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ΠΠΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  
 

Είναι προφανές ότι η εκπόνηση µιας διατριβής απαιτεί διαρκή ενασχόληση, σε βαθµό 

προσήλωσης και αφοσίωση προς το αποτέλεσµα. 

Αισθάνοµαι ωστόσο υποχρέωση να ευχαριστήσω από καρδιάς τους ανθρώπους που 

ενδιαφέρθηκαν γι αυτό το ερευνητικό έργο  και ο καθένας µε τον τρόπο του συνέβαλε 

για την υλοποίηση του.  

Πρώτα θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου προς τον επιβλέποντα καθηγητή 

Κωνσταντίνο  Παπαρρίζο για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε  αλλά και την συνεχή και 

επιτυχή καθοδήγηση και συµπαράσταση σε όλα τα στάδια εκπόνησης της διατριβής. 

Ευχαριστώ επίσης τα µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής, τον αναπλ. καθηγητή 

Μανιτσάρη Αθανάσιο και την αναπλ. καθηγήτρια Μάρω Βλαχοπούλου, που σεβάστηκαν 

την ερευνητική µου προσέγγιση και συµµετείχαν εποικοδοµητικά στην ολοκλήρωση της 

έρευνας. 

Ευχαριστώ ακόµα τον συνάδελφο (ως υποψήφιο διδάκτορα ) Βασίλειο Κώστογλου για 

την ανεκτίµητη και άοκνη συµβολή του αλλά και την άψογη συνεργασία που είχαµε στην 

εκπόνηση δύο δηµοσιευµένων εργασιών σχετικές µε την διατριβή 

 Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον λέκτορα  Νικόλαο Σαµαρά, για την αµέριστη 

συµπαράστασή του, σ’ όλη τη διάρκεια της διατριβής για τις χρήσιµες συµβουλές και 

καθοδήγηση, σε διάφορα προβλήµατα που αντιµετώπισα. 

Επειδή τα δυόµισι τελευταία χρόνια η διατριβή εκπονήθηκε κυρίως στα Σκόπια λόγω 

επαγγελµατικής ενασχόλησης µου σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας (COSMOFON) θέλω να 

ευχαριστήσω θερµά τον φίλο και Εµπορικό ∆ιευθυντή της εταιρείας Στέλιο Μαλή για την 

εκτίµηση προς την ερευνητική µου προσπάθεια και την συµπαράσταση του στους 

στόχους µου . 
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Είναι γεγονός ότι µια διδακτορική διατριβή πρέπει να εκφράζει σε µεγάλο βαθµό τα 

προσωπικά επιστηµονικά ενδιαφέροντα του συγγραφέα της .Θεωρώ ότι αυτό έχει 

επιτευχθεί σε µεγάλο βαθµό επειδή αφενός η επιστηµονική συγγένεια µε την εργασία µου 

στην εµπορική ανάπτυξη κινητής τηλεφωνίας και εφαρµογών της αλλά και σταθερής 

τηλεφωνίας νωρίτερα  και αφετέρου η εφαρµοσµένη φύση των σπουδών µου µε 

ικανοποιούν για το αποτέλεσµα της επιλογής µου. 

Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε η παρούσα διατριβή να παρουσιάζει επιστηµονική 

πρωτοτυπία και πρακτική χρησιµότητα να είναι δηλαδή χρήσιµη σε πολλά επίπεδα 

αναγνωστών. Μένει να αποδειχθεί… 

Τέλος αυτό το εγχείρηµα δεν επιζητεί ‘δάφνες’ τελειότητας  και πλήρους κάλυψης ενός 

εξαιρετικά σηµαντικού ερευνητικού πεδίου, µε ραγδαία εξέλιξη, της τηλεπληροφορικής, 

ελπίζω όµως να αποτελέσει έναυσµα για άλλους ερευνητές που αναζητούν και προωθούν 

τον έγκαιρο και κριτικό ενστερνισµό του καινούργιου. 

 

 

Θεσσαλονίκη, Μάιος 2005 

Γιώργος Κ. Βάρκας 
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ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  
 

Στις απαρχές του 21ου αιώνα η οικονοµία χαρακτηρίζεται από έντονη διεθνοποίηση των 

αγορών, παγκοσµιοποίηση των επιχειρηµατικών στρατηγικών και αυξανόµενη 

κινητικότητα κεφαλαίου και τεχνογνωσίας. Πολλές αναπτυσσόµενες οικονοµίες 

εξελίσσονται σε σηµαντικούς ανταγωνιστές των “παραδοσιακών” βιοµηχανικών χωρών. Η 

πραγµατική σύγκλιση των βιοτικών επιπέδων και η κάλυψη του τεχνολογικού χάσµατος 

των χωρών θα µπορέσει να επιτευχθεί µε την εφαρµογή πολιτικών για την ενίσχυση των 

δεικτών που χαρακτηρίζουν την ποιότητα ζωής χωρίς αποκλεισµούς και 

περιθωριοποιήσεις οµάδων των πληθυσµών που την απαρτίζουν.  

Ως βασικό εργαλείο για την σύγκλιση θεωρήθηκαν οι τεχνολογίες της πληροφορικής και 

των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ο όρος αυτός αποτελεί µετάφραση του αγγλικού όρου 

«Information and Communications Technologies» (ICT) και χρησιµοποιείται για να 

περιγράψει το σύνολο όλων των συγγενών µεταξύ τους τεχνολογιών της πληροφορικής 

και των τηλεπικοινωνιών. Οι τεχνολογίες αυτές έχουν φθάσει πλέον σε στάδιο 

ωριµότητας και είναι σε θέση χάρις και στην ευκολία χρήσης τους να διαχέουν τις 

γνώσεις καταργώντας γεωγραφικά ή πολιτιστικά εµπόδια. 

 Πρωτότυπη αλλά και επιστηµονικά τεκµηριωµένη   είναι η µέτρηση της εισδοχής και 

χρήσης των τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον ευρύτερο δηµόσιο 

τοµέα .Είναι µια µελέτη περίπτωσης µε αποτελέσµατα και συµπεράσµατα περιφερειακής 

έρευνας πεδίου στην Περιφέρεια  ∆υτικής Μακεδονίας και αποτελεί  δε την κύρια 

συνιστώσα και έρευνα πεδίου της παρούσας διατριβής. 

 Κεντρικός στόχος της συγκεκριµένης έρευνας υπήρξε  η κατά το δυνατό πληρέστερη 

προετοιµασία του προγραµµατισµού της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (Π∆Μ) για την 

ανάπτυξη της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» στην περιοχή δικαιοδοσίας της Η έρευνα 

αυτή για την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα 

της ∆υτικής Μακεδονίας επιχειρήθηκε µέσω στατιστικής ανάλυσης δεδοµένων έρευνας 

πεδίου µε χρήση ερωτηµατολογίου και στατιστικής ανάλυσης των απαντήσεων που 

συλλέχθηκαν και µε συνθετική διάγνωση σχολιάζονται οι διαπιστώσεις και τα 

συµπεράσµατα που συνάχθηκαν. 

Η διδακτορική αυτή διατριβή εστιάζει το ενδιαφέρον της και εξετάζει τις εφαρµογές που 

αναπτύσσονται στα συνδυασµένα δίκτυα τηλεπληροφορικής (υπολογιστών και 

τηλεπικοινωνιών) µε εργαλείο τους αλγόριθµους δροµολόγησης και  δηµιουργούν νέα 

δεδοµένα, στην επιχειρηµατικότητα στην καινοτοµία και αποτελούν κατ’ εξοχήν τα πιο 

µοντέρνα θέµατα και εφαρµογές στην εφαρµοσµένη πληροφορική. 
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Η διδακτορική αυτή διατριβή σκοπό έχει  να καλύψει και να φωτίσει το θέµα από όλες τις 

πλευρές και συγκεκριµένα: 

• τεχνική - αρχιτεκτονική δικτύων 

• ασφάλεια δικτύων και συστηµάτων 

• αλγόριθµοι-προσφερόµενες λύσεις  

• εµπορική φιλοσοφία – ανάπτυξη προιόντων 

• κοστολογική – λύσεις 

• επιχειρηµατικότητα – καινοτοµία 

• νοµική πλευρά – θεσµικό πλαίσιο 

• βέλτιστες πρακτικές - best practices  

Από την ανάλυση των δεδοµένων συνάγονται διαπιστώσεις και συµπεράσµατα για την 

ανάπτυξη των εφαρµογών που εξετάζει η διατριβή. Συγκεκριµένα προτείνονται λύσεις, 

προτείνονται παρεµβάσεις που πρέπει να κάνει οι πολιτεία που θα οδηγήσουν γρήγορα 

και µε ασφάλεια στην αλλαγή των παραδοσιακών δοµών του  «επιχειρείν». 

∆ιαπιστώνεται ότι τα ευρυζωνικά δίκτυα θα δώσουν στους χρήστες πρόσβαση σε µια 

µεγάλη ποικιλία εξελιγµένων υπηρεσιών και εφαρµογών που  θα έχουν ένα 

πρωταγωνιστικό ρόλο στο άµεσο µέλλον. Σε αυτές µπορεί κανείς να συµπεριλάβει όλες 

τις «τηλέ»-υπηρεσίες (π.χ.,  τηλε-εργασία, τηλε-εκπαίδευση, τηλε-ιατρική, τηλε-

συνεδρίαση κτλ.), δικτυακές υπηρεσίες ανάµεσα σε οµότιµους κόµβους µετάδοση video 

υψηλής ποιότητας, αλληλεπιδραστικά παιχνίδια, καθώς και ένα µεγάλο σύνολο υπηρεσιών 

προστιθέµενης αξίας που σχετίζονται µε την παροχή πληροφοριών, ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων αλλά και εµπορικών συναλλαγών.   

Τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα της διατριβής µπορούν να αποβούν χρήσιµα 

στους φορείς που λαµβάνουν αποφάσεις, στους διαµορφωτές της πολιτικής, τους 

φοιτητές που ενδιαφέρονται για τεχνολογίες αιχµής, τους νέους επαγγελµατίες που 

αναζητούν µια γόνιµη επαγγελµατική σταδιοδροµία και όσους αναζητούν και προωθούν 

τον έγκαιρο και κριτικό ενστερνισµό του καινούργιου που οδηγεί τις εξελίξεις . 
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ABSTRACT 

“Algorithms of operation (routing)  and applications in connected 

networks of computers and telecommunications (with emphasis on the 

structure and analysis of electronic services ) 

At the outset of the 21st century, the economy is characterized by intensive market 

internationalization, globalization of enterprise strategies and increased mobility of 

capital and expertise. Many developing economies are being expanded in significant 

competitors to “traditional” industrialized countries.       

The actual convergence of the living standard and the coverage of technological gap of 

the countries will be achieved with the implementation of the policies for enforcement of 

the indicators which characterize the quality of life without exceptions or marginalization 

of the population which constitute it.       

The Information and Communications technologies were considered a basic tool for 

convergence. This definition is translation of the English word «Information and 

Communications Technologies» (ICT) and is used to delineate all related Information 

and Communications technologies. These technologies have come to a mature stage and 

are easy-to-use and in a favorable position to disseminate knowledge, abolishing, thus, 

geographical or political obstacles.     

The business activities that are being developed in a new economical environment, 

within Internet, comprise the basic wheels for development. More precisely, the internet 

was developed without State interventions, in a globalized information and 

communications infrastructure. The worldwide information networks and especially the 

internet are able to change radically the present organizational structure of businesses 

and the nature of occupation. New forms of communication and dealings come out 

between businesses, businesses and individuals and between businesses, individuals and 

public administration. New options for operation to a worldwide extent are presented 

mainly to middle - large companies   

 (ΜΜΕ). Innovative businesses and new markets appear, while at the same time, the 

present businesses redefine the whole spectrum of activities.   



 

[ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΚΑΣ] Σελ. 8/8   

This doctoral thesis focuses on all these fields, analyzing the applications which are 

developed in connected networks of information and telecommunications (computers 

and telecommunications) with algorithms of operation, and create new data, in 

enterprises, novelties, comprising, thus, the up to date issues and applications in applied 

informatics.    

This doctoral thesis is aimed to cover and elucidate the issue in all aspects and in 

particular:   

• Network building  

• Network and System Security  

• Algorithms – offered solutions   

• Commercial philosophy– product development  

• Cost estimation – solutions 

• Enterprising  – innovation 

• Legal aspect– institutional frame 

• best practices  

The analysis of the facts leads to observations and conclusions concerning the 

development of the applications which are examined in the thesis. More precisely, 

solutions and interventions are offered, needed to be done by the State in order to 

change promptly and securely the traditional infrastructures of business 

undertaking.       

It is noticed that the broadband networks will provide the users with access to a 

wide range of advanced services and applications which will play the main role in 

near future. Within them, one can include all “tele” services (such as tele-working, 

tele-education, tele-medicine, tele-conference etc.), network services within 

equivalent nodes, transmission of high-quality video, games, and a wide range of 

value added services related with the rendering of information, entertainment and 

commercial dealings.   

The results and conclusions of the thesis may prove beneficial to carriers who 

make decisions, politics designers, students interested in state-of –art 

technologies, new businessmen looking for a creative professional career, willing to 

foster prompt and critical adoption of the novelty which directs the advancements. 
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11..11..  ΕΕιισσααγγωωγγήή  ΣΣτταα  ∆∆ίίκκττυυαα  

Ο όρος Data Networking αναφέρεται στην ανταλλαγή κάθε είδους πληροφορίας σε 

ψηφιακή µορφή µεταξύ αποµακρυσµένων (remote) συστηµάτων. Αυτά τα 

συστήµατα µπορεί να είναι: τηλέφωνα, συσκευές fax, εκτυπωτές, υπολογιστές κ.λ.π. 

Με τον όρο Computer Networking περιορίζεται το είδος των αποµακρυσµένων 

συστηµάτων σε υπολογιστές. Με τον όρο δίκτυο (network), θα αναφέρονται  όλα 

τα υποσυστήµατα που απαιτούνται για την επικοινωνία των αποµακρυσµένων 

συστηµάτων.[1]  

11..22..  ΦΦυυσσιικκάά  ΜΜέέσσαα  ΜΜεεττάάδδοοσσηηςς  ττηηςς  ΠΠλληηρροοφφοορρίίααςς    

Η µετάδοση της ψηφιακής πληροφορίας µπορεί να γίνει διαµέσου πολλών ειδών 

φυσικών µέσων. Σε κάθε περίπτωση, ζητείται ένας τρόπος αναπαράστασης των 0 

και 1 µε χρήση σηµάτων που µπορούν να διαδοθούν µέσα στο µέσο. ∆ιακρίνονται 

δύο βασικοί τύποι µέσων µετάδοσης: επίγεια (terrestrial) και εναέρια (aerial).  

Στην κατηγορία των επίγειων µέσων περιλαµβάνονται τα µεταλλικά καλώδια 

(metallic cables) και οι οπτικές ίνες (optical fibers). Τα µεταλλικά καλώδια είναι δύο 

τύπων: οµοαξονικά (coaxial) και twisted pair (TP). Τα καλώδια του δεύτερου τύπου 

είναι είτε θωρακισµένα (Shielded twisted pair, STP) είτε αθωράκιστα (Unshielded 

Twisted Pair, UTP). Τα ψηφία µεταφέρονται µέσα στα µεταλλικά καλώδια µε την 

µορφή ηλεκτρικών παλµών. Λόγω των αντιστάσεων του καλωδίου και των 

παρεµβολών, το ηλεκτρικό σήµα εξασθενεί κατά τη διάδοση του µέσα στο καλώδιο. 

Σε γενικές γραµµές, τα οµοαξονικά καλώδια έχουν µικρότερες εξασθενίσεις και 

µπορούν να επιτύχουν µεγαλύτερες ταχύτητες σε σχέση µε τα UTP και τα STP. 

Όταν χρησιµοποιούνται TP καλώδια για µεταφορά δεδοµένων σε µεγάλες 

αποστάσεις, απαιτούνται σηµεία αναγέννησης του ηλεκτρικού σήµατος. Τα καλώδια 

TP και ειδικότερα τα UTP, είναι ευαίσθητα στο θόρυβο και στις ηλεκτροµαγνητικές 
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ακτινοβολίες γειτονικών συσκευών, ενώ έχουν και περισσότερες εκποµπές χαµηλών 

ραδιοφωνικών συχνοτήτων.  

Οι οπτικές ίνες προσφέρουν πολύ µεγαλύτερες ταχύτητες µετάδοσης. Τα bits 

µεταδίδονται ως διαµορφωµένο φως και όχι ως ηλεκτρικό σήµα. Η αναγέννηση του 

σήµατος στις οπτικές ίνες γίνεται είτε απευθείας είτε µε ενδιάµεση µετατροπή του 

φωτός σε ηλεκτρικό σήµα.  

Οι εναέριες µεταδόσεις διακρίνονται σε δύο τύπους: επιφανείας (surface), όπως οι 

ραδιοφωνικές, και δορυφορικές (satellite). Και οι δυο τύποι έχουν µεγαλύτερους 

ρυθµούς εµφάνισης λαθών σε σχέση µε τις επίγειες µεταδόσεις. Η δορυφορική 

µετάδοση παρουσιάζει ένα επιπλέον µειονέκτηµα, µια καθυστέρηση µισού περίπου 

δευτερολέπτου για κάθε πακέτο πληροφορίας που µεταδίδεται. [2] 

11..33..  ΜΜεεττάάδδοοσσηη  ΒΒαασσιικκήήςς  κκααιι  ΕΕυυρρεείίααςς  ΖΖώώννηηςς    

Στην µετάδοση βασικής ζώνης (baseband transmission) διαµέσου ηλεκτρικών 

καλωδίων, το ηλεκτρικό σήµα εφαρµόζεται απευθείας ανάµεσα στους δυο αγωγούς. 

Ένα µόνο bit µπορεί να µεταδοθεί κάθε φορά. Η πολυπλεξία µπορεί να επιτευχθεί 

µόνο µε χρονικό καταµερισµό (Time Division Multiplexing, TDM).  

Η µετάδοση ευρείας ζώνης (broadband transmission) δεν χρησιµοποιεί το ηλεκτρικό 

σήµα απευθείας. Το ηλεκτρικό σήµα χρησιµοποιείται στη διαµόρφωση κάποιου 

χαρακτηριστικού (πχ του πλάτους) ενός άλλου ηλεκτρικού σήµατος, που 

ονοµάζεται φέρον (carrier) και που αποτελεί το σήµα που τελικά θα µεταδοθεί. 

Συνήθως, το φέρον έχει πολύ µεγαλύτερη συχνότητα από το σήµα που µεταφέρει 

την πληροφορία. Στην µετάδοση ευρείας ζώνης η πολυπλεξία µπορεί να επιτευχθεί 

και µε καταµερισµό του πεδίου συχνοτήτων (Frequency Division Multiplexing, FDM). 

Αυτό σηµαίνει ότι σε κάθε ροή δεδοµένων διατίθεται φέρον διαφορετικής 

συχνότητας. Στην πολυπλεξία FDM, η µετάδοση των ροών δεδοµένων µπορεί να 

γίνει ταυτόχρονα και µε µικρότερες απαιτήσεις αναγέννησης σε σχέση µε τη 

µετάδοση βασικής ζώνης. Η ανάκτηση της πληροφορίας στον προορισµό, γίνεται µε 

την αντίστροφη διαδικασία, που ονοµάζεται αποδιαµόρφωση. Οι συσκευές που 

διαµορφώνουν το φέρον κατά την µετάδοση και το αποδιαµορφώνουν στην λήψη, 

ονοµάζονται modems. [3] 
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11..44..  ΤΤοοπποολλοογγίίεεςς  ∆∆ιικκττύύωωνν  ΥΥπποολλοογγιισσττώώνν  

Ενα σύνολο υπολογιστών προκειµένου να επικοινωνούν µεταξύ τους, υπάρχουν 

πολλοί τρόποι να οργανωθούν στα συστήµατα µετάδοσης, όπως τα modems και τα 

καλώδια ή η µπάντα συχνοτήτων στην περίπτωση της εναέριας µετάδοσης. Η 

οργάνωση αυτή ονοµάζεται τοπολογία του δικτύου.  

Η πιο απλή αλλά και υπερβολικά δαπανηρή µέθοδος, είναι η σύνδεση όλων µε 

όλους, η οποία όµως δεν χρησιµοποιείται στην πράξη. Μια άλλη µέθοδος είναι η 

τοπολογία αστέρα (star topology). Υπάρχει ένα κόµβος που ονοµάζεται διακόπτης 

(switch), ο οποίος συνδέεται απευθείας µε όλους τους άλλους υπολογιστές. Έτσι, 

για να επικοινωνήσουν δύο υπολογιστές, πρέπει απαραίτητα να χρησιµοποιήσουν 

τον διακόπτη. Ο διακόπτης είναι επιφορτισµένος µε τη λειτουργία της προώθησης 

των εισερχόµενων δεδοµένων στο προορισµό τους. Αν συνενωθούν πολλές 

τοπολογίες αστέρα, προκύπτει ένα δένδρο, το οποίο περιέχει περισσότερους του 

ενός διακόπτες. Το επόµενο στάδιο πολυπλοκότητας είναι η κατανεµηµένη 

τοπολογία (mesh topology), η οποία παίρνει ένα σύνολο τοπολογιών αστέρα και 

προσθέτει πλεονάζουσες συνδέσεις µεταξύ των διακοπτών. ∆ηλαδή δηµιουργούνται 

εναλλακτικοί δρόµοι επικοινωνίας µεταξύ των υπολογιστών. Τα τηλεφωνικά δίκτυα 

είναι µίξη της τοπολογίας αστέρα και της κατανεµηµένης.  

 

Σχήµα 1-1. Η τοπολογία αρτηρίας 
∆υο απλές και ευρέως χρησιµοποιούµενες τοπολογίες είναι η αρτηρία (bus) (σχήµα 

1) και ο δακτύλιος (ring). Η αρτηρία αποτελείται από ένα µόνο καλώδιο, πάνω στο 

οποίο είναι συνδεδεµένοι όλοι οι υπολογιστές. Όταν ένας υπολογιστής µεταδίδει, το 

σήµα διαδίδεται σε όλο το µήκος της αρτηρίας και προς τις δυο διευθύνσεις, έτσι 

ώστε όλοι οι άλλοι υπολογιστές να µπορούν να το λάβουν. Ο δακτύλιος είναι 

παρόµοιος µε την αρτηρία, µε τη διαφορά ότι το καλώδιο κλείνει δηµιουργώντας 

ένα δακτύλιο, στον οποίο το σήµα διαδίδεται προς µια κατεύθυνση µόνο. (σχήµα 2) 
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Σχήµα 1-2. Η τοπολογία δακτυλίου 

11..55..  ΠΠρρωωττόόκκοολλλλαα  κκααιι  ΠΠρρόόττυυππαα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς    

Για να έχει νόηµα κάθε είδους επικοινωνία, πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κοινοί 

κανόνες και συµβάσεις µεταξύ των επικοινωνούντων µερών. Στις τηλεπικοινωνίες, 

ως πρωτόκολλο ορίζεται ένα σύνολο από κανόνες που διέπουν την επικοινωνία δύο 

συστηµάτων. Όταν ένα πρωτόκολλο υποστηρίζεται από κάποιο διεθνή οργανισµό 

προτυποποίησης, ονοµάζεται απλά πρότυπο. Υπάρχουν και πρωτόκολλα που 

ακολουθούνται από συγκεκριµένες εταιρείες. Όταν αυτά τα πρωτόκολλα 

χρησιµοποιούνται ευρέως, τότε µιλάµε για ένα de facto πρότυπο.  

Συνήθως, τα πρότυπα είναι οργανωµένα σε επίπεδα (layers). Κάθε επίπεδο 

αντιστοιχεί σε κάποιο στάδιο της επικοινωνίας και χρησιµοποιεί όσα βρίσκονται 

κάτω από αυτό. Η επικοινωνία γίνεται µόνο µεταξύ επιπέδων ίδιου βάθους. Το 

πρότυπο OSI του ISO ορίζει µια δοµή 7 επιπέδων: φυσικό, σύνδεσης δεδοµένων, 

δικτύου, µεταφοράς, συνόδου, παρουσίασης και εφαρµογής. [4] 

11..66..  ΜΜεεττααγγωωγγήή  ΚΚυυκκλλώώµµααττοοςς  κκααιι  µµεε  ΠΠαακκέέτταα    

Η µεταγωγή είναι η διαδικασία η οποία εξασφαλίζει ότι τα δεδοµένα θα φτάσουν 

στον σωστό προορισµό τους. Υπάρχουν δυο τρόποι µεταγωγής. Ο πρώτος που 

χρησιµοποιήθηκε είναι η διαµεταγωγή κυκλώµατος. Το χαρακτηριστικό αυτής της 
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µεθόδου είναι η εξασφάλιση ενός πλήρους φυσικού κυκλώµατος, για την 

επικοινωνία δύο οποιονδήποτε συστηµάτων. Αυτό το κύκλωµα δεν µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί από κανέναν άλλον, ακόµα και όταν δεν λαµβάνει χώρα ανταλλαγή 

µηνυµάτων. Σε πιο σύγχρονα συστήµατα, αυτό που εξασφαλίζεται δεν είναι ένα 

φυσικό αλλά ένα νοητό κύκλωµα (virtual circuit). Αυτό σηµαίνει ότι σε σταθερά 

χρονικά διαστήµατα, το υπάρχον φυσικό κύκλωµα θα διατίθεται οπωσδήποτε για 

την επικοινωνία των δύο συστηµάτων. Αντίθετα µε το φυσικό, το νοητό κύκλωµα 

µοιράζεται µε άλλους, οπότε στην ουσία αυτό που εξασφαλίζεται είναι ένα σταθερό 

bit rate για την επικοινωνία. Αυτό είναι και το πλεονέκτηµα αυτής της µεθόδου. 

Μειονεκτεί όµως στο βαθµό χρησιµοποίησης του συστήµατος, γιατί το νοητό 

κύκλωµα παραµένει δεσµευµένο ακόµα και όταν τα συστήµατα που επικοινωνούν 

δεν το εκµεταλλεύονται πλήρως.  

Η µεταγωγή πακέτου στοχεύει στην πιο αποτελεσµατική πολύπλεξη, ώστε να 

µεγιστοποιείται η χρησιµοποίηση του συστήµατος. Η πληροφορία δεν µεταδίδεται 

συνεχώς αλλά σε πακέτα σταθερού µήκους. Πολλές πηγές µπορούν να στείλουν 

πακέτα στο δίκτυο, τα οποία θα δροµολογηθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε όταν µια 

πηγή δεν µεταδίδει να διατίθενται οι πόροι του συστήµατος σε άλλη. Σε γενικές 

γραµµές, η συµπεριφορά ενός τέτοιου δικτύου είναι στατιστική. ∆ηλαδή οι 

καθυστερήσεις δεν µπορούν να προβλεφθούν ακριβώς, αλλά µόνο κατά µέσο όρο.  

11..77..  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα  µµεε  ΣΣύύννδδεεσσηη  ήή  ΧΧωωρρίίςς  ΣΣύύννδδεεσσηη    

Σε ένα δίκτυο µεταγωγής µε πακέτα, η επικοινωνία µπορεί να έχει δύο µορφές: µε 

σύνδεση (connection oriented) ή χωρίς σύνδεση (connectionless).  

Όταν η επικοινωνία γίνεται µε σύνδεση, πριν αρχίσει η ανταλλαγή δεδοµένων το 

δίκτυο ενηµερώνεται και εγκαθίσταται ένα κανάλι επικοινωνίας. Στη συνέχεια η ροή 

των δεδοµένων µπορεί να είναι συνεχής και το δίκτυο φροντίζει για τη σωστή 

αποστολή των πακέτων και πιθανώς και για την ελάχιστη ταχύτητα.  

Αντίθετα, όταν η επικοινωνία γίνεται χωρίς σύνδεση, η ανταλλαγή των µηνυµάτων 

γίνεται χωρίς έλεγχο από το δίκτυο. Το δίκτυο απλώς αποστέλλει ανεξάρτητα 

πακέτα, χωρίς να ξέρει  ποια αποτελούν µέρος της ίδιας ροής δεδοµένων προς έναν 

κόµβο. Αυτός ο τρόπος είναι ταχύτερος, όταν δεν πρόκειται να αποσταλούν πολλά 

δεδοµένα, αλλά πάσχει από ασφάλεια.  
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11..88..  ΜΜέέττρραα  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ΕΕννόόςς  ∆∆ιικκττύύοουυ  

Η αξιολόγηση µιας αρχιτεκτονικής δικτύου είναι πολύπλοκη υπόθεση και απαιτεί την 

εξέταση πολλών παραµέτρου. Όσον αφορά στην ικανότητα ενός δικτύου να 

υποστηρίξει εφαρµογές πολυµέσων, µπορούµε να διακρίνουµε έξι παράγοντες 

καθοριστικής σηµασίας:  

1. Ρυθµός Εξυπηρέτησης (Throughput)  

2. Καθυστέρηση Μεταφοράς (Transit Delay)  

3. Μεταβλητότητα της Καθυστέρησης (Delay Variation)  

4. Ισοχρονισµός (Isochronism)  

5. Mutlticasting  

6. Ρυθµοί Λαθών (Error Rates)  

1.8.1. Ρυθµός Εξυπηρέτησης (Throughput) 

Ο δείκτης αυτός είναι ήδη γνωστός µε τα ονόµατα bit rate, ρυθµό µεταφοράς 

δεδοµένων (transfer rate) ή εύρος ζώνης (bandwidth). Ο τελευταίος όρος τυπικά 

αναφέρεται στο εύρος συχνοτήτων ενός µέσου µετάδοσης, αλλά γενικεύεται κατά 

αναλογία και στην περίπτωση του δικτύου. Ο ρυθµός εξυπηρέτησης µπορεί να 

οριστεί ως εξής:  

Ο ρυθµός µεταφοράς των δεδοµένων µεταξύ δύο συστηµάτων ορίζεται ως το 

πλήθος των δυαδικών ψηφίων (ή πακέτων) που µπορεί να δεχτεί και µεταδόσει το 

δίκτυο στη µονάδα του χρόνου.  

Ο ορισµός αυτό έχει ένα κρυφό σηµείο. ∆εν καθορίζει ακριβώς τον τρόπο µέτρησης 

του ρυθµού εξυπηρέτησης. Έτσι µια τιµή µπορεί να αναφέρεται στο µέγιστο ρυθµό 

εξυπηρέτησης είτε στο ρυθµό εξυπηρέτησης που µπορεί να διατηρηθεί σταθερός 

από το δίκτυο.  

Οι συνήθεις µονάδες µέτρησης είναι τα πολλαπλάσια του bps (bits per second): 

Kbps, Mbps, Gbps. Σε δίκτυα όπου η πληροφορία µεταδίδεται σε πακέτα, µπορούµε 

να µιλήσουµε για packets/sec.  

Στον ορισµό παρατηρείται µια διαφοροποίηση µεταξύ του µέγιστου δυνατού 

ρυθµού αποδοχής των δεδοµένων, που θα ονοµάσουµε ρυθµό ή ταχύτητα 

πρόσβασης (access speed), και του ρυθµού µετάδοσης τους από το δίκτυο. 

Πράγµατι, υπάρχουν δίκτυα, όπως τα περισσότερα από αυτά που χρησιµοποιούν 

διαµεταγωγή µε πακέτα, που δέχονται δεδοµένα τα οποία όµως, για διάφορους 
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λόγους, δεν µπορούν να µεταδοθούν αµέσως και τοποθετούνται σε ουρές αναµονής. 

Αντίθετα, τα δίκτυα µεταγωγής κυκλώµατος µπορούν να εξασφαλίσουν σταθερό bit 

rate παρόµοιο µε αυτό του ρυθµού εισόδου πελατών.  

1.8.2. Καθυστέρηση Μεταφοράς 

Η  καθυστέρηση µεταφοράς ορίζεται  ως εξής:  

Η καθυστέρηση µεταφοράς του δικτύου είναι το χρονικό διάστηµα µεταξύ της 

αποστολής του πρώτου bit ενός κοµµατιού πληροφορίας και της λήψης του από το 

άλλο άκρο της επικοινωνίας.  

Κανένα δίκτυο δεν µπορεί να αποφύγει την καθυστέρηση µεταφοράς λόγω της 

καθυστέρησης µετάδοσης του σήµατος στο φυσικό µέσο. Υπάρχουν και 

περιπτώσεις δικτύου που αυτή η καθυστέρηση οφείλεται και σε άλλους παράγοντες 

όπως η δροµολόγηση και η αναγέννηση.  

 

Σχήµα 1-3. Καθυστερήσεις κατά τη µετάδοση της πληροφορίας 
σε ένα δίκτυο  

Η καθυστέρηση µεταφοράς αποτελεί ένα χαρακτηριστικό του δικτύου. Για τις 

περισσότερες εφαρµογές υπάρχει µια πιο σηµαντική παράµετρος: η καθυστέρηση 

από άκρο σε άκρο, η οποία έχει τρεις συνιστώσες (σχήµα 3):  
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• Το χρόνο που απαιτείται για να ελευθερωθεί το µέσο, 

ώστε να επιτραπεί η αποστολή των δεδοµένων από το 

δίκτυο. Αυτή η καθυστέρηση ονοµάζεται καθυστέρηση 

πρόσβασης (access delay)  

• Το χρόνο διάδοσης των δεδοµένων πάνω στο φυσικό 

µέσο.  

• Την καθυστέρηση µεταφοράς που ορίσαµε πριν.  

Για τις interactive εφαρµογές ιδιαίτερη σηµασία έχει και ο χρόνος απάντησης από 

τον λήπτη (round trip delay). Ο χρόνος αυτός δεν εξαρτάται πλήρως από το δίκτυο 

αλλά και από την ταχύτητα µε την οποία απαντά ο λήπτης.  

1.8.3. Μεταβλητότητα της Καθυστέρησης 

Κανένα δίκτυο δεν µπορεί να εγγυηθεί σταθερή καθυστέρηση µεταφοράς ή από 

άκρο σε άκρο. Υπάρχουν δίκτυα µε ελάχιστες καθυστερήσεις της τάξης του 

nanosecond στα οποία η µεταβλητότητα δεν παίζει καθοριστικό ρόλο. Όταν όµως 

αυξάνει η καθυστέρηση και η µεταβλητότητα είναι µεγάλη, όπως στα δίκτυα IP 

(Internet Protocol), τότε η παράµετρος αυτή είναι σηµαντική. Η µεταβλητότητα 

µετράται µε διάφορες στατιστικές µεθόδους.  

Στη τεχνολογία µετάδοσης σηµάτων ορίζεται η έννοια του jitter, ως η 

µεταβλητότητα της καθυστέρησης µετάδοσης που οφείλεται αποκλειστικά στις 

συσκευές µετάδοσης. Στα δίκτυα το jitter που οφείλεται στις ατέλειες των 

συσκευών µετάδοσης είναι αναπόφευκτο, αλλά συνήθως µικρό. Σε κυκλώµατα 

µεγάλων αποστάσεων µπορεί να φτάσει την τάξη των microsecond, ενώ συνήθως 

κυµαίνεται στην τάξη των nanosecond.  

Εκτός από το jitter του υλικού, υπάρχει και µεταβλητότητα που οφείλεται στην 

αρχιτεκτονική του δικτύου. Για παράδειγµα, σε τοπικά δίκτυα αρτηρίας η 

µεταβλητότητα του χρόνου πρόσβασης ή σε δίκτυα IP της δροµολόγησης, 

προστίθενται σε αυτή του jitter.  
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1.8.4. Ισοχρονισµός 

Αυτό το χαρακτηριστικό έχει ιδιαίτερη σηµασία, όσον αφορά στην καταλληλότητα 

ενός δικτύου για εφαρµογές πολυµέσων. ∆εν αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό του 

δικτύου, αλλά έναν συνδυασµό ορισµένων βασικών χαρακτηριστικών.  

Μια από άκρο σε άκρο επικοινωνία ονοµάζεται ισόχρονη, εάν το bit rate της 

σύνδεσης είναι εξασφαλισµένο και αν η µεταβλητότητα της καθυστέρησης είναι 

επίσης εξασφαλισµένη και µικρή.  

Αυτή η απαίτηση επιτρέπει την µετάδοση συνεχών ροών πληροφορίας, όπως για 

παράδειγµα video και ήχου πραγµατικού χρόνου. Τέτοιου είδους µεταδόσεις 

απαιτούν ένα σταθερό ρυθµό µεταφοράς δεδοµένων, ώστε η πληροφορία να 

διατηρεί τη χρονική της εξάρτηση στο άλλο άκρο αναλλοίωτη. Επίσης, σταθερή 

µεταβλητότητα, που βρίσκεται σε καθορισµένα όρια, µπορεί να αντιµετωπιστεί ή να 

περάσει απαρατήρητη.  

1.8.5. Multicasting 

Ο ορισµός του multicasting είναι ο εξής:  

Multicasting είναι η ιδιότητα ενός δικτύου να αντιγράφει, σε καθορισµένα σηµεία 

του δικτύου, τα δεδοµένα που εκπέµπει µια πηγή. Τα δεδοµένα που αντιγράφονται 

προωθούνται στα συστήµατα-παραλήπτες που αποτελούν µέλη ενός multicast 

group, µε τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα τµήµατα του δικτύου, στα 

οποία περνούν πολλά αντίγραφα της ίδιας πληροφορίας. [5] 

Η αντιγραφή µπορεί να γίνεται σε επίπεδο µεµονωµένων bits, µπλοκ πληροφορίας 

όπως τα πακέτα ή και σε επίπεδο αντικειµένων όπως έγγραφα, ηλεκτρονικά 

µηνύµατα κ.λ.π.  

1.8.6. Ρυθµοί Λαθών 

Το πιο προφανές ζητούµενο από ένα δίκτυο είναι η σωστή µετάδοση της 

πληροφορίας. Τα είδη των λαθών µπορούν να προκύψουν κατά τη µετάδοση της 

πληροφορίας µέσα από ένα δίκτυο είναι:  
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• Αλλοίωση των δεδοµένων.  

• Συνήθως εµφανίζεται µε τη µορφή αντεστραµµένων bits.  

• Χάσιµο δεδοµένων.  

• Αυτό µπορεί να οφείλεται στην αλλοίωση των 

δεδοµένων. Ορισµένα δίκτυα ανιχνεύουν τα λάθη και 

απορρίπτουν τα µπλοκ πληροφορίας που έχουν 

επηρεαστεί. Στην συνέχεια, είτε ενηµερώνουν τον 

αποστολέα να επαναλάβει την αποστολή, είτε αφήνουν 

την εφαρµογή να αντιµετωπίσει την απώλεια. Σε 

σύγχρονα δίκτυα µεταγωγής µε πακέτα, όπως τα IP, η 

απώλεια µπορεί να οφείλεται και στην υπερφόρτωση των 

κόµβων ή των γραµµών.  

• Data Duplication.  

• Ένα λάθος που συναντάται σπάνια, είναι η λήψη του 

ίδιου µπλοκ πληροφορίας περισσότερες από µια φορές.  

• Λήψη σε λάθος σειρά.  

• Σε δίκτυα που µεταφέρουν την πληροφορία σε κάποιας 

µορφής πακέτα και προσφέρουν εναλλακτικούς δρόµους 

µετακίνησης των δεδοµένων, είναι δυνατόν τα δεδοµένα 

να φτάσουν στον προορισµό τους µε λανθασµένη σειρά. 

Αυτό συµβαίνει συνήθως σε δίκτυα που εφαρµόζουν 

επικοινωνία χωρίς σύνδεση.  

11..99..  ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  ααππόό  µµιιαα  ΕΕφφααρρµµοογγήή  ΠΠοολλυυµµέέσσωωνν    

Ακόµα και αν λάβουµε υπ' όψη µας τις προόδους στην συµπίεση της πληροφορίας, 

οι απαιτήσεις που έχει η µετάδοση video και ήχου σε πραγµατικό χρόνο, 

δυσχεραίνει σηµαντικά την υλοποίηση πολλών εφαρµογών πολυµέσων, παρ' όλο 
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που υπάρχουν φυσικά µέσα, όπως οι οπτικές ίνες, που µπορούν να προσφέρουν 

µεγάλο εύρος ζώνης. 

Οι εφαρµογές πολυµέσων έχουν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι απαιτούν διάφορα 

είδη ροών πληροφορίας. Όταν µεταδίδεται video ή ήχος ή γενικότερα πληροφορία 

που εξαρτάται από το χρόνο, αυτό που παίζει σηµαντικό ρόλο, είναι η ικανότητα 

του δικτύου να διατηρεί ένα σταθερό, και συνήθως αρκετά µεγάλο, ρυθµό 

µεταφοράς δεδοµένων. Ο συγχρονισµός της πληροφορίας στο δέκτη µπορεί να γίνει 

µόνο αν το δίκτυο έχει µικρές καθυστερήσεις µεταφοράς µε ανεκτή µεταβλητότητα. 

Αυτού του είδους η ροή ονοµάζεται ισόχρονη (isochronous). 

Από την άλλη πλευρά, πολλές interactive εφαρµογές έχουν την τάση να µεταδίδουν 

πληροφορία µε εκρήξεις (bursts). Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχουν µεγάλα διαστήµατα 

µε µικρή ή και καθόλου επικοινωνία, που διακόπτονται από µεταδόσεις µεγάλων 

όγκων πληροφορίας. Αυτού του είδους η ροή, που ονοµάζεται αλλιώς και 

ασύγχρονη (asynchronous), συναντάται συχνότερα στην πράξη. [6] 

Η παρούσα τεχνολογία παρουσιάζει εναλλακτικές λύσεις για κάθε είδος ξεχωριστά: 

τα δίκτυα µεταγωγής κυκλώµατος προσφέρονται για ισόχρονη µεταφορά 

πληροφορίας ενώ τα δίκτυα µεταγωγής µε πακέτα για ασύγχρονη. Οι εφαρµογές 

πολυµέσων απαιτούν δίκτυα που να προσφέρουν και τα δύο χαρακτηριστικά 

ταυτόχρονα, πράγµα που είναι δύσκολο. Επιπλέον κανένας χρήστης δεν είναι 

διατεθειµένος να πληρώνει για παραπάνω bandwidth από αυτό που χρησιµοποιεί 

κάθε φορά. Επειδή οι ανάγκες του κάθε χρήστη µεταβάλλονται συνεχώς, ανάλογα 

µε την εφαρµογή που χρησιµοποιεί, απαιτείται τεχνολογία που να µπορεί να 

προσφέρει κάθε στιγµή το ζητούµενο εύρος ζώνης µε την ανάλογη χρέωση.  

11..1100..  ΤΤοοππιικκάά  ∆∆ίίκκττυυαα  ((LLAANN))  

Σε ένα τοπικό δίκτυο (Local Area Network, LAN), οι υπολογιστές είναι εφοδιασµένοι 

µε µια κάρτα δικτύου που συνδέεται µε το καλώδιο του δικτύου. Οι υπολογιστές, 

µαζί µε έναν εξυπηρετητή αρχείων (file server) ο οποίος παρέχει αποθηκευτικό 

χώρο, και τις υπόλοιπες περιφερειακές συσκευές, όπως οι εκτυπωτές, αποτελούν 

τους κόµβους (nodes) του δικτύου. Όλοι οι κόµβοι ενός τοπικού δικτύου βρίσκονται 

συγκεντρωµένοι σε µια περιορισµένη γεωγραφικά περιοχή, ας πούµε σε µια ακτίνα 

µερικών εκατοντάδων µέτρων. H πληροφορία µεταδίδεται σε κοµµάτια που 

ονοµάζονται πλαίσια (frames) και η µετάδοση τους γίνεται στη βασική ζώνη. Τα 

πλαίσια µεταδίδονται σε χρονικές σχισµές (time slices) που παρέχονται στους 
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σταθµούς προσωρινά. Οι σχισµές δεν παρέχονται σύµφωνα µε κάποιο πρόγραµµα, 

αλλά κάθε σταθµός τις δεσµεύει δυναµικά, ανάλογα µε τις ανάγκες του.  

Τα τελευταία χρόνια, οι προσωπικοί υπολογιστές δικτυώνονται µε όλο και 

µεγαλύτερους ρυθµούς. Μέχρι το 1994 το 40% όλων των υπολογιστών που 

χρησιµοποιούνται σε επιχειρήσεις αποτελούσαν κόµβους κάποιου είδους τοπικού 

δικτύου. Ταυτόχρονα, ο µέσος αριθµός των χρηστών LAN αυξάνει συνεχώς, πράγµα 

που σηµαίνει µικρότερο εύρος ζώνης ανά χρήστη.  

Οι πιο δηµοφιλείς τύποι LAN είναι το Ethernet και το Token Ring, τα οποία 

ακολουθούν τις τοπολογίες αρτηρίας και δακτυλίου αντίστοιχα. Ο σχεδιασµός 

αυτών των αρχιτεκτονικών είναι παλιός και αρχικά προορίζονταν για συνήθεις 

εφαρµογές και για µεταφορά αρχείων περιορισµένου όγκου. Ο βασικός περιορισµός 

αυτών των δικτύων βρίσκεται στο γεγονός ότι πολλοί κόµβοι µοιράζονται το ίδιο 

φυσικό µέσο. Αυτό οδηγεί αναπόφευκτα σε συγκρούσεις, που είτε οδηγούν στην 

αναµονή κάποιου αποστολέα ή σε απώλεια των δεδοµένων και επαναποστολή των 

δεδοµένων αργότερα. Με άλλα λόγια, ο ρυθµός εξυπηρέτησης είναι συνήθως 

µικρότερος από την ταχύτητα πρόσβασης του δικτύου και µικραίνει όσο µεγαλώνει 

η κίνηση στο δίκτυο. Αυτό σηµαίνει ότι η αποστολή µεγάλων όγκων από ένα 

χρήστη, έχει επιπτώσεις για όλους του χρήστες του δικτύου. Επιπλέον, η στατιστική 

φύση των καθυστερήσεων µεταφοράς δυσχεραίνει την αποστολή χρονικά 

εξαρτώµενης πληροφορίας. Ένα πλεονέκτηµα του κοινού µέσου µεταφοράς είναι η 

εγγενής υποστήριξη του multicasting, γιατί κάθε πλαίσιο φθάνει σε όλους τους 

σταθµούς.  

Στη συνέχεια ,θα αναλυθούν τα χαρακτηριστικά των συµβατικών τεχνολογιών LAN 

καθώς και οι νέες τεχνολογίες που έρχονται για να αντιµετωπίσουν τους 

περιορισµούς τους.  

1.10.1. Ethernet 

Το Ethernet είναι ένα πρότυπο για το φυσικό επίπεδο δικτύων, το οποίο 

εµφανίστηκε στην Xerox το 1973. Επίσηµα, το πρότυπο καθορίστηκε το 1982 και 

τα χαρακτηριστικά του είναι:  

• Ταχύτητα πρόσβασης 10Mbps.  

• H πρόσβαση των κόµβων στο δίκτυο γίνεται µε µια µέθοδο που ονοµάστηκε  

Carrier Sense Multiple Access Collision Detection (CSMA/CD).  

• Η τοπολογία του δικτύου είναι δακτύλιος.  
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• Το φυσικό µέσο είναι ένα οµοαξονικό καλώδιο διαµέτρου 0.5inches.  

Πριν ένας κόµβος µεταδώσει, 'ακούει' το δίκτυο. Αν το δίκτυο είναι ελεύθερο 

προχωρά στη µετάδοση των δεδοµένων. Αν υπάρχει άλλος κόµβος που µεταδίδει 

την ίδια στιγµή, τότε γίνεται σύγκρουση (collision). Σε αυτήν την περίπτωση, ο 

κόµβος περιµένει για ένα τυχαίο χρονικό διάστηµα και επιχειρεί ξανά τη µετάδοση. 

Όσο µεγαλώνει το πλήθος των κόµβων και αυξάνει το φορτίο του δικτύου, οι 

συγκρούσεις είναι πιο πιθανές. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την δραµατική µείωση της 

πραγµατικής ταχύτητας του δικτύου. ∆εν είναι απίθανο, αντί για 10Mbps, η 

ταχύτητα µεταφοράς να είναι γύρω στα 2.5Mbps. Κατά συνέπεια το Ethernet, σε 

αυτή του τη µορφή, είναι ακατάλληλο για µεταφορά συνεχούς πληροφορίας.  

Το αρχικό πρότυπο, το 10Base-5, µπορεί να υποστηρίξει έναν µικρό αριθµό κόµβων, 

µε µέγιστη απόσταση µεταξύ τους 500 µέτρα. Με χρήση επαναληπτών (repeaters) 

µπορούν να συνδεθούν τµήµατα δικτύων, σχηµατίζοντας ένα µεγαλύτερο δίκτυο µε 

µέγιστο µήκος 2500 µέτρα.  

Η παρουσίαση της εξέλιξης 10Base-T του προτύπου, που επέτρεψε τη 

χρησιµοποίηση καλωδίων UTP, έδωσε νέα ώθηση στο Ethernet. Αυτού του είδους 

τα καλώδια είναι φθηνά και ευρέως εγκαταστηµένα, οπότε η υλοποίηση του 

δικτύου είναι πιο οικονοµική. Παράλληλα, εγκαταλείφθηκε η τοπολογία αρτηρίας και 

υιοθετήθηκε η τοπολογία λογικού αστέρα. Στο κέντρο της τοπολογίας υπάρχει µια 

συσκευή προώθησης της πληροφορίας που εισέρχεται σε αυτή, σε όλους τους 

κόµβους που είναι συνδεδεµένοι πάνω της. Η συσκευή αυτή ονοµάζεται hub. To 

10Base-T είναι ίσως η πιο δηµοφιλής αρχιτεκτονική LAN.  

Καλώδιο 
Ρυθµός 

Πρόσβασης 
(Mbps) 

Πρότυπο 

Λεπτό οµοαξονικό 10 10Base-5 
Λεπτό οµοαξονικό 10 10Base-2 
Ευρείας ζώνης οµοαξονικό 
(Broadband Coaxial)  10 10Broad-36 

Οπτική Ίνα 10 10Base-F 
UTP 10 10Base-T 
UTP 1 1Base-5 
UTP 100 100Base-Τ 
UTP 100 100Base-VG 

Πίνακας 1-1. Τα διάφορα πρότυπα Ethernet δικτύων 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ∆ΙΚΤΥΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 

[ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΚΑΣ] Σελ. 31/31   

O Πίνακας 1 παρουσιάζει όλες τις δυνατές µορφές που µπορεί να πάρει το Ethernet. 

Στο όνοµα κάθε προτύπου, το πρώτο νούµερο αφορά το ρυθµό πρόσβασης, 

εκφρασµένο σε Mbps. Το δεύτερο νούµερο δηλώνει τη µέγιστη απόσταση σε 

εκατοντάδες µέτρα.  

1.10.2. Token Ring 

Το Token Ring στηρίζεται σε τεχνολογία που αναπτύχθηκε το 1960 και οδήγησε σε 

διάφορες υλοποιήσεις. Η υλοποίηση της IBM, που εµφανίστηκε το 1985 και η  

τοπολογία του είναι ένας δακτύλιος. Στο δακτύλιο κυκλοφορεί συνεχώς ένα κουπόνι 

(token). Κάθε κόµβος µπορεί να µεταδώσει µόνο όταν το κουπόνι βρίσκεται σε 

αυτόν. Κατά την µετάδοση, ο κόµβος έχει όλο το εύρος του δικτύου δικό του και 

µόλις τελειώσει δίδει το κουπόνι στον επόµενο. Αυτή η τεχνική καταµερισµού του 

φυσικό µέσου περιορίζει τις συγκρούσεις και έχει καλύτερη συµπεριφορά όταν η 

κίνηση είναι µεγάλη, άρα είναι πιο κατάλληλη για εφαρµογές πολυµέσων σε σχέση 

µε το Ethernet. Επίσης, προσφέρει και µεγαλύτερη ασφάλεια. Για τη διευκόλυνση 

της κυκλοφορίας της πληροφορίας που εξαρτάται από το χρόνο, έχει υλοποιηθεί 

ένα είδος προτεραιοτήτων, που δεσµεύει πόρους και τους διαθέτει σε αυτές.  

Η αρχική ταχύτητα πρόσβασης ήταν 4Mbps, αλλά τώρα έχει αυξηθεί στα 16Mbps. H 

ΙΒΜ υποστηρίζει την εξέλιξη αυτού του προτύπου ώστε να υποστηρίζει και 

εφαρµογές πολυµέσων.  

11..1111..  FFDDDDII  ((FFiibbrree  DDiissttrriibbuutteedd  DDaattaa  IInntteerrffaaccee))    

Το FDDI είναι ένα πρότυπο του ISO για υψηλής ταχύτητας δικτύωση µέσω οπτικών 

ινών Έχει τη δυνατότητα µεταφοράς µέχρι και 100Mbps σε απόσταση 40km και 

είναι συµβατό µε το πρότυπο IEEE 802 για τοπικά δίκτυα.  

Η τοπολογία του είναι παρόµοια µε αυτή του Token Ring. Το εύρος ζώνης χωρίζεται 

σε δύο τµήµατα: ένα για ασύγχρονη (απλό FDDI) και ένα για σύγχρονη µεταφορά 

(σύγχρονο FDDI). Κάθε κόµβος του δικτύου έχει εξασφαλισµένα τακτά χρονικά 

διαστήµατα για σύγχρονη µεταφορά. Αντίθετα, για ασύγχρονη µετάδοση, ένας 

κόµβος είναι δυνατόν να περιµένει πολλά κουπόνια να περάσουν πριν µπορέσει να 

µεταδώσει. Το FDDI προσεγγίζει το ισοχρονισµό, µε την έννοια ότι υπάρχει ένα άνω 

όριο στη καθυστέρηση µεταφοράς, αλλά όχι πλήρως. Επειδή το κόστος 

εγκατάστασης οπτικών ινών είναι διπλάσιο από αυτό των καλωδίων χαλκού, 
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γίνονται προσπάθειες να χρησιµοποιηθεί η ίδια τεχνολογία και σε καλώδια UTP 

(Copper Distributed Data Interface, CDDI).  

11..1122..  DDeeddiiccaatteedd  EEtthheerrnneett  

Είναι δυνατόν να γίνεται η σύνδεση των κόµβων ενός LAN χρησιµοποιώντας όλο το 

εύρος του, αν χωριστεί το δίκτυο σε τµήµατα του ενός µόνο κόµβου. Αυτή η 

µέθοδος αποτελεί µια πρακτική λύση για την σύνδεση κόµβων που έχουν ειδικές 

ανάγκες, όπως συστήµατα τηλεδιάσκεψης, χωρίς την αλλαγή της δικτυακής 

υποδοµής. Και σε αυτήν την περίπτωση, όταν αυξηθεί το πλήθος των κόµβων 

παρουσιάζονται προβλήµατα. (σχήµα 4) 

 

Σχήµα 1-4. Dedicated Ethernet 

11..1133..  LLAANN  µµεεττααγγωωγγήή  ππλλααιισσίίωωνν  

Όπως ήδη αναφέρθηκε το πρότυπο 10Base-T εισήγαγε την τοπολογία λογικού 

αστέρα µε χρήση hubs. Επειδή η τοπολογία παραµένει ουσιαστικά αρτηρία, η 

πληροφορία φτάνει πάντοτε σε όλους τους κόµβους. Αν αντικατασταθεί το hub µε 

ένα διακόπτη (switch), ο οποίος δεν προωθεί την πληροφορία σε όλους τους 

συνδεδεµένους µε αυτόν κόµβους, αλλά µόνο στον πραγµατικό παραλήπτη, τότε 

υπάρχει επικοινωνία ένας-προς-έναν. Αυτό το µοντέλο επικοινωνίας δύο κόµβων 
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δεν επηρεάζει τους γειτονικούς κόµβους του δικτύου και προσφέρει όλο το εύρος 

του δικτύου στους κόµβους. Ένας διακόπτης µπορεί:  

• Να κάνει µεταγωγή σε επίπεδο πλαισίου (Ethernet, Token Ring, FDDI 

switch)  

• Να κάνει µεταγωγή κελιού (ATM switch)  

• Να αποθηκεύει και κατόπιν να προωθεί τα πλαισίων ή κελιών (buffered 

switch). Αυτό δίδει την δυνατότητα ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών( error 

detection and correction) και προσαρµογή της επικοινωνίας µεταξύ γραµµών 

διαφορετικών ταχυτήτων.  

• Να προωθεί αµέσως τα πακέτα και τα κελιά (cut-through switch) 

περιορίζοντας τις καθυστερήσεις.  

Με χρήση διακοπτών µπορούν να συνδεθούν και διαφορετικής τεχνολογίας δίκτυα. 

Για παράδειγµα, µπορούν να συνδεθούν δύο ή περισσότερα Ethernet LAN διαµέσου 

µιας γρήγορης γραµµής, για παράδειγµα FDDI (backbone approach). (σχήµα 5) 

 

Σχήµα 1-5. Τοπολογίες LAN µε µεταγωγή πλαισίων  
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11..1144..  110000MMbbppss  EEtthheerrnneett  

Ο στόχος του γρήγορου Ethernet των 100Mbps είναι να ξεπεραστούν οι περιορισµοί 

του Ethernet, χωρίς όµως να χρειαστεί να εγκαταλειφθεί η υπάρχουσα η υποδοµή 

και χωρίς να γίνουν νέες µεγάλες επενδύσεις για την εισαγωγή νέας τεχνολογίας. 

Υπάρχουν δύο ανταγωνιστικά πρότυπα που υλοποιούν αυτό το σχέδιο.  

• 100Base-T 

Το πρώτο από αυτά, το 100Base-T είναι πλήρως συµβατό µε το πρωτόκολλο 

CSMA/CD, έχει ταχύτητα 100Mbits/sec πάνω σε καλώδιο UTP και σε µέγιστη 

απόσταση 100 µέτρα. Υποστηρίζεται από εταιρείες όπως η 3Com, η SUN 

Microsystems και η Intel.  

• 100Base-VG 

Το 100Base-VG είναι, ανταγωνιστικό του 100Base-T και προωθείται από την 

AT&T και την Hewlett Packard µε την υποστήριξη µε της Novell και της 

Microsoft. ∆εν είναι συµβατό µε το πρωτόκολλο CSMA/CD, γιατί προσφέρει 

ένα καινούργιο το Demand Priority Protocol, το οποίο παρέχει µεγαλύτερη 

ασφάλεια. Επιπλέον, το νέο αυτό πρωτόκολλο προσφέρει και δυνατότητες 

ισοχρονισµού, ώστε να εξασφαλίζεται το απαιτούµενο εύρος ζώνης για τις 

εφαρµογές πολυµέσων.  

Όταν υπάρχουν ένας ή λίγοι κόµβοι ανά τµήµα, η ταχύτητα αυτή είναι 

ικανοποιητική, αλλά στην ουσία απλώς µετακινεί τα ουσιαστικά προβλήµατα του 

Ethernet λίγο πιο ψηλά. Όταν η κίνηση αυξηθεί ακόµα περισσότερο θα 

παρουσιαστούν τα ίδια φαινόµενα όπως στο απλό Ethernet. Το 100Base-VG 

υπόσχεται περισσότερα λόγω των δυνατοτήτων ισοχρονισµού. 10 

11..1155..  LLAANN  AATTMM  µµεε  µµεεττααγγωωγγήή  κκεελλιιοούύ  

Όπως και σε άλλους τοµείς της επιστήµης των υπολογιστών, έτσι και στα δίκτυα, η 

εξώθηση τεχνολογιών που έχουν ουσιαστικούς σχεδιαστικούς περιορισµούς, όπως 

το Ethernet, στα όρια τους, µειώνει το κόστος αλλά δεν αποτελεί µακροπρόθεσµη 

λύση. Η τεχνολογία που φαίνεται να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να 

προσφέρει την υποδοµή για τα δίκτυα πολυµέσων της επόµενη γενιάς είναι το ATM 

(Asynchronous Transfer Mode).  
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Το ΑΤΜ προσφέρει επικοινωνίες πολύ υψηλής ταχύτητας µε µικρές καθυστερήσεις 

και µεγάλη ευελιξία προσαρµογής στις ιδιαίτερες ανάγκες του χρήστη. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά του είναι:  

• Το ΑΤΜ έχει σχεδιαστεί για WANs (Wide Area Networks), αλλά µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και για LANs (LAN ATM ή LATM)  

• Η πληροφορία µεταφέρεται σε σταθερού και µικρού µήκους τµήµατα που 

ονοµάζονται κελιά (cells).  

• Προσφέρει µια ποικιλία υπηρεσιών: ισόχρονο σταθερό bit rate (στην πράξη 

ένα κύκλωµα κατάλληλο για εφαρµογές όπως η τηλεφωνία), ισόχρονο 

µεταβλητό bit rate (για µεταφορά video για παράδειγµα) και διάφορα είδη 

υπηρεσιών δεδοµένων. Κάθε ένα από αυτά τα είδη µπορεί να έχει µια 

ποικιλία ταχυτήτων που φτάνει µέχρι και µερικές εκατοντάδες Mbps.  

• Η αρχική µορφή του ορίζει ως βασική ταχύτητα τα 155Mbps αλλά υπάρχει 

δυνατότητα για 622Mbps.  

• Έχει προταθεί ένας ρυθµός λειτουργίας του LATM ο οποίος προσοµοιάζει την 

λειτουργία των συµβατικών δικτύων κοινού φυσικού µέσου. Αυτό σηµαίνει 

ότι όλες οι υπάρχουσες εφαρµογές θα µπορούν να τρέξουν χωρίς αλλαγές 

πάνω σε LATM. Αυτή η προσέγγιση αναµένεται να βοηθήσει τη µετάβαση 

στη νέα αυτή τεχνολογία.  

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν το LATM ως την ενδεδειγµένη 

µακροπρόθεσµη λύση για τοπικά δίκτυα πολυµέσων. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν 

µερικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν ώστε να µην υπάρχουν 

υπερβολικές προσδοκίες από τη πρώτη γενιά προϊόντων ATM. Οι περισσότεροι 

διακόπτες ΑΤΜ δεν δέχονται σήµατα (signals) οπότε δυναµικές κλήσεις δεν 

µπορούν να πραγµατοποιηθούν. ∆εύτερον, δεν υποστηρίζονται όλες οι διαβαθµίσεις 

υπηρεσιών. Τρίτον, η εγγυήσεις του εύρους ζώνης εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό 

από την συγκεκριµένη υλοποίηση. Στη θεωρία, ένα δίκτυο ΑΤΜ δεν πρέπει να χάνει 

κελιά αλλά στην πράξη χάνει. Στον πίνακα 2 που ακολουθεί παρουσιάζονται 

συνοπτικά όλα τα προαναφερθέντα τοπικά δίκτυα. 

Τεχνολογία LAN  
Ταχύτητα 
Πρόσβασης 
(Mbps)  

Ισοχρονισµός Εξασφάλιση 
εύρους ζώνης  Mutlicasting 

Ethernet 
Σύνηθες 
Μεταγωγής 
Μεταγωγής 
100Base-T 

10 
10 

100 
100 

Όχι 
Ναι/Όχι (2) 
Ναι/Όχι (2) 

Όχι 

Όχι 
Ναι/Όχι (2) 
Ναι/Όχι (2) 

Όχι 

Ναι 
Ναι (2) 
Ναι (2) 
Ναι 
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100Base-VG 
Ισόχρονο  

100 
10+6 

Προσέγγιση 
Ναι (1) 

Allocated 
Dedicated 

Ναι 
Ναι/Όχι 

Token Ring Με 
προτεραιότητες  4, 16 Προσέγγιση Allocated Ναι 

FDDI Σύνηθες 
Σύγχρονο  

100 
100 

Όχι 
Προσέγγιση 

Όχι 
Allocated 

Ναι 
Ναι 

ATM LAN - 34-622 Ναι Dedicated / 
Allocated Ναι/Όχι (3) 

(1) 'Όχι στο Ethernet κανάλι. Ναι στα κανάλια κυκλώµατος 
(2) Εξαρτάται από την µεταγωγή 
(3) Ναι στο επίπεδο του διακόπτη, όχι στο επίπεδο του δικτύου  

Πίνακας 1-2. Σύνοψη των διαφόρων ειδών τοπικών δικτύων 

11..1166..  WWiiddee  AArreeaa  NNeettwwoorrkkss  ((WWAANN))  

Τα WAN (Wide Area Networks) συνδέουν υπολογιστές ή τοπικά δίκτυα τα οποία 

απέχουν µεγάλες αποστάσεις µεταξύ τους. Ένα WAN µπορεί να καλύψει αποστάσεις 

αρκετών χιλιάδων χιλιοµέτρων. Όπως και στην περίπτωση των LAN, οι τεχνολογίες 

που έχουν αναπτυχθεί για την υλοποίηση WAN είναι πολλές. Στη συνέχεια γίνεται 

συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών των σηµαντικότερων από αυτές και  

επιχειρείται  µια αξιολόγηση της καταλληλότητας τους για εφαρµογές πολυµέσων.  

1.16.1. Packet WANs 

X.25 WAN 

Η τεχνολογία Χ.25 εφευρέθηκε στις αρχές του 1970 και είναι προσαρµοσµένη στις 

απαιτήσεις εκείνης της εποχής. Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά της είναι:  

• Όπως και τα περισσότερα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα µεταγωγής αυτής της εποχής, 

υποστηρίζει αποκλειστικά επικοινωνία µε σύνδεση.  

• Επειδή οι εφαρµογές για τις οποίες προορίζεται απαιτούν σύντοµες ανταλλαγές 

µικρών όγκων πληροφορίας, η κοστολόγηση γίνεται σε αναλογία µε το χρόνο 

σύνδεσης και τον όγκο των δεδοµένων που διακινήθηκαν.  

• Από τεχνολογικής πλευράς, το Χ.25 έπρεπε να αντιµετωπίσει τους υψηλούς 

ρυθµούς λαθών των µέσων µετάδοσης εκείνης της εποχής. Γι' αυτό το σκοπό, 

ενσωµατώνει ισχυρούς µηχανισµούς ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών, οι οποίοι 

όµως καθυστερούν την επικοινωνία. Οι πιο γρήγορες γραµµές στην Ευρώπη 

λειτουργούσαν στα 72Kbps.  
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• Ένα µάλλον ασυνήθιστο χαρακτηριστικό του Χ.25 είναι ο έλεγχος της ροής που 

επιβάλλεται από το δίκτυο. Αυτό σηµαίνει ότι το Χ.25 µπορεί να ρυθµίζει την 

ταχύτητα ροής των πακέτων σε ένα κύκλωµα, χωρίς να µεσολαβήσουν οι 

χρήστες. Στόχος αυτού του µηχανισµού είναι οι επικοινωνία συστηµάτων 

διαφορετικής ταχύτητας. Και αυτός ο µηχανισµός επιβαρύνει σηµαντικά τη 

λειτουργία του δικτύου  

Κατά συνέπεια το X.25 δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί παρά µόνο για πολύ χαµηλών 

απαιτήσεων ασύγχρονες εφαρµογές πολυµέσων. Η τεχνολογία αυτή πάσχει από τις 

αρχικές σχεδιαστικές επιλογές που έγιναν και έχει σταµατήσει η εξέλιξη της.  

Internet Protocol WAN 

Ο όρος Internet Protocol καλύπτει µια οικογένεια τηλεπικοινωνιακών πρωτοκόλλων 

που αναπτύχθηκαν από τον Internet Society, έναν µη κερδοσκοπικό οργανισµό. 

Αυτά τα πρότυπα στηρίχθηκαν σε ένα πρόγραµµα του US Department of Defense, 

που ξεκίνησε το 1960 µε το όνοµα ARPAnet. Τα πιο δηµοφιλή πρωτόκολλα αυτής 

της οικογένειας είναι τα: Transport Control Protocol (TCP) και το Internet Protocol 

(IP).  

Υπάρχουν δύο τρόποι να χρησιµοποιηθεί το ΙΡ:  

1. Ως γνήσιος µηχανισµός αποθήκευσης και προώθησης πακέτων που 

χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία δικτύων κατανεµηµένης τοπολογίας. Ο 

κόµβοι αυτών των δικτύων ονοµάζονται δροµολογητές (routers) και 

συνδέονται µεταξύ τους µε διαφόρων ειδών συνδέσµων (links).  

2. Ως ένας µηχανισµός δόµησης της πληροφορίας σε πακέτα, για την 

ανταλλαγή δεδοµένων σε ένα οποιοδήποτε δίκτυο. Για παράδειγµα, η χρήση 

του ΙΡ πάνω σε LAN είναι πολύ συνηθισµένη. (σχήµα 6) 
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Σχήµα 1-6. Χρήση του IP σε τοπικά δίκτυα  
 

Το IP δεν σχεδιάστηκε από εταιρείες τηλεπικοινωνιών αλλά από τη κοινότητα των 

ερευνητών. Κατά συνέπεια, οι βασικές του επιδιώξεις διαφέρουν σηµαντικά σε 

σχέση µε αντίστοιχα εµπορικά δίκτυα:  

• Η αξιοπιστία του δικτύου έρχεται σε δεύτερη µοίρα σε σχέση µε την 

αποδοτικότητα. Επιπλέον, το πρωτόκολλο πρέπει να είναι οικονοµικό σε 

υπολογιστικούς πόρους, προσαρµόσιµο σε διαφορετικές υπολογιστικές 

πλατφόρµες και ανεξάρτητο από το φυσικό µέσο µετάδοσης.  

• Είναι θέµα των κόµβων (hosts) η ανάνηψη από τα λάθη που µπορεί να 

προκύψουν κατά την επικοινωνία.  

• Το δίκτυο δεν είναι σχεδιασµένο να εξασφαλίζει καµία παράµετρο της 

ποιότητας της επικοινωνίας.  

• ∆εν απαιτείται κανένας µηχανισµός χρέωσης  

Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του IP στην πράξη:  

• Το ΙΡ προσφέρει επικοινωνία χωρίς σύνδεση. Το δίκτυο απλώς αναγνωρίζει 

και µεταφέρει πακέτα πληροφορίας, τα οποία ονοµάζονται datagrams.  

• Το δίκτυο παρέχει κάθε στιγµή την καλύτερη υπηρεσία που µπορεί (best 

effort protocol), χωρίς να παρέχεται καµία εγγύηση για την ποιότητα αυτής.  

• Σε περίπτωση υπερφόρτωσης είναι δυνατόν να χαθούν πακέτα ή να 

καθυστερήσει υπερβολικά η µετάδοση τους. ∆ηλαδή η µεταβλητότητα της 

καθυστέρησης µεταφοράς είναι µεγάλη.  
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• Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα δροµολόγησης στα δίκτυα ΙΡ. Κάποια από 

αυτά είναι στατικά, µε την έννοια ότι πακέτα του ίδιου προορισµού 

ακολουθούν πάντοτε τον ίδιο δρόµο. Η διαδροµή αλλάζει µόνο όταν αυτό 

είναι απαραίτητο (π.χ. βλάβη). Σε άλλες περιπτώσεις, το πρωτόκολλο 

κατανέµει την κίνηση έτσι ώστε το φορτίο να ισοκατανέµεται και να 

αποφεύγονται τα µποτιλιαρίσµατα.  

• Οι δροµολογητές µπορούν να χειριστούν γραµµές ταχυτήτων από 100Mbps 

έως 300bps. Ένας δροµολογητής IP µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως 

gateway µεταξύ του IP WAN και ενός οποιουδήποτε LAN πάνω στο οποίο 

λειτουργεί το IP. Η µακρινή σύνδεση (long-haul connection) µπορεί να γίνει 

µε χρήση οποιασδήποτε τεχνολογίας: IP Point-to-Point Protocol (PPP), X.25, 

το τηλεφωνικό δίκτυο, N-ISDN, ATM...  

• Το IP προβλέπει µηχανισµούς multicasting, αλλά πολλοί δροµολογητές δεν 

τους υλοποιούν.  

Το IP δεν προσφέρει ισοχρονισµό ούτε κάποιου είδους εγγύηση για την ποιότητα 

της σύνδεσης. Άρα, η µετάδοση συνεχούς πληροφορίας σε πραγµατικό χρόνο, είναι 

δύσκολη. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν τεχνικές που απευθύνονται στους κόµβους και 

προσπαθούν να αντιµετωπίσουν την κατάσταση. Πριν ξεκινήσει µια εφαρµογή, 

γίνεται µια εκτίµηση της κατάστασης του δικτύου και αν βρεθεί ότι οι συνδέσεις δεν 

είναι ικανοποιητικές, οι εφαρµογή τερµατίζει. Μια άλλη τεχνική είναι η 

χρησιµοποίηση buffers.  

∆ύο είναι τα βασικά πλεονεκτήµατα του ΙΡ: ο µεγάλος βαθµός χρησιµοποίησης των 

γραµµών (µέχρι και 95%) και η δυνατότητα υποστήριξης όλων των ταχυτήτων. Τα 

δύο αυτά χαρακτηριστικά, σε συνδυασµό µε τη µεγάλη δηµοτικότητα και ευελιξία 

και τους µηχανισµούς multicasting που παρέχει, το καθιστούν σε µια σηµαντική 

πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών πολυµέσων, µε κάποιους συµβιβασµούς στην 

ποιότητα.  

Παρ' όλα τα προβλήµατα εξασφάλισης της ποιότητας, που παρουσιάζουν τα δίκτυα 

IP, η υποστήριξη του multicasting αποτελεί ένα βασικό πλεονέκτηµα τους. 

Η δροµολόγηση των multicast πακέτων στους multicast routers γίνεται µε ειδικούς 

αλγόριθµους. Τέτοιοι αλγόριθµοι είναι οι: Distance Vector Multicast Routing 

Protocol, Multicast Open Shortest Path First Routing και ο πιο γενικός Protocol 

Independent Multicast.  
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Αυτή τη στιγµή δεν υποστηρίζουν όλοι οι IP routers τα παραπάνω πρωτόκολλα 

multicasting. Όµως, οι περισσότεροι δροµολογητές που στηρίζονται στο UNIX, 

µπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες multicasting.  

