χρήστη παρουσιάζει ηλεκτρονικές σελίδες που μπορούν να εμπεριέχουν 

κείμενα, εικόνες, ήχους, βίντεο, γραφικά, κινούμενα γραφικά και εικόνες. 

 Οι σελίδες αυτές περιέχουν Hypertext-linked sites, δηλαδή λέξεις ή 

κουμπιά που πατώντας τα επιτρέπουν στο χρήστη να μετακινείται σε άλλες 

σελίδες του ιστοχώρου ή σε άλλους ιστοχώρους του παγκόσμιου ιστού. 

Κάθε ιστοχώρος έχει μία μοναδική διεύθυνση που ονομάζεται URL 

(Uniform Resource Locator), δηλαδή Ενιαίος Κώδικας Αναζήτησης. Ο 

χρήστης μπορεί άμεσα να εμφανίσει μία web σελίδα, αν γνωρίζει το URL της 

Kramer (2000:127).  

Το URL πρέπει να περιέχει κατανοήσιμα από τον άνθρωπο ονόματα 

καταλόγου και αρχείων που απεικονίζουν τη φύση του χώρου πληροφοριών 

Nielsen (1996:89-96).  

Τέλος, τα λογισμικά (software), που μας επιτρέπουν να περιηγηθούμε 

στις δυνατότητες του WWW, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να 

χρησιμοποιήσουμε μερικές άλλες από τις υπηρεσίες του internet, είναι οι 

Φυλλομετρητές (internet/web browsers). 

Search engines (Μηχανές αναζήτησης): Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο 

που βοηθά στην εύρεση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Με τη χρήση των 

διαφόρων μηχανών αναζήτησης, που αποτελούν συστήματα αναζήτησης 

θεματικών ομάδων ή απλά ιστοσελίδων, η περιήγηση όσο και η συγκεκριμένη 

έρευνα στα πλαίσια του διαδικτύου γίνεται ταχύτερη και αποτελεσματικότερη.  

Υπάρχουν διάφορα συστήματα αναζήτησης που κυρίως βασίζουν την 

αναζήτησή τους σε λέξεις-κλειδιά (keywords) που δίνει ο χρήστης.  

Δηλαδή δίνοντας μια ή περισσότερες λέξεις κλειδιά, μας παρουσιάζεται 

όποιο website, e-mail ή newsgroup θεωρεί η μηχανή αναζήτησης ότι ταιριάζει 

με αυτές τις λέξεις.  

Επειδή η αναζήτηση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε πληθώρα 

ιστοσελίδων είναι δυνατών να χρησιμοποιηθούν σύνδεσμοι των λέξεων 

κλειδιών με λογικούς τελεστές (AND- σύζευξη, OR-διάζευξη, NOT-άρνηση), 

σε τρόπο ώστε η έρευνα να οδηγήσει στον εντοπισμό ειδικότερων θεμάτων.  

Τα προγράμματα αυτά διαφοροποιούνται στην ταχύτητα απόκρισης, το 

μέγεθος της βάσης δεδομένων, τον αριθμό των τελεστών που 

χρησιμοποιούνται, τις διεπαφές της ιστοσελίδας (interface) αλλά και σε άλλα 
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στοιχεία. Όλες οι μηχανές αναζήτησης μας επιτρέπουν να κάνουμε και 

θεματική αναζήτηση μέσω ειδικών καταλόγων. 

E-mail (electronic mail), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Είναι ο τρόπος για 

ανταλλαγές εγγράφων και αρχείων μεταξύ των χρηστών του internet. Ο κάθε 

χρήστης μπορεί να στείλει και να λάβει μηνύματα και συνημμένα κείμενα 

(attachments) σε ένα ή σε περισσότερους χρήστες ταυτόχρονα. Ο κάθε 

χρήστης διαθέτει προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση. 

Τα πλεονεκτήματα και οι ευκολίες που μας προσφέρει η υπηρεσία του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι πολλά Δουκίδης (1996:121-122): 

∇ ο χρόνος παράδοσης του εγγράφου είναι λίγα μόλις δευτερόλεπτα 

εκτός του κειμένου μπορούμε να στείλουμε και να λάβουμε ήχο, 

εικόνες, βίντεο, ακόμα και προγράμματα (ολόκληρα αρχεία) 

∇ το κόστος χρήσης του είναι μηδαμινό, 

∇ παρέχεται παγκόσμια εμβέλεια αποστολής, 

∇ είναι δυνατή η αποστολή ομαδικών ταχυδρομήσεων 

∇ υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης σε τακτά χρονικά διαστήματα για 

θέματα του ενδιαφέροντος μας μέσω εγγραφής σε ταχυδρομικές λίστες 

(mailing lists). 

 

File transferring (Μεταφορά αρχείων): Είναι η δυνατότητα που δίνουν 

στους χρήστες του διαδικτύου πολλές χιλιάδες υπολογιστές, που ανήκουν σε 

ιδιώτες, να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτούς ανώνυμα και να 

αντιγράφουν τα προγράμματα χωρίς χρέωση.  

Έτσι παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς αρχείων προγραμμάτων ή 

δεδομένων από απομακρυσμένους υπολογιστές. Το πρωτόκολλο μεταφοράς 

αρχείων είναι το FTP (File Transfer Protocol).  

Σε πολλές ιστοσελίδες, κυρίως εμπορικών εταιριών, παρέχεται η 

δυνατότητα στους χρήστες να μεταφέρουν στον υπολογιστή τους είτε δωρεάν 

λογισμικό (Freeware), είτε λογισμικό περιορισμένης χρονικής διάρκειας 

χρήσης (Evaluation Demo ή Shareware), με τη χρήση του πρωτοκόλλου FTP.  

Αυτό συμβαίνει διότι πολλές εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού σκοπεύουν 

με αυτόν τον τρόπο να προσελκύσουν αγοραστές και να διαφημίσουν το 
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προϊόν τους. Τα αρχεία αυτά συνήθως προσφέρονται σε συμπιεσμένη μορφή 

για την εξοικονόμηση χώρου και χρόνου. 

Newsgroups, ομάδες συζήτησης: στις ομάδες αυτές υπάρχει ενεργή 

συμμετοχή από χρήστες από όλο τον κόσμο για συγκεκριμένες ομάδες 

θεμάτων που επιλέγουν οι ίδιοι και έτσι υφίσταται ένας παγκόσμιος διάλογος 

πάνω σε επίκαιρα θέματα, δημιουργώντας ένα βήμα προβολής ιδεών και 

απόψεων.  

IRC (Internet Relay Chat): Με τη υπηρεσία αυτή συντελείται μια 

διαλογική συνομιλία μεταξύ των χρηστών σε επίπεδο ανταλλαγής μηνυμάτων 

προσωπικού και μη χαρακτήρα. Έτσι δημιουργούνται ηλεκτρονικές φιλίες και 

συνεργασίες μεταξύ των χρηστών. 

E-commerce, εμπορική δραστηριότητα μέσω διαδικτύου: Η υπηρεσία 

αυτή προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα αγοροπωλησιών και 

διαφημιστικής προβολής μέσω εμπορικών ιστοσελίδων. 

E-Banking, τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου: Η δημιουργία 

εικονικών καταστημάτων τραπεζών σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, 

διευκολύνουν τις τραπεζικές συναλλαγές και εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο. 

Αξιοποιώντας λοιπόν όλες τις παραπάνω υπηρεσίες του διαδικτύου 

μπορούν να επιτευχθούν βελτιώσεις στα ακόλουθα πεδία:  

Εμπορική επικοινωνία: Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις και 

οργανισμοί διεθνώς αντιμετωπίζουν το internet ως εργαλείο ανάπτυξης νέων 

αγορών και δραστηριοτήτων, καθώς και σαν μέσο επικοινωνίας και 

διακίνησης εμπορικών πληροφοριών και μηνυμάτων. Έτσι προωθείται η 

διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών, με αποτέλεσμα οι καταναλωτικές τάσεις 

να μετατρέπονται σε on line πωλήσεις. 

Ηλεκτρονικές εκδόσεις: Αρκετά ηλεκτρονικά βιβλία, λεξικά, τύπος, 

μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στο 

διαδίκτυο είτε δωρεάν είτε με την απαιτούμενη συνδρομή. 

Ειδησεογραφία - on line ενημέρωση: Πλέον όλες οι εταιρίες 

ενημέρωσης, από τον μικρότερο τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό μέχρι το 

μεγαλύτερο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο, διαθέτουν ιστοσελίδες που 

αναμεταδίδουν την είδηση τη στιγμή που γίνεται (δυναμικές και όχι στατικές 

πληροφορίες). 
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Διασκέδαση: Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του κάθε χρήστη, 

υπάρχουν και οι αντίστοιχες επιλογές για διασκέδαση και ψυχαγωγία μέσω 

internet (PC games κ.α). 

Εκπαίδευση: Πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα προσφέρουν όχι μόνο 

μαθήματα αλλά και ολοκληρωμένους κύκλους σπουδών χάρη στις υπηρεσίες 

που προσφέρει το internet.  

Άλλωστε από τα πρώτα χρόνια του διαδικτύου η χρήση του 

εξυπηρέτησε τους εκπαιδευτικούς με στόχο τη διακίνηση πληροφοριών 

εκπαιδευτικού περιεχομένου. 

 

1.5 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

 

Συχνά η ηλεκτρονική μάθηση συγχέεται με την εξ αποστάσεως 

μάθηση. Ωστόσο πρόκειται για δύο διαφορετικά φαινόμενα, καθώς η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση (distance education/learning) ως όρος προϋποθέτει 

την αδυναμία μετάβασης του εκπαιδευόμενου στον χώρο της εκπαίδευσης, με 

αποτέλεσμα την χρήση οποιαδήποτε μέσου απομακρυσμένης διδασκαλίας-

εκπαίδευσης όπως δια αλληλογραφίας, μέσω υπολογιστών κ.α. 

Από την άλλη, η ηλεκτρονική εκπαίδευση, δεν περιλαμβάνει την ικανή 

και αναγκαία συνθήκη ότι ο εκπαιδευτικός είναι σε απόσταση από τον 

εκπαιδευόμενο. Πιο συγκεκριμένα η ηλεκτρονική μάθηση αφορά σε 

εκπαιδευτικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα με την χρήση ηλεκτρονικών 

μέσων.  

 Το ενδιαφέρον στοιχείο όμως της ηλεκτρονικής μάθησης, είναι ότι 

ακόμη και στην περίπτωση που οι εκπαιδευόμενοι βρίσκονται στον ίδιο τόπο 

(π.χ. επιχειρηματική μονάδα), μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικούς 

χώρους (π.χ. διοικητικά τμήματα).  

Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, υπό την έννοια ότι η 

διαδικασία της ηλεκτρονικής μάθησης μπορεί να αναπτυχθεί εκ μέρους της 

επιχειρηματικής μονάδας ή οργανισμού σε διαφορετικούς εκπαιδευόμενους οι 

οποίοι παρέχουν διαφορετικές υπηρεσίες.  

Με άλλα λόγια μια διοικητική μονάδα, που στην προκειμένη περίπτωση 

είναι η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει τους υπαλλήλους τους, 
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κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους, και μάλιστα κάνοντας 

χρήση ενός λογισμικού προγράμματος.  

Είναι εύλογο ότι απόρροια της διαδικασίας αυτής είναι  το σημαντικά 

μειωμένο κόστος για μια επιχείρηση ή οργανισμό καθώς μέσω του ίδιου 

προγράμματος εκπαιδεύονται πολλά διοικητικά στελέχη, τα οποία βρίσκονται 

στις εστίες των αρμοδιοτήτων τους.  

 Τα παραπάνω δεν ισχύουν στην περίπτωση της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Παρά το αναμφισβήτητο γεγονός ότι και στην περίπτωση της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται οι τεχνολογικές εφαρμογές 

πληροφορικής, ωστόσο βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι 

και οι εκπαιδευτές πρέπει να βρίσκονται και να είναι εγκατεστημένοι σε 

διαφορά σημεία. Όπως άλλωστε έχει σημειωθεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

έχει μπορεί να λάβει συνολικά τρεις μορφές επικοινωνίας: τη σύγχρονη, την 

ασύγχρονη και τη μικτή (Horton, 2002:55-56).  

Η πρώτη παρέχει τη δυνατότητα ώστε οι εκπαιδευτές να έρχονται σε 

επαφή με τους εκπαιδευόμενους σε πραγματικό χρόνο, ενώ η δεύτερη όχι. 

Όπως είναι ευνόητο, αυτό παρέχεται και στη μικτή επικοινωνία, όχι 

όμως με την ίδια ευκολία (Βασιλάκης, 2006:12). Το χαρακτηριστικό σκέλος της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι η φυσική απόσταση που χωρίζει τους 

εκπαιδευτές και τους μαθητές. 

 Η φυσική απόσταση δεν παρατηρείται στη λειτουργία της ηλεκτρονικής 

μάθησης. Αυτό ίσως είναι και το στοιχείο της κυριαρχίας της, καθώς συνδυάζει 

την αμεσότητα της φυσικής επαφής με την αποτελεσματικότητα και τη 

λειτουργικότητα της ηλεκτρονικής μάθησης.  

Όπως άλλωστε έχει εύστοχα σημειωθεί, στην ηλεκτρονική μάθηση ο 

κρίσιμος προσδιοριστικός παράγοντας δεν είναι απαραίτητα ο ηλεκτρονικός 

προσδιορισμός, αλλά η μαθησιακή διαδικασία (Δημητρακοπούλου κ.α., 

2004:24).  

Η τεχνολογία σε αυτή την περίπτωση αποτελεί το μέσο μετάδοσης της 

γνώσης. Με άλλα λόγια οι εκπαιδευτές και οι παραγωγοί της γνώσης, 

διευρύνουν τον κύκλο των προοπτικών μετάδοσης της μέσα από τα στοιχεία 

της τεχνολογίας.  

Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να εφευρίσκονται τα κατάλληλα σχήματα 

μετάδοσης της γνώσης από τους πομπούς προς τους δέκτες, και οι 
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τεχνολογικές εφαρμογές της πληροφορικής λειτουργούν με βάση αυτό το 

κριτήριο, δηλαδή αυτοπροσδιορίζονται ως δίαυλοι μεταφοράς της γνώσης 

(Horton, 2002).  

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας επιχειρήθηκε να παρατεθούν 

ορισμένα βασικά στοιχεία για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής μάθησης. Η 

ηλεκτρονική μάθηση παρέχει ένα ιδιαίτερα ευρύ πεδίο ευκαιριών προκειμένου 

να μεταδίδεται σύντομα και αποτελεσματικά η γνώση.  

Πρόκειται για ένα πεδίο στο οποίο στις μέρες μας επενδύουν 

σημαντικά οι επιχειρήσεις. Τα σημαντικότερα επιχειρηματικά μοντέλα της 

ηλεκτρονικής μάθησης εξετάζονται σε επόμενο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο δεύτερο κεφαλαίο της έρευνας παρατίθενται οι ορισμός και τα 

γενικότερα στοιχεία που συνθέτουν ένα μοντέλο επιχείρησης. Γίνεται αναφορά 

στον τρόπο που η επιχειρηματική δράση συνδέεται άρρηκτα με την ύπαρξη 

μοντέλου επιχείρησης και αποδίδεται ο «καμβάς» ο οποίος περιγράφει 

πλήρως ένα επιχειρηματικό μοντέλο. 

 

2.1 Ορισμοί 

  

Διαχρονικά έχουν γίνει προσπάθειες να αποδοθεί ένας συγκεκριμένος 

ορισμός που να περιγράφει πλήρως τον όρο επιχειρηματικό μοντέλο. Σε 

γενικότερες γραμμές και με βάση τους ορισμούς που έχουν αποδοθεί στην 

βιβλιογραφία η παρούσα έρευνα επεξηγεί τον όρο «επιχειρηματικό μοντέλο» 

εννοιολογικά ως ένα μοντέλο επιχειρηματική δράσης (Business Model) 

δηλαδή την περιγραφή με ποιον τρόπο και ποια λογική μια επιχείρηση 

α)δημιουργεί (παράγει) προϊόντα ή υπηρεσίες, β)τα προσφέρει στην αγορά 

και γ) δημιουργεί αξία (οικονομική, κοινωνική, άλλες μορφές αξίας). Η 

διαδικασία της κατασκευής επιχειρηματικών μοντέλων αποτελούν μέρος της 

επιχειρηματικής στρατηγικής. 

 Προκειμένου να γίνει σαφέστερος ο παραπάνω ορισμός παρατίθεται 

πίνακας με τους ορισμούς που έχουν αποδοθεί βιβλιογραφικά για την έννοια 

του Επιχειρηματικού Μοντέλου (πίνακας 2.1) 
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Πίνακας 2.1: Βιβλιογραφικοί ορισμοί “business model” 

Βιβλιογραφία Ορισμός Business Model 

(Timmers ,1988) 

Η αρχιτεκτονική των προϊόντων ή υπηρεσιών και της 

ροής πληροφοριών που περιγράφουν τους βασικούς 

παράγοντες  μιας επιχείρησης και τον ρόλο τους.  

(Amit & Zott, 2001) 

Το περιεχόμενο η δομή και οι πολιτικές των 

συναλλαγών που σχεδιάζονται με τέτοιον τρόπο σε 

μια επιχείρηση ώστε να δημιουργείται αξία 

(Chesbrough & 

Rosenbloom, 2002) 

Η λογική η οποία συνδέει την τεχνική δυναμική με την 

αναγνώριση της οικονομικής αξίας σε μια επιχείρηση 

(Margetta, 2002) 

Ιστορίες οι οποίες περιγράφουν πώς μια επιχείρηση 

λειτουργεί και απαντούν στα ερωτήματα: Ποιος είναι 

ο πελάτης; Ποια είναι η αξία που επιθυμεί ο πελάτης; 

Πως μπορεί να δημιουργηθεί κερδοφορία από την 

επιχείρηση; Ποια είναι η οικονομική λογική με την 

οποία θα αποδοθεί αξία στον πελάτη σε ένα λογικό 

κόστος. 

(Morris et al,2005) 

Συνοπτική περιγραφή ενός συνόλου μεταβλητών σε 

επίπεδο στρατηγικής, αρχιτεκτονικής και οικονομικής 

απόφασης ώστε να δημιουργηθεί ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. 

(Teece, 2010) 

Η λογική, οι πληροφορίες και άλλα στοιχεία τα οποία 

συνθέτουν μια πρόταση αξίας στον πελάτη και μια 

δομή κόστους και εσόδων για την επιχείρηση που 

διανέμει την αξία 

 

2.2 Επιχειρηματικά μοντέλα: Σκοπός  και Εφαρμογές 

 

Στην θεωρία και την πράξη, ο όρος επιχειρηματικό μοντέλο 

χρησιμοποιείται για ένα ευρύ φάσμα των τυπικών και άτυπων περιγραφών 

που αντιπροσωπεύουν βασικές πτυχές μιας επιχείρησης.  
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Οπότε ένα μοντέλο επιχείρησης συμπεριλαμβάνει τον σκοπό τις 

επιχείρησης, τις προσφορές, τις στρατηγικές, τις υποδομές, τις οργανωτικές 

δομές, τις εμπορικές πρακτικές, καθώς και τις λειτουργικές διαδικασίες και 

πολιτικές.  

Ως εκ τούτου, με τον ίδιο του τον ορισμό ένα επιχειρηματικό μοντέλο 

αποδίδει την πλήρη εικόνα ενός οργανισμού από μια σκοπιά υψηλού 

επιπέδου. 

Η ίδρυση μιας επιχείρησης σηματοδοτεί απευθείας και την ύπαρξη ενός 

επιχειρηματικού μοντέλου το οποίο περιγράφει την αρχιτεκτονική της 

επιχείρησης, την δημιουργίας αξίας, τον τρόπο παράδοσης των προϊόντων 

και υπηρεσιών της καθώς και τους ενδο-επιχειρησιακούς μηχανισμούς 

λειτουργίας της επιχείρησης.  

Η ουσία ενός επιχειρηματικού μοντέλου είναι ότι καθορίζει τον τρόπο με 

τον οποίο η επιχειρηματικότητα προσφέρει προστιθέμενη αξία στους πελάτες, 

προσελκύει τους πελάτες να πληρώσουν για την αξία αυτή, και μετατρέπει τις 

πληρωμές αυτές σε κερδοφορία: αντανακλάται κατά συνέπεια η αρχική 

υπόθεση των διοικητικών στελεχών μιας επιχείρησης σχετικά με το τι θέλουν 

οι πελάτες, πώς το θέλουν , και πώς η επιχείρηση μπορεί να οργανωθεί  ώστε 

να ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες αυτές, με στόχο να 

πληρωθεί γι’ αυτό και να αποκτήσει κέρδη. 

Τα επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν 

και να ταξινομήσουν τις επιχειρήσεις (ιδίως σε ένα επιχειρηματικό 

περιβάλλον), αλλά χρησιμοποιούνται επίσης από την διοίκηση των 

επιχειρήσεων στο πλαίσιο των εταιρειών για να διερευνηθούν οι δυνατότητες 

για μελλοντική ανάπτυξη.  Επίσης, γνωστά επιχειρηματικά μοντέλα 

λειτουργούν ως συνταγές για δημιουργικό management. 

Πρόσφατες ακαδημαϊκές έρευνες προσπαθούν να απλοποιήσουν την 

έννοια του επιχειρηματικού μοντέλου. Η πιο επίκαιρη ακαδημαϊκή έρευνα είναι 

αυτή των Osterwalder & Pigneur (2010) στην οποία το ίδιο το επιχειρηματικό 

μοντέλο απλοποιείται  σε μια διαδικασία 9 βημάτων.  

Ο ίδιος ακαδημαϊκός Osterwalder (2005) προτείνει ένα γενικό μοντέλο 

αναφοράς  το οποίο αποκαλεί καμβά (Business Model Canvas), και είναι 

βασισμένο στις ομοιότητες ενός μεγάλου συνόλου επιχειρηματικών μοντέλων. 