MBone 

Το όνοµα MBone αποτελεί συντοµογραφία του "Virtual Internet backbone for 

Multicast IP". Το MBone είναι δύο πράγµατα:  

1. Ένα φυσικό δίκτυο, το οποίο αποτελείται από IP multicast κόµβους οι οποίοι 

είναι διεσπαρµένοι σε όλο τον κόσµο και συνδεδεµένοι πάνω στο Internet.  

2. Ένα σύνολο εργαλείων που επιτρέπουν την ανακοίνωση της µετάδοση 

προγραµµάτων (ήχου ή εικόνας) και βοηθούν τους χρήστες να δηλώσουν 

συµµετοχή σε κάποιο group και, φυσικά, να παρακολουθήσουν το 

πρόγραµµα.  

Να τονιστεί ότι το δίκτυο MBone σχεδιάστηκε και λειτουργεί από εθελοντές. Κατά 

συνέπεια, µπορεί να θεωρηθεί µόνο ως µια πειραµατική υλοποίηση του multicasting 

διαµέσου του Internet. Οι πιο δηµοφιλείς εφαρµογές του MBone υλοποιούν 

ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά κανάλια. Στα εργαλεία περιέχεται και ένα είδος οδηγού, 

που περιέχει όλα τα προγράµµατα. Ο χρήστης απλώς επιλέγει αυτό που θέλει να δει, 

χωρίς να γνωρίζει περισσότερες τεχνικές λεπτοµέρειες. Κάθε κανάλι video είναι των 

128Kbps, µέγεθος που επιτρέπει µόλις 3fps και χαµηλή ανάλυση. Η επιλογή αυτή 

έγινε για να υποστηριχθεί πιο εύκολα παγκόσµια µετάδοση.  

1.16.2. Circuit WANs 

Όλες οι υπηρεσίες WAN αυτού του είδους λειτουργούν µε σύνδεση. Οι συνδέσεις 

µπορεί να είναι µόνιµες ή µε µεταγωγή. Τα όρια αυτών των δύο κατηγοριών δεν 

είναι τόσο καθαρά γιατί σήµερα οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών µπορούν να 

προσφέρουν ευελιξία µε µόνιµες συνδέσεις. Τα κυκλώµατα µπορεί να µεταδίδουν 

την πληροφορία είτε σε αναλογική µορφή είτε σε ψηφιακή. Η αναλογική µετάδοση 

χρησιµοποιείται στις παραδοσιακές τηλεφωνικές υπηρεσίες.  

Τα ψηφιακά κυκλώµατα µεταδίδουν την πληροφορία µε µια τεχνική που ονοµάζεται 

Synchronous Transfer Mode (STM). Η STM είναι µια µορφή TDM πολύπλεξης. Από 

την στιγµή που θα καθοριστεί η συχνότητα παροχής χρονικών σχισµών σε µια 

σύνδεση, µένει σταθερή ακόµα και αν µεταδίδεται καθόλου πληροφορία ή οι 

απαιτήσεις µετάδοσης αυξηθούν απότοµα (bursts). Η εξέλιξη των ψηφιακών 
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υπηρεσιών µετάδοσης ακολούθησε δύο βήµατα. Αρχικά χρησιµοποιήθηκε η 

πλησιόχρονη ψηφιακή ιεραρχία (Plesiochronous Digital Hierarchy, PDH) η οποία 

βασίζεται σε κανάλια χωρητικότητας κάποιου πολλαπλάσιου του 64kbps. Στη 

συνέχεια παρουσιάστηκε η σύγχρονη ψηφιακή ιεραρχία (Synchronous Digital 

Hierarchy, SDH) και η παραλλαγή της στην Αµερική Synchronous Optical Network 

Hierarchy (SONET). [7] 

Άρα, οι υπηρεσίες των WAN µε µεταγωγή κυκλώµατος µπορούν να διακριθούν σε: 

µισθωµένες ή µε µεταγωγή αναλογικές ή ψηφιακές γραµµές (leased or switched 

analog or digital circuits).  

Τα ψηφιακά κυκλώµατα µπορούν να προσφέρουν εξασφαλισµένο εύρος ζώνης στις 

συνδέσεις που υποστηρίζουν. Επίσης, οι καθυστερήσεις µεταφοράς που 

παρουσιάζουν είναι πολύ µικρές (µερικές δεκάδες msec). Η µεταβλητότητα τους 

είναι ελάχιστη, γιατί επηρεάζεται µόνο από το jitter του φυσικού µέσου.  

Еτσι λοιπόν τα WANs µεταγωγής κυκλώµατος προσφέρουν πλήρη ισοχρονισµό και 

είναι κατάλληλα για εφαρµογές µετάδοσης video και ήχου σε πραγµατικό χρόνο 

αλλά δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν σε "εκρήξεις" και σε µαζικές µεταδόσεις 

πληροφορίας σε πολλούς παραλήπτες.  

1.16.3. ATM WAN 

Στα µέσα της δεκαετίας του 1980, άρχισε να γίνεται φανερή η ανάγκη ενός δικτύου 

που να µπορεί να ολοκληρώσει όλα τα είδη ψηφιακών υπηρεσιών, από την χαµηλής 

ταχύτητας τηλεφωνία µέχρι τις επικοινωνίες πολύ υψηλής ταχύτητας. Το δίκτυο 

αυτό ονοµάστηκε Broadband Integrated Digital Network (B-ISDN).  

Για το B-ISDN επιλέχθηκε η ΑTM µετάδοση αντί για την STM. Ο κύριος λόγος ήταν 

για να επιτραπεί η καλύτερη αξιοποίηση της χωρητικότητας των γραµµών, αφού η 

τεχνολογία ATM µεταδίδει, όπως είναι γνωστό, πακέτα. Το ΑΤΜ µπορεί να βασιστεί 

σε µια PDH ιεραρχία ή και στην πιο πρόσφατη SDH. Το ΑΤΜ µπορεί να συνυπάρξει 

και µε αναλογικές µεταδόσεις. Υπάρχει µια πρόταση που στηρίζεται σε οπτικές ίνες 

και υλοποιεί ένα αναλογικό κανάλι για µετάδοση τηλεοπτικού σήµατος και ένα 

ψηφιακό που προσφέρει ATM ψηφιακές υπηρεσίες. Τα δύο κανάλια µεταδίδονται 

µέσω της ίδιας ίνας, αλλά χρησιµοποιούν διαφορετικό µήκος κύµατος (Wavelength 

Division Multiplexing, WDM). Αυτή η προσέγγιση ονοµάζεται ATM over passive 

optical network και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εφαρµογές όπως η interactive 

τηλεόραση, η τηλεδιάσκεψη και το video-on-demand. Τα δυνατά σηµεία του ATM 
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είναι η µεγάλη ποικιλία των προσφεροµένων υπηρεσιών και η µεγάλη ταχύτητα 

(µέχρι και 622Mbps).  

Θεωρητικά, το ΑΤΜ αποτελεί την καλύτερη πλατφόρµα για δικτυακές εφαρµογές 

πολυµέσων, σύγχρονες και ασύγχρονες. Υπάρχουν όµως και δύο προβλήµατα. Το 

πρώτο είναι καθαρά τεχνολογικό. Το ΑΤΜ µπορεί να παρουσιάσει συµφορήσεις 

(congestions) όταν πολλές "εκρήξεις" στη µετάδοση της πληροφορίας 

παρουσιαστούν ταυτόχρονα σε συγκεκριµένα κοµµάτια του δικτύου. Το άλλο 

πρόβληµα αφορά τις στρατηγικές προώθησης του στην αγορά, που θα 

ακολουθήσουν οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Αρκετές από τις υπηρεσίες που 

προσφέρει το ATM ανταγωνίζονται τις ήδη υπάρχουσες, παλιές και νέες, υπηρεσίες 

που προσφέρουν οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Είναι, συνεπώς, αβέβαιο κατά πόσο 

θα γίνει πλήρης στροφή στο ΑΤΜ και θα προσφερθούν όλες οι υπηρεσίες του, ή θα 

ακολουθηθεί µια µέση λύση, για να µην εγκαταλειφθεί η υπάρχουσα υποδοµή. 
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22..11..  ΕΕιισσααγγωωγγήή  

Η επικοινωνία δεδοµένων έχει αναχθεί σε πρωταρχικής σηµασίας κοµµάτι της 

πληροφορικής. ∆ίκτυα εγκατεστηµένα σε όλο το κόσµο, χρησιµοποιούνται για την 

συλλογή και διανοµή δεδοµένων πάνω σε ποικίλα θέµατα. Από καιρό έχει 

κατανοηθεί η αναγκαιότητα διασύνδεσης όλων αυτών των επιµέρους δικτύων σε 

ένα ευρύτερο σύνολο, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας την επικοινωνία. Οι 

προσπάθειες της κατασκευής αυτού του υπέρ – δικτύου ήταν επιτυχηµένες και το 

αποτέλεσµα ήταν αυτό που σήµερα ονοµάζεται  internet. Το Internet (ή ∆ιαδίκτυο) 

παρουσιάζει µεγάλη αποδοχή, πράγµα που οδηγεί στην συνεχή εξέλιξη και 

αναδιαµόρφωση του.[8] 

Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που έπρεπε να λυθούν ώστε το ∆ιαδίκτυο να 

γίνει πραγµατικότητα, ήταν η ύπαρξη πολλών τεχνολογιών δικτύων, καθεµιά από 

τις οποίες εξυπηρετεί µια συγκεκριµένη οµάδα ανθρώπων. Οι χρήστες του δικτύου 

διαλέγουν την τεχνολογία που είναι κατάλληλη για τις επικοινωνιακές τους ανάγκες. 

Η χρήση µίας και µόνο τεχνολογίας για την δηµιουργία ενός παγκόσµιου δικτύου 

είναι αδύνατη, γιατί δεν υπάρχει τεχνολογία που να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις. 

Για παράδειγµα, µερικοί χρήστες χρειάζονται δίκτυα υψηλών ταχυτήτων που 

καλύπτουν µικρές αποστάσεις. Για άλλους πάλι, πιο εξαπλωµένα δίκτυα, χαµηλών 

ταχυτήτων είναι πιο χρήσιµα. 

Το ∆ιαδίκτυο, παρ' όλα αυτά, καταφέρνει να συνενώσει όλες αυτές τις διαφορετικές 

τεχνολογίες, παρέχοντας ένα σύνολο συµβάσεων.[9] Κρύβει τις λεπτοµέρειες της 

υποκείµενης δικτυακής τεχνολογίας και επιτρέπει σε υπολογιστές από όλο τον 

κόσµο να βρίσκονται σε επαφή ανεξάρτητα από το δίκτυο στο οποίο συνδέονται. 

Το ∆ιαδίκτυο βασίζεται σε µια συλλογή από τυποποιήσεις που καλούνται 

πρωτόκολλα. Τα πρωτόκολλα (π.χ. TCP και IP) παρέχουν τους κανόνες για την 

επικοινωνία. Περιέχουν τις λεπτοµέρειες των ανταλλασσόµενων µηνυµάτων, 

περιγράφουν πως ανταποκρίνεται ο υπολογιστής όταν λαµβάνει κάποιο µήνυµα και 
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ορίζει πως διαχειρίζεται ο υπολογιστής της καταστάσεις λάθους. Κατά µία έννοια, τα 

πρωτόκολλα είναι για την επικοινωνία ότι είναι οι αλγόριθµοι για τον 

προγραµµατισµό. Ένας αλγόριθµος επιτρέπει την κατανόηση της λογικής του 

προγράµµατος, χωρίς να χρειάζεται να ξέρει την δοµή και κατασκευή της CPU. 

Οµοίως, ένα πρωτόκολλο επιτρέπει στον χρήστη να καταλάβει τα δεδοµένα µιας 

χωρίς να έχει γνώση του δικτυακού υλικού.[10] 

22..22..  ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ττοουυ  ∆∆ιιααδδιικκττύύοουυ  

Το ∆ιαδίκτυο αποτελεί παράδειγµα συστήµατος τύπου open system interconnection. 

Καλείται ανοιχτό σύστηµα (open system), γιατί σε αντίθεση µε προηγούµενα 

επικοινωνιακά συστήµατα ανεπτυγµένα από ιδιωτικές εταιρίες, η περιγραφή του 

είναι δηµόσια διαθέσιµη. Έτσι, οποιοσδήποτε µπορεί να γράψει λογισµικό που να 

συµβαδίζει µε τις προδιαγραφές του συστήµατος. 

Σαν τέτοιο σύστηµα, το ∆ιαδίκτυο µπορεί να συγκριθεί µε το µοντέλο OSI (Open 

System Interconnection). Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η δοµή του ∆ιαδικτύου σε 

σχέση µε την αντίστοιχη δοµή του OSI µοντέλου. Είναι φανερό πως η 

αρχιτεκτονική του ∆ιαδικτύου έχει λιγότερα επίπεδα από αυτή του OSI και τα 

δεδοµένα από το επίπεδο εφαρµογής (application) ως το επίπεδο φυσικής 

πρόσβασης (network access). 

 
Σχήµα 2-1.  ∆οµή του ∆ιαδικτύου σε σχέση µε την αντίστοιχη δοµή του 

OSI µοντέλου  
Στο επίπεδο της φυσικής πρόσβασης (network access) ανήκουν τα πρωτόκολλα LAN 

όπως Ethernet, Token Ring, FDDI και πρωτόκολλα WAN όπως X.25, Frame Relay, 
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SLIP, PPP που επιτρέπουν την φυσική διασύνδεση, την πρόσβαση στο µέσο και τον 

έλεγχο της ζεύξης. 

Στο επίπεδο δικτύου (network) χρησιµοποιείται το πρωτόκολλο IP, του οποίου τα 

πακέτα δροµολογούνται µε ειδικές συσκευές, τους δροµολογητές (routers). 

Στο επίπεδο µεταφορά (transport) χρησιµοποιείται το πρωτόκολλο TCP και 

δευτερευόντως το UDP. 

Στο επίπεδο εφαρµογών (application) ανήκουν µεταξύ άλλων και τα πρωτόκολλα 

FTP, Telnet, SMTP, HTTP για την παροχή διάφορων υπηρεσιών όπως την µεταφορά 

αρχείων, την πρόσβαση σε υπολογιστές, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και το Web. 

22..33..  ΤΤαα  ΕΕππίίππεεδδαα  ττοουυ  ∆∆ιιααδδιικκττύύοουυ  [[1111]]  

Ακολούθως θα αναφερθούµε πιο αναλυτικά στα επίπεδα φυσικής πρόσβασης, 

δικτύου, µεταφοράς και εφαρµογής, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα 2. 

Σχήµα 2-2.  Tα επίπεδα του internet  
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Επίπεδο Φυσικής Πρόσβασης  

Σε αυτό το επίπεδο ανήκουν οι εκάστοτε δικτυακές τεχνολογίες όπως Ethernet, 

FDDI και Token Ring. Το επίπεδο ασχολείται µε την µετάδοση των bit µέσω 

διάφορων µέσων και αναλυτικότερα µε τα ηλεκτρικά, µηχανικά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά των διασυνδέσεων. Επίσης ασχολείται µε τον τρόπο που γίνεται η 

πρόσβαση στο φυσικό µέσον και καθορίζει τους κανόνες επικοινωνίας στο τοπικό 

δίκτυο. 

Επίπεδο ∆ικτύου (IP πρωτόκολλο) 

Η µετάδοση στο IP (Internet Protocol) γίνεται µε την τεχνική των datagrams. Το 

κάθε datagram (πακέτο) φθάνει στον παραλήπτη διασχίζοντας ένα η περισσότερα 

διασυνδεόµενα IP δίκτυα, χωρίς να εξαρτάται από άλλα προηγούµενα ή επόµενα 

πακέτα.[12] 

Το IP, σαν πρωτόκολλο του τρίτου επιπέδου, δεν ασχολείται µε τις φυσικές 

συνδέσεις ή τον έλεγχο των ενδιάµεσων ζεύξεων µεταξύ των κόµβων του δικτύου. 

Αυτά είναι αρµοδιότητα των χαµηλότερων επιπέδων. Στην ουσία ασχολείται µε την 

διευθυνσιοδότητη, τον τεµαχισµό και την επανασυγκόληση των πακέτων. Το 

πρωτόκολλο IP δεν είναι αξιόπιστης µεταφοράς (reliable transfer) καθώς δεν 

εξασφαλίζει την σίγουρη παράδοση των πακέτων µε τεχνικές επανεκποµπής και 

έλεγχο ροής. Επιπλέον είναι connectionless γιατί δεν απαιτεί την αποκατάσταση 

σύνδεσης µεταξύ των δύο σηµείων πριν την ανταλλαγή δεδοµένων. Τα IP πακέτα 

µπορεί να ακολουθήσουν διαφορετικές διαδροµές και να φθάσουν µε λανθασµένη 

σειρά στον αποδέκτη. Προβλήµατα σαν αυτό αναλαµβάνουν να διορθώσουν το 

πρωτόκολλο TCP του ανωτέρου επιπέδου. 

∆ροµολόγηση 

Τα IP πακέτα διασχίζουν το ∆ιαδίκτυο από δροµολογητή σε δροµολογητή µε 

κατεύθυνση τον τελικό αποδέκτη. Κάθε δροµολογητής διατηρεί πίνακες 

δροµολόγησης βάσει των οποίων το κάθε πακέτο αποστέλλεται στον επόµενο 

δροµολογητή που θα αναλάβει να το προωθήσει προς τον αποδέκτη του. Ο 

καθορισµός του επόµενου δροµολογητή γίνεται µε την ανάγνωση της IP 

διευθύνσεως του παραλήπτη. Ανάλογα µε το δίκτυο στο οποίο βρίσκεται ο 

παραλήπτης, επιλέγεται από τον πίνακα δροµολόγησης διαδεχόµενος router. 

Όταν ένα πακέτο φθάσει σε ένα δροµολογητή αποθηκεύεται προσωρινά σε µία 

ουρά (queue). Τα IP πακέτα επεξεργάζονται µε την σειρά άφιξης τους. Κατά την 
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επεξεργασίας τους, διαβάζεται η διεύθυνση του τελικού παραλήπτη. Εάν υπάρχει 

µποτιλιάρισµα στο δίκτυο, τότε η ουρά των πακέτων µέσα στον δροµολογητή 

µπορεί να γίνει µεγάλη, αυξάνοντας έτσι τις καθυστερήσεις µετάδοσης. Σε 

περίπτωση που η ουρά γίνει τόσο µεγάλη που να ξεπερνά τις χωρητικές 

δυνατότητες του δροµολογητή, τα πακέτα απορρίπτονται και χάνονται.  

∆ιευθυνσιοδότηση 

Καθ' ότι το ∆ιαδίκτυο είναι µια εικονική κατασκευή που εφαρµόζεται λογισµικά, οι 

σχεδιαστές του είναι ελεύθεροι να διαλέξουν σχήµα διευθυνσιοδότησης που να µην 

σχετίζεται µε κανένα υπάρχον δικτυακό υλικό. Το IP λειτουργεί µε βάσει ένα νέο 

σετ διευθύνσεων που είναι ανεξάρτητο από τις υποκείµενες δικτυακές διευθύνσεις 

των υπολογιστών. Οι νέες αυτές διευθύνσεις καλούνται Internet Addresses ή IP 

διευθύνσεις. 

Οι IP διευθύνσεις είναι φτιαγµένες έτσι ώστε να διευκολύνουν την δροµολόγηση. 

Κάθε IP πακέτο περιέχει την διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη, κάθε 

µια από τις οποίες έχει µήκος 32 bits. Μια IP διεύθυνση αποτελείται από δύο µέρη: 

το netid και το hostid. Το netid προσδιορίζει το δίκτυο στο οποίο βρίσκεται ο 

υπολογιστής, ενώ το hostid προσδιορίζει τον υπολογιστή. Ανάλογα µε το µήκος της 

διευθύνσεως που αφιερώνεται σε κάθε τµήµα αυτής, οι διευθύνσεις διακρίνονται σε 

τρεις κλάσεις δικτύων: 

• Κλάση Α: 8 bit διεύθυνση δικτύου / 24 bit διεύθυνση υπολογιστή 

• Κλάση Β: 16 bit διεύθυνση δικτύου / 16 bit διεύθυνση υπολογιστή 

• Κλάση Γ: 24 bit διεύθυνση δικτύου / 8 bit διεύθυνση υπολογιστή 

Επειδή οι IP διευθύνσεις κωδικοποιούν ένα δίκτυο αλλά και έναν υπολογιστή σε 

αυτό το δίκτυο, δεν καθορίζουν έναν συγκεκριµένο υπολογιστή, αλλά µία σύνδεση 

σε ένα δίκτυο. 

Στην πράξη η αποµνηµόνευση των 32 bits είναι εξαιρετικά δύσκολη. Γι' αυτό έχει 

επινοηθεί η αναπαράσταση της διεύθυνσης µε την χρήση δεκαδικών αριθµών. Η 

διεύθυνση διαχωρίζεται µε τελείες σε τέσσερα πεδία των οκτώ bit.  

Internet Control Message Protocol (ICMP) 

Ένα άλλο πρωτόκολλο αυτού του επιπέδου είναι το Internet Control Message 

Protocol (ICMP). Το ICMP δρα βοηθητικά, παράγοντας και διαχειρίζοντας µηνύµατα 
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λάθους για το πακέτο πρωτοκόλλων TCP/IP. Επιτρέπει στους δροµολογητές να 

επιστρέφουν µηνύµατα λάθους σε άλλους δροµολογητές ή υπολογιστές. Για 

παράδειγµα, εάν ζητηθεί η σύνδεση µε υπολογιστή που δεν υπάρχει ή δεν είναι 

διαθέσιµος προς το παρών, το ICMP σε κάποιον router θα επιστρέψει στον 

αποστολέα του αρχικού µηνύµατος ένα µήνυµα µε περιεχόµενο "host unreachable". 

Επιπλέον, το ICMP µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την συλλογή πληροφοριών για ένα 

δίκτυο και για σκοπούς debugging.[13] 

2.3.1. Επίπεδο Μεταφοράς 

Transmission Control Protocol (TCP) 

Το TCP (Transmission Control Protocol) είναι ένα connection-oriented πρωτόκολλο 

του επιπέδου µεταφοράς, που είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση αξιόπιστης 

επικοινωνίας µεταξύ δυο ακραίων υπολογιστών, διαµέσου ενός ή περισσοτέρων 

δικτύων. [14] 

Σε αυτό το επίπεδο επιτυγχάνεται η από άκρου σε άκρου επικοινωνία µεταξύ των 

χρηστών. Στα χαµηλότερα επίπεδα γινόταν εφικτή η επικοινωνία ενός συστήµατος 

µε τον πλησιέστερο δροµολογητή, ώστε διαδοχικές τέτοιες επικοινωνίες να 

εξασφαλίζουν την σύνδεση των δύο άκρων. 

Όπως προαναφέρθηκε, το IP είναι connectionless πρωτόκολλο. Τις ελλείψεις του IP 

αναλαµβάνει να καλύψει το TCP: εξασφαλίζει την παράδοση των πακέτων µε την 

σωστή σειρά, ελέγχει την ροή των δεδοµένων, διασφαλίζει την αξιοπιστία της 

σύνδεσης καθώς επίσης ξεκινά και τερµατίζει τις συνδέσεις µεταξύ δύο εφαρµογών 

µέσα στο δίκτυο. Πρωτόκολλα εφαρµογών όπως το FTP για την µεταφορά τον 

αρχείων και το SMTP για το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, στηρίζονται στις υπηρεσίες 

που προσφέρει το TCP. 

Το TCP παραλαµβάνει δεδοµένα από την εφαρµογή, τα τεµαχίζει σε τµήµατα που 

δεν υπερβαίνουν τα 64 Κbyte και τα στέλνει στον ανταποκριτή του. Κατά την 

παραλαβή των πακέτων, ο αποδέκτης επιστρέφει µήνυµα που επιβεβαιώνει την 

παραλαβή τους. Σε περίπτωση που ο αποστολέας δεν λάβει επιβεβαιωτικό µήνυµα 

µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα από την αποστολή του πακέτου, 

συµπεραίνει ότι το πακέτο δεν παραλήφθηκε και το ξαναστέλνει. Τα πακέτα 

στέλνονται υπό την µορφή stream, εγκαθιστώντας έτσι µια εικονική σύνδεση 

µεταξύ των δύο άκρων. 

Το TCP έχει τις εξής λειτουργίες: 
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• Λογική σύνδεση και αποσύνδεση.  

• Μετάδοση δεδοµένων.  

• Έλεγχο ροής.  

• Πολύπλεξη εφαρµογών.  

• Αξιοπιστία µετάδοσης.  

• Υποστήριξη full duplex επικοινωνίας.  

• Προτεραιότητα και ασφάλεια.  

Προκειµένου να επικοινωνήσει το TCP µε το ανώτερο επίπεδο εφαρµογών 

χρησιµοποιείται η έννοια της πόρτας (port). Πόρτα είναι ένας ακέραιος που 

βρίσκεται στο πεδίο της επικεφαλίδας του πακέτου TCP και της οποίας η τιµή 

αντιπροσωπεύει την εφαρµογή που χρησιµοποιεί την σύνδεση. 

Ο συνδυασµός της διεύθυνσης IP µε τον αριθµό της πόρτας του TCP ονοµάζεται 

socket και χαρακτηρίζει µε µοναδικό τρόπο την συγκεκριµένη εφαρµογή που τρέχει 

σε ένα σύστηµα. Ένα ζευγάρι από socket χαρακτηρίζει µοναδικά την επικοινωνία 

µεταξύ των δύο εφαρµογών σε διαφορετικά συστήµατα υπολογιστών. 

User Datagram Protocol (UDP) 

Το UDP είναι πρωτόκολλο του επιπέδου µεταφοράς όπως το TCP µε την διαφορά 

ότι είναι connectionless. Είναι εξαιρετικά απλό στην υλοποίηση του, άλλα σε 

αντίθεση µε το TCP, δεν προσφέρει µηχανισµούς επανεκποµπής, αξιοπιστίας και 

έλεγχου ροής. Μερικές από τις εφαρµογές που στηρίζονται στο UDP είναι η NFS 

(Network File System) για διαχείριση αρχείων δικτύου και η TFTP (Trivial File 

Transfer Protocol) για την µεταφορά αρχείων. Οι ίδιες οι εφαρµογές πρέπει να 

φροντίζουν για τις λειτουργίες που δεν είναι σε θέση να προσφέρει το UDP.  

2.3.2. Επίπεδο Εφαρµογών 

Σε αυτό το επίπεδο ανήκουν οι υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου. Θα περιγραφούν οι 

σηµαντικότερες και οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενες.[15] 

Telnet  

Το Telnet (ή remote login) είναι µια από τις βασικότερες υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου 

που επιτρέπει σε κάποιον χρήστη να έχει πρόσβαση τερµατικού σε ένα µακρινό 

server. Το Telnet λειτουργεί µεταφέροντας τις εντολές που πληκτρολογεί ο χρήστης 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 

[ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΚΑΣ] Σελ. 50/50   

στον υπολογιστή του στον αποµακρυσµένο υπολογιστή µε τον οποίο συνδέεται. 

Παρ' όλο που στην πραγµατικότητα ο χρήστης "µιλάει" µε τον υπολογιστή του, το 

πρόγραµµα καταφέρνει και δίνει την ψευδαίσθηση στον χρήστη ότι επικοινωνεί µε 

τον αποµακρυσµένο υπολογιστή. 

File Transfer Protocol (FTP) 

Το FTP ήταν η πρώτη υπηρεσία για την ανάκτηση και µεταφορά πληροφορίας και 

αρχείων που χρησιµοποιήθηκε στο ∆ιαδίκτυο. Η βασική λειτουργία του είναι η 

αξιόπιστη µεταφορά αρχείων από υπολογιστή σε υπολογιστή και επιτρέπει στους 

χρήστες να στήνουν µια σύνδεση ελέγχου µεταξύ του FTP client και του FTP server. 

Η σύνδεση αυτή τους επιτρέπει να ψάχνουν στους καταλόγους του server και να 

µεταφέρουν τα αρχεία που επιθυµούν από τον server προς τον δικό τους 

υπολογιστή. Για την µεταφορά των αρχείων δηµιουργείται αυτόµατα από ο FTP µια 

νέα ανεξάρτητη σύνδεση. 

Domain Name Service (DNS) 

Η υπηρεσία DNS χρησιµοποιείται από τους χρήστες του ∆ιαδικτύου για την 

αντικατάσταση των αριθµητικών IP διευθύνσεων µε εύχρηστα ονόµατα (domain 

names). Συγκεκριµένα, το DNS προσφέρει υπηρεσίες µετάφρασης µεταξύ ονοµάτων 

και IP διευθύνσεων. Κάθε υπολογιστής και δροµολογητής στο ∆ιαδίκτυο διαθέτει 

ένα όνοµα. Η ονοµατολογία του ∆ιαδικτύου έχει σαν χαρακτηριστικό την ιεράρχηση 

των ονοµάτων. Κατατάσσονται ανάλογα µε το εύρος του δικτύου που περιγράφουν 

και το όνοµα ενός µηχανήµατος αποτελείται από τόσα επιµέρους ονόµατα όσα 

χρειάζεται για να προσδιοριστεί πλήρως. Τα επιµέρους ονόµατα δικτύων 

διαχωρίζονται µεταξύ τους µε τελείες. Για παράδειγµα, το όνοµα 

saturn.lab.epmhs.gr αντιπροσωπεύει τον υπολογιστή µε το όνοµα saturn που 

βρίσκεται στο τοπικό δίκτυο lab.epmhs.gr. Το lab.epmhs.gr ανήκει µε την σειρά 

του στο ευρύτερο δίκτυο epmhs.gr, το οποίο ανήκει στην περιοχή gr, δηλαδή στην 

Ελλάδα.  

Σε ένα δίκτυο που εξυπηρετεί αρκετούς υπολογιστές κάτω από το ίδιο όνοµα 

δικτύου πρέπει να λειτουργεί ένας DNS server που θα παρέχει πληροφορίες για 

τους υπολογιστές που ανήκουν στο δίκτυο του. Για κάθε επίπεδο αυτής της 

ιεράρχησης υπάρχει τουλάχιστον ένας DNS server που γνωστοποιεί το όνοµα του 

στον server του αµέσως ανώτερου επιπέδου. Αυτό επαναλαµβάνεται έως ότου να 

καλυφθεί όλη ιεραρχία ονοµάτων.  
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Η υπηρεσία του DNS χρησιµοποιείται αυτοµατοποιηµένα και από τις υπόλοιπες 

εφαρµογές του ∆ιαδικτύου. Όποτε απευθύνεται στον DNS server ερώτηµα για 

κάποιον υπολογιστή από οποιαδήποτε υπηρεσία, αυτός συµβουλεύεται τους πίνακες 

καταχωρήσεων που διαθέτει και δίνει απάντηση για την IP διεύθυνση που 

αντιστοιχεί στο όνοµα του ζητούµενου υπολογιστή. Σε περίπτωση που ερωτηθεί για 

υπολογιστή για τον οποίο δεν έχει καταχώρηση, τότε παραπέµπει την αίτηση σε 

DNS server υψηλότερου επιπέδου. 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (E-mail) 

Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο επιτρέπει την αποστολή µηνυµάτων µεταξύ των 

χρηστών του ∆ιαδικτύου. Οι διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

βασίζονται στις διευθύνσεις του internet και έχουν την µορφή "user@domain", 

όπου user το όνοµα του χρήστη και domain το όνοµα του υπολογιστή.[16] 

 

Σχήµα 2-3.  ∆ιαδικασία µεταφοράς ηλεκτρονικών µηνυµάτων  
 

Παραπάνω (σχήµα 3) φαίνεται πως µεταφέρονται τα ηλεκτρονικά µηνύµατα. Ο User 

Agent (UA) είναι το πρόγραµµα client στον υπολογιστή του χρήστη που 

αναλαµβάνει την διαχείριση και ανάκτηση του ταχυδροµείου. Με την βοήθεια αυτού 

του προγράµµατος ο χρήστης γράφει τα µηνύµατα του, τα στέλνει, παραλαµβάνει 

άλλα µηνύµατα και τα διαβάζει. Ο Mail Transfer Agent (MTA) παραλαµβάνει τα 

µηνύµατα από τον UA και τα προωθεί στον επόµενο MTA µέχρι να βρεθεί ο MTA 

που έχει άµεση σύνδεση µε τον υπολογιστή του χρήστη. Ο τελευταίος MTA 

επικοινωνεί µε τον UA του παραλήπτη για την παράδοση των µηνυµάτων. Το 

σύνολο των MTA καλείται Message Transfer System (MTS).  
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Η επικοινωνία από ΜΤΑ σε ΜΤΑ γίνεται µε χρήση του πρωτοκόλλου SMTP (Simple 

Mail Transfer Protocol, ενώ η επικοινωνία του UA µε τον ΜΤΑ γίνεται µε χρήση των 

πρωτοκόλλων POP (Post Office Protocol) και IMAP (Internet Message Access 

Protocol). 

Το παραπάνω σύστηµα παράδοσης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου επιτρέπει το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµικό του χρήστη να βρίσκεται σε κάποιον server και έτσι δεν 

είναι απαραίτητο να είναι εν λειτουργία ο υπολογιστή του αποδέκτη κατά την 

αποστολή του µηνύµατος. Ο αποδέκτης θα παραλάβει τα µηνύµατα του όταν 

ανοίξει τον υπολογιστή του και συνδεθεί µε τον server (MTA). 

World Wide Web (WWW) 

Το World Wide Web (WWW) επιτρέπει την πρόσβαση και την ανάκτηση κάθε είδους 

πληροφορίας, µέσα από ένα σύνθετο περιβάλλον γραφικών, κειµένου και 

φωτογραφιών. Το WWW αποτελείται από υπολογιστές που διανείµουν την 

πληροφορία, τους servers και από υπολογιστές που αναζητούν πληροφορίες εκ 

µέρους των χρηστών, τους clients. Οι πρώτοι τρέχουν ειδικά προγράµµατα που 

καλούνται Web servers, ενώ οι δεύτεροι τρέχουν τους Web browsers, client 

προγράµµατα που διατίθονται δωρεάν από πολλές εταιρίες.[17]  

Η πληροφορία αποθηκεύεται στους Web servers (συνήθως ένας αφιερωµένος 

υπολογιστής ταυτίζεται µε το λογισµικό που τρέχει) υπό µορφή ηλεκτρονικών 

σελίδων. Η γλώσσα που χρησιµοποιείται για την σύνταξη των σελίδων αυτών είναι 

η HTML (Hyper Text Mail Language).[ 18 ] Τα περιεχόµενα της µπορεί να είναι 

δεδοµένα κειµένου, γραφικά, εικόνες, σύνδεσµοι και τώρα τελευταία µε την 

ανάπτυξη της Java, αλληλεπιδραστικές διεργασίες (interactive sessions). Επίσης, µε 

την χρήση του πρωτοκόλλου ΜΙΜΕ που αναφέραµε παραπάνω, µπορεί να 

προστεθεί στις σελίδες κινούµενη εικόνα, ήχος και κινούµενα γραφικά.  

Η θέση µιας σελίδας στο ∆ιαδίκτυο καθώς και το πρωτόκολλο που χρειάζεται για να 

την ανοίξει κάποιος προσδιορίζεται από το λεγόµενο URL (Uniform Resource 

Locator). Το URL προσδιορίζει επιπλέον το όνοµα του αρχείου και του καταλόγου 

στον Web server. Τα πρωτόκολλα που χρησιµοποιούνται για το άνοιγµα των 

ηλεκτρονικών σελίδων και γενικότερα για την επικοινωνία µεταξύ του Web server 

και του Web browser, είναι κυρίως το HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Άλλα 

πρωτόκολλα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν είναι το FTP και το GOPHER.  

Η µορφή του URL είναι: 

<protocol>://<hostname>:<port><directory><filename> 
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όπου <protocol> είναι το χρησιµοποιούµενο πρωτόκολλο, <hostname> το όνοµα 

του Web server, <port> η χρησιµοποιούµενη πόρτα επικοινωνίας (συχνά 

παραλείπεται και χρησιµοποιείται η προκαθορισµένη τιµή που είναι 80), <directory> 

ο κατάλογος στον Web server που περιέχει το ζητούµενο αρχείο και τέλος 

<filename> το όνοµα του αρχείου – ηλεκτρονική σελίδα που ζητήθηκε. 

Τα περιεχόµενα της ηλεκτρονικής σελίδας µπορεί να είναι στατικά ή να 

δηµιουργούνται δυναµικά µε την εκτέλεση ενός προγράµµατος στην µεριά τους 

server. Ένα τυποποιηµένο µέσο για την γραφή τέτοιων προγραµµάτων είναι το CGI 

(Common Gateway Interface). 

22..44..  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  ΑΑσσφφάάλλεειιααςς    

Στο σηµερινό κόσµο της διαδικτύωσης και του ηλεκτρονικού εµπορίου κάθε 

υπολογιστικό σύστηµα είναι ένας πιθανός στόχος. Συχνότατα έρχονται ειδήσεις που 

να αφορούν την "κατάληψη" και το "τρύπηµα" των υπολογιστικών συστηµάτων 

µεγάλων εταιριών και οργανισµών. Πολλοί διαφορετικοί τύποι ανθρώπων µπαίνουν 

σε υπολογιστικά συστήµατα τρυπώντας την ασφάλειά τους. Οι πιο επικίνδυνοι από 

όλους, για κάποιο δίκτυο, είναι οι νυν και πρώην χρήστες του ίδιου του δικτύου 

διότι αυτοί γνωρίζουν τα συστήµατα ασφάλειας και το που πρέπει να χτυπήσουν 

ώστε να προκαλέσουν ζηµιά.[19] 

Παρά την ύπαρξη όλων αυτών των κινδύνων το ενδιαφέρον για τη δικτύωση των 

υπολογιστικών συστηµάτων και για το internet δεν υπήρξε ποτέ µεγαλύτερο. Ο 

αριθµός των υπολογιστών στο internet διπλασιάζεται κάθε χρόνο για µια δεκαετία 

τώρα.  

Όροι όπως ασφάλεια, προστασία και διασφάλιση του απορρήτου έχουν αποκτήσει 

παραπάνω από µία έννοιες. Ακόµα και οι επαγγελµατίες του είδους δεν µπορούν να 

συµφωνήσουν στην ουσία αυτών των όρων, ωστόσο, µια πρακτική προσέγγιση του 

όρου µπορεί να είναι: 

"ασφάλεια υπολογιστικού συστήµατος υπάρχει όταν µπορούµε να βασιστούµε σε 

αυτό και στο λογισµικό του να συµπεριφερθεί όπως περιµένουµε από αυτό".  

Μέσα σε αυτόν τον πλατύ ορισµό υπάρχουν διαφορετικές µορφές ασφάλειας, οι 

οποίες πρέπει να απασχολούν τόσο τους διαχειριστές όσο και τους απλούς χρήστες 

των δικτύων και των συστηµάτων τους όπως:[20] 
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Εµπιστευσιµότητα (Confidentiality) 

Είναι η διασφάλιση της πληροφορίας από οποιονδήποτε δεν έχει το δικαίωµα να την 

δει ή να κρατήσει αντίγραφό της. Αυτός ο τύπος ασφάλειας περιλαµβάνει τόσο την 

προστασία του συνόλου της πληροφορίας όσο και µέρους της το οποίο από µόνο 

του µπορεί να δείχνει άκακο αλλά που µπορεί να οδηγήσει στην αποκάλυψη άλλων 

σηµαντικών πληροφοριών.  

Ακεραιότητα δεδοµένων (Data Integrity) 

Είναι η προστασία της πληροφορίας, συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων, 

από το σβήσιµό της ή την µε οποιονδήποτε τρόπο αλλοίωσή της χωρίς την άδεια 

του ιδιοκτήτη της. Η υπό προστασία πληροφορία περιλαµβάνει επίσης αντικείµενα 

όπως backup ταινίες και αρχεία λογαριασµών.[21] 

Καταγραφή (Audit)  

Ο διαχειριστής ενός δικτύου δεν πρέπει να ανησυχεί µόνο για τους χρήστες χωρίς 

άδεια πρόσβασης αλλά και για εκείνους που αν και νόµιµοι κάνουν λάθη ή 

προκαλούν σκόπιµα κάποιο πρόβληµα. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να καθορισθεί 

τι έχει γίνει, από ποιόν και τι επηρεάστηκε. Ο µόνος τρόπος να επιτευχθούν όλα τα 

παραπάνω είναι να γίνει χρήση κάποιων αρχείων καταγραφής της δραστηριότητας 

στο σύστηµα το οποίο να είναι ικανό να µας δώσει πληροφορίες για το ποιος και τι 

έκανε.  

∆ιαθεσιµότητα (Availability) 

Αφορά την προστασία των υπηρεσιών έτσι ώστε να µην υποβαθµιστεί η 

δυνατότητα παροχής τους. Εάν κάποια στιγµή ζητηθεί µια συγκεκριµένη υπηρεσία 

από νόµιµο χρήστη και δεν του δοθεί, αυτό ισοδυναµεί µε την απώλεια της 

πληροφορίας που βρίσκεται στο σύστηµα.[22]  

Συνέπεια (Consistency) 

Η διασφάλιση ότι το σύστηµα συµπεριφέρεται όπως αναµένεται από τους 

εξουσιοδοτηµένους χρήστες του. Εάν το λογισµικό ή το υλικό µέρος του 

συστήµατος αρχίσει να συµπεριφέρεται παράξενα, ειδικά µετά από κάποια 

αναβάθµιση ή µετατροπή τότε επίκειται καταστροφή. Τελικά η συνέπεια είναι η 

διασφάλιση της ορθότητας των δεδοµένων και των προγραµµάτων που 

χρησιµοποιούνται.  
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Έλεγχος (Control) 

O έλεγχος πρόσβασης στο σύστηµα - παράνοµοι χρήστες και λογισµικό µπορεί να 

δηµιουργήσουν µεγάλα προβλήµατα.  

Αν και όλες οι παραπάνω µορφές / υπηρεσίες ασφάλειας είναι εξίσου σηµαντικές, 

διαφορετικοί οργανισµοί δίνουν διαφορετική προτεραιότητα στη καθεµία διότι 

αντιµετωπίζουν διαφορετικού είδους απειλές. Για παράδειγµα: 

• Σε ένα τραπεζικό περιβάλλον τα πιο σηµαντικά είναι η ακεραιότητα της 

πληροφορίας και η καταγραφή των πράξεων των χρηστών και κατόπιν 

έρχονται εµπιστευσιµότητα και η διαθεσιµότητα της.  

• Σε ένα περιβάλλον σχετιζόµενο µε την εθνική ασφάλεια το οποίο 

επεξεργάζεται απόρρητες πληροφορίες, η εµπιστευσιµότητα έρχεται πρώτη 

και η διαθεσιµότητα τελευταία.  

• Σε ένα πανεπιστηµιακό περιβάλλον πιο σηµαντικά θεωρούνται η ακεραιότητα 

και η διαθεσιµότητα της πληροφορίας .  

22..55..  ΒΒήήµµαατταα  ∆∆ιιαασσφφάάλλιισσηηςς  εεννόόςς  ΣΣυυσσττήήµµααττοοςς    

Αξιολόγηση Απαιτήσεων και Κινδύνων [23] 

Το πρώτο βήµα στην εγκατάσταση ενός ασφαλούς συστήµατος ή στην βελτίωση 

της ασφάλειας κάποιου είδη υπάρχοντος είναι η απάντηση των παρακάτω 

ερωτηµάτων και η υλοποίηση των απαντήσεών τους: 

• Τι προσπαθούµε να προστατεύσουµε – Καθορισµός του αντικειµένου της 

ασφάλειας  

• Από ποιόν προσπαθούµε να το προστατέψουµε – Αναγνώριση των απειλών  

• Πόσο χρόνο, προσπάθεια και τι κόστος προτιθέµεθα να αφιερώσουµε για να 

λύσουµε το πρόβληµα ασφάλειας που µας απασχολεί – Υπολογισµός του 

κόστους  

Ανάλυση Κόστους – Απολαβής 

Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των απαιτήσεών για ασφάλεια πρέπει να 

αντιστοιχιθεί σε κάθε αντικείµενο που χρήζει της προστασίας  και κάποιο κόστος 

που πρέπει να καταβληθεί για να  προστατευθεί αλλά και το κόστος µε το οποίο θα 
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επιβαρυνθεί ο χρήστης σε περίπτωση που το αφήσει απροστάτευτο και πάθει 

κάποια ζηµιά εξαιτίας αυτής της επιλογής του. Η επεξεργασία των στοιχείων που 

προκύπτουν από το σύνολο αυτών των διεργασιών,  δίνει κάποιο αποτέλεσµα που 

καθορίζει το βαθµό εφαρµογής λύσεων για την προστασία των δεδοµένων .  

Πολιτική Ασφάλειας 

Στο τελευταίο βήµα ανήκει η αποδοχή µιας κοινής πολιτική ασφάλειας. Η πολιτική 

ασφαλείας ενός δικτύου είναι αυτή που καθορίζει, εν τέλει, το γενικό πλαίσιο του τι 

θα προστατευθεί και γιατί. ∆ίνει γενικές γραµµές και κατευθύνσεις που θα πρέπει να 

ακολουθηθούν και υπαγορεύει το σκεπτικό λειτουργίας του δικτύου και τη θέση 

όλων των χρηστών αλλά και υπηρεσιών του.  

Για την υλοποίηση λύσεων ασφάλειας στα δίκτυα υπάρχουν πολλά πρωτόκολλα, 

τεχνικές και εργαλεία, αντιπροσωπευτικά δείγµατα των οποίων αναλύονται 

παρακάτω.  

22..66..  VVPPNN  ((VViirrttuuaall  PPrriivvaattee  NNeettwwoorrkk))  

Τι είναι τα VPN 

Το VPN είναι ένα δίκτυο επιχείρησης ανεπτυγµένο σε µία διανεµηµένη υποδοµή και 

έχει την ίδια ασφάλεια,διαχείριση και υφίσταται την ίδια πολιτική σε όλο το µήκος 

του σαν να επρόκειτο για ιδιωτικό δίκτυο. Τα VPN είναι µία εναλλακτική λύση της 

υποδοµής που παρέχουν τα WAN και που αντικαθιστούν ή επαυξάνουν τα 

υπάρχοντα ιδιωτικά δίκτυα που χρησιµοποιούν µισθωµένες γραµµές ή Frame 

Relay/ATM δίκτυα που ανήκουν στην επιχείρηση. Τα VPN δεν έχουν άλλες 

απαιτήσεις από αυτές των WAN όπως υποστήριξη πολλαπλών πρωτοκόλλων,υψηλή 

αξιοπιστία και εκτεταµένη διαβάθµιση,απλά ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις 

λιγότερο δαπανηρά. Ένα VPN µπορεί να αξιοποιήσει τις πιο γνωστές τεχνολογίες 

µεταφοράς που υπάρχουν σήµερα : το δηµόσιο internet, IP backbones διαφόρων 

παροχέων υπηρεσιών όπως επίσης και τα Frame Relay και ATM δίκτυά τους. Η 

λειτουργικότητα του VPN καθορίζεται κυρίως από τον εξοπλισµό που είναι 

ανεπτυγµένος στο δίκτυο και την ολοκλήρωση των χαρακτηριστικών του WAN και 

όχι από το πρωτόκολλο µεταφοράς που αυτό χρησιµοποιεί.[24] 
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Σχήµα 2-4.  Σχηµατική παράσταση VPN δικτύου  
 

Τα VPN χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: αποµακρυσµένης πρόσβασης ,intranets και 

extranets.(σχήµα 4) 

Τα remote access VPNs συνδέουν τηλεργαζόµενους, κινούµενους χρήστες ή ακόµα 

και µικρότερα αποµακρυσµένα γραφεία µε περιορισµένη κίνηση από και προς το 

WAN της επιχείρησης και των συλλογικών υπολογιστικών της πόρων.  

Τα intranet VPNs συνδέουν σταθερά σηµεία , παρακλάδια και γραφεία σπιτιών µε 

το WAN της επιχείρησης. 

Τα extranet VPNs επεκτείνουν την περιορισµένη πρόσβαση στους υπολογιστικούς 

πόρους της επιχείρησης στους διαφόρους συνεργάτες της που µπορεί να είναι 

προµηθευτές ή πελάτες επιτρέποντας πρόσβαση σε διαµοιράσιµη πληροφορία. 

Κάθε τύπος VPN έχει διαφορετικά θέµατα ασφάλειας και ποιότητας παρεχόµενων 

υπηρεσιών να αντιµετωπίσει. 

Λόγοι Επιλογής των VPN από Επιχειρήσεις 

Τα VPN προσφέρουν πολλά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα παλιά – παραδοσιακά 

δίκτυα µισθωµένων γραµµών.Μερικά από αυτά είναι : 

• Μικρότερο κόστος από αυτό των ιδιωτικών δικτύων : το ολικό κόστος 

ιδιοκτησίας µειώνεται µέσο µικρότερου κόστους του εύρους ζώνης, 

backbone εξοπλισµού και των λειτουργικών αναγκών. Το κόστος LAN-to-

LAN σύνδεσης µειώνεται κατά 20% µε 40% σε σχέση µε αυτό των δικτύων 

µισθωµένων γραµµών. Επιπλέον η αντίστοιχη µείωση του κόστους για 

αποµακρυσµένη πρόσβαση πέφτει κατά 60% µε 80%.  
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• Ενίσχυση της Οικονοµίας του internet : Τα VPN είναι αρχιτεκτονικές 

δικτύωσης περισσότερο ευέλικτες και διαβαθµισµένες από τα κλασικά WAN 

δίνοντας έτσι την ευχέρεια στις επιχειρήσεις να επεκτείνουν τη διασύνδεσή 

τους εύκολα και γρήγορα επιτυγχάνοντας σύνδεση και αποσύνδεση 

αποµακρυσµένων γραφείων, σηµείων σε όλη την υδρόγειο, 

τηλεργαζόµενους, περιπλανώµενους κινούµενους χρήστες και εξωτερικούς 

συνεργάτες κατά τις επιταγές και τις ανάγκες της επιχείρησης.  

• Μειωµένα έξοδα διαχείρισης συγκρινόµενα µε αυτά της ιδιοκτησίας και 

λειτουργίας ιδιωτικού δικτύου. Οι επιχειρήσεις µπορούν να αναθέσουν τη 

λειτουργία µέρους ή και όλου του WAN τους σε κάποιον παροχέα υπηρεσιών 

έτσι ώστε να επικεντρωθούν στη δουλειά τους και να µην διαχειρίζονται το 

WAN δίκτυο ή αυτό που παρέχει δυνατότητα αποµακρυσµένης πρόσβασης.  

• Απλοποίηση των δικτυακών τοπολογιών µειώνοντας έτσι το φόρτο 

διαχείρισης: η χρησιµοποίηση ενός IP backbone µειώνει δραστικά τα µόνιµα 

εικονικά κυκλώµατα (PVCs) που σχετίζονται µε πρωτόκολλα σύνδεσης όπως 

τα Frame Relay και ATM δηµιουργώντας µια εντελώς µπερδεµένη δικτυακή 

τοπολογία την ίδια στιγµή που µειώνουν τη συνθετότητα και το κόστος του 

δικτύου.  

Συστατικά Μέρη των VPN 

Οι VPN λύσεις ορίζονται από το εύρος των προσφερόµενων χαρακτηριστικών. Μία 

VPN πλατφόρµα πρέπει να είναι ασφαλής από εισβολή και λαθροχειρία,να µπορεί να 

παραδίδει κρίσιµα δεδοµένα στο χρόνο που πρέπει και µε αξιοπιστία και να είναι 

διαχειρίσιµο από κάθε σηµείο της επιχείρησης.Αν κάποια από τις παραπάνω 

απαιτήσεις δεν εφαρµόζεται στην πράξη,η VPN λύση δεν είναι ολοκληρωµένη. 

Τα ουσιαστικά στοιχεία ενός VPN µπορούν να χωριστούν σε πέντε αρκετά ανοιχτές 

κατηγορίες: 

• ∆ιαβαθµισιµότητα Πλατφόρµας—Κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία θα πρέπει 

να είναι διαβαθµισµένα σε όλες τις VPN πλατφόρµες,από µία διάταξη µικρού 

γραφείου έως την εφαρµογή τους σε µεγάλες επιχειρήσεις: Η ικανότητα 

προσαρµογής των VPN στις ανάγκες της σύνδεσης και του εύρους ζώνης 

είναι κρίσιµη εάν είναι να επιλεγεί αυτή η λύση.  

• Ασφάλεια — Τεχνικές : Tunneling, κρυπτογράφησης, πιστοποίησης πακέτων 

και χρηστών όπως επίσης και έλεγχος πρόσβασης.  
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• Υπηρεσίες VPN – Λειτουργίες Ποιότητας Υπηρεσιών (Quality of Service—

QoS) όπως έρευνα, αποφυγή συµφορήσεων στο δίκτυο, έλεγχος 

κίνησης,κατηγοριοποίηση πακέτων όπως επίσης και VPN υπηρεσίες 

δροµολόγησης που κάνουν χρήση των EIGRP, OSPF και BGP.  

• Μέσα – Firewalls,ανίχνευση εισβολών και ενεργή παρακολούθηση 

ασφάλειας.[25]  

• ∆ιαχείριση – Επιβολή πολιτικών ασφάλειας και ποιότητας υπηρεσιών κατά 

µήκος του VPN και παρακολούθηση του δικτύου.  

22..77..  WWeebb  SSeerrvveerr  κκααιι  FFTTPP  SSeerrvveerr    

Συνηθίζεται από πολλά sites η χρήση κοινού υπολογιστή για Web server και FTP 

server. Σε αυτές τις περιπτώσεις κάποιοι κατάλογοι χρησιµοποιούνται για 

αποθήκευση δεδοµένων που είναι προσπελάσιµα τόσο µέσω anonymous FTP όσο 

και µέσω World Wide Web. Έτσι, ένα αρχείο µπορεί να έχει δύο URLs που 

αναφέρονται σε αυτό, όπως για παράδειγµα 

http://any.server.com/myHomeDirectory/myFile.html και 

ftp:// any.server.com/myHomeDirectory/myFile.html 

Η κοινή χρήση καταλόγων από τα πρωτόκολλα HTTP και FTP, θέτει αρκετά θέµατα 

ασφαλείας: 

• Η πρόσβαση σε Web καταλόγους µέσω anonymous FTP, δίνει την 

δυνατότητα στους χρήστες να παρακάµψουν τους περιορισµούς που ασκεί 

σε αυτούς τους καταλόγους ο Web server. Σαν συνέπεια, τα εµπιστευτικά 

έγγραφα του Web server δεν θα είναι εµπιστευτικά για πολύ.  

• Ένα κάποιος εισβολέας καταφέρει και κατεβάσει (download) τα CGI scripts 

µε FTP, µπορεί να τα εξερευνήσει ψάχνοντας τρόπους που θα τον 

οδηγήσουν σε κατάληψη του µηχανήµατος.  

• Η αντίθετη κατάσταση µε πριν είναι όταν ο εισβολέας ανεβάσει (upload) 

στον server CGI scripts, που αργότερα εκτελεστούν από τον server.  

• Το αρχείο /etc/passwd που χρησιµοποιείται από την υπηρεσία FTP, µπορεί 

να είναι ορατό µέσω της υπηρεσίας WWW και έτσι κάποιος µπορεί να 

καταφέρει να κλέψει τους κωδικούς νόµιµων χρηστών.  
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Η πιο σωστή λύση από άποψη ασφάλειας είναι λειτουργία των δύο υπηρεσιών σε 

διαφορετικές µηχανές, αλλά ακόµα και όταν δεν γίνεται αλλιώς πρέπει να 

αποφεύγεται η κοινή χρήση καταλόγων. Μάλιστα ο χρήστης µε του οποίου το UID 

τρέχουν οι θυγατρικές διεργασίες του server δεν πρέπει να έχουν κανένα είδος 

πρόσβασης στους καταλόγους του FTP server.[26] 

22..88..  FFiirreewwaallllss    

Ένα firewall µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ενισχύσει την ασφάλεια ενός site. Η 

πιο συνηθισµένη χρήση ενός firewall είναι η δηµιουργία ενός "εσωτερικού site", στο 

οποίο ανήκει και ο Web server. Σε αυτήν την κατασκευή ο Web server είναι 

διαθέσιµος µόνο στους υπολογιστές του "εσωτερικού site".[27] 

Μια άλλη µέθοδος, είναι η τοποθέτηση του Web server έξω από το "εσωτερικό site", 

ώστε να είναι διαθέσιµος στους χρήστες του ∆ιαδικτύου. Από άποψη ασφάλειας του 

οργανισµού, το ασφαλέστερο µέρος για τον Web server είναι έξω από το 

"εσωτερικό site", γιατί σε περίπτωση κατάληψης του δεν θα κινδυνεύει το 

εσωτερικό τοπικό δίκτυο. Επίσης, δεν συνιστάται η εγκατάσταση του Web server 

στον µηχανή του firewall, µια και µία πιθανή δυσλειτουργία του server θα 

καταστρέψει όλο το δίκτυο του οργανισµού.  

22..99..  ΆΆλλλλαα  ΜΜέέττρραα  ΑΑσσφφααλλεείίααςς    

Η χρήση του υπολογιστή πρέπει να περιοριστεί µόνο για Web server. Κάτι τέτοιο θα 

κάνει πιο δύσκολη την κατάληψη του µηχανήµατος, αλλά και αν γίνει, ο εισβολέας 

δεν θα µπορεί να κάνει επιπλέον ζηµιά στο δίκτυο. Στην περίπτωση ενός 

αφιερωµένου υπολογιστή για Web server, οι παρακάτω επιλογές πρέπει να ληφθούν 

υπόψη: 

• ∆ιαγραφή όλων των άχρηστων λογαριασµών.  

• ∆ιαγραφή όλων των µεταφραστών γλωσσών (compilers).  

• ∆ιαγραφή όλων των προγραµµάτων που δεν χρησιµοποιούνται από τον Web 

server ή κατά την εκκίνηση του µηχανήµατος.  

• Παροχή όσο λιγότερων υπηρεσιών γίνεται.  

• Να µην τρέχει mail server.  

• Να µην χρησιµοποιούνται κατάλογοι από το NFS.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 

[ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΚΑΣ] Σελ. 61/61   

Μία άλλη φιλοσοφία στην εγκατάσταση του Web server είναι η τοποθέτηση όλων 

των αρχείων του σε µια ξεχωριστή δοµή καταλόγων, µε χρήση της εντολής chroot. 

Όλο το υπόλοιπο σύστηµα αρχείων παραµένει κρυφό από τον Web server, ο οποίος 

δεν γνωρίζει καν την ύπαρξη του, γεγονός που περιορίζει µία πιθανή επίθεση στους 

καταλόγους του server.[28] 

22..1100..  ΗΗ  γγλλώώσσσσαα  ππρροογγρρααµµµµααττιισσµµοούύ  JJaavvaa    

Εισαγωγή  

Η γλώσσα προγραµµατισµού Java είναι ένα πρόσφατο προϊόν της Sun Microsystems 

Inc.. Ξεκίνησε σαν µέρος ενός µεγαλύτερου σχεδίου που αφορούσε την ανάπτυξη 

λογισµικού για καταναλωτικά ηλεκτρονικά. Πρόκειται για µικρές, αξιόπιστες, 

φορητές, πραγµατικού χρόνου συσκευές που στην αρχή βασιζόντουσαν στην C++. 

Αρκετά προβλήµατα όµως παρουσιάστηκαν και η γλώσσα C++ δεν µπόρεσε να 

εφαρµοστεί τελικά. Χρειάστηκε να αναπτυχθεί µία νέα γλώσσα: η Java. Η Java, 

στην τελική της µορφή, βρήκε περαιτέρω εφαρµογή στην επίλυση µερικών 

προβληµάτων του σηµερινού προγραµµατισµού, όπως animation, την 

αλληλεπίδραση πραγµατικού χρόνου (real-time interaction) και την εξερεύνηση του 

Web (Web browsing). 

Οι Web browsers του World Wide Web για παράδειγµα, περιορίζονται σε ότι µπορεί 

να προσφέρει η HTML γλώσσα: σελίδες δυο διαστάσεων µε κείµενο, φωτογραφίες ή 

γραφικά και συνδέσµους (links). Κάποια µορφή επεκτασιµότητας προσέφερε η 

JavaScript από την Netscape Corporation, αλλά οι σελίδες παραµένουν βαρετές, 

στατικές και χαζές σε περιεχόµενο. Οι Web browsers δεν διαθέτουν ακόµα την 

ιδιότητα της αλληλεπίδρασης πραγµατικού χρόνου. Χρησιµοποιώντας την Java 

γλώσσα, η Sun κατασκεύασε τον νέο World Wide Web browser, τον HotJava. Πλέον, 

η σχέση µεταξύ server και client αλλάζει. Ο νέος browser εκµεταλλεύεται την 

υπολογιστική δύναµη του client και αντί να κατεβάζει απλές στατικές σελίδες 

κειµένου και εικόνων, ο HotJava κατεβάζει µικρά προγράµµατα σε Java που 

τρέχουν στον client. Ο browser είναι γρήγορος, ευέλικτος, πολύπλευρος και εύκολα 

προσαρµόσιµος.[29] 

Από την ηµέρα της δηµοσιοποίηση της τον Μάιο του 1995, η Java έχει εξαπλωθεί 

σε όλο το internet. Η Java έχει κιόλας λύσει τα περισσότερα προβλήµατα στο 

µοντέλο client/server και έχει προάγει την χρήση του World Wide Web. Παρ' όλα 

αυτά, επειδή η Java έχει σχεδιαστεί για να χρησιµοποιείται σε ανοικτά, δικτυωµένα 

περιβάλλοντα, έχει βαθιές συνέπειες στην ασφάλεια ενός συστήµατος υπολογιστών. 
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Επίσης, η δυνατότητα της να διανέµει αυτόµατα εκτελέσιµα αρχεία µέσω του 

internet επηρεάζει, µε την σειρά της, την ασφάλεια των δικτύων. Τα εκτελέσιµα 

αρχεία από το internet συχνά κρύβουν παγίδες και δύσκολα µπορεί να είναι κανείς 

σίγουρος ότι ο κώδικας είναι ελεύθερος από ιούς.  

Τι είναι Java 

Η Java είναι δύο πράγµατα: (α) γλώσσα προγραµµατισµού και (β) πλατφόρµα. 

Η Java σαν Γλώσσα Προγραµµατισµού 

Η Java χαρακτηρίζεται από τα εξής: απλή, αντικειµενοστραφής, συµβατή µε 

δικτυακά πρωτόκολλα, ουδέτερη της υποκείµενης αρχιτεκτονικής, φορητή ασφαλής, 

υψηλής απόδοσης, δυναµική, σταθερή, interpreted και multithreaded. Στις 

ακόλουθες παραγράφους αναλύονται καθεµία από αυτές τις έννοιες. 

Απλή  

Η Java παραλείπει πολλά από τα σπανίως χρησιµοποιούµενα και δυσκολονόητα 

χαρακτηριστικά της C++, που δεν ωφελούν και πολύ την ευελιξία της γλώσσας. 

Προστέθηκαν διεργασίες, όπως η αυτόµατη συλλογή των "σκουπιδιών" (automatic 

garbage collection), διευκολύνοντας τον προγραµµατισµό σε Java. Μια κοινή πηγή 

πολυπλοκότητας της C++ και της C είναι η διαχείριση της µνήµης. Με την 

καινούργια διεργασία της αυτόµατης συλλογής "σκουπιδιών", που συνιστάται από 

την περιοδική αποδέσµευση της µνήµης που δεν χρησιµοποιείται, µεγάλο µέρος από 

την δουλεία των προγραµµατιστών αυτοµατοποιείται και µειώνονται τα bugs. 

Ένα πλεονέκτηµα της Java που οφείλεται στην απλότητα της είναι ότι το µέγεθος 

των απαραίτητων εργαλείων. Ο Java interpreter και οι βασικές βιβλιοθήκες είναι 

µικρές και ο κώδικάς της Java είναι τόσο περιορισµένος σε µέγεθος που µπορεί 

άνετα να τρέξει σε οποιαδήποτε µικρή µηχανή και να κατέβει από το δίκτυο.[30]  

Αντικειµενοστραφής 

Λέγοντας ότι µία γλώσσα προγραµµατισµού είναι αντικειµενοστραφής, εννοείται  η 

τεχνική σχεδιασµού ενός προγράµµατος συγκεντρώνεται σε αντικείµενα. Ένα 

αντικείµενο είναι ο συνδυασµός δεδοµένων, διαδικασιών και λειτουργιών µε βασική 

ιδιότητα την απόκρυψη του συνδυασµού αυτού. Το κάθε αντικείµενο, δηλαδή, 

αντιµετωπίζεται σαν ένα "µαύρο κουτί". Τα αντικείµενα δεν είναι ανεξάρτητα 

µεταξύ τους, αλλά βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης µε τα υπόλοιπα. Υπάρχει η 
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έννοια της κληρονοµικότητας µεταξύ των αντικειµένων, δηλαδή ένα αντικείµενο 

µπορεί να κληρονοµήσει δεδοµένα από άλλα αντικείµενα.  

Οι γλώσσες αντικειµενοστραφή προγραµµατισµού είναι γλώσσες υψηλού επιπέδου, 

αφαιρετικές, αποτελεσµατικές, γρήγορες και χρησιµοποιούνται για την δηµιουργία 

µεγάλων και σηµαντικών εφαρµογών. Οι αντικειµενοστραφής ευκολίες της Java 

είναι ίδιες µε αυτές της C++, µε επεκτάσεις από την Objectine C. 

Συµβατή µε ∆ίκτυα  

Η Java έχει µια µεγάλη βιβλιοθήκη από ρουτίνες για την επιτυχηµένη συνεργασία µε 

τα πρωτόκολλα HTTP και FTP. Κατ 'αυτόν τον τρόπο, οι δικτυακές συνδέσεις 

δηµιουργούνται ευκολότερα από ότι µε την C ή την C++. Τα προγράµµατα σε Java 

µπορούν να έχουν πρόσβαση µέσω δικτύου σε αντικείµενα , µε την ίδια άνεση που 

ένας χρήστης προσπελάζει ένα τοπικό σύστηµα αρχείων.[31] 

Σταθερή  

Η Java προορίζεται για την σύνταξη προγραµµάτων που θα είναι αξιόπιστα από 

όλες τις πλευρές. ∆ίνεται έµφαση στον από νωρίς έλεγχο για πιθανά προβλήµατα 

και στον έλεγχο σε πραγµατικό χρόνο και στην εξάλειψη καταστάσεων που 

προκαλούν λάθη. 

Η µεγαλύτερη διαφορά µεταξύ Java και C/C++ είναι το γεγονός ότι η Java έχει ένα 

µοντέλο δεικτών που εξαφανίζει την πιθανότητα της επαναχρησιµοποίησης της 

µνήµης και την καταστροφή των δεδοµένων. Αντί για αριθµητικούς δείκτες (pointer 

arithmetic), η Java έχει πραγµατικούς πίνακες (true arrays).  

Ασφαλής 

Η Java προορίζεται για χρήση σε ανοικτά, δικτυωµένα περιβάλλοντα. Γι' αυτό το 

λόγο, ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην ασφάλεια που παρέχει η γλώσσα. Η Java 

επιτρέπει την κατασκευή προγραµµάτων ελεύθερων από ιούς και η τροποποίηση 

τους είναι αδύνατη. Οι τεχνικές πιστοποίησης ταυτότητας βασίζονται στην 

ασύµµετρη κρυπτογραφία.[32] 

Υπάρχει µεγάλη σχέση µεταξύ του τρόπου διαχείρισης της µνήµης και της 

παρεχόµενης ασφάλειας. Αλλαγές στην σηµασιολογία των δεικτών της µνήµης 

κάνουν αδύνατη την µη έγκυρη πρόσβαση στα δεδοµένα της µνήµης ή της 

πρόσβασης των δεδοµένων των αντικειµένων. Με αυτόν τον τρόπο 

καταπολεµούνται οι περισσότεροι ιοί. 
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Ουδέτερη της Υποκείµενης Αρχιτεκτονικής 

 

Σχήµα 2-5.  Λειτουργία της γλώσσας java  
 

Η Java έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει δικτυακές εφαρµογές. Ένα δίκτυο, όµως, 

αποτελείται από ποικιλία διαφορετικών συστηµάτων, µε διαφορετικές CPU και 

λειτουργικά συστήµατα. Για να µπορούν οι Java εφαρµογές να εκτελούνται παντού 

στο δίκτυο, το πρόγραµµα Java πρέπει να περάσει από δύο διαδικασίες ώστε να 

καταλήξει σε εκτελέσιµη µορφή. Πρώτα ο µεταγλωττιστής, µετατρέπει τον πηγαίο 

κώδικα του προγράµµατος σε µία ενδιάµεση γλώσσα που καλείται Java bytecodes. 

Τα Java bytecodes είναι ανεξάρτητα της πλατφόρµας και µε χρήση του ερµηνευτή 

(interpreter) κάθε bytecode εντολή µετατρέπεται σε κατάλληλη δυαδική µορφή για 

να τρέξει στον εκάστοτε υπολογιστή. Η µεταγλώττιση (compilation) συµβαίνει µόνο 

µια φορά για κάθε Java πρόγραµµα, η ερµηνεία (interpretation) γίνεται κάθε φορά 

που το πρόγραµµα εκτελείται. Το παρακάτω σχήµα επιδεικνύει πως λειτουργεί αυτή 

η φιλοσοφία. 

Interpreted  

Τα Java bytecodes µεταφράζονται σε πραγµατικό χρόνο σε εντολές µηχανής που 

εξαρτώνται από την εκάστοτε πλατφόρµα, και δεν αποθηκεύονται πουθενά. Η 

διαδικασία είναι γρήγορη και πιο αποτελεσµατική. Μαζί µε τα bytecodes 

µεταφέρονται πληροφορίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά την εκτέλεση 

και παρέχουν την βάση για τους ελέγχους που πραγµατοποιεί ο συνδετής (linker). 

Επίσης τα προγράµµατα γίνονται πιο επιδεκτικά σε debugging διαδικασίες. 

Υψηλής Απόδοσης  

Η διαδικασία παραγωγής των εντολών µηχανής είναι απλή και γρήγορη. Ο κώδικας 

που προκύπτει είναι αποτελεσµατικός. Ο µεταγλωττιστής από την µεριά του 

εφαρµόζει αυτόµατη κατανοµή των καταχωρητών (automatic register allocation) 

όταν παράγει τα bytecodes. Η τελική µορφή του κώδικα (εκτελέσιµη δυαδική 

µορφή) είναι µικρή σε µέγεθος και ταχύτατη στην εκτέλεση. 
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Multithreaded 

Τα προγράµµατα σε Java έχουν την δυνατότητα να αντιµετωπίζουν πολλές 

καταστάσεις – διαδικασίες ταυτόχρονα. Σε αντίθεση, η C και C++ είναι single-

threaded γλώσσες. Τα πλεονεκτήµατα του multithreading είναι η καλύτερη 

πραγµατικού χρόνου συµπεριφορά και η καλύτερη αλληλεπιδραστική ανταπόκριση. 

∆υναµική  

Η Java είναι πιο δυναµική γλώσσα από την C ή C++. Έχει αναπτυχθεί για να 

προσαρµοστεί σε ένα εξελισσόµενο περιβάλλον. Οι βιβλιοθήκες εργαλείων 

αναπτύσσονται ελεύθερα µε την πρόσθεση νέων µεθόδων και µεταβλητών, χωρίς 

να επηρεάζονται οι ήδη υπάρχουσες εφαρµογές.  

Applets και Applications 

Υπάρχουν δύο είδη προγραµµάτων στην Java: τα applets και οι applications. 

• Applets είναι µικρά κοµµάτια εκτελέσιµου κώδικα που απαιτούν ένα Web 

browser για να τρέξουν. Υποδηλώνεται στην HTML σελίδα µε ένα <applet> 

tag. Όταν ο Web browser ενός χρήστη επεξεργαστεί µία ηλεκτρονική σελίδα 

που περιέχει ένα τέτοιο tag, αυτόµατα κατεβάζει το applet και το τρέχει 

στην µηχανή του client. Λόγω του ότι διακινούνται στο δίκτυο, τα applets 

είναι µικρά. Τα applets επιτρέπουν τον εµπλουτισµό των σελίδων µε 

αλληλεπιδραστικές εφαρµογές.  

• Applications είναι προγράµµατα που δεν απαιτούν Web browser για να 

τρέξουν και δεν διαθέτουν ενσωµατωµένο µηχανισµό για µεταφορά στο 

δίκτυο. Βρίσκονται τοπικά αποθηκευµένες. ∆εν διαφέρουν, δηλαδή, από τα 

προγράµµατα σε άλλες γλώσσες. Μπορούν να πραγµατοποιήσουν εργασίες 

όπως επεξεργασία κειµένου και επεξεργασία γραφικών. Όπως και τα applets, 

οι applications απαιτούν µία Java Virtual Machine για να τρέξουν. Η JVM 

µπορεί να είναι διαθέσιµη σαν ξεχωριστό πρόγραµµα, µπορεί να είναι 

ενσωµατωµένη στο λειτουργικό σύστηµα ή να είναι ενσωµατωµένη στην 

ίδια την application.  

Τα δύο είδη έχουν πολλές κοινές δυνατότητες, όπως πρόσβαση σε αποµακρυσµένη 

βάση δεδοµένων, απόκτηση των ζητούµενων δεδοµένων, τοπική επεξεργασία των 

δεδοµένων και αποθήκευση των αποτελεσµάτων στον αποµακρυσµένο υπολογιστή. 

Παρ' όλα αυτά, οι applications έχουν µεγαλύτερη ελευθερία όσον αναφορά τις 

υπηρεσίες του συστήµατος. Για παράδειγµα, µια application, σε αντίθεση µε ένα 

applet, έχει πρόσβαση γραφής και ανάγνωσης στα αρχεία οποιουδήποτε δίσκου. 
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Ένα applet έχει πλήρη πρόσβαση µόνο στον σύστηµα αρχείων του server από τον 

οποίο προήλθε. Επίσης, µια ακόµα αξιοσηµείωτη διαφορά είναι ότι το applet 

χρειάζεται δίκτυο για να τρέξει, ενώ µια application όχι.[33] 

Η Java Πλατφόρµα 

Πλατφόρµα είναι το hardware ή software περιβάλλον όπου τρέχει ένα πρόγραµµα. 

Η Java πλατφόρµα διαφέρει από τις άλλες πλατφόρµες, γιατί είναι µία software-only 

πλατφόρµα που τρέχει πάνω από άλλες hardware πλατφόρµες. Οι υπόλοιπες 

πλατφόρµες περιγράφονται σαν συνδυασµός hardware και software. 

Η Java πλατφόρµα έχει δύο στοιχεία: την Java Virtual Machine (JVM) και το Java 

Application Programming Interface (Java API). 

• Java Virtual Machine (JVM): Η Java παρέχει την δυνατότητα "write once, 

run everywhere" µέσω της JVM. Η JVM εφαρµόζεται πάνω από το 

λειτουργικό σύστηµα της µηχανής και τα προγράµµατα σε Java τρέχουν 

πάνω από την virtual machine. Σκοπός της JVM είναι η αποµόνωση του 

προγράµµατος από τις διαφορές µεταξύ των υποκείµενων λειτουργικών 

συστηµάτων και CPUs.  

 

Πίνακας 2-1. H java πλατφόρµα 
• Java Application Programming Interface (Java API): Είναι µια συλλογή από 

έτοιµα λογισµικά εργαλεία που προσφέρουν πολλές χρήσιµες δυνατότητες 

(π.χ. Graphical User Interface – GUI). Το Java API είναι οµαδοποιηµένο σε 

βιβλιοθήκες συσχετιζόµενων εργαλείων.  

Ασφάλεια στην Java  

Το µοντέλο Sandbox 
Το µοντέλο ασφαλείας στην Java επιτρέπει σε ένα χρήστη να εισάγει και να τρέξει 

applets από το Web ή από το εσωτερικό δίκτυο, χωρίς την δηµιουργία υπερβολικού 

ρίσκου για την ακεραιτότητα της µηχανής του χρήστη. Οι ενέργειες του applet είναι 

περιορισµένες σε ένα θεωρητικό "κουτί", που καλείται "sandbox". Το sandbox 
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καταλαµβάνει µια περιοχή του Web browser που αφιερώνεται στο applet. Το applet 

µπορεί να κάνει ότι θέλει µέσα στα όρια του sandbox, άλλα δεν µπορεί να διαβάσει 

ή να τροποποιήσει δεδοµένα έξω από το sandbox. Το µοντέλο sandbox 

χρησιµοποιείται για την εκτέλεση µη έµπιστου κώδικα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, 

ώστε εάν ο χρήστης κατεβάσει ένα "εχθρικό" applet, να µην µπορεί να καταστρέψει 

το σύστηµα. 

Οι τελικοί χρήστες δεν είναι ανάγκη να προβούν σε καµία ενέργεια για την 

διασφάλιση της µηχανής τους. Το sandbox δεν προσπαθεί να αναγνωρίσει τους 

πιθανούς ιούς που µπορεί να κρύβονται στο applet. Απλά δεν του επιτρέπει να 

πραγµατοποιήσει καµία από τις ενέργειες που χαρακτηρίζουν έναν ιό. Κατ' αυτόν 

τον τρόπο δεν είναι δυνατή η κλοπή δεδοµένων ή η εξάπλωση ενός ιού. Επίσης, το 

µοντέλο δεν απαιτεί περιοδικές ενηµερώσεις για νέους ιούς.  

Οι παραπάνω περιορισµοί απευθύνονται µονάχα στα applets, λόγω της ιδιότητας 

τους να ταξιδεύουν στο ∆ιαδίκτυο. Οι Java applications είναι προγράµµατα που 

αγοράζονται και εγκαθίστανται όπως όλα τα συνηθισµένα προγράµµατα. Από την 

στιγµή που οι applications δεν προέρχονται από το ∆ιαδίκτυο και εγκαθίστανται από 

εγκεκριµένα άτοµα, δεν προσθέτουν νέα προβλήµατα ασφαλείας.[34] 

Ατέλειες  
Ενώ πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι το µοντέλο ασφαλείας της Java είναι 

αδιαπέραστο, υπάρχει ανησυχία λόγω του γεγονότος ότι το µοντέλο δεν έχει 

εξεταστεί µε αρκετή λεπτοµέρεια, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι το sandbox είναι όσο 

ασφαλές όλο λέγεται ότι είναι. ∆ιαρκώς ανακαλύπτονται νέα bugs και άλλα λάθη 

στον κώδικα της γλώσσας που µπορούν να εκµεταλλευτούν από "εχθρικά" applets. 

Άλλες ατέλειες που έχουν να κάνουν µε µη αναµενόµενες αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

των Java applets και άλλων µερών του δικτύου που επίσης µπορούν να 

εκµεταλλευτούν από. Πολλές από αυτές της αδυναµίες του Java συστήµατος έχουν 

καλυφθεί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και καινούργιες ατέλειες έρχονται στην 

επιφάνεια.  
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33..11..  ΕΕιισσααγγωωγγήή  

Όταν είχε δηµιουργηθεί αρχικά το ∆ιαδίκτυο, τρεις δεκαετίες πριν, είχε σαν σκοπό 

τη σύνδεση αποµακρυσµένων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών οι οποίοι 

χρησιµοποιούσαν εφαρµογές που υποστήριζαν µόνο απλό κείµενο. Σήµερα µε την 

ανάπτυξη δικτύων υψηλών ταχυτήτων (µε ταχύτητες µετάδοσης Gbps) αλλά και 

διάφορων άλλων τεχνολογιών όπως π.χ. επεξεργασία εικόνας, συµπίεση κ.λ.π. 

µπορεί να γίνει µεταφορά ήχου και βίντεο µέσω του ∆ιαδικτύου. Έτσι έχουν 

δηµιουργηθεί πολλές εφαρµογές πολυµέσων πραγµατικού χρόνου στο 

∆ιαδίκτυο.[35] 

Το σηµερινό ∆ιαδίκτυο προσφέρει µόνο υπηρεσίες “best effort” χωρίς καθόλου 

εγγυήσεις για την καθυστέρηση, το διαθέσιµο εύρος ζώνης κ.λ.π.. Τα δίκτυα 

υψηλών ταχυτήτων ή οι διάφορες άλλες τεχνολογίες, βελτιώνουν κάπως την 

κατάσταση, δεν είναι αρκετά όµως, αφού πολλές εφαρµογές έχουν και απαιτήσεις 

για Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of Service, QoS). Για παράδειγµα µια εφαρµογή 

όπως το video-on-demand απαιτεί να έχει εγγυηµένα σταθερό ρυθµό για την ροή 

των δεδοµένων του. 

Η υποστήριξη Ποιότητας Υπηρεσίας στο σηµερινό ∆ιαδίκτυο, όµως, είναι µια αρκετά 

δύσκολη υπόθεση. Ο βασικότερος λόγος είναι ότι δεν υποστηρίζεται κανενός είδους 

δέσµευση πόρων, κάτι που είναι ζωτικό για την παροχή εγγύησης απ’ άκρο σ΄ άκρο 

απόδοσης. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι τα πακέτα πληροφορίας λόγω 

καθυστέρησης που δεν µπορεί να προβλεφτεί, φτάνουν στον προορισµό τους όχι 

απαραίτητα µε την σειρά µε την οποία είχαν σταλεί. Αυτό όµως είναι κάτι το 

απαράδεκτο για δεδοµένα που αφορούν εφαρµογές πραγµατικού χρόνου.  

Για να υπάρχει µεταφορά δεδοµένων πραγµατικού χρόνου (real-time traffic) πρέπει 

το δίκτυο  να είναι connection-oriented. Έτσι το πρόβληµα εστιάζεται στο να βρεθεί 

µονοπάτι, ανάµεσα στη πηγή και τον προορισµό, που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις 

για σύνδεση ανάµεσα στους δυο τελικούς χρήστες. Αν υπάρχει µετάδοση 
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πολλαπλής διανοµής (multicast), τότε το πρόβληµα εστιάζεται στο να βρεθεί ένα 

δέντρο, µε ρίζα τον αποστολέα, που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για σύνδεση. 

Με τον όρο Ποιότητα Υπηρεσίας εννοείται ότι υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες 

έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ποσοτικές και ποιοτικές συµφωνίες/ συµβόλαιο 

ανάµεσα στο παροχέα υπηρεσίας και τις εφαρµογές του χρήστη.[36] 

Σην Ποιότητα Υπηρεσίας υπάρχουν διάφορα είδη πιθανών περιορισµών. Μπορεί να 

υπάρχει Περιορισµός Σύνδεσης (link constraint) ο οποίος ορίζει κάποιους 

περιορισµούς για τη χρήση της σύνδεσης. Για παράδειγµα αν υπάρχει περιορισµός 

Εύρους Ζώνης (Bandwidth constraint) σε µια σύνδεση, τότε υπάρχει η απαίτηση ότι 

όλες οι συνδέσεις που δηµιουργούν το µονοπάτι, πρέπει να έχουν συγκεκριµένο 

Εύρος Ζώνης διαθέσιµο για να υπάρχει η αναγκαία Ποιότητα Υπηρεσίας. Ο 

Περιορισµός Μονοπατιού (path constraint) ορίζει την απ’ άκρο σ’ άκρο απαίτηση για 

Ποιότητα Υπηρεσίας σε ένα µονοπάτι που συνδέει τη πηγή και τον προορισµό. 

Αντίστοιχα ένας Περιορισµός ∆έντρου (tree constraint) ορίζει τη απαίτηση για 

Ποιότητα Υπηρεσίας για ολόκληρο το δέντρο. Για παράδειγµα στην περίπτωση που 

υπάρχει Περιορισµός στην Καθυστέρηση (delay constraint) σε µια σύνδεση, τότε 

απαιτείται  η καθυστέρηση που προκαλείται σε ολόκληρο το µονοπάτι ή αντίστοιχα 

σε όλα τα µονοπάτια που σχηµατίζουν το δέντρο σε σύνδεση πολλαπλής διανοµής 

(multicast), να µην υπερβαίνουν µια συγκεκριµένη τιµή. 

33..22..  ∆∆ρροοµµοολλόόγγηησσηη  

Με τον όρο δροµολόγηση (routing) εννοείται η µεταφορά δεδοµένων διαµέσου ενός 

δικτύου ή του ∆ιαδικτύου από µια πηγή σε ένα προορισµό. Η δροµολόγηση 

συντελείται µε τη χρήση ενός αλγόριθµου δροµολόγησης. Ένας αλγόριθµος 

δροµολόγησης καθορίζει τη διαδροµή για ένα πακέτο. Σκοπός του είναι να βρει ένα 

«καλό» µονοπάτι από την πηγή στο προορισµό διαµέσου διαφόρων δροµολογητών 

(routers). «Καλό» είναι το µονοπάτι µε το λιγότερο κόστος. Κόστος µπορεί να είναι 

το χρηµατικό κόστος για τη χρήση του µονοπατιού, το κόστος σε Εύρος Ζώνης, το 

κόστος σε καθυστέρηση κ.λ.π. Στη πράξη το κόστος ενός µονοπατιού µπορεί να 

επηρεαστεί και από την πολιτική που ασκούν οι διάφορες εταιρείες οι οποίες µπορεί 

να εµπλέκονται στη δροµολόγηση. 

Οι αλγόριθµοι δροµολόγησης πρέπει να είναι σχεδιασµένοι έτσι ώστε να 

εκπληρώνουν κάποιους στόχους. Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιλογής του 

καλύτερου µονοπατιού, το οποίο εξαρτάται από τις µετρικές και τους βαθµούς 

σπουδαιότητας των µετρικών που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό. Πρέπει να 
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είναι σχεδιασµένοι έτσι που να είναι όσο το δυνατό πιο απλοί. Πρέπει να είναι 

ευσταθείς έτσι ώστε να µπορούν να λειτουργούν σωστά και στις πιο απρόβλεπτες 

καταστάσεις όπως η διακοπή λειτουργίας υλικού, καταστάσεις υπερβολικού φόρτου 

και λανθασµένες υλοποιήσεις. Τέλος πρέπει να είναι προσαρµοστικοί στις αλλαγές 

που συµβαίνουν συνεχώς στο δίκτυο µε την προσθήκη ή αφαίρεση κόµβων ή την 

αλλαγή στα κόστη των διαφόρων συνδέσεων. 

Γενικά οι αλγόριθµοι δροµολόγησης µπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες: 

στους Link State αλγόριθµους (LS) και στους Distance Vector (DV). Όταν 

χρησιµοποιούνται Link State αλγόριθµοι τότε ο κάθε δροµολογητής µεταδίδει τις 

πληροφορίες του, δηλαδή τα κόστη σύνδεσης µε τους γείτονες του, σε όλους τους 

άλλους αλγορίθµους του δικτύου και τελικά όλοι οι δροµολογητές γίνονται γνώστες 

της κατάστασης των υπολοίπων. Με τους Distance Vector αλγόριθµους ο κάθε 

δροµολογητής στέλλει τις πληροφορίες που γνωρίζει (τον πίνακα δροµολόγησης) 

µόνο στους γειτονικούς του δροµολογητές. Οι Link State αλγόριθµοι συγκλίνουν πιο 

γρήγορα αλλά απαιτούν µεγάλη επεξεργαστικοί ισχύ και µνήµη και γι’ αυτό έχουν 

µεγαλύτερο κόστος υλοποίησης.[37] 

Στο ∆ιαδίκτυο η δροµολόγηση χρειάζεται να είναι ιεραρχική. ∆εν µπορούν να είναι 

όλοι οι δροµολογητές ίδιοι και στο ίδιο επίπεδο επειδή λόγω του µεγέθους του 

∆ιαδικτύου (αποτελείται από σχεδόν µισό δισεκατοµµύριο hosts) είναι ουσιαστικά 

αδύνατο ο κάθε δροµολογητής να διατηρεί και να ανανεώνει ένα πίνακα 

δροµολόγησης µε τις πιθανές διαδροµές για όλους τους άλλους δροµολογητές. 

Επίσης θα υπήρχε µεγάλη σπατάλη πόρων αφού όλο το εύρος ζώνης θα 

καταναλωνόταν στην αποστολή αυτού του πίνακα δροµολόγησης. Αντί γι’ αυτό, το 

∆ιαδίκτυο είναι χωρισµένο σε διάφορα αυτόνοµα συστήµατα (AS’s). Ο κάθε 

δροµολογητής µέσα στο αυτόνοµο σύστηµα χρειάζεται να ξέρει µόνο τους άλλους 

δροµολογητές του συστήµατος του. Ένας από τους δροµολογητές του αυτόνοµου 

συστήµατος γνωρίζει κάποιους δροµολογητές άλλων συστηµάτων.Ο πίνακας 

δροµολόγησης του κάθε δροµολογητή προκύπτει από κάποιο αλγόριθµο 

δροµολόγησης.  

Στο ∆ιαδίκτυο, για εξυπηρέτηση εφαρµογών που έχουν απαιτήσεις για Ποιότητα 

Υπηρεσίας, χρειάζεται να αναζητείται ένα µονοπάτι το οποίο να έχει αρκετούς 

πόρους έτσι ώστε να µπορεί να ικανοποιήσει τους Περιορισµούς που θέτει η ανάγκη 

για Ποιότητα Υπηρεσίας. Ένα τέτοιο µονοπάτι ονοµάζεται Εφικτό Μονοπάτι 

(Feasible Path). Ένας αλγόριθµος δροµολόγησης που υποστηρίζει Ποιότητα 

Υπηρεσίας έχει σαν κύρια λειτουργία του να βρει ένα τέτοιο Εφικτό Μονοπάτι. Αφού 

βρει τα διάφορα Εφικτά Μονοπάτια, ψάχνει να βρει αυτό µε το λιγότερο κόστος. 
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Έτσι τελικά ένας Αλγόριθµος ∆ροµολόγησης µε Ποιότητα Υπηρεσίας έχει 

σαν στόχο να βρεθεί το µονοπάτι µε το λιγότερο κόστος µεταξύ όλων των 

Εφικτών (feasible) µονοπατιών. Αν αντί unicast υπάρχει multicast σύνδεση 

τότε ο Αλγόριθµος ψάχνει να βρει το δέντρο µε το λιγότερο κόστος µεταξύ όλων 

των Εφικτών µονοπατιών.[38]  

33..33..  ΑΑλλγγόόρριιθθµµοοιι  ∆∆ρροοµµοολλόόγγηησσηηςς  

3.3.1 Κύρια ζητήµατα στη δροµολόγηση 

Tα κύρια ζητήµατα στην δροµολόγηση είναι η επιλογή των διαδροµών και η 

επίπτωση στην απόδοσή τους. 

∆ύο είναι τα κύρια µέτρα απόδοσης: 

1. Ρυθµοαπόδοση (ποσότητα της υπηρεσίας) 

2.  Μέση καθυστέρηση των πακέτων(ποιότητα της υπηρεσίας) 

Είναι φανερό ότι όσο ο αλγόριθµος δροµολόγησης κρατά χαµηλή την καθυστέρηση  

των πακέτων, ο αλγόριθµος ελέγχου ροής επιτρέπει περισσότερη κυκλοφορία στο 

δίκτυο.Στο Σχήµα απεικονίζεται η καλή και η κακή δροµολόγηση σε σχέση  µε την 

απόδοση ρυθµού και την χρονοκαθυστέρηση.[39] 

 

Σχήµα 3-1. Απόδοση δροµολόγησης 
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3.3.2 Η δροµολόγηση σε δίκτυα WAN  

Η ταξινόµηση Αλγορίθµων σύµφωνα µε τις επιλογές διαδροµών µπορεί να γίνει ως 

εξής  : 

• Κεντρικοί (επειδή έχουν δοµή κεντρική-κορµού ) 

• Κατανεµηµένοι (επειδή υπάρχει κατανοµή διαδροµών) 

Ενώ η ταξινόµηση Αλγορίθµων σύµφωνα µε το εάν αλλάζουν διαδροµές σε 

απόκριση των διαφόρων σεναρίων εισαγωγής κυκλοφορίας (προεπιλεγµένων 

διαδροµών) είναι: 

• Στατικοί 

• Προσαρµοστικοί 

3.3.2.1  «Πληµµύρα» και «Εκποµπή» 

Οι  µέθοδοι εκποµπής πακέτων σε σχέση µε τον τρόπο κυκλοφορίας φαίνονται 

αναλυτικά στα παρακάτω σχήµατα και είναι : 

«Πληµµύρα» (Flooding) όπου κατακλύζεται κάθε κόµβος σε αµφίδροµη κατεύθυνση 

 

Σχήµα 3-2. µέθοδος εκποµπής ‘πληµµύρα’ 
και Εκποµπή (Broadcasting), στην ουσία είναι πληµµύρα µονοσήµαντης 

κατεύθυνσης µε χρήση παράγοντος δέντρου. 
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Σχήµα 3-3. µέθοδος εκποµπής ‘εκποµπή’ 

3.3.3 ∆ύο παραδείγµατα 

Στη συνέχεια αναφέρονται δύο ‘διάσηµα’ παραδείγµατα δροµολόγησης πακέτων και 

γίνεται ανάπτυξη των χαρακτηριστικών τους.[40] 

 ARPANET 
Ένα παράδειγµα δροµολόγησης αυτοδύναµων πακέτων 

 
Έχει διαδραµατίσει ένα σηµαντικό ιστορικό ρόλο στην ανάπτυξη των τεχνικών 

δροµολόγησης. Χρησιµοποιεί την δροµολόγηση ελάχιστου µονοπατιού. 

Είναι κατανεµηµένος προσαρµοστικός αλγόριθµος και άρα: 

• Τα πακέτα µπορεί να φτάσουν στον προορισµό τους µε λάθος σειρά. 

• Είναι επιρρεπείς στις ταλαντώσεις. 

Η πρώτη έκδοση εµφανίστηκε το ‘69 και µία βελτίωση αυτής το ’79. Στην 

τρέχουσα µέθοδο, που εµφανίζεται το ’87, έχουµε µία σηµαντική βελτίωση της 

δυναµικής συµπεριφοράς του αλγορίθµου. 

 TYMNET 
Ένα παράδειγµα δροµολόγησης ιδεατών κυκλωµάτων  
 
∆ηµιουργήθηκε το’71 και βασίζεται στην µέθοδο ελάχιστου µονοπατιού. 

Ο αλγόριθµος δροµολόγησης είναι προσαρµοστικός σαν του ARPANET 

Είναι κεντρικός και λειτουργεί σε έναν ειδικό κόµβο που καλείται ελεγκτής 

κόµβος. 

∆εν έχει τον φόβο ταλαντώσεων όπως του ARPANET. 
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Υπάρχουν 2 εκδόσεις: 

- TYMNET I 

- TYMNET II 

Μία πιθανή ανησυχία είναι η ευπάθεια που έχει ο αλγόριθµος σε περίπτωση 

αποτυχίας του ελεγκτή κόµβου 

3.3.3.1 Αλγόριθµοι δροµολόγησης για µεγάλα δίκτυα 

Ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα των µεγάλων σε όγκο δικτύων, είναι ότι η 

αύξηση του αριθµού των κόµβων (µε σταθερή πάντοτε πυκνότητα), αποφέρει 

αύξηση στο µέσο αριθµό βηµάτων. Σαν αποτέλεσµα το bandwidth ανά χρήστη 

µειώνεται  και οι λύσεις που προτείνονται είναι : 

1) Χρειάζονται σταθεροί ισχυροί σύνδεσµοι για να εξασφαλίσουν ότι το µήκος της 

διαδροµής αναπτύσσεται µε πιο αργούς ρυθµούς σε σχέση µε το µέγεθος του 

δικτύου. 

2) Χρειάζονται κινητοί µεσολαβητές. 

Τα στάνταρ πρωτόκολλα δε δουλεύουν. Ο χρόνος δροµολόγησης ανανεώνεται για 

να πολλαπλασιαστεί µέσω των δικτυακών αυξήσεων. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

ανανεώσεις δροµολόγησης πρέπει να µεταδίδονται πιο συχνά όσο µεγαλώνει το 

δίκτυο, προκαλώντας πολύ µεγάλη κίνηση. Η event driven δροµολόγηση δε βοηθάει 

καθώς πέρα από κάποιο ανώτατο όριο, όλο το bandwidth του δικτύου είναι 

αφιερωµένο σε ανανεώσεις δροµολόγησης. 

3.3.3.2 Μερικές πιθανές προσεγγίσεις  

Για την αποφυγή των προβληµάτων που αφορούν την υπερφόρτωση του δικτύου, 

ακολουθούν κάποιες εφικτές προτάσεις/ προσεγγίσεις. 

• Απόκρυψη λεπτοµερειών απόµακρων τµηµάτων του δικτύου. Όλες οι 

αποφάσεις επόµενου βήµατος να εξαρτώνται µόνο από την τοπική περιοχή 

του δικτύου (ο προορισµός είναι πιθανότατα τοπικός). Κινητοποιούνται 

ιεραρχικοί αλγόριθµοι. 

• Αποστολή πληροφοριών σε απόµακρα τµήµατα µε µικρότερη συχνότητα. Το 

επόµενο βήµα διαδροµής δεν αλλάζει δραµατικά αν τα απόµακρα µέρη του 

δικτύου υπόκεινται τοπολογικές αλλαγές. Ο αλγόριθµος ανταλλαγής 
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πληροφοριών σύνδεσης στηρίζεται στη σειρά προτεραιότητας, καθώς γίνεται 

χρήση σύγχρονων πληροφοριών όσο το πακέτο πλησιάζει τον προορισµό. 

• Αποστολή πληροφοριών αποκλειστικά σε κόµβους όπου είναι αναγκαίο. Ο 

αλγόριθµος δροµολόγησης διανύσµατος απόστασης κατωφλίου στηρίζεται 

στην ιδέα πως αν οι αλλαγές δε µεταβάλλουν κατά πολύ την ποιότητα της 

διαδροµής, τότε µην αναφέρεις τις αλλαγές. 

3.3.4 Ιεραρχικοί Αλγόριθµοι  

Οι ιεραρχικοί αλγόριθµοι έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:[41] 

• Απόκρυψη λεπτοµερειών µέσω τµηµατοποίησης κόµβων 

• Τα τµήµατα (clusters) µπορούν να συναθροιστούν σε superclusters. 

• Ανάµεσα στα superclusters υπάρχει δροµολογητής superclusters 

• Ανάµεσα στα clusters υπάρχει δροµολογητής clusters 

3.3.4.1 Πως σχηµατίζονται clusters και superclusters 

Μετά την εκτέλεση των αλγορίθµων εκλογής για την επιλογή των (super) cluster 

αρχηγών (leader election), oι κόµβοι ενώνουν τους κοντινότερους  superclusters 

αρχηγούς, ενώ οι αρχηγοί στέλνουν αναφορά σε άλλους αρχηγούς όταν το cluster 

ανανεώνεται/ αλλάζει. Τα γειτονικά clusters αναφέρονται ως : 1 βήµα µακριά, s 

βήµατα µακριά (όπου s είναι η µέση απόσταση). Οι αρχηγοί των clusters 

υπολογίζουν και κατασκευάζουν πίνακες ιεραρχικής δροµολόγησης (HRTs) 

καθορίζοντας το επόµενο cluster διάβασης. Επίσης διαµοιράζουν αυτή την 

πληροφορία στο PRs του cluster τους.  

3.3.4.2 ∆ροµολόγηση σε ∆ίκτυα Μεταγωγής Κυκλωµάτων 

∆εν είναι εννοιολογικά πολύ διαφορετική από την δροµολόγηση στα δίκτυα ιδεατών 

κυκλωµάτων.Η πιο συνήθης µέθοδος δροµολόγησης σε δίκτυα µεταγωγής 

κυκλωµάτων είναι η ιεραρχική δροµολόγηση. Εν τούτοις οι διαφορές στην 

φιλοσοφία της δροµολόγησης µεταξύ των δικτύων µεταγωγής κυκλωµάτων και των 

ιδεατών κυκλωµάτων έχουν στενέψει πρόσφατα.Το internet και τα τηλεφωνικά 

δίκτυα είναι παραδείγµατα ιεραρχικής δροµολόγησης. 
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Σχήµα 3-4. Ιεραρχική δροµολόγηση 

3.3.5 Μη Ιεραρχικοί  Αλγόριθµοι  

Η µη ιεραρχική δροµολόγηση είναι παρόµοια µε την δροµολόγηση σε ένα WAN.[42] 

Μια ανάπτυξη µη ιεραρχικής δροµολόγησης , φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα : 

 
 

Σχήµα 3-5. Μη ιεραρχική δροµολόγηση 

3.3.6 Εκποµπή πληροφοριών δροµολόγησης και Αντιµετώπιση ∆ροµολόγησης µε 
Σφάλµατα Συνδέσεων  

3.3.6.1 Εισαγωγή 

Ένα πρόβληµα που προκύπτει συχνά στη δροµολόγηση είναι η µεταφορά των 

πληροφοριών ελέγχου από τα σηµεία στο δίκτυο όπου συλλέγονται σε άλλα σηµεία 

όπου απαιτούνται. 
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Σε αυτό το τµήµα εξηγείται η φύση των δυσκολιών και εξετάζονται οι τρόποι 

αντιµετώπισης των.[43] 

3.3.6.2 ∆υσκολίες 

1. Οι αναβαθµίσεις τοπολογικών πληροφοριών πρέπει να µπορούν να 

µεταβιβαστούν πέρα από τις συνδέσεις που είναι επιρρεπείς στην αποτυχία. 

2. Υπάρχει ένα πρόβληµα διάκρισης µεταξύ των παλαιών και νέων 

αναβαθµισµένων πληροφοριών. 

3. Είναι δυνατόν, οι νέες αναβαθµίσεις τοπολογικών πληροφοριών να φτάσουν 

καθώς ο αλγόριθµος που υπολογίζει τις νέες πορείες δροµολόγησης τρέχει. 

4. Κάθε µέρος µπορεί να έχει τις παλιές τοπολογικές πληροφορίες για το άλλο 

µέρος. 

3.3.6.3 Παραδοχές 

1. Οι συνδέσεις δικτύων συντηρούν τη σειρά και την ακρίβεια των µεταδόσεων. 

2. Μια αποτυχία συνδέσεων ανιχνεύεται και από τα δύο άκρα της σύνδεσης, αν και 

όχι απαραιτήτως ταυτόχρονα. 

3. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο συνδέσεων δεδοµένων για την αναγνώριση, ακρών 

µιας αποτυχηµένης σύνδεσης, όταν η σύνδεση είναι πάλι ενεργή 

4. Παίρνονται  µέτρα όταν κάποιος κόµβος « κρασάρει». 

3.3.7 Μέθοδος εκποµπής πακέτων : ‘Πληµµύρα’ 

3.3.7.1 Ο Αλγόριθµος του ARPANET 

Ένας κόµβος εκπέµπει ένα µήνυµα τοπολογικών αναβαθµίσεων σε όλους τους 

κόµβους.[44] 

Μια σοβαρή δυσκολία µε ορισµένες µορφές πληµµύρας είναι ότι µπορούν να 

απαιτήσουν έναν µεγάλο αριθµό µεταδόσεων µηνυµάτων. 

Στο ARPANET, τα µηνύµατα αναβάθµισης κάθε κόµβου χαρακτηρίζονται από έναν 

αριθµό ακολουθίας. 

Η χρήση των αριθµών ακολουθίας εγγυάται ότι η αναβάθµιση τοπολογικού 

µηνύµατος θα διαβιβαστεί το πολύ µία φορά από κάθε κόµβο στους γείτονές του. 
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Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν εξαιρέσεις µε δυσκολίες µε τους αριθµούς ακολουθίας. 

Το ARPANET  επιλύει τα προβλήµατα που συνδέονται µε τους αριθµούς ακολουθίας 

µε τη χρήση δύο τεχνασµάτων: 

1. Κάθε µήνυµα αναβάθµισης περιλαµβάνει ένα πεδίο χρόνου παραµονής (age 

field), ο οποίος δείχνει το χρονικό διάστηµα που το µήνυµα έχει 

κυκλοφορήσει µέσα στο δίκτυο. 

2. Κάθε κόµβος πρέπει να διαβιβάσει µηνύµατα αναβάθµισης περιοδικά. 

Ο κανόνας που χρησιµοποιείται σχετικά µε το πεδίο χρόνου παραµονής είναι ότι ένα 

“παλαιό” µήνυµα εκτοπίζεται από ένα µήνυµα που είναι “νεότερο”,  ανεξάρτητα από 

τους αριθµούς ακολουθίας. 

3.3.7.2 Πληµµύρα Χωρίς Περιοδικές Ανανεώσεις 

Είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί το µoντέλο πληµµύρας µε τους αριθµούς 

ακολουθίας σωστά χωρίς χρησιµοποίηση ενός πεδίου χρόνου παραµονής ή 

περιοδικών αναβαθµίσεων. 

Απαιτεί,  εντούτοις,  ότι το πεδίο αριθµού ακολουθίας είναι τόσο µεγάλο που δεν 

γίνεται επανεµφάνιση ίδιου αριθµού ποτέ. 

Ο κόµβος εκπέµπει ένα µήνυµα αναβαθµίσεων σε όλους τους γείτονές του,  που 

περιέχει την κατάσταση όλων των εξερχόµενων συνδέσεών του. 

Για να δουλέψει σωστά το µοντέλο τροποποιούµε τον κανόνα πληµµύρας σχετικά 

µε τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες ένα µήνυµα αναβαθµίσεων απορρίπτεται. 

3.3.8 Εκποµπή χωρίς Αριθµούς Ακολουθίας  

3.3.8.1 Αλγόριθµος Τοπολογικού Ελάχιστου Μονοπατιού (Shortest Path Topology 
Algorithmή, SPTA). 

Υπάρχει ένας ειδικός κόµβος αποκαλούµενος κέντρο(center). 

∆ιαµορφώνονται οι πληροφορίες ως µια µεταβλητή Β που παίρνει τις τιµές σε 

κάποιο σύνολο. 

Συµβολισµός Bi, όπου i κόµβος 

Συµβολισµός Bji, όπου i, j γειτονικοί κόµβοι 
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Ο αλγόριθµος διατηρεί ένα δέντρο των κατευθυνόµενων πορειών από όλους τους 

κόµβους στο κέντρο,όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα :[45] 

 

Σχήµα 3-6. αλγόριθµος ελάχιστου µονοπατιού SPTA 
 

Ο αλγόριθµος SPTA κατασκευάζει ένα ξεχωριστό δέντρο ελάχιστων µονοπατιών για 

κάθε κόµβο / κέντρο µε τον οικονοµικότερο τρόπο. 

∆οµές ∆εδοµένων που χρησιµοποιεί ο SPTA είναι : 

1. Ο κύριος πίνακας τοπολογίας Τi 

2. Οι πίνακες τοπολογίας πυλών Τji 

3.3.9 Πέντε (5) κανόνες που διέπουν τον αλγόριθµο SPTA  

a. Κανόνες επικοινωνίας 

1. Όταν µια είσοδος κατάστασης συνδέσεων του κύριου πίνακα τοπολογίας 

ενός κόµβου αλλάζει,  η νέα είσοδος µεταδίδεται σε κάθε µια από τις 

λειτουργούσες συναφείς συνδέσεις του κόµβου. 

2. Όταν µια αποτυχηµένη σύνδεση εµφανίζεται,  κάθε ένας από τους 

προσπίπτων κόµβους του µεταδίδει ολόκληρο,  τον κύριο πίνακα τοπολογίας 

του στον αντίθετο προσπίπτων κόµβο πέρα από εκείνη την σύνδεση. 

b. Κανόνες αναβάθµισης τοπολογικών πινάκων 

3. Όταν µια συναφής σύνδεση ενός κόµβου αποτυγχάνει,  η αποτυχηµένη 

κατάσταση εισάγεται στους κύριους πίνακες τοπολογίας και στους πίνακες 

τοπολογίας πυλών. 
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4. Όταν ένας κόµβος λαµβάνει ένα µήνυµα κατάστασης σύνδεσης από έναν 

γείτονα, εισάγει το µήνυµα στον πίνακα τοπολογίας πυλών που συνδέεται µε 

εκείνο του γείτονα. 

5. Όταν µια καταχώρηση κύριας τοπολογίας Τi,  αλλάξει λόγω της αλλαγής 

κατάστασης µίας συναφούς σύνδεσης ή µια καταχώρηση µιας τοπολογίας 

πυλών Τjji αλλάζει λόγω µιας επικοινωνίας από τον γειτονικό κόµβο,  ο 

κόµβος i ενηµερώνει τον κύριο πίνακα τοπολογίας του µε τη χρήση του 

ακόλουθου αλγορίθµου. 

Τα κύρια πλεονεκτήµατα του SPTA έναντι του αλγορίθµου πληµµύρας του 

ARPANET είναι ότι: 

1. ∆εν απαιτείται χρήση των αριθµών ακολουθίας και του πεδίου χρόνου 

παραµονής. 

2. Ο SPTA  είναι ολοκληρωτικά οδηγούµενος από γεγονότα και δεν απαιτεί το 

σηµαντικό υψηλό κόστος των συνήθων περιοδικών αναβαθµίσεων του 

αλγορίθµου του ARPANET. 

33..44..  ∆∆ρροοµµοολλόόγγηησσηη  µµεε  ΠΠοοιιόόττηητταα  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  

Η δροµολόγηση στο ∆ιαδίκτυο µε Ποιότητα Υπηρεσίας είναι πολύ δύσκολη λόγω 

πολλών αιτιών: 

Πολλές εφαρµογές οι οποίες τρέχουν κατανεµηµένα, όπως για παράδειγµα το 

∆ιαδικτυακό Τηλέφωνο (internet phone), ή κατανεµηµένα παιχνίδια έχουν πολλούς 

και διαφορετικούς περιορισµούς στις ανάγκες τους για Ποιότητα Υπηρεσίας. Για 

παράδειγµα περιορισµούς που αφορούν καθυστέρηση, jitter, ρυθµό απώλειας, 

εύρος ζώνης κ.λ.π. 

Το ∆ιαδίκτυο είναι κατασκευασµένο για να προσφέρει best-effort µετάδοση. Έτσι 

στην περίπτωση  ταυτόχρονης µετάδοσης δεδοµένων µε Ποιότητα Υπηρεσίας 

υπάρχει ο κίνδυνος να µην εξυπηρετούνται ικανοποιητικά και τα δυο είδη traffic. 

Είναι πιθανόν το φορτίο που εξυπηρετείται µε Ποιότητα Υπηρεσίας, το οποίο θα 

δεσµεύσει κάποιους πόρους, να πάρει πολλούς ή ακόµη και όλους τους πόρους 

έναντι του best-effort traffic.[46] 

Η κατάσταση του δικτύου αλλάζει δυναµικά. Το συνεχώς αυξανόµενο µέγεθος του 

δικτύου κάνει πολύ δύσκολη την συνεπή ενηµέρωση των πληροφοριών για την 
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κατάσταση του ∆ικτύου. Επίσης όταν υπάρχει ασύρµατη επικοινωνία το πρόβληµα 

γίνεται ακόµη πιο δύσκολο. 

33..55..  ΠΠρροοββλλήήµµαατταα  ∆∆ρροοµµοολλόόγγηησσηηςς  µµεε  ΠΠοοιιόόττηητταα  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  

Με τη δροµολόγηση πρέπει να βρεθεί λύση σε συγκεκριµένα προβλήµατα: 

Για unicast δροµολόγηση το πρόβληµα έχει ορίζεται ως εξής: Υπάρχει πηγαίος 

κόµβος s, κόµβο προορισµού t και ένα σετ C από Περιορισµούς σε Ποιότητα 

Υπηρεσίας. Να βρεθεί το καλύτερο εφικτό (feasible) µονοπάτι από το s στο t που 

να ικανοποιεί τις απαιτήσεις C. 

Για δροµολόγηση πολλαπλής διανοµής (multicast) το πρόβληµα  ορίζεται ως εξής: 

Υπάρχει πηγαίος κόµβος  s, ένα σετ από κόµβους προορισµού R και ένα σετ C από 

Περιορισµούς σε Ποιότητα Υπηρεσίας. Να βρεθεί το καλύτερο δέντρο που να 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις C. 

3.5.1 Προβλήµατα για unicast δροµολόγηση 

Για κάποιες µετρικές η κατάσταση ενός µονοπατιού ορίζεται από την κατάσταση του 

«χειρότερου» συνδέσµου. Για παράδειγµα το Εύρος Ζώνης του στενότερου 

συνδέσµου (bottleneck link) θα ορίσει το εύρος ζώνης ολόκληρου του µονοπατιού. 

Ένα είδος προβλήµατος που µπορεί να χρειάζεται να επιλυθεί είναι η ∆ροµολόγηση 

µε Βελτιστοποίηση Σύνδεσης (Link-optimization routing). Για παράδειγµα η 

∆ροµολόγηση µε Βελτιστοποίηση Εύρους Ζώνης. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να 

βρεθεί το µονοπάτι µε το µεγαλύτερο Εύρος Ζώνης στο στενότερο σύνδεσµο. Αυτό 

το µονοπάτι λέγεται φαρδύτερο µονοπάτι (widest path).  

Ένα άλλου είδους προβλήµατος που µπορεί να χρειάζεται να επιλυθεί είναι η 

∆ροµολόγηση µε Περιορισµούς Σύνδεσης (Link-constraint routing). Για παράδειγµα 

η ∆ροµολόγηση µε Περιορισµό Εύρους Ζώνης. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να βρεθεί 

το µονοπάτι του οποίου ο στενότερος σύνδεσµος να έχει Εύρος Ζώνης πάνω από 

µια συγκεκριµένη τιµή. 

Για κάποιες άλλες µετρικές η κατάσταση ενός µονοπατιού ορίζεται από τον 

συνδυασµό όλων των συνδέσµων που ορίζουν το µονοπάτι. Για παράδειγµα η 

καθυστέρηση, το κόστος σε χρήµατα το jitter κ.λ.π. σε ένα µονοπάτι θα είναι όσο 

το άθροισµα των τιµών όλων των συνδέσµων.  
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Ένα είδος προβλήµατος που µπορεί να χρειάζεται να επιλυθεί είναι η ∆ροµολόγηση 

µε Βελτιστοποίηση Μονοπατιού (Path-optimization routing). Για παράδειγµα η 

∆ροµολόγηση µε το Ελάχιστο Κόστος (least-cost routing). Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει 

να βρεθεί το µονοπάτι µε το λιγότερο κόστος.  

Ένα άλλου είδους προβλήµατος που µπορεί να χρειάζεται να επιλυθεί είναι η 

∆ροµολόγηση µε Περιορισµούς Μονοπατιού (Path-constraint routing). Για 

παράδειγµα η ∆ροµολόγηση µε Περιορισµό Καθυστέρησης. Αυτό σηµαίνει ότι 

πρέπει να βρεθεί µονοπάτι µε συνολική καθυστέρηση (delay) κάτω από ένα 

συγκεκριµένο όριο. 

Τέλος, µπορεί να πρέπει να γίνουν συνδυασµοί των παραπάνω περιορισµών. Για 

παράδειγµα µπορεί να υπάρχει ∆ροµολόγηση µε Περιορισµό Εύρους Ζώνης και 

Ελάχιστης Καθυστέρησης (bandwidth-constrained least-delay routing). ∆ηλαδή 

πρέπει να βρεθούν τα µονοπάτια µε Εύρος Ζώνης στο στενότερο τους σύνδεσµο 

πάνω από µια συγκεκριµένη τιµή και από αυτά να επιλεγεί αυτό µε την λιγότερη 

συνολική Καθυστέρηση. 

3.5.2 Προβλήµατα για multicast δροµολόγηση 

Τα προβλήµατα που υπάρχουν σε δροµολόγηση πολλαπλής διανοµής είναι 

αντίστοιχα µε αυτά της unicast δροµολόγησης. Η διαφορά είναι ότι σε περίπτωση 

που υπάρχουν  κάποιοι Περιορισµοί τότε αυτοί δεν θα εφαρµόζονται σε ένα 

µονοπάτι αλλά σε ολόκληρο το δέντρο. Για παράδειγµα αν υπάρχει ∆ροµολόγηση µε 

Περιορισµό Εύρους Ζώνης σηµαίνει ότι πρέπει να βρεθεί το δέντρο του οποίου ο 

στενότερος σύνδεσµος να έχει Εύρος Ζώνης πάνω από µια συγκεκριµένη τιµή. Αν 

υπάρχει ∆ροµολόγηση µε Περιορισµό Καθυστέρησης σηµαίνει ότι πρέπει να βρεθεί 

δέντρο µε συνολική καθυστέρηση (delay) από τον αποστολέα προς οποιοδήποτε 

από τους προορισµούς να είναι κάτω από ένα συγκεκριµένο όριο. 

33..66..  ∆∆έέσσµµεευυσσηη  ΠΠόόρρωωνν,,  ΑΑπποοδδοοχχήή  κκααιι  ∆∆ιιααππρρααγγµµάάττεευυσσηη    

Για να υπάρχει Ποιότητα Υπηρεσίας απαιτείται να µπορεί να γίνει δέσµευση των 

απαιτούµενων πόρων. Αυτό διότι Ποιότητα Υπηρεσίας σηµαίνει εγγυηµένη παροχή 

κάποιων υπηρεσιών. Έτσι πριν εγκαθιδρυθεί µια σύνδεση µε Ποιότητα Υπηρεσίας 

πρέπει να δεσµευθεί το απαιτούµενο εύρος ζώνης, η επεξεργαστική ισχύς ή 

οποιοσδήποτε άλλος πόρος χρειάζεται από την συγκεκριµένη εφαρµογή που 

υπάρχει. Ο ρόλος της δροµολόγησης είναι να επιλεγεί ένα µονοπάτι το οποίο να 

µπορεί να προσφέρει αυτούς τους απαιτούµενους πόρους.[47] 
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Πριν γίνει µια σύνδεση, δηλαδή πριν δύο τελικοί χρήστες ξεκινήσουν την ανταλλαγή 

δεδοµένων, πρέπει να γίνει έλεγχος αν η σύνδεση είναι αποδεκτή (admission 

control). Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να καθοριστεί αν η αίτηση για σύνδεση είναι 

αποδεκτή ή έχει απορριφθεί. Στην περίπτωση που έχει γίνει αποδεκτή, πρέπει να 

υπάρχει εγγύηση για τους ζητούµενους πόρους. 

Στην περίπτωση που ένας αλγόριθµος δροµολόγησης αποτύχει να βρει το 

ζητούµενο µονοπάτι υπάρχουν δύο λύσεις. Η πρώτη λύση είναι να απορριφθεί η 

σύνδεση από το σύστηµα και έτσι να µην λειτουργήσει η εφαρµογή. Η δεύτερη 

λύση είναι να ξεκινήσει µια διαπραγµάτευση µε την εφαρµογή έτσι ώστε να τεθούν 

χαλαρότεροι περιορισµοί και συνεπώς να αυξηθούν οι πιθανότητες να βρεθεί 

µονοπάτι που να ικανοποιεί τους Περιορισµούς.  

33..77..  ΣΣττρρααττηηγγιικκέέςς  ∆∆ρροοµµοολλόόγγηησσηηςς  µµεε  ΠΠοοιιόόττηητταα  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  

Ανάλογα µε το πως αποκτάται η πληροφορία κατάστασης και το πως γίνεται η 

αναζήτηση του “εφικτού” µονοπατιού (Feasible path) µπορεί να χρησιµοποιηθούν 

πολλές στρατηγικές ∆ροµολόγησης. 

Η πρώτη στρατηγική είναι η ∆ροµολόγηση Πηγής (Source Routing). Ο κάθε κόµβος 

έχει οικουµενική πληροφορία. Ξέρει την τοπολογία ολόκληρου του δικτύου και έχει 

πληροφορίες για κάθε σύνδεσµο. Το µονοπάτι που θα επιλεγεί υπολογίζεται σε κάθε 

κόµβο. 

Η δεύτερη στρατηγική είναι η Κατανεµηµένη ∆ροµολόγηση (Distributed Routing). 

Με αυτή την στρατηγική το µονοπάτι υπολογίζεται κατανεµηµένα. 

Η τρίτη στρατηγική που χρησιµοποιείται είναι η Ιεραρχική ∆ροµολόγηση 

(Hierarchical Routing).[48] 

3.7.1 Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα  των Στρατηγικών ∆ροµολόγησης  

Η ∆ροµολόγηση Πηγής (Source Routing) είναι αρκετά απλή στρατηγική αφού 

µετασχηµατίζει ένα κατανεµηµένο πρόβληµα σε ένα κεντρικοποιηµένο. Αφού ο κάθε 

κόµβός έχει οικουµενική πληροφορία, υπολογίζει το µονοπάτι τοπικά. Αποφεύγει 

πολλά προβλήµατα που θα είχε αν έκανε κατανεµηµένους υπολογισµούς αλλά και 

εγγυάται ότι η δροµολόγηση  δεν θα µπει σε ατέρµονα βρόχο.  

Εκτός όµως από τα πολλά πλεονεκτήµατα αυτή η στρατηγική παρουσιάζει και 

αρκετά µειονεκτήµατα. Κατ’ αρχή απαιτείται από τον κάθε κόµβο να ενηµερώνει 
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συχνά τον πίνακα δροµολόγησης του µε όλες τις αλλαγές που συµβαίνουν στο 

δίκτυο. Στην περίπτωση του ∆ιαδικτύου, οι αλλαγές στην τοπολογία και στο κόστος 

του κάθε συνδέσµου είναι συνεχείς. Ως συνέπεια, οι πίνακες δροµολόγησης δεν θα 

είναι ποτέ απόλυτα σωστοί και επίσης ένα µεγάλο µέρος του φόρτου του 

∆ιαδικτύου θα καταναλώνεται για την απόκτηση αυτής της πληροφορίας. Επίσης 

κάποιες µετρικές, όπως για παράδειγµα η καθυστέρηση, δεν θα είναι ποτέ απόλυτα 

ορθές διότι πάντα κατά την διάρκεια της σύνδεσης είναι πιθανό να συµβούν 

απρόβλεπτες καταστάσεις. 

Η Κατανεµηµένη ∆ροµολόγηση (Distributed Routing) έχει επίσης πολλά 

πλεονεκτήµατα αλλά και µειονεκτήµατα. Κατ’ αρχή αφού ο υπολογισµός του 

µονοπατιού γίνεται κατανεµηµένα τότε ο χρόνος υπολογισµού θα είναι αρκετά 

ελαττωµένος αλλά και ο αλγόριθµος θα είναι περισσότερο κλιµακωµένος. Η 

αναζήτηση των επιθυµητών µονοπατιών παράλληλα προσφέρει περισσότερες 

πιθανότητες να βρεθεί µονοπάτι που να πλήρη τους Περιορισµούς. 

Τα µειονεκτήµατα της Κατανεµηµένης ∆ροµολόγησης είναι περίπου τα ίδια µε της 

∆ροµολόγηση Πηγής. Απαιτείται η αποστολή πολλών µηνυµάτων η οποία προκαλεί 

επιπλέον συµφόρηση στο δίκτυο και είναι δύσκολο να αποκτήσει ο κάθε κόµβος 

οικουµενική πληροφορία. Επιπλέον, αν δεν υπάρχει η απαιτούµενη συνέπεια στις 

πληροφορίες που έχουν οι διάφοροι κόµβοι, υπάρχει η πιθανότητα να συµβούν 

ατέλειωτοι βρόχοι και έτσι να αποτύχει η δροµολόγηση. 

Με την Ιεραρχική ∆ροµολόγηση (Hierarchical Routing) λύνονται πολλά από τα 

προβλήµατα που έχουν οι άλλες στρατηγικές. Κατ’ αρχή λύνεται το πρόβληµα της 

τεράστιας κλίµακας του ∆ιαδικτύου. Ο κάθε κόµβος χρειάζεται να έχει µόνο γνώση 

για µέρος του δικτύου. 

Παρόλα τα πλεονεκτήµατα, η Ιεραρχική ∆ροµολόγηση έχει και κάποια 

µειονεκτήµατα. Λόγω του ότι τα εσωτερικά δίκτυα είναι “αόρατα” για τα εξωτερικά 

τότε δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί για παράδειγµα η συνολική καθυστέρηση στο 

εσωτερικό ενός τέτοιου δικτύου. Το πρόβληµα γίνεται ακόµη πιο πολύπλοκο στην 

περίπτωση που ο αλγόριθµος δροµολόγησης θα χρειαστεί να λάβει υπόψη 

περισσότερους Περιορισµούς.  
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Έχουν δηµιουργηθεί και είναι γνωστοί µια πληθώρα αλγορίθµων δροµολόγησης µε 

Ποιότητα Υπηρεσίας τόσο για multicast όσο και για unicast. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται συνοπτικά κάποιοι από αυτούς.[49] 

3.8.1. ∆ροµολόγηση µονής διανοµής (unicast routing) 

Source routing αλγόριθµοι 

�  Wang-Crowcfort:  

Βρίσκει το bandwidth-delay-constrained µονοπάτι µε χρήση του Dijkstra 

συντοµότερου µονοπατιού (shortest-path) αλγορίθµου. Σύµφωνα µε τον 

αλγόριθµο αυτό, όλα οι σύνδεσµοι (link) που έχουν Εύρος Ζώνης µικρότερο 

από το απαιτούµενο απορρίπτονται µε σκοπό να µείνουν οι σύνδεσµοι που 

ικανοποιούν την παράµετρο του Εύρους Ζώνης. Έπειτα, λαµβάνοντας υπόψη 

τους συνδέσµους που δεν έχουν απορριφθεί, υπολογίζεται το συντοµότερο 

µονοπάτι, που είναι βέλτιστο όταν και µόνο όταν ικανοποιείται η 

παράµετρος καθυστέρηση.  

� Ma-Steenkiste:  

Χρησιµοποιείται όταν χρησιµοποιούνται WFQ-like (Weighted Fair Queuing) 

αλγόριθµοι χρονοπρογραµµατισµού και όταν οι παράµετροι καθυστέρησης 

(delay) από άκρη σε άκρη, το delay jitter και το buffer space δεν είναι 

ανεξάρτητοι. Το πρόβληµα υπολογισµού µονοπατιού το οποίο να ικανοποιεί 

τις παραµέτρους Εύρους Ζώνης, Καθυστέρησης, delay-jitter και buffer space 

είναι NP-Complete. Μπορεί όµως να απλοποιηθεί και να λυθεί µε µια 

παραλλαγή του Bellman-Ford σε πολυωνυµικό χρόνο αν ληφθούν υπ’ όψιν 

οι εξαρτήσεις των µετρικών.  

�  Guerin-Orda:  

Μελετά τα προβλήµατα δροµολόγησης µε Περιορισµούς Εύρους Ζώνης 

(bandwidth-constrained) και Περιορισµούς Καθυστέρησης (delay-

constrained) µε ανακριβή πληροφορία για τις καταστάσεις του δικτύου. Ο 

στόχος της ∆ροµολόγησης µε Περιορισµό στο Εύρος Ζώνης (bandwidth-

constrained routing) είναι να βρει το µονοπάτι που έχει την µεγαλύτερη 

πιθανότητα να ικανοποιήσει την παράµετρο Εύρους Ζώνης. Το πρόβληµα 
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γενικά είναι ΝΡ-hard. Όµως σε ειδικές περιπτώσεις (συµµετρικά δίκτυα και 

σπάνιες παραµέτρους) µπορεί να λυθεί σε πολυωνυµικό χρόνο. Κάποιοι 

ευριστικοί αλγόριθµοι προσπαθούν να λύσουν το γενικό πρόβληµα. Οι 

λύσεις αυτές προϋποθέτουν το σπάσιµο των γενικών περιορισµών σε 

τοπικούς, οι οποίοι γενικά είναι ευκολότερο να αντιµετωπιστούν. 

� Chen-Nahrstedt:  

Είναι ένας ευριστικός αλγόριθµος για NP-Complete multi-path-constrained 

routing πρόβληµα. Η γενική ιδέα περιλαµβάνει την αντιστοίχιση των γενικώς 

χωρίς Πλαίσια (Unbound) πραγµατικών τιµών των περιορισµών σε ακέραιους 

µε Πλαίσια (bound). Όσο µεγαλύτερες είναι οι προσεγγιστικές αυτές τιµές 

τόσο καλύτερες και οι πιθανότητες εύρεσης έγκυρης λύσης αλλά και σε 

µεγαλύτερο overhead. 

 Distributed routing αλγόριθµοι 

� Wang-Crowcroft:  

Είναι ένας αλγόριθµος που χρησιµοποιεί hop-by-hop κατανεµηµένο σχήµα. 

Κάθε κόµβος έχει υπολογίσει από πριν το επόµενο βήµα για κάθε πιθανό 

προορισµό. Αυτή η διαδικασία επαναλαµβάνεται περιοδικά αποθηκεύοντας 

έτσι το επόµενο hop του µονοπατιού προς τον προορισµό.  

� Salama et al: 

Είναι ένας ευριστικός αλγόριθµος για το NP-Complete delay-constrained 

least-cost routing πρόβληµα. Κάθε κόµβος κρατά δύο διανύσµατα, ένα για 

το Κόστος (cost) και ένα για τη Καθυστέρηση (delay). Το διάνυσµα για το 

κόστος περιέχει για κάθε προορισµό τον επόµενο µικρού κόστους κόµβο και 

το διάνυσµα καθυστέρησης περιέχει αντίστοιχα τον επόµενο µικρότερης 

καθυστέρησης κόµβο για κάθε προορισµό στο δίκτυο. Ο αλγόριθµος έχει να 

επιλέξει µεταξύ δύο κόµβων για να προχωρήσει στη δηµιουργία του 

µονοπατιού είτε τον κόµβο µε το µικρότερο κόστος (που είναι και το 

προτιµότερο) είτε τον κόµβο µε την µικρότερη καθυστέρηση. Κατά την 

εκτέλεση του αλγόριθµου µπορεί να καταλήξουµε σε βρόγχο και όχι στον 

προορισµό. Όταν εντοπιστεί λοιπόν ένας βρόγχος ο αλγόριθµος γυρίζει πίσω 

στον κόµβο που ξεκίνησε η επανάληψη και επιλέγει για το µονοπάτι τον 

άλλο κόµβο. (αν έχει επιλέξει αρχικά τον least-cost κόµβο θα επιλέξει µετά 

την επανάληψη τον least-delay κόµβο ).  
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� Sun-Landgendorfer:  

Είναι µια βελτίωση του worst-case του αλγόριθµου Salama et al., οποίος 

αποφεύγει τους βρόγχους σε αντίθεση τον Salama et al που τους ανιχνεύει 

και τους σβήνει. Στέλνει ένα µήνυµα ελέγχου που ταξιδεύει κατά µήκος του 

least delay path µέχρι να φτάσει σε κόµβο που ικανοποιεί τον περιορισµό 

καθυστέρησης µέσω του least-cost path, µέσω του οποίου φτάνει στον 

προορισµό. Ξανά σε δυναµικά δίκτυα µπορεί να δηµιουργηθούν κύκλοι λόγω 

ασυνέπειας της πληροφορίας από κόµβο σε κόµβο. 

�  Cidon et al.:  

Είναι ένας κατανεµηµένος multi-path routing αλγόριθµος που συνδυάζει την 

διαδικασία της ∆ροµολόγησης και την δέσµευση πόρων του δικτύου. Κάθε 

κόµβος γνωρίζει την τοπολογία του δικτύου και το κόστος σε κάθε 

συνδέσµου. Όταν ένας κόµβος θέλει να συνδεθεί µε έναν άλλο µε 

συγκεκριµένες παραµέτρους Ποιότητας Υπηρεσίας, εντοπίζει ένα υπογράφο 

που περιέχει συνδέσµους που οδηγούν στον προορισµό µε κάποιο λογικό 

κόστος. Στέλνεται ένα µήνυµα δέσµευσης πόρων (resrv) µέσα από αυτούς 

τους συνδέσµους και όταν αυτό το µήνυµα φτάσει στο προορισµό, τότε έχει 

βρεθεί µονοπάτι που να τον συνδέει µε την πηγή, όποτε δεσµεύεται το 

µονοπάτι και οι πόροι και γίνεται η σύνδεση.  

�  Shin-Chou :  

Χρησιµοποιείται για συνδέσεις µε Περιορισµούς Καθυστέρησης (delay-

constrained). Σε κάθε κόµβος δεν διατηρείται η κατάσταση όλου του 

δικτύου. Απλά ο αλγόριθµος στέλνει µηνύµατα ∆ροµολόγησης από την πηγή 

προς τον προορισµό τα οποία πηγαίνουν στον επόµενο κόµβο µόνο όταν 

ικανοποιούνται κάποιες συνθήκες. Όταν λοιπόν φτάσει στον προορισµό το 

µήνυµα τότε έχει βρεθεί ένα µονοπάτι που θα ικανοποιεί τους Περιορισµούς 

Καθυστέρησης (delay-constrained).  

� Chen-Nahrstedt:  

Βασίζεται σε selective probing. Όταν ληφθεί µια αίτηση για σύνδεση probes 

περνούν σε εκείνα τα µονοπάτια που ικανοποιούν τις παραµέτρους 

Ποιότητας Υπηρεσίας. Κάθε κόµβος έχει πληροφορία για την κατάσταση του, 

η οποία καθορίστηκε από τις αποφάσεις δροµολόγησης και βελτιστοποίησης 

που πάρθηκαν κατά την εκτέλεση των probes.  
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Hierarchical routing αλγόριθµοι 

�  PNNI: Είναι ένας ιεραρχικός link-state routing αλγόριθµος και λειτουργεί 
σύµφωνα µε το ιεραρχικό µοντέλο,όπως αναφέρθηκε.  

 Συγκεντρωτικός πίνακας για unicast routing 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συγκεντρωτικά του αλγόριθµους για unicast 

routing. 

αλγόριθµος Routing πρόβληµα 
που επιλύει 

στρατηγική 
∆ροµολόγησης 

∆ιατήρηση 
κατάστασης 

Wang-Crowcroft Bandwidth-delay-
constrained 

Source Global 

Bandwidth-
constrained 

Source Global Ma-Steenkiste 

Multi-constrained Source Global 

Bandwidth-
constrained 

Source Imprecise 
global 

Guerin-Orda 

Delay-constrained Source Imprecise 
global 

Chen-Nahstedt Bandwidth-cost-
constrained 

Source Global 

Wang-Crowcroft Bandwidth-
optimization 

Distributed Global 

Salama et al. Delay-constrained 
least-cost 

Distributed Global 

Sun-
Landgendorfer 

Delay-constrained 
least-cost 

Disributed Global 

Cidon et al. Generic Distributed Global 

Shin-Chou Delay-constrained Distributed Local 

Chen-Nahrstedt Generuc Distributed Local 

PNNI Generic Hierarchical Aggregated 

 

Πίνακας 3-1.  Συγκεντρωτικός πίνακας για unicast routing 
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3.8.2. ∆ροµολόγηση πολλαπλής διανοµής (multicast routing) 

Οι multicast routing αλγόριθµοι επικεντρώνονται στην επίλυση προβληµάτων όπως: 

• Bandwidth-constrained multicasting routing  

• Delay-constrained multicasting routing  

• Delay-constrained least-cost multicasting routing ( constrained Steiner tree 

problem)  

• Delay-delay-jitter-constrained multicast routing.  

Source routing αλγόριθµοι 

• MOSPF: Αποτελεί µια multicast επέκταση του unicast link-state 

πρωτοκόλλου OSPF.  

• kou et al. : Το δίκτυο αναπαρίστανται µε ένα γράφο όπου οι κοµβόι του 

αναπαριστούν τις πήγες και τους προορισµούς και οι ακµές αναπαριστούν τα 

µικρότερα µονοπάτια µεταξύ των κόµβων αυτών. Με τον αλγόριθµο του 

Prim κατασκευάζεται το ελάχιστο γεννητικό δέντρο του γράφου. Έπειτα 

λαµβάνεται το Steiner tree και µεσώ αυτού λαµβάνεται το βέλτιστο 

µονοπάτι.( Steiner Tree Problem: Βασίζεται στην εύρεση του ελάχιστου 

κόστους δέντρου που εκτείνεται σε ένα δεδοµένο υποσύνολο κόµβων.)  

• Takahashi-Matsuyama : Ο αλγόριθµος βρίσκει το Steiner tree µε σταδιακή 

προσέγγιση που ονοµάζεται nearest destination first.(NDF) .  

• Kompella et al. : είναι ένας source ευριστικός αλγόριθµος δηµιουργίας ενός 

constrained Steiner tree. (The Constrained Steiner Tree problem: Το 

πρόβληµα της εύρεσης ενός delay-bound least-cost multicast δέντρου. Είναι 

NP-complete. Για την λύση του έχουν προταθεί ευριστικοί source routing 

αλγόριθµοι. ) 

• Sun-Langendoerfer : είναι ένας αλγόριθµος που κατασκευάζει µε την χρήση 

του Dijkstra αλγόριθµου µια καλή προσέγγιση του Steiner Tree. Το µεγάλο 

πλεονέκτηµα είναι η µικρή χρονική πολυπλοκότητα O(vlogv), που είναι ίδια 

µε του Dijkstra αλγορίθµου.  

• Widyono : είναι ένας ευριστικός αλγόριθµος επίλυσης του constrained 

Steiner Tree προβλήµατος. Ονοµάζεται constrained adaptive ordering 

heuristic.  
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• Zhu et al.: Ένας ακόµη source ευριστικός αλγόριθµος κατασκευής του 

constrained Steiner Tree. Ο αλγόριθµος επαναληπτικά βελτιστοποιεί το 

multicast δέντρο κάνοντας αντικατάσταση µε χαµηλότερου κόστους 

µονοπάτια .  

• Rouskas-Baldine : Ευριστικός αλγόριθµος κατασκευής ενός delay-delay-

jitter-constrained multicast tree. Είναι χρήσιµος σε interactive audio-video 

εφαρµογές όπως videoconferencing.  

Distributed routing αλγόριθµοι 

• Kompella et al. Αλγόριθµος: Αποτελεί την κατανεµηµένη λύση στο NP-

Complete πρόβληµα της κατασκευής ενός constrained Steiner Tree.  

• Chen-Nahrstedt αλγόριθµος: είναι επέκταση του unicast routing αλγορίθµου 

που χρησιµοποιεί selective probing και εφαρµόζεται σε multicast routing. 

Μπορεί να κατασκευάσει ένα δέντρο µικρότερων αποστάσεων αλλά όχι και 

το constrained Steiner Tree.  

• Calberg-Crowcroft αλγόριθµος: Εισάγει την spanning-join τεχνική για την 

κατασκευή multicast δέντρων σε διαφορετικά πεδία. Κάθε φορά που µια 

καινούργια οµάδα θέλει να ενσωµατωθεί στο multicast δέντρο, στέλνει ένα 

µήνυµα αίτησης σύνδεσης; join-request. Το µήνυµα λαµβάνεται από 

κάποιους κόµβους του multicast δέντρου οι οποίοι και στέλνουν στην 

καινούργια οµάδα ένα ή περισσότερα µηνύµατα που «προσκαλούν» το 

καινούργιο µέλος να συνδεθεί στο multicast tree. Αν τα µηνύµατα που θα 

λάβει είναι περισσότερα του ενός θα επιλέξει να συνδεθεί µε αυτόν τον 

κόµβο του multicast δέντρου που θα ικανοποιεί καλύτερα τις παραµέτρους 

του δικτύου.  

Συγκεντρωτικός πίνακας για multicast routing 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει συγκεντρωτικά τους multicast αλγόριθµους: 

αλγόριθµος routing 
πρόβληµα 
που επιλύει 

στρατηγική 
routing 

∆ιατήρηση 
κατάστασης 

MOSPF Least-delay Source Global 

Kou et al Least-delay Source Global 

Takahashi  Least-dealy Source Global 
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αλγόριθµος routing 
πρόβληµα 
που επιλύει 

στρατηγική 
routing 

∆ιατήρηση 
κατάστασης 

Matsuyama 

Kompella et al. Delay-
constrained 
least-cost 

Source Global 

Sun – 
Landgendorfer 

Delay-
constrained 
least-cost 

Source Global 

Widyono Delay-
constrained 
least-cost 

Source Global 

Zhu et al. Delay-
constrained 
least-cost 

Source Global 

Rouskas – 
baldine 

Delay-
constrained 
least-cost 

Source Global 

Kompella et al. Delay-
constrained 
least-cost 

Distributed Global 

Chen- 
Nahrstedt 

Generic Distributed Local 

 

 Πίνακας 3-2.  Συγκεντρωτικός πίνακας για multicast routing 

33..99..  ΑΑσσφφάάλλεειιαα  σσττοουυςς  ΑΑλλγγόόρριιθθµµοουυςς  ∆∆ρροοµµοολλόόγγηησσηηςς    --  ΚΚρρυυππττοογγρρααφφίίαα    

Με τον όρο "ασφάλεια" εννοούνται ,οι βασικές υπηρεσίες που είναι η ακεραιότητα 

των δεδοµένων, η απόρρητη συναλλαγή, η πιστοποίηση ταυτότητας και η 

εγκεκριµένη πρόσβαση.[50] 

Η κρυπτογραφία αναφέρεται στην υλοποίηση µεθόδων τροποποίησης των 

µεταδιδοµένων πληροφοριών, έτσι ώστε να γίνονται κατανοητά µόνο από τον 

προβλεπόµενο παραλήπτη ή παραλήπτες. Είναι µια διαδικασία που µπορεί να 

εκτελεστεί τόσο σε hardware όσο και σε software. Η ενσωµάτωση των µεθόδων 
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της κρυπτογραφίας σε hardware επιταχύνει σε µεγάλο βαθµό την διεκπεραίωση 

της. Επίσης, οι χρήστες δεν γνωρίζουν, ούτε καν αντιλαµβάνονται την παρουσία της 

και πραγµατοποιούν ανενόχλητοι τις εργασίες τους. Το γεγονός ότι ο χρήστης δεν 

ανακατεύεται καθόλου στις διαδικασίες της κρυπτογραφίας, αυξάνει την 

αποτελεσµατικότητα του εργαλείου στην παρεχόµενη ασφάλεια. Παρ' όλα αυτά, δεν 

έχει καθιερωθεί η κρυπτογραφία σε hardware λόγω του υψηλού κόστους της, που 

απαγορεύει την αγορά και διατήρηση των ειδικών µηχανηµάτων που χρειάζονται για 

την εφαρµογή της. Τα ειδικά αυτά µηχανήµατα βρίσκονται τοποθετηµένα σε 

στρατηγικά σηµεία κάθε δικτύου. 

Η λογισµική κρυπτογραφία είναι φτηνότερη, πράγµα που την κάνει ευρέως 

αποδεκτή και εύκολα πραγµατοποιήσιµη. Βέβαια, δεν είναι το ίδιο γρήγορη µε την 

εκτέλεση της σε hardware, αλλά η ολοένα αυξανόµενη ανάγκη για διασφάλιση των 

επικοινωνιών εδραίωσε την χρήση της. Εµείς, στις ακόλουθες σελίδες θα 

συζητήσουµε αποκλειστικά για την λογισµική κρυπτογραφία. 

33..1100..  ΚΚρρυυππττοογγρρααφφίίαα    

Κρυπτογραφία (cryptography) είναι η µελέτη τεχνικών που βασίζονται σε 

µαθηµατικά προβλήµατα δύσκολο να λυθούν. Κρυπτανάλυση (cryptanalysis) είναι η 

επίλυση αυτών των προβληµάτων και κρυπτολογία (cryptology) είναι ο συνδυασµός 

της κρυπτογραφίας και κρυπτολογίας σε ένα ενιαίο επιστηµονικό κλάδο.  

Εφαρµογή της κρυπτογραφίας είναι η κρυπτογράφηση. Κρυπτογράφηση είναι ο 

µετασχηµατισµός δεδοµένων σε µορφή που να είναι αδύνατον να διαβαστεί χωρίς 

την γνώση της σωστής ακολουθίας bit. Η ακολουθία bit καλείται "κλειδί" και 

χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε κατάλληλο αλγόριθµο / συνάρτηση. Η 

αντίστροφη διαδικασία είναι η αποκρυπτογράφηση και απαιτεί γνώση του κλειδιού. 

Σκοπός της κρυπτογράφησης είναι να εξασφάλιση το απόρρητο των δεδοµένων 

κρατώντας τα κρυφά από όλους όσους έχουν πρόσβαση σε αυτά.  

Η κρυπτογράφηση και η αποκρυπτογράφηση απαιτούν, όπως είπαµε, την χρήση 

κάποιας µυστικής πληροφορίας, το κλειδί. Για µερικούς µηχανισµούς 

χρησιµοποιείται το ίδιο κλειδί και για την κρυπτογράφηση και για την 

αποκρυπτογράφηση, για άλλους όµως τα κλειδιά που χρησιµοποιούνται διαφέρουν. 

Στις µέρες µας κρυπτογραφία δεν είναι µόνο κρυπτογράφηση και 

αποκρυπτογράφηση. Εκτός από την διασφάλιση του απόρρητου (privacy), η 

πιστοποίηση ταυτότητας (authentication) είναι άλλη µία έννοια που έχει γίνει µέρος 
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της ζωής µας. Πιστοποιούµε την ταυτότητα µας καθηµερινά και ανεπαίσθητα, για 

παράδειγµα όταν υπογράφουµε ένα έγγραφο, όταν δείχνουµε την ταυτότητα µας. 

Καθώς ο κόσµος εξελίσσεται σε ένα περιβάλλον που όλες οι αποφάσεις και οι 

συναλλαγές θα γίνονται ηλεκτρονικά, χρειαζόµαστε ηλεκτρονικές τεχνικές που θα 

επιτελούν την πιστοποίηση της ταυτότητας µας. 

Η κρυπτογραφία παρέχει µηχανισµούς για τέτοιες διαδικασίες. Η ψηφιακή 

υπογραφή συνδέει ένα έγγραφο µε τον κάτοχο ενός κλειδιού έτσι ώστε όλοι όσοι 

είναι σε θέση να το αναγνώσουν να είναι σίγουρη για το ποιος το έχει γράψει. 

Επίσης, µία ψηφιακή χρονοσφραγίδα (digital timestamp) συνδέει ένα έγγραφο µε 

την ώρα της δηµιουργίας του. Τέτοιο µηχανισµοί µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

έλεγχο πρόσβασης σε ένα σκληρό δίσκο, για ασφαλής συναλλαγές µέσω του 

∆ιαδικτύου ή ακόµα και για σύνδεση µε καλωδιακή τηλεόραση.  

3.10.1 Είδη Κρυπτογραφίας  

Ασύµµετρη Κρυπτογραφία (Public-Key Cryptography) 

Η ασύµµετρη κρυπτογραφία χρησιµοποιεί δύο διαφορετικά κλειδιά για την 

κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση. Κάθε χρήστης έχει στην κατοχή του ένα 

ζεύγος κλειδιών, το ένα καλείται δηµόσια κλείδα και το άλλο καλείται ιδιωτική 

κλείδα. Η δηµόσια κλείδα δηµοσιοποιείται, ενώ η ιδιωτική κλείδα κρατείται µυστική. 

Η ιδιωτική κλείδα δεν µεταδίδεται ποτέ στο δίκτυο και όλες οι επικοινωνίες 

βασίζονται στην δηµόσια κλείδα. Η ανάγκη ο αποστολέας και ο παραλήπτης να 

µοιράζονται το ίδιο κλειδί εξαφανίζεται και µαζί και πολλά προβλήµατα που θα 

δούµε παρακάτω. Η µόνη απαίτηση της ασύµµετρης κρυπτογραφίας είναι η 

εµπιστεύσιµη και επιβεβαιωµένη συσχέτιση των δηµόσιων κλείδων µε τους 

κατόχους τους ώστε να µην είναι δυνατή η σκόπιµη ή µη πλαστοπροσωπία. Η 

ασύµµετρη κρυπτογράφηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί όχι µόνο για 

κρυπτογράφηση, αλλά και για παραγωγή ψηφιακών υπογραφών.  