Ο καμβάς αυτός αποτυπώνεται στην εικόνα 2.2
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Εικόνα 2.2:”Business Model Camvas”
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3 

 

 
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ  

E-LEARNING 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται να αναπτυχθεί το γενικό μοντέλο 

επιχειρηματικών δράσεων σε διαδικασίες ηλεκτρονικής μάθησης. Το κεφάλαιο 

έχει σαφώς θεωρητικό προσανατολισμό, καθώς διερευνά τα βασικά μοντέλα 

της ηλεκτρονικής μάθησης σε επίπεδο επιχειρηματικής δράσης. 

Αρχικά γίνεται η μελέτη για την σχέση μεταξύ επιχειρηματικότητας και 

ηλεκτρονικής μάθησης. Στη συνέχεια διερευνώνται τα σημαντικότερα μοντέλα 

ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας.  

Έπειτα, αναπτύσσεται το γενικό μοντέλο ηλεκτρονικού επιχειρείν στις 

διαδικασίες e-learning και αποκερματίζεται στα διάφορα υπό-μοντέλα του. 

Τέλος αποδίδονται τα βασικά στοιχεία για την παραγωγή και 

προώθηση επιχειρηματικών δράσεων ηλεκτρονικής μάθησης καθώς και τα 

πεδία εφαρμογής επενδύσεων e-learning. 
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3.1 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 
 

Προκειμένου να καταστεί κατανοητό το πεδίο της ηλεκτρονικής 

επιχειρηματικότητας, παρατίθενται παρακάτω ορισμένα βασικά 

χαρακτηριστικά για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ηλεκτρονικές αγορές.  

Μια από τις πλέον σύγχρονες μορφές που έχει λάβει το εμπόριο και 

ιδιαίτερα το διεθνές εμπόριο, είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το ηλεκτρονικό 

εμπόριο διεξάγεται μέσω του διαδικτύού χρησιμοποιώντας στοιχεία από τη 

θεωρία της επιχειρηματικότητας και της πληροφορικής (Whiteley D, 2000:5).   

Οι συναλλαγές των εμπλεκόμενων μερών λαμβάνουν χώρα 

ηλεκτρονικά είτε μέσω της χρήσης πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών 

λογαριασμών.  

Θα μπορούσαμε να ορίσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο ως «μια μορφή 

επιχειρηματικής συναλλαγής και επικοινωνίας που γίνεται με ηλεκτρονικά 

μέσα» (Δουκίδης Γ.,1998:16).  

Οι δραστηριότητες του ηλεκτρονικού εμπορίου περιλαμβάνουν μεταξύ 

άλλων την ηλεκτρονικά εμπορία αγαθών και υπηρεσιών, την παράδοση 

ψηφιακού περιεχομένου, την ηλεκτρονική αγοραπωλησία μετοχών, την 

ηλεκτρονική έκδοση φορτωτικών, τις εμπορικές δημοπρασίες κ.α. 

Στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη διεκπεραίωση του 

ηλεκτρονικού εμπορίου, συμπεριλαμβάνονται όλες οι μορφές ανταλλαγής 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων και δεδομένων. Οι σπουδαιότερες αυτών των 

τεχνολογιών είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η ηλεκτρονική μεταφορά 

κεφαλαίων, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι, οι κοινές βάσεις δεδομένων κ.α.  

Το στοιχείο που διευκόλυνε καθοριστικά τη διεξαγωγή του 

ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ο Παγκόσμιος Διευρυμένος Ιστός (World Wide 

Web) . Καθώς οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για προβολή των 

προϊόντων τους οι χρήστες επιδίδονται περισσότερο σε ηλεκτρονικές αγορές 

(Ellsworth Jill H. & Ellsworth Mathew V.  1996: 80) 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω του Παγκόσμιου Διευρυμένου Ιστού 

έγινε φθηνότερο διότι απέκτησαν πρόσβαση με χαμηλό κόστος όλες οι 

ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.  
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Το στοιχείο αυτό προάγει τον ελεύθερο ανταγωνισμό μεταξύ των 

επιχειρήσεων καθώς η υπηρεσία του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν συνιστά ένα 

κλειστό κύκλωμα εξυπηρέτησης των μεγάλων επιχειρήσεων.  

Αντιθέτως όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν και να 

διεξάγουν πωλήσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες τους μέσω του διαδικτύου. 

Επιπρόσθετα οι επιχειρήσεις μπορούν να προμηθεύονται τις πρώτες ύλες 

μέσω ηλεκτρονικών παραγγελιών. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι στις μέρες μας ένα βασικό εργαλείο τόσο 

για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές. 

Οι ηλεκτρονικές αγορές υπάρχουν και αναπτύσσονται μέσω των 

ηλεκτρονικών συστημάτων. Μια ηλεκτρονική αγορά είναι ένα πολύ-

οργανωσιακό πληροφοριακό σύστημα που προσφέρει ευκολίες στους 

αγοραστές και στους πωλητές με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών 

αναφορικά με τις τιμές και την προσφορά προϊόντων (Whiteley D, 2000:72).   

Η ηλεκτρονική αγορά διαφέρει από την παραδοσιακή αγορά στο ότι δεν 

αναπτύσσεται φυσική επαφή μεταξύ αγοραστή και πωλητή, μεταξύ πωλητή 

και προϊόντων και μεταξύ αγοραστή και προϊόντων.  Επίσης σημαντικό 

στοιχείο συνιστά το μέσο συνάντησης και επαφής των ενδιαφερόμενων μερών 

που είναι η πληροφορική τεχνολογία.  

 Με δεδομένο ότι η Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί έναν 

μετασχηματισμό των υπαρχόντων κοινωνικό-οικονομικών δομών 

(Κατσουλάκος, 2001:144), οι ηλεκτρονικές αγορές συνιστούν την έκφραση 

αυτής της μεταβολής. Τα βασικά χαρακτηριστικά μιας αγοράς, δηλαδή οι 

πωλητές, οι αγοραστές και τα προϊόντα υπάρχουν. Απλώς αλλάζει ο τρόπος 

που τα συναλλασσόμενα μέρη έρχονται σε επαφή και ικανοποιούν τις ανάγκες 

τους. 

 Κατά τα άλλα υφίσταται και στην περίπτωση της ηλεκτρονικής αγοράς 

ό βασικός ορισμός της αγοράς: ότι δηλαδή όπου υπάρχουν πωλητές και 

αγοραστές για ένα προϊόν υπάρχει και μια αγορά με όρους προσφοράς και 

ζήτησης.  

Ωστόσο  μια αποτελεσματική  ηλεκτρονική αγορά βελτιώνει το επίπεδο 

ποιότητας της αγοραπωλησίας, μειώνει το κόστος συναλλαγών για τον 

αγοραστή και δημιουργεί τις προϋποθέσεις στον καταναλωτή να συνεχίσει να 
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ψάχνει έως να βρει το προϊόν που αναζητά και ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες 

του (Whiteley, 2000:7).   

 Οι ηλεκτρονικές αγορές είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, καθώς 

εμπεριέχουν στοιχεία τόσο από την οικονομική θεωρία όσο και από τη θεωρία 

της πληροφορικής.  

Όμως η θεωρία και οι εφαρμογές της πληροφορικής κάνουν τη 

διαφορά, διότι στην περίπτωση που δεν υπήρχαν οι συναλλαγές των ατόμων 

θα γινόταν με τον παραδοσιακό τρόπο.  

Το οικοδόμημα των ηλεκτρονικών αγορών θεμελιώνεται στα ευρήματα 

της πληροφορικής θεωρίας που επιτρέπουν τη λειτουργία και τη σύνδεση 

ηλεκτρονικών συστημάτων. 

Τα σπουδαιότερα ευρήματα που εξετάζονται στην επόμενη ενότητα 

είναι το σύστημα Ανταλλαγής Ηλεκτρονικών Δεδομένων (Electronic Data 

Interchange), το Διαδίκτυο και γενικότερα στοιχεία του Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου. 

 
3.2 Βασικά Στοιχεία Μοντέλων Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας 

 

Κάθε επιχειρηματικό μοντέλο αποτελεί μια σύνθεση η οποία αποσκοπεί 

στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κάθε επιχείρησης που το υιοθετεί 

και το εφαρμόζει.  

Υπό αυτή την έννοια το επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να οριστεί ως 

ένα αρχιτεκτόνημα το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για την παραγωγή του 

προϊόντος, τη διαδικασία της προώθησης του στην αγορά και τα αναμενόμενα 

οφέλη για τη μονάδα, με βάση τα υπάρχοντα κόστη (Hoppe & Breitner,2003).  

Με βάση αυτή την προσέγγιση μπορεί να καταστεί κατανοητό, ότι το 

επιχειρηματικό μοντέλο μάθησης αποκτά την ηλεκτρονική διάσταση του όταν 

χρησιμοποιεί τις τεχνολογικές εφαρμογές πληροφορικής. 

 Πιο συγκεκριμένα ένα ηλεκτρονικό μοντέλο μάθησης καλείται να 

εκπληρώσει τους βασικούς σκοπούς ενός επιχειρηματικού μοντέλου και ενός 

μαθησιακού.  

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κατάσταση καθότι συνδυάζει 

τις ικανότητες του ανθρώπου με τις δυνατότητες ενός λογισμικού.  
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Εικόνα 3.1 Συστατικά στοιχεία συτήματος e-learning 

 

Τα βασικά συστατικά στοιχεία της ηλεκτρονικής μάθησης είναι δύο. Το 

πρώτο περικλείει τις τεχνολογικές εφαρμογές που απαιτούν τη χρήση του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή (Computer Based Training-CBT), ενώ το δεύτερο 

εντάσσει σε αυτές και τη χρήση του διαδικτύου (Web Based Training -WBT).  

Καθώς η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία και οι πρόσβαση στο 

διαδίκτυο εξαπλώνεται με χαμηλότερα κόστη σε ευρύτερες πληθυσμιακές 

κατανομές η κατηγορία της εκπαίδευσης με Web Based Training κερδίζει 

έδαφος σε σχέση με τις εφαρμογές Computer Based Training. 

Ωστόσο και τα μοντέλα της Computer Based Training είναι χρήσιμα 

στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα εντός των επιχειρήσεων καθώς η χρήση 

ατομικών συσκευών όπως είναι τα laptop ,οι συσκευές PDA (Personal Digital 

Assistants) και τα έξυπνα τηλέφωνα (Smart-Phones) βρίσκονται πλέον στην 

διάθεση κάθε επιχείρησης. Η εκπαιδευτικές διαδικασίες με την χρήση των 

συγκεκριμένων μέσων συνιστούν την λεγόμενη Mobile Based Training  (MBT) 

η οποία έχει όλα τα βασικά στοιχεία της ηλεκτρονικής μάθησης: 

αποτελεσματικότητα, διαδραστικότητα και προσωπική πρωτοβουλία του 

εκπαιδευόμενου.  
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3.2 Γενικό Επιχειρηματικό μοντέλο e-learning 

 

Ένα μοντέλο επιχειρηματικότητας περιγράφεται πλήρως με τρεις 

διαφορετικές προσεγγίσεις (υπό-μοντέλα)  σύμφωνα με τους Osterwalder & 

Pigneur (2002). Το μοντέλο της αγοράς (market model), το μοντέλο των 

ενεργητικού (asset model) και το μοντέλο των δραστηριοτήτων (activity 

model). 

Φυσικά και με την παραδοχή ότι σκοπός μιας επιχείρησης είναι η 

δημιουργία αξίας και η κερδοφορία το γενικό μοντέλο μάθησης στο 

ηλεκτρονικό επιχειρείν, πλαισιώνεται από το μοντέλο δημιουργίας εσόδων.  

Στην εικόνα 3.2 προκύπτει το γενικό μοντέλο επιχειρηματικότητας στην 

ηλεκτρονική μάθηση, ενώ στην εικόνα 3.3 απεικονίζεται το μοντέλο στην 

αναλυτική του μορφή. (Hoppe G. Breitner M. ,2004) 

 
Εικόνα 3.2.:Το γενικό μοντέλο επιχειρηματικότητας e-learning 
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Εικόνα 3.3:Το μοντέλο επιχειρηματικότητας e-learning στην  αναλυτική του 

μορφή 

 

Η προσέγγιση των μοντέλων επιχειρηματικότητας ηλεκτρονικής 

μάθηση θα γίνει κατά αναλογία με την χρήση των 3 υπο-μοντέλων που έχουν 

περιγράφει. 

 

3.3 Η αγορά e-learning, (Market Model) 

 Η αγορά του e-learning απαρτίζεται από τους προμηθευτές και τους 

καταναλωτές σε είδη ηλεκτρονικής μάθησης με όρους προσφορά και ζήτησης. 

 Οι προμηθευτές στην αγορά της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αποτελούν 

τους παρόχους γνώσης. Οι πάροχοι της γνώσης (πανεπιστήμια – 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, εμπορικοί πάροχοι) δεν προσφέρουν αποκλειστικά 

μόνο προϊόντα e-learning, αλλά ανήκουν και σε άλλους τομείς της αγοράς.  

Η παγκόσμια αγορά e-learning είναι περιορισμένη σύμφωνα με την 

έρευνα των Hoppe G. Breitner M. (2004). Οι πάροχοι e-learning μπορούν να 

διαχωριστούν στους εμπορικούς και τους ακαδημαϊκούς.  

Τα ακαδημαϊκά ινστιτούτα συχνά εστιάζουν στην αποτελεσματικότητα 

των τεχνολογιών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης που παράγουν με έμφαση στον 

παιδαγωγικό ρόλο. 

Οι εμπορικοί προμηθευτές e-learning εστιάζουν σε οικονομικά οφέλη, 

οπότε υπάρχουν προϊόντα e-learning στην αγορά προς ευρεία κατανάλωση 



 

 29 
 

σε οικονομικές τιμές, καθώς και εξειδικευμένα πακέτα όπως για παράδειγμα 

εξομοιωτές πτήσεων σε υψηλές τιμές. 

Εξετάζοντας την έννοια της ζήτησης στα προϊόντα e-learning 

αποδεικνύεται από έρευνες που έχουν γίνει ότι η ζήτηση όχι μόνο είναι μεγάλη 

αλλά και ποικίλλει , ανάλογα με το είδος.  

Οι έρευνες αποδεικνύουν ότι οι κύριοι καταναλωτές των προϊόντων 

ηλεκτρονικής μάθησης είναι μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες και μεταπωλητές 

αυτών (Hoppe G. Breitner M.,2004).  

Ενώ μέρος του καταναλωτικού κοινού ζητά προϊόντα e-learning 

αυτόνομα με εξειδίκευση σε πολύ συγκεκριμένες μαθησιακές κατηγορίες. 

Σύμφωνα με τις έρευνες (Berlecon Research 2001; Payome 2002)  οι 

εκπαιδευόμενοι αγοράζουν ή όχι τα προϊόντα e-learning με βάση κυρίως 

πολιτισμικά και στην συνέχεια κοινωνικά κριτήρια. 

 

3.4. Μοντέλο Δραστηριοτήτων για προϊόντα e-learning, (Activity Model) 

 Όσον αφορά τις διαδικασίες παραγωγής, marketing, και τοποθέτησης 

των προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα του e-learning, υπάρχουν αρκετές 

πιθανές δραστηριότητες και μοντέλα δραστηριοτήτων, όπως εμφανίζονται 

στην εικόνα 3.4 

 
Εικόνα 3.4. Το μοντέλο δραστηριοτήτων (activity model) 
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 Ένας πάροχος ολοκληρωμένων υπηρεσιών e-learning (full service 

provider) ενσωματώνει όλες τις δραστηριότητές του κάθετα πράγμα που 

απαιτεί υψηλότερα κόστη για τον πάροχο.  

 Ο πάροχος με επίκεντρο την παροχή υπηρεσιών Web Based Training 

(WBT) δεν δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαδικασίες packaging και φυσικής 

διανομής, ενώ εστιάζει στο να δημιουργήσει περιεχόμενο για τις εφαρμογές. 

Οι διαδικασίες παραγωγής λογισμικού και υλισμικού (software, 

hardware) απαιτούν πολύ υψηλό κοστολόγιο αν το κάθε είδος παράγεται 

ξεχωριστά, οπότε συχνά εμφανίζονται συνεργασίες μεταξύ των προμηθευτών.  

 

Οι πιο διαδεδομένες διαδικασίες παροχής υπηρεσιών e-learning είναι οι εξής: 

• Περιήγηση βασισμένη σε ζητήματα προώθησης 

• Οι έμποροι είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την διανομή και την 

χρέωση των υπηρεσιών e-learning μέσω π.χ. e-learning πυλών 

• Οι managers στο πεδίο  των σχέσεων με τους πελάτες (CRM 

MANAGERS) είναι υπεύθυνοι για την διαχείριση των παραπάνω και 

την διατήρηση της επαφής με τους τελικούς χρήστες. 
 
3.5. Μοντέλο Ενεργητικού για προϊόντα e-learning (Asset Model) 

  

Το μοντέλο ενεργητικού για τα προϊόντα e-learning έχει να κάνει με την 

συνολική κοστολόγηση των προϊόντων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα της 

αγοράς e-learning, καθώς και με το μοντέλο εσόδων στην αγορά. 

 

3.5.1 Μοντέλο Κόστους (Cost Model) 

 

Οι πάροχοι υπηρεσιών e-learning, ανάλογα με τις διαδικασίες τους 

πρέπει να λάβουν υπόψη τα διάφορα μεταβλητά ή σταθερά κόστη που 

περιγράφονται στον πίνακα 3.5 

 

 

 



 

 31 
 

 

 
Πίνακας 3.5:Το μοντέλο κόστους (cost model) 

 Σταθερά Κόστη Μεταβλητά Κόστη 

Διαχείριση 
Προσωπικό ειδικών 
εργασιών 

Κτίρια   
Τεχνικές Υποδομές   
Συντήρηση   
Ασφάλεια   

Γενικά Κόστη 
Προμηθευτή 

    
Υποδομή marketing Έρευνες Αγοράς 
  Προώθηση Κόστη marketing 
    
Οργάνωση και 
εξοπλισμός Περιεχόμενο 
  Άδειες 
  Υλικό πακετοποίησης 

Κόστη παραγωγής 

  Διανομή 
Δομή Επικοινωνίας Τηλεπικοινωνιακά Κόστη Κόστη ανάπτυξης 

ενεργειών Τηλεπικοινωνιακά Κόστη   
 

 Ανάλογα με το μοντέλο πηγής εσόδων υπάρχει μια μεγάλη διαφορά 

μεταξύ των εμπορικών παρόχων και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.  

 

3.5.2 Μοντέλο Εσόδων για προϊόντα e-learning (Revenue Model) 

 

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ως πάροχοι γνώσης εκμηδενίζουν το κενό 

μεταξύ του κόστους παραγωγής παροχής e-learning και της τιμής πώλησης 

υπηρεσιών μέσω κρατικών ή μη οργανώσεων ή και επιχορηγήσεις. 

Από την άλλη οι εμπορικοί προμηθευτές πρέπει να προκαλέσουν 

εισροές ώστε να καλυφθεί το κόστος παραγωγής υπηρεσιών. Οπότε το 

ζήτημα πλέον ανάγεται στις πολιτικές δημιουργίας κέρδους και εισροών προς 

την κάθε επιχείρηση-πάροχο. 

Τα έσοδα ενός επιχειρηματικού μοντέλου e-learning διαχωρίζονται σε 

άμεσα και έμμεσα ενώ προκύπτουν με πληρωμή με συνδρομή ή πληρωμή 

κατά μάθημα. 

1. Άμεσα Έσοδα: Οι χρήστες πληρώνουν άμεσα για την απόκτηση γνώσης 

2. Έμμεσα έσοδα: Επιχειρήσεις ή μονάδες εκπαιδευτικών ινστιτούτων 

διαφημίζονται  στα περιβάλλοντα e-learning 
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 Τα κυριότερα μοντέλα εσόδων επιχειρηματικότητας e-learning είναι τα 

εξής:  

1. Αγορά προϊόντων e-learning βάση τιμοκαταλόγου. 

2. Έσοδα από μεσιτεία μεταξύ ενδιαφερομένων για εκπαίδευση και 

εκπαιδευτικών οργανισμών 

3. Έσοδα από συμμετοχή ως μέλη στην γνωσιακή βάση δεδομένων 

4. Έσοδα συνδρομών σε συγκεκριμένες περιοχές 

5. Διαφημιστικά έσοδα από τρίτους κατά την ηλεκτρονική διδασκαλία 

6. Πώληση στοιχείων πελατολογίου σε επιχειρήσεις που εκτελούν έρευνες 

αγοράς (data mining agencies) 

 

Το μοντέλο εσόδων για τα προϊόντα e-learning καθώς και η συσχέτισή 

του με το μοντέλο δραστηριοτήτων αποτυπώνεται στην εικόνα 3.6 

 
Εικόνα 3.6: Το μελό εσόδων σε σχέση με το μοντέλο δραστηριοτήτων 

CBT= Computer Based Training  

WBT= Web Based Training 

Sa= Άμεσες Πωλήσεις 

B=Μεσιτεία (Brokerage) 

M=Μέλη (Memberships) 

Su=Συνδρομές (Subscriptions) 

A=Διαφημίσεις Τρίτων (Advertising) 

C=Πωλήσεις στοιχείων πελατολογίου (Customer Data Sales) 
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3.6 Η αλυσίδα αξίας e-learning 

 

Το σύνολο των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης για την παραγωγή 

προϊόντων ηλεκτρονικής μάθησης και την απόδοσή τους προς το 

καταναλωτικό κοινό συνιστά την αλυσίδα αξίας του επιχειρηματικού μοντέλου 

e-learning και αποδίδεται στην εικόνα 3.7 

 
Εικόνα 3.7: Η αλυσίδα αξίας e-learning 

 
3.7 Ο συντελεστής ROI 
 

 Χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση των επενδύσεων οποιασδήποτε 

επιχειρηματικής φύσεως, άρα και των επιχειρηματικών μοντέλων 

ηλεκτρονικής μάθησης είναι ο συντελεστής ROI (Return On Investment). 

 Ο συντελεστής ROI αποτυπώνεται μαθηματικά με την σχέση 3.7 και 

είναι ένας τρόπος συσχέτισης της κερδοφορίας των επιχειρήσεων με το 

κεφάλαιο της επένδυσης.  

P CROI
C
−

=  

P=Κέρδη Επένδυσης 

C=Συνολικό Κόστος επένδυσης 
Σχέση 3.7: Ο Συντελεστής ROI 
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3.8 Παραγωγή και Προώθηση των Μοντέλων Ηλεκτρονικής 
Επιχειρηματικότητας 

 

Τα επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικής μάθησης, συνιστούν πλέον 

πηγές γνώσης, οι οποίες ωστόσο εκκινούν από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και 

όχι από τις επιχειρήσεις. Και αυτό διότι οι επιχειρήσεις συνιστούν τα μέσα 

εφαρμογής αυτών των μοντέλων, όχι όμως και τους παραγωγούς της γνώσης 

τους.  

Παρά το αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις συχνά 

αναπροσαρμόζουν τα θεωρητικά μοντέλα προς το αποτελεσματικότερο, μέσα 

από την πρακτική τους, ωστόσο οι βασικοί δημιουργοί της γνώσης είναι τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο των μοντέλων ηλεκτρονικής μάθησης της 

επιχειρηματικότητας είναι ότι εκτός από το να παράγονται και να 

δημιουργούνται εντός των πανεπιστημίων, συνήθως προωθούνται και από 

αυτά στην αγορά. 

Σύμφωνα με τον Collins (2002) οι επιχειρηματικές στρατηγικές για την 

παραγωγή και προώθηση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι οι εξής: 

1. Σύνθεση γνώσης: Εφαρμόζονται οι νέες τεχνολογίες εντός των 

πανεπιστημίων (παραγωγοί της γνώσης) στην υπάρχουσα εμπειρία 

της εκπαίδευσης στην αίθουσα, και εξάγονται συμπεράσματα, οπότε 

και συμβαίνει η πειραματική διαδικασία απόκτησης γνώσης μέσω e-

learning στους ίδιους τους φοιτητές 

2. Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση: Πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα 

υιοθετούν αυτή την πρακτική προκειμένου να ικανοποιήσουν τη ζήτηση 

για υπηρεσίες εκπαίδευσης που υπάρχει από άτομα που αδυνατούν να 

τα παρακολουθήσουν διά ζώσης.  

3. Στρατηγική Συνεργασία: Σε αυτό το πεδίο υπεισέρχονται οι 

επιχειρήσεις οι οποίες αναλαμβάνουν να προωθήσουν τη νέα γνώση 

που παράγεται στα πανεπιστήμια. Η στρατηγική αυτή συνεργασία 

περιλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους συμφωνίες οι οποίες 
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προσπαθούν να αντισταθμίσουν τον  κίνδυνο και να μεγιστοποιήσουν 

την αποδοτικότητα των παικτών. 

4. Είσοδος στην Αγορά. Το τελικό βήμα είναι η είσοδος στην αγορά των 

επιχειρηματικών μοντέλων ηλεκτρονικής μάθησης που έχουν 

παραχθεί. Τα πανεπιστήμια σε αυτό το στάδιο προωθούν τα προϊόντα 

τους στην αγορά, με σκοπό να τα αγοράσουν επιχειρήσεις οι οποίες θα 

τα εφαρμόσουν στην πράξη. 
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3.7 ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ CDN ΣΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ E-LEARNING. 

 

Τους βασικούς ρόλους στην ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού μοντέλου 

διακατέχουν τα δίκτυα διανομής προϊόντων και υπηρεσιών από τον 

προμηθευτή προς το καταναλωτικό κοινό. 

Ειδικότερα στην περίπτωση επιχειρηματικού μοντέλου e-learning τα 

δίκτυα διανομής ονομάζονται δίκτυα διανομής περιεχομένου (CDNs) Content 

Delivery Networks 

Τα δίκτυα CDNs είναι ειδικά δίκτυα τα οποία είναι υπεύθυνα για την 

καλύτερη και βέλτιστη μετάδοση περιεχομένου e-learning από τον πάροχο της 

γνώσης προς τον τελικό χρήστη.  

Πιο συγκεκριμένα στην αγορά της ηλεκτρονικής μάθησης τα δίκτυα 

CDNs περιλαμβάνουν: 

 

1. Φορείς των δικτύων (Network Operators) 

2. Τους παρόχους Υπηρεσιών Ζεύξης στο δίκτυο (Service 

Providers) 

3. Τους προμηθευτές περιεχομένου (Content Providers) 

 

Τα δίκτυα CDN (Content Delivery Networks)  αναπτύσσονται με 

συγκεκριμένο τρόπο ανάλογα με τους στόχους που η κάθε οικονομική μονάδα 

θέλει να επιτύχει Montalvo et al (2005).  

Ανάλογα με την στρατηγική χρήσης των δικτύων διανομής γνώσης 

στην έρευνα Montalvo et al (2005) προκύπτουν σενάρια επιτυχημένων 

επιχειρηματικών μοντέλων e-learning που το καθένα εφαρμόζει τα CDNs με 

διαφορετικό τρόπο ώστε να επιτευχθεί η χρηματοοικονομική κατανομή 

εσόδων, η τμηματοποίηση των αγορών και η ανάπτυξη επιμέρους 

συνεργασιών 

 
3.8 Πεδία εφαρμογής e-learning 

 

Με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις ο διαχωρισμός μεταξύ του 

ακαδημαϊκού και του εταιρικού τομέα αρχίζει να εξαφανίζεται με αποτέλεσμα 
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στις μέρες μας τόσο τα ακαδημαϊκά ιδρύματα όσο και οι εταιρίες να γίνονται 

πελάτες και προμηθευτές επιχειρηματικών μοντέλων e-learning. 

Η αγορά της εκπαίδευσης έχει αναπτύξει αρκετά μοντέλα ώστε να 

παράγει και να παραδίδει εκπαιδευτικά προϊόντα κάποια από τα οποία 

βασίζονται στον ακαδημαϊκό τομέα και  κάποια στον τομέα των επιχειρήσεων.  

Τα κυριότερα μοντέλα πρόσβασης στην ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

είναι: 

1. Εικονικά Πανεπιστήμια (Virtual Universities) 

2. Πανεπιστημιακά Δίκτυα (University Networks) 

3. Πανεπιστήμια Επιχειρήσεων (Corporate Universities) 

4. Πάροχοι Γνώσης ((Education Providers) 

5. Κοινοπραξίες Εκπαίδευσης (Education Consortiums) 

και αποτυπώνονται στην εικόνα 3.8 

 
Εικόνα 3.8: Πρόσβαση στην ηλεκτρονική εκπαίδευση 

Με βάση την ορολογία του ηλεκτρονικού εμπορίου μπορούμε να 

διαχωρίσουμε τρία διαφορετικά πεδία εφαρμογής της e-learning 

1) E2B = Education to Business (επιχειρησιακό e-learning) 

2) Ε2Ε = Education to Education (πανεπιστημιακό e-learning) 

3) E2C = Education to Consumer (e-learning με στόχο τον 

καταναλωτή) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται να αναπτυχθεί η βιβλιογραφική 

επισκόπηση της έρευνας.  

Το κεφάλαιο έχει σαφώς θεωρητικό προσανατολισμό, καθώς διερευνά 

την αξιολόγηση στα βασικά επιχειρηματικά μοντέλα της ηλεκτρονικής 

μάθησης με βάση την βιβλιογραφία.  

Αποτιμώνται οι βιβλιογραφικές αξιολογήσεις στα επιχειρηματικά 

μοντέλα ηλεκτρονικής μάθησης από κάθε δυνατή σκοπιά. 
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4.1 Ορισμός Αξιολόγησης 
 

Ο όρος αξιολόγηση αποδίδεται ως μια συστηματική ανάλυση και 

εκτίμηση της χρησιμότητας του αντικειμένου στο οποίο γίνεται η εστίαση. 

Ανάλογα με τον σκοπό και το αντικείμενο αξιολόγησης υπάρχουν διαφορετικοί 

μέθοδοι αξιολόγησης. 

 

4.2 Αξιολόγηση επιχειρηματικών μοντέλων e-learning 
 

Ειδικότερα στο πεδίο της αξιολόγησης επενδύσεων e-learning 

σπουδαίο ρόλο έχει το αποτέλεσμα της εφαρμογής e-learning επενδύσεων.  

Πιο συγκεκριμένα εστιάζουμε στην σύγκριση των επιχειρηματικών 

μοντέλων e-learning σε σχέση με την παραδοσιακή εκπαίδευση ώστε να 

εξαλειφθούν τα αδύνατα σημεία των e-learning επενδύσεων. 

Στην ουσία προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιχειρηματικές 

διαδικασίες σε προϊόντα e-learning, θα πρέπει να αξιολογηθεί ξεχωριστά το 

αποτέλεσμα της εκπαίδευσης (μάθησης) με την χρήση τεχνολογιών e-learning 

και ξεχωριστά οι επενδύσεις με ηλεκτρονικό επιχειρείν.  

Με λίγα λόγια το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί από δύο πλευρές την 

επιχειρηματική (e-business) και την εκπαιδευτική. 

 

4.3 Αξιολόγηση ηλεκτρονικής επιχειρηματικής δράσης 

 

Οι επιχειρηματικές δράσεις τύπου e-learning συγκαταλέγονται στο 

γενικότερο υπερσύνολο της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, οπότε και 

αρχικά εξετάζονται σε γενικότερη βάση τα κύρια στοιχεία και μοντέλα των 

ηλεκτρονικών επιχειρηματικών δράσεων. 

Υπάρχουν διάφορες μορφές των μοντέλων ηλεκτρονικής 

επιχειρηματικότητας. Στην παρούσα ενότητα θα εξεταστούν οι σημαντικότερες 

από αυτές.  

Το κοινό στοιχείο αυτών των προσεγγίσεων είναι ότι η ηλεκτρονική 

επιχειρηματικότητα αναπτύσσεται κάνοντας χρήση των τεχνολογικών 

εφαρμογών της πληροφορικής.  
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Με άλλα λόγια, η επιχειρηματικότητα χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες 

ώστε επιτύχει τους στόχους της που είναι η μεγιστοποίηση των κερδών της 

οικονομικής μονάδας.  

Είναι ευνόητο ότι τα μοντέλα αυτά αποτελούν και το βασικό 

χαρακτηριστικό στοιχείο της ηλεκτρονικής μάθησης η οποία αναπτύσσεται με 

βάση τις προτεραιότητες της κάθε επιχείρησης. 

 

4.3.1 Osterwalder & Pigneur 

Κυρίαρχη θέση στη διαδικασία της κατανομής των μοντέλων 

ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας ενέχει το μοντέλο των Osterwalder & 

Pigneur (2002). 

Το μοντέλο αυτό επιμερίζει τις δραστηριότητες της ηλεκτρονικής 

επιχειρηματικότητας σε τέσσερα επίπεδα.  

Πρόκειται για το ίδιο το προϊόν, τη σχέση με τους πελάτες , το 

μάνατζμεντ των υποδομών και τα χρηματοοικονομικά της επιχείρησης όπως 

εμφανίζεται στο διάγραμμα 4.1 

 
Εικόνα 4.1 Το μοντέλο  Osterwalder & Pigneur 

 

Κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα αποτελεί μια μοναδική διάσταση η 

οποία περιλαμβάνει επιμέρους χαρακτηριστικά τα οποία εγγυώνται την 

αποτελεσματική συμπεριφορά της επιχείρησης στην αγορά.  

Έτσι το ίδιο το προϊόν ως καινοτόμο, οφείλει να απευθύνεται σε 

συγκεκριμένη αγορά στόχο που προκύπτει από την τμηματοποίηση των 
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αναγκών του πελατολογίου, να εξασφαλίζει συγκριτικά πλεονεκτήματα, και να 

προσθέτει αξία στην συνολική αλυσίδα αξία της επιχείρησης. 

Παράλληλα οι σχέσεις με τους πελάτες οφείλουν να βασίζονται στην 

εμπιστοσύνη και στην αξιοπιστία, στην εξυπηρέτηση και σε μια 

αποτελεσματική στρατηγική πληροφόρησης. 

Από την άλλη πλευρά το μάνατζμεντ των υποδομών πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία των συνεργατών, τους διαθέσιμους πόρους και 

τις ευρύτερες ικανότητες της επιχείρησης. 

Κατά αυτό τον τρόπο το χρηματοοικονομικό επίπεδο της επιχείρησης 

διαμορφώνεται ως εξής: η διοίκηση λειτουργιών της επιχείρησης δημιουργεί 

το κόστος της επένδυσης, το ίδιο το προϊόν προσθέτει αξία στην επιχείρηση, 

ενώ η διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες δημιουργεί τα έσοδα στην ίδια 

την επιχείρηση. 

 

4.3.2 Timmers 

Εκτός όμως από τα οντολογικά στοιχεία της ευρύτερης επιχειρηματικής 

δράσης, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και μοντέλα που προσδίδουν 

βαρύτητα στα τεχνικά στοιχεία της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. 

Η εστίαση αυτών των προτάσεων βασίζεται σε συγκεκριμένες δράσεις 

που πρέπει να αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις, ώστε να ανταπεξέρχονται στον 

δύσκολο ανταγωνισμό και αυτό επιτυγχάνεται μόνο με την από-δόμηση και 

αναδόμηση της αλυσίδας αξίας της επιχείρησης. 

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι το μοντέλο του Timmers (1999)  

το οποίο προβλέπει τη χρήση μια σειρά εφαρμογών ηλεκτρονικής 

κατεύθυνσης από τη σύγχρονη επιχείρηση.  

Το μοντέλο περιλαμβάνει τις εξής εφαρμογές: 

1. Ηλεκτρονικό Κατάστημα 

2. Ηλεκτρονικές Προμήθειες 

3. Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες 

4. Ηλεκτρονικά Πολυκαταστήματα 

5. Εικονικές Κοινότητες 

6. Ηλεκτρονική εφοδιαστική αλυσίδα 

7. Πλατφόρμες συνεργασίας 

8. Ηλεκτρονικούς μεσίτες πληροφόρησης.  
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Η κατάταξη τον μοντέλων του Timmers (1999) σε σχέση με την καινοτομία του 

προϊόντος εμφανίζεται στο διάγραμμα 4.2 

 

 
Διάγραμμα 4.2: Η κατάταξη των μοντέλων του Timmers 

 

 

4.3.3 Ticoll et al (1998) 
 

Συνακόλουθα η πρόταση των Ticoll et al (1998), δεν βασίζεται τόσο 

στη χρήση συγκεκριμένων τεχνολογικών στοιχείων, αλλά στη συνθετική 

εφαρμογής τους με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών της σύγχρονης 

επιχείρησης.  

Συνεπώς το συνθετικό άθροισμα των τεχνολογικών εφαρμογών 

πληροφορικής συνιστά το δημιούργημα της ανοικτής αγοράς, στρατηγικής 

επιλογής η οποία συμβάλλει καταλυτικά στη δημιουργία αξίας της επιχείρησης 

και συνεπώς στην ανάδειξη προοπτικών για συνεργασίες, όπως φαίνεται στο 

διάγραμμα 4.3, οπότε και αποτυπώνεται ότι υψηλή αξία δημιουργείται όταν 

πολλοί προμηθευτές συνεργάζονται, ώστε να προσφέρουν κοινό προϊόν. 
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Διάγραμμα 4.3.Η κατάταξη του μοντέλου Ticoll et al 

 

4.3.4 Kaplan & Sawhney 
 

Σημαντικό είναι επίσης και το μοντέλο των Kaplan & Sawhney (2000) 

το οποίο προκρίνει τη χρήση κόμβων που κατά κύριο περιλαμβάνουν 

καταλόγους με τα προϊόντα της επιχείρησης.  

Η χρήση και η διοίκηση των ηλεκτρονικών αυτών υπηρεσιών λαμβάνει 

χώρα από τους διοικητές απόδοσης (yield managers) οι οποίοι έχουν την 

ευθύνη για την προώθηση προς τα εμπρός (αγορά) των προϊόντων της 

επιχείρησης και για τις σχέσεις της επιχείρησης με τα πίσω κλιμάκια 

(προμηθευτές-συνεργάτες).  

Παρά την απλότητα του το μοντέλο αυτό εμπεριέχει ίσως σημαντικές 

θέσεις όσον αφορά την προώθηση των προϊόντων της επιχείρησης μέσα από 

τους ηλεκτρονικούς καταλόγους. 

Συνάμα σημαντικό ρόλο κατέχουν τα μοντέλα της ηλεκτρονικής 

εμπορικής δραστηριότητας. Τα μοντέλα αυτά βασίζουν τη δυναμική τους στην 

ικανοποίηση του καταναλωτικού κοινού μέσα από τη χρήση των ηλεκτρονικών 

δικτύων. Το διαδίκτυο καταλαμβάνει καίρια θέση σε αυτά τα μοντέλα, καθώς 

αποτελεί τον κόμβο επικοινωνίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στο 

καταναλωτικό κοινό. 
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4.3.5 Rappa 
 

Το μοντέλο Rappa (2003) εντάσσει στις επιθετικές στρατηγικές της 

επιχείρησης μια σειρά από εφαρμογές ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας,  

Οι σημαντικότερες εξ αυτών προσδίδουν βαρύτητα στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο, το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί με τη χρήση υπέρ-συνδέσμων και να 

συμπεριλάβει μια σειρά από διαστάσεις που προέρχονται από το 

παραδοσιακό επιχειρείν. 

Έτσι μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών διασφαλίζονται η ανάπτυξη της 

εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης από την αρχή ως το τέλος, μέσα από 

αντιλήψεις που εντάσσουν την εμπιστοσύνη και την αμοιβαιότητα ως βασικά 

στοιχεία της επιχειρηματικότητας.  

Η γνώση και η πληροφόρηση εξελίσσονται σε βασικά μέσα επίτευξης 

των στόχων της επιχείρησης. Το ενδιαφέρον ίσως σημείο είναι ότι αυτή η 

πρόοδος λαμβάνει χώρα ως απόρροια της εκτεταμένης λειτουργίας των 

εφαρμογών της πληροφορικής.  

 
4.3.6. Hayes &Finnegan 
 
 Δεν μπορεί συνεπώς να θεωρηθεί τυχαίο ότι το μοντέλο που 

προτείνουν οι Hayes &Finnegan (2003) βασίζεται στην ιδέα της ανοικτής 

αγοράς και της συνεργασίας ως χαρακτηριστικών στοιχείων για την βελτίωση 

των όρων με τους οποίους μια επιχείρηση παράγει αξία. 

Επιπρόσθετα η συνολική θεώρηση των στοιχείων του 

μικροοικονομικού και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος μπορεί να αποβεί 

καταλυτική για την ανάπτυξη της επιχείρησης, καθώς η ηλεκτρονική 

δραστηριοποίηση συνιστά μέρος των όρων λειτουργίας των αγορών, και η 

σχέση συμβατικής και ηλεκτρονικής αγοράς βασίζεται στην αλληλεπίδραση 

και στην σχέση αγοράς και ζήτησης. 

Συνεπώς εφαρμογές όπως είναι οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι μπορούν να 

εξελιχθούν σε καίρια στοιχεία μέσα από την κατάλληλη διοίκηση των yield 

managers και να προωθήσουν αποτελεσματικές συναλλαγές για την 

οικονομική ενότητα.  
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4.3.7. Bartelt, & Lamersdorf  
 

Μια ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια αποτελεί η έρευνα των Bartelt, & 

Lamersdorf (2001), η οποία μεταξύ άλλων προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στον 

ρόλο που καλούνται να επιτελέσουν οι ενδιάμεσοι φορείς (mediators) του 

ηλεκτρονικού εμπορίου στην μετάδοση των προϊόντων, όπως φαίνεται στο 

διάγραμμα 4.4. 

 
Διάγραμμα 4.4:Ο ρόλος των ενδιάμεσων φορέων (mediators) 

 

Οι ενδιάμεσοι φορείς χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες 

(e-portals) συνδέονται τόσο με τους καταναλωτές όσο και με τις επιχειρήσεις 

με αποτέλεσμα να διευκολύνουν σημαντικά τη διακίνηση των προϊόντων, 

εικόνα 4.5 
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Εικόνα 4.5:Μοντέλο φάσης πληροφόρησης στα e-portals 

 

Τα E Portals χρησιμοποιούν τις προσφορές των επιχειρήσεων για 

διάφορα επιμέρους προϊόντα, καθώς και τις ανάγκες των καταναλωτών για 

αυτά, ώστε να συμβάλλουν στην επιμέρους ικανοποίηση των δύο μερών 

αποδίδοντας πλήρως ένα μοντέλο ανοικτής αγοράς.  

Ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο και εύρημα στο συγκεκριμένο μοντέλο 

είναι η εφαρμογή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών που έχει αποτέλεσμα την 

αμεσότητα μεταξύ πολλών αγοραστών και πολλών πωλητών ,με τις τιμές των 

αγαθών και υπηρεσιών πλήρως διαμορφωμένες από την προσφορά και την 

ζήτηση, μια εξέλιξη που συνήθως δεν είναι εύκολα εφικτή σε όρους 

συμβατικής αγορά. 

 

4.4 Επιχειρηματικές Δράσεις e-learning 
 

Τα παραπάνω μοντέλα ηλεκτρονικής επιχειρηματικής δράσης αφορούν 

τα γενικά μοντέλα ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και εφαρμόζονται από τις 

επιχειρήσεις που επιθυμούν να προωθήσουν τα προϊόντα τους στην αγορά. 

Ειδικότερα στην επόμενη ενότητα εξετάζεται η αξιολόγηση των 

μοντέλων ηλεκτρονικού επιχειρείν στην αγορά e-learning. 

 

4.4.1 Nagle & Golden 
 
 Οι Nagle & Golden (2008) εξετάζουν τους όρους με τους οποίους 

εφαρμόζονται τα ηλεκτρονικά μοντέλα επιχειρηματικής δράσης 

χρησιμοποιώντας τέσσερις επιμέρους προσεγγίσεις με διενέργεια έρευνας σε 

4 διαφορετικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά e-learning. 
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Ο επιμερισμός του μοντέλου που χρησιμοποίησαν βασίστηκε στην 

εργασία των Osterwalder et al (2005) η οποία διακρίνει την επιχειρηματική 

δράση σε τέσσερις κατηγορίες (πελάτες, χρηματοοικονομική διοίκηση, 

μάνατζμεντ υποδομών, προϊόν).  