Η ιδιωτική κλείδα είναι µαθηµατικά συνδεδεµένη µε την δηµόσια κλείδα. Τυπικά, 

λοιπόν, είναι δυνατόν να νικηθεί ένα τέτοιο κρυπτοσύστηµα ανακτώντας την 

ιδιωτική κλείδα από την δηµόσια. Η επίλυση αυτού του προβλήµατος είναι πολύ 

δύσκολη και συνήθως απαιτεί την παραγοντοποίηση ενός µεγάλου αριθµού.  

Η κρυπτογράφηση µε χρήση της ασύµµετρης κρυπτογραφίας γίνεται ως εξής: όταν 

ο χρήστης Α θέλει να στείλει ένα µυστικό µήνυµα στον χρήστη Β, χρησιµοποιεί την 

δηµόσια κλείδα του Β για να κρυπτογραφήσει το µήνυµα και έπειτα το στέλνει στον 

Β. Ο χρήστης Β, αφού παραλάβει το µήνυµα, κάνει χρήση της ιδιωτικής του κλείδας 
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για να το αποκρυπτογραφήσει. Κανένας που "ακούει" την σύνδεση δεν µπορεί να 

αποκρυπτογραφήσει το µήνυµα. Οποιοσδήποτε έχει την δηµόσια κλείδα του Β 

µπορεί να του στείλει µήνυµα και µόνο αυτός µπορεί να το διαβάσει γιατί είναι ο 

µόνο που γνωρίζει την ιδιωτική κλείδα, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα: 

 

Σχήµα 3-7. ασύµµετρη κρυπτογραφία 
Όταν ο Α θέλει να χρησιµοποιήσει την ασύµµετρη κρυπτογραφία για να υπογράψει 

ένα µήνυµα, τότε πραγµατοποιεί ένα υπολογισµό που απαιτεί την ιδιωτική του 

κλείδα και το ίδιο το µήνυµα. Το αποτέλεσµα του υπολογισµού καλείται ψηφιακή 

υπογραφή και µεταδίδεται µαζί µε το µήνυµα. Για να επαληθεύσει την υπογραφή ο 

Β πραγµατοποιεί ανάλογο υπολογισµό χρησιµοποιώντας την δηµόσια κλείδα του Α, 

το µήνυµα και την υπογραφή. Εάν το αποτέλεσµα είναι θετικό, τότε η υπογραφή 

είναι αυθεντική. ∆ιαφορετικά η υπογραφή είναι πλαστή ή το µήνυµα έχει 

τροποποιηθεί. 

Συµµετρική Κρυπτογραφία (Symmetric Cryptography ή Secret-Key 
Cryptography) 

Στην συνηθισµένη κρυπτογραφία, ο αποστολέας και ο παραλήπτης ενός µηνύµατος 

γνωρίζουν και χρησιµοποιούν το ίδιο µυστικό κλειδί. Ο αποστολέας χρησιµοποιεί το 

µυστικό κλειδί για να κρυπτογραφήσει το µήνυµα και ο παραλήπτης χρησιµοποιεί το 

ίδιο κλειδί για να αποκρυπτογραφήσει το µήνυµα. Αυτή η µέθοδος καλείται 

συµµετρική κρυπτογραφία ή κρυπτογραφία µυστικού κλειδιού. Η συµµετρική 

κρυπτογραφία χρησιµοποιείται όχι µόνο για κρυπτογράφηση, άλλα και για 

πιστοποίηση ταυτότητας. Μία τέτοια τεχνική είναι η Message Authentication Code 

(MAC) και η διαδικασία φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί : 

 

Σχήµα 3-8. συµµετρική κρυπτογραφία 
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Το κύριο πρόβληµα της συµµετρικής κρυπτογραφίας είναι η συνεννόηση του 

αποστολέα και του παραλήπτη στο κοινό µυστικό κλειδί που θα κρυπτογραφεί και 

αποκρυπτογραφεί όλη την διακινούµενη πληροφορία, χωρίς κάποιον άλλο να λάβει 

γνώση αυτού. Πλεονέκτηµα της είναι ότι είναι ταχύτερη από την ασύµµετρη 

κρυπτογραφία. 

Μειονεκτήµατα και Πλεονεκτήµατα την Συµµετρικής και Ασύµµετρης 
Κρυπτογραφίας  

Το µεγαλύτερο πρόβληµα της συµµετρικής κρυπτογραφίας, όπως αναφέραµε 

περιληπτικά προηγουµένως, είναι η συνεννόηση και ανταλλαγή του κλειδιού, χωρίς 

κάποιος τρίτος να µάθει για αυτό. Η µετάδοση µέσα από το ∆ιαδίκτυο δεν είναι 

ασφαλής γιατί οποιοσδήποτε γνωρίζει για την συναλλαγή και έχει τα κατάλληλα 

µέσα µπορεί να καταγράψει όλη την επικοινωνία µεταξύ αποστολέα και παραλήπτη 

και να αποκτήσει το κλειδί. Έπειτα, µπορεί να διαβάσει, να τροποποιήσει και να 

πλαστογραφήσει όλα τα µηνύµατα που ανταλλάσσουν οι δύο ανυποψίαστοι 

χρήστες. Βέβαια, µπορούν να βασισθούν σε άλλο µέσο επικοινωνίας για την 

µετάδοση του κλειδιού (π.χ. τηλεφωνία), αλλά ακόµα και έτσι δεν µπορεί να 

εξασφαλιστεί ότι κανείς δεν παρεµβάλλεται µεταξύ της γραµµής επικοινωνίας των 

χρηστών. Η ασύµµετρη κρυπτογραφία δίνει λύση σε αυτό το πρόβληµα αφού σε 

καµία περίπτωση δεν "ταξιδεύουν" σ το δίκτυο οι εν λόγω ευαίσθητες πληροφορίες.  

Άλλο ένα ακόµα πλεονέκτηµα των ασύµµετρων κρυπτοσυστηµάτων είναι ότι 

µπορούν να παρέχουν ψηφιακές υπογραφές που δεν µπορούν να αποκηρυχθούν 

από την πηγή τους. Η πιστοποίηση ταυτότητας µέσω συµµετρικής κρυπτογράφησης 

απαιτεί την κοινή χρήση του ίδιου κλειδιού και πολλές φορές τα κλειδιά 

αποθηκεύονται σε υπολογιστές που κινδυνεύουν από εξωτερικές επιθέσεις. Σαν 

αποτέλεσµα, ο αποστολέας µπορεί να αποκηρύξει ένα πρωτύτερα υπογεγραµµένο 

µήνυµα, υποστηρίζοντας ότι το µυστικό κλειδί είχε κατά κάποιον τρόπο 

αποκαλυφθεί. Στην ασύµµετρη κρυπτογραφία δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο αφού 

κάθε χρήστης έχει αποκλειστική γνώση της ιδιωτική του κλείδας και είναι δικιά του 

ευθύνη η φύλαξη του. 

Μειονέκτηµα της ασύµµετρης κρυπτογραφίας είναι η ταχύτητα. Κατά κανόνα, η 

διαδικασίες κρυπτογράφησης και πιστοποίησης ταυτότητας µε συµµετρικό κλειδί 

είναι σηµαντικά ταχύτερη από την κρυπτογράφηση και ψηφιακή υπογραφή µε 

ζεύγος ασύµµετρων κλειδιών. Η ιδιότητα αυτή καλείται διασφάλιση της µη 

αποκήρυξης της πηγής (non-repudiation). Επίσης, τεράστιο µειονέκτηµα της 

ασύµµετρης κρυπτογραφίας είναι η ανάγκη για πιστοποίηση και επαλήθευση των 

δηµόσιων κλείδων από οργανισµούς (Certificate Authority) ώστε να διασφαλίζεται η 
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κατοχή τους νόµιµους χρήστες. Όταν κάποιος απατεώνας κατορθώσει και ξεγελάσει 

τον οργανισµό, µπορεί να συνδέσει το όνοµα του µε την δηµόσια κλείδα ενός 

νόµιµου χρήστη και να προσποιείται την ταυτότητα αυτού του νόµιµου χρήστη.  

Σε µερικές περιπτώσεις, η ασύµµετρη κρυπτογραφία δεν είναι απαραίτητη και η 

συµµετρική κρυπτογραφία από µόνη της είναι αρκετή. Τέτοιες περιπτώσεις είναι 

περιβάλλονται κλειστά, που δεν έχουν σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο. Ένας υπολογιστής 

µπορεί να κρατά τα µυστικά κλειδιά των χρηστών που επιθυµούν να εξυπηρετηθούν 

από αυτόν, µια και δεν υπάρχει ο φόβος για κατάληψη της µηχανής από 

εξωτερικούς παράγοντες. Επίσης, στις περιπτώσεις που οι χρήστες µπορούν να 

συναντηθούν και να ανταλλάξουν τα κλειδιά ή όταν η κρυπτογράφηση 

χρησιµοποιείται για τοπική αποθήκευση κάποιων αρχείων, η ασύµµετρη 

κρυπτογραφία δεν είναι απαραίτητη. 

Τα δύο κρυπτοσυστήµατα µπορούν να εφαρµοστούν µαζί, συνδυάζοντας τα καλά 

τους χαρακτηριστικά και εξαλείφοντας τα µειονεκτήµατα τους. Ένα παράδειγµα 

τέτοιου συνδυασµού είναι οι ψηφιακοί φάκελοι (θα αναλυθούν παρακάτω). 

33..1111..  ΑΑππλλέέςς  ΕΕφφααρρµµοογγέέςς  ττηηςς  ΚΚρρυυππττοογγρρααφφίίααςς    

3.11.1 ∆ιαφύλαξη του Απορρήτου και Κρυπτογράφηση 

Η πιο φανερή εφαρµογή της κρυπτογραφίας είναι η εξασφάλιση του απορρήτου 

(privacy) µέσω της κρυπτογράφησης. Οι ευαίσθητες πληροφορίες 

κρυπτογραφούνται µε κατάλληλο αλγόριθµο που εξαρτάται από τις ανάγκες της 

επικοινωνίας. Για να µπορέσει κάποιος να επαναφέρει τα κρυπτογραφηµένα 

δεδοµένα στην αρχική τους µορφή πρέπει να κατέχει το κλειδί που 

χρησιµοποιήθηκε για την κρυπτογράφηση τους, εάν µιλάµε για συµµετρική 

κρυπτογράφηση ή την ιδιωτική κλείδα που αντιστοιχεί στην δηµόσια κλείδα που το 

κρυπτογράφησε, εάν µιλάµε για ασύµµετρη κρυπτογράφηση. 

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου ότι οι πληροφορίες δεν 

πρέπει να είναι απροσπέλαστες από όλους και γι' αυτό αποθηκεύονται µε τέτοιο 

τρόπο ώστε η αντιστροφή της κρυπτογραφική διαδικασίας που έχει εφαρµοστεί να 

είναι αδύνατη. Για παράδειγµα, σε ένα τυπικό περιβάλλον πολλών χρηστών, 

κανένας δεν πρέπει να έχει γνώση του αρχείου που περιέχει τους κωδικούς όλων 

των χρηστών. Συχνά, λοιπόν, αποθηκεύονται οι hash values των πληροφοριών 

(στην προηγούµενη περίπτωση θα ήταν οι κωδικοί) αντί για τις ίδιες τις 

πληροφορίες. Έτσι, οι χρήστες είναι σίγουροι για το απόρρητο των κωδικών τους, 
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ενώ µπορούν να ακόµα να αποδεικνύουν την ταυτότητα τους µε την παροχή του 

κωδικού τους. Ο υπολογιστής που έχει αποθηκευµένες τις hash values των 

κωδικών, σε κάθε εισαγωγή κωδικού υπολογίζει τo hash του και το συγκρίνει µε το 

αποθηκευµένο που αντιστοιχεί στον χρήστη που προσπαθεί να πιστοποιήσει τον 

εαυτό του. 

3.11.2 Πιστοποίηση Ταυτότητας και Ψηφιακές Υπογραφές 

Η ψηφιακή υπογραφή είναι ένα εργαλείο που παρέχει πιστοποίηση ταυτότητας 

(authentication). Η έννοια πιστοποίηση ταυτότητας περιλαµβάνει όλες εκείνες τις 

διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την επαλήθευση συγκεκριµένων ευαίσθητων 

πληροφοριών, όπως την ταυτότητα του αποστολέα ενός µηνύµατος, την 

αυθεντικότητα ενός εγγράφου, ακεραιότητα δεδοµένων (integrity) και την 

ταυτότητα ενός υπολογιστή. Οι ψηφιακές υπογραφές επιτυγχάνουν την 

πιστοποίηση ταυτότητας, παράγοντας ένα σύνολο πληροφοριών που βασίζεται στο 

έγγραφο και σε ιδιωτικά στοιχεία του αποστολέα. Το σύνολο αυτό δηµιουργείται 

µέσω µιας hash function και της ιδιωτικής κλείδας του αποστολέα.[51] 

Ας δούµε πως λειτουργεί µία ψηφιακή υπογραφή. Έστω δύο χρήστες, ο Α και ο Β. 

Όταν ο Α θέλει να στείλει ένα υπογεγραµµένο έγγραφο στον Β. Το πρώτο βήµα 

είναι η παραγωγή του message digest του µηνύµατος. Το message digest είναι 

κατά κανόνα µικρότερο σε µέγεθος από το αρχικό µήνυµα. Στο δεύτερο βήµα, ο Α 

κρυπτογραφεί το message digest µε την ιδιωτική του κλείδα. Τέλος, στέλνεί το 

κρυπτογραφηµένο message digest στον Β µαζί µε το έγγραφο. Για να µπορέσει ο Β 

να επαληθεύσει την υπογραφή πρέπει να γνωρίζει την δηµόσια κλείδα του Α και τον 

hash function που χρησιµοποίησε ο Α. Πρώτα θα αποκρυπτογραφήσει το message 

digest µε την δηµόσια κλείδα του Α και θα πάρει το message digest που παρήγαγαι 

ο Α. Έπειτα, θα υπολογίσει το message digest του εγγράφου ξανά και θα το 

συγκρίνει µε το παραληφθέν. Εάν τα δύο είναι ταυτόσηµα τότε η υπογραφή 

επαληθεύτηκε επιτυχώς. Εάν δεν ταιριάζουν τότε ή κάποιος προσποιείται ότι είναι ο 

Α ή το µήνυµα τροποποιήθηκε κατά την µεταφορά του ή προέκυψε λάθος κατά την 

µετάδοση. Οποιοσδήποτε που γνωρίζει την δηµόσια κλείδα του Α, την hash 

function και τον αλγόριθµο κρυπτογράφησης που χρησιµοποιήθηκε, µπορεί να 

επιβεβαιώσει το γεγονός ότι το µήνυµα προέρχεται από τον Α και ότι δεν 

αλλοιώθηκε µετά την υπογραφή του.Τα βήµατα φαίνονται στο σχήµα που 

ακολουθεί: 
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Σχήµα 3-9: ψηφιακή υπογραφή (βήµατα) 
Για να έχει αποτέλεσµα η παραπάνω µέθοδος, πρέπει να τηρούνται δύο 

προϋποθέσεις: (α) η hash function πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο µη 

αντιστρέψιµη και (β) τα ζεύγη δηµόσιας – ιδιωτικής κλείδας να είναι συσχετισµένα 

µε τους νόµιµους κατόχους τους. Για την εξασφάλιση της δεύτερης προϋπόθεσης 

υπάρχουν ψηφιακά έγγραφα που καλούνται πιστοποιητικά (certificates) και 

συνδέουν ένα άτοµο µε µία συγκεκριµένη δηµόσια κλείδα. 

33..1122..  ΜΜηηχχααννιισσµµοοίί  κκααιι  ΑΑλλγγόόρριιθθµµοοιι  ΚΚρρυυππττοογγρρααφφίίααςς    

3.12.1 Αλγόριθµοι Ασύµµετρης Κρυπτογραφίας  

RSA 

Το σύστηµα RSA είναι ένα σύστηµα ασύµµετρης κρυπτογραφίας που προσφέρει 

Τεχνικές κρυπτογράφηση και ψηφιακές υπογραφές. Αναπτύχθηκε το 1977 από τους 

Ron Rivest, Adi Shamir και Leonard Adleman. Από τα αρχικά των επιθέτων τους 

προέρχεται το ακρωνύµιο RSA.[52]  

Με το RSA η κρυπτογράφηση και η πιστοποίηση ταυτότητας πραγµατοποιούνται 

χωρίς των κοινή χρήση ιδιωτικών κλείδων. Ο καθένας χρησιµοποιεί µόνο την δικιά 

του ιδιωτική κλείδα ή την δηµόσια κλείδα οποιουδήποτε άλλου. Όλοι µπορούν να 

στείλουν ένα κρυπτογραφηµένο µήνυµα ή να επαληθεύσουν µια υπογραφή, αλλά 

µόνο ο κάτοχος της σωστής ιδιωτικής κλείδας µπορεί να αποκρυπτογραφήσει ή να 

υπογράψει ένα µήνυµα. 

3.12.2 Αλγόριθµοι Συµµετρικής Κρυπτογραφίας 

DES (Data Encryption Standard) 

DES είναι το ακρωνύµιο των λέξεων Data Encryption Standard. Αντιπροσωπεύει την 

τυποποίηση Federal Information Processing Standard (FIPS) 46-1 που επίσης 
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περιγράφει τον Data Encryption Algorithm (DEA). Αρχικά αναπτύχθηκε από την 

IBM, ενώ σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του έπαιξε η NSA και το National Institute 

of Standards and Technology (NIST). Είναι ο πιο γνωστός και παγκόσµια 

χρησιµοποιούµενος συµµετρικός αλγόριθµος. 

Ο DES είναι block cipher, πιο συγκεκριµένα Feistel cipher, µε µέγεθος block 64 bit. 

Χρησιµοποιεί κλειδί 64 bits από τα οποία τα 8 αποτελούν bits ισοτιµίας. Όταν 

χρησιµοποιείται για την επικοινωνία, αποστολέας και παραλήπτης µοιράζονται το 

ίδιο κλειδί. Ο DES, εκτός από κρυπτογράφηση, µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην 

παραγωγή MACs (σε CBC mode). Επίσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

κρυπτογράφηση αρχείων αποθηκευµένα σε σκληρό δίσκο σε περιβάλλοντα ενός 

χρήστη. Για την διανοµή των κλειδιών σε περιβάλλον πολλών χρηστών, 

συνδυάζεται µε ασύµµετρο κρυπτοσύστηµα.[53] 

Triple-DES  

Είναι µια παραλλαγή του DES όπου το µήνυµα κρυπτογραφείται και 

αποκρυπτογραφείται διαδοχικά µε διαφορετικά κλειδιά για την ενίσχυση του 

βασικού αλγόριθµου. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τρόποι για να επιτευχθεί 

αυτό: 

• DES-EEE3 (Encrypt-Encrypt-Encrypt): πραγµατοποιούνται τρεις συνεχόµενες 

κρυπτογραφήσεις µε το τρία διαφορετικά κλειδιά.  

• DES-EDE3 (Encrypt-Decrypt-Encrypt): το µήνυµα διαδοχικά κρυπτογραφείται, 

αποκρυπτογραφείται και τέλος κρυπτογραφείται µε χρήση τριών διαφορετικών 

κλειδιών.  

• DES-EEE2: είναι η ίδια µε την πρώτη διαδικασία εκτός του ότι απαιτούνται δύο 

διαφορετικά κλειδιά.  

• DES-EDE2: είναι η ίδια µε την δεύτερη διαδικασία εκτός του ότι απαιτούνται δύο 

κλειδιά.  

Τα επιπλέον κλειδιά δηµιουργούνται από το κοινό µυστικό κλειδί µε κατάλληλο 

αλγόριθµο. Από αυτούς τους τρόπους, ο πιο ασφαλής είναι ο DES-EEE3, µε την 

τριπλή κρυπτογράφηση και τα τρία διαφορετικά κλειδιά. 
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DESX 

Ο DESX είναι µια άλλη παραλλαγή του DES. Η διαφορά του DES και του DESX είναι 

ότι η είσοδος στο DESX περνάει από µια X-OR πράξη µε ένα επιπλέον κλειδί 64 bits 

και οµοίως η έξοδος της κρυπτογράφησης. Η αιτία ανάπτυξης του DESX είναι η 

δραµατική αύξηση της αντοχής του DES σε γνωστές επιθέσεις. 

AES (Advanced Encryption Standard) 

Το ακρωνύµιο AES προέρχεται από την φράση Advanced Encryption Standard. Είναι 

ένας block cipher που προορίζεται να γίνει τυποποίηση του FIPS και να 

αντικαταστήσει τον DES. Ο DES βρίσκεται ήδη πολλά χρόνια σε χρήση και από το 

1998 το NIST δεν τον ανανεώνει. 

DSS (Digital Signature Algorithm) 

Το National Institute of Standards and Technology (NIST) δηµοσιοποίησε το Digital 

Signature Algorithm (DSS), που είναι µέρος του Capstone Project της κυβέρνησης 

των Ηνωµένων Πολιτειών, τον Μάιο του 1994. Έχει καθιερωθεί σαν το επίσηµο 

αλγόριθµο παραγωγής ψηφιακών υπογραφών της κυβέρνησης των Η.Π.Α.  

Βασίζεται στο πρόβληµα του διακριτού λογαρίθµου και χρησιµοποιείται µόνο για 

παραγωγή ψηφιακών υπογραφών. Η διαφορά από τις υπογραφές του RSA είναι ότι 

ενώ στο DSA η παραγωγή των υπογραφών είναι πιο γρήγορη από την επιβεβαίωση 

τους, στο RSA συµβαίνει το αντίθετο: η επιβεβαίωση είναι ταχύτερη από την 

υπογραφή. Παρ' όλο που µπορεί να υποστηριχθεί ότι η γρήγορη παραγωγή 

υπογραφών αποτελεί πλεονέκτηµα, επειδή ένα µήνυµα υπογράφεται µία φορά αλλά 

η υπογραφή του µπορεί να επαληθευτεί πολλές φορές, κάτι τέτοιο δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. 

Το DSS έχει ολοκληρωθεί σε πολλά συστήµατα ασφαλείας, αν και έχει λάβει πολλές 

άσχηµες κριτικές. Τα κυριότερα θέµατα κριτικής είναι η έλλειψη ευελιξίας, η αργή 

επαλήθευση των υπογραφών, η αδυναµία συνεργασίας µε άλλο πρωτόκολλο 

πιστοποίησης ταυτότητας και τέλος ότι ο αλγόριθµος δεν είχε αποκαλυφθεί. 

RC2, RC4, RC5 

Ο RC2 είναι ένας block cipher µε κλειδί µεταβλητού µήκους που σχεδιάστηκε από 

τον Ron Rivest για την RSA Inc. Τα αρχικά σηµαίνουν "Ron's Code" ή "Rivest's 

Cipher". Είναι γρηγορότερος από τον DES και στόχος της σχεδίασης ήταν να 

λειτουργήσει για αντικατάσταση του DES. Μπορεί να γίνει περισσότερο ή λιγότερο 
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ασφαλής από τον DES, ανάλογα µε το µήκος του κλειδιού. Έχει µέγεθος block ίσο 

µε 64 bits και είναι έως και τρεις φορές ταχύτερος από τον DES.[54] 

Ο RC4 είναι ένας stream cipher που σχεδιάστηκε πάλι από την Ron Rivest για 

λογαριασµό της RSA Inc. Έχει µεταβλητό µήκος κλειδιού και λειτουργεί στο επίπεδο 

του byte. Θεωρείται εξαιρετικά ασφαλής και οι υλοποιήσεις του σε λογισµικό 

τρέχουν πολύ γρήγορα. Χρησιµοποιείται για κρυπτογράφηση τοπικά 

αποθηκευµένων αρχείων και για την διασφάλιση της επικοινωνίας µεταξύ δύο 

αποµακρυσµένων σηµείων µέσω του πρωτοκόλλου SSL. 

Ο RC5 είναι ένας γρήγορος block cipher από τον Ron Rivest για λογαριασµό της 

RSA Inc το 1994. Έχει πολλούς παραµέτρους: µεταβλητό µήκος κλειδιού, 

µεταβλητό µέγεθος block και µεταβλητό αριθµό επαναλήψεων. Τυπικές επιλογές για 

το µέγεθος του block είναι 32 bits (για πειραµατικές εφαρµογές), 64 bits (για 

αντικατάσταση του DES) και 128 bits. Ο αριθµός των επαναλήψεων µπορεί να είναι 

από 0 έως και 255. Ο RC5 είναι πολύ απλός στην λειτουργία, πράγµα που τον κάνει 

εύκολο στην ανάλυση. 

IDEA (International Data Encryption Algorithm) 

Ο IDEA είναι ένας block cipher που αναπτύχθηκε από τους Lai και Massey. 

Χρησιµοποιεί block µεγέθους 64 bits και κλειδιά 128 bits. Η διαδικασία της 

κρυπτογράφησης απαιτεί 8 σύνθετες επαναλήψεις. Παρ' όλο που δεν έχει την 

κατασκευή ενός Feistel cipher, η αποκρυπτογράφηση γίνεται µε τον ίδιο τρόπο που 

γίνεται και η κρυπτογράφηση. Έχει σχεδιαστεί για να εύκολα εφαρµόσιµος τόσο 

hardware σε όσο και σε software. Μερικές, όµως, αριθµητικές διεργασίες που 

χρησιµοποιεί ο IDEA καθιστούν τις λογισµικές εφαρµογές αργές, παρόµοιες σε 

ταχύτητα µε τον DES. Ο IDEA αποτελεί ένα πολύ δυνατό αλγόριθµο που είναι 

απρόσβλητος από τα περισσότερα είδη επιθέσεων. 

Blowfish  

O Blowfish είναι ένας block cipher που κατασκευάστηκε από τον Schneier. Είναι 

ένας Feistel cipher µε µέγεθος block 64 bits και µεταβλητό µήκος κλειδιού, µε 

µέγιστο µήκος 448 bits. Όλες οι διεργασίες βασίζονται σε X-OR πράξεις και 

προσθέσεις λέξεων των 32 bits. Από το κλειδί παράγεται πίνακας µε τα subkeys που 

χρησιµοποιούνται σε κάθε γύρο επανάληψης της κρυπτογράφησης. Έχει σχεδιασθεί 

για 32-bit µηχανές και είναι σηµαντικά ταχύτερος από τον DES. Παρ' όλες τις 

αδυναµίες που έχουν ανακαλυφθεί καθ' όλη την διάρκεια της ύπαρξης του, 

θεωρείται ακόµα ασφαλής αλγόριθµος.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

[ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΚΑΣ] Σελ. 102/102   

3.12.3 Αλγόριθµοι για την ∆ιαχείριση και Ανταλλαγή Κλειδιών 

Diffie-Hellman 

Το πρωτόκολλο Diffie-Hellman είναι ένας µηχανισµός ανταλλαγής κλειδιών και 

αναπτύχθηκε από τους Diffie και Hellman το 1976. Επιτρέπει σε δύο χρήστες να 

ανταλλάσσουν ένα µυστικό κλειδί µέσα από ένα µη ασφαλές δίκτυο.[55] 

Το 1992 αναπτύχθηκε µία ανανεωµένη έκδοση από τους Diffie, Van Oorschot και 

Wiener που υποστήριζε την πιστοποίηση της ταυτότητας των δύο πλευρών και είχε 

σαν σκοπό να καταπολεµήσει την επίθεση man-in-the-middle. Τα µηνύµατα 

ανταλλάσσονται υπογεγραµµένα µε τις ιδιωτικές κλείδες, ενώ χρησιµοποιούνται και 

πιστοποιητικά (βλέπε παρακάτω) για την απόκτηση των σωστών δηµοσίων κλείδων.  

Ψηφιακοί Φάκελοι (Digital Envelopes) 

Ο µηχανισµός των ψηφιακών φακέλων βρίσκει εφαρµογή στην ανταλλαγή µυστικών 

κλειδιών που χρησιµοποιούνται σε συµµετρικά κρυπτοσυστήµατα. Ο ψηφιακός 

φάκελος αποτελείται από ένα µήνυµα κρυπτογραφηµένο µε ένα συµµετρικό κλειδί 

και το συµµετρικό κλειδί κρυπτογραφηµένο µε άλλο κλειδί. Συνήθως η 

κρυπτογράφηση του συµµετρικού κλειδιού γίνεται µε την δηµόσια κλείδα της 

αντίθετης πλευράς, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί κάλλιστα να 

χρησιµοποιηθεί και ένα προσυµφωνηµένο συµµετρικό κλειδί.[56] 

Ας υποθέσουµε ότι ο χρήστης Β θέλει να στείλει µήνυµα στον χρήστη Β. Ο Α 

διαλέγει ένα συµµετρικό κλειδί και κρυπτογραφεί το µήνυµα µε αυτό. Έπειτα 

κρυπτογραφεί το µυστικό συµµετρικό κλειδί µε την δηµόσια κλείδα του Β. Στέλνει 

στον Β το κρυπτογραφηµένο µήνυµα συνοδευόµενο από το κρυπτογραφηµένο 

κλειδί. Όταν ο Β θελήσει να διαβάσει το µήνυµα, χρησιµοποιεί την ιδιωτική του 

κλείδα για να ανακτήσει το συµµετρικό κλειδί και µετά αποκρυπτογραφεί το µήνυµα 

µε το µυστικό συµµετρικό κλειδί. Στην περίπτωση που το µήνυµα έχει παραπάνω 

του ένος παραλήπτες, το µυστικό συµµετρικό κλειδί κρυπτογραφείται ξεχωριστά µε 

την δηµόσια κλείδα του κάθε παραλήπτη. Και πάλι µεταδίδεται µόνο ένα 

κρυπτογραφηµένο µήνυµα. 

Οι χρήστες µπορούν να αλλάζουν κλειδιά όσο συχνά θέλουν, γεγονός που αυξάνει 

κατακόρυφα την ασφάλεια του συστήµατος. Επίσης, οι ψηφιακοί φάκελοι όχι µόνο 

λύνουν το πρόβληµα της ανταλλαγής κλειδιών, αλλά βελτιώνουν και την απόδοση 

του συστήµατος καθ' ότι η ασύµµετρη κρυπτογράφηση από µόνη της απαιτεί 

εξαιρετικά χρονοβόρα επεξεργασία. Ο πιο συνηθισµένος συνδυασµός είναι το 

ασύµµετρο κρυπτοσύστηµα RSA µε το συµµετρικό DES. 
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Πιστοποιητικά  

Τα πιστοποιητικά είναι ψηφιακά έγγραφα που αποδεικνύουν την σχέση µεταξύ µίας 

δηµόσια κλείδας και µίας οντότητας. Επιτρέπουν, δηλαδή, την επαλήθευση του 

ισχυρισµού ότι µία συγκεκριµένη δηµόσια κλείδα ανήκει σε µια συγκεκριµένη 

οντότητα. Τα πιστοποιητικά αποτρέπουν κάποιον να υποδυθεί κάποιον άλλο µε την 

χρήση ψεύτικης κλείδας.  

Ας υποθέσουµε ότι ο Α χρειάζεται την δηµόσια κλείδα του Β για να µπορέσει να 

εγκαταστήσει µία ασφαλή συναλλαγή. Το να ζητήσει από τον Β να του στείλει την 

δηµόσια κλείδα του µπορεί να θέσει την όλη επικοινωνία σε ρίσκο. Εκτός από την 

παρακολούθηση της συναλλαγής και αντικατάστασης της δηµόσιας κλείδα του Β µε 

την δηµόσια κλείδα κάποιου άλλου (επίθεση man-in-the-middle), µπορεί 

οποιοσδήποτε να ξεγελάσει τον Α, όταν ο Α δεν γνωρίζει και δεν µπορεί να 

επικοινωνήσει τηλεφωνικός µε τον Β, λέγοντας πως είναι ο Β και παρουσιάζοντας 

µία ψεύτικη δηµόσια κλείδα. ∆ηλαδή, έστω ότι ο Β υποστηρίζει ότι είναι ο 

πρωθυπουργός της Ελλάδος. Τότε ο Α θα νοµίζει ότι συνδιαλέγεται µε τον 

πρωθυπουργό της Ελλάδος και χρησιµοποιεί την δηµόσια κλείδα που του 

παρουσίασε ο Β για να στείλει στον δήθεν πρωθυπουργό εµπιστευτικά έγγραφα. 

Ένα πιστοποιητικό περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

• το όνοµα του κατόχου,  

• το όνοµα της του εκδοτικού οργανισµού – CA (βλέπε παρακάτω),  

• την δηµόσια κλείδα του ονόµατος που αναγράφεται στο πιστοποιητικό,  

• την ηµεροµηνία λήξης του πιστοποιητικού,  

• ένα σειριακό αριθµό (serial number),  

• την ψηφιακή υπογραφή του εκδοτικού οργανισµού.  

Η τυποποιηµένη µορφή ενός πιστοποιητικού ακολουθεί το πρωτόκολλο X.509. 

Το πιστοποιητικό µεταφέρεται, συνήθως, µαζί µε την ψηφιακή υπογραφή. Για την 

επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής ο παραλήπτης πρέπει να έχει την σωστή 

δηµόσια κλείδα του αποστολέα. Επίσης, το πιστοποιητικό στέλνεται κατά την 

εγκαθίδρυση µιας σύνδεσης µεταξύ δύο άκρων, για την γνωστοποίηση της 

δηµόσιας κλείδας κάθε πλευράς στην άλλη πλευρά και για την χρήση της στην 
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κρυπτογράφηση της επικοινωνίας. Το πιστοποιητικό δεν χρειάζεται να αποστέλλεται 

κάθε φορά που ξεκινά µία συναλλαγή. Αρκεί να σταλεί µία φορά κατά την έναρξη 

της σύνδεσης. 

Αρχές Έκδοσης Πιστοποιητικών (Certification Authorities) 

Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τις Αρχές Έκδοσης Πιστοποιητικών (Certification 

Authorities – CA), που µπορεί να είναι οποιοσδήποτε άξιος εµπιστοσύνης 

οργανισµός ικανός να εγγυηθεί για την ταυτότητα αυτών για τους οποίους εκδίδει 

πιστοποιητικά. Ένας οργανισµός µπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά για τους 

υπάλληλους του ή ένα Πανεπιστήµιο για τους σπουδαστές του ή ακόµα και µια 

πόλη για τους κατοίκους της. Η CA πρέπει να κατέχει ένα ζεύγος ιδιωτικής – 

δηµόσιας κλείδας. Με την ιδιωτική της κλείδα υπογράφει ψηφιακά τα πιστοποιητικά 

που εκδίδει, ενώ την εγκυρότητα της δηµόσιας κλείδας πρέπει να επικυρώνει 

εκδοτικός οργανισµός σε υψηλότερη θέση στην ιεραρχία των CAs.[57] 

Η ιεραρχική κατάταξη που βλέπουµε στο ακόλουθο σχήµα, έχει στην κορυφή της 

τον οργανισµό Internet Policy Registration Authority (IRPA)και αµέσως µετά 

ακολουθούν οι Policy Certification Authorities (PCAs) που δηµοσιοποιούν πολιτικές 

ασφάλισης και έκδοσης πιστοποιητικών. Ανάλογα µε το είδος των πιστοποιητικών 

και περιορισµών που ασκούν όσο αναφορά την χρήση τους, οι Certification 

Authorities (CAs) που τα εκδίδουν κατατάσσονται σε µία από τις υψηλότερες σε 

επίπεδο, PCAs. Τέλος, έρχονται οι τελικοί χρήστες που ανάλογα µε τις ανάγκες τους 

επιλέγουν την CA που θα πιστοποιήσει την δηµόσια κλείδα τους. Οι ανάγκες κάθε 

χρήστη καθορίζονται στο αν κλείδα θα χρησιµοποιηθεί για εµπορικές συναλλαγές, 

για υπογραφή κυβερνητικών εγγράφων, για την απλή ανταλλαγή ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου ή ακόµα για την διασφάλιση τεχνολογικών επιτευγµάτων. 

 

Σχήµα 3-10: ιεραρχική δοµή έκδοσης πιστοποιητικών 
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Σχήµα 3-11: διαδικασία ψηφιακής υπογραφής 
 

Σ' αυτήν της ιεραρχία, οι οργανισµοί κάθε επιπέδου πιστοποιούν την δηµόσια κλείδα 

και ταυτότητα του χαµηλότερου επιπέδου. Έτσι, πολλές φορές το πιστοποιητικό για 

έναν χρήστη µπορεί να συνοδεύεται από µία αλυσίδα πιστοποιητικών (certificates 

chain) που φθάνουν ως την κορυφή της ιεραρχίας. Σε κάθε πιστοποιητικό 

περιέχεται η υπογραφή του ανώτερου εκδοτικού οργανισµού που έχει δηµιουργηθεί 

µε την ιδιωτική κλείδα αυτού.  

Από το σχήµα καταλαβαίνουµε ότι µια τέτοια ιεραρχική δοµή µπορεί να εφαρµοστεί 

και στο εσωτερικό µεγάλων εταιριών. Η δηµόσια κλείδα του ανώτερου εκδοτικού 

οργανισµού δεν µπορεί να πιστοποιηθεί από κανέναν. Ο οργανισµός εκδίδει 

πιστοποιητικό για τον εαυτό του που περιέχει την δηµόσια κλείδα του και την 

υπογραφή του µε την ιδιωτική του κλείδα, το οποίο καλείται root certificate. 

Αυτονόητο είναι, λοιπόν, ότι αυτός ο οργανισµός πρέπει να είναι απόλυτα έµπιστος.  

Ο χρήστης που επιθυµεί να αποκτήσει ένα πιστοποιητικό, θα δηµιουργήσει πρώτα 

ένα ζεύγος ιδιωτικής – δηµόσιας κλείδας και θα αποστείλει σε µία CA την δηµόσια 

κλείδα µαζί µε πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητα του χρήστη. Η CA 

αφού επαληθεύσει την ταυτότητα του χρήστη και σιγουρευτεί ότι η αίτηση έκδοσης 

πιστοποιητικού προέρχεται από τον πραγµατικό χρήστη, απαντά στον χρήστη µε 

χρήστη το πιστοποιητικό του µαζί µε τα ιεραρχικά δεµένα πιστοποιητικά που 

επιβεβαιώνουν την αυθεντικότητα την δηµόσιας κλείδας της CA.[58] 

Λίστες Ανάκλησης Πιστοποιητικών (Certificate Revocation Lists) 

Μία λίστα ανάκλησης πιστοποιητικών περιέχει πιστοποιητικά που έχουν ακυρωθεί 

πριν από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία λήξης. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι γιατί 

ένα πιστοποιητικό µπορεί να ανακληθεί. Για παράδειγµα η κλείδα που ορίζεται στο 

πιστοποιητικό µπορεί να µην ασφαλή ή το άτοµο για το οποίο εκδόθηκε το 

πιστοποιητικό να µην έχει πια την δικαιοδοσία να το χρησιµοποιεί. Ας φανταστούµε 
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την περίπτωση όπου ένας υπάλληλος µια εταιρείας έχει πιστοποιητικό που έχει 

εκδώσει για λογαριασµό του η εταιρεία. Εάν ο υπάλληλος απολυθεί, η εταιρεία θα 

ακυρώσει το πιστοποιητικό, ώστε να µην έχει την δυνατότητα να υπογράφει 

έγγραφα µε αυτήν την κλείδα.[59] 

Κατά την επαλήθευση µιας υπογραφής, πρέπει κάθε χρήστης να συµβουλεύεται µία 

CRL για να διαπιστώσει εάν το εν λόγω πιστοποιητικό δεν έχει αποσυρθεί. Το αν 

αξίζει τον κόπο να πραγµατοποιήσει τέτοιον έλεγχο, εξαρτάται από την σηµασία του 

εγγράφου. Οι λίστες διατηρούνται και ανανεώνονται από τις CA, και κάθε CA 

διαχειρίζεται τις λίστες που παρέχουν πληροφορίες για τα ανακληθέντα 

πιστοποιητικά που είχαν εκδοθεί από την ίδια. Επίσης, οι λίστες περιέχουν τα 

πιστοποιητικά των οποίων δεν έχει περάσει η ηµεροµηνία λήξης. Αυτά τα 

πιστοποιητικά δεν γίνονται δεκτά σε καµία περίπτωση. 
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ΟΟρριισσµµοοίί  

Ο όρος Ηλεκτρονικό Εµπόριο (ΗΕ) χρησιµοποιείται για να περιγράψει την χρήση 

τηλεπικοινωνιακών µέσων (κυρίως δικτύων) για κάθε είδους εµπορικές συναλλαγές 

ή επιχειρηµατικές δραστηριότητες µεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών. Με άλλα λόγια, 

κάθε "εµπορική" δραστηριότητα που πριν από µερικά χρόνια ήταν δυνατή, µόνο 

χάρη στην φυσική παρουσία και µεσολάβηση ανθρώπων ή υλικών µέσων (π.χ. 

εµπορική αλληλογραφία), σήµερα µπορεί να επιτευχθεί αυτόµατα, ηλεκτρονικά και 

εξ’ αποστάσεως. Άρα λοιπόν, το ΗΕ δεν αποτελεί µία και µόνη τεχνολογία. 

Πρόκειται περισσότερο για ένα συνδυασµό τεχνολογιών ανταλλαγής δεδοµένων, 

όπως το EDI  (Electronic Data Interchange-Ηλεκτρονική  Ανταλλαγή  ∆εδοµένων)  

και το email, πρόσβασης σε δεδοµένα (shared databases, electronic bulletin boards 

- BBS, το World Wide Web κ.ά.) και αυτόµατης συλλογής δεδοµένων (bar coding, 

magnetic/optical character recognition).  

Το ΗΕ προσπαθεί να αναπτύξει την εκτέλεση των επιχειρησιακών συναλλαγών µέσα 

από διάφορα δίκτυα. Αυτές οι αναπτύξεις αναφέρονται σε µεγαλύτερη απόδοση 

(καλύτερη ποιότητα, µεγαλύτερη ικανοποίηση πελατών και καλύτερη λήψη 

αποφάσεων), µεγαλύτερη οικονοµική χρησιµότητα (χαµηλότερο κόστος) και πιο 

γρήγορες συναλλαγές (µεγάλη ταχύτητα, αλληλεπίδραση πραγµατικού χρόνου). Ο 

στόχος όσων ασχολούνται µε το ΗΕ είναι η οµογενοποίηση (χάρη στην εφαρµογή 

νέων τεχνολογιών) όλων των οικονοµικών λειτουργιών των επιχειρήσεων και 

οργανισµών µε τέτοιο τρόπο που κάθε δραστηριότητα να µπορεί : 

α)  να εκτελείται σε ηλεκτρονική µορφή 

β)  να µεταφέρεται εύκολα από τον ένα συναλλασσόµενο στον άλλο (π.χ. ένα 

ψηφιακό τιµολόγιο από τον πωλητή στον αγοραστή) 

γ)  να είναι προσιτή σε κάθε µέλος της ηλεκτρονικής οικονοµικής κοινότητας . 

Συνοψίζοντας, ένας πιθανός ορισµός του Η.Ε. είναι :  
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""ΤΤοο  ΗΗ..ΕΕ..  εείίννααιι  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  µµοορρφφήή  εεππιιχχεειιρρηησσιιαακκήήςς  σσυυννααλλλλααγγήήςς,,  οοιι  

σσυυννττεελλεεσσττέέςς  ττηηςς  οοπποοίίααςς  ααλλλληηλλεεππιιδδρροούύνν  µµεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  µµοορρφφήή  

ππεερριισσσσόόττεερροο  ππααρράά  µµεε  φφυυσσιικκέέςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς  ήή  δδιιααµµέέσσοουυ  φφυυσσιικκήήςς  

εεππιικκοοιιννωωννίίααςς""  

Το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να έχει µια πιο ευρεία ερµηνεία, ώστε να 

περιλαµβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ επιχειρήσεων, ή την αγορά 

αγαθών από επιχειρήσεις ή άτοµα.  

Κάθε δραστηριότητα, που περιλαµβάνει τη λειτουργία και την αλληλεπίδραση 

επιχειρήσεων µε ηλεκτρονικά µέσα, όπως η παροχή υπηρεσιών On-Line, αποτελεί 

ηλεκτρονικό εµπόριο.  

Το ηλεκτρονικό εµπόριο αναφέρεται επίσης συχνά µε τον όρο «E-commerce».  

Παραδείγµατα εφαρµογής ηλεκτρονικού εµπορίου 

Οι παρακάτω τύποι δραστηριότητας δεν αποτελούν ηλεκτρονικό εµπόριο:  

• Ο πελάτης τηλεφωνεί στην επιχείρηση, δίνει παραγγελία για κάποια προϊόντα 

και πληρώνει δίνοντας τον αριθµό της πιστωτικής του κάρτας. Τα προϊόντα  

παραδίδονται στον πελάτη από ένα αυτοκίνητο διανοµής της επιχείρησης.  

• Μια εταιρία συµβούλων ετοιµάζει µια έκθεση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

την στέλνει στον πελάτη µαζί µε το τιµολόγιο. Η πληρωµή γίνεται µε επιταγή.  

• Οι παρακάτω τύποι δραστηριότητας θα µπορούσαν ίσως να θεωρηθούν ως  

ηλεκτρονικό εµπόριο:  

• Μια επιχείρηση χρησιµοποιεί το internet  για  την  αναζήτηση  πιθανών  νέων 

αγορών.  

• Μια επιχείρηση επικοινωνεί µε τους κυριότερους πελάτες της µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

Οι παρακάτω τύποι δραστηριότητας αποτελούν µια απλή µορφή  ηλεκτρονικού 

εµπορίου:  

• Ο πελάτης βρίσκει  στο  internet τον  κατάλογο  προϊόντων  της  επιχείρησης, 

στέλνει την παραγγελία του µε fax και τακτοποιεί τις  λεπτοµέρειες  της   

παράδοσης των προϊόντων τηλεφωνικά, ενώ δίνει τον αριθµό της πιστωτικής 

του  κάρτας  για την πληρωµή.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

[ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΚΑΣ] Σελ. 109/109   

• Μια επιχείρηση δηµιουργεί µια ιστοσελίδα στο δίκτυο internet ως µέρος µιας 

στρατηγικής για την προσέλκυση νέων πελατών.  

Οι παρακάτω τύποι δραστηριότητας αποτελούν µια ολοκληρωµένη µορφή  

ηλεκτρονικού εµπορίου:  

• Ένας πελάτης εξετάζει τον κατάλογο προϊόντων  στην  ιστοσελίδα  µιας  

επιχείρησης, επιλέγει στην οθόνη του µερικά προϊόντα, εισάγει τον αριθµό της 

πιστωτικής του κάρτας και στέλνει αµέσως την παραγγελία µέσω του 

internet.Τα προϊόντα παραδίδονται ταχυδροµικά.  

• Ένας προµηθευτής κλείνει συµφωνία µε  µια  εταιρία  διανοµής  να  παραδίδει  

τα προϊόντα του στους πελάτες, ενώ η όλη δραστηριότητα  θα  λειτουργεί  

µέσα  από ένα ειδικά σχεδιασµένο σύστηµα υπολογιστών. Οι παραγγελίες που 

δέχεται ο προµηθευτής θα µεταδίδονται αυτόµατα στον διανοµέα µαζί µε 

πληροφορίες  για  την παράδοση των προϊόντων. Η  επιβεβαίωση της  

παράδοσης  και  τα  τιµολόγια θα  µεταδίδονται επίσης αυτόµατα από τον 

διανοµέα  στον  προµηθευτή,  ενώ  οι πληρωµές θα γίνονται αυτόµατα στον 

τραπεζικό λογαριασµό του διανοµέα.  

• Όπως παραπάνω, οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µέσα από ένα πλήρες 

σύστηµα EDI  (Electronic Data Interchange-Ηλεκτρονική  Ανταλλαγή  

∆εδοµένων)  που λειτουργεί σε κλειστό δίκτυο.  

• Όπως πάνω, αλλά οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µέσω του internet. Αυτό 

είναι ένα πλήρες σύστηµα EDI που λειτουργεί σε ανοικτό δίκτυο.  

Στην εικόνα που ακολουθεί, φαίνεται η διαφορά ανάµεσα στη συνηθισµένη 

ανταλλαγή πληροφορίας και στην ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων - EDI.  

 
 

     Σχήµα 4-1. Παραδοσιακή και ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ EDI 
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44..11..  ΙΙσσττοορριικκήή  ααννααδδρροοµµήή    

Η ιστορική αναδροµή ξεκινάει στα τέλη της δεκαετίας του '60 όταν ένας 

ερευνητικός οργανισµός εξέλιξε µια τεχνική µετάδοσης δεδοµένων µέσω 

καλωδιακών συνδέσεων. Έτσι γεννήθηκε το πρώτο, περιορισµένου βεληνεκές 

δίκτυο, που ονοµάστηκε ARPAnet. Στη συνέχεια καθιερώθηκε η χρήση του UNIX, 

ενός πρωτοποριακού συστήµατος. Στις αρχές της δεκαετίας του '80, µετά από 

µελέτες του πανεπιστηµίου Berkeley στην ανάπτυξη ενός πρωτοκόλου που έδωσε 

την οριστική λύση στα προβλήµατα συµβατότητας µεταξύ του UNIX και του 

TCP/IP, τέθηκαν τα θεµέλια ενός σύγχρονου κολοσσού του παγκόσµιου 

υπερδίκτυου internet . Στις µέρες µας, το internet καλύπτει περισσότερες από 80 

χώρες, συνδέει µεταξύ τους περισσότερα από 18,000 δίκτυα, 4,000,000 

υπολογιστές και φυσικά 40,000,000 άτοµα κάθε ηλικίας και εθνικότητας.  

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου 

∆εκαετία του 1970: Εµφανίζονται τα συστήµατα ηλεκτρονικής µεταφοράς 

χρηµατικών πόρων (EFT) µεταξύ τραπεζών, που χρησιµοποιούσαν ασφαλή ιδιωτικά 

δίκτυα. Τα συστήµατα EFT άλλαξαν τη µορφή των χρηµατοοικονοµικών αγορών. 

Σήµερα υπάρχουν πολλές παραλλαγές των συστηµάτων EFT, που περιλαµβάνουν 

τις λεγόµενες κάρτες χρέωσης (debit card) οι οποίες γίνονται δέκτες ως µέσο 

πληρωµής από πάρα πολλά καταστήµατα λιανικής και εταιρίες ταχυδροµικών 

παραγγελιών.  

Αρχές-µέσα της δεκαετίας του 1980: Οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας που 

βασίζονται στην αρχιτεκτονική ανταλλαγής µηνυµάτων (συστήµατα EDI και 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) αποκτούν σηµαντική διάδοση. Πολλές δραστηριότητες, 

που παραδοσιακά χρησιµοποιούσαν ως µέσο το χαρτί, µπορούν πλέον να γίνουν 

ταχύτερα και µε µικρότερο κόστος. Οι συναλλαγές, που παλιότερα απαιτούσαν 

έντυπα όπως παραγγελίες αγοράς, συνοδευτικά έγγραφα και επιταγές πληρωµής, 

µπορούν να γίνουν κατά  ένα µέρος ή στο σύνολό τους ηλεκτρονικά-µε δοµηµένο 

τρόπο χάρη στα συστήµατα EDI ή πιο ανεπίσηµα (και πιο ευέλικτα) µέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

Τέλη της δεκαετίας του 1980: Οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας γίνονται 

αναπόσπαστο µέρος της ροής εργασιών ή της συνεργασίας µεταξύ 

µηχανογραφηµένων συστηµάτων-όπως για παράδειγµα το επιτυχηµένο λογισµικό 

«Lotus Notes».  
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Αρχές της δεκαετίας του 1990: Τα δίκτυα ηλεκτρονικής επικοινωνίας (όπως 

CompuServe, America On-line και κυρίως το internet) προσφέρουν µια νέα µορφή 

κοινωνικής επικοινωνίας, µε δυνατότητες όπως ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-

mail),ηλεκτρονική διάσκεψη(conferencing) και ηλεκτρονική συνοµιλία (IRC), και 

δηµοσιοποιήσεις γνώσεων, µε δυνατότητες όπως οµάδες συζήτησης (newsgroups) 

και µεταφορά αρχείων (FTP). Ταυτόχρονα η πρόσβαση στο δίκτυο γίνεται 

φθηνότερη λόγω της διεθνούς απελευθέρωσης της αγοράς τηλεπικοινωνιών. Παρά 

την ύπαρξη όµως των δικτύων, έλειπε µια ακόµη κρίσιµη συνιστώσα, που ήταν η 

ευκολία στη χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  

Μέσα της δεκαετίας του 1990: Η συγκυρία της εµφάνισης του ιστού WWW στο 

δίκτυο internet και της σχεδόν απόλυτης επικράτησης των προσωπικών 

ηλεκτρονικών υπολογιστών (PC) που χρησιµοποιούν τα λεγόµενα «παραθυρικά» 

συστήµατα λογισµικού, τα οποία επιτρέπουν την εµφάνιση εικόνων στην οθόνη, 

αποτέλεσε ένα ορόσηµο στην πορεία του ηλεκτρονικού εµπορίου, καθώς πρόσφερε 

µια µεγάλη ευκολία χρήσης λύνοντας το πρόβληµα της δηµοσίευσης και της 

εύρεσης πληροφοριών στο δίκτυο. Το ηλεκτρονικό εµπόριο έγινε ένας πολύ 

φθηνότερος τρόπος για την πραγµατοποίηση µεγάλου όγκου συναλλαγών 

(οικονοµίες κλίµακας) ενώ συγχρόνως επέτρεψε την παράλληλη λειτουργία πολλών 

διαφορετικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων  (οικονοµίες εύρους), επιτρέποντας 

σε µικρές επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν µεγαλύτερες µε πολύ ευνοϊκότερες 

προϋποθέσεις. Οι συνθήκες αυτές έχουν υποχρέωση παραδοσιακά επιτυχηµένες 

επιχειρήσεις να αναθεωρήσουν τη στρατηγική και τη δοµή τους, ώστε να 

παραµείνουν ανταγωνιστικές σε ένα περιβάλλον όπου νέοι ανταγωνιστές µπορούν 

πολύ εύκολα να απειλήσουν τους κυρίαρχους της αγοράς.  

Τέλη της δεκαετίας του 1990: Η καθιέρωση µεθόδων κρυπτογράφησης του 

περιεχοµένου και εξακρίβωσης της ταυτότητας του αποστολέα ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων, καθώς και η φιλελευθεροποίηση των εθνικών νοµοθεσιών σε τοµείς 

εισαγωγών-εξαγωγών και επικοινωνιών, κάνει δυνατή τη πραγµατοποίηση ασφαλών 

διεθνών ηλεκτρονικών συναλλαγών. Χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, όπως τράπεζες 

και οργανισµοί πιστωτικών καρτών, έχουν ενεργοποιηθεί για τη καθιέρωση 

πρωτοκόλλων που να επιτρέπουν ασφαλείς ηλεκτρονικές πληρωµές, όπως το SET 

(Secure Transaction Protocol-Πρωτόκολλο Ασφαλών Συναλλαγών), που είναι ήδη 

ενσωµατωµένο στα υπάρχοντα τραπεζικά δίκτυα. Ταυτόχρονα, η δυνατότητα 

άµεσης πρόσβασης από ιστοσελίδες σε βάσεις δεδοµένων επιτρέπει τη σύνδεση 

τιµοκαταλόγων και καταλόγων προϊόντων µε συστήµατα ηλεκτρονικών παραγγελιών 

και πληρωµών.  
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Ως το 2000: Οι προµήθειες µεταξύ επιχειρήσεων αναµένεται να γίνονται στο 

µεγαλύτερο µέρος τους µέσω του internet, που θα έχει ενσωµατωθεί το 

πρωτόκολλο SET. Το ηλεκτρονικό εµπόριο λιανικής πώλησης θα αναπτυχθεί λίγο 

αργότερα. Εταιρίες που θα προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών παραγγελιών και 

πληρωµών θα αποτελέσουν ένα σηµαντικό κλάδο ενδιαµέσων για το ηλεκτρονικό 

εµπόριο, ανάλογο µε τους οργανισµούς πιστωτικών καρτών.  

44..22..  ΑΑρρχχιικκέέςς  εεφφααρρµµοογγέέςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  εεππιιχχεειιρρεείίνν  

Στις πρώτες φάσεις της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν διακρίθηκε η χρήση 

ορισµένων εφαρµογών οι οποίες αποτέλεσαν το αρχικό στάδιο για την σηµερινή 

εξέλιξη του ηλεκτρονικού εµπορίου, τόσο σε επίπεδο εξέλιξης της τεχνολογίας και 

των εφαρµογών που χρησιµοποιούνται, όσο και σε επίπεδο αντιµετώπισης από τον 

ευρύτερο επιχειρηµατικό κόσµο. Αρχικά, ο αριθµός των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιήθηκαν ηλεκτρονικά ήταν πολύ µικρός. Οι πρώτες εφαρµογές, που 

χρησιµοποιήθηκαν από τους πρώιµους χρήστες, ήταν οι εξής: 

EDI. Η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των επιχειρήσεων ή αλλιώς 

Electronic Data Interchange, αποτέλεσε την πρώτη ηλεκτρονική εφαρµογή για την 

εξέλιξη της επιχειρηµατικότητας. Το σύστηµα ήταν σχεδιασµένο έτσι ώστε να 

δύναται να διαχειρίζεται µεγάλο όγκο πληροφοριών οι οποίες αφορούσαν 

συναλλαγές µεταξύ των επιχειρήσεων στις εσωτερικές τους διαδικασίες και 

συνεργασίες αλλά και στις συναλλαγές µε τους πελάτες / προµηθευτές τους. Το 

µεγαλύτερο πρόβληµα στην εφαρµογή του συστήµατος EDI ήταν το κόστος των 

αναγκαίων δικτύων επικοινωνίας καθώς και η ανάγκη της υιοθέτησης του από όλους 

τους συνεργάτες µίας επιχείρησης που το ενσωµάτωνε στην επιχειρηµατικότητά 

της. 

Βασικό ηλεκτρονικό εµπόριο. Αφήνοντας πίσω την χρήση εξειδικευµένων 

δικτύων για την χρήση EDI εφαρµογών, άρχισε να εµφανίζεται η χρήση των 

ιστοσελίδων των επιχειρήσεων σαν µέσο για την συνεργασία µεταξύ προµηθευτών 

και αγοραστών χωρίς διαµεσολάβηση. Στη φάση αυτή αναπτύχθηκαν εφαρµογές 

ηλεκτρονικών παραγγελιών και εδραιώθηκε η χρήση τους διαδικτύου ως κανάλι 

πώλησης των προϊόντων των επιχειρήσεων. 

Εµπορικές Κοινότητες. Με την έµφαση που δόθηκε στο διαδίκτυο ως ένα νέο 

µέσο για την επιχειρηµατικότητα µε πολλούς αξιοποιήσιµους τοµείς, άρχισαν να 

εµφανίζονται επιχειρήσεις οι οποίες ανέλαβαν να λειτουργήσουν επιχειρηµατικές 

κοινότητες όπου µπορούσαν να έρθουν σε επαφή αγοραστές και πωλητές 
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ανεξάρτητα από την δραστηριότητα, το αντικείµενο, το µοντέλο της επιχείρησης 

που είχαν ή ακόµα και την γεωγραφική προέλευση τους, και αυτό είχε σαν 

αποτέλεσµα την ανάπτυξη εφαρµογών για την αλληλεπίδρασή µεταξύ των δύο 

πλευρών και τελικά την ικανοποίηση των αναγκών τους και την εξέλιξη της 

επιχειρηµατικότητας τους. 

Εµπορικές συνεργασίες. Στην εξελικτική πορεία που ακολούθησε η ηλεκτρονική 

επιχειρηµατικότητα έκαναν την εµφάνισή τους φορείς που συµµετείχαν στις 

εµπορικές κοινότητες ως υποστηρικτές παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης των 

ενδιάµεσων διαδικασιών µεταξύ αγοραστών και προµηθευτών. 

Ηλεκτρονικές αγορές. Φθάνοντας στο παρόν, η εξέλιξη της ηλεκτρονικής 

επιχειρηµατικότητας είναι η λειτουργία ολοκληρωµένων ηλεκτρονικών αγορών, 

εξειδικευµένων δικτυακών τόπων που διαφοροποιούνται κατά βιοµηχανικό κλάδο. 

Κάθε κλάδος της βιοµηχανίας χρησιµοποιεί διαφορετικά επιχειρηµατικά µοντέλα στις 

ηλεκτρονικές διεπιχειρηµατικές αγορές που υπάρχουν και λειτουργούν επί του 

παρόντος. Η εξελικτική πορεία των ηλεκτρονικών διεπιχειρηµατικών αγορών έχει 

περάσει από ορισµένα στάδια τα οποία έχουν δώσει την κατεύθυνση για την εξέλιξη 

της ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας.  

Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών διεπιχειρηµατικών αγορών  

Οι ηλεκτρονικές επιχειρηµατικές αγορές αποτελούν ένα από τα πλέον σηµαντικά 

επιτεύγµατα που απορρέουν από την ανάπτυξη και τη γενικευµένη χρήση του 

διαδικτύου ως νέο µέσο για την επιχειρηµατικότητα. Επιχειρώντας µια γενική 

περιγραφή του τι συνιστά µία ηλεκτρονική αγορά, µπορούµε να πούµε ότι ορίζεται 

ως ένας δικτυακός τόπος όπου πολλαπλοί αγοραστές και προµηθευτές 

πραγµατοποιούν επιχειρηµατικές συναλλαγές µέσω του διαδικτύου. Οι ρίζες των 

ηλεκτρονικών αγορών προσδιορίζονται στη Βρετανία το 1996, όπου η British 

Telecom αποτέλεσε έναν από τους πρώτους οργανισµούς που καθιέρωσαν Private 

Digital Exchange. Έκτοτε οι ηλεκτρονικές επιχειρηµατικές αγορές έχουν γνωρίσει 

µεγάλη ανάπτυξη σε παγκόσµια κλίµακα. 

Μέχρι σήµερα οι εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των εταιριών γίνονται µε ένα 

συγκεκριµένο τρόπο ο οποίος καθορίζει το µέγεθος των παραγγελιών όσο και τον 

τρόπο µεταφοράς των προϊόντων. Οι συναλλαγές µέσω διαδικτύου δεν ακολουθούν 

αυτό το µοντέλο αλλά απαιτούν ή /και επιβάλλουν την συνεργασία µε εταιρίες 

πληροφορικής οι οποίες είναι σε θέση να επεµβαίνουν στις διαδικασίες παραγγελιών 

των εταιριών και να σηµειώνουν τις συναλλαγές. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

[ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΚΑΣ] Σελ. 114/114   

Το φαινόµενο των ηλεκτρονικών αγορών βρίσκεται σε µεγάλη ανάπτυξη τα 

τελευταία χρόνια λόγω της δυνατότητας πρόσβασης σε µεγαλύτερο αριθµό 

πελατών και της εξοικονόµησης χρηµάτων για την προώθηση των προϊόντων. Στις 

µεγαλύτερες χώρες του κόσµου οι εταιρίες αναπτύσσουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού 

εµπορίου παρέχοντας τα προϊόντα – υπηρεσίες τους µέσω του διαδικτύου.  

Το µεγαλύτερο ποσοστό των εταιριών που λειτουργούν ηλεκτρονικές αγορές έχει 

έδρα τις Ηνωµένες Πολιτείες και έχει επεκταθεί στην εγκατάσταση 

υποκαταστηµάτων σε διάφορες χώρες του κόσµου. Στην Ευρώπη η µεγαλύτερη 

δραστηριότητα στον τοµέα αυτό παρατηρείται από πλευράς των εταιριών του 

Ηνωµένου Βασίλειου που έχουν δραστηριοποιηθεί δυναµικά στον συγκεκριµένο 

χώρο παρέχοντας µια σειρά προϊόντων µέσω του διαδικτύου. Στις µικρότερες χώρες 

οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην ηλεκτρονική αγορά είναι ολιγάριθµες και 

αποτελούν κυρίως υποκαταστήµατα εταιριών που εδρεύουν σε µεγαλύτερες χώρες.  

44..33..  ΚΚααττηηγγοορρίίεεςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  εεµµπποορρίίοουυ  

Η τεχνολογία µετατρέπει πολλές πλευρές και δραστηριότητες της επιχείρησης. Στην 

ευρεία του έννοια το ηλεκτρονικό εµπόριο αναφέρεται στη χρήση των 

ηλεκτρονικών µέσων και τεχνολογιών, προκειµένου να διεξαχθεί το εµπόριο µε τους 

παρακάτω τρόπους – αλληλεπιδράσεις : 

επιχείρηση - επιχείρηση  

επιχείρηση - καταναλωτής  

επιχείρηση - δηµόσια διοίκηση  

καταναλωτής - δηµόσια διοίκηση  
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Σχήµα 4-2.  Κατηγορίες ηλεκτρονικού εµπορίου 

 

o Επιχείρηση - Επιχείρηση (B2B) 

Είναι µια επιχείρηση που χρησιµοποιεί ένα δίκτυο για τις παραγγελίες της από 

προµηθευτές, που λαµβάνει τιµολόγια και κάνει πληρωµές. Αυτή η κατηγορία 

έχει κατοχυρωθεί αρκετά χρόνια, ειδικά µε την χρησιµοποίηση του EDI σε 

κλειστά ή διεθνή δίκτυα. 

o Επιχείρηση – Καταναλωτής (B2C) 

Εξοµοιώνεται µε την ηλεκτρονική λιανική πώληση. Αυτή η κατηγορία έχει 

αναπτυχθεί µε την εκτόξευση του World Wide Web. Οι καταναλωτές µαθαίνουν 

για τα προϊόντα µέσα από ηλεκτρονικές εκδόσεις, αγοράζουν προϊόντα µε 

"ψηφιακό" χρήµα και άλλα ασφαλή συστήµατα πληρωµής. Υπάρχουν τώρα 

"καταστήµατα" σε όλο το internet, που προσφέρουν κάθε είδος προϊόντων, από 

κέικ και κρασιά, µέχρι Η/Υ και αυτοκίνητα.  

o Επιχείρηση - ∆ηµόσια διοίκηση (B2G) 

Καλύπτει όλες τις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και δηµόσιων οργανισµών. 

Για παράδειγµα, στις ΗΠΑ οι λεπτοµέρειες για τις προµήθειες των προσεχών 

κυβερνήσεων, εκδίδονται στο internet και οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, 

ανταποκρίνονται ηλεκτρονικά. Προς το παρόν, αυτή η κατηγορία είναι σε 

νηπιακό στάδιο, αλλά µπορεί να αναπτυχθεί ραγδαία όσο οι κυβερνήσεις 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
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χρησιµοποιούν τις δικές τους λειτουργίες για να προωθήσουν την αντίληψη τους 

για το Ηλεκτρονικό Εµπόριο. Επιπροσθέτως, οι διοικήσεις πρέπει να παρέχουν 

την ευκαιρία ηλεκτρονικών συναλλαγών για καταστάσεις όπως επιστροφές ΦΠΑ 

και δασµών. 

o Πελάτης - ∆ηµόσια ∆ιοίκηση (C2G) 

Είναι η πιο νέα κατηγορία, αλλά και η πρόκληση, όσον αφορά τα εντυπωσιακά 

αποτελέσµατα που αναµένονται. Στον βωµό της ανάπτυξης των 2 

προηγούµενων κατηγοριών, οι επιχειρήσεις πρέπει να αναπτύξουν τις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές σε περιοχές όπως πληρωµές κοινωνικής πρόνοιας και 

ιδιωτικών φόρων 

44..44..  ΚΚααττηηγγοορρίίεεςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  ααγγοορρώώνν  ((MMAARRKKEETTPPLLAACCEESS))    

Οι ηλεκτρονικές επιχειρηµατικές αγορές[ 60 ] που αναπτύχθηκαν στο πρόσφατο 

παρελθόν µπορούν να κατηγοριοποιηθούν µε βάση διάφορους παράγοντες που 

χαρακτηρίζουν τη φυσιογνωµία τους. Σύµφωνα µε την πλευρά της διεπιχειρησιακής 

επικοινωνίας που δηµιουργεί την ηλεκτρονική διεπιχειρηµατική αγορά και καλεί τις 

άλλες πλευρές σε συναλλαγή οι αγορές διακρίνονται σε τέσσερις διαφορετικές 

κατηγορίες και φαίνονται παρακάτω: 
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ΠΑΡΟΧΕΑΣ 
ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ 

Προµ/τής

Αγοραστής

Προµ/τής 

Αγοραστής

Αγοραστής

Προµ/τής

Αγοραστής

Προµ/τής

Technology provider marketplace 

Αγορές καθοδηγούµενες από 

αγοραστές (buyer-driven), όπου η 

ηλεκτρονική αγορά δηµιουργείται από ένα 

συνεταιρισµό (consortium) αγοραστών, 

συνήθως προερχόµενων από τον ίδιο 

επιχειρηµατικό κλάδο, οι οποίοι 

προµηθεύονται προϊόντα και υπηρεσίες 

µέσω διαδικτύου.  

Αγορές καθοδηγούµενες από 

προµηθευτές (seller-driven), όπου η 

ηλεκτρονική αγορά δηµιουργείται από ένα 

συνεταιρισµό (consortium) προµηθευτών 

ή πωλητών, οι οποίοι πωλούν προϊόντα 

και υπηρεσίες µέσω διαδικτύου. 

 
Ανεξάρτητες εντελώς αγορές 

(independent),  όπου η ηλεκτρονική 

αγορά δηµιουργείται µε σκοπό να 

προσελκύσει και αγοραστές και 

προµηθευτές, να τους φέρει σε επαφή 

ώστε να γίνουν εµπορικές συναλλαγές 

µεταξύ τους, χωρίς να δίνεται έµφαση σε 

κάποια από τις δύο πλευρές.  

Αγορές καθοδηγούµενες από 

παροχείς τεχνολογικών εφαρ-µογών 

(technology providers), όπου το e-

Marketplace δηµιουργείται από κάποιον 

παροχέα τεχνολογικών εφαρµογών για 

την υλοποίηση και την λειτουργία 

ηλεκτρονικών αγορών, µε σκοπό να 

παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες σε 

αγοραστές και προµηθευτές αγαθών.  

Η πλέον συνηθισµένη κατηγορία είναι αυτή των ανεξάρτητων ηλεκτρονικών 

αγορών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελεί δοµή που παρέχει ευελιξία και 

στους αγοραστές και πωλητές, οι οποίοι δεν έχουν το επιχειρηµατικό ρίσκο της 

υλοποίησης δικών τους ηλεκτρονικών αγορών, δεν είναι αναγκαίο να επενδύσουν 

ΠPOMH-
ΘEYTHΣ 

Aγοραστής

Aγοραστής

Aγοραστής

Aγοραστής

Aγοραστής

Aγοραστής

Aγοραστής

Aγοραστής

Seller driven marketplace 

ΑΓΟΡΑ-
ΣΤΗΣ 

Προµ/τής 

Προµ/τής 

Προµ/τής 

Προµ/τής 

Προµ/τής

Προµ/τής

Προµ/τής

Προµ/τής

Buyer driven marketplace 

ΑΝΕΞΑΡ-
ΤΗΤΟΣ 

Προµ/τής

Αγοραστής

Προµ/τής 

Αγοραστής

Αγοραστής

Προµ/τής

Αγοραστής

Προµ/τής

Independent marketplace 
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σε δική τους ηλεκτρονική αγορά, δεν υφίστανται το κόστος λειτουργίας και 

συντήρησης κλπ. Παράλληλα όµως έχουν τη δυνατότητα µε συµφέρον τίµηµα, να 

διεκπεραιώσουν επιχειρηµατικές συναλλαγές ηλεκτρονικά και να απολάβουν όλα τα 

αναµενόµενα κέρδη από µια τέτοια δραστηριότητα. Επιπλέον από την πλευρά των 

δηµιουργών της ηλεκτρονικής αγοράς το γεγονός ότι δεν υπάρχουν περιορισµοί για 

τους πελάτες και σε συνδυασµό µε καλή στρατηγική σε επίπεδο παρεχόµενων 

υπηρεσιών αλλά και οικονοµικών απαιτήσεων, η επένδυση καθίσταται ελκυστική. Ως 

εκ τούτου η µεγάλη πλειοψηφία των ηλεκτρονικών επιχειρηµατικών αγορών που 

λειτουργούν παγκόσµια, είναι αυτής της κατηγορίας. 

Η κατηγορία των αγορών που καθοδηγούνται από αγοραστές (buyer-driven), έχει 

περισσότερο ξεκάθαρους στόχους και αντικείµενο. ∆ηλαδή οι δηµιουργοί κάθε 

ηλεκτρονικής αγοράς προσβλέπουν σε άµεσα οικονοµικά οφέλη από τη λειτουργία 

της, που προέρχονται από οικονοµίες κλίµακας λόγω των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών, οικονοµία από την πτώση των τιµών λόγω ανταγωνισµού των 

προµηθευτών και ακόµη έσοδα από την «πώληση» υπηρεσιών σε τρίτους 

αγοραστές-χρήστες της αγοράς. Επίσης δεδοµένης της φυσιογνωµίας των αγορών 

αυτών αναµένεται µεγάλο ενδιαφέρον από την άλλη επιχειρηµατική πλευρά, δηλαδή 

τους προµηθευτές, οι οποίοι βλέπουν δυνάµει να διευρύνεται η αγορά τους και 

δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο, διασφαλίζοντας την επιτυχία των 

στόχων των «αγοραστών» και κατ’ επέκταση της ηλεκτρονικής αγοράς. Για τους 

παραπάνω λόγους αυτή η κατηγορία των ηλεκτρονικών αγορών εµφανίστηκε ως η 

δεύτερη περισσότερο συνηθισµένη. 

Η κατηγορία που καθοδηγείται από παροχείς τεχνολογικών εφαρµογών (technology 

providers), επίσης παρουσιάζεται µε χαµηλά ποσοστά εµφάνισης, παρόλο που όσον 

αφορά στο είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών προς πελάτες της ηλεκτρονικής 

αγοράς, ουσιαστικά µοιάζει µε την κατηγορία των ανεξάρτητων αγορών. Η 

διαφοροποίηση ανάµεσα στις δύο κατηγορίες εντοπίζεται στα οικονοµικά κίνητρα 

του εγχειρήµατος όπως έχει ήδη αναφερθεί. Στο σηµείο αυτό αποδίδεται και το 

χαµηλότερο ενδιαφέρον για τη δηµιουργία ηλεκτρονικών αγορών της κατηγορίας 

αυτής. 

Η κατηγορία που αφορά αγορές καθοδηγούµενες από προµηθευτές (seller-driven), 

ενέχει σηµαντικό ρίσκο επένδυσης σε σχέση µε τις άλλες κατηγορίες, δεδοµένου ότι 

ένα σύνολο παραγόντων που διαµορφώνουν την πώληση, δεν είναι εύκολα 

προβλέψιµο. Τέτοιοι παράγοντες είναι ο όγκος των αγαθών που µπορούν να 

διακινηθούν µέσα από την αντίστοιχη ηλεκτρονική αγορά, το ύψος των 

συναλλαγών, το κατά πόσο θα κινητοποιηθούν οι πελάτες κλπ. Ως εκ τούτου οι 
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ηλεκτρονικές αγορές αυτής της κατηγορίας εµφανίζονται µε µικρή ανάπτυξη σε 

αριθµό ενώ παράλληλα εµφανίζουν το φαινόµενο να δηµιουργούνται από πολλές 

εταιρίες κολοσσούς στον τοµέα τους, όπως αυτά του µετάλλου, όπου λειτουργούν 

σχεδόν µονοπωλιακά. Αυτό σε αρκετές περιπτώσεις έχει ως αποτέλεσµα τη 

διακίνηση µέσω µιας και µόνο ηλεκτρονικής αγοράς µεγάλου όγκου αγαθών. 

44..55  ΑΑννάάλλυυσσηη  ααννααγγκκώώνν  γγιιαα  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  εεµµππόόρριιοο..    

Επιχειρηµατικές δραστηριότητες  

Η πώληση ενός προϊόντος δεν είναι µόνο η στιγµή της συναλλαγής (της ανταλλαγής 

προϊόντος και πληρωµής) αλλά περιλαµβάνει δραστηριότητες πριν και µετά από τη 

στιγµή αυτή. Το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να περιγραφεί ως η συνάντηση δυο 

δρόµων-του αγοραστή και του πωλητή. Οι δρόµοι αυτοί αρχικά προσεγγίζουν 

µεταξύ τους, και τη στιγµή της συναλλαγής βρίσκονται στο πλησιέστερο σηµείο. 

Στη συνέχεια αρχίζουν να αποµακρύνονται, καθώς τα δυο µέρη έχουν περάσει στο 

µεταγοραστικό στάδιο. Η απόσταση µεταξύ των δυο δρόµων τη στιγµή της 

πώλησης ονοµάζεται «εγγύτητα πώλησης».  

Εναλλακτικά, η πώληση ενός προϊόντος µπορεί να αναλυθεί σε πέντε στάδια: 

µάρκετινγκ, διαπραγµάτευση, συµφωνία, ανταλλαγή, και εκπλήρωση νοµικών 

υποχρεώσεων. Η επικοινωνία µεταξύ πωλητή και αγοραστή ποικίλει ανάλογα µε το 

στάδιο.  

Μάρκετινγκ. Η πρώτη δραστηριότητα του πωλητή είναι να προσφέρει σε όλους  

τους υποψήφιους αγοραστές πληροφορίες για τα προϊόντα που διαθέτει. Στη φάση 

αυτή ο πωλητής µπορεί να χρησιµοποιεί έρευνες αγοράς για να καθορίσει ποιες 

οµάδες αγοραστών ενδιαφέρονται για τα προϊόντα του και ποιες πληροφορίες 

πρέπει να προωθήσει προς αυτούς. Παράλληλα, ο αγοραστής προσπαθεί να βρει 

πληροφορίες για το προϊόν που µπορεί να καλύψει τις ανάγκες ή τις επιθυµίες του 

και στη συνέχεια να βρει πληροφορίες για τους προµηθευτές του προϊόντος που 

τον ενδιαφέρει. Ο αγοραστής µπορεί να συγκεντρώσει γραπτές προσφορές από 

έναν αριθµό προµηθευτών και να συγκρίνει τα αποτελέσµατα. Θεωρητικά, τόσο ο 

πωλητής όσο και ο αγοραστής ενεργούν µε απόλυτο ορθολογισµό, αλλά οι 

αποφάσεις τους επηρεάζονται από τον βαθµό διαθεσιµότητας των πληροφοριών 

όπως και από την παρουσία µεσαζόντων.  

∆ιαπραγµάτευση. Από τη στιγµή που ο αγοραστής έχει επιλέξει προϊόν και 

προµηθευτή, περνά στη φάση της διαπραγµάτευσης. Τα δυο µέρη αποκαθιστούν 
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µια άµεση, αλλά καθόλου δοµηµένη επικοινωνία, µε σκοπό τη ρύθµιση των όρων 

της συναλλαγής.  

Συµφωνία. Το τρίτο στάδιο αφορά την τυπική ολοκλήρωση της συναλλαγής, αφού 

έχει προηγηθεί η συµφωνία. Η επικοινωνία εδώ είναι εξαιρετικά δοµηµένη και 

γίνεται µέσα από έντυπα ή ηλεκτρονικές φόρµες, όπως δελτία παραγγελίας, 

διακανονισµούς πληρωµής, κτλ.  

Ανταλλαγή. Στο τέταρτο στάδιο η συναλλαγή ολοκληρώνεται και ουσιαστικά, µε 

την παράδοση του προϊόντος και την πραγµατοποίηση της πληρωµής. Η επικοινωνία 

παραµένει δοµηµένη και έχει τη µορφή δελτίων αποστολής, τιµολογίων, επιταγών, 

κτλ. Είναι επίσης δυνατό η επικοινωνία να παραταθεί και µετά την ολοκλήρωση της 

συναλλαγής, µε σκοπό την συγκέντρωση µεταγοραστικών πληροφοριών από τον 

πωλητή και την τεχνική υποστήριξη του αγοραστή.  

Νοµικές υποχρεώσεις. Κάθε συναλλαγή περιλαµβάνει µια αλληλεπίδραση των δυο 

πλευρών µε τις κρατικές αρχές που ελέγχουν το νοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο 

πραγµατοποιείται η συναλλαγή. Πρέπει να πληρωθούν φόροι, να εκδοθούν άδειες 

εισαγωγής/ εξαγωγής, πιστοποιητικά ποιότητας και συνοδευτικά έγγραφα, και να 

γίνουν διάφορες άλλες διατυπώσεις ανάλογα µε την φύση των προϊόντων. Το 

πλαίσιο αυτό θα  βοηθήσει στον ορισµό ενός γενικού µοντέλου για το ηλεκτρονικό 

εµπόριο, που θα µπορεί να εφαρµοστεί σε κάθε είδος συναλλαγών και ιδιαίτερα σε 

συναλλαγές που αφορούν άυλα προϊόντα και προϊόντα γνώσης.  

44..55..  ΤΤοο  σσττάάδδιιοο  ττοουυ  σσχχεεδδιιαασσµµοούύ  κκααιι  ττηηςς  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  

Στρατηγική αγοράς  

Σε κάθε αγορά υλικών αγαθών, εκτός από τις ελάχιστες µονοπωλιακές αγορές, 

υπάρχουν ανταγωνιστές, δηλαδή προµηθευτές των ίδιων προϊόντων, που ο καθένας 

προσπαθεί να αυξήσει το µερίδιό του στην αγορά σε βάρος των άλλων. Για τον 

σκοπό αυτό στις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων χρησιµοποιούνται διάφορες 

στρατηγικές.  

Οµάδες πελατών  

Η κοινότητα των χρηστών του internet αριθµεί πάνω από 500 εκατοµµύρια 

ανθρώπους σε όλο τον κόσµο. Η σκέψη των 500 εκατοµµυρίων υποψήφιων 

πελατών είναι πολύ ελκυστική για κάθε επιχείρηση, είναι όµως πολύ λίγες οι 

επιχειρήσεις που προχωρούν έστω ένα βήµα πέρα από τη σκέψη αυτή. Τι θα συµβεί 
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αν η επιχείρηση έχει ένα προϊόν που θα θελήσουν όλοι να αγοράσουν; Πόσες 

επιχειρήσεις µπορούν να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία µια τέτοια ζήτηση και να 

αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους σε τέτοια κλίµακα;  

Βέβαια, οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν προϊόντα τόσο µεγάλης 

ζήτησης, αλλά απευθύνονται σε µια περιορισµένη αγορά. Ένας κρίσιµος παράγοντας 

για την επιτυχία αυτών των επιχειρήσεων είναι η αναγνώριση των υποψήφιων 

πελατών τους. Η αναζήτηση της «ταυτότητας» των υποψήφιων πελατών µιας 

επιχείρησης είναι µια από τις σηµαντικότερες δραστηριότητες του µάρκετινγκ στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο. [61] 

Η οριοθέτηση των οµάδων πελατών είναι µια πολύ βασική αρχή στον κόσµο των 

επιχειρήσεων. Η αναγνώριση στηρίζεται στον ορισµό µιας οµάδας καταναλωτών 

που έχουν ένα συνδυασµό αναγκών ή επιθυµιών. Μια οµάδα καταναλωτών είναι 

κάτι πολύ µικρότερο από ένα τµήµα της αγοράς. Η αναγνώριση της οµάδας στην 

οποία απευθύνεται µια επιχείρηση εξασφαλίζει υψηλό ποσοστό επιτυχίας στις 

προσπάθειες του ενεργού µάρκετινγκ προς την οµάδα αυτή. Ένα δεύτερο 

πλεονέκτηµα είναι ότι σπάνια θα βρεθούν περισσότεροι από δυο ανταγωνιστές να 

απευθύνονται στην ίδια ακριβώς οµάδα πελατών. Ο εντοπισµός των οµάδων 

υποψήφιων πελατών γίνεται σε δυο βήµατα: (α) αναγνώριση και (β) αξιολόγηση 

των τµηµάτων της αγοράς.  

Τµήµατα της αγοράς  

Το πρώτο στάδιο για την αναζήτηση των οµάδων πελατών µιας επιχείρησης είναι η 

συγκέντρωση γενικών πληροφοριών για την αγορά. Τα τµήµατα της αγοράς 

αρχίζουν να γίνονται ορατά όταν είναι γνωστές οι παρακάτω παράµετροι.  

Γενικά χαρακτηριστικά  

Κλάδος: σε ποιους κλάδους απευθύνονται τα προϊόντα της επιχείρησης;  

Μέγεθος: ποιο είναι το µέγεθος των επιχειρήσεων µε τις οποίες µπορεί να 

συνεργαστεί;  

Τοποθεσία: σε ποιες γεωγραφικές περιοχές µπορεί να δραστηριοποιηθεί;  

Λειτουργικές δυνατότητες  

 Τεχνολογία: ποιο είναι το αναµενόµενο επίπεδο τεχνολογίας των πελατών;  

Χρήση του internet: ποιο είναι το επίπεδο χρήσης του δικτύου από τους πελάτες;  
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Ανάγκες υποστήριξης: ποιος είναι ο βαθµός υποστήριξης που χρειάζονται οι 

πελάτες;  

Αγοραστική συµπεριφορά  

Βαθµός αποκέντρωσης: πόσο συγκεντρωτικά λαµβάνονται οι αποφάσεις αγοράς από 

τους πελάτες;  

Ιεραρχική δοµή: η δοµή των πελατών καθορίζεται από οικονοµικούς ή 

λειτουργικούς παράγοντες;  

Υπάρχουσες σχέσεις: ποιοι από τους υποψήφιους πελάτες έχουν ήδη σχέση 

συνεργασίας µε την επιχείρηση;  

Πολιτική αγορών: ποιες είναι οι προτιµήσεις των πελατών για την επιλογή 

προµηθευτή (π.χ. κλειστές προσφορές, συµβόλαια υποστήριξης, leasing, αγορές 

συστηµάτων).  

Κριτήρια αγορών: ποιο είναι το καθοριστικό στοιχείο σε µια απόφαση αγοράς  (π.χ. 

η τιµή, η ποιότητα, η υποστήριξη).  

Περιστασιακοί παράγοντες  

Χρονική πίεση: ποιο µπορεί να είναι το χρονικό περιθώριο για την εκτέλεση µιας 

παραγγελίας;  

Ειδικές εφαρµογές: ποιες είναι οι εφαρµογές για τις οποίες αγοράζονται τα προϊόντα 

της επιχείρησης;  

Μέγεθος παραγγελιών: ποιο είναι το µέγεθος των παραγγελιών των πελατών;  

Προσωπικά χαρακτηριστικά  

Οµοιότητες: ποιοι είναι οι πελάτες που παρουσιάζουν οµοιότητες µε την επιχείρηση 

ως προς το προσωπικό και τις αξίες;  

Επιχειρηµατικός κίνδυνος: ποια είναι η στάση των πελατών ως προς τον βαθµό 

επιχειρηµατικού κινδύνου των δραστηριοτήτων τους;  

Σταθερότητα σχέσεων: πόσο πιστοί είναι οι πελάτες προς τους προµηθευτές τους;  
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Αξιολόγηση των τµηµάτων της αγοράς  

Το δεύτερο βήµα είναι η αξιολόγηση των τµηµάτων της αγοράς που έχουν 

αναγνωριστεί στο προηγούµενο βήµα. Η αξιολόγηση στηρίζεται σε τρεις 

παράγοντες: (α) µέγεθος και ρυθµός ανάπτυξης του τµήµατος, (β) ανταγωνιστική 

δοµή του τµήµατος, και (γ) στόχοι και διαθέσιµοι πόροι της επιχείρησης.  

Το µέγεθος και ο ρυθµός ανάπτυξης ενός νέου τµήµατος της αγοράς καθορίζουν  

τις προοπτικές των πωλήσεων µιας επιχείρησης που σκοπεύει να απευθυνθεί σε 

οµάδες πελατών αυτού του τµήµατος. Ο πολύ υψηλός  ρυθµός ανάπτυξης µπορεί 

να είναι αρνητική ένδειξη, επειδή έχει ως αποτέλεσµα την προσέλκυση µεγάλου 

αριθµού ανταγωνιστών.  

Η ανταγωνιστική δοµή ενός τµήµατος της αγοράς καθορίζει τις µακροπρόθεσµες 

προοπτικές κερδοφορίας και είναι συνισταµένη τεσσάρων µεγεθών: υπάρχοντες 

ανταγωνιστές, πιθανότητα εισόδου νέων ανταγωνιστών, υποκατάστατα προϊόντα 

και διαπραγµατευτική ισχύς των πελατών. Ένα τµήµα αγοράς µε ισχυρό ή επιθετικό 

ανταγωνισµό, ειδικά σε ένα κλάδο προϊόντων που εµφανίζει στασιµότητα ή 

παρακµή, οι προοπτικές δεν είναι καθόλου ευνοϊκές. Από την άλλη πλευρά, η 

µεγάλη ανάπτυξη και τα υψηλά περιθώρια κέρδους προσελκύουν µεγάλο αριθµό 

νέων ανταγωνιστών, που µπορούν να αλλάξουν την ανταγωνιστική δοµή του 

τµήµατος. Η αξιολόγηση µιας τέτοιας αγοράς εξαρτάται από τον βαθµό δυσκολίας 

της εισόδου νέων ανταγωνιστών. Τα υποκατάστατα προϊόντα αποτελούν µια 

επικίνδυνη µορφή ανταγωνισµού, καθώς µπορούν να συρρικνώσουν την ίδια την 

αγορά. Τέλος, η διαπραγµατευτική ισχύς των πελατών να απαιτήσει µείωση των 

τιµών και βελτίωση της ποιότητας και της υποστήριξης. Όµοια, όµως, αν η 

διαπραγµατευτική ισχύς των πελατών είναι µικρή, οι προµηθευτές µπορούν να 

ελέγχουν την προσφορά και τη ζήτηση και να επιβάλλουν δικούς τους όρους. Αυτό 

συµβαίνει συνήθως σε ολιγοπωλιακές αγορές.  

Οι στόχοι και οι διαθέσιµοι πόροι της επιχείρησης είναι επίσης ένας πολύ σηµαντικός 

παράγοντας, που συχνά αγνοείται, για την οριοθέτηση των οµάδων πελατών στις 

οποίες απευθύνεται. Από τη στιγµή που µια οµάδα πελατών έχει εντοπιστεί, η 

επιχείρηση θα πρέπει να εξετάσει τους στόχους και τις δυνατότητές της σε σχέση 

µε τη συγκεκριµένη οµάδα. Αν οι µακροπρόθεσµοι στόχοι της επιχείρησης δεν 

ταιριάζουν ή αν η επιχείρηση κρίνει ότι δεν είναι σε θέση να καλύψει τις απαιτήσεις 

µιας οµάδας πελατών, η αγορά αυτή θα πρέπει να εγκαταλειφθεί. Μια επιχείρηση θα 

πρέπει να εισέρχεται σε µια νέα αγορά αν έχει προσφέρει ανώτερη αξία από τους 

ανταγωνιστές της.  
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Εικόνα και πραγµατικότητα  

Στις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων, ο πωλητής επιλέγει τους αγοραστές µε τους 

οποίους επιθυµεί να συνεργαστεί µε βάση την εικόνα που έχει για αυτούς. Το ίδιο 

κάνει από την πλευρά του και κάθε αγοραστής. ∆εν αγοράζει µόνο το προϊόν, αλλά 

και την εικόνα του προµηθευτή του. Έτσι, η δηµόσια εικόνα είναι ένα ισχυρό όπλο 

µιας επιχείρησης. Η δηµόσια εικόνα είναι η αντίληψη που έχει ο εξωτερικός κόσµος 

για την επιχείρηση.  

Στον κόσµο του ηλεκτρονικού εµπορίου πολλά στηρίζονται στη δηµόσια εικόνα των 

επιχειρήσεων, που σχηµατίζεται από τις πληροφορίες που µεταδίδονται µέσα από το 

δίκτυο.  

Η δηµιουργία µιας δηµόσιας εικόνας ονοµάζεται επίσης οικοδόµηση ταυτότητας για 

µια επιχείρηση. Η διαφορά ανάµεσα στην εικόνα και την ταυτότητα βρίσκεται στην 

οπτική γωνία αυτού που την αντιλαµβάνεται. Ταυτότητα είναι αυτό που θέλει να 

δηµιουργήσει για την επιχείρησή του ο πωλητής. Εικόνα είναι αυτό που βλέπει από 

την ταυτότητα ο πελάτης. Ο πωλητής µπορεί να χρησιµοποιήσει για την 

οικοδόµηση ταυτότητας εργαλεία όπως λογότυπους, σύµβολα και επωνυµίες. Η 

εικόνα που προβάλλει ο πωλητής πρέπει να περιλαµβάνει ένα σαφές και µοναδικό 

µήνυµα, που να µη συγχέεται µε τα µηνύµατα των άλλων ανταγωνιστών, και επίσης 

πρέπει να προκαλεί µια θετική συναισθηµατική αντίδραση στους αγοραστές. Η 

ανάπτυξη µιας ισχυρής δηµόσιας εικόνας δεν είναι κάτι που γίνεται γρήγορα. Είναι 

αποτέλεσµα µιας συνεχούς προσπάθειας, όπου η εικόνα πρέπει να αντανακλάται σε 

όλα τα µηνύµατα, τις πληροφορίες και τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την 

επικοινωνία µε τους πελάτες.  

Στρατηγικές συµµαχίες  

Η δηµιουργία οικονοµικών συµµαχιών είναι ένα σηµαντικό µέρος κάθε 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ο ανταγωνισµός σε πολλούς τοµείς της αγοράς 

είναι τόσο σκληρός, ώστε οι συµβατικές στρατηγικές δεν επαρκούν για την 

υπεράσπιση ή την επέκταση του µεριδίου µιας επιχείρησης στην αγορά. Υπάρχουν 

τρεις τρόποι για την ανάπτυξη µιας επιχείρησης: η εσωτερική ανάπτυξη, η εξαγορά 

ή συγχώνευση µε άλλες επιχειρήσεις, και ο σχηµατισµός συµµαχιών. Μια συµµαχία 

απαιτεί στενή και συνεπή συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων και µπορεί να 

εξασφαλίσει στρατηγικά πλεονεκτήµατα.  

Μια συµµαχία µπορεί να είναι κάθετη (να συνδέει επιχειρήσεις της ίδιας αλυσίδας 

αξιών) ή οριζόντια. Σε µια κάθετη συµµαχία, µια επιχείρηση συµµαχεί µε 
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προµηθευτές ή πελάτες της. Μαζί µπορούν να πετύχουν ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα και να αυξήσουν το µερίδιό τους στην αγορά.  

Οι οριζόντιες συµµαχίες γίνονται µεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών κλάδων, που 

συνεργάζονται για αµοιβαίο όφελος από την εξειδίκευση κάθε µιας. Η 

σηµαντικότερη προϋπόθεση για την επιτυχία µιας συµµαχίας είναι να υπάρχει 

αρµονία ανάµεσα στους εταίρους σε τρία διαφορετικά πεδία: συµφέροντα, 

στρατηγική και δραστηριότητες. Ο σχηµατισµός οριζόντιων συµµαχιών είναι κάτι 

συνηθισµένο στις λεγόµενες «ιδεατές επιχειρήσεις» του ηλεκτρονικού εµπορίου, οι 

οποίες διαθέτουν προϊόντα και υπηρεσίες των εξωτερικών συµµάχων τους, που 

είναι υπάρχουσες επιχειρήσεις πολλών διαφορετικών κλάδων.  

Μεταγοραστική υποστήριξη  

Η µεταγοραστική χρήση του ηλεκτρονικού εµπορίου έχει συχνά υποτιµηθεί ή 

αγνοηθεί. Στη φάση αυτή η επιχείρηση µπορεί να προσφέρει υποστήριξη στους 

πελάτες που ήδη έχουν αγοράσει το προϊόν, αλλά και να συγκεντρώνει πληροφορίες 

και απόψεις των πελατών για την εµπειρία τους από τη χρήση του προϊόντος. Η 

µεταγοραστική υποστήριξη είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που έχουν ως 

στόχο τη συντήρηση της σχέσης που δηµιουργήθηκε µε την τελευταία συναλλαγή, 

αυξάνοντας έτσι την ικανοποίηση του πελάτη και την πιθανότητα µιας νέας 

συναλλαγής στο µέλλον.  

Ο πελάτης είναι ένας πρεσβευτής της επιχείρησης, όχι µόνο στη διάρκεια της 

συναλλαγής αλλά και µετά από αυτήν. Μάλιστα, η σηµασία του πελάτη ως 

πρεσβευτή της επιχείρησης αυξάνει µετά την συναλλαγή, επειδή τότε µόνο ο 

πελάτης έχει προσωπική εµπειρία από την ποιότητα και τις δυνατότητες του 

προϊόντος. Για τον σκοπό αυτό η επιχείρηση θα πρέπει  να ενισχύσει τη γνώση του 

πελάτη για τα πλεονεκτήµατα του προϊόντος, κάτι που µπορεί να γίνει µέσα από µια 

συζήτηση «ενηµέρωσης για το προϊόν» στη διάρκεια ή αµέσως µετά από τη 

συναλλαγή, όποιο ο πωλητής µπορεί να εκτιµήσει το επίπεδο των γνώσεων και των 

αναγκών του πελάτη στα εξής τέσσερα σηµεία: ποιότητα των γνώσεων, συνεργασία 

στο παρελθόν, συνεργασία στο µέλλον, και ποιότητα των υπηρεσιών. Για τον 

πελάτη η µεταγοραστική φάση είναι «η ώρα της αλήθειας», όπου δεν έχει πλέον 

άµεση επαφή µε την επιχείρηση αλλά µπορεί να διατηρεί ένα ανοιχτό κανάλι 

επικοινωνίας µέσω ενός πωλητή. [62] 
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Έναρξη της υλοποίησης  

Είναι πιθανό πολλές επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα γνώσης να µην έχουν τη 

δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν και να ελέγξουν χωρίς εξωτερική βοήθεια τις 

αλλαγές που συνδέονται µε την εφαρµογή του ηλεκτρονικού εµπορίου. Μια 

επιχείρηση πρέπει να θεωρήσει όλες τις εναλλακτικές προσεγγίσεις, όπως:  

Αυτόνοµη πορεία. Η εισαγωγή, ο έλεγχος και η διαχείριση όλων των απαιτούµενων 

αλλαγών για την εφαρµογή του ηλεκτρονικού εµπορίου γίνονται ως µια εσωτερική 

πρωτοβουλία της επιχείρησης και ως άσκηση προσαρµογή στο νέο περιβάλλον.  

Εξωτερική υποστήριξη. Η εφαρµογή του ηλεκτρονικού εµπορίου και οι απαραίτητες 

εσωτερικές αλλαγές της πραγµατοποιούνται µε τη βοήθεια κάποιας ειδικευµένης 

επιχείρησης ή ενός εξωτερικού συµβούλου.  

Συµµετοχή σε προγράµµατα υποστήριξης. Η διαδικασία του εσωτερικού 

µετασχηµατισµού και της εφαρµογής του ηλεκτρονικού εµπορίου εντάσσεται σε ένα 

γενικότερο πρόγραµµα, που µπορεί να έχει τη µορφή µιας κοινής πρωτοβουλίας 

ενός αριθµού επιχειρήσεων. Τέτοια προγράµµατα είναι διαθέσιµα π.χ. για 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις και έχουν την υποστήριξη δηµόσιων κέντρων ανάπτυξης 

και πανεπιστηµιακών σχολών.  

Η πρώτη από τις τρεις αυτές λύσεις µπορεί αρχικά να φαίνεται ότι έχει το µικρότερο 

κόστος, στην πράξη όµως είναι πιθανό να οδηγήσει σε προβλήµατα που ίσως 

αντιστρέψουν την κατάσταση. Το κόστος της δεύτερης λύσης µπορεί να είναι 

απαγορευτικό για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις, αλλά αντιπροσωπεύει µια 

αποτελεσµατική προσέγγιση για µεγάλες επιχειρήσεις ή για οµάδες συνεργαζόµενων 

επιχειρήσεων. Η τρίτη λύση είναι ασφαλώς η καταλληλότερη για περιοχές όπου 

υπάρχουν προγράµµατα υποστήριξης.  

Συνοψίζοντας, η πορεία µιας επιχείρησης προϊόντων γνώσης προς την εφαρµογή 

του ηλεκτρονικού εµπορίου πρέπει να βασίζεται σε υγιείς και καλά σχεδιασµένες 

διαδικασίες µετασχηµατισµού.  

44..77..  ΑΑππααρρααίίττηηττεεςς    υυπποοδδοοµµέέςς  --κκααττηηγγοορριιοοπποοίίηησσηη    

1. ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

• Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες 
• Telecom & IP Network 
• Πρόσβαση (καλωδιακή ADSL, σταθερή ασύρµατη …) 
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• Παροχή υπηρεσιών Internet 
• ∆ιασύνδεση, AIX, private agreements 
• Υπηρεσίες φιλοξενίας (Co-location) 

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ SERVICE PROVIDERS (ISPS & ASPS) 

• Web hosting  
• Σχεδιασµός της ιστοσελίδας 
• Η χρήση των Search engines του διαδικτύου 
• e-mail/SMS 
• Επεκτάσιµο υλικό και λογισµικό 
• Συµφωνίες Επιπέδου Υπηρεσίας (Service Level Agreements) 
• Παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας 
• Υποδοµή Ασφάλειας, smart cards 

3. ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

• Τηλεφωνικές συνδέσεις 
• Τηλεόραση 
• Προσωπικοί Υπολογιστές 
• Κινητά τηλέφωνα/WAP 

4. ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

• Λογισµικό ηλεκτρονικού επιχειρείν 
• Λογισµικό διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων 

5. ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

• Εξυπηρετητές αρχείων (file servers) 
• Εξυπηρετητές ιστοσελίδων (web servers) 
• Proxies 
• Firewalls 

44..88..  ΑΑσσφφααλλέέςς  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκόό  ΕΕππιιχχεειιρρεείίνν    

Ασφαλείς εµπορικές δοσοληψίες µέσω internet 

Πρόσφατες, όµως, µελέτες στις Ηνωµένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 

Ελλάδα, αναδεικνύουν ότι η πραγµατοποίηση επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών µέσω 

του Internet σε πολλές περιπτώσεις αναστέλλεται λόγω ζητηµάτων ασφάλειας, τα 

οποία στην αρχή προβληµατίζουν και τελικά αποθαρρύνουν δυνητικούς εµπορικούς 

εταίρους. Εκτιµάται ότι µέχρι πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχούσε 

µόνον 1.0 ασφαλής εξυπηρέτης Παγκόσµιου Ιστού (secure Web servers) ανά 

100.000 κατοίκους, ενώ στην Ελλάδα η αναλογία εκτιµάται µόλις σε 0.2 ασφαλείς 

εξυπηρέτες Παγκόσµιου Ιστού ανά 100.000 κατοίκους. 
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Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ασφάλειας, απαιτείται η χάραξη πολιτικών, 

η ανάπτυξη στρατηγικών, η σχεδίαση µεθοδολογιών, η υλοποίηση µηχανισµών, 

καθώς και η διαρκής αξιολόγηση του συνολικού εγχειρήµατος, για την επίτευξη 

ασφάλειας και εµπιστοσύνης κατά τη διάρκεια µιας επικοινωνίας. 

Για την αποτελεσµατική υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου πλαισίου λειτουργίας 

ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από το 1997 

δηµοσίευσε ένα σύνολο τεχνικών, κανονιστικών και νοµικών ζητηµάτων και 

ανακοίνωσε την προετοιµασία ενεργειών για τη σχεδίαση ενός πλαισίου ρυθµίσεων 

και δράσεων, στην κατεύθυνση της υλοποίησης ασφαλούς λειτουργίας της 

ηλεκτρονικής αγοράς υπηρεσιών και προϊόντων. 

Συνήθεις απαιτήσεις ασφάλειας των χρηστών σε περιβάλλον ηλεκτρονικών 

δοσοληψιών είναι: 

• η εµπιστευτικότητα (confidentiality) και η ακεραιότητα (integrity) των 

διακινουµένων 

• µηνυµάτων,  

• η αυθεντικοποίηση (authentication) αποστολέα,  

• η µη-αποποίηση (nonrepudiation) αποστολής και λήψης µηνύµατος,  

• η διαθεσιµότητα (availability) του συστήµατος,  

• η χρονοσήµανση (timestamping) αποστολής ή λήψης ενός µηνύµατος,  

• η υπευθυνότητα µιας δράσης (accountability) 

• κλπ.  

Σηµαντική συνεισφορά στην ικανοποίηση αντιστοίχων απαιτήσεων έχουν 

εφαρµογές της επιστήµης της Κρυπτογραφίας. Για παράδειγµα, οι ψηφιακές 

υπογραφές (digital signatures) χρησιµοποιούνται για να επαληθεύσουν το φορέα 

αποστολής δεδοµένων, και να διασφαλίσουν τη µη τροποποίηση και µη αποποίηση 

ενός µηνύµατος. Η κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση (encryption/ 

decryption) αξιοποιούνται για τη διατήρηση της εµπιστευτικότητας των δεδοµένων 

της επικοινωνίας. 

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ύπαρξη διισταµένων απόψεων σε νοµικά 

και τεχνικά θέµατα στην ευρύτερη γνωστική περιοχή της ασφάλειας δικτύων, θα 

µπορούσε να δηµιουργήσει σηµαντικά εµπόδια στην εσωτερική αγορά και κατά 

συνέπεια θα αρκούσε για να παρεµποδίσει την ανάπτυξη νέων οικονοµικών 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε το Ηλεκτρονικό Εµπόριο. Για το λόγο αυτόν, η 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

[ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΚΑΣ] Σελ. 129/129   

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δροµολογήσει ενέργειες και έχει λάβει σχετικές 

αποφάσεις, ώστε να υποβοηθηθεί το υπάρχον πλαίσιο διενέργειας ηλεκτρονικών 

συναλλαγών. Στην κατεύθυνση αυτή, έχει εκδοθεί από τις 13 ∆εκεµβρίου 1999 η 

Οδηγία 99/93 για το πλαίσιο αξιοποίησης των Ηλεκτρονικών Υπογραφών και 

δηµοσιεύθηκε στις Εφηµερίδες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 19 Ιανουαρίου 

2000. 

Στην Ελλάδα η ενσωµάτωση της Οδηγίας αυτής στο ισχύον δίκαιο επιτεύχθηκε µε 

τη δηµοσίευση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 150/2001 (ΦΕΚ 125 Α/25.6.2001). 

Ασφάλεια Πληροφοριών 

Ασφάλεια συναλλαγών 

o Για τους εµπόρους 

Τον Ιούλιο του ’97, κάποιος στις ΗΠΑ κατόρθωσε µε κάποιο τρόπο να σπάσει 

τους κωδικούς µιας επιχείρησης και να στείλει ηλεκτρονικά µηνύµατα σε 

εκατοντάδες πελάτες που είχαν πραγµατοποιήσει αγορές µέσω των sites ESPN 

SportsZone and NBA.com, τα οποία δηµιουργήθηκαν από την Starwave. Ο 

"εισβολέας" ενηµέρωσε τους πελάτες ότι οι πιστωτικές τους κάρτες είχαν 

παραβιαστεί από τους υπολογιστές της επιχείρησης και περιλάµβανε τα 

τελευταία νούµερα του αριθµού τους ως απόδειξη. 

Αυτό το γεγονός αποδεικνύει ότι οι συναλλαγές δεν είναι απόλυτα ασφαλείς στο 

internet. Όσο όµως η διατάραξη των διαδικτυακών συναλλαγών βρίσκουν το 

φως της δηµοσιότητας, τόσο και περισσότεροι ερευνητές διχάζονται, αν και 

επικρατεί ότι οι συναλλαγές είναι πιο ασφαλείς στον Κυβερνοχώρο παρά στον 

φυσικό κόσµο.  

Αυτό συµβαίνει γιατί έχουν πραγµατοποιηθεί πολλές απάτες πιστωτικών καρτών 

από υπαλλήλους σε καταστήµατα λιανικών πωλήσεων που κρατούσαν τους 

αριθµούς των καρτών. Τα συστήµατα Η.Ε. αποµάκρυναν τον πειρασµό, 

κρυπτογραφώντας τους αριθµούς στους servers της εταιρίας.  

Για τους εµπόρους το Η.Ε. είναι πραγµατικά ασφαλέστερο, µιας και ένα 

κατάστηµα µπορεί να υποστεί κλοπή, να καεί ή να πληµµυρίσει. Η µόνη 

δυσκολία είναι να αποδείξει στους πελάτες ότι το Η.Ε. είναι πραγµατικά 

ασφαλές και γι’ αυτούς. 
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o Για τους πελάτες  

Οι πελάτες δεν το έχουν πιστέψει ακόµα, αλλά οι ειδικοί λένε ότι οι 

ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι ασφαλέστερες από τις συνηθισµένες αγορές 

µέσω πιστωτικής κάρτας.[ 63 ] Κάθε φορά που πληρώνει κάποιος σε ένα 

κατάστηµα, και πετάει την απόδειξη της πιστωτικής κάρτας γίνεται ελαστικός σε 

µια απάτη.  

Όµως στην έκδοση 2.0 (ή αργότερη) του Netscape Navigator ή του Microsoft 

Internet Explorer, οι συναλλαγές µπορούν να κρυπτογραφηθούν 

χρησιµοποιώντας Secure Sockets Layer (SSL), ένα πρωτόκολλο που δηµιουργεί 

µια ασφαλή σύνδεση σε ένα server, προστατεύοντας την διακινούµενη 

πληροφορία στο internet. Το SSL χρησιµοποιεί κρυπτογράφηση µε κοινό κλειδί, 

µια από τις ισχυρότερες µεθόδους κρυπτογράφησης, που κυκλοφορούν.Οι 

κατασκευαστές των browsers και οι εταιρίες πιστωτικών καρτών προωθούν ένα 

επιπλέον πρωτόκολλο ασφάλειας το Secure Electronic Transactions (SET). Το 

SET κωδικοποιεί τους αριθµούς πιστωτικών καρτών που βρίσκονται σε servers, 

έτσι ώστε µόνο οι τράπεζες και οι εταιρίες πιστωτικών καρτών να µπορούν να 

διαβάσουν τους αριθµούς αυτούς.  

Κανένα σύστηµα Η.Ε. δεν µπορεί να εγγυηθεί 100% προστασία της πιστωτικής 

κάρτας, αλλά είναι σίγουρα ασφαλέστερο από µια πιθανή διάρρηξη των 

χρηµάτων σου σε ένα κατάστηµα. 

Ασφάλεια των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εµπορίου 

Αν και η παρουσία των επιχειρήσεων στο internet έχει αυξηθεί και συνεχίζει να 

αυξάνεται µε τροµακτικό ρυθµό, η συντριπτική πλειοψηφία περιορίζεται στην 

παροχή πληροφοριών µάρκετινγκ-ενώ διστάζει να προχωρήσει στην 

πραγµατοποίηση πωλήσεων µέσα από το δίκτυο. Ο δισταγµός αυτός οφείλεται 

κυρίως στην ανησυχία για την ασφάλεια του δικτύου και των συναλλαγών που 

πραγµατοποιούνται µέσα από αυτό. Γνωστές περιπτώσεις «εισβολής» hacker στα 

αρχεία µεγάλων οργανισµών ή επιχειρήσεων, όπως στην περίπτωση της εταιρίας 

παροχής πρόσβασης Netcom, όπου µπόρεσαν να ξεγελάσουν όλα τα µέτρα 

ασφαλείας και να υποκλέψουν τους αριθµούς πιστωτικών καρτών των 

συνδροµητών, παίρνουν µεγάλη έκταση από τον τύπο και προκαλούν πανικό, 

εµποδίζοντας τις επιχειρήσεις να πάρουν την απόφαση για εφαρµογή του 

ηλεκτρονικού εµπορίου σε πλήρη κλίµακα (πραγµατοποίηση πωλήσεων µέσα από το 

δίκτυο).  
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Όµοια, η ανησυχία για την ασφάλεια της επικοινωνίας έχει κάνει πολλούς 

υποψήφιους καταναλωτές να διστάζουν να χρησιµοποιήσουν το δίκτυο για την 

πραγµατοποίηση πληρωµών. ∆εν υπάρχει ακόµη καµία αξιόπιστη µέθοδος για την 

παρεµπόδιση της υποκλοπής ευαίσθητων προσωπικών ή οικονοµικών πληροφοριών 

(π.χ. αριθµοί πιστωτικών καρτών, ιατρικό ιστορικό) καθώς αυτές ταξιδεύουν από 

κόµβο σε κόµβο του δικτύου. Οι συνέπειες της παρεµβολής ενός hacker µπορούν 

να εκτείνονται από την απλή καταστροφή ή δηµοσίευση των πληροφοριών, µέχρι 

την παραποίηση εγγράφων, την εξαπάτηση ή την άµεση κλοπή χρηµάτων.  

Γενικά το πρόβληµα της ασφάλειας των συναλλαγών στο ηλεκτρονικό εµπόριο έχει 

δυο συνιστώσες: την ασφαλή επικοινωνία και την πιστοποίηση της ταυτότητας του 

πελάτη. Η πρώτη συνιστώσα αντιµετωπίζεται µε διάφορα συστήµατα 

κρυπτογράφησης των µεταδιδόµενων στοιχείων (π.χ. µε µυστικό «κλειδί» ή µε ένα 

ζεύγος κλειδιών ένα ιδιωτικό και ένα δηµόσιο), που εξασφαλίζει ότι τα µηνύµατα 

δεν µπορούν να υποκλαπούν ούτε να παραποιηθούν. ∆ιάφορα σχήµατα 

κρυπτογράφησης χρησιµοποιούνται επίσης σε συστήµατα ηλεκτρονικών πληρωµών, 

ηλεκτρονικών επιταγών και πιστωτικών καρτών, όπως το σύστηµα SET. Η δεύτερη 

συνιστώσα (επιβεβαίωση της ταυτότητας του αποµακρυσµένου χρήστη) 

περιλαµβάνει διάφορες µεθόδους ελέγχου της ταυτότητας, από την πληκτρολόγηση 

ενός µυστικού κωδικού αριθµού ως τη χρήση ηλεκτρονικών κρυπτογραφηµένων 

καρτών αναγνώρισης (smart cards) ή βιοµετρικών στοιχείων, όπως τα δακτυλικά 

αποτυπώµατα, ώστε να επιτρέπεται  πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδοµένα µόνο σε 

εξουσιοδοτηµένα άτοµα.  

Ασφάλεια κόµβων: φίλτρα πρόσβασης  

Ένα φίλτρο πρόσβασης (firewall) είναι ένας ειδικός εξοπλισµός ή ένα σύστηµα 

λογισµικού που επιτρέπει µόνο σε εξωτερικούς χρήστες µε συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά την πρόσβαση σε ένα τοπικό δίκτυο ή κόµβο. Το φίλτρο συνήθως 

επιτρέπει στους εσωτερικούς χρήστες ελεύθερη πρόσβαση προς τα έξω, ενώ 

περιορίζει την εξωτερική πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο. Τα κριτήρια για το 

φιλτράρισµα των εξωτερικών χρηστών µπορούν να είναι τα ονόµατα των χρηστών, 

το µυστικό κλειδί τους (password), ή ακόµη η ηλεκτρονική διεύθυνση (IP-domain 

name) κάθε χρήστη. Για παράδειγµα, το φίλτρο πρόσβασης στον κόµβο µιας 

επιχείρησης µπορεί και επιτρέπει την πρόσβαση σε όλους τους χρήστες που 

προέρχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση µιας συνεργαζόµενης επιχείρησης.  

Ένα φίλτρο πρόσβασης ουσιαστικά δηµιουργεί ένα φραγµό ανάµεσα σε ένα 

ασφαλές σε ένα ασφαλές δίκτυο (το δίκτυο της επιχείρησης) και το εξωτερικό 

internet  (επισφαλές δίκτυο). Ο φραγµός εµποδίζει την πρόσβαση στο ασφαλές 
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δίκτυο από µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Ένα φίλτρο πρόσβασης δεν είναι µόνο 

µια συσκευή ή ένα λογισµικό, αλλά απαιτεί µια ολοκληρωµένη πολιτική ασφάλειας, 

που ορίζει τους κανόνες µε τους οποίους επιτρέπεται η πρόσβαση σε διάφορες 

κατηγορίες χρηστών. Με άλλα λόγια, ένα φίλτρο πρόσβασης υλοποιεί µια πολιτική 

ασφάλειας, επιτρέποντας  τον κεντρικό έλεγχο και την καταγραφή όλων των 

συνδέσεων του εσωτερικού δικτύου µε το εξωτερικό.  

Τα φίλτρα πρόσβασης έχουν φτάσει σε ένα καλό επίπεδο ωριµότητας, όπως 

αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι περισσότερες τράπεζες σήµερα χρησιµοποιούν 

τέτοια φίλτρα προσφέροντας στους πελάτες τους πληροφορίες για τους 

λογαριασµούς τους µέσω του internet.  

Ασφάλεια συναλλαγών  

Λόγω του αυξανόµενου ενδιαφέροντος επιχειρήσεων για την πραγµατοποίηση 

παραγγελιών και πληρωµών µέσα από το δίκτυο, η ασφάλεια των συναλλαγών είναι 

σήµερα αντικείµενο έντονης συζήτησης. Βασική προϋπόθεση για την τελική 

επιτυχία του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι η εµπιστοσύνη των πελατών στην 

αξιοπιστία και την προστασία των συναλλαγών από κάθε κίνδυνο υποκλοπής ή 

παραποίησης. Πράγµατι, η έλλειψη εµπιστοσύνης στην ασφάλεια δηµόσιων 

δικτύων, όπως το internet αποτελεί τον µεγαλύτερο φραγµό για µια µεγάλης 

κλίµακας αποδοχή του ηλεκτρονικού εµπορίου από τον κόσµο των επιχειρήσεων.  

Η αβεβαιότητα σε θέµατα ασφάλειας κάνει τους καταναλωτές να διστάζουν να 

δώσουν πληροφορίες πληρωµών, όπως αριθµούς πιστωτικών καρτών, µέσα από το 

internet. Η αστική ευθύνη (πραγµατική ή φανταστική) των προµηθευτών σε 

περίπτωση υποκλοπής τέτοιων πληροφοριών από «κατασκοπευτικά» προγράµµατα 

που µπορούν να διεισδύσουν σε οποιονδήποτε ενδιάµεσο κόµβο του δικτύου, κάνει 

επίσης πολλές επιχειρήσεις απρόθυµες να προχωρήσουν στην πραγµατοποίηση 

πωλήσεων µέσα από το internet, Έτσι, τόσο για να µετριαστούν οι φόβοι 

προµηθευτών και πελατών, όσο και για να προστατευτούν αποτελεσµατικά οι 

ευαίσθητες πληροφορίες που µεταδίδονται από δηµόσια δίκτυα, έχει αυξηθεί το 

ενδιαφέρον για θέµατα προστασίας των συναλλαγών. Εξακρίβωσης της 

αυθεντικότητας των µηνυµάτων, αλλά και προστασίας της ανωνυµίας.  
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Ασφάλεια Προσωπικού 

Η ασφάλεια στα εργασιακά καθήκοντα 

Σκοπός είναι η ελαχιστοποίηση των κινδύνων που µπορεί να προκληθούν από 

ανθρώπινο λάθος, κλοπή, απάτη ή κατάχρηση των εγκαταστάσεων του οργανισµού. 

Οι ευθύνες σχετικά µε την ασφάλεια των πληροφοριών θα πρέπει να αναλύονται 

κατά τη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού. Επιπλέον θα πρέπει να 

αναφέρονται µε σαφήνεια σε σχετικά συµβόλαια εργασίας, καθώς και να ελέγχεται 

η συµµόρφωση µε αυτές κατά τη διάρκεια εργασίας του κάθε µέλους του 

προσωπικού. Οι υποψήφιοι υπάλληλοι θα πρέπει να ελέγχονται, ειδικά αυτοί που 

πρόκειται να έχουν ευαίσθητες θέσεις. Όλοι οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες του 

οργανισµού θα πρέπει να υπογράφουν συµφωνητικό για τήρηση εχεµύθειας (non-

disclosure agreement). 

Οι ρόλοι και οι ευθύνες σχετικές µε την ασφάλεια στον οργανισµό, θα πρέπει να 

επεξηγούνται αναλυτικά στην πολιτική ασφάλειας. Εκτός από τα γενικά καθήκοντα 

ασφάλειας, θα πρέπει να περιλαµβάνονται και τα ειδικά καθήκοντα, σχετικά µε 

συγκεκριµένους πόρους ή την εκτέλεση ειδικών διαδικασιών. 

Φυσική και Περιβαλλοντική Ασφάλεια  

Ασφαλείς περιοχές 

Σκοπός είναι η αποτροπή µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και 

το πληροφοριακό σύστηµα της επιχείρησης. Οι κρίσιµης σηµασίας εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας δεδοµένων θα πρέπει να βρίσκονται σε ασφαλείς περιοχές, 

προστατευµένες από µια περίµετρο ασφάλειας και από τους κατάλληλους 

µηχανισµούς. Θα πρέπει να προστατεύονται φυσικά από µη εξουσιοδοτηµένη 

πρόσβαση, παρεµβολές και καταστροφή. Η παρεχόµενη προστασία θα πρέπει να 

είναι ανάλογη των κινδύνων. 

Περίµετρος φυσικής ασφάλειας 

Η φυσική προστασία µπορεί να επιτευχθεί µε τη δηµιουργία φυσικών εµποδίων 

γύρω από τις εγκαταστάσεις του οργανισµού. Το καθένα από τα εµπόδια δηµιουργεί 

και µια ζώνη περιµετρικής ασφάλειας, αυξάνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη συνολική 

ασφάλεια. Η επιχείρηση θα πρέπει να χρησιµοποιεί ζώνες ασφάλειας για την 

προστασία των χώρων που στεγάζουν το πληροφοριακό σύστηµά του. Η 

περίµετρος ασφάλειας λειτουργεί ως εµπόδιο, όπως ένας τοίχος, µια πόρτα µε 
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ηλεκτρονική κλειδαριά ή ένα γραφείο ελέγχου. Θα πρέπει να εξεταστούν οι 

ακόλουθες αρχές και µηχανισµοί: 

Η περίµετρος ασφάλειας θα πρέπει να είναι σαφώς καθορισµένη. 

Η περίµετρος ενός κτιρίου ή ενός site το οποίο στεγάζει τµήµατα του 

πληροφοριακού συστήµατος, θα πρέπει να είναι συµπαγής, δηλαδή να µην έχει 

κενά µέσω των οποίων θα είναι εύκολη κάποια παραβίαση. Για αυτό το σκοπό 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν συστήµατα συναγερµού, µπάρες, ηλεκτρονικές 

κλειδαριές κλπ. Η πρόσβαση στους διάφορους χώρους θα πρέπει να επιτρέπεται 

µόνο στο εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. 

Όπου κρίνεται απαραίτητο θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν ειδικές µπάρες οι οποίες 

θα καλύπτουν όλο το χώρο από το πάτωµα έως και το ταβάνι. Με αυτόν τον τρόπο 

θα είναι δυνατός και ο έλεγχος φωτιάς ή πληµµύρας. 

Όλες οι πυρασφαλείς πόρτες της περιµέτρου θα πρέπει να έχουν συναγερµό και να 

κλείνουν εντελώς. 

44..99  ΦΦρρααγγµµοοίί    κκααιι  ππρροοββλλήήµµαατταα  σσττηηνν  υυιιοοθθέέττηησσηη  ττοουυ  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  εεµµπποορρίίοουυ    

Η µέχρι σήµερα εµπειρία έχει δείξει ότι υπάρχει ένας αριθµός φραγµών στην 

υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εµπορίου. Μερικοί από αυτούς µπορούν να 

αντιµετωπίσουν µόνο σε εθνικό (ή διεθνές) επίπεδο, ενώ άλλοι συνδέονται µε τον 

τρόπο λειτουργίας κάθε συγκεκριµένης επιχείρησης. [64] 

Φραγµός Προβλήµατα 

Εµπιστοσύνη 
Αµφίβολη προστασία ιδιωτικών πληροφοριών, ασφάλεια 
πληροφοριών και εξακρίβωση της ταυτότητας του αποστολέα 
µηνυµάτων  

Πληρωµές Απουσία καθιερωµένων οικονοµικών φορέων και συστηµάτων για 
την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών πληρωµών και συναλλαγών  

Συµβατότητα 
Έλλειψη συµβατότητας και συνεργασιµότητας µεταξύ των 
συνιστωσών του ηλεκτρονικού εµπορίου, όπως η δηµοσίευση 
καταλόγων και τα συστήµατα πληρωµών  

Κλειδιά κρυπτογράφησης 
Η κρυπτογράφηση είναι η λύση για την ασφαλή επικοινωνία, αλλά 
δεν υπάρχει κανένα όργανο για τη διαχείριση (έκδοση, µοναδικότητα, 
πιστοποίηση, ανάκτηση) των κλειδιών κρυπτογράφησης  

Φόροι Οικονοµικοί φραγµοί του διεθνούς εµπορίου, όπως η επιβολή 
δασµών  

Πνευµατική ιδιοκτησία Η προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας στο internet είναι ένα 
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Φραγµός Προβλήµατα 
σηµαντικό πρόβληµα  

Προδιαγραφές ∆εν υπάρχει ενιαίο σώµα ανοικτών προδιαγραφών για τις εφαρµογές 
του ηλεκτρονικού εµπορίου  

Υποδοµή 
Υπάρχουν θεµελιώδη προβλήµατα στον τρόπο που το internet 
υποστηρίζει το ηλεκτρονικό εµπόριο, για παράδειγµα δεν είναι 
δυνατή η έκδοση αποδείξεων  

Νοµικό πλαίσιο 
Η νοµοθεσία που ρυθµίζει θέµατα του internet, όπως π.χ. τις 
ψηφιακές υπογραφές, είναι ανύπαρκτη, ασαφής ή εξαιρετικά 
πολύπλοκη  

Πρόσβαση σε πληροφορίες 
∆εν υπάρχει δυνατότητα ανεύρεσης ή πρόσβασης σε δε-δοµένα από 
πολλαπλές πηγές, µέσα από τη συνεργασία  
µηχανισµών αναζήτησης, καταλόγων, ευρετηρίων, κτλ  

Κάθετες αγορές Οι κάθετες αγορές που λειτουργούν αυτή τη στιγµή στο internet δεν 
έχουν φτάσει στην απαιτούµενη κρίσιµη µάζα για την ανάπτυξή τους  

Ολοκλήρωση ∆εν υπάρχει ολοκληρωµένη συνεργασία µε άλλους τύπους 
επιχειρηµατικών διαδικασιών  

Πιστοποίηση 
∆εν υπάρχει πιστοποίηση της καταλληλότητας προϊόντων ή 
υπηρεσιών, π.χ. αν ένα λογισµικό περιήγησης ιστοσελίδων µπορεί 
να λειτουργήσει για συγκεκριµένες χρήσεις  

Πλαστικές κάρτες 
Για να µπορέσει το ηλεκτρονικό εµπόριο να γενικευτεί θα πρέπει να 
υπάρξει τρόπος αυτόµατης χρήσης πιστωτικών και άλλων καρτών 
από τους καταναλωτές  

Ψηφιακές υπογραφές 
∆εν έχει διαδοθεί ανάµεσα στους χρήστες το σύστηµα των ψηφιακών 
υπογραφών (για την πιστοποίηση της ταυτότητας του αποστολέα) 
και η υποδοµή για τη χρήση του  

Επιχειρησιακά πρότυπα ∆εν υπάρχουν αποτελεσµατικά θεωρητικά πρότυπα για την επόµενη 
γενιά του ηλεκτρονικού εµπορίου  

∆ικαιολόγηση του κόστους 
∆εν υπάρχουν ακόµη ορατά αποτελέσµατα από µεγάλο αριθµό 
επιχειρήσεων, που να δείχνουν αύξηση των εσόδων ή µείωση του 
κόστους  

Εµπορικοί φραγµοί 
Προβλήµατα του διεθνούς εµπορίου, όπως περιορισµοί των 
εξαγωγών και αλληλοσυγκρουόµενες νοµοθεσίες διαφορετικών 
χωρών  

Απόδοση του δικτύου 
Υπάρχουν πολλές ανησυχίες για πιθανό κορεσµό του internet, και 
ιδιαίτερα των κύριων αρτηριών επικοινωνίας , λόγω της τροµακτικής 
αύξησης των χρηστών  

Ευθύνη των κόµβων Η νοµοθεσία για τις ευθύνες των εταιριών παροχής πρόσβασης στο 
internet βρίσκεται τώρα στο στάδιο της διαµόρφωσης  

διαχείριση του δικτύου 
∆εν υπάρχει δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης του δικτύου και της 
απόδοσης δραστηριοτήτων που συν-δέονται µε συναλλαγές και 
ηλεκτρονικό εµπόριο  

Υπηρεσίες υποδοµής ∆εν υπάρχουν υπηρεσίες και εφαρµογές για την υποστήριξη µιας 
µαζικής χρήσης του internet για ηλεκτρονικό εµπόριο  
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Φραγµός Προβλήµατα 

Περιορισµοί πρόσβασης 
Πολλά ενδοδίκτυα έχουν για λόγους ασφαλείας ειδικά «φίλτρα» 
(firewall), που δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε ιστοσελίδες µε 
έντονα αλληλενεργά στοιχεία, τα οποία όµως είναι πολύ 
συνηθισµένα σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εµπορίου  

Οργανωτική δοµή 
Η οργανωτική δοµή των επιχειρήσεων θα πρέπει να υποστεί µια 
σηµαντική αναθεώρηση, ώστε να µπορέσει να ενσωµατώσει τις 
δραµατικές αλλαγές που φέρνει το ηλεκτρονικό εµπόριο  

Κατάλληλο προσωπικό 
Το προσωπικό που συνδυάζει διοικητικές ικανότητες και τεχνικές 
γνώσεις για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι ακόµη 
αρκετά δύσκολο να βρεθεί  

Πολιτισµός Υπάρχουν αρκετοί πολιτισµικοί φραγµοί στη χρήση του internet για 
το ηλεκτρονικό εµπόριο  

Στρατηγική 
Για την αποτελεσµατική χρήση του ηλεκτρονικού εµπορίου θα 
απαιτηθεί µια αναθεώρηση τόσο της στρατηγικής όσο και των 
λειτουργικών διαδικασιών µιας επιχείρησης  

Προσωρινή τακτική Ένα συχνό πρόβληµα είναι ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο δεν θεωρείται 
ως στρατηγική επιλογή, αλλά ως ένα εργαλείο µε προσωρινή αξία  

Απάτη 
Το internet έχει τη φήµη ότι είναι εξαιρετικά ευάλωτο στις και ατόµων 
(hacker) µε ειδικές γνώσεις πάνω στην επικοινωνία ηλεκτρονικών 
υπολογιστών  

Χρηστικότητα 
Ο σχεδιασµός και ο τρόπος χρήσης των περισσότερων ιστοσελίδων 
δεν ευνοεί το ηλεκτρονικό εµπόριο από την άποψη της δυνατότητας 
πραγµατοποίησης πωλήσεων ή αγορών  

υπερβολές 
Πολλές επιχειρήσεις κινδυνεύουν να παγιδευτούν από τις υπερβολές 
της διαφήµισης και να καλλιεργήσουν µη ρεαλιστικές προσδοκίες για 
το ηλεκτρονικό εµπόριο  
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55..11..  ΣΣττοοιιχχεείίαα  εεµµπποορριικκήήςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  

Για την ανάλυση της εφαρµογής του Η.Ε. στην Ελλάδα, κρίνεται απαραίτητο να 

παρατεθούν στην αρχή µερικά γενικά στοιχεία που εµφανίζουν την εικόνα του 

εµπορίου στην Ελλάδα.Συγκεκριµένα να ληφθούν υπόψη οι εξής µεγάλες 

κατηγορίες :  

• Λιανικό Εµπόριο  

• Χονδρικό Εµπόριο  

• Εξωτερικό Εµπόριο (Εισαγωγές/Εξαγωγές)  

Εφόσον προσδιοριστούν οι στόχοι που αφορούν σε συγκεκριµένους τοµείς όπου 

πρέπει να αναληφθούν δράσεις µε έργα εθνικής εµβέλειας, χρηµατοδοτούµενα κτλ 

θα πρέπει να διερευνηθούν και οι απαραίτητες αλλαγές στο επιχειρηµατικό 

περιβάλλον, την οργάνωση των επιχειρήσεων, τις συγκεκριµένες αλυσίδες αξίας, τις 

ευφυείς οργανώσεις κτλ. Το Λιανικό Εµπόριο είναι ένα µεγάλο τµήµα του λεγόµενου 

B2C. Θα ήταν χρήσιµο στους εκπροσώπους των κλάδων να αναλύσουν περισσότερο 

τις επιπτώσεις που αναµένουν µε την ενδεχόµενη εισαγωγή του ΗΕ και τα 

Επιχειρηµατικά τους Σχέδια προς την κατεύθυνση αυτή.Οπως φαίνεται και στο 

παρακάτω σχήµα , το Λιανικό εµπόριο κατέχειτο 86% της ελληνικής αγοράς. 
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Σχήµα 5-1.  τµηµατοποίηση των επιχειρήσεων της ελληνικής αγοράς 
 

Ο συντριπτικός αριθµός εµπορικών επιχειρήσεων (98%) απασχολεί κάτω από 9 

άτοµα. Ακόµη ∆ηλαδή µόνο 2.000 επιχειρήσεις απασχολούν πάνω από 9 άτοµα και 

213.000 λιγότερα από 9. 

 

 

Σχήµα 5-2. Κρίσιµη Μάζα χρηστών. 
 

Στο σχήµα 2 φαίνεται από την µια µεριά η αριθµητική υπεροχή των σηµείων 

(πιθανής) πρόσβασης στο internet από τα κινητά τηλέφωνα και την τηλεόραση. 

Στην κινητή τηλεφωνία το ποσοστό των WAP συσκευών είναι  µικρό. Τα επόµενα 
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χρόνια θα συµπέσει η πλήρης αναβάθµιση των υποδοµών µε τις νέες τεχνολογίες 

(GPRS, G3) που θα διαρκέσει για αρκετό διάστηµα µέχρι να υπάρχει ραγδαία 

αύξηση και επίτευξη κρίσιµης µάζας για το M-commerce.  

Στην ψηφιακή τηλεόραση οι αριθµοί είναι ακόµη πολύ µικροί (περίπου 200.000) και 

η καθυστέρηση προτύπων και διαλειτουργικότητας θα επιβραδύνει επίσης την 

µαζική χρήση των τηλεοράσεων µε τους σχετικούς αποκωδικοποιητές για πρόσβαση 

στο internet.   

Η ανάπτυξη της κρίσιµης µάζας των Ελλήνων χρηστών είναι βέβαια µέρος στον 

προβληµατισµό της ανάπτυξης του ΗΕ αν και, όπως προκύπτει από τα παραπάνω 

σηµεία, τα µεγέθη της «αγοράς» δεν εξαντλούνται στους Έλληνες του Ελλαδικού 

χώρου.[65] 

55..22..  HH  χχρρήήσσηη  ννέέωωνν  ΤΤεεχχννοολλοογγιιώώνν  ΠΠλληηρροοφφοορριικκήήςς  &&  ΕΕππιικκοοιιννωωννιιώώνν  ((ΤΤΠΠΕΕ))  ααππόό  ττιιςς  
ΜΜιικκρροοµµεεσσααίίεεςς  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ((ΜΜΜΜΕΕ))  ––  ΈΈρρεευυνναα  σσεε  δδεείίγγµµαα  11..880000  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν    

Το Ε∆ΕΤ (Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας-http://www.grnet.gr/) 

παρουσίασε τα αποτελέσµατα της ερευνας που διενήργησε (α τρίµηνο 2002) µε 

στόχο την διερεύνηση της διάδοσης & χρήσης Η/Υ, internet, κινητής τηλεφωνίας & 

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

πρόθεσης για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών.[66]  

Τα αναλυτικά αποτελέσµατα της έρευνας που προέκυψαν είναι :  

Βασικά συµπεράσµατα της έρευνας για το σύνολο των ΜΜΕ µεγέθους 1 – 

250 ατόµων [67] 

Το 34,2% των ΜΜΕ κάνει χρήση Η/Υ, το 10,3% διαθέτει και Εσωτερικό 

∆ίκτυο ∆εδοµένων και το 36% διαθέτει FAX. To σύνολο των ΜΜΕ που 

διαθέτουν Η/Υ υπολογίζεται σε 173.903 επιχειρήσεις και κυριότεροι λόγοι χρήσης 

Η/Υ είναι ο Αυτοµατισµός Γραφείου (64%) και οι Εµπορικές Εφαρµογές (44%). 

Κυριότερα τµήµατα χρήσης Η/Υ είναι το Λογιστήριο (51%) και οι Πωλήσεις 36%. Ο 

µέσος όρος χρηστών Η/Υ ανά επιχείρηση είναι δύο.  

Το 15,4% των ΜΜΕ κάνει χρήση internet. Ο συνολικός αριθµός ΜΜΕ µε 

σύνδεση internet υπολογίζεται σε 78.256.  Κυριότεροι λόγοι χρήσης internet είναι η 

Ενηµέρωση (87%) και Χρήση e-mail (75%). Το ποσοστό των ΜΜΕ που διαθέτουν 

παρουσία στο internet  είναι 4% (3% µε Ιστοσελίδα, 1% µε Εταιρικό Κόµβο) και ο 

συνολικός αριθµός τους υπολογίζεται σε περίπου 16.000 επιχειρήσεις. Το ποσοστό 
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των ΜΜΕ που χρησιµοποιεί internet για ηλεκτρονικές συναλλαγές  ανέρχεται σε 

περίπου 2% τόσο για τις αγορές όσο και για τις πωλήσεις. Ο µέσος χρόνος 

σύνδεσης στο internet είναι 2,2 έτη, ενώ το 50% των ΜΜΕ έχει σύνδεση λιγότερο 

από 1,5 έτη. Το 44% των ΜΜΕ  έχει σύνδεση τύπου ISDN, ενώ το 27% έχει 

σύνδεση Dial-up. Ο µέσος όρος Συνδροµών internet ανά επιχείρηση είναι 1,1, ενώ ο 

µέσος όρος χρηστών internet ανά επιχείρηση είναι δύο. Το 45% των MME που 

διαθέτουν Η/Υ κάνουν και χρήση internet.   

Το 8% των ΜΜΕ διαθέτει εταιρικό κινητό τηλέφωνο.  O µέσος αριθµός 

κινητών τηλεφώνων ανά ΜΜΕ που διαθέτει εταιρικά κινητά είναι 3,5 τηλέφωνα. 

Κυριότερα τµήµατα χρήσης είναι το Πωλήσεων/Εµπορικό (41%) και της ∆ιοίκησης 

(37%). Το 43% δηλώνει σύνδεση Cosmote, το 41% σύνδεση Panafon, το 34% 

σύνδεση Telestet.   

Τα ποσοστά των ΜΜΕ που διαθέτουν εξειδικευµένα συστήµατα 

πληροφορικής (ERP, ASP, ή CRM) ή σύνδεση µε Μarket Places είναι κάτω 

από το 1%.   

Ένα 8% των ΜΜΕ είχε συµµετοχή των εργαζοµένων σε ενδοεπιχειρησιακά 

προγράµµατα για χρήση νέων ΤΠΕ στο παρελθόν, ενώ ένα 10% θα έχει στο 

µέλλον.  

Το 94% των ερωτωµένων που απάντησαν στην Έρευνα  ανήκε στο Τµήµα 

της Γενικής ∆ιεύθυνσης, εκ των οποίων το 85% ήταν ιδιοκτήτες και το 8% 

Γενικοί ∆/ντές. Η µέση ηλικία των ερωτωµένων ήταν 41 ετών (το 54% ≤ 40 ετών), 

από τους οποίους το 56% δήλωσε Βασικό επίπεδο εκπαίδευσης, το 28% Ανώτερο, 

και το 16% Κατώτερο.  

Το 50% των ερωτωµένων της Έρευνας θεωρεί ότι ο βαθµός χρήσης και 

αξιοποίησης του διατιθέµενου εξοπλισµού από τους υπαλλήλους είναι 

πολύ καλός, ενώ το 35% τον θεωρεί µέτριο. Το 51% των ερωτωµένων θεωρεί 

ότι ο βαθµός χρήσης γνώσεων και δεξιοτήτων ως προς τους Η/Υ από τους 

υπαλλήλους είναι πολύ καλός, ενώ το 33% τον θεωρεί µέτριο. Από τις 

επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν Ηλεκτρονικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, το 42% θεωρεί 

ότι η υπηρεσία κατάθεσης ΦΠΑ είναι πολύ καλή, το 31% µάλλον καλή και το 12% 

µέτρια.  

Στο σύνολο των εργαζοµένων το 62% είναι άντρες και το 38% γυναίκες. Ο 

µέσος όρος ηλικίας των εργαζοµένων είναι 39 ετών (το 69% ≤ 40), από τους 
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οποίους το 57% έχει Βασικό επίπεδο εκπαίδευσης,  το 23% Ανώτερο και το 20% 

Κατώτερο.  

To 27% των ερωτωµένων θεωρεί ως σηµαντικότερο πρόβληµα για την 

εισαγωγή νέων ΤΠΕ στις ΜΜΕ την Έλλειψη Γνώσεων και της 

Προσαρµογής. Ιδιαίτερα µεγάλο ποσοστό (45%) δηλώνει ότι δεν υπάρχει κανένα 

πρόβληµα (ακόµα και για τους µη-κατόχους ΤΠΕ το ποσοστό αυτό είναι 40%), ενώ 

ένα ποσοστό 19% δηλώνει ∆Ξ/∆Α.   

Το 32% των ερωτωµένων θεωρεί ως βασικότερο τοµέα που χρειάζεται 

υποστήριξη τον τοµέα της Εκπαίδευσης/Επιµόρφωσης, ενώ το ποσοστό που 

θεωρεί  ότι κανένας τοµέας δεν χρειάζεται υποστήριξη είναι 29% και το ποσοστό 

που απαντά ∆Ξ/Α∆ είναι 23%. Ένα 10% θεωρεί ότι χρειάζεται υποστήριξη σε 

κάποιο συγκεκριµένο τοµέα της επιχείρησης και άλλο ένα 10% στον τοµέα της 

χρηµατοδότησης/επιδότησης.  

Χρήση Η/Υ και internet κατά Μέγεθος, Κλάδο και Περιφέρεια  

Τα ποσοστά των ΜΜΕ στο σύνολο των επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν Η/Υ και 

Ιnternet είναι 35% και 15% αντίστοιχα. Σηµαντικοί συντελεστές διαφοροποίησης 

των ποσοστών αυτών είναι το µέγεθος της επιχείρησης, ακολουθεί ο κλάδος 

δραστηριότητας και τέλος και σε µικρότερο βαθµό η διοικητική περιφέρεια. Στα 

διαγράµµατα που ακολουθούν τα κίτρινα bars παρουσιάζουν το ποσοστό της 

σχετικής οµάδας ΜΜΕ στη βάση, τα µπλε το ποσοστό της χρήσης Η/Υ, τα κόκκινα 

το ποσοστό χρήσης internet, ενώ τα πράσινα την αναλογία των ΜΜΕ που διαθέτουν 

Η/Υ και κάνουν και χρήση internet. To πρώτο ποσοστό ( κίτρινο ) δείχνει το 

σχετικό µέγεθος της οµάδας στον σύνολο των ΜΜΕ, ενώ το τελευταίο (πράσινο) 

την σχετική διείσδυση της χρήσης internet στις ΜΜΕ που έχουν ήδη Η/Υ. Τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθµού χρήσης Η/Υ.[68]  
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Μέγεθος επιχείρησης   

 

Οι επιχειρήσεις ενός ατόµου αποτελούν το 39% του συνόλου και έχουν τα 

µικρότερα ποσοστά χρήσης, µε 24% για τους Η/Υ και 10% για το internet. Οι 

επιχειρήσεις 1-5 ατόµων αποτελούν πάνω από το 95% του συνόλου των ΜΜΕ στην 

Ελλάδα και τα ποσοστά χρήσης της κατηγορίας αυτής είναι κάτω των συνολικών 

µέσων όρων (32% χρήση Η/Υ, 14% χρήση internet).   

Οι επιχειρήσεις 6-10 ατόµων αποτελούν περίπου το 3% των ΜΜΕ και έχουν 

ποσοστά χρήσης Η/Υ και internet 71% και 35% αντίστοιχα. Οι επιχειρήσεις 11+ 

ατόµων αποτελούν περίπου το 3% των ΜΜΕ και έχουν ποσοστά χρήσης Η/Υ και 

internet 87% και 61% αντίστοιχα.  

Συγκριτικά στοιχεία µε την ΕΕ υπάρχουν µόνο σε σχέση µε το µέγεθος, και αυτό 

µόνο για τις επιχειρήσεις από 11-250 ατόµων. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του 

‘Εuropean Community survey on e-commerce, 2001’, Εurostat, τον Ιούνιο του 2001 

για επιχειρήσεις µεγαλύτερες των 10 ατόµων τα ποσοστά χρήσης για ΤΠΕ και 

internet στην Ελλάδα ήταν αντίστοιχα 84% και 54%. Τα στοιχεία αυτά 

υποδηλώνουν αύξηση στις µεγαλύτερες ΜΜΕ στην Ελλάδα κατά 3 ποσοστιαίες 

µονάδες στη χρήση Η/Υ και κατά 7 ποσοστιαίες µονάδες στη χρήση internet σε 

περίπου µισό χρόνο. Τον Ιούνιο του 2001 στις 11 υπόλοιπες χώρες της ΕΕ για τις 

οποίες δηµοσιεύτηκαν στοιχεία, το ποσοστό χρήσης ΤΠΕ κυµαινόταν από 86% 

(Ιταλία) έως 98% (Φιλανδία), δηλ. η διακύµανση είχε εύρος µόνο 12 ποσοστιαίων 

µονάδων.   
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Την ίδια χρονική περίοδο το ποσοστό χρήσης internet κυµαινόταν από 54% 

(Λουξεµβούργο) έως 91% (Φιλανδία), δηλ. παρουσίαζαν µεγαλύτερο εύρος. Από τις 

υπόλοιπες χώρες δύο είχαν χρήση 62% (Ολλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο), η Ισπανία 

66%, 2 χώρες γύρω στο 70% (Ιταλία, Νορβηγία), 4 χώρες µεταξύ 80% -90% 

(Αυστρία, Γερµανία, ∆ανία, Σουηδία).  