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας η διαδικασίας ηλεκτρονικής 

μάθησης των επιχειρηματικών μοντέλων, μπορεί να επιμεριστεί σε δύο 

βασικές ομάδες.  

Στην πρώτη περιλαμβάνονται τα μοντέλα μάθησης που προσδίδουν 

βαρύτητα στη μάθηση των καταναλωτικών στάσεων και προτιμήσεων και στη 

δεύτερη τα μοντέλα ηλεκτρονικής μάθησης που εστιάζουν στη μετάδοση των 

ηλεκτρονικών όρων της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη έρευνα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

επιτυγχάνεται 1. μέσω της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες, 2. με 

την χρήση τεχνολογίας και 3. Με απτές παιδαγωγικές μεθοδολογίες.  

Ως αποτέλεσμα της ανάλυσης αυτής ένα μοντέλο επιχειρείν με βάση το 

e-learning πρέπει να ικανοποιεί και τους τρεις παραπάνω παράγοντες ώστε 

να είναι αποτελεσματικό. 

 

4.4.2 Vossen & Westerkamp  
 
 Από την άλλη πλευρά οι Vossen & Westerkamp (2007) εξετάζουν στην 

έρευνά τους πλήρως το Μοντέλο της αγοράς, το μοντέλο του ενεργητικού και 

το μοντέλο των λειτουργιών στην διάρκεια του χρόνου. 

Η έρευνα συσχετίζει τη στάση των καταναλωτών και τη στάση των 

προμηθευτών πάνω στην ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα σύμφωνα με τους 

όρους ηλεκτρονικής μάθησης . 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας τους τόσο οι καταναλωτές 

όσο και οι προμηθευτές της οικονομικής μονάδας, συνιστούν 

προσδιοριστικούς συντελεστές των όρων ανάπτυξης της ηλεκτρονικής 

μάθησης. Ενώ η κερδοφορία στις επιχειρήσεις που παρέχουν e-learning 

συμβαίνει στις περιπτώσεις που υπάρχει επανάληψη των μαθημάτων στην 

διάρκεια του χρόνου. 
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4.4.3 Martinez & Jorge 
 

Συνάμα οι Martinez & Jorge (2007), μελετούν τη σχέση ανάμεσα στα 

μοντέλα της ηλεκτρονικής μάθησης της επιχειρηματικότητας και στους όρους 

ανάπτυξης τους από τα ανώτατα ιδρύματα.  

Η προσπάθεια τους επιχείρησε να διερευνήσει τους όρους ανάπτυξης 

της ηλεκτρονικής μάθησης, με βάση τους πόρους που χρησιμοποιούν τα 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα πάνω στο γενικότερο μοντέλο 3 επιπέδων 

των Hoppe & Breitner (2004) (activity model,asset model,market model) 

Τα αποτελέσματα της έρευνας τους εμφάνισαν σημαντική 

διαφοροποίηση καθώς ανάλογα με το ίδρυμα, επιλέγεται και η χρήση των 

πόρων της ηλεκτρονικής μάθησης.  

Υπό αυτή την οπτική το λογισμικό, ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, η 

προώθηση και επικοινωνία, η διαχείριση της γνώσης, το εκπαιδευτικό 

προσωπικό κ.α. επιλέγονται με βάση τις προτεραιότητες που θέτει το κάθε 

ίδρυμα. 

Το εύρημα της συγκεκριμένης έρευνας αντανακλάται στο γεγονός ότι 

για να ικανοποιηθεί η αλυσίδα αξίας του προϊόντος e-learning θα πρέπει να 

υπάρχουν επιχειρήσεις που ενσωματώνουν πλήρεις υπηρεσίες e-learning (full 

service providers) γεγονός που δεν απαντάται σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Οπότε 

και καταλήγουμε στο γεγονός ότι τα ίδια τα πανεπιστήμια αποτελούν την πηγή 

της γνώσης την οποία μεταλαμπαδεύουν στο καταναλωτικό κοινό οι 

επιχειρήσεις. 

 

4.4.4 Brox 
 

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Brox (2007), εξετάζει το πεδίο εφαρμογής 

συνεργασιών ανάμεσα σε ανώτατα εκπαιδευτικά ινστιτούτα και σε 

επιχειρήσεις υπό το σχήμα της κοινοπραξίας, προκειμένου να επιμεριστεί το 

κόστος και με στόχο τον πολλαπλασιασμό στα οφέλη, Η εφαρμογή των 

συνεργασιών αναφέρεται σε σύγκριση με την κλασσική (πρόσωπο με 

πρόσωπο εκπαίδευση). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν σημαντικά οφέλη και για 

τα πανεπιστήμια και για τις επιχειρήσεις όσον αφορά την εφαρμογή 
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προγραμμάτων e-learning. Ειδικότερα τα συμπεράσματα της έρευνας 

υποδεικνύουν ότι υπάρχουν θετικές επιστροφές τόσο προς στην εκπαίδευση 

όσο και στην προοπτική για μελλοντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις. 

Πιο συγκεκριμένα στην συγκεκριμένη έρευνα γίνεται εκτενής ανάλυση 

κόστους - οφέλους μεταξύ της μάθησης πρόσωπο με πρόσωπο και της 

μάθησης με e-learning τα αποτελέσματα της οποίας αποδεικνύουν ότι η 

απόδοση της μάθησης με την τεχνολογία e-learning είναι πολύ πιο 

συμφέρουσα λύση μόνο στην περίπτωση εφαρμογής της σε βάθος χρόνου 

και κατά επανάληψη.  

Οπότε και ο συντελεστής ROI (Return On Investment) υπολογίζεται 

πολύ μεγαλύτερος από την μονάδα στις περιπτώσεις που η ίδια εκπαιδευτική 

διαδικασία επαναλαμβάνεται αρκετές φορές στην διάρκεια του χρόνου. 

 

4.4.5. Asfoura et al 
 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εργασία των Asfoura et al 

(2009), η οποία επιχείρησε να ταξινομήσει με οικονομικούς όρους ορισμένα 

ειδικά  τεχνολογικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης. 

Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά που μελετώνται ως προς την απόδοσή 

τους και ταξινομούνται με οικονομικούς όρους είναι: 

1. Η μέθοδος εκπαίδευσης με την χρήση Business TV 

2. Η εκπαίδευση με την χρήση εικονικής αίθουσας διδασκαλίας 

3. Τα εκπαιδευτικά videos 

4. Η μάθηση μέσω Υπολογιστή (CBT) 

5. Η μάθηση μέσω διαδικτύου (WBT) 

Αντίστοιχα τα πεδία των οποίων εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα 

όσον αφορά την μάθηση ήταν τα εξής: 

⃡ Αριστοποίηση Διαδικασίας 

⃡ Γλώσσα 

⃡ Επικοινωνιακές Δεξιότητες 

⃡ Εκπαίδευση στο Προϊόν 

⃡ Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αρχείων 
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⃡ Εξειδίκευση 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δίνονται στο διάγραμμα 4.6 και μπορούν 

να αποτελέσουν έναν σημαντικό οδηγό για την κατανόηση της 

αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων e learning. 

 
Διάγραμμα 4.6:Αποτελέσματα της Έρευνας Asfoura et al 

 

Με βάση τα αποτελέσματα είναι φανερό ότι σε όλες τις περιπτώσεις 

μάθησης η τεχνολογία CBT η WBT και τα Videos αποτελούν τις ευρύτερες 

τεχνολογίες που υιοθετούνται σε κάθε περίπτωση ηλεκτρονικής μάθησης. 

 Στον πίνακα 4.7 εμφανίζονται τα αποτελέσματα της έρευνας από την 

οικονομική τους οπτική, ως αποτέλεσμα ερωτηματολογίου που έχει τεθεί 

στους μαθητευομένους καταναλωτές.  

Το ερωτηματολόγιο συσχετίζει τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης με 

την προθυμία να αγοράς από του  τελικού καταναλωτή. 
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Πίνακας 4.8: Η οικονομική κατάταξη των μοντέλων 

 
ID  =Integration Degree, βαθμός ολοκλήρωσης 

IE  =Internet Economy, οικονομία διαδικτύου 

Basic BM =Basic Business Model Type, βασικός τύπος Business Model 

Μαύρο  =Πρώτη επιλογή του καταναλωτή 

Γκρι  =Δεύτερη επιλογή του καταναλωτή 
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4.4.6. Limayem & Cheung 
 

Η ιδιαίτερη σημασία που έχουν οι τεχνολογικές εφαρμογές 

πληροφορικής στην αποτελεσματικότητα των μοντέλων ηλεκτρονικής 

μάθησης είναι παρούσα και στη μελέτη των Limayem & Cheung (2008).  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας τους παρατηρήθηκε 

σημαντική συσχέτιση ανάμεσα  στην συνήθεια χρήσης των πλατφορμών 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και στις τεχνολογικές εφαρμογές που η κάθε 

εφαρμογή υιοθετεί. 

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα το οποίο αποδεικνύει ότι 

η πλευρά της ζήτησης υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης οφείλει να διέπεται 

από ένα σημαντικό επίπεδο εξειδίκευσης εκ των προτέρων ώστε να 

ολοκληρώνεται με επιτυχία η διαδικασία της μάθησης. 

Στην συγκεκριμένη αξιολόγηση εισέρχονται οι παράγοντες συνήθεια και 

ικανοποίηση της ανάγκης σε μάθηση οι οποίοι παίζουν σπουδαίο ρόλο στα 

αποτελέσματα της έρευνας.   

Το αποτέλεσμα της έρευνας δείχνει ότι η μέγιστη ικανοποίηση του 

εκπαιδευόμενου (πελάτης στην αγορά e-learning) υφίσταται όταν υπάρχει η 

μέγιστη χρηστικότητα του αντικειμένου στο οποίο γίνεται η εκπαίδευση. 

 

4.4.7 Fraklin et al 
 

Τα παραπάνω αποδεικνύουν την καθοριστική σημασία που έχει το 

υψηλό επίπεδο κατάρτισης όχι μόνο των υπευθύνων δημιουργίας 

ηλεκτρονικών μοντέλων εκμάθησης όσο και των εκπαιδευόμενων.  

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η αξιολόγηση με βάση την έρευνα 

των Fraklin et al (2004),η οποία προσπαθεί να φέρει εις πέρας την 

αποτελεσματική ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής μάθησης 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.  

Η αξιολόγηση διακρίνεται συνολικά σε έξη στάδια τα οποία είναι η 

επισκόπηση, ο γενικότερος σχεδιασμός, ο προγραμματισμός του κύκλου 

μαθημάτων, η ανάπτυξη του, η διδασκαλία και η εκμάθηση. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό μοντέλο 

αξιολόγησης το οποίο συμπεριλαμβάνει στοιχεία τόσο από την προσφορά 

όσο και από τη ζήτηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης.  

Η συγκεκριμένη έρευνα εστιάζει σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του 

προϊόντος e-learning και αποδίδει ένα σύνολο παραγόντων (αρχών) κλειδιά 

στα οποία πρέπει να στηρίζεται οποιοδήποτε επιχειρηματικό μοντέλο 

ηλεκτρονικής μάθησης όσον αφορά την μαθησιακή διαδικασία. 

Οι παράγοντες αυτοί είναι: 

1. Η κατασκευή της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να είναι 

τέτοια ώστε να ταιριάζει ακριβώς στο περιεχόμενο 

(αντικείμενο) της εκπαίδευσης 

2. Η υποδομές υποστήριξης των μαθητών (κανάλια διανομής 

γνώσης) πρέπει να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε ο μαθητής 

να έχει πλήρη πρόσβαση στα κανάλια διανομής καθώς και 

στους εκπαιδευτικούς πόρους. 

3. Τα συμπεράσματα μάθησης ως αποτέλεσμα της 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης πρέπει να είναι προσβάσιμα από 

κάθε άλλον μαθητή. 

4. Η τεχνολογία ανάπτυξης των e-learning μοντέλων πρέπει να 

είναι υψηλή και να υποστηρίζει πλήρως το γνωστικό 

αντικείμενο. 

 

Τέλος, τα συμπεράσματα που εξάγονται για την ανάπτυξη του ορθού 

επιχειρηματικού μοντέλου e-learning είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών της 

ομάδας, η έρευνα αγοράς για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία, ο 

επιμερισμός των διδακτικών στόχων, οι προϋποθέσεις συμμετοχής και η 

υιοθέτηση συγκεκριμένων στρατηγικών εκμάθησης.  

 Στην συγκεκριμένη αξιολόγηση μελετώνται και ποιοτικά χαρακτηριστικά 

e-learning επιλογών. 

 

4.5 Η αξιολόγησης μαθησιακής διαδικασίας του Kirckpatrick 

 

To μοντέλο του  Kirkpatrick όπως αυτό παρουσιάστηκε στην 

αναθεωρημένη του έκδοση το 1994 (αρχική το 1959), αποτελεί μια 
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συντονισμένη προσπάθεια εκτίμησης των αντιδράσεων των μαθητών που 

συμμετέχουν σε μια εκπαιδευτική διαδικασία.  

Το μοντέλο αυτό αποσκοπεί στην κατανόηση των όρων  ανάπτυξης της 

μάθησης και συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μια σειρά από 

εφαρμογές e-learning στην αγορά. 

 Όπως είναι ευνόητο το μοντέλο του Kirkpatrick, είναι ένα ιδιαίτερα 

χρήσιμο εργαλείο και στην περίπτωση αντίληψης της χρησιμότητας των 

ηλεκτρονικών μοντέλων μάθησης.  

Το μοντέλο χρησιμοποιεί συνολικά τέσσερα επίπεδα αποτίμησης της 

μαθησιακής διαδικασίας. Τα πεδία αυτά είναι τα ακόλουθα: 

 

⃡ Μελέτη της Αντίδρασης του Μαθητή 

⃡ Μάθηση, δηλαδή τη μελέτη των νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

που αποκτώνται μέσω της μάθησης 

⃡ Βελτίωση της συμπεριφοράς που προέρχεται από την απόκτηση 

της νέας γνώσης 

⃡ Αποτελέσματα στο επιχειρηματικό περιβάλλον τα οποία 

προκύπτουν μέσα από την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων 

του εκπαιδευόμενου 

 

Οι τέσσερις αυτές διαστάσεις έχουν τη δυνατότητα να συνδέσουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία με την επιχειρηματική δραστηριότητα.  

Ως αποτέλεσμα το μοντέλο έχει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την 

κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών της ηλεκτρονικής μάθησης και των 

αντίστοιχων μοντέλων της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

Εφαρμόζοντας συνεπώς το μοντέλο αξιολόγησης του Kirkpatrick 

μπορεί να μετρηθεί η αντίδραση των εκπαιδευομένων στην εκπαίδευση και να 

αξιολογηθεί η αποκτώμενη γνώση, παράγοντες που μπορούν να ρυθμίσουν 

το πεδίο εφαρμογής των επιχειρηματικών σχεδίων e-learning.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου του Kirkpatrick και ο τρόπος 

μετρήσεως τους, παρίστανται στον πίνακα 4.9 
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Πίνακας 4.9 Μοντέλο Αξιολόγησης Kirkpatrick 

Επίπεδο Εκτίμηση Περιγραφή 
Εκτίμησης και 
Χαρακτηριστικά 

Παραδείγματα και 
Μεθοδολογικά 
Εργαλεία 

Πρακτικές 
Εφαρμογές 

1 Αντίδραση Εκτίμηση των 
αντιδράσεων του 
εκπαιδευόμενου 
για το 
περιεχόμενο και 
το είδος της 
εκπαίδευσης   

Ανατροφοδότηση 

Ερωτηματολόγια, 

Προφορικές 

Αντιδράσεις 

Ευκολία στη Χρήση 

Χαμηλό Κόστος 

Ανάλυσης 

2 Μάθηση Εκτίμηση 
βελτίωσης των 
δεξιοτήτων και 
της γνώσης του 
εκπαιδευόμενου 
που προήλθαν 
από τη διαδικασία 

Τεστ Εκτίμησης 

πριν και μετά την 

ολοκλήρωση της 

εκπαίδευσης.  

Χρήση της 

Συνέντευξης 

Σχετικά εύκολη 

ανάκτηση 

συμπερασμάτων 

Λιγότερο εύκολη 

ανάκτηση για τη 

σύνθετη μάθηση 

3 Συμπεριφορά Εκτίμηση 
Βελτίωσης της 
συμπεριφοράς 
του εργαζομένου 
μέσα στην 
επιχείρηση. 

Παρατήρηση και 

χρήση συνέντευξης 

ώστε να 

κατανοηθούν τα 

αποτελέσματα 

Απαραίτητη 

Προϋπόθεση είναι η 

συνεργασία του 

εκπαιδευόμενου 

4 Αποτελέσματα Εκτίμηση των 
επιστροφών που 
λαμβάνει το 
επιχειρηματικό 
περιβάλλον 

Μέσα από τη 

χρήση σύγχρονων 

διοικητικών 

σχημάτων  

Εύκολη εφαρμογή 

στους 

μεμονωμένους 

εργαζομένους, 

δυσκολίες στα 

σύνολα 

Διαδικασία υψηλής 

ευθύνης 
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Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, μπορεί να εξαχθεί το 

συμπέρασμα ότι το μοντέλο του Kirkpatrik μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

ολοκληρωμένο, καθώς περιλαμβάνει όλα τα βασικά στάδια της μαθησιακής 

διαδικασίας.  

Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της μάθησης σε πραγματικό χρόνο 

καθώς και μετά την ολοκλήρωση της, προσφέρει μια σειρά από 

πλεονεκτήματα στο υπόδειγμα αυτό. 

 Παράλληλα η ευελιξία του μοντέλου η οποία επιτρέπει στην κάθε 

επιχείρηση να το εφαρμόζει με βάση τις ιδιαίτερες της ανάγκες αποτελεί 

επίσης ένα καθοριστικό στοιχείο του.  

 

4.6 Το Μοντέλο Kirkpatrick στην Αξιολόγηση E Learning Business 
Models 

 

Η χρήση αυτού του τρόπου αξιολόγησης στην εκτίμηση των μοντέλων 

ηλεκτρονικής εκμάθησης επιχειρηματικότητας μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

ενδεδειγμένη.  

Ακόμη και σε εκτιμήσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούν ολόκληρο το 

μοντέλο αξιολόγησης Κirkpatrick, δηλαδή και τις τέσσερις διαστάσεις του, η 

χρήση μέρους του παρέχει σημαντική καθοδήγηση για την αντίληψη της 

σημασίας που έχει για την οικονομική μονάδα η ηλεκτρονική μάθηση (Peak & 

Berge, 2006).  

Τo πλέον δύσκολο ίσως στοιχείο είναι το τέταρτο επίπεδο εκτίμησης, 

καθώς απαιτείται η ανάπτυξη μιας συγκροτημένης προσπάθειας από όλη την 

επιχειρηματική μονάδα, προκειμένου να καταστεί κατανοητή η επίδραση της 

ηλεκτρονικής μάθησης στην αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησης.   

Είναι ωστόσο ενδιαφέρον το γεγονός ότι το μοντέλο του Kirkpatrick 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο εκτίμησης των διαδικασιών ηλεκτρονικής 

μάθησης σε πεδία όπως είναι η βελτίωση των πωλήσεων, η αύξηση της 

παραγωγικότητας, οι αποτελεσματικές επενδύσεις κ.α.  

Θα μπορούσε ωστόσο να υποστηριχθεί ότι η χρήση του μοντέλου 

αυτού έχει πεπερασμένο χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι κάθε σκέλος της 

διαδικασίας εκτιμάται μεμονωμένα και στατικά και δύσκολα 

αναπροσαρμόζεται σε ενδεχόμενες μεταβολές. 
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Το μαθησιακό μοντέλο του Kirckpatrick συμπληρώνει ο Phillips (2002) 

εισάγοντας και 5ο στάδιο-βήμα αξιολόγησης βάση του συντελεστή ROI αφού 

φυσικά έχει γίνει η ανάλυση του μαθησιακού μοντέλου του Kirckpatrick. Μια 

τέτοιου είδους συνολικής αξιολόγησης αποτυπώνεται στο διάγραμμα 4.10 

 
Διάγραμμα 4.10:Η αξιολόγηση του μοντέλου μάθησης με τον συντελεστή ROI 

 

4.4.8 Breitner, Hoppe 
 

 Στην συγκεκριμένη έρευνα αξιολόγησης επενδύσεων e-learning 

αξιολογείται πλήρως το μοντέλο e-learning επιχείρησης στην τρισδιάστατη του 

μορφή (Market Model, Activity Model, Asset Model) 

 Το αποτέλεσμα της έρευνας αποτυπώνει τους κρίσιμους παράγοντες 

επιτυχίας για τις επενδύσεις e-learning.  Πιο συγκεκριμένα: 

• Κάθε μοντέλο και υπό-μοντέλο θα πρέπει να σε μια επιχειρηματική 

δράση e-learning πρέπει να προσδιοριστεί επακριβώς. 

• Το κοινό στόχος καθώς και ο τομέας της αγοράς θα πρέπει να 

επιλεχθεί προσεκτικά. 

• Η επένδυση πρέπει να στοχεύει σε μεσοπρόθεσμη και 

μακροπρόθεσμη μεγιστοποίηση των κερδών, ώστε να 

ελαχιστοποιούνται τα κόστη και να μεγιστοποιείται η κερδοφορία. Η 

κερδοφορία (P) σε σχέση με τα κόστη (C) και τα έσοδα (R) 

λαμβάνοντας υπόψη την  πιθανότητα (p) σε επιτόκιο (i) στην διάρκεια 

του χρόνου (tκ) δίνεται από την σχέση 4.11 
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Σχέση 4.11 Η κερδοφορία P στην διάρκεια του χρόνου  
 

• Η μείωση του κόστους επιτυγχάνεται με επίκεντρο στις βασικές 

διαδικασίες της επιχείρησης και με τις συνεργασίες (outsourcing). 

• Η επαναχρησιμοποίηση συστημάτων e-learning σε μεγάλη κλίμακα 

αποτελεί μια μεγάλη πιθανότητα για μείωση του κόστους και 

μεγιστοποίηση των εσόδων. 