Ενώ οι ΜΜΕ µεγαλύτερες των 10 ατόµων φαίνεται να συγκλίνουν στη χρήση Η/Υ 

και internet µε τις αντίστοιχες ΜΜΕ της ΕΕ, παρουσιάζεται σηµαντική υστέρηση 

στις ΜΜΕ µικρότερες των 10 ατόµων και ιδιαίτερα στην κατηγορία 1-5 ατόµων, µε 

ιδιαίτερα µεγάλο χάσµα και µέσα στην Ελλάδα. Συγκριτικά στοιχεία στο σύνολο 19 

Ευρωπαϊκών χωρών για ΜΜΕ µικρότερες των 10 ατόµων παρουσιάζονται στο ‘2001 

ΕNSR survey on SMEs’. Σύµφωνα µε την έρευνα αυτή  τον Αύγουστο του 2001, οι 

διαφορές στην χρήση Η/Υ και internet µεταξύ των MΜE µεγέθους από 0-9 

υπαλλήλους και αυτών µε περισσότερους των 10 υπαλλήλων ήταν της τάξης των 

11-12 ποσοστιαίων µονάδων, δηλ. 1:1,1. Στην Ελλάδα οι αντίστοιχες διαφορές είναι 

τάξεις µεγέθους, δηλ. 1:2,5 για τους Η/Υ και 1:4 για το internet.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση 

µεταξύ των µικρότερων ΜΜΕ (1-10 ατόµων) και των µεγαλύτερων ΜΜΕ (11+ 

ατόµων) και στον βαθµό παρουσίας στο internet (µε ιστοσελίδα ή κόµβο).  Οι ΜΜΕ 

των 11+ ατόµων έχουν ποσοστό παρουσίας στο Ιnternet 39%, ενώ οι µικρότερες 

των 10 ατόµων 2,6%. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και από την έρευνα 

Εurostat στην οποία ο βαθµός παρουσίας των µεγαλύτερων ΜΜΕ στην Ελλάδα ήταν 

28%, στοιχείο το οποίο υποδηλώνει ότι ο βαθµός παρουσίας των µεγαλύτερων 

ΜΜΕ στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά  11 ποσοστιαίες µονάδες από τον Ιούνιο του 

2001. Σύµφωνα µε την ίδια πηγή το ποσοστό παρουσίας στο Ιnternet (µε ιδία 

ιστοσελίδα) των ΜΜΕ πάνω των 11 ατόµων τον Ιούνιο του 2001 κυµαίνονταν από 

6% (Ισπανία) έως 67% (Σουηδία). Aπό τις  υπόλοιπες χώρες η Ιταλία είχε 9%, 2 

χώρες είχαν µεταξύ 30%-40% (Ολλανδία, Λουξεµβούργο), 2 χώρες µεταξύ 40%-

50% (Νορβηγία, Ηνωµένο Βασίλειο) και 4 χώρες µεταξύ 50%-65% (Αυστρία, 

Γερµανία, ∆ανία, Φιλανδία).  
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Κλάδος ∆ραστηριότητας  

 

  

Ο κλάδος ∆ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας έχει τα µεγαλύτερα ποσοστά χρήσης Η/Υ 

(81%) και internet (43%), ενώ τα χαµηλότερα ποσοστά έχει ο κλάδος 

Ξενοδοχεία/Εστιατόρια (Η/Υ 8% και internet 4%).    

Στους κλάδους µε µεγαλύτερη χρήση από τους µέσους όρους περιλαµβάνονται η 

∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, οι Κατασκευές και οι Μεταφορές/Επικοινωνίες.  

Στους κλάδους µε µικρότερη χρήση από τους µέσους όρους περιλαµβάνονται εκτός 

από τα Ξενοδοχεία/Εστιατόρια, η Μεταποίηση (εκτός της χρήσης internet που είναι 

17%) και το Εµπόριο. Το Εµπόριο αποτελεί τον µεγαλύτερο κλάδο των ΜΜΕ µε 

ποσοστό στη βάση 44%, ενώ το ποσοστό χρήσης Η/Υ είναι 28% και του internet 

9%. 

∆ιοικητική Περιφέρεια  

Τα ποσοστά χρήσης κατά περιφέρεια παρουσιάζουν µικρότερες διακυµάνσεις από 

ότι κατά µέγεθος και κατά κλάδο, και αντικατοπτρίζουν τις διαφορές στη σύνθεση 

των δύο πρώτων παραγόντων.   

Η Ν. Αθηνών έχει τα µεγαλύτερα ποσοστά χρήσης (43% Η/Υ και 23% internet), 

ενώ τα Ιόνια Νησιά τα µικρότερα (21% Η/Υ και 9% Ιnternet). Οι υπόλοιπες 

νοµαρχίες Αττικής (Πειραιάς, ∆. Αττική, Α. Αττική) έχουν ποσοστά µικρότερα του 
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µέσου όρου για τους Η/Υ (33%-32%) και ποσοστά κοντά στον µέσο όρο για το 

internet (16%-13%).  

H Kρήτη, το Ν. Αιγαίο, και η Α. Μακ/νία Θράκη έχουν ποσοστά χρήσης Η/Υ 

µεγαλύτερα από τον µέσο όρο (40%, 39% και 35% αντίστοιχα), ενώ τα αντίστοιχα 

ποσοστά χρήσης  internet είναι 19%, 13% και 10%. Το Βόρειο Αιγαίο ενώ 

βρίσκεται  στην τρίτη θέση πριν το τέλος, µε 26% χρήση Η/Υ, έχει 21% χρήση 

internet και παρουσιάζει τον µεγαλύτερο λόγο χρήσης internet /χρήση Η/Υ, ίσο µε 

81% (έναντι 45% µέσο όρο).  

 

  

Προοπτικές ανάπτυξης χρήσης Η/Υ και Internet κατά Μέγεθος, 
Κλάδο και Περιφέρεια   

Το ποσοστό των ΜΜΕ που σκοπεύουν να αγοράσουν Η/Υ ανέρχεται σε 12,8% 

(περίπου 65.000 επιχειρήσεις). Από τις επιχειρήσεις αυτές:  

Το 60% σκοπεύει να αγοράσει Η/Υ τους επόµενους 12 µήνες ( 39.000 επιχειρήσεις) 

Το 26% σκοπεύει να αγοράσει Η/Υ µετά από 12 µήνες (17.000 επιχειρήσεις), ενώ 

το άλλο 14% δεν δήλωσε χρόνο απόκτησης . 
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Από την εξέταση των αναλυτικών στοιχείων κατά κλάδο, απασχόληση και 

περιφέρεια προκύπτει ότι υπάρχει τάση µείωσης των αντίστοιχων χασµάτων που 

παρατηρήθηκαν στην κατοχή Η/Υ.  

Οι κατηγορίες των 2-10 ατόµων έχουν ποσοστά πρόθεσης πάνω από το µέσο όρο, 

ενώ η κατηγορία των 11+ βρίσκεται κάτω από τον µέσο όρο και στην τελευταία 

θέση µε 9%. Ιδιαίτερη προσοχή θέλει όµως το γεγονός ότι και η κατηγορία του 1 

ατόµου (το 29% της βάσης)  βρίσκεται κάτω από τον µέσο όρο µε 11%.  

 

  

Οι κλάδοι του Εµπορίου, Μεταποίησης και Ξενοδοχεία/Εστιατόρια που κατείχαν τις 

τελευταίες θέσεις κάτω από τον µέσο όρο στην κατοχή Η/Υ, είναι οι τρεις 

κατηγορίες που βρίσκονται πάνω από τον µέσο όρο στην πρόθεση αγοράς Η/Υ. Ο 

κλάδος ∆ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας βρίσκεται στην τελευταία θέση, γεγονός 

που οφείλεται στο ότι ο κλάδος βρισκόταν ήδη σε επίπεδα ωριµότητας µε 81% 

κατοχή Η/Υ.  
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Σε περιφερειακό επίπεδο 5 περιοχές που βρίσκονταν κάτω από τον µέσο όρο του 

ποσοστού κατοχής πέρασαν στις περιοχές µε ποσοστό πρόθεσης µεγαλύτερο του 

µέσου όρου, ενώ η Αττική συνολικά βρίσκεται στην προτελευταία θέση µε 8%. Το 

γεγονός αυτό οφείλεται εν µέρει στο σχετικά υψηλότερο ποσοστό της Ν. Αθήνας 

στη κατοχή, αλλά υποδηλώνει επίσης ότι τα ποσοστά πρόθεσης αγοράς για τον 

Πειραιά, ∆. & Α. Αττική βρίσκονται σε χαµηλά επίπεδα, παρά τα χαµηλότερα του 

µέσου όρου ποσοστά κατοχής που έχουν.  
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Το ποσοστό των ΜΜΕ που σκοπεύουν να αποκτήσουν σύνδεση internet 

ανέρχεται σε 9% (περίπου 46.000 επιχειρήσεις).   

Από τις επιχειρήσεις αυτές: Tο 70% σκοπεύει να συνδεθεί στους επόµενους 12 

µήνες (32.000 επιχειρήσεις), ενώ το 7% σκοπεύει να αγοράσει Η/Υ µετά από 12 

µήνες     (3.200 επιχειρήσεις), ενώ το άλλο 23% δεν δήλωσε χρόνο σύνδεσης  

Από την εξέταση των αναλυτικών στοιχείων κατά κλάδο, απασχόληση και 

περιφέρεια δεν φαίνεται να υπάρχει ακόµα τάση µείωσης των αντίστοιχων 

χασµάτων αντίστοιχη αυτής που υπάρχει για την απόκτηση Η/Υ. Ποσοστά πρόθεσης 

σύνδεσης internet µεγαλύτερα από τον µέσο όρο έχουν σε γενικές γραµµές αυτές οι 

επιχειρήσεις που παρουσίαζαν µεγαλύτερα  ποσοστά κατοχής Η/Υ και σύνδεσης 

internet, γεγονός που υποδηλώνει ότι µεγαλύτερα του µέσου όρου ποσοστά 

πρόθεσης σύνδεσης internet έχουν οι µέχρι τώρα πιο ‘ώριµες’ τεχνολογικά ΜΜΕ.  

Προβλήµατα εισαγωγής νέων ΤΠΕ και τοµείς που έχουν ανάγκη 
υποστήριξης   

Από  την ανάλυση των απαντήσεων των επιχειρήσεων στα προβλήµατα εισαγωγής 

νέων τεχνολογιών, δεν προέκυψαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις  στην ιεράρχηση 

και στις αποκλίσεις από τους αντίστοιχους µέσους όρους τόσο σε σχέση µε το 

µέγεθος όσο και µε τον κλάδο των επιχειρήσεων.  

 

Ως σηµαντικότερο πρόβληµα για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών αναδείχθηκε µε 

27% το πρόβληµα της έλλειψης γνώσεων και προσαρµογής.  
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Ιδιαίτερα µεγάλο είναι το ποσοστό (45%) που δηλώνει ότι δεν υπάρχει κανένα 

πρόβληµα (ακόµα και για τους οι µη-κάτοχους ΤΠΕ το ποσοστό αυτό είναι 40%), το 

οποίο µαζί µε το 19% που δηλώνει ∆Ξ/∆Α φθάνει το 64%. Επίσης ένα 6% δηλώνει 

ότι δεν χρειάζεται ΤΠΕ. Το σηµαντικό αυτό ποσοστό µπορεί να υποδηλώνει την 

γενικότερη άγνοια της συντριπτικής πλειοψηφίας των ΜΜΕ σχετικά µε τις ΤΠΕ. Στις 

χώρες µε πιο ανεπτυγµένη χρήση ΤΠΕ µεταξύ των κυρίαρχων προβληµάτων που 

αναγνωρίζονται από τις ΜΜΕ είναι θέµατα όπως ασφάλεια, έλλειψη εξειδικευµένου 

προσωπικού, ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων, νοµικό πλαίσιο συναλλαγών κα.  

 

 

Βασικότερος τοµέας που χρειάζεται υποστήριξη θεωρείται µε 32% των απαντήσεων 

ο τοµέας της εκπαίδευσης/επιµόρφωσης, γεγονός που βρίσκεται σε αντιστοιχία µε 

το βασικότερο πρόβληµα εισαγωγής που είναι οι γνώσεις/προσαρµογή.  

Όπως και προηγουµένως το ποσοστό που θεωρεί ότι κανένας τοµέας δεν χρειάζεται 

υποστήριξη είναι µεγάλο (29%) και µαζί µε την απάντηση ∆Ξ/∆Α (23%) ξεπερνά το 

50%.  

 Ένα 10% των ΜΜΕ θεωρεί ότι χρειάζεται υποστήριξη σε κάποιο συγκεκριµένο 

τοµέα της επιχείρησης και άλλο ένα 10% στον τοµέα της 

χρηµατοδότησης/επιδότησης. 
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55..33..  ΘΘεεσσµµιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  κκααιι  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  εεππιιχχεειιρρεείίνν  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ––  
ΑΑλλλληηλλεεππίίδδρραασσηη  κκααιι  ππρροοοοππττιικκέέςς    

Ένας από τους σηµαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες που συντέλεσε στην 

συρρίκνωση της ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας ήταν αναµφισβήτητα η έλλειψη 

ξεκάθαρων νοµοθετικών ρυθµίσεων αναφορικά σε ζωτικά θέµατα του ∆ιαδικτύου. 

Το γεγονός αυτό προκάλεσε ανασφάλεια δικαίου, πράγµα που, όχι µόνον φόβισε 

το, ούτως ή άλλως διστακτικό, καταναλωτικό κοινό, αλλά οδήγησε και στην 

αναδίπλωση των εταιριών που επιχείρησαν να πρωτοπορήσουν στον συγκεκριµένο 

χώρο.[69] 

Η ίδια η φύση του ∆ιαδικτύου είναι η αιτία που προκάλεσε το µεγάλο αυτό νοµικό 

κενό. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του όπως (ενδεικτικά) η καθολικότητα του που 

απεµπολεί κάθε έννοια εδαφικότητας και δηµιουργεί µια νέα παγκόσµια αγορά, η 

αποϋλοποίηση όλων των εµπράγµατων στοιχείων, η παρεµβολή της τεχνολογίας σε 

όλο το φάσµα των συναλλαγών (εµπορικών και µη), εµποδίζουν την ολοκληρωτική 

εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας και την επίκληση της νοµολογίας στις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές. Άρα χωρίς να καθίστανται πλήρως ανενεργείς οι 

ισχύουσες νοµικές διατάξεις, οι περισσότερες από αυτές δεν είναι σε θέση να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες και στις τεχνικές προδιαγραφές του κυβερνοχώρου µε 

αποτέλεσµα να δηµιουργείται σύγχυση στις ψηφιακές συναλλαγές.  

 ∆εδοµένου ότι το νοµικό αυτό ζήτηµα χρήζει συνολικής θεώρησης, αποσαφήνισης 

και καταγραφής µε την συµµετοχή όχι µόνον εξειδικευµένων νοµικών αλλά και 

εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων και των καταναλωτών για τα παρακάτω 

θέµατα:  

• Καταγραφή της ελληνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας σχετικά µε το 

ηλεκτρονικό επιχειρείν.  

• Μελέτη και σχολιασµός των σηµαντικότερων νοµικών ζητηµάτων που 

αναφύονται από τις ίδιες τις συναλλαγές όπως: αποδειξιµότητα (π.χ 

ηλεκτρονικές υπογραφές, ισχύς εγγράφων κ.α) εγκυρότητα συµβάσεων, 

επίλυση διαφορών, συστήµατα πληρωµών, ευρύτερη ασφάλεια (π.χ 

προσωπικά δεδοµένα, ανεπιθύµητη παρεµβολή τρίτου στις συναλλαγές, 

domain names κ.α), προστασία καταναλωτή κλπ.  

• Καταγραφή προτεινόµενων βέλτιστων νοµικών πρακτικών προς τις 

επιχειρήσεις που ασκούν ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα.  
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• Προτάσεις για ένα συνολικό νοµικό πλαίσιο που θα διέπει και θα εξασφαλίζει 

τα βασικότερα, κατά την κρίση της οµάδας, νοµικά ζητήµατα του e-

commerce 

• Κωδικοποιηµένη παρουσίαση (Οδηγός) του θεσµικού πλαισίου που διέπει τις 

επιµέρους πτυχές του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Ελλάδα και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

• Κωδικοποιηµένη παρουσίαση βέλτιστων νοµικών πρακτικών προς 

επιχειρήσεις που ασκούν ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα.  

• Προτάσεις προς φορείς της Πολιτείας που νοµοθετούν σε θέµατα σχετικά µε 

το ηλεκτρονικό επιχειρείν. 

Αποτελέσµατα 

Τα αποτελέσµατα θα συµβάλλουν ουσιαστικά:  

• στην προστασία των σοβαρών επιχειρήσεων, µε µακροπρόθεσµη προοπτική 

στον χώρο τους, από τον αθέµιτο ανταγωνισµό των ευκαιριακών 

‘συναδέλφων’ τους, η δραστηριότητα των οποίων υποσκάπτει την 

εµπιστοσύνη των καταναλωτών έναντι του συνόλου των ‘ηλεκτρονικώς 

επιχειρείν’ επαγγελµατιών  

• στην ενηµέρωση, προστασία, αύξηση της εµπιστοσύνης και ενθάρρυνση των 

καταναλωτών να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο στις συναλλαγές τους µε 

επιχειρήσεις και ∆ηµόσιους φορείς  

• στην ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισµού και την εύρυθµη λειτουργία της 

αγοράς  

• στην διευκόλυνση των αρµόδιων κρατικών αρχών ως προς την εφαρµογή 

της σχετικής νοµοθεσίας  

• στην εξάπλωση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Ελλάδα 

Προστασία της ηλεκτρονικής επιχείρησης στον κόσµο του internet 

Με ποιον τρόπο µπορεί µία Επιχείρηση να αποκτήσει ολοκληρωµένη εικόνα για τη 

σηµαντικότητα των ηλεκτρονικών κινδύνων που αντιµετωπίζουν τα συστήµατά της; 
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Σε περίπτωση που µία Επιχείρηση επιθυµεί να καταγράψει και αντιµετωπίσει τα 

προβλήµατα ηλεκτρονικής ασφάλειας που υπάρχουν, µπορεί να ακολουθήσει 

διάφορες στρατηγικές. 

Αν η Επιχείρηση είναι πολύ µικρής κλίµακας, µπορεί να εφαρµόσει κατευθείαν τη 

λεγόµενη βασική προσέγγιση, στα πλαίσια της οποίας επιλέγονται απευθείας κάποια 

βασικά τεχνικά και διοικητικά / οργανωτικά µέτρα προστασίας, τα οποία είναι 

γνωστά από υπάρχοντες κώδικες ακολουθητέας πρακτικής σε διεθνές επίπεδο. 

Αν η Επιχείρηση είναι µεγαλύτερη και τα συστήµατά της έχουν ξεχωριστή σηµασία 

για τη λειτουργία της, για την αποτελεσµατική και ολοκληρωµένη καταγραφή των 

προβληµάτων ασφάλειας που δυνητικά αντιµετωπίζει, ως επαρκέστερη 

επιστηµονικά µέθοδος προτείνεται η εκπόνηση λεπτοµερούς µελέτης ανάλυσης και 

διαχείρισης επικινδυνότητας, µε χρήση πρότυπης µεθοδολογίας, από έµπειρους 

µελετητές. Στα πλαίσια της µελέτης αυτής, αρχικά καταγράφονται λεπτοµερώς και 

αποτιµώνται συγκριτικά τα αγαθά που περιλαµβάνονται στο πληροφοριακό 

σύστηµα, µελετώνται διεξοδικά οι απειλές που υφίσταται το σύστηµα και οι 

αδυναµίες που αυτό παρουσιάζει και ακολούθως υπολογίζεται ο βαθµός 

επικινδυνότητας του συστήµατος. Τελικά, αναπτύσσεται ένα ολοκληρωµένο σχέδιο 

ασφάλειας για την Επιχείρηση, το οποίο περιλαµβάνει τόσο τα προτεινόµενα 

αντίµετρα, όσο και την πολιτική ασφάλειας της Επιχείρησης. 

Τα προτεινόµενα αντίµετρα µπορεί να είναι κυρίως τεχνικά, αλλά και διοικητικά και 

οργανωτικά. Η πολιτική ασφάλειας περιγράφει το σύνολο των κανόνων που 

καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο µια Επιχείρηση προστατεύει τα πληροφοριακά 

της συστήµατα, έτσι ώστε να επιτυγχάνει συγκεκριµένους στόχους ασφάλειας. Η 

πολιτική ασφάλειας συντάσσεται λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της Επιχείρησης και του τοµέα της οικονοµίας στον οποίο δραστηριοποιείται, 

βασίζεται στα αποτελέσµατα της µελέτης ανάλυσης επικινδυνότητας, καθώς και στις 

βασικές διαστάσεις των στρατηγικών κατευθύνσεων της Επιχείρησης, σε σχέση µε 

την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Αξίζει να 

σηµειωθεί, ότι η πολιτική ασφάλειας αποτελεί υπηρεσιακό κείµενο και θα πρέπει να 

λαµβάνεται µέριµνα, ώστε όλα τα µέλη του προσωπικού που έχουν ρόλο στη 

λειτουργία των συστηµάτων, είτε ως χρήστες, είτε ως διαχειριστές, είτε ως 

διοικητικά στελέχη, να λάβουν γνώση της. 

Με ποιον τρόπο µπορούν να διασφαλιστούν τα συστήµατα µιας Επιχείρησης στην 

περίπτωση που η ανάπτυξη του συστήµατος ή η επεξεργασία των δεδοµένων έχουν 

ανατεθεί σε κάποιον εξωτερικό φορέα; 
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Οι απαιτήσεις ασφάλειας µιας Επιχείρησης, η οποία αναθέτει την ανάπτυξη του 

πληροφοριακού της συστήµατος ή την επεξεργασία των δεδοµένων σε εξωτερικό 

φορέα, θα πρέπει να συµφωνηθούν µε τη µορφή συµβάσεως ανάµεσα στα 

εµπλεκόµενα µέρη. Γενικά, τα ζητήµατα σχετικά µε την προσπέλαση και 

επεξεργασία στο σύστηµα εξωτερικών φορέων, θα πρέπει να ρυθµίζονται µε ειδικές 

συµβάσεις, οι οποίες και θα διασφαλίζουν ότι οι τρόποι προσπέλασης και η 

επεξεργασία των δεδοµένων είναι σύµφωνοι µε την πολιτική ασφάλειας της 

Επιχείρησης. Οι συµβάσεις θα πρέπει να προβλέπουν και σχετικές αποζηµιώσεις για 

τα δύο µέρη, ενώ πρέπει να περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

• Τη γενική πολιτική σχετικά µε την ασφάλεια των πληροφοριών 

• Τις ευθύνες των µερών της σύµβασης 

• Τον τρόπο µε τον οποίο θα ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της σχετικής 

νοµοθεσίας και τις ευθύνες που απορρέουν από αυτήν 

• Τον τρόπο µε τον οποίο θα διασφαλιστεί η ορθή και σαφής κατανοµή 

αρµοδιοτήτων σε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη 

• Την προστασία των διαφόρων πόρων συµπεριλαµβανοµένων των 

διαδικασιών µέσω των οποίων οι πόροι αυτοί θα προστατεύονται, των 

διαδικασιών µε βάση τις οποίες θα ελέγχεται η ασφάλειά τους, των 

µηχανισµών ελέγχου και προστασίας, τους κανόνες διαθεσιµότητας και 

ακεραιότητας, όπως και τους περιορισµούς σχετικά µε την αντιγραφή 

πληροφοριών, την εµπιστευτικότητάς τους και την απαιτούµενη εχεµύθεια 

• Τον τρόπο ελέγχου πρόσβασης στα δεδοµένα της Επιχείρησης 

• Τα επίπεδα φυσικής ασφάλειας 

• Την περιγραφή των υπηρεσιών που θα είναι διαθέσιµες, το απαιτούµενο 

επίπεδο ποιότητας τους, καθώς και τη διαθεσιµότητα των απαραίτητων 

υπηρεσιών σε περίπτωση ανάγκης 

• Τα δικαιώµατα ελέγχου και ιχνηλάτησης 

• Τις διαδικασίες χειρισµού, επίλυσης και αναφοράς συµβάντων 

• Τις σχέσεις των τρίτων µερών µε λοιπούς υπεργολάβους. 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει στην υπογραφείσα σύµβαση να περιλαµβάνεται ένα 

ολοκληρωµένο σχέδιο ασφάλειας, στο οποίο θα πρέπει να έχουν συµφωνήσει τα 

εµπλεκόµενα µέρη. 
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Από τη νοµοθεσία για την Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων, απορρέουν 

πρόσθετες δεσµεύσεις για µία Επιχείρηση που συναλλάσσεται ηλεκτρονικά; 

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων εξελίσσεται σε συστατικό 

στοιχείο των συναλλαγών διαµέσου του internet. Προσωπικά δεδοµένα 

συλλέγονται, συνήθως, κατά την αρχική φάση σύνδεσης του ενδιαφερόµενου 

καταναλωτή µε το δικτυακό χώρο της Επιχείρησης, συχνά µέσω εντύπων που 

συµπληρώνει ψηφιακά ο αγοραστής. Η συλλογή δεδοµένων, συνήθως µε απώτερο 

σκοπό τη δηµιουργία του προφίλ του «πελάτη», γίνεται συχνά και µε άλλους 

τρόπους, όπως εγκατάσταση αρχείων που είναι γνωστά ως cookies, τεχνικές 

εξόρυξης δεδοµένων κλπ.. Η χρήση τέτοιων τεχνικών παρουσιάζεται συνήθως ως 

αναγκαιότητα για τη διαµόρφωση των πολιτικών και της στρατηγικής των 

Επιχειρήσεων.  

Ωστόσο, όσοι δραστηριοποιούνται στο πεδίο των ηλεκτρονικών συναλλαγών 

οφείλουν να γνωρίζουν πως ότι είναι τεχνικά δυνατό δεν είναι αυτονόητα και 

νόµιµο ή θεµιτό. Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στο πλαίσιο 

του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν υπόκειται στις ρυθµίσεις, τις προϋποθέσεις και 

απαγορεύσεις του νόµου 2472/97 για την Προστασία του Ατόµου από την 

Επεξεργασία Προσωπικών ∆εδοµένων, της Οδηγίας 2002/58 για την Επεξεργασία 

∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής στον 

τοµέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τις επιµέρους ερµηνευτικές Οδηγίες που 

έχει εκδώσει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (http://www.dpa.gr). 

55..44..  ΠΠλλααίίσσιιοο  κκρρααττιικκώώνν  ππααρρεεµµββάάσσεεωωνν  γγιιαα  υυπποοσσττήήρριιξξηη  κκααιι  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  
εεππεεννδδυυττιικκώώνν  ππρρωωττοοββοουυλλιιώώνν  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκοούύ  ΕΕµµπποορρίίοουυ    

Από την ευρωπαϊκή εµπειρία προκύπτει η ανάγκη ολοκληρωµένης κρατικής 

παρέµβασης σε πολλαπλά επίπεδα, ξεφεύγοντας από τις παραδοσιακές µεθόδους 

άµεσης χρηµατοδότησης. Ειδικότερα µε στόχο την αντιµετώπιση των αναγκών που 

προκύπτουν στα πλαίσια του διεθνούς περιβάλλοντος, κρίνεται σκόπιµη η 

δηµιουργία κρίσιµης µάζας ιδιωτικών φορέων χρηµατοδότησης που θα αναπτύξουν 

επενδυτικές δραστηριότητες διαχρονικά στα πλαίσια του Η.Ε. δηµιουργώντας πηγές 

ιδιωτικής χρηµατοδότησης χωρίς την αναγκαιότητα κρατικής παρέµβασης στο 

µέλλον. [70] 

Τα υποστηρικτικά σχήµατα κινούνται σε τρία αλληλένδετα επίπεδα:  

1. Αύξηση της προσφοράς κεφαλαίου  
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2. Ενίσχυση των διαδικασιών διοίκησης (management)  

3. Υποστήριξη της δικτύωσης µεταξύ των εταιρειών (µοντέλο ASP) 

Η δυνατότητα πρόσβασης σε επενδυτικά κεφάλαια για κάλυψη των χρηµατοδοτικών 

αναγκών στα πλαίσια ενός επιχειρηµατικού σχεδίου, είναι ο καθοριστικός 

παράγοντας για την πραγµατοποίηση του. Η κρατική παρέµβαση µπορεί να 

αναπτυχθεί σε δυο επίπεδα, είτε µε άµεση διάθεση κεφαλαίων µε στόχο την 

χρηµατοδότηση επενδυτικών πρωτοβουλιών, είτε µε έµµεση χρηµατοδότηση των 

σχεδίων µέσω ενδιαµέσων φορέων που δραστηριοποιούνται µε ιδιωτική 

πρωτοβουλία στο χώρο αυτό. Παράλληλα τα παραπάνω µέτρα µπορούν να 

ενισχυθούν µε κίνητρα όπως φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις επιτοκίου, leasing κτλ. 

Ο έµµεσος τρόπος υποστήριξης εµφανίζει δυναµικά αποτελέσµατα, σε µακροχρόνιο 

επίπεδο και διασφαλίζει τη δηµιουργία σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, 

υποστηρίζοντας την οµαλότερη λειτουργία της αγοράς.  

Η αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των ευκαιριών που εµφανίζονται στο χώρο του 

Η.Ε. από τις επιχειρήσεις και δη τις ΜΜΕ, απαιτεί ολοκληρωµένη πληροφόρηση και 

ενηµέρωση, µε στόχο την ορθότερη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων. 

Παράλληλα, προϋποθέτει ευελιξία και προσαρµοστικότητα στα νέα δεδοµένα της 

συνεχώς µεταβαλλόµενης αγοράς, στοιχεία τα οποία δεν παρατηρούνται συχνά στις 

επιχειρήσεις και κυρίως τις ΜΜΕ οι οποίες λόγω του µεγέθους τους δυσκολεύονται 

να προσελκύσουν τα απαιτούµενο στελεχιακό δυναµικό. Η κρατική παρέµβαση µε 

στόχο την ενίσχυση του management των επιχειρήσεων θεωρείται καθοριστική για 

την πορεία τους. Ελλείψει των απαιτούµενων διοικητικών ικανοτήτων δεν 

λαµβάνονται οι αναµενόµενες επενδυτικές αποφάσεις και δεν πραγµατοποιείται 

µακροχρόνιος επενδυτικός σχεδιασµός, ώστε να επιτευχθεί η υψηλότερη δυνατή 

απόδοση των κεφαλαίων και κατά συνέπεια τα µέγιστα οφέλη των φορέων.  

Αύξηση της προσφοράς κεφαλαίου 

Η κρατική παρέµβαση µπορεί να αναπτυχθεί σε πολλαπλά επίπεδα µε στόχο την 

αύξηση της προσφοράς κεφαλαίου. Η παραδοσιακή µορφή αφορά την άµεση 

επιχορήγηση σε ποσοστό επί του συνολικού κόστους επένδυσης µιας επιχείρησης. Η 

δυναµική και πολυπλοκότητα του νέου οικονοµικού περιβάλλοντος καθιστά την 

προαναφερθείσα µέθοδο ανεπαρκή. Επιπλέον ιδιαίτερη δυσκολία παρατηρείται στον 

έλεγχο του τρόπου αξιοποίησης της άµεσης χρηµατοδότησης. Κατά τη φάση 

επιλογής των επενδυτικών σχεδίων που θα χρηµατοδοτηθούν, απαιτούνται 

συγκεκριµένα και περιοριστικά κριτήρια καθώς και στενή παρακολούθηση κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης του έργου.  
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Στον ευρωπαϊκό χώρο αναπτύσσονται νέες µορφές χρηµατοδότησης οι οποίες 

στοχεύουν στην προσέλκυση ιδιωτικών φορέων χρηµατοδότησης και στη 

δραστηριοποίηση τους στα πλαίσια του Η.Ε. Ουσιαστικά πρόκειται για µεθόδους 

έµµεσης χρηµατοδότησης, δεδοµένου ότι η κρατική χρηµατοδότηση αποδίδεται 

στον ενδιάµεσο ιδιωτικό φορέα, ο οποίος και θα διοχετεύσει εν συνεχεία ίδια 

κεφάλαια στην επιχείρηση. Οι συγκεκριµένες µορφές κρατικής παρεµβάσεις 

αναπτύσσονται κυρίως µέσω της τραπεζικής αγοράς και της αγοράς Venture 

Capitals.  

Το Venture Capital αποτελείται από ιδιωτικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από 

ειδικούς επενδυτικούς συµβούλους µε στόχο την πραγµατοποίηση επενδύσεων 

υψηλού κινδύνου. Το Venture Capital χρησιµοποιείται για την αγορά µεριδίου, ή 

µετατρέψιµων οµολογιών µιας εταιρείας. Οι επενδύσεις δεν πραγµατοποιούνται µε 

στόχο το άµεσο κέρδος από τα µερίσµατα αλλά από τη δηµιουργία υπεραξίας. 

Εκτός από τη χρηµατοδότηση η εταιρεία Venture Capital παρέχει υπηρεσίες 

συµβουλευτικής (consulting) και διοίκησης (management) συµµετέχοντας ενεργά 

στη λειτουργία της εταιρείας και συντελώντας στην υλοποίηση του επενδυτικού της 

σχεδίου µε στόχο την αύξηση της αξίας της επένδυσης της.  

Ειδικότερα, στην ταχέως αναπτυσσόµενη αγορά του Η.Ε. θα µπορούσαν 

αναπτυχθούν προγράµµατα και να θεσπιστούν κριτήρια, όπως για παράδειγµα, 

βάσει των αναγκών σε υποδοµές από το Η.Ε., βάσει των συντελεστών απόδοσης, 

καθώς και µε στόχο την ενίσχυση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των ΜΜΕ. Από 

παραδείγµατα του ευρωπαϊκού χώρου παρατηρούνται προγράµµατα που αφορούν:  

• Χρηµατοδότηση βάση του βαθµού καινοτοµίας της εφαρµογής Η.Ε. που θα 

εφαρµοστεί. 

• Χρηµατοδότηση επενδυτικών προγραµµάτων που αποσκοπούν στη βελτίωση 

της τεχνολογικής υποδοµής και εµφανίζουν υψηλή τεχνολογική απόδοση . 

• Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης 

(startup) . 

• Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Εγγυήσεων για παροχή δανείων σε ΜΜΕ που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο του Η.Ε. 

Ουσιαστικά πρόκειται για διαρθρωτικές παρεµβάσεις που αποσκοπούν στη 

δηµιουργία µακροχρόνιων δεσµών µεταξύ των ιδιωτικών φορέων χρηµατοδότησης 

και των εταιρειών κυρίως ΜΜΕ που αναπτύσσονται στα πλαίσια του Η.Ε. Οι φορείς 

θα διαπιστώσουν τα οφέλη της ταχέως αναπτυσσόµενης αγοράς του Η.Ε. και να 
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ενταχθούν ενεργά στο χώρο που µπορεί να αποφέρει υψηλές επενδυτικές 

αποδόσεις.  

Ενίσχυση των διαδικασιών management  

Παράλληλα µε την κρατική ενίσχυση µε στόχο την αύξηση του διαθεσίµου 

επενδυτικού κεφαλαίου στην αγορά του Η.Ε. κρίσιµη θεωρείται η ορθολογική 

διαδικασία αξιοποίησης του από την επιχείρηση. Στην περίπτωση του Η.Ε. 

παρατηρούνται συγκεκριµένα στοιχεία. Η ελληνική αγορά βρίσκεται στο αρχικό 

στάδιο εισαγωγής εφαρµογών Η.Ε., µε παράλληλη εξάπλωση των εφαρµογών EDI 

και δηµιουργία των βασικών δοµών για λειτουργία ανοιχτών συστηµάτων στο 

∆ιαδίκτυο. Παράλληλα, ορισµένες εταιρίες βρίσκονται στο στάδιο υιοθέτησης 

προτύπων εφαρµογών Η.Ε. Το γεγονός αυτό οφείλεται εν µέρη στην ελλιπή 

ενηµέρωση και παρουσίαση των δυνατοτήτων και ευκαιριών σε επίπεδα κλάδου και 

επιχείρησης. Η ανεπαρκής αξιολόγηση της στρατηγικής ένταξης της επιχείρησης 

στην αγορά του Η.Ε. καθώς και η έλλειψη µακροχρόνιας στρατηγικής κυρίως από 

τις ΜΜΕ πιθανόν να ανατρέψουν τα οφέλη που αυτή συνεπάγεται. Από τα 

παραπάνω συνάγεται η άµεση ανάγκη κρατικής παρέµβασης στις διοικητικές 

διαδικασίες (management) των επιχειρήσεων και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

∆εδοµένου ότι οι ενέργειες αυτές σε πρακτική βάση είναι αδύνατες, κρίνεται 

σκόπιµη η δηµιουργία συµβουλευτικών µηχανισµών και η χρησιµοποίηση 

υφισταµένων συµβούλων για την βελτίωση του management των εταιριών που 

σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο του Η.Ε. Εξάλλου ο καινοτόµος 

χαρακτήρας των εφαρµογών Η.Ε., στα πλαίσια της παραδοσιακής παραγωγικής 

διαδικασίας, δηµιουργεί περαιτέρω προκλήσεις και ευκαιρίες που µπορούν να 

αξιοποιηθούν καλύτερα µε την υποστήριξη ειδικών συµβούλων.  

Οι µορφές έµµεσης κρατικής παρέµβασης µπορούν να αναπτυχθούν σε συνεργασία 

µε εταιρίες Venture Capital καθώς επίσης και µέσω νεοσυσταθέντων φορέων/ 

ενώσεων που θα αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής και θα 

υποστηρίζονται από το κράτος. [71] 

Το µοντέλο ASP (Application Service Providers) 

Tο θέµα των ASP κάτω αρχικά από το γενικό ερώτηµα «Θα είχε νόηµα η επιδότηση 

των επιχειρήσεων όχι για την εγκατάσταση in house των παραπάνω 

πληροφοριακών συστηµάτων και εργαλείων αλλά για τη χρήση outsourced 

(µοντέλο ASP) υπηρεσιών; Για ποια από τα παραπάνω εργαλεία αυτό είναι εφικτό 

και για ποια όχι;»  
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Η Ελλάδα είναι µια χώρα στην οποία το µοντέλο ASP θα µπορούσε να έχει ιδιαίτερη 

εφαρµογή. Χαρακτηριστικά της χώρας µας είναι:  

• ο µεγάλος αριθµός µικρών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων,η έλλειψη 

εξειδικευµένων στελεχών πληροφορικής από τις επιχειρήσεις αυτές,  

• η ανεπαρκής γνώση και η χαµηλή εξοικείωση των στελεχών των 

επιχειρήσεων αυτών σε σχέση µε την πληροφορική και τις δυνατότητές 

αξιοποίησης της,  

• η µεγάλη συµµετοχή και επιρροή των επιχειρήσεων αυτών στην οικονοµία 

της χώρας υπό το πρίσµα της απασχόλησης, της αποκέντρωσης, των 

φορολογικών εσόδων, της παραγωγής, της ανταγωνιστικότητας  

Επίσης είναι γνωστό ότι βασικό µοχλό για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

των επιχειρήσεων σήµερα, αποτελεί η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών της 

πληροφορικής και των πληροφοριακών δικτύων.  

Με τα δεδοµένα αυτά:  

• η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των µικρών και µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα θα επηρέαζε σηµαντικά κοινωνικούς και 

οικονοµικούς δείκτες της χώρας µας  

• υπάρχει µια µεγάλη δυσκολία στην υιοθέτηση και αξιοποίηση από τις 

επιχειρήσεις αυτές των νέων τεχνολογικών µέσων για την επίτευξη του 

παραπάνω στόχου.  

Η στήριξη και υιοθέτηση ενός µοντέλου ASP στην χώρα µας θα έλυνε αρκετά από 

τα παραπάνω προβλήµατα.  

Οι επενδύσεις που έχουν γίνει µέχρι στιγµής ωθούν στη σπατάλη υπολογιστικής 

ισχύος και στη µη αξιοποίηση των συστηµάτων επειδή δεν συντηρούνται σωστά και 

ο επιχειρηµατίας δεν εστιάζεται στις δραστηριότητες της επιχείρησης αλλά στην 

κατασκευή των συστηµάτων. Βασικό φαινόµενο, που συντελεί στην µη αξιοποίηση 

των συστηµάτων είναι και το έλλειµµα ανθρώπινου δυναµικού µα κατάλληλες 

δεξιότητες, γνωστό σαν «Χάσµα δεξιοτήτων». Θα πρέπει να επιτρέπονται και οι δύο 

λύσεις (in house και outsourcing) µε τα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατά τους 

και να αφήνεται ο επιχειρηµατίας να επιλέξει. Επίσης η επιδότηση για αγορά 

εξοπλισµού θα πρέπει να είναι σηµαντικά περιορισµένη. Η επιδότηση θα πρέπει να 
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ωθείται στην παραµετροποίηση και εγκατάσταση του λογισµικού και στη λειτουργία 

από εξειδικευµένο προσωπικό.  

Βασικό πλεονεκτήµατα του µοντέλου ASP είναι η προσφορά:  

• Ολοκληρωµένη λύση  

• Ελαχιστοποίηση κόστους επένδυσης  

• Ελαχιστοποίηση λειτουργικού κόστους  

• ∆ιαρκή υποστήριξη και παρακολούθηση της τεχνολογίας  

• ∆ιασφάλιση απορρήτου πληροφοριών  

• ∆ιασφάλιση επίπέδου υπηρεσίας  

• Πρόσβαση σε πόρους (ανθρώπινους και τεχνολογικούς) µε κόστος που 

µπορούν να αναλάβουν  

Παράλληλα σε εθνικό επίπεδο και εφόσον το µοντέλο αυτό γινόταν ευρέως 

αποδεκτό θα υπήρχαν τα εξής οφέλη:  

• Υψηλότερο ποσοστό αξιοποίησης της διαθέσιµης υπολογιστικής ισχύος 

(λιγότερες αναξιοποίητες επενδύσεις)  

• Καλύτερη αξιοποίηση και ευρύτερη διαθεσιµότητα στις επιχειρήσεις του 

εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού  

• Ευρεία διαθεσιµότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις υποδοµών για την µεταξύ 

τους επικοινωνία και συνεργασία . 

Μειονεκτήµατα είναι η οργανωτική ανωριµότητα των επιχειρήσεων που δεν µπορεί 

να ξεπεραστεί γρήγορα. Χωρίς τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων, την ψηφιοποίηση 

των χειρόγραφων συστηµάτων τους ή την µετάπτωση από τα υφιστάµενα δεν 

µπορούν να παρασχεθούν γρήγορα, σωστά και ποιοτικά οι υπηρεσίες. Σε περίπτωση 

επιτυχίας οι επιδράσεις στην αγορά πληροφορικής θα είναι θετικές και εποµένως 

όποιος αναλαµβάνει την πρωτοβουλία καλά κάνει.  

Μ’ αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση κρατείται ευέλικτη και δυναµική και µπορεί µε την 

ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών της να επιλέξει τον καλύτερο και πιο συµφέρον 

προµηθευτή στον πιο σύντοµο χρονικό διάστηµα και παράλληλα να αυξάνεται η 

επιχειρηµατικότητα και η ανταγωνιστικότητα σε όλα τα επίπεδα παροχής προϊόντων 

και υπηρεσιών.  
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Για να µπορεί το µοντέλο των ASPs να προσφέρει τα «αυτονόητα» πλεονεκτήµατα 

που απορρέουν από αυτό (ποιότητα, αξιοπιστία, κόστος) κυρίως στις µεσαίου 

µεγέθους επιχειρήσεις πρέπει να επιτευχθούν µία σειρά από στόχους, που δυστυχώς 

χρειάζονται χρόνο, όπως:  

• Υγιής ανταγωνισµός και όχι ολιγοπώλια.  

• Εξασφαλισµένη ποιότητα των υπηρεσιών, πράγµα που συνεπάγεται την 

ικανότητα κάθε ASP να επενδύει στις πιο πρόσφατες τεχνολογικές λύσεις 

αλλά και να µπορεί να τις λειτουργεί µε κατάλληλα εκπαιδευµένο 

προσωπικό.  

Η ελληνική αγορά βρίσκεται σε µία διαδικασία δηµιουργίας τέτοιων υποδοµών. Είναι 

σηµαντικό τα πρώτα έργα παραδείγµατα να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία τυχόν 

σηµαντικά προβλήµατα, να αποφύγουν έτσι κάθε αποτυχία για να µη 

δηµιουργηθούν αρνητικά παραδείγµατα. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει θεσπιστεί και 

να ενεργοποιηθεί διαδικασία πιστοποίησης, ελέγχου και αξιολόγησης των 

δυνατοτήτων των υποδοµών ASP. Η επένδυση δεν αφορά µόνο υλικό και λογισµικό, 

που σχετικά εύκολα καλύπτεται, αλλά κυρίως θέµατα διαδικασιών, εκπαιδευµένου 

ανθρώπινου δυναµικού και µεταφοράς εµπειρίας. Αυτά χρειάζονται όχι µόνο 

µεγάλες επενδύσεις (µεγαλύτερες από το υλικό και λογισµικό) αλλά και χρόνο.  

55..55..  ∆∆ιιααρρθθρρωωττιικκέέςς  ΠΠααρρεεµµββάάσσεειιςς  γγιιαα  ττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  υυπποοδδοοµµήήςς  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίααςς  
ννέέωωνν  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκώώνν  µµοοννττέέλλωωνν  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  ΗΗ..ΕΕ..    

Υπό το πρίσµα των αναµενόµενων επιδράσεων του Η.Ε. σε µικροοικονοµικό και 

µακροοικονοµικό επίπεδο η κρατική πολιτική θα πρέπει να λειτουργήσει 

προλαµβάνοντας τις εξελίξεις στο χώρο, δεδοµένου ότι το Η.Ε. αποτελεί το 

βασικότερο πεδίο οικονοµικής ανάπτυξης στα πλαίσια της Ψηφιακής Οικονοµίας. Η 

χρήση ηλεκτρονικών εφαρµογών στο εµπόριο παρέχει στις επιχειρήσεις τη 

δυνατότητα να αντισταθµίσουν τα λειτουργικά τους προβλήµατα και να 

δηµιουργήσουν νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, ενισχύοντας τις καινοτοµικές 

δραστηριότητες και αναπτύσσοντας νέες αγορές. Η διαθεσιµότητα και η 

αποτελεσµατική χρήση του Η.Ε. συνιστούν συνεπώς καθοριστικό παράγοντα της 

οικονοµικής δυναµικής και της ανάπτυξης διεθνούς προσανατολισµού για την 

Ελλάδα. [72] 
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Η ευρύτερη υιοθέτηση και χρήση των εφαρµογών του Η.Ε. στην Ελλάδα εξαρτάται 

από ένα σύνολο παραγόντων οι οποίοι θα πρέπει να διαµορφωθούν µε συνεργασία 

του ιδιωτικού και του ∆ηµόσιου τοµέα. Ειδικότερα οι παράγοντες είναι:  

1.  Αποδοχή: Σηµαντική προτεραιότητα αποτελεί η διαπίστωση και αποδοχή από 

µέρους των ΜΜΕ της ανάγκης ολοκλήρωσης των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων τους µέσα από εφαρµογές Η.Ε.  

2.  Εκπαίδευση: Η φύση της εργασίας στα πλαίσια του Η.Ε. απαιτεί επιµόρφωση 

των χρηστών στις νέες τεχνολογικές εφαρµογές, σε ολόκληρο το φάσµα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την ανάπτυξη των απαιτούµενων δεξιοτήτων  

3.  Ανάπτυξη υποδοµής και κόστος: Ο υγιής ανταγωνισµός, µε παράλληλη 

παροχή ίσων ευκαιριών, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη νέα αγορά και 

ενισχύεται µε αποτελεσµατική και ισότιµη πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο  

4.  Ασφάλεια: Η υιοθέτηση συστηµάτων ασφαλείας για τη δηµιουργία κλίµατος 

εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας των καταναλωτών στα συστήµατα ολοκλήρωσης 

των ηλεκτρονικών συναλλαγών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη 

του Η.Ε.  

5.  Συνθήκες νοµικού πλαισίου: Η επιτυχής πορεία των επιχειρήσεων εξαρτάται 

σε σηµαντικό βαθµό από το ισχύον νοµικό πλαίσιο και τους κανόνες οι οποίοι 

ρυθµίζουν τις διασυνοριακές συναλλαγές στα πλαίσια του Η.Ε.  

6.  ∆ιαλειτουργικότητα των συστηµάτων: Η χρήση του εξοπλισµού Η.Ε. 

προϋποθέτει συµβατότητα µε τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές  

7.  Η παραδειγµατική λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης: Η χρήση 

εφαρµογών Η.Ε. από το ∆ηµόσιο Τοµέα είναι καθοριστικός παράγοντας για την 

διεύρυνση της αποδοχής και υιοθέτησης τους από τον ιδιωτικό τοµέα.  

Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων για την αύξηση της 

διαθεσιµότητας των απαιτούµενων παραγόντων που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη 

νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια του Η.Ε. Ειδικότερα αφορά την 

επίτευξη των εποµένων στόχων:  

• Πληροφόρηση και ενηµέρωση σχετικά µε τα οφέλη από τη χρήση του Η.Ε. για 

την επίτευξη µεγαλύτερης αποδοχής  

• Ανάπτυξη των απαιτούµενων δεξιοτήτων απασχόλησης στα πλαίσια του Η.Ε.  
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• Υιοθέτηση και χρήση των εφαρµογών Η.Ε. από το ∆ηµόσιο Τοµέα  

• Παροχή αξιόπιστου πλαισίου ανάπτυξης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

στα πλαίσια του Η.Ε.  

• ∆ηµιουργία φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος, µέσω ενίσχυσης και 

υποστήριξης των επενδύσεων σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες που θα 

στηρίξουν την ελληνική οικονοµία, µε προώθηση συνεργασιών µεταξύ 

επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο και µε τη δηµιουργία του απαιτούµενου 

ρυθµιστικού πλαισίου που θα ωθήσει τον ισότιµο και ελεύθερο ανταγωνισµό. 

Επισηµαίνεται ότι πραγµατοποίηση των ανωτέρω στόχων πρέπει να συνδυάζεται µε 

τα συµφέροντα των χρηστών και των καταναλωτών, ώστε να προστατεύεται η 

πνευµατική ιδιοκτησία και το περιεχόµενο των διακινούµενων πληροφοριών. Για την 

υλοποίηση των πρωτοβουλιών οι ακόλουθες αρχές θα πρέπει να τηρηθούν:  

• Οι πρωτοβουλίες που αφορούν την έκταση και την εφαρµογή του Η.Ε. 

εξαρτώνται αποκλειστικά από τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των πελατών 

τους  

• Ο ρόλος της κρατικής παρέµβασης αφορά την άρση των εµποδίων εισόδου των 

επιχειρήσεων στο Η.Ε. καθώς και την όσο το δυνατό µικρότερη παρέµβαση µε 

τη δηµιουργία ευέλικτου νοµικού και ρυθµιστικού πλαισίου το οποίο επιτρέπει 

τη µέγιστη διακριτική ευχέρεια στο σχηµατισµό των επιµέρους δοµών  

• Στο βαθµό κατά τον οποίο το Η.Ε. αναπτύσσεται µε συµµετοχή της δηµόσιας 

διοίκησης, απαιτείται αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ κράτους, 

επιχειρήσεων και ιδιωτών  

• Το τεχνικό και νοµικό πλαίσιο που θα δηµιουργηθούν πρέπει να είναι διεθνώς 

συµβατά ώστε να µην αποτελέσουν εµπόδιο στις διασυνοριακές συνεργασίες σε 

εφαρµογές Η.Ε.  

Τέλος παρατίθεται συνοπτικός πίνακας µε  διαρθρωτικές παρεµβάσεις από το 

κράτος για τη δηµιουργία υποδοµής και λειτουργία των νέων επιχειρηµατικών 

µοντέλων στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Εµπορίου  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

[ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΚΑΣ] Σελ. 163/163   

 

Οικονοµική Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα  

1. Ενίσχυση του ρόλου και της 
συµµετοχής των ΜΜΕ  

• Προώθηση της ανάπτυξης ανοιχτών τεχνολογικών 
λύσεων και εφαρµογών, σύµφωνα µε τις ανάγκες των 
ΜΜΕ, µέσω συµφωνιών συνεργασίας µε καταξιωµένους 
τεχνολογικούς προµηθευτές.  

 • Αναγνώριση και ενίσχυση των δυνατοτήτων των τοπικών 
και περιφερειακών πρωτοβουλιών, µε στόχο την ενεργό 
συµµετοχή των ΜΜΕ στην ανάπτυξη καινοτόµων 
επιχειρηµατικών µοντέλων σύµφωνα µε το συγκριτικό 
τους πλεονέκτηµα.  

 • Ενίσχυση της ανάπτυξης των επιχειρηµατικών δικτύων 
των ΜΜΕ σε τοπικό επίπεδο, µε συµµετοχή των τοπικών 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, οι οποίες ως 
ενδιάµεσοι φορείς θα διευκολύνουν τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών.  

 • Υλοποίηση ιστοσελίδας στο Υπουργείο µε ειδικές 
πληροφορίες για τις ΜΜΕ, και ειδικές συµβουλευτικές 
πηγές που θα υποστηρίζουν τον σχεδιασµό επενδύσεων, 
τη λήψη αποφάσεων και την ενεργοποίηση των ΜΜΕ. Η 
ιστοσελίδα µπορεί ακόµη να περιλαµβάνει επιπλέον 
υπηρεσίες όπως δηµιουργία ιδεατών κοινοτήτων ΜΜΕ 
του ιδίου κλάδου, όπου θα αναπτύσσουν διάλογο για τις 
προκλήσεις, τους κινδύνους και τις ιδιωτικές 
πρωτοβουλίες που αναδύονται στα πλαίσια του Η.Ε, 
καθώς και δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών 
ερωτήσεων σχετικά µε πρακτικά θέµατα ή επενδυτικές 
ευκαιρίες στα πλαίσια του Η.Ε., µε παροχή 
εξειδικευµένων απαντήσεων 

 • Υιοθέτηση φορολογικών κινήτρων ή πλήρης 
φοροαπαλλαγή για 1-3 έτη µε στόχο της ενθάρρυνση 
εφαρµογής πιλοτικών προγραµµάτων από τις ΜΜΕ µε 
ιδία συµµετοχή  

 • Επαναπροσδιορισµός των περιφερειακών ενισχύσεων 
µε στόχο την υψηλή ποιότητα και τα βασιζόµενα στη 
γνώση έργα, τα οποία καλλιεργούν νέες δεξιότητες στο 
ανθρώπινο δυναµικό που συµµετέχει  

 • Επιδότηση ιδιωτικού φορέα παροχής συµβουλευτικών 
υπηρεσιών και τεχνογνωσίας σε τοπικό επίπεδο  
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 • Επιδότηση ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την οργάνωση 
δικτύου συµβουλευτικής υποστήριξης των ΜΜΕ από 
αναγνωρισµένα στελέχη του ιδιωτικού τοµέα, τα οποία 
θα µπορούν να παρέχουν συνεπείς και ολοκληρωµένες 
συµβουλές στις ΜΜΕ όσο αναφορά τις νέες τεχνολογίες.  

 • ∆ηµιουργία Κέντρων Ικανοτήτων (Centre of 
Competence) µε στόχο την ανάπτυξη υποδοµής η οποία 
θα είναι εύκολα προσβάσιµη και θα παρέχει επαρκή 
τεχνική κάλυψη προσφέροντας συµβουλευτικές 
υπηρεσίες και επιµόρφωση. Επιθυµητή είναι η ενεργός 
ανάµειξη του ιδιωτικού τοµέα.  

2.Προώθηση ανταγωνισµού και 
δηµιουργία κατάλληλου 
επενδυτικού κλίµατος  

• Επιχορήγηση της οργάνωσης σεµιναρίων µε στόχο την 
ουσιαστική κατανόηση του νέου επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος και των συγκεκριµένων προοπτικών για 
κάθε εταιρεία.  

 • Επιχορήγηση Workshop από ειδικούς που θα παρέχουν 
επιµέρους συµβουλές σε κάθε συµµετέχουσα εταιρεία 
για τις δυνατότητες που διαθέτει να αναπτυχθεί στο νέο 
περιβάλλον καθώς και για τον τρόπο δηµιουργίας 
Επιχειρηµατικού Σχεδίου  

 • Επιδότηση µετρήσεων µέσω τεχνικής απεικόνισης 
(benchmarking) στους µεγαλύτερους κλάδους της 
ελληνικής οικονοµίας (τρόφιµα και ποτά, τουρισµός, 
ένδυση-υπόδηση, υφαντουργία, υπηρεσίες)  

 • Ανάπτυξη διαλόγου και συνεργασίας µε τον ιδιωτικό 
τοµέα και στόχο τη δηµιουργία συγκεκριµένου σχεδίου 
δράσης µε µεσοπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα µε στόχο τη 
δηµιουργία του  

 βέλτιστου δυνατού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη του 
Η.Ε. στην Ελλάδα  

3. Έρευνα αγοράς και 
εκτιµήσεις των νέων 
οικονοµικών και κοινωνικών 
µεγεθών που προκύπτουν από 
τη χρήση Η.Ε.  

• ∆ηµιουργία παρατηρητηρίου για τις εξελίξεις και την 
ανάπτυξη του Η.Ε. στην Ελλάδα. Στόχος του 
παρατηρητηρίου θα είναι οι µετρήσεις των επιπτώσεων 
στα οικονοµικά µεγέθη, οι προβλέψεις και η υποστήριξη 
άσκησης πολιτικής.  

 • Πρόσληψη ειδικού συµβούλου για θέµατα Η.Ε. µε ρόλο 
παρατηρητή των διεθνών εξελίξεων και εισηγητή για την 
άµεση ανάληψη κρατικών πρωτοβουλιών.  
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 • Επιδότηση πραγµατοποίησης µελετών από κατεξοχήν 
αρµόδιους κλαδικούς ή τοπικούς φορείς µε στόχο την 
ανάπτυξη νέων οικονοµικών µεγεθών που θα 
περιγράφουν τις τρέχουσες εξελίξεις  

4. Ενίσχυση των ελληνικών 
επιχειρήσεων που 
αναπτύσσουν εξαγωγικές 
δραστηριότητες στα πλαίσια 
του Η.Ε.  

• ∆ηµιουργία οµάδων συµβούλων µε επιµέρους γνώσης 
σε κλαδικό επίπεδο και σχετικά µε το περιβάλλον του 
Η.Ε., οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται στην κλαδική και 
περιφερειακή ενηµέρωση των επιχειρήσεων σε 
συνεργασία µε τα κατά τόπους Εµπορικά Επιµελητήρια  

 • Χρηµατοδότηση οργάνωσης σεµιναρίων σε κλαδικό και 
περιφερειακό επίπεδο µε στόχο την επιµόρφωση των 
στελεχών των ΜΜΕ για τον τρόπο ανάπτυξης εξαγωγικών 
δραστηριοτήτων και τις συγκεκριµένες ευκαιρίες που 
εµφανίζονται  

 • Επιδότηση πραγµατοποίησης ερευνών για το προφίλ 
των κλάδων της διεθνούς αγοράς καθώς και των αγορών 
στόχων του εξωτερικού µε ανάπτυξη συγκεκριµένων 
στρατηγικών για τις δυνατότητες διείσδυσης. Παράλληλα, 
η παραγωγή µελετών βάση των συγκεκριµένων αναγκών 
της επιχείρησης θα διευκολύνει το σχεδιασµό της 
εξαγωγικής τους στρατηγικής.  

 • ∆ηµιουργία ιστοσελίδας µε στόχο την online υποστήριξη 
των ΜΜΕ σε επίπεδο ενηµέρωσης, όσων αφορά τις 
πρωταρχικές πληροφορίες και συµβουλευτικές υπηρεσίες 
που απαιτούνται.  

 • ∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων για τις εξαγωγικές 
εταιρίες, που θα προσφέρει υπηρεσίες εισόδου και 
αναζήτησης στις ΜΜΕ, διευκολύνοντας τη διαδικτύωση 
τους και τις δυνατότητες δηµιουργίας συνεργασιών ή 
clusters  

 • Επιδότηση ανάπτυξης ιστοσελίδας σε δεύτερη γλώσσα 
στις επιµέρους επιχειρήσεις βάσει των ιδιαιτέρων 
χαρακτηριστικών της εξαγωγικής τους δραστηριότητας  

 • Επιδότηση ανάπτυξης συνεργασιών σε τοπικό επίπεδο 
και µε στόχο την οργάνωση και συντονισµό από κοινού 
των ΜΜΕ ιδίου κλάδου για την εξαγωγική τους 
δραστηριότητα και την ανάπτυξη κοινού σχεδίου 
marketing  
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5. Αντιµετώπιση των 
προβληµάτων logistics στις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές  

• Επιδότηση εκπόνησης µελετών για την ανάπτυξη 
συστηµάτων ηλεκτρονικών πληρωµών και µε στόχο την 
καταγραφή των απαιτούµενων στοιχείων στα πλαίσια της 
τεχνολογικής υποδοµής που θα δηµιουργήσουν ένα 
ασφαλές περιβάλλον  

 • Επιδότηση προγραµµάτων δηµιουργίας έµπιστων 
τρίτων οντοτήτων και clearing houses σε συνεργασία των 
τεχνολογικών προµηθευτών και των τραπεζών µε στόχο 
την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών  

 • ∆ηµιουργία επιτροπής παρακολούθησης των διεθνών 
εξελίξεων η οποία θα εισηγείται σε θέµατα σχετικά µε τον 
τρόπο αντιµετώπισης των προβληµάτων που 
ανακύπτουν καθώς και τις διεθνείς πρακτικές σε θέµατα 
φορολόγησης και εκτελωνισµού των φυσικών αγαθών 
που διακινούνται µέσω του ∆ιαδικτύου  

 • Εκπόνηση µελετών για την αναδιοργάνωση των ΕΛΤΑ 
σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις µε στόχο τον 
επαναπροσδιορισµό των δραστηριοτήτων τους ώστε να 
καλύπτουν τις ανάγκες του Η.Ε.  

 • Επιδότηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στα πλαίσια του Η.Ε. για την ανάπτυξη δικτύων διανοµής 
που θα εξυπηρετούν τις τοπικές ανάγκες  

 • Χρηµατοδότηση οργάνωσης σεµιναρίων και workshops 
µε στόχο τη δηµιουργία διαλόγου και την συµφωνία για 
το συντονισµό και τη συµβατότητα των νέων τεχνολογιών 
µεταξύ των µεταφορικών εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο  

6. Πιλοτικά προγράµµατα στις 
καινοτόµες εφαρµογές Η.Ε. και 
διάχυση των αποτελεσµάτων  

• Επιδότηση σύστασης νέων εταιρειών από την ερευνητική 
κοινότητα µε στόχο την επιχειρηµατική υλοποίηση 
ερευνητικών αποτελεσµάτων και δηµιουργία 
επιχειρηµατικών κέντρων στα πανεπιστήµια  

 • Σύσταση ειδικής Επιτροπής εµπειρογνωµόνων, κυρίως 
από ελεγκτικές εταιρίες για την αξιολόγηση της 
οικονοµικής βιωσιµότητας των εν λόγω καινοτόµων 
ιδεών  

 • Επιδότηση δηµιουργία πανελλαδικού δικτύου 
ενηµέρωσης της ερευνητικής κοινότητας για τις 
δυνατότητες αξιοποίησης των καινοτοµικών ιδεών στο 
χώρο του Η.Ε. (ενηµέρωση για πηγές χρηµατοδότησης, 
πιθανές συνεργασίες µε υφιστάµενες επιχειρήσεις, το 
σχεδιασµό του επιχειρηµατικού σχεδίου, κτλ)  
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 • Πραγµατοποίηση διαγωνισµού µε χρηµατική 
επιβράβευση των επιτυχηµένων καινοτόµων 
επιχειρήσεων  

 • Οργάνωση συµποσίων για την ανάλυση των 
αποτελεσµάτων της υλοποίησης των πιλοτικών 
προγραµµάτων  

 • Επιδότηση-σε δεύτερη φάση-στα επιτυχή πιλοτικά 
προγράµµατα για διάχυση των αποτελεσµάτων  

 • Επιδότηση οργάνωσης ηµερίδων, συνεδρίων και 
workshop µεταξύ επιχειρήσεων και της ερευνητικής 
κοινότητας για ανταλλαγή απόψεων σε θέµατα του Η.Ε., 
µε στόχο την αναγνώριση και επίλυση των 
επιχειρηµατικών αναγκών  

7. Προσαρµογή του 
εκπαιδευτικού συστήµατος για 
την απόκτηση δεξιοτήτων και 
αύξηση της τεχνογνωσίας  

• Αναδόµηση του περιεχοµένου των διδασκόµενων 
µαθηµάτων, δηµιουργία νέων µαθηµάτων  

 • Επιδότηση ταχύρυθµων προγραµµάτων στα κέντρα 
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σύµφωνα µε τις 
ανάγκες που θέτει το Η.Ε.  

 • Εισαγωγή προγραµµάτων συνεχιζόµενης εκπαίδευσης 
για τους εκπαιδευτικούς στη χρήση και αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών (πολυµέσα, ∆ιαδίκτυο)  

 • Επιδότηση αγοράς τεχνολογικής υποδοµής για 
δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης στις νέες τεχνολογικές 
εφαρµογές µε έµφαση στη χρήση του ∆ιαδικτύου και την 
ανάπτυξη επικοινωνίας των ελλήνων µαθητών µε 
αντιστοίχους του εξωτερικού  

 • Επιδότηση προγραµµάτων εκπαίδευσης των µαθητών 
στο χειρισµό των πολυµέσων και αξιοποίησης των νέων 
επικοινωνιακών τεχνολογιών  

 • Επιδότηση της αγοράς εργαλείων πολυµέσων και 
αντιστοίχου λογισµικού εφαρµογών για την βασική 
εκπαίδευση αλλά και τα κέντρα συνεχιζόµενης 
εκπαίδευσης  

 • Επιδότηση οργάνωσης τµηµάτων σπουδών στις νέες 
τεχνολογίες και τα πολυµέσα τα οποία να καλύπτουν τις 
ανάγκες του ιδιωτικού τοµέα  

 • Επιδότηση αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
σύγχρονου λογισµικού από τους εκπαιδευτικούς 
οργανισµούς  
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οργανισµούς  

 • Επιδότηση οργάνωσης προγραµµάτων τηλε-
εκπαίδευσης για κάλυψη των αναγκών των 
αποµακρυσµένων Περιοχών, καθώς και εκπαίδευσης 
από απόσταση µε τη χρήση πολυµέσων και συµµετοχή 
στο επιστηµονικό δίκτυο  

 • Επιδότηση ενηµερωτικών και επιµορφωτικών 
σεµιναρίων για τις τεχνολογικές και επιχειρηµατικές 
εξελίξεις των εφαρµογών Η.Ε. στο διεθνές περιβάλλον  

 • Ανάπτυξη µοντέλων best practice για την διάχυση της 
γνώσης µέσω της αλυσίδας παραγωγής, µε στόχό την 
ολοκληρωµένη επιµόρφωση του εργατικού δυναµικού  

 • Επιδότηση πραγµατοποίησης µελέτης για τον εντοπισµό 
των αναγκών των ΜΜΕ όσον αφορά τη διαχείριση 
γνώσης  (knowledge management)  

 • Επιδότηση ανάπτυξης έργων διαχείρισης γνώσης στους 
δηµόσιους οργανισµούς και τις επιχειρήσεις  

 • Επιδότηση εκπόνησης µελέτης σε συνεργασία µε τους 
κοινωνικούς εταίρους, εργαζόµενους-εργοδότες, µε στόχο 
τον εντοπισµό και περιγραφή των νέων δεξιοτήτων που 
απαιτούνται στα πλαίσια του Η.Ε. για την εργασία σε 
παραδοσιακά επαγγέλµατα (όπως λογιστής πωλητής 
κτλ.)  

8. Ανάπτυξη προγραµµάτων 
και εφαρµογών τηλεργασίας  

 

Ενηµέρωση και Πληροφόρηση  • Οργάνωση προγραµµάτων ενηµέρωσης και προώθησης 
της τηλεργασίας σε όλη την Επικράτεια σύµφωνα µε τις 
τοπικές ανάγκες. Ειδικότερα, µε τη στενή συνεργασία των 
Εµπορικών Επιµελητηρίων και των τοπικών αρχών, 
καθώς επίσης και τον συντονισµό των ενεργειών από το 
ανάλογο Υπουργείο θα διερευνηθούν οι συγκεκριµένες 
τοπικές ανάγκες και οι δυνατότητες και θα καλλιεργηθούν 
οι συνθήκες για εισαγωγή προγραµµάτων τηλεργασίας. 

Αύξηση διαθεσιµότητας 
τεχνολογικής υποδοµής  

• Επιδότηση για δυνατότητα πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο µε 
ISDN τηλεφωνική γραµµή. Έµφαση πρέπει να δοθεί 
στην τεχνολογική υποδοµή αποµακρυσµένων και 
τουριστικών περιοχών.  

Επιµόρφωση προσωπικού σε 
θέµατα νέων τεχνολογιών  

• Επιδότηση σεµιναρίων για ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης 
των νέων τεχνολογιών και αποδοτικής αξιοποίησης τους  
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 • Επιδότηση σεµιναρίων και ηµερίδων ενηµέρωσης των 
εργαζοµένων σε θέµατα τηλεργασίας σχετικά µε τις 
απαιτούµενες δεξιότητες καθώς και τις ευκαιρίες που 
παρουσιάζονται  

 • Επιδότηση επιχειρήσεων ανά (νέα) θέση τηλεργασίας  

 • Επιδότηση για αγορά τεχνικής υποδοµής, ή leasing, για 
εφαρµογή προγράµµατος τηλεργασίας  

 • Επιδότηση για τη βελτίωση της τοπικής τεχνολογικής 
υποδοµής σε αποµακρυσµένες και τουριστικές περιοχές 
ώστε να είναι δυνατή η δηµιουργία κέντρων τηλεργασίας  

 • Ανάπτυξη ρυθµιστικού και νοµικού πλαισίου για την 
κατοχύρωση των προγραµµάτων τηλεργασίας  

9. Ανάπτυξη περιφερειακών 
κέντρων τηλεργασίας στην 
Επικράτεια  

• Επιδότηση οργάνωσης και υλοποίησης έρευνας αγοράς 
µε στόχο την αναγνώριση των τύπων χρηστών και των 
επιµέρους αναγκών τους  

 • Επιδότηση εισαγωγής και χρήσης των νέων 
τεχνολογικών εργαλείων µε στόχο την επισήµανση των 
απαιτούµενων τεχνικών δεξιοτήτων, καθώς και τις νέες 
µορφές επαγγελµάτων που αναδύονται στα πλαίσια της 
τηλεργασίας  

 • Επιδότηση πιλοτικών προγραµµάτων τηλεργασίας σε 
συνεργασία µε τοπικούς φορείς για εγκατάσταση Call 
Centres από τις τοπικές αρχές και την ανάπτυξη 
πιλοτικών προγραµµάτων στο ∆ηµόσιο Τοµέα  

 • Ολοκληρωµένο πρόγραµµα επιδοτήσεων ιδιωτικών 
πρωτοβουλιών δηµιουργίας γραφείων τηλεργασίας, οι 
οποίες θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως επενδυτικές 
δραστηριότητες. Παράλληλα θα ζητείται η προετοιµασία 
επιχειρηµατικού σχεδίου όπου θα φαίνεται η 
σκοπιµότητα του έργου, καθώς και η βιωσιµότητα  

 του. Τα κριτήρια στα οποία θα πρέπει να δοθεί έµφαση 
αφορούν: την επιλογή της τεχνολογίας, την προτεινόµενη 
οργανωτική δοµή, τον καθορισµό των αρµοδιοτήτων, την 
επιλογή του συγκεκριµένου τοπικού περιβάλλοντος και 
τις ικανότητες του ανθρωπίνου δυναµικού.  

∆ηµόσια ∆ιοίκηση   

10. Προώθηση του κράτους ως 
µοντέλο χρήστη µέσω 
υιοθέτησης εφαρµογών Η.Ε.  

• Προετοιµασία και επιµόρφωση των ∆ηµοσίων 
Υπαλλήλων στη χρήση των νέων τεχνολογιών και 
ειδικότερα του Η.Ε, για την οµαλότερη µετάβαση του 
∆ηµόσιου Τοµέα στην ψηφιακή εποχή  
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 • Ανάπτυξη εσωτερικών δικτύων και συνδέσµων µεταξύ 
των κρατικών φορέων και των δηµοσίων οργανισµών 
για απλοποίηση και αναδόµηση των επιµέρους 
υπηρεσιών  

 • Ανάπτυξη υπηρεσιών εξωστρέφειας για τη παροχή 
πληροφοριών και συµβουλευτικών υπηρεσιών ανάλογα 
µε τις επιµέρους αρµοδιότητες του κάθε δηµοσίου ή 
κρατικού φορέα προς τον πολίτη ή την επιχείρηση  

 • Ανάπτυξη συνεργασιών που τους κατάλληλους 
ιδιωτικούς φορείς για την υποστήριξη και υλοποίηση 
συγκεκριµένων υπηρεσιών (π.χ. για την υποστήριξη 
των συναλλαγών, συνεργασία µε τράπεζες, ή 
επιµελητήρια κτλ.)  

 • Αναγνώριση συγκεκριµένων και µετρήσιµων στόχων και 
υλοποίηση σχεδίου δράσης από το Κράτος µε 
ρεαλιστικό χρονικό ορίζοντα και τακτικούς ελέγχους  
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66..11..  ΟΟρριισσµµόόςς  

Kινητό Ηλεκτρονικό Eµπόριο (ΚΗE) είναι κάθε συναλλαγή µε νοµισµατική 

αξία η οποία γίνεται διαµέσου κινητού τηλεπικοινωνιακού δικτύου 

(Durlacher, 1999)  

Kινητό Ηλεκτρονικό Eµπόριο (ΚΗE) είναι η αγορά και πώληση αγαθών και 

υπηρεσιών µε τη χρήση ασύρµατων φορητών συσκευών, όπως κινητά 

τηλέφωνα και personal digital assistants (PDAs)”. 