• Οι εισροές των εσόδων πρέπει να γίνονται τόσο με άμεσο όσο και με 

έμμεσο τρόπο, ανάλογα με το μοντέλο των διαδικασιών μιας 

επιχείρησης e-learning. 

• Εξαιτίας της ραγδαίας μεταβολής στο  περιβάλλον e-learning, θα 

πρέπει η κάθε επιχείρηση να μπορεί να προσαρμοστεί και να 

υιοθετήσει το κάθε νέο επιχειρηματικό μοντέλο που είναι στο 

προσκήνιο. 

• Οι επιχειρηματικές δράσεις e-learning, είναι επιτυχημένες όταν 

συμπεριλαμβάνουν συνοχή στην οργανωτική τους δομή, και 

λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές, οικονομικές και τεχνικές 

παραμέτρους των καιρών. 

• Οι τρίτοι που διαφημίζονται είναι έτοιμοι να πληρώσουν για διαφήμιση 

κυρίως  σε προϊόντα που έχουν αυξημένες πωλήσεις. 

• Πολύ εξειδικευμένες εφαρμογές CBT, όπως εξομοιωτές πτήσεων 

πωλούνται από παρόχους full service σε υψηλές τιμές αλλά σε 

περιορισμένο κοινό στόχο (target group) καταναλωτών. 

• Τα έσοδα από πωλήσεις CBT σε ευρύ κοινό προέρχονται από 

πωλήσεις σε χαμηλές τιμές σε ευρύ κοινό στόχο καταναλωτών. 

• Η εφαρμογές WBT, δεν υποστηρίζονται μόνο από εσωτερικά δίκτυα, 

αλλά και από online χρήστες στο διαδίκτυο, οπότε και δημιουργούνται 

οικονομίες κλίμακας, με αποτέλεσμα τις συνεργασίες μεταξύ των 

παρόχων και την μείωση του κόστους σε πολύ μεγάλη κλίμακα 

εσόδων. 
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Η αναλογία μεταξύ κόστους οφέλους γίνεται σε κάθε μοντέλο με την 

μεθοδολογία της αξιολόγησης 6 σημείων του Phillips(2002) με βάση 

τον πίνακα 4.12 και την εικόνα 4.13 
Πίνακας 4.12 Η μεθοδολογία αξιολόγησης 6 σημείων του Phillips 

 
 

 
Εικόνα 4.13: Η συνολική μέθοδος αξιολόγησης 
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4.4.9 Angelou, Economides 
 

 Στην συγκεκριμένη έρευνα εισάγεται η ανάλυση με ROs (Real Option 

Analysis) ως παράγοντας λήψης επιχειρηματικής απόφασης. 

Η έννοια της ανάλυσης Real Options αποδίδεται  ως: ο παράγοντας 

εκείνος που δίνει το δικαίωμα της λήψης μιας επιχειρηματικής απόφασης, 

ώστε ένας manager: 

1. να αναβάλει(defer) 
2. να υλοποιήσει σε στάδια (stage) 

3. να εξερευνήσει (explore) 

4. να αναθέσει σε τρίτο την ανάπτυξη (outsource developement) 
5. να εγκαταλείψει (abandon) 

6. να μειώσει (contract) 

7. να επεκτείνει (expand) 

8. να αναθέσει σε τρίτους εξολοκλήρου(outsource operation) 

 μια επένδυση 

Στόχος της αξιολόγησης αυτής είναι να  μελετηθούν μέσω της 

ανάλυσης ROs ποιοι παράμετροι μιας επένδυσης e-learning πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν ώστε η επένδυση να έχει το μικρότερο δυνατό ρίσκο και την 

μεγαλύτερη απόδοση σε οικονομικό επίπεδο. 

Η ανάλυση ROs βασίζεται σε ποσοτική ανάλυση μετρήσιμων και μη 

μετρήσιμων δεδομένων. Η ανάλυση στην συγκεκριμένη έρευνα περιλαμβάνει 

μετρήσιμους οικονομικούς παράγοντες, παράγοντες μείωσης ρίσκου και μη 

μετρήσιμους παράγοντες όπως την δυνατότητα εφαρμογής της επένδυσης σε 

στάδια (CSI, Capability Interest of staging the investment), τις αδιευκρίνιστες 

επιλογές ανάπτυξης (NCO, no clarified growth options) και κόστη ευελιξίας και 

προσαρμογής (CSF, cost of systems flexibility-modularity). 

Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης ROs, εξάγονται τα κατάλληλα 

σενάρια υλοποίησης μιας επένδυσης σε e-learning. Η συγκεκριμένη 

μεθοδολογία αξιολόγησης αποτυπώνεται στο διάγραμμα 4.14
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Διάγραμμα 4.14:Μεθοδολογία Αξιολόγησης Oikonomides-Angelou
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Η επεξήγηση των παραγόντων μείωσης ρίσκου αποτυπώνεται στο διάγραμμα 

4.15 

 
Διάγραμμα 4.15:Παράγοντες Μείωσης Ρίσκου 

 

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας με την χρήση των Real 

Options μπορεί να απαντήσει  σε ερωτήματα λήψης επιχειρηματικής 

απόφασης για επενδύσεις με το χαμηλότερο δυνατό ρίσκο όπως:  

• Ποια είναι η κατάλληλη χρονική περίοδος για είσοδο στην αγορά 

• Σε ποια κλίμακα θα πραγματοποιηθεί η είσοδος 

• Ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος να ρυθμιστεί η επένδυση ώστε να 

μειωθεί το ρίσκο και να μεγιστοποιηθεί η κερδοφορία 
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Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της μεθόδου δίνει πραγματικές απαντήσεις 

στα ερωτήματα που τίθενται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αποτελεί ένα 

μεθοδολογικό εργαλείο για την λήψη των κατάλληλων στρατηγικών 

αποφάσεων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της επένδυσης σε προϊόντα e-

learning. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5 
ΑΝΑΛΥΣΗ PEST ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας αποσαφηνίζονται ορισμένα βασικά 

χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται προκειμένου να 

καταστεί κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνει χώρα η  διερεύνηση του 

εμπειρικού σκέλους της εργασίας.  

Με άλλα λόγια το κεφάλαιο παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά της 

μεθόδου που χρησιμοποιείται μετέπειτα για την δημιουργία ενός συνολικού 

επιχειρηματικού σχεδίου e-learning.  

Το γενικότερο συμπέρασμα που εξάγεται με την μέχρι τώρα 

διερεύνηση είναι ότι σε κάθε βιβλιογραφική αξιολόγηση στα μοντέλα 

επιχειρηματικών δράσεων e-learning, ένας σημαντικός παράγοντας είναι το 

γενικότερο πολιτικό, οικονομικό κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον.  

Υπό αυτό το πρίσμα στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται η μέθοδος PEST 

για την Ελληνική πραγματικότητα 

  

 5.1 H ΑΝΑΛΥΣΗ PEST, γενικά Στοιχεία 

 

Η ανάλυση PEST αποτελεί μια διαδικασία με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη κατανόηση των στοιχείων ενός ευρύτερου 

περιβάλλοντος.  
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Το περιβάλλον που αναλύεται αποτελείται από τέσσερις επιμέρους 

διαστάσεις. Οι διαστάσεις αυτές είναι οι εξής (Παπαδάκης, 2002): 

° P (Πολιτική) 

° E (Οικονομική) 

° S (Κοινωνική) 

° T (Τεχνολογική) 

 

Η συγκεκριμένη ανάλυση λαμβάνει χώρα, με σκοπό να κατανοηθούν 

αποτελεσματικότερα οι παραπάνω διαστάσεις οι οποίες επιδρούν στην τελική 

συμπεριφορά μιας μεταβλητής. Συνήθως η μεταβλητή αυτή είναι μια 

επιχειρηματική μονάδα, ένα προϊόν ή οτιδήποτε άλλο.  

Η προσδιοριζόμενη μεταβλητή εξετάζεται με βάση τα στοιχεία που 

προκύπτουν από την ανάλυση του περιβάλλοντος και εξάγονται τα 

συνακόλουθα συμπεράσματα. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η ανάλυση 

PEST αναπτύσσεται με σκοπό να υπάρξει μια σαφής κατανόηση της 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην επιλεγμένη μεταβλητή και στο εξωτερικό 

περιβάλλον, εντός του οποίο αναπτύσσεται. 

 

5.2 Το Πεδίο Εφαρμογής 

 

Το αντικείμενο που εξετάζεται με την ανάλυση PEST, είναι τα 

επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Στόχος είναι να καταστεί 

κατανοητό το περιβάλλον της εφαρμογής επενδύσεων στην αγορά e-learning 

στην ελληνική επικράτεια.  

Το ευρύτερο περιβάλλον αναφέρεται στην ελληνική πραγματικότητα και 

στους όρους, που δύναται να ενισχυθεί η προοπτική ίδρυσης ή λειτουργίας 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά e-learning.  

 
5.3. Το Πολιτικό Περιβάλλον 

 

Το πολιτικό περιβάλλον στην Ελλάδα μπορεί να χαρακτηριστεί με βάση 

τα ακόλουθα στοιχεία: 
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° Σε επίπεδο κυβέρνησης, μπορεί να κατανοηθεί η δυναμική της 

κεντρικής διοίκησης για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Παρά το κλίμα αστάθειας που έχει 

επιφέρει η ένταξη της χώρας στον Μηχανισμό Στήριξης του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

παρατηρείται μια γενικευμένη τάση για βελτίωση των όρων 

ανάπτυξης της ηλεκτρονικής πραγματικότητας (e-government, 

ηλεκτρονικές δημόσιες διαβουλεύσεις). 

° Όπως έχει υποστηριχτεί και παραπάνω βασικό στοιχείο των 

τεχνολογικών εφαρμογών πληροφορικής είναι η μείωση του 

λειτουργικού κόστους για την αντίστοιχη επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Τα μέτρα αναδιάρθρωσης που έχουν ληφθεί 

από την ελληνική κυβέρνηση τους τελευταίους είκοσι μήνες 

υποδεικνύουν προς την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα μια 

σαφή εύνοια. Αυτό δημιουργεί σημαντικά θετικές συνθήκες όσον 

αφορά την πραγματοποίηση επενδύσεων λόγω της μείωσης του 

εργατικού και ασφαλιστικού κόστους. Επίσης η ευελιξία στις 

εργασιακές σχέσεις έχει επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις. Τα 

στοιχεία αυτά μπορούν να συνδυαστούν εύκολα με το 

ηλεκτρονικό επιχειρείν σε μαθησιακές διαδικασίες. 

° Αυτό μπορεί να συμβεί ως απόρροια της βαρύτητας που δίνεται 

τον τελευταίο καιρό στο ηλεκτρονικό επιχειρείν (επιδοτούμενα 

προγράμματα digi-content, digi-retail, ηλεκτρονική 

συνταγογράφηση). Η βαρύτητα προς την ηλεκτρονική 

επιχειρηματικότητα, μέσα από την κατάλληλη επιλογή των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι μια ευκαιρία που έχουν οι 

ελληνικές επιχειρηματικές μονάδες ώστε να αντιμετωπίσουν τον 

διεθνή ανταγωνισμό. 

° Τα διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα e-learning μπορούν υπό 

αυτό το πρίσμα να αναπτυχθούν μέσα από συνεργασίες 

επιχειρήσεων που έχουν κάθετη ή οριζόντια σχέση μεταξύ τους. 

Ο συνεργατικός αυτός προσανατολισμός μπορεί να λάβει τη 

μορφή ηλεκτρονικών δικτύων συνεργασίας, μέσα από τα οποία 
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οι επιχειρήσεις θα παρέχονται ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές 

διαδικασίες. 

° Εκτός από την εφαρμογή των μοντέλων ηλεκτρονικής 

επιχειρηματικότητας οι συνεργασίες αυτές, μπορούν να 

παρέχουν σημαντικές βελτιώσεις στους τρόπους με τους 

οποίους δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια η 

εφαρμογή συνεργατικών προγραμμάτων εκμάθησης, μπορεί να 

λάβει και τη μορφή καινοτομικής παραγωγής ιδεών. 

° Η μεγάλη ευκαιρία ωστόσο που παρέχει το πολιτικό περιβάλλον 

στην ανάπτυξη των μοντέλων ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας 

είναι η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη. Η μεταρρύθμιση του 

Καλλικράτη (Νόμος 3852/2010), μεταφέροντας σημαντικές 

διοικητικές αρμοδιότητες στους δήμους και στις περιφέρειες 

μπορεί να λειτουργήσει ως ένα μέσο ενίσχυσης των 

προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης. 

° Η εξέλιξη αυτή μπορεί να λάβει χώρα μέσα από την ανάπτυξη 

ενός πλαισίου συνεργασιών ανάμεσα στις επιχειρήσεις και 

στους τοπικούς φορείς, με σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων. Η χρηματοδότηση τους μπορεί να λάβει χώρα από 

τους αποθεματικούς πόρους των συνεργαζόμενων 

επιχειρήσεων καθώς και από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 

Αναφοράς. Το υπάρχον πολιτικό περιβάλλον ευνοεί αυτή την 

κίνηση η οποία θα βελτιώσει σημαντικά τις προοπτικές 

απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων από ευρύ κοινό. 

 

5.4 Το Οικονομικό Περιβάλλον 

 

Το οικονομικό περιβάλλον που στην ελληνική επικράτεια, αναμφίβολα 

χαρακτηρίζεται από μια γενικευμένη ύφεση. Η ύφεση αυτή, είναι αφενός 

απόρροια της έντονης χρηματοοικονομικής κρίσης που έπληξε την παγκόσμια 

οικονομική κοινότητα το 2008, και αφετέρου αναπτύχθηκε λόγω της έντονης 

δημοσιονομικής κρίσης της ελληνικής οικονομίας.  
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Βασικό χαρακτηριστικό του προβλήματος ήταν η ένταξη της χώρας 

στον μηχανισμό στήριξης, και η λήψη των επακόλουθων μέτρων οικονομικής 

πολιτικής. 

 Συνοπτικά το οικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας, μπορεί να 

προσδιοριστεί με όρους της ανάπτυξης των μοντέλων ηλεκτρονικής 

επιχειρηματικότητας ως εξής: 

 

° Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην επιχειρηματική 

δραστηριότητα τα οποία απορρέουν από την εκτεταμένη αύξηση 

της φορολογίας. Τα προβλήματα αυτά συνοδεύονται από την 

πτώση της αγοραστικής δύναμης πάρα πολλών νοικοκυριών. 

Ως αποτέλεσμα το οικονομικό κλίμα επιδεινώνεται, τα συνολικά 

έσοδα και κέρδη των επιχειρήσεων παρουσιάζουν μείωση και οι 

επιχειρήσεις δύσκολα προβαίνουν σε νέες επενδύσεις. 

° Το ζητούμενο στοιχείο είναι ωστόσο η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων 

και υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις προκειμένου να αντισταθμίσουν 

τις ραγδαίες οικονομικές εξελίξεις απαντούν με μείωση του 

κόστους, συνεργασίες και συγχωνεύσεις, γεγονός που συντελεί 

στην βέλτιστη απόδοση ενός σχεδίου επένδυσης σε e-learning 

όπως έχει αναφερθεί. 

° Με άλλα λόγια τα επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικής 

μάθησης, μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα μέσο 

αντιμετώπισης της κρίσης από τις ελληνικές επιχειρήσεις που 

εστιάζουν στην εκπαίδευση με την παραδοσιακή της μορφή.  

° Μια σημαντική στρατηγική που μπορούν να ακολουθήσουν οι 

ελληνικές επιχειρήσεις είναι η συνεργασία με τα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ώστε η ανταλλαγή γνώσης και 

πληροφόρησης στο πεδίο της ηλεκτρονικής 

επιχειρηματικότητας, να συμβάλλει στη βελτίωση του 

επιχειρηματικού κλίματος. 

° Η εξέλιξη αυτή μπορεί να προέλθει διαμέσου της ανάπτυξης 

πιλοτικών προγραμμάτων ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. Τα 
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προγράμματα αυτά, θα αναπτυχθούν μέσα από μια προσπάθεια 

εφαρμογής των μοντέλων ηλεκτρονικής μάθησης και των 

μοντέλων ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας τα οποία είναι 

προϊόντα έρευνας και τεχνολογίας των ελληνικών 

πανεπιστημίων. 

° Μέσα από την πρακτική του “learning by doing” οι επενδύσεις 

στο ηλεκτρονικό επιχειρείν με εστίαση την μάθηση μπορούν να 

αναπτυχθούν στις ίδιες τις επιχειρήσεις με στόχο την 

εκπαίδευση των στελεχών τους ώστε να βελτιωθούν οι 

λειτουργικές διαδικασίες τους και συνεπώς να υπάρξει 

εντατικοποίηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

 

 

5.5 Το Κοινωνικό Περιβάλλον. 

 

Το κοινωνικό περιβάλλον της ελληνικής επικράτειας μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ένας θετικός παράγοντας υποδοχής των μοντέλων e-

learning. Η παραπάνω διατύπωση στηρίζεται στο ότι ο ελληνικός 

πληθυσμός εμφανίζει μια σταθερά αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών 

εκπαίδευσης, ενώ από την άλλη πλευρά ο αριθμός των ζεύξεων των 

νοικοκυριών με το διαδίκτυο ολοένα και αυξάνεται.  

Ως αποτέλεσμα βελτιώνεται σε σημαντικό βαθμό η προοπτική 

απόκτησης νέων δεξιοτήτων, που θα ωθήσουν τον πληθυσμό να 

εφαρμόσει τα ηλεκτρονικά μοντέλα μάθησης. 

 Χαρακτηριστικά στοιχεία του ελληνικού κοινωνικού περιβάλλοντος, που 

μπορούν να συνδεθούν με τα μοντέλα της ηλεκτρονικής μάθησης είναι τα 

ακόλουθα: 

 

° Το ποσοστό του πληθυσμού που ακολουθεί σπουδές 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μάλιστα σε επίπεδο 

μεταπτυχιακών σπουδών δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
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αμελητέο. Συνεπώς υπάρχει ένα διαθέσιμο εργατικό 

δυναμικό το οποίο μπορεί να ανταπεξέλθει στην εφαρμογή 

αυτών των μοντέλων και παράλληλα να βελτιώσει την 

αποτελεσματικότητα τους. 

° Η νέα γενιά αποκτά πολύ νωρίτερα τις δεξιότητες που 

απαιτούνται για την τεχνολογική εφαρμογή των υπηρεσιών 

πληροφορικής. Αυτό έχει ως συνέπεια να απαιτείται πολύ 

λιγότερος χρόνος για την εκπαίδευση της στο μέλλον με 

χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής. 

° Παράλληλα σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το γεγονός ότι 

καθίσταται ολοένα αντιληπτό από την πλειονότητα του 

πληθυσμού ότι απαιτείται η χρήση των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών για τον εκσυγχρονισμό της ποιότητας του 

παραγόμενου προϊόντος και ιδιαίτερα ο εξωστρεφής 

προσανατολισμός που πρέπει να αποκτούν οι επιχειρήσεις 

που στοχεύουν στη μακροημέρευση τους. 

° Ένα καίριο επίσης σημείο διαφοροποίησης για την ανάπτυξη 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά του e-

learning είναι ότι διαφορετικές μερίδες του πληθυσμού 

δέχονται ευπρόσδεκτα να συμμετάσχουν σε προγράμματα 

είτε ηλεκτρονικής είτε ακόμη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

° Επιπρόσθετα σημαντική θέση ενέχει το ότι αρκετοί είναι οι 

Έλληνες καταναλωτές που πλέον προτιμούν να αγοράζουν 

προϊόντα και υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου. Αυτό 

συμβαίνει και μεταξύ των επιχειρήσεων που έχουν κάθετη ή 

οριζόντια σχέση μεταξύ τους μέσω της λειτουργίας των 

εφοδιαστικών αλυσίδων τους.  

° Εναλλακτικά διατυπωμένο το στοιχείο που έχει σημασία 

είναι ότι το ελληνικό κοινωνικό περιβάλλον δεν μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως αρνητικό στην προοπτική υιοθέτησης και 

εφαρμογής ηλεκτρονικών μοντέλων μάθησης. 

° Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι η σχετικά αυξημένη ανεργία και 

ιδιαίτερα αυτή των νέων επιστημόνων που σε ορισμένες 



 

 71 
 

περιοχές της χώρας ξεπερνά το 30% μπορεί να λειτουργήσει 

ως ένας αποτρεπτικός παράγοντας για την εφαρμογή 

καινοτόμων λύσεων επιχειρηματικής δράσης.  

 

5.6 Το Τεχνολογικό Περιβάλλον 

 

Το τεχνολογικό περιβάλλον στην ελληνική επικράτεια όσον αφορά την 

πληροφορική και το διαδίκτυο, μπορεί να λάβει θετικές και μόνο διαστάσεις. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνολογικής υπόστασης είναι τα ακόλουθα: 

 

° Σημαντική αύξηση του ρυθμού παραγωγής καινοτομιών και 

ευρεσιτεχνιών ιδιαίτερα στα πεδία της ηλεκτρονικής και της 

πληροφορικής. Η συνεισφορά των ελληνικών πανεπιστημίων και 

των ινστιτούτων είναι ιδιαίτερα σημαντική σε αυτή την εξέλιξη 

καθώς μέσα από τη συνεχή έρευνα, παραγάγουν προϊόντα και 

υπηρεσίες τα οποία μπορούν να διοχετευθούν στην αγορά και 

να κάνουν τη διαφορά. 

° Παράλληλα δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις οι οποίες συνεχώς 

επενδύουν στην καινοτομία, στην έρευνα και στην ανάπτυξη. 

Μέρος αυτής της διαδικασίας είναι φυσικά η εφαρμογή μοντέλων 

ηλεκτρονικής προώθησης των προϊόντων τους στην αγορά, 

αλλά και η παροχή ηλεκτρονικής εκπαίδευσης προς τα στελέχη 

τους. 

° Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις της ελληνικής επικράτειας 

χρησιμοποιούν ως έναν βασικό παραγωγικό συντελεστή τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή.  Ενώ από την άλλη τα περισσότερα 

νοικοκυριά έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 

στο διαδίκτυο. 

° Τα τελευταία δέκα χρόνια γίνεται μια προσπάθεια ανάπτυξης της 

ευρυζωνικότητας ώστε οι Έλληνες να έχουμε άμεση πρόσβαση 

στο διαδίκτυο σε υψηλές ταχύτητες με μειωμένο 

τηλεπικοινωνιακό κόστος. 
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° Από την μεριά της κινητών επικοινωνιών τα τελευταία τρία 

χρόνια υπάρχει ραγδαία αύξηση στην προτίμηση του 

καταναλωτικού κοινού για υπηρεσίες mobile internet. 

° Πλέον καθημερινά ζητήματα του μέσου Έλληνα όπως απόκτηση 

διπλώματος οδήγησης και η εκπαίδευση του σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης γίνεται με την βοήθεια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και διαδικτύου. 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν το τεχνολογικό περιβάλλον στην Ελλάδα 

κρίνεται πλέον ικανό και αποτελεί πρόσφορο έδαφος ώστε να αναπτυχθούν 

πλήρως τα μοντέλα επιχειρηματικότητας στην αγορά e-learning. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

6 
ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΣΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στο έκτο κεφάλαιο της εργασίας αποσαφηνίζονται ορισμένα βασικά 

χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η δημιουργία ενός συγκεκριμένου και σαφούς τρόπου 

αξιολόγησης των επιχειρηματικών δράσεων ηλεκτρονικής μάθησης. 

 Το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιείται είναι η ανάλυση SWOT 

για κάθε βιβλιογραφική αξιολόγηση με σκοπό την εξαγωγή συγκεκριμένων 

συμπερασμάτων. 
 
6.1 ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT: Γενικά Στοιχεία 

 

Η ανάλυση SWOT αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο μέσο για τη 

διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης δραστηριοτήτων  .(Porter, 2003)  

Αναλυτικότερα πρόκειται για ένα χρήσιμο μεθοδολογικό εργαλείο 

αναγνώρισης των Δυνάμεων (Strengths) και Αδυναμιών (Weaknesses) του 

ζητήματος που εξετάζεται και προσδιορισμού των Ευκαιριών (Opportunities) 

και Απειλών (Threats) που χαρακτηρίζουν το κάθε εγχείρημα. 

Μέσα από την εφαρμογή αυτής της ανάλυσης καθίσταται εφικτή η 

αξιολόγηση της οργανωτικής δομής του κάθε ζητήματος, καθώς και η 

ευρύτερη σύγκριση, με ομοειδείς δραστηριότητες. 
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6.2 Πεδίο Εφαρμογής 

 

Το πεδίο εφαρμογής της ανάλυσης SWOT στο εμπειρικό σκέλος της 

εργασίας  βρίσκεται στην αξιολόγηση των βασικών μοντέλων ηλεκτρονικής 

επιχειρηματικότητας με διαδικασίες ηλεκτρονικής μάθησης. 

Συνολικά αναλύονται οι δεκαπέντε μελέτες ηλεκτρονικής 

επιχειρηματικότητας σε προϊόντα e-learning, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί 

στο κεφάλαιο της βιβλιογραφικής επισκόπησης της εργασίας.  

Τα μοντέλα αναλύονται με βάση τις τέσσερις διαστάσεις της ανάλυσης 

SWOT και επιχειρείται να καταστεί κατανοητή η χρησιμότητα τους για τη 

λειτουργία του πεδίου της ηλεκτρονικής μάθησης. 

Τα μοντέλα της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας σε προϊόντα e-

learning τα οποία παρουσιάζονται με βάση την βιβλιογραφία, εξετάζονται 

σύμφωνα με την προοπτική εφαρμογής τους στην πράξη. 

 

6.3 Osterwalder & Pigneur 

 

Δυνατά Σημεία: 

- Η δυναμική σχέση που αναπτύσσει το συγκεκριμένο μοντέλο με 

τη λειτουργία της ηλεκτρονικής αγοράς 

- Η πρόσληψη της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας της 

ηλεκτρονικής συναλλαγής ως καθοριστικών παραγόντων για την 

αλυσίδας αξίας της επιχείρησης. 

- Η έμφαση στην αποτελεσματική τοποθέτηση των κεφαλαίων της 

επιχείρησης 

Αδύνατα Σημεία 
- Η μη ενασχόληση του μοντέλου με την επίδραση των εξωγενών 

παραγόντων της επιχείρησης στη λειτουργία της 

- Η αδυναμία σύνδεσης του μάνατζμεντ των υποδομών της 

επιχείρησης με τις υποδομές των αγορών δραστηριοποίησης 

Ευκαιρίες 

- Το μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε αναπτυγμένες όσο 

και σε αναπτυσσόμενες οικονομίες 

Απειλές 
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- Αυτό το μοντέλο πιθανώς να θεωρηθεί ως ξεπερασμένο όταν οι 

συνθήκες της αγοράς και του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης 

της επιχείρησης υπερκαλύψουν τις δυνατότητες της. 

 

 

6.4 Timmers 

 

 

Δυνατά Σημεία 

- Δυναμικές Εφαρμογές για τη σύγχρονη επιχείρηση που της 

επιτρέπει να μετατρέπει τις τεχνολογικές εφαρμογές 

πληροφορικής σε συγκριτικά πλεονεκτήματα 

Αδύνατα Σημεία 

- Η αποτελεσματικότητα της επιχειρηματικής δράσης βασίζεται σε 

σημαντικό βαθμό στην ηλεκτρονική αξιοπιστία των κάθετα και 

οριζόντια εμπλεκόμενων φορέων της εφοδιαστικής αλυσίδας της 

επιχείρησης 

- Η διαδικασία λήψης αποφάσεων μπορεί να διαταραχθεί από το 

χαμηλό βαθμό συνεργασίας. 

Ευκαιρίες 

- Το μοντέλο του Timmers μπορεί να εφαρμοστεί από εταιρίες 

που έχουν αναπτύξει ένα σταθερό δίκτυο συνεργατών με 

αποτέλεσμα να βασίζονται σημαντικά στην αξιοπιστία τους. 

- Υπό αυτό το πρίσμα μπορεί να αναπτυχθεί μια σημαντική 

πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με δεδομένες τις εκροές 

του μοντέλου. 

Απειλές 

- Με δεδομένο ότι το μοντέλο εξαρτάται από το βαθμό 

αποτελεσματικότητας των παρόχων γνώσης είναι ευνόητο ότι οι 

διαταραχές που αντιμετωπίζει κάθε ένας από αυτούς επηρεάζει 

την αποτελεσματικότητα του. 

- Με άλλα λόγια το μοντέλο είναι ευάλωτο στις γενικότερες 

διαταραχές της οικονομικής δραστηριότητας. 
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6.5 Ticoll et al 

 

Δυνατά Σημεία 

- Η άμεση σύνδεση των στοιχείων της ηλεκτρονικής 

επιχειρηματικότητας με τους όρους λειτουργίας της πραγματικής 

οικονομίας 

- Πρόκειται για ένα δημιούργημα στο πρότυπο της ανοικτής 

αγοράς το οποίο χρησιμοποιεί ευρέως τη στρατηγική 

πληροφόρησης ώστε να αναπτύσσεται αποτελεσματικά η 

επιχείρηση. 

- Το μοντέλο δίνει επίσης έμφαση στις συνεργασίες της 

επιχείρησης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των 

προϊόντων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. 

Αδυναμίες 

- Η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα με βάση το συγκεκριμένο 

μοντέλο ενδεχομένως να υστερεί αν ο ανταγωνισμός επενδύσει 

μεταγενέστερα επιπλέον στην τεχνολογία και την πληροφορική. 

Ευκαιρίες 

- Το μοντέλο μπορεί να θεωρηθεί ως μια λύση εφαρμόσιμη όχι 

μόνο από τις ηλεκτρονικές αγορές αλλά και από τις συμβατικές 

αγορές 

- Το μοντέλο μπορεί να λειτουργήσει ως ένα σύγχρονο μέσο 

κατανόησης της λειτουργίας των ηλεκτρονικών αγορών 

 

Απειλές 

-  Η βασική απειλή του συγκεκριμένου υποδείγματος είναι ότι 

μπορεί να μην καταφέρει να ακολουθήσει τις συνεχείς 

αναβαθμίσεις των τεχνολογικών εφαρμογών πληροφορικής στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο και στην ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα. 

 

6.6 Kaplan and Sawhney 

 

Δυνατά Σημεία 
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- Η απόδοση σημαντικών ευθυνών στους διοικητές απόδοσης, 

οριοθετεί τους όρους ανάπτυξης της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας 

- Η συνεχής χρήση των ηλεκτρονικών καταλόγων και η ανανέωση 

τους αποτελεί ένα καίριο στοιχείο διαφοροποίησης για τη 

δραστηριοποίηση της οικονομικής μονάδας 

Αδυναμίες 

- Οι αδυναμίες προκύπτουν μέσα από μια διαφορετική οπτική 

γωνία  και αναφέρονται στον πιθανό υπέρ-συγκεντρωτισμό των 

διοικητών απόδοσης 

- Επίσης η μονότονη έμφαση στην προώθηση των προϊόντων 

από ηλεκτρονικούς καταλόγους μπορεί να οδηγήσει στην 

απώλεια συμβατικών πελατών για την επιχείρηση. 

Ευκαιρίες 

- Το παρόν υπόδειγμα μπορεί να εφαρμοστεί από επιχειρήσεις 

που προσδίδουν βαρύτητα στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση 

Απειλές. 

- Το μοντέλο δεν προβλέπει μια συνεχή χρήση των ηλεκτρονικών 

και των συμβατικών μέσων ικανοποίησης της ζήτησης από την 

επιχείρηση. 

- Συνεπώς μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες του καταλόγου 

πελατών των οικονομικών ενοτήτων. 

 
 
6.7 Rappa 

 

Δυνατά Σημεία 

- Η βαρύτητα που αποδίδεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο ανοίγει 

νέους δρόμους για την ενίσχυση στη ρευστότητα της 

επιχείρησης 

- Η συνεχής βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα από τις 

εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου, εντάσσει την 

αμοιβαιότητα, τη συνεργασία και την αποτελεσματικότητα στο 

πλαίσιο των λειτουργιών της επιχείρησης 
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Αδυναμίες 

- Οι αδυναμίες παραπέμπουν στις αδυναμίες του προηγούμενου 

μοντέλου, καθώς απαιτείται συνεχής ειδίκευση των διοικητικών 

στελεχών. 

- Επίσης ελλοχεύει ο κίνδυνος διαταραχών στο σύστημα της 

επιχείρησης μέσα από στρεβλώσεις που προέρχονται από τη 

στάση των προμηθευτών. 

Ευκαιρίες 

- Οι ευκαιρίες του συγκεκριμένου μοντέλου βασίζονται στο ότι 

συνιστά αυθύπαρκτά ένα μέσο επιπλέον μάθησης για το 

καταναλωτικό κοινό. 

Απειλές. 

- Το μοντέλο βασίζεται σε αποκλειστικό βαθμό στις λειτουργίες 

της πληροφορικής. 

- Το μοντέλο μπορεί να απειληθεί από αντίστοιχα που 

προβλέπουν λειτουργία του συστήματος με βάση την επίδραση 

του από τη συμβατική οικονομία και από την συμβατική αγορά. 

 

 

6.8 Hayes & Finnegan 

 

Δυνατά Σημεία 

- Προώθηση της ιδέας της ανοικτής αγοράς και της συνεργασίας 

- Ένταξη της βαρύτητας που έχει για τη συνολική 

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης η λειτουργία του 

μακροοικονομικού περιβάλλοντος 

Αδυναμίες 

- Σχετική ασάφεια του ρόλου που έχουν οι διοικητές απόδοσης 

στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών καταλόγων 

Ευκαιρίες 

- Οι ευκαιρίες του συγκεκριμένου υποδείγματος απορρέουν μέσα 

από τη δημιουργία ενός πλαισίου το οποίο βασίζεται στη 

συνεργασία και στην αλληλεπίδραση ηλεκτρονικών και 

συμβατικών αγορών. 
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- Ως αποτέλεσμα γίνεται ευκολότερη η απόκτηση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Απειλές 

- Η μόνη ίσως απειλή που μπορεί να υποστηριχθεί ότι 

χαρακτηρίζει τη λειτουργία του συγκεκριμένου μοντέλου είναι να 

μην λειτουργήσει αποτελεσματικά σε οικονομίες μικρής κλίμακας 

. 

 

6.9 Bartel t& Lamersdof 

 

Δυνατά Σημεία 

- To βασικό πλεονέκτημα του συγκεκριμένου μοντέλου 

ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας είναι η βαρύτητα που 

προσδίδει στη λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

- Υπό αυτή την οπτική σημαίνοντα ρόλο στην ηλεκτρονική 

διακίνηση των προϊόντων της επιχείρησης καλούνται να 

επιτελέσουν οι ενδιάμεσοι φορείς που δραστηριοποιούνται στο 

πεδίο μεταξύ της επιχείρησης και των καταναλωτών. 

Αδυναμίες 

- Η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης εξαρτάται σε σημαντικό 

βαθμό από την αποτελεσματικότητα των ενδιάμεσων φορέων. 

Ευκαιρίες 

- Ta e portals μπορούν να βελτιώσουν την παραπάνω αδυναμία, 

καθώς η ανάπτυξη τους, παρέχει τη δυνατότητα στην επιχείρηση 

να ελέγξει το τελικό αποτέλεσμα της δράσης των ενδιάμεσων 

επαγγελματιών 

- Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες και η διενέργεια των ηλεκτρονικών 

δημοπρασιών συμβάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων κοινωνικής 

εμπιστοσύνης ανάμεσα στην επιχείρηση και στο καταναλωτικό 

κοινό. 

Απειλές. 

- Συνακόλουθα η πλέον χαρακτηριστική απειλή που προκύπτει 

από την εστίαση σε αυτό το μοντέλο είναι ότι ενδεχομένως η 
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επιχείρηση να απομακρυνθεί από ευκαιρίες της συμβατικής 

αγοράς. 

 

Τα παραπάνω μοντέλα μπορούν να ενταχθούν στην ευρύτερη 

κατηγορία των μοντέλων ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. Στην συνέχεια 

εξετάζονται τα σημαντικότερα επιχειρηματικά μοντέλα e-learning που 

προκύπτουν από την βιβλιογραφική επισκόπηση της εργασίας.  

 

6.10 Nagle & Golden 

 

Δυνατά Σημεία 

- Η μαθησιακή δυναμική των μοντέλων ηλεκτρονικής 

επιχειρηματικότητας επιμερίζεται σε συγκεκριμένες δράσεις της 

οικονομικής μονάδας 

- Παράλληλα αναπτύσσεται ένας ιδιαίτερα σημαντικός 

επιμερισμός ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τόσο τη σημασία των 

μοντέλων ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας για την 

ικανοποίηση των καταναλωτών, όσο και για τη βελτίωση των 

όρων διάχυσης της ηλεκτρονικής γνώσης 

Αδυναμίες 

- Η ηλεκτρονική μάθηση είναι ένα πεδίο το οποίο αναπτύσσεται 

αποκλειστικά στην συγκεκριμένη αγορά και δεν λαμβάνεται 

υπόψη η επίδραση που έχει στους εκπαιδευόμενους το 

εξωτερικό περιβάλλον 

Ευκαιρίες 

- Η αξιολόγηση που προτείνεται με βάση αυτό το μοντέλο, 

δημιουργεί ένα αποτελεσματικό πλαίσιο κατανόησης για τις 

ανάγκες των καταναλωτών 

Απειλές. 

- Σημαντική απειλή για την αποτελεσματικότητα του μοντέλου 

αυτού, όσον αφορά την αξιολόγηση των στοιχείων ηλεκτρονικής 

επιχειρηματικότητας είναι η μη πρόσληψη των στοιχείων του 

εξωτερικού περιβάλλοντος και των τεχνολογικών εξελίξεων. 
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6.11 Vossen & Westerkamp 
 
Δυνατά Σημεία 

- Βασικός προσδιοριστικός συντελεστής  της συγκεκριμένης 

προσπάθειας αξιολόγησης είναι η κατηγοριοποίηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας με βάση τους προμηθευτές και τους 

καταναλωτές 

- Ως αποτέλεσμα η μελέτη των εκπαιδευομένων μπορεί να δώσει 

στοιχεία για την αποτελεσματικότερη κατανόηση και μεταβολή 

στην λειτουργία του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. 

Αδυναμίες 

- Η ηλεκτρονική μάθηση αναπτύσσεται με όρους εσωτερικού 

περιβάλλοντος και δεν λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα 

επίδρασης του εξωτερικού περιβάλλοντος στη μαθησιακή 

διαδικασία 

Ευκαιρίες 

- Η χρήση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία μπορεί να αποβεί καταλυτική στην παροχή 

σημαντικής εκπαίδευσης. 

Απειλές. 

- Ίσως η σημαντικότερη απειλή του συγκεκριμένου μοντέλου είναι 

η απουσία ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με αντικείμενο τη 

γενικότερη λειτουργία της αγοράς, καθώς και του περιβάλλοντος 

δραστηριοποίησης της επιχείρησης. 

 
6.12 Martinez & Jorge 
 
Δυνατά Σημεία 

- Η σύνδεση της ανάπτυξης μοντέλων ηλεκτρονικής 

επιχειρηματικότητας και της μαθησιακής τους ανάπτυξης από τα 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

- Η πρόσθετη σύνδεση της επιτυχίας των μοντέλων ηλεκτρονικής 

μάθησης επιχειρηματικότητας με τους πόρους που διαθέτουν τα 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
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- Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός αναδεικνύεται ως ένα καθοριστικό 

στοιχείο της λειτουργίας των προγραμμάτων ηλεκτρονικής 

επιχειρηματικότητας 

Αδυναμίες 

- Η απουσία της αγοράς από τη συγκεκριμένη προσπάθεια 

αξιολόγησης μπορεί να δημιουργήσει παρερμηνείες στην 

αποτελεσματικότητα του κάθε μοντέλου 

Ευκαιρίες 

- Το μοντέλο αυτό ρίχνει φως στον καίριο ρόλο που μπορούν να 

έχουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στη διαμόρφωση και στην 

κατανομή της ηλεκτρονικής γνώσης. 

- Κατά συνέπεια ανοίγει το πεδίο για τη σύσφιξη της συνεργασίας 

ανάμεσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις  στο 

πεδίο της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

Απειλές. 

- Το μόνο τρωτό σημείο του συγκεκριμένου μοντέλου είναι ότι 

πιθανώς οι εκπαιδευόμενοι να λαμβάνουν υπέρ-πληροφόρηση 

γνώσεων οπότε να μην είναι σε θέση να επιλέξουν. 

 

6.13 Brox 

 

Δυνατά Σημεία 

- Προς την ίδια κατεύθυνση με βάση το παραπάνω μοντέλο 

καθώς υποστηρίζεται ότι η κοινοπραξία ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχει ευεργετικά 

οφέλη για την ηλεκτρονική μάθηση 

- Τα οφέλη που αναδεικνύονται από την έρευνα του συγγραφέα 

παρέχουν σημαντικές εγγυήσεις για την επιτυχία του e learning 

Αδυναμίες 

- Η απουσία της αγοράς και σε αυτό το μοντέλο περιορίζει το 

αντικείμενο της μάθησης 

Ευκαιρίες 
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- Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αποκομίσουν σημαντικές 

δεξιότητες για τις συνεργασίες τις οποίες μπορούν να 

αναπτύξουν στη διάρκεια της καριέρας τους 

Απειλές. 

- Ενδεχομένως αυτή η προσπάθεια εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

ενός μοντέλου ηλεκτρονικής μάθησης να αποκλείει τη σύνδεση 

αυτών των πρακτικών με τις μορφές της πραγματικής αγοράς. 

 

6.14 Asfoura et al 

 

Δυνατά Σημεία 

- Αξιολογούνται με οικονομικούς όρους μια σειρά από 

διαφορετικές πρακτικές ηλεκτρονικής μάθησης. 

- Τα ευρήματα του μοντέλου μπορούν να διαμορφώσουν μια 

σημαντική στρατηγική για το ποιες τεχνολογίες θα 

χρησιμοποιηθούν  στην εφαρμογή επενδύσεων e-learning 

Αδυναμίες 

- Η έρευνα δεν λαμβάνει υπόψη τη σημασία που μπορεί να έχει 

κάθε διαφορετική μορφή ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τους 

shareholders της επιχείρησης 

Ευκαιρίες 

- Μέσα από τη μελέτη των ευρημάτων της έρευνας μπορεί να 

αναπτυχθούν προσπάθειες για βελτίωση των ηλεκτρονικών 

διαδικασιών μάθησης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 

δυσκολεύονται να βρουν πόρους χρηματοδότησης 

- Επίσης από τα ευρήματα της έρευνας, οι μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να ανασυντάξουν τα πλάνα 

ηλεκτρονικής μάθησης που προσφέρουν. 

Απειλές. 

- Παρά την αρτιότητα της προσπάθειας η έρευνα θα μπορούσε να 

συμπεριλάβει σε ένα βαθμό τη σημασία των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των εκπαιδευόμενων στην 

αποτελεσματικότητα των επιμέρους μορφών ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης 
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6.15 Limayem & Cheung 

 

Δυνατά Σημεία 

- Το μοντέλο παρέχει σημαντική πληροφόρηση για τις θετικές 

επιδράσεις που δέχεται ο εκπαιδευόμενος όσον αφορά τη 

βελτίωση των δεξιοτήτων του. 

- Επίσης καθίσταται κατανοητή η ανθρωποκεντρική διάσταση των 

επιχειρηματικών μοντέλων ηλεκτρονικής μάθησης. 

Αδυναμίες 

- Η έρευνα δεν εστιάζει καθόλου τη σχέση ανάμεσα στα μοντέλα 

της ηλεκτρονικής μάθησης και στην κατανόηση των όρων 

λειτουργίας των ηλεκτρονικών αγορών. 

Ευκαιρίες 

- Το γεγονός ότι η έρευνα αποδεικνύει πως η ζήτηση υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης διαμορφώνεται από το επίπεδο 

κατάρτισης των εκπαιδευόμενων δημιουργεί σημαντικές 

συνθήκες κατανόησης των όρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

- Υπό αυτό το πρίσμα οι επιχειρήσεις και τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα που προσφεύγουν στην ανάπτυξη των προγραμμάτων 

ηλεκτρονικής μάθησης μπορούν να αναδιαμορφώσουν σε 

σημαντικό βαθμό τα προγράμματα τους ώστε να υλοποιείται η 

μέγιστη δυνατή επιτυχία τους. 

Απειλές. 

- Η έρευνα θα μπορούσε να δώσει περαιτέρω βαρύτητα στα 

δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευόμενων ώστε να αναδειχθεί 

περισσότερο η σχέση ανάμεσα στο φύλο, την ηλικία, την 

επαγγελματική εμπειρία κ.α. Μια  τέτοια εξέλιξη θα συνέβαλε 

ακόμη περισσότερο στην αξιολόγηση των e business models 

 

6.16 Fraklin et al 

 

Δυνατά Σημεία 
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- To πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο ίσως αυτής της προσπάθειας 

είναι ότι παρέχει σημαντική πληροφόρηση για την επιτυχία ενός 

μοντέλου ηλεκτρονικής μάθησης 

- Η πληροφόρηση αυτή παρέχεται μέσα μια μελέτη έξη σταδίων 

του προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης το οποίο διερευνά τα 

επιμέρους χαρακτηριστικά τόσο των εκπαιδευόμενων όσο και 

των εκπαιδευτών 

- Η έρευνα επίσης λαμβάνει υπόψη μια σειρά από παράγοντες 

της διαμόρφωσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως 

είναι ο καθορισμός των εκπαιδευτικών στόχων, οι στρατηγικές 

εκμάθησης κ.α. 

Αδυναμίες 

- Παρά την αναμφίβολη επικαιρότητα της η έρευνα δεν λαμβάνει 

υπόψη της τη σημασία που έχει για την επιτυχία ενός 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος επιμέρους στοιχεία του 

εξωτερικού περιβάλλοντος 

Ευκαιρίες 

- Η προσπάθεια αυτή αποδεικνύει ότι τα προγράμματα 

ηλεκτρονικής μάθησης της επιχειρηματικότητας είναι ζωτικής 

σημασίας για την ανάπτυξη της σύγχρονης οικονομικής 

δραστηριότητας. 

- Συνεπώς η έρευνα παρέχει σημαντική πληροφόρηση τόσο 

στους υπευθύνους των πανεπιστημιακών τμημάτων όσο και 

στους υπευθύνους των επιχειρήσεων που σχεδιάζουν και 

υλοποιούν ηλεκτρονικά προγράμματα μάθησης. 

Απειλές. 

- Αν και πρόκειται για μία εκ των σημαντικότερων ερευνών που 

αξιολογούνται με βάση την ανάλυση SWOT αξίζει να σημειωθεί 

ότι θα πρέπει να υποστηριχτεί από επιμέρους στοιχεία για το 

γενικότερο εξωτερικό περιβάλλον 

 

6.17 Hoppe & Breitner 

 

Δυνατά Σημεία 
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- Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται συγκεκριμένο μοντέλο της 

έρευνας, το οποίο παρέχει σημαντική ενημέρωση για την 

επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα στην αποτελεσματικότητα 

των ηλεκτρονικών μοντέλων επιχειρηματικότητας 

- Ως αποτέλεσμα τόσο οι άνθρωποι (καθηγητές, μαθητές) όσο και 

ο εξοπλισμός (βιβλιοθήκες, υπολογιστές), προσλαμβάνονται ως 

καίριοι προσδιοριστικοί συντελεστές της αποτελεσματικότητας 

ενός ηλεκτρονικού προγράμματος μάθησης 

Αδυναμίες 

- Η έρευνα δεν λαμβάνει υπόψη της τη βαρύτητα της αγοράς στην 

αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών εγχειρημάτων μάθησης. 

Ευκαιρίες 

- Οι εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να αναμορφώσουν τη στάση 

τους πάνω στη λειτουργία αυτών των προγραμμάτων ώστε να 

βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα τους. 

- Διαμέσου αυτής της βελτίωσης μπορεί να αυξηθεί τόσο η 

αποδοτικότητα αυτών των προγραμμάτων όσο και ο αριθμός 

των ατόμων που επιθυμούν να μετάσχουν στις διαδικασίες τους. 

Απειλές. 

- Η έρευνα προκειμένου να ενισχύει την ευρωστία των 

αποτελεσμάτων της θα μπορούσε να συμπεριλάβει στους 

κόλπους της τη σημασία των διαφορετικών μορφών 

χρηματοδότησης των ηλεκτρονικών προγραμμάτων μάθησης. 

 

6.18 Angelou, Economides 
 
Δυνατά Σημεία 
 

° Το δυνατότερο σημείο το παρόντος μοντέλου είναι ότι συνδέει 

την επένδυση της e learning διαδικασίας με τη μεγιστοποίηση 

της αξίας της. Μέσα από την χρήση των μοντέλων των Real 

Options το μοντέλο καταφέρνει να τονίσει τη σημασία που έχει η 

επένδυση σε εφαρμογές e learning 
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° Επιπρόσθετα η χρήση της μεθόδου Analytic Hierarchy Process 

ενσωματώνει μια σειρά από διαφορετικούς προσδιοριστικούς 

συντελεστές (ενσώματα, ασώματα στοιχεία, επιμέρους κίνδυνοι) 

στην τελική αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος. Ως 

αποτέλεσμα το μοντέλο έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει την 

προοπτική μελέτης και αξιολόγησης των επενδύσεων e learning 

και την λήψη των κατάλληλων στρατηγικών αποφάσεων. 

° Η εφαρμογή της μεθόδου αυτής μπορεί να ανατροφοδοτεί την 

επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παροχή προϊόντων e-

learning συνεχώς για την εκάστοτε λήψη απόφασης.  

 

Αδυναμίες 

° H αδυναμία του συγκεκριμένου μοντέλου έγκειται στο γεγονός 

ότι είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστούν οι μη μετρήσιμοι 

συντελεστές (ποιοτικά χαρακτηριστικά) στην οποιαδήποτε 

ανάλυση ρίσκου, με κοινούς παρονομαστές από διαφορετικούς 

ερευνητές. 
Ευκαιρίες 

° Το μοντέλο των Angelou & Economides (2008), μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί έμπρακτα σε πολλές περιπτώσεις. Μια σειρά 

αγορές και περιβάλλοντα που επιδιώκουν την επένδυση σε e 

learning μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μοντέλο αυτό 

μελετώντας την αύξηση της επενδυτικής τους θέσης και αξίας 

° Το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε διάφορα project 

συνεργασιών ανάμεσα σε επιχειρήσεις. Η ευρεία θεματική του 

έχει τη δυνατότητα να μελετήσει την ανάπτυξη της 

αποτελεσματικότητας επενδύσεων σε e learning που 

αναπτύσσονται από δίκτυα επιχειρήσεων. 

 
Απειλές. 

° Η βασική απειλή του μοντέλου, όσον αφορά την προοπτική 

εφαρμογής του, είναι η τυχόν εμφάνιση  αστάθμητων και μη 
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μετρήσιμων τυχαίων παραγόντων κατά τη διαδικασία της 

υλοποίησης του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

7 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στο έβδομο κεφάλαιο της έρευνας συνοψίζονται τα συμπεράσματα που 

εξάγονται από την βιβλιογραφική επισκόπηση στα επιχειρηματικά μοντέλα e-

learning.  

Οπότε και παρουσιάζεται μια σύγκλιση των απόψεων όσον αφορά τους 

προσδιοριστικούς συντελεστές που μετέχουν στην υλοποίηση μοντέλου 

επιχειρηματικότητας στην ηλεκτρονική εκπαίδευση. 
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7.1 Η διπλή οπτική γωνία της αξιολόγησης 
 

Η αναλυτική μελέτη κάθε βιβλιογραφικής μεθόδου ανάπτυξης-

αξιολόγησης και εφαρμογής επιχειρηματικών μοντέλων e-learning καθώς και 

η κοινή λογική συγκλίνουν στο γεγονός ότι η αξιολόγηση των επιχειρηματικών 

μοντέλων ηλεκτρονικής μάθησης ακολουθεί μια δυσδιάστατη λογική. α) την 

αξιολόγηση από την μεριά του περιεχομένου της ίδιας της μάθησης (μοντέλο 

αξιολόγησης μαθησιακής διαδικασίας του Kirkpatrick) και β) την αξιολόγηση 

της συνολικής επένδυσης σε e-learning από την επιχειρηματική της πλευρά. 

Οπότε και κατά αυτόν τον τρόπο εισάγονται ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια 

στην μεθοδολογία αξιολόγησης. 

Το προτεινόμενο μοντέλο επιχειρηματικής δράσης θεωρεί  defacto ότι η 

οικονομική μονάδα θα έχει φροντίσει ώστε να έχει την αποτελεσματικότερη 

μαθησιακή διαδικασία σύμφωνα με το μοντέλο Kirkpatrick στην διάρκεια του 

χρόνου.  

Η επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου μπορεί να πραγματοποιηθεί 

χρησιμοποιώντας και εφαρμόζοντας την γνώση και τις κατάλληλες 

εκπαιδευτικές διαδικασίες που προκύπτουν από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, 

μιας και η μάθηση και η εκπαίδευση αποτελεί τον κυρίως στόχο κάθε 

πανεπιστημιακής μονάδας.  

Με βάση την παραδοχή αυτή, το προτεινόμενο επιχειρηματικό μοντέλο 

e-learning  αποκτά μονοδιάστατη υπόσταση που αφορά στις δράσεις από την 

επιχειρηματική τους σκοπιά. 

 

7.2 Το προτεινόμενο μοντέλο: θεωρητικό σκέλος 

 

Το προτεινόμενο μοντέλο που παρατίθεται, βασίζεται στα θετικά σημεία 

των βιβλιογραφικών αξιολογήσεων που παρουσιάστηκαν παραπάνω, 

αποφεύγοντας να αρνητικά τους χαρακτηριστικά.  

Το μοντέλο που παρουσιάζεται θεωρεί ως δεδομένο, ότι η επένδυση σε 

e learning εφαρμογές μπορεί να λειτουργήσει ως μια καταλυτική διαδικασία η 

οποία δημιουργεί πρόσθετα συγκριτικά πλεονεκτημάτων στις οικονομικές 

μονάδες.  
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Η μεθοδολογία ανάπτυξης του μοντέλου αποτυπώνεται σε συμφωνία 

με το γενικότερο επιχειρηματικό μοντέλο ηλεκτρονικής εκπαίδευσης έχει ήδη 

αναφερθεί στο κεφάλαιο 3 (Hoppe G. Breitner M.,2004) το οποίο συνοψίζεται 

στα εξής υπό-μοντέλα α)αγοράς β)μοντέλο ενεργητικού και γ) μοντέλο 

διαδικασιών. 

Εξετάζοντας το μοντέλο της αγοράς βασικοί ρυθμιστικοί παράγοντες 

στο επενδυτικό σχέδιο είναι η προσφορά και η ζήτηση, γεγονός που 

αντικατοπτρίζει τους πελάτες και τους προμηθευτές.  

Οπότε όσον αφορά τους προμηθευτές η καλύτερη δυνατή περίπτωση 

για επιτυχείς διαδικασίες e-learning είναι οι συνεργασίες μεταξύ των 

προμηθευτών για την παραγωγή από κοινού του γνωστικού αντικειμένου που 

ζητάται από τους πελάτες Ticoll et al (1998).  

Από την άλλη το κανάλι διανομής της παραγόμενης γνώσης θα 

προκύπτει μέσω πλήρους ολοκλήρωσης της αλυσίδας αξίας όπως προκύπτει 

από τον Timmers (1999) με  χρήση ειδικών σύγχρονών πλατφορμών 

συνεργασίας τα λεγόμενα e-hubs 4.3.4 (Kaplan & Sawhney,2000) και την 

χρήση κάθε δυνατού μέσου δικτυακής και μη ολοκλήρωσης σε νέες και 

καινοτόμες τεχνολογίες Rappa (2003). Έτσι τo βέλτιστο κανάλι διανομής της 

γνώσης προς το καταναλωτικό κοινό σύμφωνα με τους Bartelt, & Lamersdorf 

(2001) είναι το κανάλι των ενδιάμεσων (mediators) που στην συγκεκριμένη 

περίπτωση θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως e-portals για την 

εκπαίδευση.  

Η επιτυχημένη ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα σε προϊόντα e-learning 

συμβαίνει σύμφωνα με τους Nagle T. Golden G. (2007), όταν αποδίδεται 

έμφαση στις σχέσεις με τους πελάτες, όταν υπάρχει καινοτομία και όταν 

εφαρμόζονται απτές παιδαγωγικές μέθοδοι, γεγονός που μπορεί να 

διασφαλιστεί με άμεσες και έμμεσες επαφές και συμφωνίες με τους τελικούς 

πελάτες, προσδίδοντας τους επιπλέον αξία σε αυτό που ήδη έχουν 

αποφασίσει να αγοράσουν.  

Σύμφωνα με την έρευνα των Μartinez & Jorge (2007)  κλειδί σε μια 

επένδυση e-learning είναι το ίδιο το εκπαιδευτικό προσωπικό καθώς και η 

υλικοτεχνική υποδομή, γεγονός που συμβάλει στην δημιουργία του 

επιχειρηματικού μοντέλου που προτείνεται. 
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Όσον αφορά την κερδοφορία η επένδυση θα πρέπει να έχει το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος με την υψηλότερη δυνατή τελική αξία για το 

καταναλωτικό κοινό σε χαμηλές τιμές για το ευρύ καταναλωτικό κοινό και σε 

υψηλές τιμές για συγκεκριμένες διαδικασίες μάθησης (π.χ. εξομοιωτές 

πτήσης) με συνεχείς αναμεταδόσεις της παραγόμενης γνώσης σε βάθος 

χρόνου, Brox (2007). 

Το προτεινόμενο μέσο διδασκαλίας σύμφωνα με την έρευνα Asfoura et 

al (2009)  πρέπει να είναι το διαδίκτυο (Web Based Training) με ταυτόχρονη 

χρήση των εκπαιδευτικών δικτυακών video. Το κανάλι διανομής της γνώσης 

πρέπει να στηρίζεται στην λογική Β2C ενώ τα έσοδα να προκύπτουν από 

άμεσες πωλήσεις στους τελικούς πελάτες με στόχο την μέγιστη ικανοποίηση 

του τελικού χρήστη καταναλωτή στο αντικείμενο μάθησης Limayem & Cheung 

(2008). 

Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε 

να τηρούνται οι τέσσερις βασικοί παρόντες επιτυχίας του Fraklin et al (2004): 

1 Η κατασκευή της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να είναι τέτοια 

ώστε να ταιριάζει ακριβώς στο περιεχόμενο (αντικείμενο) της 

εκπαίδευσης 

2 Η υποδομές υποστήριξης των μαθητών (κανάλια διανομής γνώσης) 

πρέπει να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε ο μαθητής να έχει πλήρη 

πρόσβαση στα κανάλια διανομής και στους εκπαιδευτικούς πόρους. 

3 Τα συμπεράσματα μάθησης ως αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής 

πρέπει να είναι προσβάσιμα από κάθε άλλον μαθητή. 

4 Η τεχνολογία ανάπτυξης των e-learning μοντέλων πρέπει να είναι 

υψηλή και να υποστηρίζει πλήρως το γνωστικό αντικείμενο. 

 

Τέλος η συνολική αποτίμηση της επένδυσης θα πρέπει να μετρηθεί και 

να αποτυπωθεί με τον συντελεστή ROI σε προϊόντα e-learning σύμφωνα με 

την μέθοδο αξιολόγησης του Phillips (2002), ενώ κατά την διάρκεια 

λειτουργίας του μοντέλου θα πρέπει να λαμβάνονται στρατηγικές αποφάσεις 

με την συνεχή ανατροφοδότηση από την μέθοδο αξιολόγησης των Angelou, 

Economides (2008)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

8 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΣΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ E-LEARNING 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στο όγδοο κεφάλαιο της εργασίας επιχειρείται η δημιουργία ενός 

μοντέλου επιχειρείν σε διαδικασίες e-learning βασισμένο στο γενικό και 

προτεινόμενο μοντέλο που παράγεται στο κεφάλαιο 7 

Πιο συγκεκριμένα αποδίδεται πιθανό μοντέλο επιχειρηματικής δράσης 

με διαδικασίες e-learning στην σύγχρονη ελληνική οικονομική πραγματικότητα 
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8.1 Εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου 
  
 Ο συγγραφέας της παρούσας έρευνας δραστηριοποιείται ενεργά ως 

επιχειρηματίας στον κλάδο της πληροφορικής και ειδικότερα στην κάθετη 

δημιουργία δυναμικών δικτυακών τόπων, ηλεκτρονικών καταστημάτων και 

διαδικτυακών πυλών portals.  

Η εμπειρία αυτή σε διαδικασίες ηλεκτρονικού επιχειρείν σε συνδυασμό 

με την βιβλιογραφική ανασκόπηση δίνει την δυνατότητα για την παραγωγή και 

δημιουργία συγκεκριμένου μοντέλου ηλεκτρονικού επιχειρείν στην αγορά του 

e-learning. 

 Το συγκεκριμένο μοντέλο βασίζεται στην ιδέα της ανοιχτής 

διαδικτυακής αγοράς, όπου τόσο οι πελάτες-εκπαιδευόμενοι όσο και οι 

πάροχοι της γνώσης βρίσκονται από κοινού στην παγκόσμια αγορά μέσω του 

διαδικτύου.  

Στην ουσία πρόκειται για μια διαδικτυακή πύλη γνώσης (e-learning 

portal) η οποία λειτουργεί ανοιχτά για όλους ως ηλεκτρονικός μεσίτης 

γνώσεων  από κάθε εκπαιδευτικό ή εκπαιδευτικό ίδρυμα ανά τον κόσμο προς 

κάθε ενδιαφερόμενο μαθητή. Το συγκεκριμένο μοντέλο ακολουθεί το γενικό 

πρότυπο της υπηρεσίας e-bay.  

 Οι προμηθευτές γνώσης (πανεπιστήμια, ιδρύματα, φροντιστήρια, 

μεμονωμένοι καθηγητές) εγγράφονται δωρεάν με σκοπό να παράσχουν την 

γνώση τους με το καλύτερο δυνατό μέσο παρέχοντας πληροφορίες ως προς 

την εξειδίκευσή τους και τα γνωστικά τους αντικείμενα σε κάθε γλώσσα που 

αυτοί μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. 

 Οι πελάτες που θέλουν να εκπαιδευτούν εγγράφονται χωρίς συνδρομή 

στο διαδικτυακό portal και τοποθετούν με απτές διαδικασίες το θέμα στο 

οποίο ζητούν να εκπαιδευτούν. 

 Κάθε προμηθευτής γνώσης λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα με τις 

συγκεκριμένες απαιτήσεις τον πελατών και αποδίδει τις ανάλογες προσφορές 

για τον κάθε πελάτη ξεχωριστά.  

Στη συνέχεια ο πελάτης αποφασίζει με ποιον ή ποιους προμηθευτές 

γνώσης πρόκειται να συνεργαστεί βλέποντας ακόμη και το ιστορικό των 
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επιτυχημένων μαθημάτων του προμηθευτή ή ακόμη και την ταξινόμηση και 

βαθμολογία του (rating) από τους υπόλοιπους μαθητές ανά τον κόσμο. 

Έχοντας όλες αυτές τις πληροφορίες ο καταναλωτής είναι σε θέση να 

πληρώσει online, την έναρξη διαδικασίας εκπαίδευσης του. 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα η ίδια η online πλατφόρμα  εκπαίδευσης 

ζητά από τον τελικό καταναλωτή να αξιολογήσει με βαθμίδα από το ένα εώς 

το δέκα τον προμηθευτή τόσο για το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης όσο και για 

τις διαδικασίες, γεγονός που ταξινομεί αυτόματα τον κάθε προμηθευτή 

γνώσης στην καρτέλα του.  

Έτσι όταν κάποιος νέος πελάτης επιλέγει με ποιον προμηθευτή θα 

συνεργαστεί να μπορεί να κατηγοριοποιεί τους ίδιους τους προμηθευτές 

ανάλογα με την απόδοσή τους, ή ακόμα και να κάνει αυτόματα ανάλυση 

κόστους οφέλους ανάμεσα σε πολλούς προμηθευτές. 

Άρα με το προτεινόμενο σχέδιο επένδυσης υλοποιείται η ανοιχτή 

αγορά σε πλήρη και ελεύθερο ανταγωνισμό με όρους προσφοράς και ζήτησης 

για κάθε γνωστικό πεδίο ενδιαφέροντος.  

 

8.2 Μοντέλο Εσόδων 

 

Η εισροές του συγκεκριμένου project προέρχονται με τους εξής 

τρόπους: 

1 Διενέργεια της ηλεκτρονικής μεσιτείας στο portal της εκπαίδευσης 

δηλαδή από την τιμή πώλησης της γνώσης από τον κάθε 

προμηθευτή σε ποσοστιαία βάση,  

2 Η δωρεάν εγγραφή τόσο στους πελάτες όσο και στους 

προμηθευτές εξασφαλίζει  μεγάλη και απευθείας επισκεψιμότητα 

στο διαδικτυακό portal. Η πολυπληθείς συγκεκριμένη και πάνω από 

όλα μετρούμενη επισκεψιμότητα  προκαλεί άμεσα έσοδα από 

διαφημίσεις στον ιστοχώρο του e-portal και μάλιστα ανάλογα με την 

με την θεματική ενότητα της εκπαίδευσης. 

3 Έσοδα από τρίτους που θέλουν να συμμετέχουν σε καμπάνιες 

διαφημίσεων (χορηγίες) κατά την προβολή του e-portal με μέσα 

πέρα του διαδικτύου. 
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4 Εκμετάλλευση της καταγεγραμμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

συγχώνευση των ισχυρότερων προμηθευτών γνώσεων στις 

λειτουργικές διαδικασίες της επιχείρησης, με τελικό στόχο την 

έκδοση εκπαιδευτικών συγγραμμάτων προς πώληση (βιβλία, 

εκπαιδευτικές παρουσιάσεις, ασκήσεις,cd ,dvd,multimedia)  ή και 

προς ηλεκτρονική χρήση με εφαρμογή συνδρομητικών υπηρεσιών.  

 
8.3 Κοστολόγηση 

 

Τα γενικά κόστη της επένδυσης στο συγκεκριμένο εγχείρημα 

διαχωρίζονται στα αρχικά κόστη εγκατάστασης και στα κόστη λειτουργίας.  

Με βάση την συνοπτική περιγραφή του εγχειρήματος γίνεται σαφές ότι 

η συγκεκριμένη επένδυση έχει χαμηλά και σταθερά κόστη λειτουργίας, αφενός 

γιατί δεν εμπεριέχει μεγάλο αριθμό προσωπικού και αφετέρου επειδή 

βασίζεται σε γενικευμένο outsourcing του παραγομένου προϊόντος και 

λειτουργεί ως broker μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου.  

Παρακάτω γίνεται η ανάλυση του κόστους αρχικής εγκατάστασης και 

του κόστους λειτουργίας με πραγματικές τιμές για την Ελληνική 

πραγματικότητα το 2011. 

 

8.3.1 Αρχικό κόστος επένδυσης 

 

Το αρχικό κόστος της επένδυσης ρυθμίζεται με βάση: 

1 Κόστος εγκατάστασης  

2 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 

3 Κόστη αρχικής διαφήμισης 

4 Αρχικό κόστος Υλοποίησης e-portal 

 

1. Κόστος Εγκατάστασης: 

Το κόστος εγκατάστασης περιλαμβάνει την αρχική εγκατάσταση σε 

πάγιο εξοπλισμό (γραφεία, βιβλιοθήκες, καρέκλες, γραφική ύλη) 
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2. Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

Ο Ηλεκτρονικός εξοπλισμός περιλαμβάνει τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και τα περιφερειακά χρήσης στην φυσική τοποθεσία 

εγκατάστασης. 

 

3. Κόστη αρχικής διαφήμισης 

Τα κόστη αρχικού marketing περιλαμβάνουν δημοσιεύσεις στον 

παγκόσμιο ιστό σε υπάρχοντα portals, διαφήμιση σε μηχανές αναζήτησης, 

διαδραστική ενημέρωση με sms, διαφήμιση μέσω mobile marketing, έντυπη 

και ραδιοφωνική διαφήμιση. 

 

4.Αρχικό κόστος ανάπτυξης του e-portal 

Το αρχικό κόστος ανάπτυξης του e-portal αναφέρεται στα κεφάλαια 

που απαιτούνται για την αποπληρωμή της επιχείρησης πληροφορικής για την 

ανάπτυξη του φυσικού αντικειμένου του e-portal στο διαδίκτυο. Σημειώνεται 

ότι το συγκεκριμένο κόστος μπορεί να καταστεί μηδενικό ως κόστος αρχικής 

επένδυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση ανάπτυξης του εγχειρήματος 

είναι μέτοχος στο project, οπότε και αποπληρώνεται ποσοστιαία από την 

κερδοφορία του project. 

Στον πίνακα 7.1 αναφέρονται αναλυτικά οι αξίες κάθε είδους αρχικής 

επένδυσης 
Πίνακας 7.1 Κόστη Αρχικής Επένδυσης 

Κόστος Αρχικής Εγκατάστασης 
Γραφεία 4       200,00 €        800,00 €  
Ερμάρια / Βιβλιοθήκες 4       300,00 €     1.200,00 €  
Καθίσματα Υποδοχής 5        70,00 €        350,00 €  
Καθίσματα Γραφείου 4       120,00 €        480,00 €  
Αρχική γραφική ύλη 1       300,00 €        300,00 €  

Σύνολο:    3.130,00 €  
    

Κόστος Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
Η/Υ: HP Touchsmart 300-1210 4       900,00 €     3.600,00 €  
SERVER:Dell PowerEdge T310  1    2.200,00 €     2.200,00 €  
Sony VPL-EX175 Projector  1    1.000,00 €     1.000,00 €  
Τηλ,Κέντρο:Panasonic KX-TES824 1       700,00 €        700,00 €  
HP M2727NF Laser Πολυμηχάνημα 1       650,00 €        650,00 €  
HP P2055DN Laser Εκτυπωτής  1       300,00 €        300,00 €  
Logitech HD Webcam C910 4        90,00 €        360,00 €  
APC 3000VA Smart UPS RT  1    2.200,00 €     2.200,00 €  
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Seagate BlackArmor NAS 110 2TB 1       250,00 €        250,00 €  
Σύνολο:  11.260,00 €  

    
Κόστος Αρχικής Διαφήμισης 

Web Banner IN.GR 1       700,00 €        700,00 €  
Google Ads 1    1.500,00 €     1.500,00 €  
Έντυπη Διαφήμιση (κυριακάτικος τύπος) 1    1.200,00 €     1.200,00 €  
mobile marketing sms 1    1.000,00 €     1.000,00 €  
Ραδιοφωνική Διαφήμιση (ώρες αιχμής) 1       600,00 €        600,00 €  

Σύνολο:    5.000,00 €  
    

Κόστος Ανάπτυξης e-portal 
Υπηρεσίες Ανάπτυξης 1  35.000,00 €   35.000,00 €  
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Διαχείρισης 1    5.000,00 €     5.000,00 €  

Σύνολο:  40.000,00 €  
    

Συνολικό Αρχικό Κόστος 
Εγκατάσταση 4       200,00 €     3.130,00 €  
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 4       300,00 €   11.260,00 €  
Διαφήμιση 5        70,00 €     5.000,00 €  
e-portal 4       120,00 €   40.000,00 €  

Σύνολο:  59.390,00 €  
 

  

8.4.2 Κόστη λειτουργίας 

 

 Τα λειτουργικά κόστη της επένδυσης αναφέρονται σε μηνιαία βάση και 

περιλαμβάνουν: 

1. Ενοίκια 

2. Συνδρομή σε υπηρεσίες φιλοξενίας των εξυπηρετητών στο διαδίκτυο 

3. Τηλεπικοινωνιακές Συνδρομές 

4. Αμοιβές προσωπικού 

5. Γενικά έξοδα 

 

Ενοίκια: 

Περιλαμβάνεται το μηνιαίο μίσθωμα σε χώρο 60 τετραγωνικών μέτρων 

στην Θεσσαλονίκη στην περιοχή Καλαμαριά. 

 

Συνδρομή σε υπηρεσίες φιλοξενίας (servers) στο διαδίκτυο 

Η μηνιαία συνδρομή του e-portal σε 2 dedicated servers στο διαδίκτυο. 

Η χρήση 2 servers είναι απαραίτητη για λόγους backup. 
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Τηλεπικοινωνιακές Συνδρομές: 

Οι τηλεπικοινωνιακές συνδρομές περιλαμβάνουν τα μηνιαία κόστη 

ζεύξης με το διαδίκτυο σε φυσικό επίπεδο με γραμμή 24 Mbit, το κόστος 

σταθερής τηλεφωνίας (2 γραμμές) και το κόστος κινητής τηλεφωνίας (4 

γραμμές) 

 

Αμοιβές Προσωπικού: 

Αφορά την μηνιαία πληρωμή του προσωπικού με τις ασφαλιστικές 

εισφορές. Το ανθρώπινο δυναμικό αρχικά υπολογίζεται στα 3 άτομα με την 

εξής κατανομή: 1 άτομο για την γραμματειακή υποστήριξη, 1 άτομο στην 

γενική διαχείριση και 1 άτομα στην λειτουργία του helpdesk. 

 

Γενικά έξοδα: 

Τα γενικά έξοδα αφορούν σε αναλώσιμα, κόστη θέρμανσης, ηλεκτρικού 

και έξοδα μετακίνησης. 

Στον πίνακα 7.2 περιγράφονται αναλυτικά τα κόστη λειτουργίας σε μηνιαία 

βάση. 
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Πίνακας 7.2. Μηνιαία Λειτουργικά Κόστη Επένδυσης 

Ενοικια 
Γραφείο 60 τ.μ 1       500,00 €        500,00 €  

Σύνολο:       500,00 €  
    

Κόστη Φιλοξενίας Server 
1 Gbps Dedicated Hosting (leasweb) 2       180,00 €        360,00 €  

Σύνολο:       360,00 €  
    

Τηλεπικοινωνιακές Συνδρομές 
ISDN 2 γραμμές + DSL 24Mbit OTE 1        70,00 €         70,00 €  
Vodafone unimiited 50 4        50,00 €        200,00 €  

Σύνολο:       270,00 €  
    

Αμοιβές Προσωπικού 
Γραμματεία 1    1.570,00 €     1.570,00 €  
Προγραμματιστής / Διαχειριστής 1    1.700,00 €     1.700,00 €  
Υποστήριξη 1    1.650,00 €     1.650,00 €  

Σύνολο:    4.920,00 €  
    

Γενικά Έξοδα 
ΔΕΗ 1        60,00 €         60,00 €  
Έξοδα Μετακίνησης 1       300,00 €        300,00 €  
Αναλώσιμα 1        25,00 €         25,00 €  

Σύνολο:       385,00 €  
    

Μηνιαία Κόστη Λειτουργίας 
Ενοίκια 1       500,00 €        500,00 €  
Φιλοξενία Server 1       360,00 €        360,00 €  
Τηλεπικοινωνιακές Συνδρομές 1       270,00 €        270,00 €  
Αμοιβές Προσωπικού 1    4.920,00 €     4.920,00 €  
Γενικά Έξοδα 1       385,00 €        385,00 €  

Σύνολο:    6.435,00 €  
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8.4.3 Break Even Analysis 

Υποθέσεις:  

1. Η απόσβεση του κεφαλαίου που αφορά στο κόστος της 

αρχικής επένδυσης αποτιμάται σε διάρκεια τριετίας 

2. Το ποσοστό της ηλεκτρονικής μεσιτείας ορίζεται σε 7% στην 

τελική τιμή πώλησης του πάροχου της γνώσης. 

3. Το συγκεκριμένο project μπορεί να εφαρμοστεί σε παγκόσμια 

κλίμακα, παρόλα αυτά η μελέτη του γίνεται για την ελληνική 

πραγματικότητα 

4. Η μέση τιμή πώλησης του γνωστικού αντικειμένου στο ευρύ 

κοινό υπολογίζεται στα 100,00 € χωρίς να υπολογίζεται το 

ποσοστό της ηλεκτρονικής μεσιτείας. 

Με βάση την υπόθεση ότι τα κόστη της αρχικής επένδυσης σε γενικές 

γραμμές πρόκειται να αποσβεστούν σε τρία χρόνια από την έναρξη της 

δραστηριότητας τότε ανάγουμε το αρχικό κόστος κεφαλαίου σε ετήσιο μέγεθος 

συνολικής αξίας περίπου 20.000 € (βλ. παράρτημα 1).  

Από την άλλη το προϋπολογισμένο λειτουργικό κόστος της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας ανά έτος υπολογίζεται περίπου στα 77.000 €. 

Ως αποτέλεσμα το ετήσιο κόστος του εγχειρήματος προκύπτει στα 97.000 € 

(βλ. παράρτημα 1). 

Με την παραδοχή για ποσοστό ηλεκτρονικής μεσιτείας στο 7% της 

τελικής αξίας υπέρ της επιχείρησης εφαρμόζουμε την ανάλυση νεκρού 

σημείου για μέση τιμή μαθήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης τα 100,00 € 

Με άλλα λόγια για την εκπαιδευτική ενότητα αξίας 100,00 € την οποία 

ορίζει ως τιμή πώλησης ο προμηθευτής, η επιχείρηση (e-portal) λαμβάνει 7,00 

€ ως προμήθεια για την παροχή των ηλεκτρονικών μεσιτικών υπηρεσιών και ο 

καταναλωτής αγοράζει το τελικό προϊόν στα 107,00 € χωρίς το εκάστοτε 

Φ.Π.Α. 

Εφαρμόζοντας ανάλυση νεκρού σημείου (break even analysis) και με 

την υπόθεση ότι η μοναδική πηγή εσόδων του e-portal εκπαίδευσης είναι η 

ηλεκτρονική μεσιτεία, το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι χρειάζονται 

περίπου 14.000 πωλήσεις εκπαιδευτικών μαθημάτων μέσης αξίας 100,00 € 
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συνολικής αξίας 1.400.000 € σε ετήσια βάση, οπότε και το ποσοστό 7% 

αποτελεί το νεκρό σημείο της ηλεκτρονικής μεσιτείας (brokerage). 

Άρα θα πρέπει να υπάρχει ικανός αριθμός άνω των 14.000  πωλήσεων 

σε ετήσια βάση με συνολική αξία κατανάλωσης ύψους 1.500.000 €, ώστε η 

επιχείρηση να παρουσιάζει κερδοφορία (βλ. παράρτημα 1). 

 

8.4.4 Κερδοφορία 
 

Σύμφωνα με την κλαδική μελέτη της ICAP Group (2008) για την 

ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα οι συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών το 

έτος 2008 για μη τυπική εκπαίδευση (φροντιστήρια ξένων γλωσσών, 

εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης κ.α.) 

ξεπερνούν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που είναι 1860 περίπου φορές 

πολλαπλάσιο από το συνολικό ποσό που προκύπτει από την ανάλυση 

νεκρού σημείου της επένδυσης.  

Άρα το ίδιο το εγχείρημα παρουσιάζεται ως εφικτό και η επένδυση 

κρίνεται ως χαμηλού ρίσκου. Εξετάζοντας την κερδοφορία σε ετήσια βάση, η 

συγκεκριμένη επένδυση είναι σε θέση να επιτύχει συνολικό αριθμό τελικών 

πωλήσεων στο τριπλάσιο της ποσότητας του νεκρού σημείου σε ετήσια βάση.  

Με άλλα λόγια το πεσιμιστικό σενάριο της επένδυσης υπολογίζει 

τουλάχιστον 50.000 πωλήσεις σε ετήσια βάση με υπολογιζόμενες συνολικές 

καθαρές ετήσιες συναλλαγές στα 5.350.000,00 € και κερδοφορία που 

ανέρχεται στις 350.000 € ετησίως, άνευ φόρων (βλ. παράρτημα 1). 

Από την άλλη οι 50.000 τελικοί πελάτες συνιστούν στατιστικά 

τουλάχιστον 400.000 επισκέπτες του portal ετησίως είτε ως εκπαιδευτές είτε  

ως δυνητικούς πελάτες, είτε ως δυνητικούς προμηθευτές γεγονός που 

αποτυπώνεται σε 1100 περίπου επισκέψεις στην πύλη σε ημερησία κλίμακα. 

Το γεγονός αυτό δίνει χαρακτηριστική δυναμική για διαφημίσεις τρίτων εντός 

του portal και ως επακόλουθη μια νέα πηγή εσόδων και άμεσων κερδών. 

Κατά αυτόν τον τρόπο υπολογίζεται ο ετήσιος συντελεστής ROI χωρίς 

να λαμβάνονται τα μη προβλέψιμα έσοδα και καθαρά κέρδη από τις 

διαφημίσεις και τις εκδόσεις, ως εξής: 
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1
350.000 97.000 2,61

97.000
έ όROI

ό
ρδη στη

στη
Κ − Κ −

= = =
Κ

 

Σχέση 8.1:Υπολογισμός συντελεστή ROI1 

 

Σημειώνεται ότι το αρχικό κόστος κεφαλαίου μπορεί να μειωθεί 

δραματικά στην περίπτωση που στο συγκεκριμένο επιχειρηματικό πλάνο 

συμπεριληφθούν επιδοτήσεις για καινοτομία της τάξεως 60% , ενώ το κόστος 

ανάπτυξης του portal καθώς και τα κόστη συντήρησης μπορούν να 

εκμηδενιστούν εφόσον υπάρξει ανάλογη συμφωνία με την επιχείρηση 

πληροφορικής που αναλαμβάνει το project, ώστε αυτή να αποπληρώνεται με 

ποσοστό επί των διαφημίσεων στο  συγκεκριμένο ιστοχώρο.  

Στην περίπτωση που θα γίνει συμφωνία με τον προμηθευτή 

πληροφορικής ο οποίος αναπτύσσει το portal το αρχικό κόστος επένδυσης 

μειώνεται κατά 40.000 €  με επακόλουθη μείωση στην αμοιβή του 

προγραμματιστή (μιας και θα παρέχεται από την εταιρία πληροφορικής) κατά 

1.700 € μηνιαίως οπότε και προκύπτει μια σε συμφωνία με τις υποθέσεις της 

break even analysis, το συνολικό ετήσιο κόστος επένδυσης προκύπτει στις 

63.000 € οπότε και ο νέος συντελεστής ROI σε ετήσια βάση και χωρίς τα 

άμεσα έσοδα από διαφήμιση και εκδόσεις υπολογίζεται σύμφωνα με την 

σχέση: 

2
350.000 63.000 4, 45

63.000
έ όROI

ό
ρδη στη

στη
Κ − Κ −

= = =
Κ

 

Σχέση 8.2: Υπολογισμός συντελεστή ROI2 

 

Γεγονός που μειώνει ακόμη περισσότερο το συνολικό ρίσκο της επένδυσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

9 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

 

Το προτεινόμενο μοντέλο επένδυσης σε e-learning συγκεντρώνει στην 

εφαρμογή του κάθε θετικό στοιχείο που προκύπτει από την βιβλιογραφία για 

τα επιχειρηματικά μοντέλα e-learning που εξετάστηκαν στα παραπάνω 

κεφάλαια.  

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει ως δεδομένο λειτουργίας τα e-hubs 

ως ενδιάμεσο μεσολαβητή (education portal) με σκοπό την μετάδοση της 

γνώσης με τεχνολογίες που βασίζονται σε Web Based Training 

Από την άλλη τηρεί το πρότυπο συνεργασίας μεταξύ πολλών 

προμηθευτών και ακόμα περισσότερο το αναβαθμίζει σε ελεύθερο 

ανταγωνισμό μεταξύ τον παρόχων γνωστικού αντικειμένου για την επιλογή 

του καλύτερου τρόπου διδασκαλίας στην καλύτερη τιμή προς τους 

καταναλωτές με όρους ανοικτής αγοράς. 

Επιπρόσθετα η ίδια η αποκτημένη γνώση καταγράφεται  και 

μεταλαμπαδεύεται στους on line μαθητές μέσω συνδρομών χαμηλότερης 

αξίας, ενώ ταυτόχρονα οι προμηθευτές γνώσης (εκπαιδευτές) αξιολογούνται 

άμεσα από τον τελικό καταναλωτή και ταξινομούνται ανάλογα κατά την 

διάρκεια των εκπαιδευτικών διαδικασιών. 

Το μοντέλο εσόδων του εγχειρήματος εφαρμόζει τους θετικότερους 

παράγοντες δημιουργίας εσόδων σε επενδύσεις e-learning, και το εγχείρημα 

μπορεί να χαρακτηριστεί ελάχιστου οικονομικού ρίσκου μιας και παρέχονται 

συνολικές υπηρεσίες όπως θα τις παρείχε ένας Full Service Provider αλλά με 

ελαχιστοποίηση των συνολικών εξόδων ως απόρροια της ηλεκτρονικής 

μεσιτείας και της εφαρμογής πλήρους outsourcing.  
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Επίσης σε κάθε περίπτωση μπορούν να εφαρμοστούν οι κανόνες του 

Kirckpatrick  online, ώστε να αξιολογείται η ίδια η ποιότητα της εκπαίδευσης 

με ταυτόχρονη ανάλυση συντελεστή ROI , κατά τον Phillips (2002) 

Τέλος άμεσα μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος ανάληψης απόφασης με 

την χρήση Real Options των Angelou & Economides (2008), ώστε να 

καταδείξουν τον κατάλληλο χρόνο στον οποίο πρέπει να αναπτυχθεί η 

επένδυση, ποιες προοπτικές επέκτασης σε άλλες χώρες υπάρχουν και σε 

ποιες χώρες το συγκεκριμένο εγχείρημα θα έχει το χαμηλότερο δυνατό ρίσκο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

 
1. Αναγωγή συνολικού αρχικού κόστους επένδυσης TCo σε ετήσιο TCoy 

59.390,00 19.796,67
3 3

TCoTCoy = = = € ≈20.000,00 € (1) 

 

2. Αναγωγή του μηνιαίου λειτουργικού κόστους TCfm σε ετήσιο TCfy 
12 6.435,00 12 77.220,00TCfy TCfm= = =g g € ≈77.000,00 € (2) 

 

3. Υπολογισμός Συνολικού Ετησίου Κόστους TCy 
20.000,00 77.000,00 97.000,00TCy TCy TCfy= + = + = € (3) 

 

4. Break Even Analysis για τον υπολογισμό ποσότητας μοναδιαίων πωλήσεων X 
σε ετήσια βάση 
TCy = Συνολικά ετήσια κόστη 

TRy = Συνολικά ετήσια έσοδα 

P = Αξία εσόδου από την τιμή πώλησης μονάδος στον καταναλωτή 

Tcy =  97.000,00  € 

TRy = X gP 

P = 7,00 € 

TRy = TCy (συνθήκη ισορροπίας break even analysis), 

97.000,00
7

TCyX P TCy X
P

• = ⇒ = = ⇒   

13.857,142 14.000X = ≈ μονάδες αξίας 107,OO € 

 

5. Υπολογισμός συνολικής TB κατανάλωσης για μοναδιαίες πωλήσεις X αξίας V 
14.000 107 1.498.000,00TB X V TB TB= • ⇒ = • ⇒ =  € ≈ 1.500.000,00 € 

 

6. Υπολογισμός κερδοφορίας P σε μοναδιαίες πωλήσεις X με καθαρό περιθώριο 
m 

50.000 7,00 350.000,00P X m P P= • ⇒ = • ⇒ = € 

 
7. Υπολογισμός νέου κόστους αρχικής επένδυσης στην περίπτωση συνεργασίας 
με επιχείρηση πληροφορικής 
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 (1)à 59.390,00 40.000,00 6.463,33
3 3

TCoTCoy −
= = = € 

(2)à 12 (6.435,00 1700) 12 56.820,00TCfy TCfm= = − =g g € 

(3)à 6.463,33 56.820,00 63283,33TCy TCy TCfy= + = + = € ≈63.000,00 € 
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