[http://www.whatis.com]  

Ωστόσο,  η έννοια του ΚΗΕ προσεγγίστηκε µέσα από µια ολιστική απόψη για τη 

ενίσχυση του χώρου των εφαρµογών που µπορούν να αναπτυχθούν τόσο για την 

εξυπηρέτηση του πολίτη όσο και για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της 

συγκεκριµένης αγοράς.[73] 

66..22..  ΗΗ  ΕΕξξέέλλιιξξηη  ττοουυ  MMoobbiillee  CCoommmmeerrccee    

Η κινητή τηλεφωνία και το Internet αποτέλεσαν τα κύρια σχήµατα της Ευρωπαϊκής 

Βιοµηχανίας τηλεπικοινωνιών την τελευταία δεκαετία και χωρίς αµφιβολία είχαν 

µεγάλη επίδραση στο σύγχρονο επιχειρείν. Νέες τεχνολογίες όπως το GPRS 

(General Packet Radio Service) και το UMTS (Universal Mobile Telecommunications 

System) επέτρεψαν την ανάπτυξη µιας σειράς νέων υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας 

διαµέσω ασυρµάτων ευρυζωτικών συνδέσεων. Παράλληλα, µια σειρά από άλλες 

ενσύρµατες και ασύρµατες τεχνολογίες επικοινωνίας αναπτύχθηκαν µε την 

συνεπακόλουθη δηµιουργία νέων επιχειρησιακών µοντέλων στο χώρο.  

Σε αυτό το κλίµα όλοι οι αναλυτές συγκλίνουν στην άποψη ότι το κινητό 

ηλεκτρονικό εµπόριο (ΚΗΕ) βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι τόσο σε 

Ευρωπαϊκό όσο και παγκόσµιο επίπεδο. Στην συνέχεια ακολουθεί µια αναλυτική 
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παρουσίαση της δοµής της αγοράς ΚΗΕ καθώς και των τάσεων που αναπτύσσονται 

στο χώρο τόσο σε όρους προσφοράς όσο και ζήτησης.  

66..33..  ∆∆οοµµήή  ττηηςς  ααγγοορράάςς  ΚΚΗΗΕΕ    

Οι προοπτικές ανάπτυξης του ηλεκτρονικού όσο και του ΚΗΕ παρουσιάστηκαν 

αρχικά αρκετά θετικές. Η IDC (International Data Corp.) εκτιµούσε ότι οι 

συναλλαγές στη αγορά του ΚΗΕ θα ανέλθουν στα 38 δισ. Ευρώ έως το 2003 µε 

ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης 55%. Η ΙΒΜ εκτιµούσε ότι η αγορά συµβουλευτικών 

υπηρεσιών για το ΚΗΕ θα αποτιµάται 12 δις ευρώ έως το 2003 µε ρυθµό ανάπτυξης 

86%. Ωστόσο, οι αρχικές προβλέψεις δεν επαληθεύτηκαν και η παγκόσµια 

οικονοµική ύφεση σε συνδιασµό µε µια σειρά αποτυχηµένες επιχειρηµατικές και 

επενδυτικές πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν ειδικά την τελευταία τριετία 

οδήγησαν τον κλάδο του ΚΗΕ σε µια στασιµότητα. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η 

ποσοτική αποτίµηση της αγοράς δεν είναι εύκολη µιας και τα σχετικά στοιχεία, στην 

παρούσα φάση δίνουν σαφώς µια όχι θετική εικόνα. Παρακάτω αναφέρονται οι 

βασικοί φορείς που ενεργοποιούνται στο χώρο του ΚΗΕ.  

66..44..  ΟΟιι  ππααίίκκττεεςς  ττοουυ  κκιιννηηττοούύ  εεππιιχχεειιρρεείίνν  

Το κινητό ηλεκτρονικό επιχειρείν σήµερα κυριαρχείται από τις εταιρείες κινητής 

τηλεφωνίας οι οποίες ελέγχουν πλήρως την αγορά, όσο αυτή είναι ακόµα σχετικά 

µικρή και η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών περιλαµβάνει σηµαντικό ρίσκο. Σταδιακά 

όµως παρατηρούµε σε ορισµένες αγορές την ανάπτυξη τρίτων παροχέων υπηρεσιών 

και περιεχοµένου. Ενα απο τα γνωστότερα παραδείγµατα είναι η Paybox η οποία 

παρέχει στη Γερµανία και την Αγγλία υπηρεσίες πληρωµών µέσω του κινητού 

τηλεφώνου. Το ερώτηµα είναι πως θα διαµορφωθεί ο χάρτης του κινητού επιχειρείν 

όταν η αγορά µεγαλώσει και αρχίσει να ωριµάζει; Ξεχωρίζουν 17 δυνητικοί παίκτες 

και ταξινοµούνται σε 6 κατηγορίες, ως ακολούθως. Κάποιες εταιρείες µπορεί να 

παίξουν περισσότερους από έναν από τους παρακάτω ρόλους.  

1.  Τεχνική υποδοµή  

1.1. Κατασκευαστές υποδοµών δικτύων  

1.2. Παροχείς δικτυακών υπηρεσιών  

1.3. Εταιρείες ανάπτυξης εφαρµογών  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΚΙΝΗΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  

[ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΚΑΣ] Σελ. 173/173   

2.  Εµπορική υποδοµή  

2.1. Χρηµατοδότες  

2.2. Έµπιστα Τρίτα Μέρη  

2.3. Σύµβουλοι και εταιρικές υπηρεσίες  

3.  Ευρύτερο περιβάλλον  

3.1. Ρυθµιστικά όργανα (π.χ. ΕΕΤΤ)  

3.2. Οργανισµοί προτυποποίησης  

3.3. Μη κρατικοί φορείς ανάπτυξης και προώθησης της τεχνολογίας  

4. Παροχείς υπηρεσιών  

4.1. Παροχείς υπηρεσιών ασύρµατων εφαρµογών  

4.2. Παροχείς πληροφοριών και περιεχοµένου  

4.3. Εταιρείες συγκέντρωσης και ολοκλήρωσης (παροχής πακέτων) υπηρεσιών  

5.  Μαζική παραγωγή και κατανάλωση  

5.1. Κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων και συσκευών  

5.2. ∆ίκτυα λιανικού εµπορίου  

6.  Πελάτες  

6.1. Καταναλωτές  

6.2. Εταιρικοί πελάτες  

6.3. ∆ηµόσιος τοµέας  

66..55..  ∆∆ιιεείίσσδδυυσσηη  ττηηςς  κκιιννηηττήήςς  ττηηλλεεφφωωννίίααςς  σσττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη  

Το σχήµα 6-1 που ακολουθεί µας δίνει µαι συνολική εικόνα της διείσδυσης της 

κινητής τηλεφωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πάντως και ενώ η διείσδυση της κινητής 

τηλεφωνίας παρουσιάζεται συνεχώς αυξανόµενη, τείνει να φτάσει σε ανώτατα 

δυνατά επίπεδα (π.χ. στην Έλλαδα βρίσκεται πια στα επίπεδα του 70%), γεγονός 

που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για ανάπτυξη υπηρεσίων προστιθέµενης αξίας 

τα επόµενα χρόνια ανοίγοντας το δρόµο για την ανάπτυξη του ΚΗΕ.  
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Σχήµα 6-1. H διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη. 

Ανάλυση της προσφοράς ΚΗΕ  

Αναφορικά µε την προσφορά του ΚΗΕ στο σχήµα 6-2  που ακολουθεί 

παρουσιάζεται µια συνολική εικόνα της αλυσίδας αξίας του ΚΗΕ όπως 

προσαρµόστηκε από σχετική µελέτη της Durlacher Research Ltd.  

 

Σχήµα 6-2.The M-commerce Value Stream 
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66..66..  ΑΑννάάλλυυσσηη  ττηηςς  ζζήήττηησσηηςς  ΚΚΗΗΕΕ  ––ΈΈρρεευυνναα  

Προκειµένου να αξιολογήσει τις τάσεις της ζήτησης της αγοράς του ΚΗΕ η οµάδα 

βασίστηκε στην έρευνα που διεξήγαγε η ερευνητική οµάδα του έργου MOBICOM. 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά αλλά και τα 

κύρια ευρύµατα όπως προέκυψαν τόσο από αντίστοιχη έρευνα όσο και από την 

αξιολόγησή τους.  

Η έρευνα αυτή είχε σκοπό να καταγράψει τη στάση και την άποψη των χρηστών 

internet και κινητής τηλεφωνίας ως προς τις νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες στην 

κινητή τηλεφωνία (WAP, GPRS, UMTS, αγορές µέσο κινητού κλπ). Η έρευνα 

διεξήχθη την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2001 µέσο ∆ιαδικτύου µε τη συµµετοχή 

ερωτηθέντων από τη Γερµανία, Φινλανδία και Ελλάδα. Οι χώρες αυτές 

εκπροσωπούνται από συµµετέχοντες φορείς στο MobiCom και έχουν επιλέγει ως 

αντιπροσωπευτικές των διαφορετικών τύπων αγορών που συµπεριλαµβάνονται 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 Το σύνολο των συµµετεχόντων ανήλθε σε 3730 και πάνω από το 94% των 

ερωτηθέντων είναι κάτοχοι κινητού τηλεφώνου. Η ηλικιακή κατανοµή των 

συµµετεχόντων και στις τρεις χώρες συγκεντρώνεται µεταξύ 17-31 χρονών. Όσων 

αφορά στο φύλο των συµµετεχόντων, στην περίπτωση της Ελλάδας και της 

Φινλανδίας τα ποσοστά είναι µοιρασµένα σχεδόν ισόποσα, ενώ στην περίπτωση της 

Γερµανίας είναι κυρίως άντρες. Σε ότι αφορά τις επαγγελµατικές κατηγορίες, οι 

περισσότεροι συµµετέχοντες είναι στελέχη επιχειρήσεων, ιδιωτικοί υπάλληλοι και 

φοιτητές.  

Πλήρη αποτελέσµατα της έρευνας είναι διαθέσιµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.mobiforum.org.  

66..77..  ΕΕππιιλλεεγγµµέένναα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  

Παρατηρούµε ότι καθοριστικός παράγοντας επιλογής συγκεκριµένης εταιρίας 

κινητής τηλεφωνίας και στις τρεις χώρες είναι το κόστος χρήσης. Είναι ενδιαφέρον, 

ότι οι Γερµανοί και οι Φιλανδοί αναγνωρίζουν ως σηµαντικό παράγοντα κόστους το 

κατά πόσο οι άνθρωποι µε τους οποίους συνδιαλέγονται είναι συνδροµητές στην 

ίδια εταιρία (έτσι ώστε οι µεταξύ τους κλήσεις να έχουν χαµηλότερη χρέωση). Αυτό 

αντανακλά ένα γενικότερο ζήτηµα που αφορά στην έλλειψη τιµολογιακής 

συνείδησης στον Έλληνα καταναλωτή. Ενώ σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες οι 

καταναλωτές παρακολουθούν και γνωρίζουν τις χρεώσεις ανά λεπτό σε 
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διαφορετικές ώρες και ηµέρες (ώρες αιχµής, Σαββατοκύριακα, κλπ.) και σε 

διαφορετικά πακέτα χρήσης, στην Ελλάδα δεν έχει καθιερωθεί αυτή η συµπεριφορά 

στους χρήστες. Ένας παράγοντας που διαφοροποιεί την Ελληνική αγορά σε αυτή 

την κατεύθυνση είναι οι συνθήκες µειωµένου ανταγωνισµού. Στο  πλαίσιο αυτό οι 

εταιρίες  κινητής τηλεφωνίας µόλις πρόσφατα άρχισαν να προωθούν αυτού του 

τύπου την πληροφόρηση στην επικοινωνιακή τους πολιτική. 

 

Και στις τρεις χώρες οι υπηρεσίες SMS είναι ευρύτατα διαδεδοµένες. Οι υπόλοιπες 

υπηρεσίες (αγορές µέσω κινητού, πληροφόρηση, ταξιδιωτικές υπηρεσίες κλπ) ως 

επί το πλείστον είτε δεν χρησιµοποιούνται καθόλου, είτε σπάνια. Το δείγµα το 

οποίο εκπροσωπούν τα στοιχεία αυτά αποτελεί το κατεξοχήν κοµµάτι της αγοράς 

στην οποία απευθύνονται υπηρεσίες όπως µετάδοση δεδοµένων, τραπεζικές και 

άλλες υπηρεσίες µέσω WAP ή SMS. Οι λόγοι για τους οποίους δεν έχει διαδοθεί 

προσδιορίζονται στο επόµενο διάγραµµα.  
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Πρόκειται κυρίως για το κόστος σύνδεσης µέσω WAP και τη δυσχρηστία των 

συσκευών και της διεπαφής µε τον χρήστη. Επίσης η ποιότητα των υπηρεσιών δεν 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των χρηστών, τόσο σε ότι αφορά την ταχύτητα 

πρόσβασης όσο και την αξία του περιεχοµένου αυτού καθαυτού. Εκτός όµως από  

 

αυτό, οι νέες αυτές υπηρεσίες προϋποθέτουν και επιβάλλουν νέους τρόπους 

εργασίας και επικοινωνίας και νέες συνήθειες. Είναι αναµενόµενο η αγορά να 

εµφανίζει αδράνεια σε ότι αφορά αλλαγή βασικών καθηµερινών συνηθειών. 

Εποµένως, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και οι παροχείς αυτών των υπηρεσιών 

(π.χ. τράπεζες, ηλεκτρονικά καταστήµατα κλπ) θα πρέπει να επενδύσουν στην 

«εκπαίδευση» της αγοράς και στην καλλιέργεια των νέων συνηθειών στο µέσο 

καταναλωτή. Όσον αφορά το τι πρέπει να αλλάξει προκειµένου οι κάτοχοι κινητού 

τηλεφώνου να χρησιµοποιήσουν περισσότερο τις υπηρεσίες που προσφέρονται, 
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βασικός παράγων και στις τρεις χώρες είναι η µείωση της τιµής. Η βελτίωση της 

ασφάλειας είναι ο δεύτερος πιο σηµαντικός παράγοντας όσον αφορά τη Γερµανία 

και την Ελλάδα, ενώ η αντίστοιχη έρευνα στη Φιλανδία ανέδειξε ως δεύτερο πιο 

σηµαντικό παράγοντα τη βελτίωση της συσκευής. Παρόλο που στη Γερµανία και 

Φινλανδία η αγορά λειτουργεί πιο ανταγωνιστικά και τα τιµολόγια είναι χαµηλότερα 

σε σχέση µε την Ελλάδα, και εκεί το κόστος χρήσης είναι βασικό εµπόδιο 

διείσδυσης των υπηρεσιών αυτών και µεγέθυνσης της αγοράς. Τα ζητήµατα 

ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδοµένων είναι πάντα σηµαντικά για 

οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει να κάνει µε τεχνολογίες επικοινωνιών και 

πληροφορικής. Ο σχεδιασµός και η ευχρηστία των κινητών συσκευών εξακολουθεί 

να είναι µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις και για τους κατασκευαστές και για τον 

τελικό χρήστη.  

66..88..  ΠΠεεδδίίαα  ΑΑννττααγγωωννιισσµµοούύ  ττοουυ  ΚΚΗΗΕΕ  

Μια αναπτυγµένη αγορά κινητού ηλεκτρονικού εµπορίου θα αποτελεί πεδίο 

σκληρού ανταγωνισµού. Οι παίκτες που προαναφέρθηκαν αναµένεται να έρθουν 

αντιµέτωποι στα παρακάτω πεδία, µε διαφορετικούς στόχους και επιδιώξεις ο 

καθένας.  

Επαφή µε τον πελάτη. Μια βασική πηγή στρατηγικού πλεονεκτήµατος είναι ο 

έλεγχος των συναλλαγών και γενικότερα της αλληλεπίδρασης µε τον τελικό πελάτη 

(καταναλωτή ή επιχείρηση) ο οποίος θα συνεχίσει να αποτελεί το µήλο της έριδος 

για τους οργανισµούς κινητής επικοινωνίας.  

Κυριαρχία στην αλυσίδα αξιών. Η αλυσίδα παραγωγής και προώθησης των 

υπηρεσιών κινητού ηλεκτρονικού εµπορίου µετατρέπεται σε αρένα όπου οι 

δυναµικές σχέσεις θα καθορίσουν τι είδους υπηρεσίες θα προσφερθούν και από 

ποιόν. Στρατηγικές συµµαχίες, µονοπωλιακές θέσεις και µεγάλη διαπραγµατευτική 

ισχύς θα είναι κάποια απο τα ‘΄οπλα’ των παικτών. Οι σχέσεις µέσα στην αλυσίδα 

αξίας ωστόσο µπορεί να αποτελέσουν επίκεντρο ρυθµιστικών πρωτοβουλιών απο 

φορείς όπως η ΕΕΤΤ.  

Ο ρόλος του δηµόσιου τοµέα. Μέσα από αυτό το πεδίο ανταγωνισµού 

κυβερνήσεις και δηµόσιες οργανώσεις µπορούν να διαχύσουν την τεχνολογία και τις 

τεχνικές γύρω τους. Είναι ένα εφαλτήριο για επενδύσεις από οργανισµούς κινητής 

επικοινωνίας, παροχείς και προµηθευτές. Αναµένεται κάποιες κυβερνήσεις στην 

Ευρώπη να προχωρήσουν σύντοµα σε σχετικές επενδύσεις στον ευρύτερο δηµόσιο 
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τοµέα (π.χ. υγεία, υπηρεσίες προς τον πολίτη, κλπ) για να τονώσουν την 

µεγένθυση της αγοράς, ειδικά µετά την πρόσφατη κρίση.  

Προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Τα δικαιώµατα πνευµατικής 

ιδιοκτησίας έιναι ένα πεδίο στο οποίο ανταγωνίζονται παροχείς περιεχοµένου, 

καλλιτέχνες, καταναλωτές, παροχείς λογισµικού κλπ, καθώς η τεχνολογία 

επηρρεάζει τα παρόντα µοντέλα εξασφάλισης των δικαιωµατών πνευµατικής 

ιδιοκτησίας.  

Τεχνολογικά πρότυπα. Τα πρότυπα είναι βασικό πεδίο ανταγωνισµού αφού 

θεωρείται ότι αλλάζουν σταδιακά µε την δηµιουργία ισχυρών τεχνολογιών όπως το 

UMTS ή τα ασύρµατα τοπικά δίκτυα. Επίσης ο έλεγχος ή µη των προτύπων αποτελεί 

πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατοςΗ σταδιακή µετάβαση από τα τρέχοντα στα 

µελλοντικά πρότυπα είναι προτιµότερη από την απότοµη αλλαγή.  

Ασφάλεια δεδοµένων. Η ασφάλεια δεδοµένων και ιδιαίτερα η προστασία των 

προσωπικών πληροφοριών είναι θέµατα για τα οποία υπάρχουν αντικρουόµενες 

απόψεις, αλλά µία από τις σηµαντικές ερωτήσεις στην οποία πρέπει να δοθεί 

απάντηση έιναι πως θα υπάρξει οµοφωνία στην επίτευξη ικανοποιητικής 

προστασίας.  

Πολλαπλά τεχνολογικά συστήµατα. Αυτονόητη θεωρείται η υπόθεση ότι το 

UMTS θα αποτελέσει µια βασική πλατφόρµα. Ενδέχεται όµως και άλλες 

εναλλακτικές τεχνολογίες όπως το GPRS, η ψηφιακή τηλεόραση, το Bluetooth, το 

WLAN/RLAN και TETRA να παίξουν σηµαντικό ρόλο.  

Εκπλήρωση κοινωνικών αναγκών. Στην εκπλήρωση των κοινωνικών αναγκών η 

έµφαση είναι στον άνθρωπο, τις ανάγκες που αντιλαµβάνεται και τον τρόπο µε τον 

οποίο η τεχνολογία και οι παίκτες προσπαθούν να τις καλύψουν. Το παράδειγµα του 

UMTS είναι χαρακτηριστικό ως προς το ότι δεν έιναι ξεκάθαρο ποιές ανάγκες 

έρχεται να καλύψει. Οι εταιρείες θα πρέπει να επενδύσουν στη δηµιουργία νέων 

αναγκών έτσι ώστε να να καταστήσουν τα προϊόντα και της υπηρεσίες τους 

επιτυχηµένα.  

∆ιασύνδεση. Το ζήτηµα που δηµιουργείται αφορά στη διασύνδεση τηλεφωνίας, 

δεδοµένων και υπηρεσιών είναι µεταξύ διαφορετικών δικτύων σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο. Επίσης µπορεί να περιλαµβανει θέµατα γύρω από το πώς µπορεί αυτό να 

υποστηριχθέι από φορητές συσκευές, καθώς και θέµατα ρυθµιστικής 

διαµεσολάβησης για να προστατευθούν οι καταναλωτές από υπερτιµηµένη 

διασύνδεση. 
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66..99..  ΠΠλλααίίσσιιοο  γγιιαα  ττηηνν  ΑΑννάάππττυυξξηη  ττοουυ  ΚΚιιννηηττοούύ  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκοούύ  ΕΕµµπποορρίίοουυ  σσττηηνν  
ΕΕλλλλάάδδαα  

Η ελληνική κοινωνία µετασχηµατίζεται σε µια «µεταβιοµηχανική» κοινωνία 

χαρακτηριζόµενη από τις ριζικές αλλαγές στην παραγωγή, την οικονοµία και την 

καθηµερινή ζωή, που φέρνουν οι νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ). [74] 

Οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι άλλοι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς καθώς και η 

πολιτεία, χρειάζεται να αντιληφθούν, το ταχύτερο, τις συνέπειες και τις προκλήσεις 

του «ηλεκτρονικού επιχειρείν» και να προγραµµατίσουν µε συστηµατικό τρόπο τις 

ενέργειες εκείνες, οι οποίες θα εξασφαλίσουν αυτοτροφοδοτούµενη ανάπτυξη και 

κοινωνική συνοχή. Προκειµένου να διαµορφωθεί ένα σύνολο προτάσεων για την 

ανάπτυξη του ΚΗΕστην Ελλάδα  µια σειρά από κρίσιµα ερωτήµατα αποτελούν βάση 

για σύνταξη του πλαισίου και αξόνων για την ανάπτυξη του ΚΗΕ. Αναλυτικά τα 

ερωτήµατα αυτά αφορούν:  

• Την ανάπτυξη της αγοράς. Ποιές είναι οι πραγµατικές ανάγκες χρηστών 

(Καταναλωτές, Επιχειρήσεις); Ποιός ο κρίσιµος ρόλος της γενιάς 12-14 χρονών 

και ποίες οι τάσεις στην δηµιουργία νέων αναγκών;  

• Το ρόλο του internet στην ανάπτυξη της 3ης Γενιάς. Σε ποιό χρονικό ορίζοντα 

θα δηµιουργηθεί εκείνη η κρίσιµη µάζα χρηστών που θα επιτρέψει την σταθερή 

ανάπτυξη της αγοράς ΚΗΕ µε δεδοµένοη τη µικρή διείσδυση του internet στη 

χώρα µας; Πόσο θα επιρεαστεί ο αναµενόµενος ρυθµός διείσδυσης του ΚΗΕ 

λόγω σύγκλισης internet και κινητής τηλεφωνίας;  

• Το Ρυθµιστικό Πλαίσιο. Ποιοί οι ανταγωνιστικοί όροι εκχώρησης των αδειών 3ης 

Γενιάς και λειτουργίας των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας; Πως θα 

αντιµετωπιστούν τα ήδη υπαρκτά προβλήµατα κόστους και χρηµατοδότησης; 

Ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο χρήσης των αδειών οδηγεί στον επιµερισµός των 

υποδοµών και ποιό το ρυθµιστικό πλαίσιο για τους Virtual Operators;  

• Τις Συσκευές 3ης Γενιάς. Πως θα αντιµετωπιστούν κρίσιµα ζητήµατα όπως:  

1) Συµβατότητα  

2) ∆ιασύνδεση  

3) Περιαγωγή (Roaming)  
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• Την ∆ιαθεσιµότητα Υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες που θα ελέγχονται απο εταιρείες 

κινητής τηλεφωνίας θα είναι διαθέσιµες µόνο απο τα δικά τους δίκτυα; Οι 

εταιρείες κινητής τηλεφωνίας θα συνεργαστούν προκειµένου να κανουν τις 

υπηρεσίες τους διαθέσιµες µέσω όλων των δικτύων; Οι υπηρεσίες των WASPs 

θα είναι διαθέσιµες µέσω όλων των δικτύων; Οι WASPs θα κάνουν 

αποκλειστικές συνεργασίες µε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για την προώθηση 

των υπηρεσιών τους µέσω επιλεγµένων δικτύων;  

• To Προφίλ χρηστών. Κρίσιµα ερωτήµατα που συζητήθηκαν αφορούν:  

- ∆ιαφήµιση στο κινητό  

- Στοχευµένο µάρκετινγκ  

- Νοµικά και ηθικά ζητήµατα  

66..1100..  ΠΠρροοττάάσσεειιςς--ΆΆξξοοννεεςς  δδρράάσσεειιςς    

Συνολικά, η Ευρωπαϊκή αγορά ΚΗΕ παρά την παγκόσµια οικονοµική ύφεση 

βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση µιας και παρουσιάζει µια συνεχής ανάπτυξη στο 

χώρο της κινητής τεχνολογίας ενώ η εµπειρία που προέρχεται από την εξέλιξη του 

Ηλεκτρονικού Εµπορίου στις Η.Π.Α. αποτελεί ένα χρήσιµο οδηγό. Αποφασιστικής 

σηµασίας είναι :  

• η διαµόρφωση ενός αποτελεσµατικού ρυθµιστικού πλαισίου  

• η ασφάλεια των συναλλαγών,  

• και η παροσχή πλούσιου και ενδιαφέροντος περιεχοµένου προς τον τελικό 

χρήστη.  

Σε αυτό το πλαίσιο  οδηγηθήκαµε σε µια σειρά από διαπιστώσεις για την εξέλιξη 

του ΚΗΕ στην χώρα µας αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα σηµαντικότερα 

συµπεράσµατα µπορούν να συνοψιστούν ως εξής :  

• Στην παρούσα φάση η Μέση Απόδοση ανά Καταναλωτή (ARPU, average 

return per user) τείνει να φτάσει στα ανώτερα δυνατά επίπεδα. Αυτό οδηγεί 

στην ανάγκη ανάπτυξης υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας για τον πελάτη. Σε 

αυτό το πλαίσιο, οι εφαρµογές ΚΗΕ θα γνωρίζουν ταχύρρυθµη ανάπτυξη 

αντίστοιχη µε αυτή των αγορών Ηλεκτρονικού Εµπορίου, δίνοντας 

προστιθέµενη αξία στην αγορά κινητής τηλεφωνίας. [75] 
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• Οι χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές και οι υπηρεσίες ψυχαγωγίας αναµένεται 

να αποτελέσουν τις σηµαντικότερες εφαρµογές του ΚΗΕ στην Ευρώπη  

• Κρίσιµος θα είναι ο ρόλος των κατασκευαστών κινητών τηλεφώνων.  

• Στην παρούσα φάση οι τεχνολογικοί περιορισµοί αποτελούν κρίσιµο 

παράγοντα ανάσχεσης. Ωστόσο, αυτό δεν µπορεί να αποτελέσει δικαιολογία 

για τους παίκτες που δραστηριοποιούνται στο χώρο.  

• Κρίσιµος παράγοντας επιτυχίας είναι η «κοινωνικοποίηση» των νεών 

εφαρµογών ΚΗΕ και όχι η προσαρµογή των καταναλωτών σε ένα στείρο 

τεχνο-οικονοµικό µοντέλο.  

• Ιδιαίτερη αξία θα έχουν οι επενδύσεις στις νεάρες ηλικίες (12-25)  

• Παρά την ανάπτυξη παγκοσµιοποιηµένων στρατηγικών, υπάρχει ολοένα και 

µεγαλύτερη ανάγκη για ανάπτυξη υπηρεσιών τοπικού ενδιαφέροντος (Global 

strategy, local services)  

Με βάση τα παραπάνω, οι προτάσεις  για την ανάτυξη του ΚΗΕ κατηγοριοποιούνται 

στους ακόλουθους τέσσερεις «Άξονες» δράσης:  

ΑΞΟΝΑΣ Ι :∆ράσεις για την εξάπλωση της χρήσης του ΚΗΕ  

• Υπηρεσίες για την υποστήριξη της σχέσης ∆ηµόσιου τοµέα – Πολίτη, 
Κυβερνητικοί και ∆ηµόσιοι Φορείς, Επιχειρήσεις, Κοινωφελείς Οργανισµοί και 
Ενώσεις  

Υλοποίηση ενός τουλάχιστον προγράµµατος εξυπηρέτησης του πολίτη διαµέσου 

της εκτεταµένης χρήσης εφαρµογών κινητής τεχνολογίας (π.χ. πληρωµές προς 

το Υπουργείο Οικονοµικών), ώστε να αποτελέσει σηµείο αναφοράς στην 

επόµενη διετία και ενίσχυση και άλλων παρόµοιων προγραµµάτων στην επόµενη 

πενταετία.  

Συνεργασία των επιχειρήσεων και άλλων µη κυβερνητικών οργανισµών µε 

δηµόσιους φορείς, για τη παροχή υπηρεσίων εξυπηρέτησης του πολίτη (π.χ. 

προγράµµατα υγείας για τη εξυπηρέτηση ευπαθών οµάδων πληθυσµού)  

Κίνητρα για τους εργοδότες, ώστε όλοι οι εργαζόµενοι να έχουν πρόσβαση στο 

κινητό ∆ιαδίκτυο στους χώρους εργασίας.  
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Κίνητρα για τους εργοδότες (ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς) για την 

πρόσβαση στο κινητό ∆ιαδίκτυο στους εργαζοµένους, εκτός των χώρων 

εργασίας (π.χ. στο σπίτι).  

• Κοινωφελείς Οργανισµοί και Ενώσεις  

Υιοθέτηση νέων µεθόδων, για την ανάπτυξη και παροχή υψηλής ποιότητας 

«ψηφιακού περιεχοµένου» και υπηρεσιών για χρήση µέσω του ΚΗΕ  

• Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Επιχειρήσεις  

Προτεραιότητα για την ίδρυση και λειτουργία τοπικών κέντρων πληροφόρησης 

και πρόσβασης στο κινητό ∆ιαδίκτυο (one-stop centers).  

Προώθηση της παροχής «περιεχοµένου» τοπικού ενδιαφέροντος στο κινητό 

∆ιαδίκτυο καθώς και προγραµµάτων πληροφόρησης, προσαρµοσµένων στις 

τοπικές ανάγκες.  

Σχεδιασµός και υλοποίηση καινοτόµων προγραµµάτων ΚΗΕ σε τοπικό επίπεδο 

(Flagship initiatives –clusters of  innovation).  

• Ανάπτυξη και Κυβερνητικοί φορείς - Επέκταση του Ρυµιστικού πλασίου   

Άµεση προτεραιότητα στον καθορισµό του θεσµικού πλαισίου για την ανάπτυξη 

και επέκταση συναλλαγών κράτους-πολίτη διαµέσου του κινητού ∆ιαδίκτυου. 

Ανάπτυξη µηχανισµών ελέγχου και διασφάλησης της πνευµατικής ιδιοκτησίας 

του «περιεχοµένου» που διακινείται µέσα από την παροχή νέων υπηρεσιών 

ΚΗΕ.  

Εξασφάλιση προστασίας των προσωπικών δεδοµένων του πελάτη-καταναλωτή.  

 

ΑΞΟΝΑΣ ΙI:  Ενίσχυση των δοµών παρέµβασης, παρακολούθησης και 
ανάλυσης  

• Συντονισµός κρατικών υπηρεσιών (Υπουργείων, οργανισµών κλπ.) 
Κυβερνητικοίκαι∆ηµόσιοι φορείς  

Συντονισµός για τη χάραξη πολιτικών συνεργασίας/ ανταλλαγής πληροφοριών 

µεταξύ των κρατικών φορέων διαµέσω του κινητού ∆ιαδικτύου.  
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• Ενίσχυση των µηχανισµών παρακολούθησης και ανάλυσης της αγοράς του 
ΚΗΕ Κυβερνητικοί και ∆ηµόσιοι Φορείς  

Παρακολούθηση των µεταβολών στο «περιεχόµενο» των εφαρµογών ΚΗΕ στους 

κλάδους:  των τεχνολογιών της πληροφορίας,  της υψηλής τεχνολογίας,  της 

εκπαίδευσης,  της υγείας , της γεωργίας, του τουρισµού,  της τραπεζικής, και  

των µέσων ενηµέρωσης, σε συνεργασία µε τους εκπροσώπους των 

επιχειρήσεων και των εργαζοµένων.  

Ανάπτυξη συστήµατος δεικτών («indicators») για την καταγραφή των εξελίξεων 

και των παρεµβάσεων. Σχεδιασµός και υλοποίηση δειγµατοληψιών σε εθνικό 

επίπεδο και σε σταθερό, στον χρόνο, δείγµα («longitudinal surveys») και 

εκπόνηση των σχετικών οικονοµετρικών µελετών.  

Ανανέωση (µε συχνότητα διετίας) του «Πλαισίου για την Ανάπτυξη του Κινητού 

Ηλεκτρονικού Εµπορίου στην Ελλάδα»  

• Αποκέντρωση – Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ενίσχυση του ρόλου των 
Περιφερειών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Συνεργασία µε δηµόσιους φορείς, επιχειρήσεις και κοινωφελείς οργανισµούς για 

τον συντονισµό και την υλοποίηση εθνικών προγραµµάτων στο χώρο του 

κινητού ∆ιαδικτύου. Παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των 

δράσεων, σε εξαµηνιαία βάση.  

 

ΑΞΟΝΑΣ ΙII:  Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας  

• Εντοπισµός και άµβλυνση θεσµικών εµποδίων Κυβερνητικοί Φορείς  

 Άµβλυνση των θεσµικών εµποδίων για την είσοδο νέων εταιρείων στο κλάδο 

παροχής υπηρεσιών ΚΗΕ.  

Ρυθµιστικά µέτρα για το σαφή διαχωρισµό του ρόλου των «παικτών» που 

ενεργοποιούνται στην αλυσιδα αξίας του ΚΗΕ.  

Επίσπευση της υιοθέτησης των οδηγιών της Ε.Ε. για την ανταγωνιστικότητα και 

την διαφάνεια στο χώρο των υπηρεσιών.  
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• Ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας Κυβερνητικοί και ∆ηµόσιοι Φορείς - 
Επιχειρήσεις 

Ενίσχυση των (ειδικών) Κέντρων Υποστήριξης των ΜΜΕ ειδικότερα για την 

ανάπτυξη καινοτόµων εφαρµογών ΚΗΕ.  

∆ηµιουργία αυτοτελών µονάδων/οργανισµών αποσχισµένων από τον κύριο 

κορµό των επιχειρήσεων (µε την υποστήριξη επιχειρηµατικών κεφαλαίων 

[«venture capital funds»], «θερµοκοιτίδων» [«incubators»], επιχειρηµατικών 

«αγγέλων» [«business angels»]).  

 

ΑΞΟΝΑΣ ΙV:   Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση  

• Ενηµέρωση σχετικά µε τις προαναφερθεί σες δράσεις και ευαισθητοποίηση 
για τα διακυβευόµενα στην επόµενη πενταετία Κυβερνητικοί και ∆ηµόσιοι 
Φορείς, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιχειρήσεις, Κοινωφελείς 
Οργανισµοί και Ενώσεις 

Παροχή πληροφόρησης και υπηρεσιών στο ∆ιαδίκτυο («online», «m-

government services») για το κοινό, σε µεγάλη κλίµακα. Ιδιαίτερη έµφαση σε 

«φιλικά για τον χρήστη» περιβάλλοντα.  

Ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενηµέρωση των πολιτών σε τοπικό επίπεδο  

Ανάληψη ή/και ενίσχυση (µέσω χορηγιών) πρωτοβουλιών για την προβολή των 

δράσεων στους πολίτες.  

Υποστήριξη πρωτοβουλιών για τη θετική διαµόρφωση της κοινής γνώµης.  

Κινητοποίηση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης.  

Για την επίτευξη των στόχων, σε εθνικό επίπεδο, καθόσον αφορά στην 

µακροπρόθεσµη αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας και στην παγκοσµιοποιηµένη «Οικονοµία της Γνώσης», συνδυάζοντας 

την οικονοµική επέκταση µε την κοινωνική συνοχή, οι προτάσεις που 

παρουσιάζονται πιο πάνω,χρειάζεται να συνδυασθούν µε µέτρα, τα οποία 

αφορούν στο θεσµικό πλαίσιο, σχετικά µε τον ρυθµιστικό ρόλο της 

πολιτείας και των αποκεντρωµένων δοµών διοίκησης και 

προγραµµατισµού (Περιφέρειες και Τοπική Αυτοδιοίκηση). 



 

    

  

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  77  

ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗ  ΚΚΗΗΕΕ::  ii--mmooddee  
 
 

77..11..  ΤΤιι  εείίννααιι  ττοο  ii--mmooddee  

Το i-mode είναι µία ασύρµατη τεχνολογία που επιτρέπει στους χρήστες πρόσβαση 

στις υπηρεσίες του ∆ιαδικτύου (internet) χρησιµοποιώντας ένα κινητό τηλέφωνο. 

Αναπτύχθηκε από την ιαπωνική NTT DoCoMo και αρχικά προωθήθηκε στην Ιαπωνία 

τον Φεβρουάριο του 1999. Από τότε το i-mode έχει να επιδείξει εντυπωσιακή 

άνοδο, γεγονός που το έχει µετατρέψει στο επιτυχέστερο σύστηµα κινητής 

πρόσβασης ∆ιαδικτύου ανά τον κόσµο. Οι χρήστες του στην Ιαπωνία υπερβαίνουν 

σήµερα τα 40 εκατοµµύρια (∆εκέµβριος 2003) και η τεχνολογία που το συνοδεύει 

έχει υιοθετηθεί σε διάφορες χώρες ανάµεσα στις οποίες συµπεριλαµβάνονται η 

Ταϊβάν, η Γαλλία, η Γερµανία, η Ισπανία και οι Κάτω Χώρες (Ολλανδία). 

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την εφαρµογή της νέας τεχνολογίας 

κυµαίνονται από εκείνες που κατά κόρον χρησιµοποιούµε και στις καθηµερινές µας 

εργασίες µέσω υπολογιστών, όπως το ξεφύλλισµα ιστοσελίδων, τις ειδήσεις, την 

ψυχαγωγία και τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ως τις οικονοµικές 

συναλλαγές και στις υπηρεσίες προσδιορισµένης θέσης πρόσβασης (location-

specific content/services), που παρέχονται ανάλογα του σταθµού βάσης µε την 

οποία η κινητή συσκευή επικοινωνεί. 

Τα τρία βασικά στοιχεία του i-mode,στην Ελληνική αγορά, είναι τα εξής: 

• Το  i-mode portal όπου έχουν συγκεντρωθεί οι περισσότερες και οι 

καλύτερες υπηρεσίες από τις γνωστότερες ελληνικές  και ξένες εταιρίες 

• Το e-mail µε εξαιρετική απλότητα στη χρήση και µε οικονοµικότερο µοντέλο 

χρέωσης 

• Οι καινούργιες και εξελιγµένες συσκευές που δεν έχουν κυκλοφορήσει µέχρι 

τώρα στην ελληνική αγορά 
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Οι ενότητες αυτές θα αναπτυχθούν αναλυτικότερα παρακάτω, είναι όµως βασικό να 

τονιστεί ότι µε τη βοήθεια του i-mode οι υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας της 

κινητής τηλεφωνίας, ,αποκτούν πλέον: 

• Ακόµα µεγαλύτερη ταχύτητα, αξιοπιστία και ευκολία και απλότητα στη 

χρήση 

• Ακόµα πιο διευρυµένο φάσµα υπηρεσιών και περιεχοµένου 

• Μια νέα γκάµα ελκυστικών συσκευών  

• Εξελιγµένο και απλό στη χρήση e-mail, λειτουργικά διασυνδεδεµένο µε τις 

υπόλοιπες υπηρεσίες του i-mode 

• Βελτιώσεις σε πολλές και µικρές λεπτοµέρειες που κάνουν όµως συνολικά 

µεγάλη διαφορά σε σχέση µε τις υπηρεσίες που παρείχαν µέχρι τώρα οι 

operators στην αγορά.[76] 

77..22..  ΒΒαασσιικκοοίί  ππααρράάγγοοννττεεςς  εεππιιττυυχχίίααςς  ττοουυ  ii--mmooddee  κκααιι  ττοο  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκόό  µµοοννττέέλλοο  
ττοουυ  

Η θεµελιώδης αρχή πάνω στην οποία έχει αναπτυχθεί το i-mode είναι o “internet 

τρόπος σκέψης” αντί του παραδοσιακού “Τηλεπικοινωνιακού τρόπου σκέψης ”. Πιο 

συγκεκριµένα σύµφωνα µε την παραδοσιακή αρχή του τηλεπικοινωνιακού 

επιχειρηµατικού µοντέλου, όλες οι υπηρεσίες σχεδιάζονται και διαχειρίζονται από 

την εταιρία κινητής τηλεφωνίας (µε µικρή συµµετοχή τρίτων εταιριών) . Μοναδικός 

σκοπός είναι να παρέχονται υπηρεσίες που µπορούν να παραχθούν και να 

υποστηριχθούν από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας . 

Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο τα συµβαλλόµενα µέρη είναι µόνο δυο: οι εταιρίες 

κινητής τηλεφωνίας και οι χρήστες. Κατ’ αυτό όµως τον τρόπο, η χρήση νέων 

τεχνολογιών περιορίζεται αποκλειστικά στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας και 

περιορίζονται και οι εύκαιρες και οι δυνατότητες για τους Παρόχους Περιεχοµένου, 

αφού το συγκεκριµένο µοντέλο δεν παρέχει κίνητρα κερδών στα συµβαλλόµενα 

µέρη. Χωρίς την συµµετοχή των τελευταίων, γίνεται δύσκολη η κάλυψη των ολοένα 

και αναπτυσσόµενων αναγκών  των χρηστών. 

Το i-mode εισάγει την αρχή του “internet τρόπου σκέψης” ώστε να προσελκύσει όχι 

µόνο τους χρήστες αλλά και τους Παρόχους Περιεχοµένου. Σύµφωνα µε αυτήν την 

αρχή δηµιουργείται µια win-win συνεργασία µεταξύ της εταιρίας κινητής 
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τηλεφωνίας, των Παρόχων Περιεχοµένου και των Κατασκευαστών κινητών 

τηλεφώνων.  Η συνεργασία αυτή έχει ως αποτέλεσµα την αυξανόµενη ικανοποίηση 

χρηστών και τελικά, περισσότερα οφέλη για όλα τα συµβαλλόµενα µέρη. 

7.2.1. Βασικοί παράγοντες επιτυχίας 

Πέρα από την θεµελιώδη αρχή του “internet τρόπου σκέψης”, το επιχειρηµατικό 

µοντέλο του i-mode βασίζεται σε πέντε παράγοντες , οι οποίοι αποδείχθηκαν 

ουσιαστικοί για την επιτυχία του. Αυτοί οι πέντε βασικοί παράγοντες της 

στρατηγικής i-mode αλληλεξαρτούνται µεταξύ τους και κάθε ένας από αυτούς θα 

πρέπει να θεωρηθεί ιδιαίτερης σηµασίας για την επιτυχία του i-mode. 

Ο βασικός παράγοντας είναι το επιχειρηµατικό µοντέλο και η διαχείριση της  

αλυσίδας της αξίας (value chain management). Το συγκεκριµένο µοντέλο βασίζεται 

στην αρχή του Internet τρόπου σκέψης και δηµιουργεί µια win-win συνεργασία σε 

όλα τα συµβαλλόµενα µέρη της αλυσίδας. 

Ο δεύτερος παράγοντας είναι η στρατηγική συνεργασίας σχετικά µε το περιεχόµενο 

(content partnership strategy), η οποία παρέχει τα απαραίτητα κίνητρα για τους 

Παρόχους περιεχοµένου έτσι ώστε να παρέχουν ποιοτικό και ποσοτικό περιεχόµενο. 

Ο τρίτος παράγοντας είναι το marketing. Επιλέγοντας µια τακτική προσέγγισης 

mass-marketing για την υποστήριξη του i-mode , αποδείχθηκε µια πολύ 

επιτυχηµένη στρατηγική. 

Ο τέταρτος παράγοντας είναι οι συσκευές (the handsets) και αποτελεί το 

σηµαντικότερο ρόλο στην επιτυχία του i-mode.  

Ο τελευταίος παράγοντας είναι η επιλογή της Πλατφόρµας και των Τεχνολογιών 

(Platform and other technologies ) για την λειτουργία του i-mode. 

7.2.2. Το επιχειρηµατικό µοντέλο 

Το µυστικό πίσω από την επιτυχία του i- mode είναι η εδραίωση της σωστής, win-

win συνεργασίας ανάµεσα στους συµβαλλόµενους. Αυτοί οι συµβαλλόµενοι, µέρος 

της αλυσίδας προστιθέµενης αξίας, πρέπει να λειτουργούν χωρίς σφάλµατα και µε 

το σωστό συγχρονισµό προκειµένου το µοντέλο να είναι επιτυχηµένο.   

Ο ρόλος των εταιριών κινητής τηλεφωνίας είναι κεντρικός αφού έχει το πλήρη 

συντονισµό των εργασιών των συµβαλλόµενων µερών, εργάζεται στενά µε τους 
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κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων, προµηθευτές server, παρόχους περιεχοµένου 

και λοιπούς προµηθευτές , έτσι ώστε να επιτευχθεί στο µέγιστο η αρχή του 

επιχειρηµατικού µοντέλου win-win. 

Αυτά τα εµπλεκόµενα µέρη χρειάζεται να εκτελέσουν τις ακόλουθες στοιχειώδεις 

εργασίες: 

Εµπλεκόµενα µέρη Απαραίτητες εργασίες 
Κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων ∆ηµιουργία συσκευής ελκυστική προς τον χρήστη 
Προµηθευτές δικτύου και πλατφόρµας ∆ηµιουργία της σωστής υποδοµής  για την υψηλή 

ποιότητα της υπηρεσίας και την εξελιξιµότητα. 
Πάροχοι Περιεχοµένου ∆ηµιουργία πλουσιοπάροχων υπηρεσιών για τον 

χρήστη .  
Εταιρία κινητής τηλεφωνίας Παροχή ολοκληρωµένης πρότασης στον χρήστη 
 

Όταν οι ενέργειες όλων των συµµετεχόντων στην αλυσίδα αξίας εκτελούνται 

άψογα, το αποτέλεσµα είναι οφέλη προς όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, µε κυριότερο 

όφελος την παροχή σωστών υπηρεσιών µε συµφέρουσες χρεώσεις για τον χρήστη. 

77..33..  ΠΠρρόόσσββαασσηη  σσεε  ιισσττοοσσεελλίίδδεεςς  ii--mmooddee  

Το internet είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο, όπου οι χρήστες µπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε ιστοσελίδες (γραµµένες σε HTML) και όπου κάθε µια έχει µια 

συγκεκριµένη και µοναδική διεύθυνση (URL). Επιπλέον στο internet υπάρχουν 

πύλες (Yahoo, Excite, in.gr κ.λπ...) στις οποίες έχουν επιλεχθεί και έχουν 

ταξινοµηθεί ιστοσελίδες σε κατηγορίες, προκειµένου ο χρήστης να έχει πιο εύκολη 

πρόσβαση σ’ αυτές. 

Το i-mode έχει δανειστεί µερικά βασικά χαρακτηριστικά από το internet. Έτσι κατ’ 

αναλογία µε το internet, oι i-mode σελίδες είναι γραµµένες σε γλώσσα i-HTML (µια 

παραλλαγή του HTML) και εµφανίζονται µεσώ των i-mode browsers (όπως και οι 

internet σελίδες εµφανίζονται µόνο µέσω των internet browsers) που υπάρχουν 

µόνο στις i-mode συσκευές. Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι οι ιστοσελίδες internet 

(html) δεν µπορούν να εµφανιστούν µέσω ενός i-mode browser (εκτός αν οι 

σελίδες είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές του i-mode όπως µέγεθος της σελίδας, 

tags κλπ). Η µεταφορά της «πληροφορίας» των i-mode σελίδων από εκεί που 

βρίσκονται αποθηκευµένες έως το κινητό γίνεται µέσω του GPRS (όπως γίνεται και 

για τις WAP σελίδες του Mycosmos View). 
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Εχουν συλλεγεί και κατηγοριοποιηθεί από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας (µε 

συγκεκριµένα κριτήρια) τέτοιες i-mode σελίδες, δηµιουργώντας έτσι την πύλη i-

mode (i-mode portal) µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πιο απλή και εύκολη η χρήση 

των υπηρεσιών αυτών. Οι σελίδες i-mode, που επελέγησαν και συµπεριελήφθησαν 

στην πύλη, ονοµάζονται επίσηµες ιστοσελίδες (official sites). Οι Παροχείς 

Περιεχοµένου (Content Providers) αυτών των σελίδων, που είναι υποχρεωτικό να 

έχουν συµβατική συµφωνία  µε την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, µπορούν να 

εφαρµόσουν έναν µηχανισµό Εγγραφής των χρηστών στις i-mode σελίδες. Αυτός ο 

µηχανισµός εγγραφής επιτρέπει στους Παροχείς Περιεχοµένου να επιτρέπουν την 

πλοήγηση στις σελίδες τους, µόνο εφόσον οι συνδροµητές έχουν αποδεχθεί να 

πληρώσουν µια µηνιαία συνδροµή.Οι Παροχείς Περιεχοµένου, έχουν τις παρακάτω  

επιλογές: 

1. Να επιτρέπουν στους χρήστες δωρεάν πλοήγηση στις σελίδες τους. 

2. Να εφαρµόσουν ένα µηχανισµό εγγραφής όπου πληρώνοντας µηνιαία 

συνδροµή, οι χρήστες θα έχουν δυνατότητα πλοήγησης για ένα µήνα. Μετά 

το τέλος του µήνα η συνδροµή θα ανανεώνεται αυτόµατα .Ένα συνδυασµό 

των παραπάνω επιλογών, όπου οι χρήστες θα έχουν δωρεάν δυνατότητα 

πλοήγησης σ’ ένα τµήµα των ιστοσελίδων, αλλά θα χρειάζεται µηνιαία 

συνδροµή προκειµένου οι χρήστες να κάνουν πλοήγηση στο σύνολο του 

site. 

Εκτός από τις επίσηµες ιστοσελίδες που έχουν επιλεγεί, ο χρήστης έχει την 

δυνατότητα πρόσβαση σε ελεύθερες ιστοσελίδες i-HTML τις λεγόµενες ανεπίσηµες 

ιστοσελίδες (unofficial sites) . Πιο συγκεκριµένα, όπως φαίνεται στο παρακάτω 

σχήµα 1: 

• Οποιοσδήποτε µπορεί να σχεδιάσει σελίδες  i-HTML, όπου όλοι οι χρήστες 

µπορούν να έχουν πρόσβαση σ’ αυτές, µε αποτέλεσµα το i-mode  να είναι τόσο 

ανοικτό όσο και το internet.  

• ∆εδοµένου ότι δεν συµπεριλαµβάνονται στην πύλη του i-mode, οι Παροχείς 

Περιεχοµένου δεν έχουν συνάψει συµφωνία µε την εταιρεία και ως εκ τούτου 

δεν υπάρχει καµία συνδροµητική χρέωση. 

• Ο χρήστης µπορεί ελευθέρα να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα που επιθυµεί, µε 

την πληκτρολόγηση της URL και µπορεί να την αποθηκεύσει την URL σαν 

σελιδοδείκτη (bookmark) στο κινητό του. 
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Σχήµα 7-1. Τρόποι πρόσβασης στις σελίδες του i-mode 
 

Βασικοί παράγοντες για την επιτυχία του i-mode είναι κυρίως οι ακόλουθοι (αλλά 

και όχι µόνο) λόγοι: 

• Εύκολη και απλή χρήση 

• Υψηλή τεχνολογία αλλά συγχρόνως προσιτή στο χρήστη 

• Πλούσιο περιεχόµενο (Πολλοί και γνωστοί Πάροχοι Περιεχοµένου, σε κάθε 

κατηγορία περιεχοµένου όπως e-mail, mbanking, mshopping, alerts, 

εφαρµογές Doja κ.λ.π) 

• Αξιοπιστία – Ταχύτητα Υψηλή αξίας σε σχέση µε το κόστους των υπηρεσιών 

για το χρήστη (value for money) 

• Συνεργασία προς το κοινό συµφέρον µε όλους όσους συµµετέχουν στο 

επιχειρηµατικό µοντέλο του i-mode (παροχείς περιεχοµένου, κατασκευαστές 

συσκευών, προµηθευτές τεχνικού εξοπλισµού) 

Περιεχόµενο – υπηρεσίες  

Το  i-Menu αποτελεί µια ολοκληρωµένη πύλη για υπηρεσίες  internet, επιτρέποντας 

εύκολη πρόσβαση σε παραπάνω από 100 Ελληνικές και ∆ιεθνή ιστοσελίδες (ι-HTML)  

Επιλέγοντας το  i-Menu, ο συνδροµητής ενδεικτικά µπορεί :  

• Να διαβάσει τις τελευταίες εθνικές και διεθνή ειδήσεις από παρόχους όπως  

CNN, Ελευθεροτυπία , ΕΡΤ, in.gr κ.λ.π 

 i-mode 

Internet with i-HTML 
(Unofficial CPs)

i-menu Portal 
(Official Sites)

No Subscription 
needed 

Subscription 
needed

Free Sites 

Charged 
Sites 

(Subscription 
Needed) 
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• Να ενηµερωθεί για τιµές µετοχών ή λοιπές χρηµατιστηριακές πληροφορίες 

από  Χρηµατιστήριο Αθηνών , Ηµερησία, euro2day.gr κ.λ.π 

• Να ελέγξει τους λογαριασµούς του από µεγάλους τραπεζικούς οµίλους.        

( Alpha  Bank,  Eurobank, winBank και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.) 

• Να κάνει κρατήσεις στα µαζικά µέσα συγκοινωνίας (στην Blue Star Ferries, 

Ολυµπιακή , Aegean, Minoan Lines κ.λ.π) 

• Να βρει εστιατόρια µεσώ του all-restaurants, Down Town going out, Exodos 

κ.λ.π 

• Να βρει χάρτες από  Telenavis  και την excess.  

• Να νοικιάσει αυτοκίνητο από εταιρείες ενοικίασης (την Avance rent a car). 

• Να κάνει αγορές βιβλίων,λουλουδιών κλπ (από Interflora, Fleria , 

Παπασωτηρίου , Πλαίσιο, Home-net κ.λ.π ) 

Το i- menu επιτρέπει στον χρήστη να ενηµερωθεί ή να αποκτήσει µια υπηρεσία 

άµεσα από µια απλή και κατανοητή λίστα κατηγοριών. Σε κάθε κατηγορία υπάρχουν 

οµάδες επισήµων sites . Οι κατηγορίες και τα sites έχουν εύκολους τίτλους έτσι 

ώστε να είναι κατανοητά και να δηµιουργούν ένα φιλικό προς το χρήστη 

περιβάλλον και εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα, κατηγοροποιηµένα . 

Λίστα κατηγοριών Περιεχοµένου και Παρόχων 
Genre Subgenre CPs Brands 

national news ERT, Flash, Ant1,in.gr, Ethnos, Vima, 
Kathimerini, Makedoniko Praktorio Eidiseon 

international news CNN news 

weather Asteroskopio, snowreport.gr- beachreport.gr, 
WNI. 

financial news Naftemporiki, Imerisia, Fortnet XA 

stockmarkets Athens Stock Exchange, Euro2day, stockrally.gr financial news/ banks 

bank's exchanges Alpha bank, Eurobank, National Bank of Greece, 
WinBank. 

general news Contra, SportNews, Sportnet, Sportaction 

fan clubs  

betting results Tostoixima.gr, Kasteliotis 
sports 

sports magazines Mototech, 4troxoi 

astra  astrologynet, astrologos, flesh.gr, oroskopos 
magazine 
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Λίστα κατηγοριών Περιεχοµένου και Παρόχων 
Genre Subgenre CPs Brands 

magazines 
Nitro, Klik, Esquire, Cosmopolitan, Pink woman, 
Free, Pink woman, Esquire, Woman today, Tv-
zapping. 

fan clubs vips24 lifestyle 

gourmed/ health vita, gourmed, recipes from P.Kostopoulos, flash 
diet 

entertainment guides athinorama, exodos, village cinemas,  down 
town going out, close-up, all-restaurants.gr 

ringtones  mad mobile, virgin, ringtones.gr, musi wave, 
Universal, Banana.gr 

games 
 

Living mobile, hudson & soft, capcom, Namco 
(pacman), Gameloft, Cartoon Networks, 
MarcoSpace, Haiku, www.gamelife.gr 

images & Music Musi wave, mad mobile, gigno system, virgin, 
Banana, Vips, Buongiorno, Universal 

images & cartoons Ola, Kyr, Buongiorno, Gigno System 

humor Jokes, jokes from pathfinder 

images & fun 

e-cards Eurocom, www.violett-imagebank.gr, 
Buongiorno, Yocards 

airplanes/ ships/ trains Blue Star, Superfast, Minoan lines, Aegean, 
Olympic, Venizelos, Airtickets.gr, Anixe.gr 

maps Driveme.gr, Telenavis, excess 

rent a car Avance rent 

travel & maps 

hotels guide Hit360, Diakopes, Best in Greece, Travel.gr 

useful information www.infote.gr, newsphone (ΦΕΚ),  

jobs  Kariera, skywalker, KPMG 

chat & dating  Dialogos, videochat & dating club, parea, find a 
date, hudson soft  

athens 2004   

online shops e-shop.gr, plaisio, interflora, fleria, papasotiriou, 
homenet 

price comparison pathfinder 

shoping 

online auctions fleamarket 

adults services  Playboy, ant1, Buongiorno, banana.gr, 
wap3.net, newsphone, Haiku 

additional providers www.techlife.gr, webmail 

Πίνακας 7-1. Kατηγορίες περιεχοµένου και παρόχων στο i-mode 
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Χρεώσεις υπηρεσίας i-mode 

Η χρέωση της υπηρεσίας i-mode χωρίζεται δυο τύπους:  

• σε ογκοχρεώση (data traffic) και  

• χρεώσεις συνδροµής σε επίσηµα sites Παρόχων Περιεχοµένου.  

77..44..  ΤΤεεχχννιικκήή  εεππιισσκκόόππηησσηη  

Ένα σύστηµα φωνής είναι circuit-switched, δηλ. ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει µία 

κλήση σύνδεσης µε τον ίδιο τρόπο που στην καθηµερινή µας ζωή καλούµε κάποιον 

χρησιµοποιώντας το τηλέφωνο του σπιτιού ή το κινητό µας. Ένα σύστηµα όµως 

βασισµένο σε µία packet-switched τεχνολογία, όπως αυτό που υιοθετεί το i-mode, 

είναι πάντοτε ενεργοποιηµένο. Αυτή η τεχνολογία µετάδοσης δεδοµένων, που 

επικάθεται πάνω από το συνηθισµένο NTT (Nippon Telegraph and Telephone) 

σύστηµα µετάδοσης φωνής µέσω κινητού της DoCoMo, επιτρέπει µία σταθερή και 

µόνιµη σύνδεση. Οι χρήστες χρεώνονται µόνο για πόσες πληροφορίες ανακτούν και 

όχι για το πόσο καιρό βρίσκονται online. 

Το i-mode χρησιµοποιεί την τεχνολογία packet-switched (η NTT DoCoMo έχει ήδη 

εγκαταστήσει το πρώτο παγκοσµίως packet-switched δίκτυο PDC-P για τη χρήση 

κινητών παράλληλα µε το circuit switched network PDC που ήδη διέθετε, δύο 

χρόνια πριν από την έναρξη του i-mode) και σχεδιάζεται γύρω από τις τεχνολογίες 

∆ιαδικτύου όπως το TCP/IP, το HTTP και το γνωστό HTML. Αυτά τα πρωτόκολλα 

εντούτοις έχουν ελαφρώς τροποποιηθεί για να τροφοδοτήσουν µε τα απαιτούµενα 

τεχνικά χαρακτηριστικά την ιδιοσυγκρασία του νέου i-mode περιβάλλοντος. 

Η δικτυακή αρχιτεκτονική του i-mode παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα και 

αποτελείται από ένα συγκεκριµένο αριθµό ευδιάκριτων τµηµάτων δικτύου (σχήµα 

2). 
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Σχήµα 7-2: Περιβάλλον ∆ικτύου για το i-mode 
Το ενεργοποιηµένο i-mode τηλέφωνο είναι αρµόδιο για την παροχή των 

συνηθισµένων λειτουργιών τηλεφωνίας και επίσης αποτελεί την διασύνδεση που 

παρουσιάζει το επιθυµητό περιεχόµενο και επιτρέπει στο χρήστη την πλοήγησή του 

στους διάφορους πάροχους (ποικίλων) περιεχοµένων. Το δίκτυο παρέχει τη 

µεταφορά και αυτό αποτελείται από δύο υποσυστήµατα όπου: το δίκτυο PDC 

(κύκλωµα circuit switched – δεν παρουσιάζεται στο σχετικό διάγραµµα) παρέχει τη 

δροµολόγηση για τις φωνητικές κλήσεις ενώ το δίκτυο PDC-P (packet switched) 

µεταφέρει τα πακέτα µεταξύ του i-mode τηλεφώνου και του κεντρικού διακοµιστή 

i-mode (i-mode server). Το τηλέφωνο i-mode στέλνει τα πακέτα στο σταθµό βάσης 

(Base Station) που στη συνέχεια τα προωθεί στο PPM (Packet Processing Module) 

που είναι αρµόδιο για τη δροµολόγηση των πακέτων. Το M-PGW (Mobile Message 

Packet Gateway) είναι αρµόδιο για τον τερµατισµό των συνδέσεων από το 

τηλέφωνο i-mode και τον i-mode διακοµιστή και για τη διασύνδεσής τους 

εκτελώντας παράλληλα τις απαραίτητες µετατροπές πρωτοκόλλου (περισσότερα για 

αυτό παρακάτω). 

Ο κεντρικός i-mode διακοµιστής έχει διάφορες λειτουργίες: ενεργεί ως proxy 

(αναµετάδοση δεδοµένων) µεταξύ των πακέτων δικτύου και του ∆ιαδικτύου, 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΗΕ: I-MODE   

[ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΚΑΣ] Σελ. 196/196   

παρέχει την αποθήκευση για τα µηνύµατα των ηλεκτρονικών ταχυδροµείων που δεν 

µπορούν να παραδοθούν αµέσως και παρέχει λειτουργίες διαχείρισης χρηστών (π.χ. 

προφίλ, αποθηκευτικοί χώροι χρηστών κ.λπ.). 

Όσον αφορά τα χρησιµοποιούµενα πρωτόκολλα, το i-mode έχει υιοθετήσει τα 

θεµελιώδη γνωστά πρωτόκολλα ∆ιαδικτύου (TCP/IP, HTTP, HTML) αν και µερικά 

έχουν τροποποιηθεί για να προσαρµοστούν στις νέες απαιτήσεις του νέου i-mode 

περιβάλλοντος.  

7.4.1. Λειτουργία SSL 

Από την στιγµή που η πλατφόρµα και οι συσκευές του i-mode υποστηρίζουν το 

πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layer), κρυπτογραφηµένα δεδοµένα µπορούν να 

µεταφερθούν σε ιστοσελίδες SSL, κάνοντας ασφαλέστερη την διακίνηση 

προσωπικών δεδοµένων όπως αριθµούς πιστωτικών καρτών, διευθύνσεις και άλλα 

προσωπικά στοιχεία.[77]   

Η µεταφορά SSL λειτουργεί πιστοποιώντας τον Παροχέα Περιεχοµένου ή τον 

GroupWare server µε τον οποίο προσπαθεί να συνδεθεί ο συνδροµητής, 

κρυπτογραφώντας τα δεδοµένα ώστε να αποτρέψει την πρόσβαση τρίτων και 

επιβεβαιώνοντας ότι τα δεδοµένα αυτά δεν έχουν υποστεί αλλαγή. 

77..55..  ΤΤοο  ii--mmooddee  σσττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη  --  δδίίκκττυυαα  GGPPRRSS  

Το i-mode απαιτεί packet switched τεχνολογίες στα προηγούµενα αναφερόµενα 

στρώµατα µεταφορών (transport layers) και στην Ιαπωνία εφαρµόζεται πάνω από 

το packet switched PDC-P δίκτυο της NTT DoCoMo. Στην Ευρώπη το i-mode 

εφαρµόζεται πάνω από το General Packet Radio Service (GPRS) packet switched 

δίκτυο. Το περιβάλλον δικτύου GPRS παρουσιάζεται στο σχήµα 3. 
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Σχήµα 7-3: GSM & GPRS Network 
 

Το GPRS για την υλοποίησή του χρησιµοποιεί την ήδη υπάρχουσα αρχιτεκτονική 

του γνωστού συστήµατος GSM (µε κάποιες πρόσθετες προσθήκες σε software και 

hardware), µε άµεσο επακόλουθο να έχει κληρονοµήσει και τις περισσότερες 

αδυναµίες του περί ασφάλειας. Από την άλλη, δεδοµένου ότι το GPRS είναι µία µη 

φωνητική υπηρεσία που υποστηρίζει το γνωστό πρωτόκολλο IP για τη µεταφορά 

δεδοµένων (data-packets) µέσω του ∆ιαδικτύου, αντιµετωπίζει εξίσου όχι µόνο 

τους ίδιους γνωστούς κινδύνους µε αυτό, αλλά ακόµα µεγαλύτερες προκλήσεις σε 

θέµατα ασφάλειας. Οι τελευταίες οφείλονται στο µεγάλο αριθµό πρόσθετων 

κινδύνων που απειλούν το GPRS εκτός του ∆ιαδικτύου, όπως αυτές από τον αέρα 

(air interface) ή από τους τρόπους διαβίβασης και αποθήκευσης δεδοµένων στο 

δίκτυό του. 

Οι κινητές συσκευές και ο εξοπλισµός GPRS είναι οι δύο κύριες περιοχές που πρέπει 

να προστατευθούν από το σύνολο των παραπάνω απειλών. Αυτό περιλαµβάνει 

επίσης την προστασία των πληροφοριών των συνδροµητών και άλλων 

πληροφοριών που αποθηκεύονται στο δίκτυο GPRS. 

Τα Firewalls Border και τα Gateways χρησιµοποιούνται για να προστατεύσουν τις 

κινητές συσκευές και τον εξοπλισµό του GPRS από εξωτερικά ή άλλα 

συνεργαζόµενα δίκτυα. Εντούτοις, παρόλο που τα πρότυπα για το GPRS 
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ενσωµατώνουν µεθόδους ταυτοποίησης, εξακρίβωσης και τεχνολογίες 

κρυπτογράφησης, η τυφλή εµπιστοσύνη µόνο σε αυτά µάλλον κρίνεται ανεπαρκής. 

∆εδοµένου ότι οι περισσότερες από τις απειλές αποτελούν λόγους ανησυχίας κυρίως 

για τους διαχειριστές δικτύων, οι τελευταίοι πρέπει να υιοθετήσουν επαρκή µέτρα 

ασφάλειας για να µπορούν σε κάθε περίπτωση να αποτρέπουν πιθανές επιθέσεις 

που σαν στόχο τους έχουν την διακύβευση της διαθεσιµότητας δικτύων, της 

ακεραιότητας των δεδοµένων και της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών. 

Η εφαρµογή του i-mode χρησιµοποιώντας τα δίκτυα GPRS σχετίζεται µε τα 

ακόλουθα ζητήµατα ασφάλειας: 

• Το GPRS επιτρέπει την πρόσθετη πιστοποίηση (εξακρίβωση ταυτότητας) 

πέρα και πάνω από τη διαδικασία πιστοποίησης των GSM συνδροµητών. 

• Μόλις ένας συνδροµητής πιστοποιηθεί, το δίκτυο GPRS έχει την επιλογή να 

χρησιµοποιήσει µία µέθοδο κρυπτογράφησης των δεδοµένων µεταξύ της 

κινητής συσκευής και των κόµβων υποστήριξης και εξυπηρέτησης SGSN 

(Serving GPRS Support Nodes). Αυτό µειώνει σηµαντικά τον κίνδυνο 

κακόβουλης παρακολούθησης της κυκλοφορίας δεδοµένων µέσω του αέρα. 

• Η τεχνολογία VPN µπορεί να χρησιµοποιηθεί µεταξύ του κόµβου 

υποστήριξης πυλών GGSN (Gateway GPRS Support Node) και του 

διακοµιστή (enterprise server) ενός πάροχου περιεχοµένων (content 

provider). Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι end-to-end VPN 

συνδέσεις (ανάµεσα σε µία I-mode συσκευή και σε ένα οποιοδήποτε δίκτυο 

προορισµού) θα µπορούσαν να εφαρµοστούν παρέχοντας καλύτερη 

ασφάλεια, δεδοµένου ότι η κυκλοφορία των δεδοµένων είναι 

κρυπτογραφηµένη σε ολόκληρη τη διαδροµή ανάµεσα στα άκρα της 

σύνδεσης, αλλά οι τελευταίες είναι δύσκολο να εφαρµοστούν λόγω του ΝΑΤ 

που εκτελείται στην περίµετρο του δικτύου. 

• Τα δίκτυα GPRS περιέχουν ένα Packet-Switched Lawful Interception 

Gateway (PSLIG) που επιτρέπει τη νόµιµη παρακολούθηση των επικοινωνιών 

µε διαταγµένες εντολές δικαστηρίων. Αυτό το υποσύστηµα αποτελεί έναν 

εξαιρετικά ελκυστικό στόχο για έναν επιτιθέµενο που επιθυµεί να υποκλέψει 

τις µεταδόσεις δεδοµένων. 
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77..66..  ΣΣυυµµππέέρραασσµµαα  

Το i-mode είναι µία κινητή υπηρεσία δεδοµένων που έχει γνωρίσει πρωτοφανή 

επιτυχία στην Ιαπωνία και υιοθετεί όλο και περισσότερο από τους Ευρωπαϊκούς 

παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Όσον αφορά το θέµα της ασφάλειας του i-mode 

στην Ιαπωνία, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τουλάχιστον µέχρι τώρα δεν φαίνεται να 

παρουσιάζει κάποιο σηµαντικό πρόβληµα. Από ότι φαίνεται δηλαδή, το i-mode 

δείχνει να έχει τα µέσα για να παρέχει στις συναλλαγές ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

ασφάλειας, τουλάχιστον ίσο µε αυτό που παρέχεται στον υπόλοιπο συνδεδεµένο 

κόσµο. 

Παράλληλα, η χρήση των end-to-end SSL στο i-mode παρέχει ιδιαίτερη προστασία 

στα στρώµατα εφαρµογής (application layers) όσον αφορά στο θέµα της 

εµπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των στοιχείων εφαρµογής (application 

data). 

Ο τρόπος ανάπτυξης του i-mode στο ήδη υπάρχον δίκτυο GPRS προσφέρει µερικές 

πρόσθετες δυνατότητες που παρέχουν ασφάλεια ακόµη και σε περιπτώσεις όπου η 

i-mode SSL ασφάλεια δεν χρησιµοποιείται Ως άµεσο αποτέλεσµα εφαρµογής της 

νέας τεχνολογίας και των πρόσθετων υπηρεσιών από την υλοποίησή της, το GPRS 

απαιτεί την υιοθέτηση µέτρων για την απόκτηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας. Στα 

δίκτυα GPRS πρέπει να προσδιοριστεί το σύνολο των απειλών και να εισαχθούν 

πρόσθετα αντίµετρα ασφάλειας στα ήδη υπάρχοντα, για να προστατευθούν τα ίδια 

αλλά και προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι υλοποιήσεις του i-mode θα είναι 

ελεύθερες από κινδύνους και δεν θα διακινδυνεύεται προφανώς η ασφάλεια των 

δικτύων GPRS. 
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88..11..  ΟΟρριισσµµόόςς  ΕΕυυρρυυζζωωννιικκήήςς  ΠΠρρόόσσββαασσηηςς  &&  ΕΕυυρρυυζζωωννιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν    

Ευρυζωνικότητα[ 78 ] ορίζεται µε ευρεία έννοια ως το προηγµένο, εφικτό και 

καινοτόµο από πολιτική, κοινωνική, οικονοµική και τεχνολογική άποψη περιβάλλον 

αποτελούµενο από:  

•  την παροχή γρήγορων συνδέσεων στο ∆ιαδύκτιο σε όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού, µε ανταγωνιστικές τιµές (µε τη µορφή 

καταναλωτικού αγαθού), χωρίς εγγενείς περιορισµούς στα συστήµατα 

µετάδοσης και τον τερµατικό εξοπλισµό των επικοινωνούντων άκρων  

•  την κατάλληλη δικτυακή υποδοµή που: α) επιτρέπει την κατανεµηµένη 

ανάπτυξη υπαρχόντων και µελλοντικών δικτυακών εφαρµογών και 

πληροφοριακών υπηρεσιών, β) δίνει τη δυνατότητα αδιάλειπτης σύνδεσης των 

χρηστών σε αυτές  γ)  ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες των εφαρµογών σε 

εύρος ζώνης, αναδραστικότητα και διαθεσιµότητα, και δ) είναι ικανή να 

αναβαθµίζεται συνεχώς και µε µικρό επιπλέον κόστος ώστε να εξακολουθεί να 

ικανοποιεί τις ανάγκες όπως αυτές αυξάνουν και µετεξελίσσονται µε ρυθµό και 

κόστος που επιτάσσονται από την πρόοδο της πληροφορικής και της 

τεχνολογίας επικοινωνιών   

•  την δυνατότητα του πολίτη να επιλέγει α) ανάµεσα σε εναλλακτικές προσφορές 

σύνδεσης που ταιριάζουν στον εξοπλισµό του, β) µεταξύ διαφόρων δικτυακών 

εφαρµογών και γ) µεταξύ διαφόρων υπηρεσιών πληροφόρησης και ψυχαγωγίας 

και µε πιθανή συµµετοχή του ίδιου του πολίτη στην παροχή περιεχοµένου, 

εφαρµογών και υπηρεσιών  

•  το κατάλληλο ρυθµιστικό πλαίσιο αποτελούµενο από πολιτικές, µέτρα, 

πρωτοβουλίες, άµεσες και έµµεσες παρεµβάσεις, αναγκαίες για την ενδυνάµωση 

της καινοτοµίας, την προστασία του ανταγωνισµού και την εγγύηση σοβαρής 
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ισορροπηµένης οικονοµικής ανάπτυξης ικανής να προέλθει από τη γενικευµένη 

συµµετοχή στην Ευρυζωνικότητα και την Κοινωνία της Πληροφορίας.  

Ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες είναι αυτά που εγγυώνται σε κάθε εποχή την 

απρόσκοπτη και διαφανή πρόσβαση όλων των πολιτών στην πληροφορία και τα 

συστήµατα επικοινωνίας, για την εκπλήρωση των αναγκών τους. Επειδή το 

περιβάλλον αυτό χαρακτηρίζεται από µια διαρκή δυναµική και τελεί υπό 

διαµόρφωση, απουσιάζει από τον παραπάνω ορισµό οποιαδήποτε αναφορά σε 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά δικτύου, συγκεκριµένη τεχνολογία µετάδοσης και το 

σηµαντικότερο: δεν προσδιορίζει συγκεκριµένο ρυθµό µετάδοσης πάνω από τον 

οποίο ένα δίκτυο χαρακτηρίζεται ευρυζωνικό. Βέβαια, ο ορισµός αυτός επιτρέπει 

τον αποκλεισµό κάποιων τεχνολογιών, όπως για παράδειγµα το ISDN, οι 

δυνατότητες των οποίων είναι περιορισµένες και µη επεκτάσιµες.    

Στο σηµείο αυτό να σηµειώσουµε επίσης ότι τεχνολογίες που βασίζονται στη 

µετάδοση δεδοµένων κάνοντας χρήση συγκεκριµένων µέσων όπως ο χαλκός και ο 

αέρας (π.χ., ADSL, Wireless LAN), παρά το γεγονός ότι σήµερα επιτυγχάνουν 

σχετικά υψηλούς ρυθµούς µετάδοσης έχουν αναγνωρισµένα όρια, όσον αφορά τις 

πιθανές µελλοντικές αναβαθµίσεις τους, λόγω της φύσης του µέσου µετάδοσης. Θα 

πρέπει όµως να λαµβάνονται υπόψη, δεδοµένου ότι µπορούν να αξιοποιηθούν ως 

ενδιάµεσοι σταθµοί για την επίτευξη ευρυζωνικής πρόσβασης. Οι τεχνολογίες αυτές 

τείνουν πλέον να αναφέρονται διεθνώς µε τον όρο “midband” (µεσο-ζωνικές). Ο 

νεωτερισµός στην ορολογία αυτή προκύπτει προφανώς µέσα από µια προσπάθεια 

εύρεσης ενός σηµείου αναφοράς των τεχνολογιών αυτών σε σχέση µε τις 

δυνατότητες των ευρυζωνικών δικτύων.[79] 

88..22..  ΗΗ  σσηηµµαασσίίαα  ττηηςς  εευυρρυυζζωωννιικκόόττηηττααςς  δδιιεεθθννώώςς    

Το πόσο σηµαντικά είναι τα ευρυζωνικά δίκτυα για την ανάπτυξη µιας χώρας µπορεί 

να επιβεβαιωθεί και από την έντονη δραστηριοποίηση πολλών κρατών, τα οποία 

τοποθετούν τα έργα υλοποίησης τέτοιων υποδοµών ως βασικό στρατηγικό τους 

στόχο.[80] 

Η σπουδαιότητα των ευρυζωνικών υποδοµών διεθνώς επιβεβαιώνεται από τη 

δραστηριοποίηση διαφόρων προηγµένων χωρών ώστε  να αναπτυχθούν οι 

κατάλληλες ευρυζωνικές υποδοµές, και να υιοθετηθούν µε τρόπο επικουρικό στην 

ανάπτυξη της οικονοµίας και στην αντιµετώπιση τυχόν «τεχνολογικών 

αποκλεισµών» των πολιτών. Από ότι δείχνουν τα δρώµενα, πρωταγωνιστικό ρόλο 

σε αυτές τις εξελίξεις έχει το ίδιο το κράτος.   
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Οι εξελίξεις στον τοµέα των ευρυζωνικών δικτύων και υποδοµών αναµένεται βέβαια 

να καθοριστούν διεθνώς τόσο από τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς και τους 

παρόχους περιεχοµένου όσο και από την απήχηση που θα έχουν οι νέες υπηρεσίες 

και οι εφαρµογές στους τελικούς χρήστες. Η αναµενόµενη ανάπτυξη συντελείται 

όµως µε αργούς ρυθµούς, δεδοµένου ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις επιφέρουν 

δοµικές αλλαγές σε όλους όσους εµπλέκονται στην τηλεπικοινωνιακή αγορά.   

Παρά το γεγονός ότι αναµένεται να ξεπεραστούν τα όποια προβλήµατα και να 

δηµιουργηθούν νέα επιχειρηµατικά µοντέλα, είναι πλέον κοινός τόπος ότι η 

διαµόρφωση του νέου τοπίου στις τηλεπικοινωνίες µόνο από τις δυνάµεις της 

αγοράς δεν έχει επιφέρει µέχρι σήµερα τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Σε αρκετές 

χώρες η απουσία συντονισµού και ερεθισµάτων για επενδύσεις και δηµιουργία 

ζήτησης, καθώς επίσης και οι προσπάθειες να αφεθεί η ανάπτυξη ευρυζωνικών 

υπηρεσιών αποκλειστικά στις δυνάµεις της αγοράς, δεν απέδωσαν ικανοποιητικά 

αποτελέσµατα.   

Η ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών στους τοµείς της δηµόσιας διοίκησης, της 

παιδείας και της υγείας, µπορεί να αποδειχθούν µείζονος σηµασίας για την 

εξάπλωση της ευρυζωνικότητας εξαιτίας του ακόλουθου ιδιαίτερου χαρακτηριστικού 

τους: ένας µοναδικός φορέας (η πολιτεία) να είναι σε θέση να αποτελέσει κύριο 

µοχλό ανάπτυξης προωθώντας τη χρήση τόσο στους πολίτες όσο  και στις 

επιχειρήσεις. Η πολιτεία στο ρόλο ενός σηµαντικού χρήστη τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών και κατά συνέπεια µεγάλου πελάτη, µπορεί µέσα από την προσπάθεια 

κάλυψης των αναγκών της να λειτουργεί ως καταλύτης σηµαντικών αλλαγών στην 

εξέλιξη της τηλεπικοινωνιακής αγοράς.   

Κρατικοί φορείς διεθνώς οδηγήθηκαν στο να αναπτύξουν ένα κατάλληλο πλαίσιο 

που θα αντιµετωπίζει όλες τις παραµέτρους (κοινωνικό-οικονοµικές, γεωγραφική 

κατανοµή πληθυσµού, ιδιαιτερότητες περιοχών) και θα λαµβάνει υπόψη του την 

τρέχουσα τεχνολογική υποδοµή και εξέλιξη. Τα δύο τελευταία χρόνια σε αρκετές 

χώρες (Αγγλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Καναδάς, Η.Π.Α, κ.ά.)  δηµιουργήθηκαν Οµάδες 

Εργασίας Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Υποδοµών (Broadband Task Forces). Ο 

ρόλος των «σχηµάτων» αυτών είναι κατά βάση καθοδηγητικός, συντονιστικός και 

ευαισθητοποίησης. Οι εισηγήσεις τους για παρεµβάσεις (κίνητρα, χρηµατοδοτήσεις, 

προσαρµογή κανονιστικού πλαισίου) µε ταυτόχρονη ενθάρρυνση της ζήτησης 

ευρυζωνικών υπηρεσιών  από τους τελικούς χρήστες, αποσκοπεί στην προτροπή 

πολιτείας και αγοράς προκειµένου να επιταχυνθούν οι ενέργειες ανάπτυξης 

ευρυζωνικών υποδοµών και υπηρεσιών µε ταυτόχρονη ενθάρρυνση της ζήτησης 

τους από τους τελικούς χρήστες. Με τις ενέργειες αυτές εκτιµάται ότι πέρα από την 
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οικονοµική αναβάθµιση της αγοράς, που θα επιφέρει η χρήση ευρυζωνικών 

υπηρεσιών, θα διασφαλιστεί και η παροχή τους στις αποµακρυσµένες ή λιγότερο 

ανεπτυγµένες περιοχές.[81]  

88..33..  ΗΗ  σσπποουυδδααιιόόττηητταα  ττηηςς  εευυρρυυζζωωννιικκόόττηηττααςς  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα    

Η ανάγκη για ευρυζωνική πρόσβαση στην Ελλάδα σε συνδυασµό πάντα µε τη 

χρήση προηγµένων ΤΠΕ, είναι εξίσου δεδοµένη όσο και για τις άλλες χώρες. Τα 

πλεονεκτήµατα από την εξάπλωση και χρήση των νέων τεχνολογιών θα 

αποτελέσουν ουσιαστικό εργαλείο για ανοιχτή και αποτελεσµατική διακυβέρνηση 

καθώς και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Επίσης, θα 

δηµιουργήσουν νέες µορφές εργασίας, νέες δεξιότητες και θα διασφαλίσουν τη 

συνεχή κατάρτιση και δια βίου µάθηση  των πολιτών. Ταυτόχρονα, θα συµβάλουν 

στη βελτίωση της ποιότητας ζωής µε την παροχή προηγµένων υπηρεσιών υγείας, 

µεταφορών και προστασίας του περιβάλλοντος. Η εξάπλωση και χρήση της 

Ευρυζωνικότητας αναµένεται να αυξήσει την αποδοτικότητα και την ποιότητα της 

παροχής υπηρεσιών στην κοινωνία, τον πολιτισµό και την οικονοµία και ταυτόχρονα 

να εξασφαλίσει οικονοµίες κλίµακας.[82]   

Η χώρα µας υστερεί σηµαντικά στην ύπαρξη προηγµένων τηλεπικοινωνιακών 

υποδοµών αλλά και δικτυακών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Παράλληλα, και µετά 

την απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών, αρκετές εταιρείες έχουν 

αρχίσει να δραστηριοποιούνται στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η 

συντονισµένη υλοποίηση των κατάλληλων ευρυζωνικών υποδοµών αναµένεται να 

βελτιώσει σηµαντικά τις συνθήκες της αγοράς, να προωθήσει την καινοτοµία στην 

παροχή δικτυακών υπηρεσιών και εφαρµογών και να αυξήσει την 

επιχειρηµατικότητα κυρίως σε ότι σχετίζεται µε τις νέες τεχνολογίες. Επίσης, µε τις 

κατάλληλες υποδοµές, οι οποίες θα παρέχονται σε προσιτές τιµές, αναµένεται µια 

σηµαντική διευκόλυνση στη δραστηριοποίηση νέων µικροµεσαίων επιχειρήσεων, 

ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση στο νέο ψηφιακό επιχειρηµατικό 

περιβάλλον. Συνοψίζοντας, η υλοποίηση ευρυζωνικών υποδοµών και υπηρεσιών 

µπορεί να δώσει νέα πνοή στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, αλλά θα πρέπει να 

συνδυάζεται, όπου είναι εφικτό, µε την εκτέλεση άλλων µεγάλων δηµόσιων έργων 

προκειµένου να µειωθεί το κόστος αλλά και ο χρόνος υλοποίησης τους.  

Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί  στον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να προσεγγισθεί 

το θέµα της ευρυζωνικής πρόσβασης. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να 

προσεγγισθεί υπό  το πρίσµα της ανάγκης αλλά µε το όραµα της παροχής ίσων 

ευκαιριών σε όλους. Επίσης, το όλο εγχείρηµα δεν πρέπει να εξαντληθεί στο αν η 
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ζήτηση ή η προσφορά είναι ο καταλύτης για το πρόβληµα της ευρυζωνικής 

πρόσβασης. Η απάντηση είναι πως πρέπει να γίνει γιατί είναι απαραίτητο για την 

ανάπτυξη της χώρας και τη πρόοδο όλης της κοινωνίας. 

Συµπερασµατικά,λοιπόν φαίνεται ότι η ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών και 

υπηρεσιών είναι στρατηγικής σηµασίας για την Ελλάδα, αφού µπορεί να δώσει 

σηµαντική ώθηση στις οικονοµικές δραστηριότητες αλλά και να συµβάλει σηµαντικά 

στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η υστέρηση στην εκτέλεση 

τέτοιων έργων, ειδικά την περίοδο υλοποίησης άλλων σηµαντικών αλλά και 

συναφών δράσεων τεχνολογικής αναβάθµισης θα οδηγήσει τη χώρα σε 

δυσµενέστερη θέση στην παγκόσµια ανταγωνιστική οικονοµία.    

88..44..  ΕΕππιιππττώώσσεειιςς  σσττηη  ζζωωήή  ττωωνν  πποολλιιττώώνν  

Τα ευρυζωνικά δίκτυα θα δώσουν στους χρήστες πρόσβαση σε µια µεγάλη ποικιλία 

εξελιγµένων υπηρεσιών και εφαρµογών. Παρά το γεγονός ότι διεθνώς η ευρυζωνική 

πρόσβαση είναι στα πρώτα της βήµατα, είναι ήδη ορατές οι  εφαρµογές και οι 

υπηρεσίες εκείνες που θα έχουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο άµεσο µέλλον. Σε 

αυτές µπορεί κανείς να συµπεριλάβει όλες τις «τηλέ»-υπηρεσίες (π.χ.,  τηλε-

εργασία, τηλε-εκπαίδευση, τηλε-ιατρική, τηλε-συνεδρίαση κτλ.), δικτυακές 

υπηρεσίες ανάµεσα σε οµότιµους κόµβους (peer-to-peer networking services), 

µετάδοση video υψηλής ποιότητας, αλληλεπιδραστικά παιχνίδια, καθώς και ένα 

µεγάλο σύνολο υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας που σχετίζονται µε την παροχή 

πληροφοριών, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων αλλά και εµπορικών συναλλαγών.[83]   

Με την έλευση αυτών των υποδοµών, οι χρήστες  θα απολαµβάνουν συνδέσεις 

υψηλού εύρους ζώνης µε συνεχή πρόσβαση στις νέες εφαρµογές και υπηρεσίες, 

αλλάζοντας και πολλαπλασιάζοντας έτσι δραµατικά  τις σηµερινές δυνατότητες 

πρόσβασής τους στο ∆ιαδίκτυο. Τα χαρακτηριστικά αυτά αναµένεται να ενισχύσουν 

σηµαντικά και τις δραστηριότητες του  ηλεκτρονικού εµπορίου και κατά συνέπεια 

την οικονοµία ενός κράτους. Είναι αρκετά δύσκολη η ποσοτικοποίηση των 

πλεονεκτηµάτων από τη δηµιουργία τέτοιων υποδοµών, αλλά είναι ιδιαίτερα εύκολο 

να αναγνωρισθεί, ότι τα δίκτυα αυτά θα αλλάξουν για πάντα τον τρόπο 

επικοινωνίας, ενηµέρωσης, συλλογής και επεξεργασίας της πληροφορίας, εργασίας  

εκπαιδεύσης, συναλλαγής, ψυχαγωγίας και ένα πιο εξελιγµένο σύστηµα υγείας.  

Αναφορικά µε τα πλεονεκτήµατα που θα προσφέρουν οι ευρυζωνικές υποδοµές 

στους πολίτες πρέπει να σηµειωθεί ότι η χώρα µας έχει ένα σηµαντικό αριθµό 

πολιτών πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, που όµως είναι υποχρεωµένος να 
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συµµετέχει σε προγράµµατα δια βίου  κατάρτισης προκειµένου να βελτιώνει 

συνεχώς τις δεξιότητες του και να διατηρεί την ανταγωνιστικότητα του.  Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, οι ευρυζωνικές υπηρεσίες και υποδοµές µπορούν µέσα από 

κατάλληλα προγράµµατα κατάρτισης να καλύψουν αυτή την ανάγκη, µέσα σε 

ευέλικτα χρονικά πλαίσια και µε µειωµένο κόστος συµµετοχής. Επίσης, δεδοµένου 

ότι στη χώρα µας παρατηρείται µια σηµαντική συγκέντρωση πληθυσµού σε λίγες 

πόλεις, η ύπαρξη ευρυζωνικών δικτύων και υποδοµών αναµένεται να ενισχύσει τις 

προσπάθειες συγκράτησης του τοπικού πληθυσµού στην περιοχή του, µέσα από την 

εξασφάλιση της πρόσβασης σε: απεριόριστες πηγές πληροφοριών και εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες,  υπηρεσίες του δηµοσίου, υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας, 

καθώς και σε άλλες υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας (π.χ., τραπεζικές συναλλαγές). 

Επιπλέον, η φύση των νέων τεχνολογιών αλλά και οι δυνατότητες που παρέχουν οι 

ευρυζωνικές υποδοµές δίνουν στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις  πρόσβαση σε πολύ 

µεγαλύτερες αγορές, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση τους. Με τον τρόπο 

αυτό συντελείται µε σχετικά απλό τρόπο µια αναβάθµιση της τοπικής οικονοµίας και 

κατά συνέπεια µια συγκράτηση του πληθυσµού ακόµα και σε αποµακρυσµένες 

περιοχές.   

88..55..  ΕΕππιιππττώώσσεειιςς  σσττοο  δδηηµµόόσσιιοο  κκααιι  σσττοονν  ιιδδιιωωττιικκόό  ττοοµµέέαα  

Η εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων και υποδοµών σε µία χώρα µπορεί να 

επιφέρει σηµαντικές αλλαγές τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Πιο 

συγκεκριµένα, οι υποδοµές αυτές δίνουν τη δυνατότητα µιας  αποδοτικότερης 

αλληλεπίδρασης µεταξύ δηµόσιων υπηρεσιών και πολιτών µέσω 

αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτό µπορούν να βελτιωθούν και 

να απλοποιηθούν σηµαντικά οι παρεχόµενες υπηρεσίες του κράτους προς τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις. Επίσης, µε την εξασφάλιση των κατάλληλων υποδοµών 

δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των νέων εφαρµογών και υπηρεσιών γεγονός 

που έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην προσπάθεια παροχής εκπαιδευτικών και 

ερευνητικών δραστηριοτήτων υψηλού επιπέδου. Αντίστοιχα πλεονεκτήµατα µπορεί 

να παρατηρήσει κανείς και στον τοµέα της υγείας αφού τα νέα δίκτυα δίνουν τη 

δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας ανεξάρτητα από τη γεωγραφική 

περιοχή.[84]   

Να σηµειωθεί εδώ, ότι οι κρατικοί και  οι δηµόσιοι φορείς είναι σε όλες τις χώρες ο 

µεγαλύτερος πελάτης των τηλεπικοινωνιακών οργανισµών καταβάλλοντας 

σηµαντικά τέλη. Με την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδοµών δίνεται η 

δυνατότητα µείωσης του κόστους και σηµαντικής  βελτίωσης των 
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τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µέσω νέων επιχειρηµατικών σχηµάτων µεταξύ των 

δηµόσιων και των ιδιωτικών φορέων.   

Παράλληλα οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, µέσω των καινοτόµων χαρακτηριστικών των 

ευρυζωνικών δικτύων και υπηρεσιών θα µπορέσουν να έχουν µια δυναµική 

οικονοµική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή θα βασιστεί στην απλοποίηση του τρόπου 

εισαγωγής των επιχειρήσεων στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, στην υλοποίηση νέων 

εξελιγµένων και αποδοτικών µηχανισµών διαφήµισης και προώθησης των 

προϊόντων και των υπηρεσιών τους, αλλά και στην ελαχιστοποίηση της σηµασίας 

της γεωγραφικής περιοχής στην οποία εδρεύει και λειτουργεί µια επιχείρηση. Η 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στον τοµέα του ηλεκτρονικού εµπορίου, έχει 

διεθνώς αναγνωριστεί ότι µπορεί να ανατρέψει τα σηµερινά δεδοµένα για την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.   

88..66..  ∆∆υυννααττόόττηητταα  γγεεφφύύρρωωσσηηςς  ττοουυ  ψψηηφφιιαακκοούύ  χχάάσσµµααττοοςς  

Το πιο επαναστατικό χαρακτηριστικό των ευρυζωνικών δικτύων είναι η εξάλειψη 

σηµαντικών παραγόντων «αποκλεισµού» µεγάλων οµάδων πληθυσµού και περιοχών 

της χώρας  όπως της απόστασης και του χρόνου Η εγκατάσταση ευρυζωνικών 

υποδοµών µπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά στη γεφύρωση του ψηφιακού 

χάσµατος, κυρίως  σε αποµακρυσµένες και λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές, οι 

οποίες συνήθως είναι αυτές που αντιµετωπίζουν τους πιο έντονους τεχνολογικούς 

αποκλεισµούς.[85]   

 Η έλλειψη πρόσβασης σε αυτού του είδους τα δίκτυα και τις υπηρεσίες αναµένεται 

να επιφέρει οικονοµική στασιµότητα ή επιβράδυνση στην ανάπτυξη µιας τοπικής 

οικονοµίας. Η ύπαρξη παρωχηµένων δικτυακών υποδοµών θα οδηγήσει στην 

αποτυχία συγκέντρωσης νέων µορφών επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας σε µία 

περιοχή, ενώ θα θέτει συνεχή προβλήµατα στην διαφήµιση και προώθηση των 

τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, τα εξελιγµένα συστήµατα υγείας 

δεν θα µπορούν να λειτουργήσουν στο µέγιστο των δυνατοτήτων τους στερώντας 

έτσι από τους πολίτες τα σηµαντικά τους οφέλη. Παρόµοια προβλήµατα αναµένεται 

να παρουσιαστούν και στους τοµείς της έρευνας και της εκπαίδευσης. Η αδυναµία 

υποστήριξης εξελιγµένων εκπαιδευτικών διαδικασιών αναµένεται να επιφέρει 

σηµαντικά προβλήµατα δεδοµένου ότι δεν είναι δυνατή η υποστήριξη διαφόρων 

δράσεων όπως αυτές που σχετίζονται µε την κατάρτιση και δια βίου µάθηση των 

πολιτών. 
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88..77..  ΙΙδδιιααιιττεερρόόττηηττεεςς  ττηηςς  ΕΕυυρρυυζζωωννιικκόόττηηττααςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  

Η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει µε τον ίδιο 

ρυθµό, όπως σε άλλες χώρες [86]. Στην ουσία η παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών 

δεν είχε ξεκινήσει στην χώρα µας, όπως αποτυπώνεται και στα διαγράµµατα του 

ΟΟΣΑ για το 2001. Η πρόοδος που αρχίζει να διαφαίνεται στα επόµενα χρόνια  

περιορίζεται προς το παρών στο επίπεδο σχεδιασµού και εγκατάστασης εξοπλισµού 

και σεπεριορισµένο αριθµό χρήστων-καταναλωτών σε επιλεγµένες πόλεις της 

χώρας.   

Οι λόγοι της καθυστέρησης αυτής είναι πολλοί, αναφέρουµε ενδεικτικά παρακάτω 

κάποιους από αυτούς :  

• Μικρή σε µέγεθος και δύσκολη αγορά  

• ∆ύσκολη γεωγραφική σύνθεση για την ανάπτυξη δικτύων  

• Εµβρυϊκής µορφής ανταγωνισµός στην αγορά Ευρυζωνικών ∆ικτύων & 

Υπηρεσιών  

• Ευρύ ψηφιακό χάσµα  

• Έλλειψη υπηρεσιών που θα δηµιουργήσουν ζήτηση  

 Παράγοντες όπως η δυσκολία στην απόκτηση δικαιωµάτων διέλευσης, περιπλοκές 

στην αποδέσµευση του τοπικού βρόχου, και περιορισµένη πρόσβαση σε µισθωµένα 

κυκλώµατα, έχουν καθυστερήσει τα επιχειρηµατικά σχέδια πολλών ευρωπαϊκών και 

αµερικάνικων εναλλακτικών παρόχων. Επιπρόσθετα οι αβεβαιότητες για την 

δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας, και αποδοχής των νέων τεχνολογιών και 

υπηρεσιών από τους καταναλωτές, είναι σπουδαίοι παράγοντες που εµφανίζονται 

ως αίτια καθυστέρησης, όπως φαίνεται στο σχήµα 1. Επίσης σηµειώνεται και 

απότοµη αλλαγή πορείας στις διεθνής αγορές κεφαλαίου όσον αφορά τις 

τηλεπικοινωνιακές επενδύσεις, καθώς και τους σχετικά ανύπαρκτους µηχανισµούς 

επενδύσεων επιχειρηµατικών σχεδίων στην χώρα.[87]  
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Σχήµα 8-1: Λόγοι που εµποδίζουν την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων. 
Απόψεις παρόχων  [Πηγή: ∆ιαβούλευση ΟΕΕ, 2002]  

88..88..  ΑΑννάάλλυυσσηη  ττρρέέχχοουυσσααςς  κκααιι  µµεελλλλοοννττιικκήήςς  ζζήήττηησσηηςς  

Από την µεριά των τηλεπικοινωνιακών οργανισµών καταγράφεται µια αβεβαιότητα 

αναφορικά µε την ζήτηση που θα παρουσιάζουν οι ευρυζωνικές υπηρεσίες στην 

Ελλάδα. Η χρονική περίοδος 2004-2006 είναι κρίσιµη, και θα αναδείξει τις 

πραγµατικές δυνατότητες εµπορικού κέρδους από τις αρχικές επενδύσεις στα 

πλαίσια µιας πιο διευρυµένης αγοράς. Παρά τον προβληµατισµό όµως των 

τηλεπικοινωνιακών οργανισµών θεωρείται βέβαιο ότι µεσοπρόθεσµα θα υπάρξει µια 

σηµαντική ζήτηση για ευρυζωνικές υπηρεσίες η οποία δεν καταγράφεται επαρκώς 

στα τρέχοντα επίπεδα ζήτησης και χρήσης.  

Παρά το γεγονός ότι οι δείκτες διείσδυσης του Internet στους Έλληνες χρήστες 

είναι χαµηλοί αυτό δεν  οφείλεταιι σε αδυναµίες από την πλευρά των χρηστών. 

Έχουν παρατηρηθεί σηµαντικά προβλήµατα από την µεριά των παρόχων όπως για 

παράδειγµα οι υψηλές τιµές των προσφερόµενων υπηρεσιών. Ένας επιπρόσθετος 

παράγοντας θα µπορούσε να είναι η έλλειψη δικτυακών τόπων µε καθαρά Ελληνικό 

περιεχόµενο, αλλά αυτό δεν έχει εµποδίσει άλλες χώρες, των οποίων η επίσηµη 

γλώσσα δεν χρησιµοποιείται εκτεταµένα, να έχουν καλύτερους δείκτες χρήσης του 

∆ιαδικτύου. Ένας σηµαντικός παράγοντας συγκράτησης του αριθµού των χρηστών 

του ∆ιαδικτύου είναι και η περιορισµένη αγορά προσωπικών υπολογιστών από τους 

Έλληνες καταναλωτές. Το πρόβληµα αυτό αναµένεται να παραµείνει µέχρι να 
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γίνουν διαθέσιµες φθηνότερες συσκευές πρόσβασης (π.χ., εξελιγµένες κονσόλες 

παιχνιδιών, ασύρµατες συσκευές κτλ).  

Σε σχέση µε τη χαµηλή διείσδυση του ∆ιαδικτύου στην Ελληνική αγορά, ο αριθµός 

των Ελληνικών κόµβων στο ∆ιαδίκτυο είναι συγκρίσιµος µε αντίστοιχους 

ευρωπαϊκών χωρών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την πολύ υψηλή διείσδυση 

των κινητών τηλεφώνων στην Ελληνική αγορά αλλά και µε την σηµαντική χρήση 

µηνυµάτων SMS (µία από τις µεγαλύτερες στην Ευρώπη), µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι οι Έλληνες καταναλωτές δεν θα συµπεριφερθούν διαφορετικά από 

ότι αντίστοιχοι ευρωπαίοι στην υιοθέτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών Η ανάγκη αυτή 

είναι συγκρίσιµη µε αντίστοιχες ευρωπαϊκές, αλλά η ελληνική αγορά εµφανίζεται 

συγκρατηµένη λόγω της έλλειψης ανταγωνισµού και του υψηλού κόστους των 

µισθωµένων γραµµών (που είναι από τα υψηλότερα ανάµεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ. 

Η υιοθέτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών έχει ήδη φθάσει σε υψηλά ποσοστά σε άλλες 

χώρες (42% στην Κορέα, 16% στη Σουηδία, 10% στις Η.Π.Α. και 6% στη 

Γερµανία).  Οι µεγάλες διαφορές ανάµεσα σε αυτές τις χώρες και σε άλλες µε πολύ 

χαµηλότερα ποσοστά όπως η Ελλάδα, αντανακλούν τις διαφορές στα δηµογραφικά 

στοιχεία ζήτησης και προσφοράς, τα επίπεδα ανταγωνισµού (και κατά συνέπεια τις 

δυνατότητες επιλογών των χρηστών, τα σχήµατα κοστολόγησης, τα κίνητρα των 

τηλεπικοινωνιακών οργανισµών), την καταλληλόλητα του ρυθµιστικού πλαισίου 

(π.χ., αναφορικά µε την κοστολόγηση υπηρεσιών σε τιµές χονδρικής, την 

αποδέσµευση του τοπικού βρόχου), και την αποτελεσµατικότητα της κυβερνητικής 

πολιτικής σε αυτές τις χώρες. [88] 

Με το συνεχώς αυξανόµενο όγκο ανταλλασόµενων  δεδοµένων στο ∆ιαδίκτυο, 

περιµένουµε ότι η ζήτηση για ευρυζωνικές υποδοµές στην Ελλάδα θα αυξηθεί 

δραµατικά όπως και στις άλλες αναπτυγµένες οικονοµίες. Οι περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες αναµένεται να έχουν ένα ποσοστό διείσδυσης σε ευρυζωνικές 

υπηρεσίες από τα νοικοκυριά της τάξης του 25%-35% µέχρι το 2006. Τα αντίστοιχα 

ποσοστά υιοθέτησης στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι είναι ήδη πίσω, θα 

συγκλίνουν και αναµένεται να φθάσουν το 20% το 2006 σύµφωνα µε ένα 

µετριοπαθές σενάριο (Σχήµα 2). Σύµφωνα µε το ίδιο σενάριο περιµένουµε ότι το 

30% των ελληνικών επιχειρήσεων να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες 

µέχρι το 2006.[89]   
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Σχήµα 8-2: Εκτίµηση ∆ιείσδυσης Ευρυζωνικής πρόσβασης σε οικιακούς 
χρήστες [Πηγή: Analysys, 2002]  

88..99..  ΗΗ  ααννάάγγκκηη  γγιιαα  ππααρρεεµµββάάσσεειιςς  

Συνήθως το κράτος εµπλέκεται στα θέµατα των δικτύων µε τρεις διαφορετικούς 

τρόπους:  

• ως δηµιουργός πολιτικής, θέτοντας τα κατάλληλα ρυθµιστικά και νοµοθετικά 

πλαίσια  

• ως χρήστης δικτυακών προϊόντων και υπηρεσιών  

• ως υποκινητής και διαχειριστής άµεσων και έµµεσων παρεµβάσεων, µέσω 

προγραµµάτων στόχος των οποίων είναι να αντιµετωπιστούν οι αποτυχίες 

της αγοράς.  

Συνήθως, η πρώτη από τις προαναφερθείσες κατηγορίες προσφέρει το πιο δραστικό 

και αποτελεσµατικό εργαλείο για τη διαµόρφωση του τοµέα των τηλεπικοινωνιών 

για να εκπληρωθούν οι γενικότεροι πολιτικοί στόχοι. Νοµοθετικά και ρυθµιστικά 

πλαίσια τα οποία έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά µπορούν να προβλέψουν, να 

αντιµετωπίσουν και να καλύψουν τις πιθανές «αποτυχίες»  της ελεύθερης αγοράς 

χωρίς να εισάγουν στοιχεία αναποτελεσµατικότητας ή ακόµα και αλλοιώσεις στον 

τρόπο λειτουργίας της. Οι νέες κατευθύνσεις της ΕΕ στον τοµέα των δικτύων 

θέτουν µια καλή βάση για την αποτελεσµατική ρύθµιση τέτοιων θεµάτων, και µια 

ταχεία υιοθέτηση τους µπορεί να έχει ουσιαστικό αποτέλεσµα στην εξέλιξη των 

ευρυζωνικών υποδοµών στην Ελλάδα.[90]   
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Ως µεγάλος πελάτης και χρήστης δικτυακών υπηρεσιών, το κράτος µπορεί να έχει 

µία σηµαντική επίδραση στην εξέλιξη του τοµέα των τηλεπικοινωνιών κυρίως σε ότι 

αφορά τις ευρυζωνικές υπηρεσίες.  Η συνάθροιση των αναγκών του δηµοσίου έχει 

τη µεγαλύτερη επίδραση σε αγροτικές και αποµακρυσµένες περιοχές όπου ο 

δηµόσιος τοµέας µπορεί να είναι ο µόνος ουσιαστικός πελάτης ο οποίος να 

ενδιαφέρεται για ευρυζωνικές υποδοµές ακόµα και αν το κόστος είναι υψηλό. Για 

παράδειγµα, ο δηµόσιος τοµέας µπορεί να θεωρεί ως καλή και ουσιαστική επένδυση 

να πληρώσει ακόµα και ένα υψηλό τίµηµα (π.χ., 50.000 €) για να δώσει σε ένα 

αποµακρυσµένο σχολείο ευρυζωνικές υπηρεσίες. Ο σχετικός διαγωνισµός και η 

ανάθεση σε ένα τηλεπικοινωνιακό πάροχο δεν αντιστοιχεί σε επιδότηση όσο το 

κόστος που καταβάλλεται αντιστοιχεί στην επένδυση του παρόχου για την 

εξασφάλιση ευρυζωνικής υποδοµής στο αποµακρυσµένο σχολείο. Σαν αποτέλεσµα, 

µια καλά σχεδιασµένη πολιτική συνάθροισης των αναγκών του δηµόσιου τοµέα 

µπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην κάλυψη των αγροτικών και αποµακρυσµένων 

περιοχών χωρίς να επιφέρει αλλοιώσεις στην αγορά.  

Να σηµειωθεί εδώ ότι οι νέες δυνατότητες που έχουν δηµιουργηθεί στην 

εγκατάσταση ιδιωτικών οπτικών δικτύων έχει κινήσει στο εξωτερικό το ενδιαφέρον 

δηµόσιων οργανισµών και φορέων. Το ενδιαφέρον αυτό πηγάζει από τη σηµαντική 

µείωση του τηλεπικοινωνιακού τους κόστους, αλλά και από τα νέα δεδοµένα που 

δηµιουργούνται από την αύξηση των υπηρεσιών µέσω του ανταγωνισµού των 

παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.   

Οι δηµόσιοι φορείς και οργανισµοί πολλές φορές δεν χρειάζονται να κατασκευάσουν 

από µόνοι τους τα ιδιωτικά δίκτυα οπτικών ινών. Μπορούν όµως να ενισχύσουν τη 

διαδικασία ανάπτυξης condominium fiber networks στην περιοχή τους, µε την 

εναπόθεση των τηλεπικοινωνιακών τους αναγκών µόνο σε εκείνες τις εταιρείες που 

θα αναπτύξουν τέτοια δίκτυα. Σε αρκετές περιπτώσεις δηµόσιοι οργανισµοί ή 

φορείς µπορούν να παίξουν ένα ηγετικό ρόλο σε περιφέρειες, παρέχοντας επιπλέον 

χρηµατοδότηση προκειµένου να απολαµβάνουν όλες οι κοινότητες τα 

πλεονεκτήµατα που προσφέρουν τα condominium fiber networks. Τέτοια 

παραδείγµατα αυτών των µοντέλων είναι πολλά και αποδεικνύουν ότι το κράτος 

µπορεί να καλύψει τις ανάγκες αγροτικών αλλά και αποµακρυσµένων περιοχών 

κατευθύνοντας κατάλληλα την εξέλιξη των ευρυζωνικών υποδοµών στη χώρα.  

Η τρίτη κατηγορία ενεργής εµπλοκής του κράτους στα δικτυακά θέµατα 

χαρακτηρίζεται από άµεσες παρεµβάσεις, οι οποίες σε αγορές που λειτουργούν 

οµαλά, θα πρέπει να πραγµατοποιούνται µόνο όταν οι δύο προαναφερθείσες 

κατηγορίες παρεµβάσεων δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν ουσιαστικά τις αποτυχίες 
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της αγοράς. Καλά δοµηµένες παρεµβάσεις αυτού του είδους µπορεί να αποφύγουν 

ακόµα και αλλοιώσεις στην αγορά, αν και ο κίνδυνος αυτός δεν πρέπει να αγνοείται. 

Τέτοιες παρεµβάσεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν τόσο ενέργειες ενθάρρυνσης των 

παρόχων, όσο και κατάλληλα µέτρα για την τόνωση της ζήτησης, ενώ στις 

περισσότερες περιπτώσεις θετικά αποτελέσµατα θα πρέπει να αναµένονται κυρίως 

από την πλευρά της ζήτησης και λιγότερο από την προσφορά. Τα µέτρα αυτά είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικά κυρίως σε ήδη αλλοιωµένες/παραµορφωµένες αγορές όπου για 

παράδειγµα η ύπαρξη εκτεταµένων ευρυζωνικών υποδοµών από ένα µόνο 

οργανισµό οδηγεί σε τελµάτωση του ανταγωνισµού αλλά και των υπηρεσιών προς 

τον τελικό χρήστη.[91]  

88..1100..  ΟΟ  ρρόόλλοοςς  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  σσττηηνν  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  εευυρρυυζζωωννιικκήήςς  ππρρόόσσββαασσηηςς  
σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα    

Έχοντας εντοπίσει και τονίσει την σηµασία των υποδοµών, γενικότερα, στην 

ανάπτυξη µιας περιοχής και λαµβάνοντας υπ’ όψιν την συνεχώς αναπτυσσόµενη 

παγκόσµια Οικονοµία της Γνώσης (knowledge economy and digital welfare), είναι 

φανερό ότι ο ρόλος των περιφερειών (µέσα από την πολυδιάστατη σύνθεσή τους 

από δήµους, κοινότητες κτλ)  γίνεται διαρκώς όλο και πιο σηµαντικός. Οι στόχοι της 

κυβερνητικής παρέµβασης, που περιγράφηκαν και προηγουµένως, µπορούν να 

εκπληρωθούν κυρίως µέσα από συντονισµένες παρεµβάσεις των ίδιων των 

περιφερειών.[92]  

Είναι, λοιπόν, προϋπόθεση ζωτικής σηµασίας το να συνειδητοποιήσουν οι 

περιφέρειες την σηµασία της ευρυζωνικής πρόσβασης, τον τρόπο µε τον οποίο 

αλλάζει τα παγκόσµια οικονοµικά δεδοµένα καθώς και τις ευκαιρίες ανάπτυξης και 

ευηµερίας τις οποίες µπορεί να προσφέρει. Πιο συγκεκριµένα:  

•  Η ευρυζωνική πρόσβαση γίνεται µια απαραίτητη προϋπόθεση όσον αφορά στην 

διατήρηση και βελτίωση των υπαρχουσών οικονοµικών, κοινωνικών και 

διοικητικών διαδικασιών και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ανάπτυξης 

και ανταγωνιστικότητας  

•  Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις και τον πολίτη που δραστηριοποιείται στην 

περιφέρεια η ευρυζωνική πρόσβαση µπορεί να συµβάλλει καταλυτικά στην 

εξέλιξή τους σε όλους τους τοµείς δραστηριότητάς  

Γίνεται φανερό ότι η ευρυζωνική πρόσβαση είναι η καινούρια «δύναµη» της 

περιφέρειας τόσο στους τοµείς της οικονοµικής ανάπτυξης και της 
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ανταγωνιστικότητας όσο στην καθηµερινή ζωή και τον δηµόσιο βίο. Σε αντίθετη 

περίπτωση, ο κίνδυνος του οικονοµικού και κοινωνικού αποκλεισµού των 

περιφερειών και η δηµιουργία έντονων εθνικών, περιφερειακών και τοπικών 

ανισοτήτων είναι έντονα προδιαγεγραµµένος.   

Όπως είναι προφανές, ο συντονισµός αυτών των δράσεων µπορεί να επιφέρει 

σηµαντική οικονοµία κλίµακας αλλά και να ωθήσουν τους τηλεπικοινωνιακούς 

οργανισµούς στο να προσφέρουν  καλύτερες υπηρεσίες στους φορείς καθώς και 

καλύτερες τιµές. Επιπλέον, η συνολική αντιµετώπιση των απαιτήσεων των κρατικών 

φορέων αλλά και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης σε τηλεπικοινωνιακές 

υποδοµές, ακόµα και σε αποµακρυσµένες ή λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές, µπορεί 

να επιτύχει τη δραστηριοποίηση ιδιωτικών εταιρειών σε αυτές.   

Τέλος, στη µεταβατική αυτή περίοδο προς την ευρυζωνική πρόσβαση, οι  

διαµορφωτές της πολιτικής αναζητούν τα θετικά σηµεία της και προωθούν τον 

έγκαιρο και κριτικό ενστερνισµό του καινούργιου, µε γνώµονα το κοινό συµφέρον 

και την καθολική ανάπτυξη.   

Ο τρόπος για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, όπως διασφαλίζονται και από το 

Σύνταγµα της χώρας, είναι η δηµόσια έκφραση καθαρών απόψεων και ερωτηµάτων, 

η σθεναρή διαβούλευση µε τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές δυνάµεις, η 

κριτική αποτίµηση της διεθνούς εµπειρίας και οι προσεκτικές αλλά δηλωτικές της 

γενικής κατεύθυνσης, καταλυτικές πρωτοβουλίες. [93] 

88..1111..  ∆∆υυννααττόόττηηττεεςς  ππααρρέέµµββαασσηηςς  

Ο παρακάτω πίνακας 1 αναπτύσσει αυτές τις γενικές κατηγορίες παρέµβασης και 

απαριθµεί παραδείγµατα συγκεκριµένων παρεµβάσεων που είναι κατάλληλες σε 

κάθε επίπεδο. Οι παρεµβάσεις χωρίζονται σε αυτές της πλευράς ζήτησης και αυτές 

της πλευράς της προσφοράς.[94]   

Όλες αυτές οι συγκεκριµένες παρεµβάσεις εφαρµόζονται µε τη µια ή την άλλη 

µορφή σε διαφορετικές αγορές στον κόσµο. Είναι φανερό ότι όλες οι συγκεκριµένες 

δράσεις που περιέχονται στον πίνακα µπορούν να έχουν ένα ρόλο σε µία συνολική 

ολοκληρωµένη προσέγγιση που απαιτείται στην Ελλάδα. Πράγµατι, αρκετές από 

αυτές έχουν ήδη εφαρµοστεί, ή προγραµµατίζεται να εφαρµοστούν, στα 

διαφορετικά προγράµµατα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα.    
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Επίπεδα Γενικές επιλογές 
Συγκεκριµένες επιλογές 
για δράσεις από την 
πλευρά της ζήτησης 

Συγκεκριµένες επιλογές για 
δράσεις από την πλευρά της 

προσφοράς 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

Επιδοτήσεις και 
κίνητρα  

• Ενηµέρωση και 
εκπαίδευση  

• ∆ράσεις e-government   
• Επιδοτήσεις τελικών 
χρηστών και κίνητρα  

• Κίνητρα παρόχων  
• Αναγνώριση εµποδίων 
εισόδου και ανάπτυξης  

• Πρότυπα  

YΠΗΡΕΣΙΕΣ  Συγκέντρωση και 
χονδρεµπόριο  

• Συγκέντρωση ζήτησης 
δηµόσιου τοµέα  

• Συγκέντρωση ζήτησης 
κοινότητας   

• Μεσολαβητικές δράσεις  
• Ενηµέρωση και 
εκπαίδευση  

• Επιδοτήσεις τελικών 
χρηστών και κίνητρα  

• Ρύθµιση κυριαρχίας  
• Αναγνώριση εµποδίων 
εισόδου και ανάπτυξης  

• ∆ιευκόλυνση συνεργασιών 
δηµόσιου-ιδιωτών  

• Πρότυπα  
 

ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ  Χονδρεµπόριο και 
αποδεσµοποίηση 

• Μοίρασµα πληροφορίας  
• Benchmarking  
 

• Ρύθµιση κυριαρχίας  
• Αναγνώριση εµποδίων στις 

επενδύσεις  
• ∆ιευκόλυνση συνεργασιών 

δηµόσιου-ιδιωτών  
ΚΑΛΩ∆ΙΑ  Αποδεσµοποίηση και 

µερισµός  
• Μοίρασµα πληροφορίας  
• ∆ιευκόλυνση 

µερίσµατος καλωδίων  
 
  

• Ρύθµιση κυριαρχίας  
• Αναγνώριση εµπορίων 

µερίσµατος  
•  ∆ιευκόλυνση συνεργασιών 

δηµόσιου-ιδιωτών  
• Άµεσες επενδύσεις  για την 

αντιµετώπιση σηµαντικών 
και αδιόρθωτων αποτυχιών 
της αγοράς  

ΑΓΩΓΟΙ  Μερισµός (κοινή 
χρήση)  

• Μοίρασµα πληροφορίας  
• ∆ιευκόλυνση µερισµού 

χαντακιών  
• Προγραµµατική 

µεταρρύθµιση  

• Κίνητρα για µερισµό 
χαντακιών  

• Αναγνώριση εµποδίων για 
µερισµό χαντακιών   

• ∆ιευκόλυνση συνεργασιών 
δηµόσιου-ιδιωτών  

Πίνακας 8-1 : Πίνακας επιλογών ευρυζωνικών  παρεµβάσεων κατά 
επίπεδο [Πηγή: Analysys]  

 
 

Όλες οι συγκεκριµένες παρεµβάσεις που καταχωρούνται στον πίνακα 

αντιµετωπίζουν αποτυχίες της αγοράς, αλλά το εύρος τους κυµαίνεται από 

προσαρµογές στο ρυθµιστικό πλαίσιο, µέχρι προγράµµατα επιδοτήσεων και άµεσων 

επενδύσεων σε φυσικές υποδοµές, που δυνητικά καταναλώνουν πολλά εκατοµµύρια 

ευρώ. Αυτές οι παρεµβάσεις υψηλού κόστους και κινδύνου θα πρέπει να 
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χρησιµοποιούνται µόνο όταν η αποτυχία της αγοράς είναι ιδιαίτερα σηµαντική, 

επίµονη και αδιόρθωτη.[95]   

88..1122..  ΜΜεελλέέττηη  ππεερρίίππττωωσσηηςς::ππεερριιγγρρααφφήή  ττοουυ  έέρργγοουυ  σσττηηνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ∆∆υυττ..  ΕΕλλλλάάδδοοςς  

Αντικείµενο του παρόντος έργου είναι η προώθηση της ζήτησης και της χρήσης 

ευρυζωνικών υπηρεσιών και υποδοµών στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Η 

προώθηση αυτή θα γίνει µε την ενηµέρωση φορέων, ειδικών οµάδων-στόχων και 

του κοινού για το θέµα, καθώς και µε επίδειξη των δυνατοτήτων της ευρυζωνικής 

πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο.[96] 

Ειδικότερα, το έργο στοχεύει στην προώθηση της ζήτησης της ευρυζωνικότητας 

µέσω των παρακάτω γενικότερων ενεργειών: 

- Μελέτη για την άθροιση της ζήτηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών και τη 

δυνατότητα ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδοµών στην Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας και ενηµέρωση των φορέων της περιφέρειας και τηλεπικοινωνιακών 

εταιρειών για τις δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης 

- ∆ιοργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων και προβολή µέσω διαφηµίσεων, 

καταχωρήσεων και εκποµπών σε ΜΜΕ και διάθεσης έντυπου υλικού 

- Εγκατάσταση και λειτουργίας δύο χώρων επίδειξης (ενός κλειστού µε 

ενσύρµατη ευρυζωνική πρόσβαση - ADSL και ενός ανοικτού µε ασύρµατη 

ευρυζωνική πρόσβαση - Wi-Fi) των ευρυζωνικών δυνατοτήτων και υπηρεσιών 

- Ενηµέρωση και υποστήριξη φορέων στην Περιφέρεια ∆υτική Ελλάδας ώστε να 

δηµιουργήσουν και να λειτουργήσουν αντίστοιχους χώρους επίδειξης και 

προβολής της ευρυζωνικότητας.  

Αναλυτικότερα, οι επιµέρους ενέργειες που θα πραγµατοποιηθούν (στα πλαίσια των 

παραπάνω γενικότερων ενεργειών), προκειµένου να επιτευχθεί ο γενικότερος 

στόχος του έργου, είναι: 

- Συγκέντρωση στοιχείων για την αναγκαιότητα και τη ζήτηση ευρυζωνικών 

υπηρεσιών στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

- Μελέτη για τις δυνατότητες ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδοµών και υπηρεσιών 

στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 
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- Παρουσίαση των στοιχείων σε φορείς (δήµους, νοµαρχίες, επιµελητήρια, ΑΕΙ, 

ΤΕΙ, νοσοκοµεία κ.λπ.) αλλά και τηλεπικοινωνιακούς φορείς 

- Ανάπτυξη δικτυακού τόπου προώθησης και προβολής της ευρυζωνικότητας 

- Λειτουργία τηλεφωνικής γραµµής βοήθειας για την ευρυζωνικότητα 

- ∆ιοργάνωση ηµερίδων, εκδηλώσεων και παρουσιάσεων µε ακροατήριο-στόχο 

φορείς, εταιρείες, επαγγελµατίες αλλά και το ευρύ κοινό 

- Τηλεοπτικές διαφηµίσεις και εκποµπές σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθµούς 

- Ραδιοφωνικές ανακοινώσεις, διαφηµιστικά µηνύµατα αλλά και εκποµπές σε 

τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθµούς 

- Ανακοινώσεις, άρθρα αλλά και καταχωρήσεις σε τοπικές εφηµερίδες 

- Παραγωγή διαφηµιστικού υλικού (φυλλάδια, flyers , σελιδοδείκτες κ.λπ.) για 

διαµοίραση και αύξηση του ενδιαφέροντος 

- Μελέτη δηµιουργίας χώρων επίδειξης (κλειστών µε ενσύρµατη σύνδεση και 

ανοικτών µε ασύρµατη σύνδεση) 

- Ανάπτυξη ενοποιηµένης γραφιστικής (καλλιτεχνικής) παρουσίασης για του 

χώρους επίδειξης µε εφαρµογή και στο διαφηµιστικό και άλλο υλικό προβολής 

- ∆ηµιουργία χώρου επίδειξης ευρυζωνικών υπηρεσιών και δυνατοτήτων 

- ∆ηµιουργία hot - spot για ασύρµατες Wi - Fi ευρυζωνικές συνδέσεις για επίδειξη 

ευρυζωνικών υπηρεσιών και δυνατοτήτων σε ανοικτό χώρο 

- Λειτουργία των χώρων επίδειξης και παρουσίαση των ευρυζωνικών 

δυνατοτήτων 

- Προώθηση της δυνατότητας προώθησης της ευρυζωνικότητας και από άλλους 

φορείς (Νοµαρχίες, ∆ήµους, επιµελητήρια, κ.λπ.) µε διάχυση των 

αποτελεσµάτων για τους χώρους επίδειξης και υποστήριξη των φορέων αυτών 

στην υποβολή σχετικών προτάσεων. 

Ο συνδυασµός των παραπάνω ενεργειών καλύπτει όλο το φάσµα ενηµέρωσης, 

προβολής και προώθησης της ευρυζωνικότητας και αναµένεται να αποδώσει αύξηση 

του ενδιαφέροντος για το θέµα αρχικά και στη συνέχεια αύξηση για τη ζήτηση 

ευρυζωνικών υποδοµών και υπηρεσιών σε όλη την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ   

[ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΚΑΣ] Σελ. 217/217   

Ειδικότερα, τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα από την προώθηση σε φορείς της 

δυνατότητας να προωθήσουν οι ίδιοι την ευρυζωνικότητα αναµένεται να 

δηµιουργήσει πολύ σύντοµα ικανό αριθµό επιµέρους ενεργειών που θα καλύπτουν 

γεωγραφικά όλη την Περιφέρεια και θα δηµιουργήσουν άµεσα αποτελέσµατα.[97] 

Ως αποτελέσµατα αναµένονται: 

- Η συγκέντρωση πληροφοριών για την ευρυζωνικότητα στην Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας 

- Η αυξηµένη γνώση των φορέων, των διαφόρων κατηγοριών-στόχων και του 

κοινού για τα θέµατα της ευρυζωνικότητας 

- Η αύξηση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών και υποδοµών 

- Η εµπλοκή πλήθους φορέων στην προώθηση της ευρυζωνικότητας 

Τα παραπάνω αναµένεται να οδηγήσουν φορείς, εταιρείες και επιχειρήσεις σε 

δράσεις ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδοµών και υπηρεσιών. 

Το έργο έχει διάρκεια 3 ετών και ολοκληρώνεται στο τέλος του 2006. 

8.12.1. Η σκοπιµότητα του έργου 

Το προτεινόµενο έργο αποσκοπεί στην ενηµέρωση όλων των εµπλεκοµένων στο 

σχεδιασµό και την υλοποίηση έργων ευρυζωνικής πρόσβασης τόσο σε τεχνικό-

οικονοµικό όσο και σε εµπορικό επίπεδο. Επίσης συµβάλει στην ενηµέρωση της 

κοινής γνώµης σχετικά µε τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα για την ανάπτυξη 

υποδοµών δικτύων τοπικής πρόσβασης, µε σκοπό τη δηµιουργία «ευρυζωνικής 

κουλτούρας», δηλαδή τη δηµιουργία αυξητικής ροπής στη ζήτηση ευρυζωνικών 

υπηρεσιών, στην αγορά των οικιακών χρηστών και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, 

ιδιαίτερα σε αποµακρυσµένες περιοχές. Τέλος, αποσκοπεί στην ενηµέρωση των 

παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και των επαγγελµατιών του χώρου ΤΠΕ 

που δραστηριοποιούνται ή ξεκινούν να δραστηριοποιηθούν για τις επενδυτικές 

ευκαιρίες και προκλήσεις που παρουσιάζουν τα ευρυζωνικά δίκτυα. Ως τρόποι 

ενηµέρωσης περιλαµβάνονται η οργάνωση σεµιναρίων, συνεδρίων, διαφήµισης στα 

ΜΜΕ, ηµερίδων, η παρουσίαση επιδείξεων, κλπ. Ως αποτελέσµατα αναµένονται η 

ενηµέρωση των φορέων, η ενηµέρωση της κοινής γνώµης, η δηµιουργία 

«ευρυζωνικής κουλτούρας», η αύξηση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών και η 

δηµιουργία τάσεων ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδοµών. Ωφελούµενοι είναι οι 
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φορείς της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, οι πάροχοι ευρυζωνικών 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και γενικότερα οι πολίτες. [98] 

88..1133..  ∆∆ιιααθθέέσσιιµµεεςς  υυπποοδδοοµµέέςς  κκααιι  εεππέέκκτταασσήή  ττοουυςς  

Οι τεχνολογικές υποδοµές [ 99 ] που έχουν αναπτυχθεί και διατίθενται ή 

χρησιµοποιούνται στα δίκτυα των παρόχων είναι:  

•  Προς το παρόν ένας στους τέσσερις παρόχους δεν έχει αναπτύξει ακόµη κάποια 

ευρυζωνική τεχνολογία. Οι υπόλοιποι δραστηριοποιούνται κυρίως στην 

τεχνολογία του xDSL και έχουν ήδη αρχίσει να αναπτύσσονται και να δίνονται 

ασύρµατες (κυρίως LMDS) λύσεις σε περιορισµένη όµως διάθεση.  

•  Η ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών γίνεται κυρίως από τον ΟΤΕ (δίνει FTTB 

πανελλαδικά) ενώ κάποιοι δραστηριοποιούνται πιλοτικά και σε περιορισµένη 

κλίµακα (σε περιοχές της Αθήνας κυρίως η Convergence )  

•  Οι περισσότεροι φορείς δραστηριοποιούνται κυρίως στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη για τις οποίες δίνουν αρκετή πληθυσµιακή κάλυψη.  

•  Συνολική ποσοστιαία γεωγραφική κάλυψη δίνεται κυρίως από ΟΤΕ και OTEnet, 

ενώ είναι ενδιαφέρον ότι µεγάλα συνολικά ποσοστά κάλυψης δίνονται και από 

Vivodi και Vodafone. Τα ποσοστά που δίνονται αναφέρονται όµως σε 

δυνατότητα κάλυψης και όχι σε εκτιµήσεις για πλήθος συνδροµητών.  

Για τις τεχνολογικές υποδοµές που σχεδιάζεται να αναπτυχθούν και διατεθούν 

(µέχρι το 2006), τα αποτελέσµατα είναι:  

•  ∆ιακρίνεται µια σαφής ανάπτυξη των τεχνολογιών: xDSL, Wireless, Οπτικές Ίνες  

•  Οι δυο µεγάλες πόλεις καλύπτονται σε µεγάλο βαθµό και από πολλούς φορείς 

ενώ γίνεται και σηµαντική επέκταση στην υπόλοιπη Ελλάδα (δραστηριοποίηση 6 

φορέων, µε κύρια ανάπτυξη των ΟΤΕ, ΟΤΕnet, Vivodi, Intraconnect).  

•  Η προτίµηση στο xDSL και το LMDS παραµένει έτσι ώστε η γεωγραφική κάλυψη 

να γίνεται µε αυτές τις τεχνολογίες. Παράλληλα συνδυάζονται σε κάποιο βαθµό 

και µε οπτική τεχνολογία (κυρίως για το δίκτυο κορµού και διανοµής).  

•  Το FTTB αναπτύσσεται περαιτέρω από τον ΟΤΕ σε όλη την Ελλάδα ενώ 

αρχίζουν να δραστηριοποιούνται και ορισµένες ακόµα εταιρείες κυρίως σε 

Αττική και Θεσσαλονίκη.  
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•  Εισάγεται η τεχνολογία UMTS από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας µε την 

οποία καλύπτουν αρχικά κυρίως την Αττική.  

88..1144..  ΜΜεελλλλοοννττιικκάά  σσχχέέδδιιαα  ααννάάππττυυξξηηςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  υυπποοδδοοµµώώνν  

Αναφορικά µε τα σχέδια ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών και υποδοµών, 

έχουµε τα ακόλουθα συµπεράσµατα: [100]  

•  Όλοι οι φορείς θεωρούν απολύτως αναγκαία την ανάπτυξη της 

ευρυζωνικότητας. Υπάρχει οµόφωνα η άποψη ότι θα πρέπει να τεθεί άµεση 

προτεραιότητα στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδοµών και υπηρεσιών. 

Επιπρόσθετα, απαραίτητη κρίνεται και παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς την 

κατεύθυνση αυτή.   

•  Η συνέργια µε άλλους φορείς όπως ιδιωτικούς τηλεπικοινωνιακούς φορείς, 

υπουργεία και ΑΕΙ/ΤΕΙ  κρίνεται αναγκαία.  

•  Οι ευρυζωνικές υποδοµές που αναµένεται σύντοµα να έχουν ιδιαίτερη ζήτηση 

είναι το ADSL, LMDS, τα ασύρµατα δίκτυα γενικότερα και η ανάπτυξη δικτύων 

οπτικών ινών (MAN και WAN).  

•  Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην παροχή υπηρεσιών όπως e-learning, 

τηλεδιάσκεψη, τηλε-εργασία, διανοµή ψηφιακού περιεχοµένου, τηλεϊατρική και 

υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών.  

Όσον αφορά τις νέες πρακτικές και µοντέλα, έχουµε τα εξής συµπεράσµατα:[101]  

• Η ανάπτυξη των ευρυζωνικών υποδοµών θα προέλθει µέσα από την 

συνεργασία των δήµων, περιφερειών, τηλεπικοινωνιακών οργανισµών και 

φορέων από την εκπαίδευση, την έρευνα, την υγεία και τη δηµόσια 

διοίκηση.  

• Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες θα καλύψουν τοµείς όπως η εκπαίδευση, η  

έρευνα, η υγεία, η δηµόσια διοίκηση και ο τουρισµός.  

• Η ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών σε λιγότερο αναπτυγµένες ή και 

αποµακρυσµένες περιοχές θα λειτουργήσει ως κινητήριος µοχλός και πόλος 

έλξης για την προσέλκυση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Επίσης, θα 

βελτιώσει σηµαντικά το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους 

πολίτες.  
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Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί η εξασφάλιση της βιωσιµότητας των ευρυζωνικών 

υποδοµών που θα αναπτυχθούν. Αυτό θα πρέπει να διασφαλιστεί µέσα από την 

δηµιουργία µεικτών σχηµάτων και την κατά το µέγιστο δυνατή συνέργια των 

εµπλεκοµένων.  

 Θα απαιτηθεί η προώθηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Με 

άλλα λόγια, η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση  των πολιτών πάνω στο τι είναι 

τεχνολογικά διαθέσιµο και πως αυτό µπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους. 



 

    

  

ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  99  

ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΕΕΙΙΝΝ  
 
 

99..11..  ΤΤοο  κκόόσσττοοςς  ττοουυ  εεγγχχεειιρρήήµµααττοοςς  

Τα κόστη και οι δαπάνες για την αξιοποίηση του internet και της πληροφορικής από 

µια Επιχείρηση προς την κατεύθυνση του Ηλεκτρονικού Εµπορίου εντάσσονται σε 

δύο (2) κατηγορίες: τις δαπάνες αγοράς βασικού εξοπλισµού και τις δαπάνες 

αγοράς λογισµικού βασικού αυτοµατισµού. Οι δαπάνες αυτές αφορούν όλες τις 

Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα του κλάδου δραστηριοποίησης. 

Πριν αναφερθούν αναλυτικά οι προαναφερόµενες δαπάνες, καθώς και  αυτές που 

σχετίζονται µε τον κλάδο δραστηριοποίησης της εκάστοτε επιχείρησης, θα ήταν 

αρκετά χρήσιµο να αναφερθούν τρία αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα (σενάρια) 

στα οποία διαφαίνονται οι ενέργειες κάποιων Επιχειρήσεων σχετικά µε την 

εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Από τα παραδείγµατα αυτά 

καθίσταται εµφανής τόσο ο διαφορετικός τρόπος αντιµετώπισης των τεχνολογικών 

ζητηµάτων, όσο και οι πιθανές επιλογές των Επιχειρηµατιών σε ότι αφορά την 

αγορά εξοπλισµού υλικού και λογισµικού. Παράλληλα, παρατίθενται πίνακες στους 

οποίους διαφαίνονται τα επιµέρους ενδεικτικά κόστη για την αγορά του 

απαραίτητου βασικού εξοπλισµού όσο και οι συνολικές ενδεικτικές δαπάνες για κάθε 

Επιχείρηση.[102] 

Σενάριο Α: Επιχείρηση προώθησης-πώλησης ηλεκτρολογικού υλικού 

Η εταιρεία ΧΥΖ αποτελεί µια νέα Επιχείρηση η οποία ειδικεύεται στην προώθηση-

πώληση προϊόντων ηλεκτρολογικού υλικού. Η συγκεκριµένη εταιρεία συνεργάζεται 

µε διάφορους προµηθευτές ηλεκτρολογικού εξοπλισµού του εξωτερικού µε σκοπό 

την προώθηση των προϊόντων τους στον ελληνικό χώρο.  

Λόγω του νεανικού της ηλικίας της συγκεκριµένης Επιχείρησης και του µικρού 

αριθµού υπαλλήλων (το προσωπικό της Επιχείρησης αποτελείται από 3 άτοµα), η 

Επιχείρηση δεν διαθέτει ηλεκτρονικό κατάστηµα και ούτε δραστηριοποιείται στο 

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Ωστόσο, η Επιχείρηση χρησιµοποιεί τις τεχνολογίες 
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πληροφορικής και επικοινωνιών προκειµένου να εκτελεί τις παρακάτω 

δραστηριότητες: 

Την περιήγηση στο internet και την εύρεση πιθανών νέων προµηθευτών 

ηλεκτρολογικού εξοπλισµού (αναζήτηση νέων προµηθευτών, ενδεικτικές τιµές 

προϊόντων κα.). 

Την επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τους υπάρχοντες 

προµηθευτές για την παραγγελία νέου υλικού (η συγκεκριµένη διαδικασία αρκετές 

φορές γίνεται και µέσω τηλεφώνου). 

Την επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε πελάτες της Επιχείρησης στον 

ελλαδικό χώρο (εφ’ όσον και αυτοί διαθέτουν την απαιτούµενη υποδοµή) 

Λογισµικό λογιστηρίου (κυρίως λογισµικό εµπορικής διαχείρισης) 

Εκτύπωση λογιστικών στοιχείων (π.χ. τιµολογίων) καθώς και του καταλόγου 

προϊόντων της Επιχείρησης. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι τις παραπάνω λειτουργίες εκτελεί και 

είναι υπεύθυνος για αυτές ο ιδιοκτήτης και διευθυντής της Επιχείρησης. 

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται τα προϊόντα βασικού εξοπλισµού που διαθέτει 

η Επιχείρηση καθώς και το ενδεικτικό κόστος αγοράς αυτών: 

Εξοπλισµός Υλικού - Λογισµικού Λεπτοµέρειες Κόστος αγοράς 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 2 1.500 € 
Εκτυπωτές 1 150€ 

Συνδροµή σύνδεσης στο Internet  ISDN 64K (1 
έτος) 310€ 

Τηλεπικοινωνιακά τέλη (για πρόσβαση στο Internet) (1 έτος) 200€ 
Άδειες χρήσης  

λειτουργικού συστήµατος 
2 400€ 

Λογισµικό αυτοµατισµού γραφείου (επεξεργασία 
κειµένου, λογιστικά φύλλα κ.α.) 1 400€ 

Λογισµικό Λογιστηρίου 1 3.000€ 
Σύνολο  5.960€ 

Πίνακας 9-1 : Εξοπλισµός Υλικού – Λογισµικού Επιχείρησης 
προώθησης-πώλησης ηλεκτρολογικού υλικού 
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Σενάριο B: Γραφείο Ασφάλισης 

Το γραφείο ασφάλισης ΑΒΓ συνεργάζεται µε διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες του 

ελληνικού χώρου µε στόχο την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών 

ασφάλειας που αυτές παρέχουν.  

Το συγκεκριµένο γραφείο αποτελεί µια µικρή Επιχείρηση που απασχολεί 7 άτοµα, 

δεν διαθέτει συγκεκριµένο τµήµα πληροφορικής καθώς και δικτυακό τόπο για on-

line υπηρεσίες. Ωστόσο, η Επιχείρηση χρησιµοποιεί αρκετά τις τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών προκειµένου να εκτελεί τις παρακάτω, κυρίως, 

λειτουργίες: 

Χρήση εφαρµογής εξειδικευµένης στη διαχείριση και λειτουργία ασφαλιστικών 

γραφείων. 

Μόνιµη σύνδεση στο internet προκειµένου να διευκολύνεται η άµεση και επί 

24ώρου βάσεως επικοινωνία µε τις συνεργαζόµενες ασφαλιστικές εταιρείες. 

Λογισµικό λογιστηρίου. 

Λογισµικό διαχείρισης προσωπικού. 

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για την επικοινωνία µε τους πελάτες. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες για την αγορά του τεχνολογικού 

εξοπλισµού και λογισµικού από την εν λόγω Επιχείρηση: 

Εξοπλισµός Λεπτοµέρειες Κόστος 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 5 3.750€ 
Άδειες χρήσης Λειτουργικού Συστήµατος 5 1.000€ 
Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός (κάρτες δικτύου, 
router (ISDN)) 

5 κάρτες δικτύου 
1 Router ISDN 500€ 

Εκτυπωτές 1 Laser Printer 650€ 
Συνδροµή σύνδεσης στο Internet ISDN 128K (1 έτος) 550€ 
Τηλεπικοινωνιακά Τέλη  (1 έτος) 250€ 
Λογισµικό Αυτοµατισµού Γραφείου - 400€ 
Λογισµικό Λογιστηρίου - 3.000€ 
Λογισµικό ∆ιαχείρισης προσωπικού - 1.000€ 
Εξειδικευµένη εφαρµογή διαχείρισης 
ασφαλιστικών γραφείων - 1.500€ 

Εγκατάσταση - 700€ 
Εκπαίδευση προσωπικού - 1.300€ 

Σύνολο - 14,600€ 

Πίνακας 9-2 : Εξοπλισµός Υλικού – Λογισµικού Γραφείου Ασφάλισης 
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Σενάριο Γ: Τουριστικό γραφείο 

To τουριστικό γραφείο ΧΥΖ ,παρέχει τις υπηρεσίες του στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Το γραφείο συνεργάζεται µε διάφορους φορείς, κυρίως ταξιδιωτικές 

Επιχειρήσεις, µε σκοπό να καλύπτει τις ανάγκες ακόµα και του πιο απαιτητικού 

πελάτη. Η εν λόγω Επιχείρηση απασχολεί προσωπικό της τάξης των 15 ατόµων, εκ 

των οποίων τα τρία (3) από αυτά ασχολούνται κυρίως µε τις τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών (π.χ. συντήρηση, ανανέωση του δικτυακού τόπου 

της Επιχείρησης κα.).  

Λόγω της φύσης της συγκεκριµένης επιχείρησης αλλά και του έντονου 

ανταγωνισµού στο κλάδο, η Επιχείρηση αποφάσισε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες 

του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και να χρησιµοποιήσει τις τεχνολογίες πληροφορικής 

και επικοινωνιών προκειµένου να ανταποκριθεί στις αυξανόµενες ανάγκες, να 

βελτιώσει τις παρεχόµενες υπηρεσίες, να προβληθεί µέσω ενός δικτυακού τόπου και 

να υποστηρίξει on-line κρατήσεις. 

Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία τόσο στην εκπαίδευση του προσωπικού της 

Επιχείρησης για την οµαλή λειτουργία των νέων συστηµάτων, όσο και σε 

διαδικασίες ασφάλειας οι οποίες εξασφαλίζουν τόσο την απρόσκοπτη λειτουργία 

των συστηµάτων όσο και τις ασφαλείς συναλλαγές µε τους πελάτες της 

Επιχείρησης.  

Στο παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι δαπάνες της εν λόγω Επιχείρησης 

προκειµένου να εισέλθει στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν: 

Εξοπλισµός Λεπτοµέρειες Κόστος 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 10 7.000€ 
�δειες χρήσης λειτουργικών Συστηµάτων 10 2.000€ 

Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισµός 
10 κάρτες τοπικού 

δικτύου 

ADSL Modem/Router 
515€ 

Εκτυπωτές 
3 Laser Printers 

2 Inkjet Printers 
2.250€ 

Συνδροµές Σύνδεσης στο Internet ADSL 512 kbps /128 kbps 
(1 έτος) 700€ 

Τηλεπικοινωνιακά Τέλη (1 έτος) Για ADSL 512/128 kbps 830€ 
Συνδροµή φιλοξενίας ιστοσελίδας  (1 έτος) 200€ 
Λογισµικό Αυτοµατισµού Γραφείου - 400€ 
Λογισµικό Λογιστηρίου - 3.000€ 
Λογισµικό ∆ιαχείρισης Προσωπικού - 1.000€ 
Λογισµικό Μισθοδοσίας  1.500€ 
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Εξοπλισµός Λεπτοµέρειες Κόστος 
Εξειδικευµένο Λογισµικό ∆ιαχείρισης 
Ταξιδιωτικών Γραφείων - 2.000€ 

Συνδροµές σε εταιρείες on-line κρατήσεων - 800€ 
∆ηµιουργία δικτυακού τόπου για on-line 
κρατήσεις - 1.500€ 

Μελέτη και µέτρα ασφάλειας για Website - 2.000€ 
Εγκατάσταση - 800€ 
Εκπαίδευση προσωπικού - 1.500€ 

Σύνολο  27.995€ 

 Πίνακας 9-3 : Εξοπλισµός Λογισµικού Τουριστικού Γραφείου 
 

99..22..  ΚΚααττηηγγοορρίίεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν--κκοοσσττηη  

Στο σηµείο αυτό αναφέρονται τα ενδεικτικά κόστη όσο αφορά την αγορά του 

βασικού εξοπλισµού και την αγορά λογισµικού βασικού αυτοµατισµού. Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι είναι δυνατή η επιλογή µεµονωµένων δαπανών της κάθε κατηγορίας 

(δεν είναι απαραίτητο να επιλεγεί το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας) ή και 

συνδυασµός µεµονωµένων δαπανών των δύο κατηγοριών. 

9.2.1. Κατηγορία Βασικού Εξοπλισµού ( ΒΕ) 

Η κατηγορία αυτή απευθύνεται σε Επιχειρήσεις που είτε δεν διαθέτουν: 

καθόλου ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή / και δικτυακό εξοπλισµό (για δηµιουργία 

τοπικού δικτύου και πρόσβαση στο internet), ή  

η υπάρχουσα υποδοµή δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης 

ανάλογα µε το τύπο δραστηριότητας της και τον αριθµό του απασχολούµενου 

προσωπικού.  

Στα πλαίσια της συγκεκριµένης κατηγορίας η Επιχείρηση (ανεξαρτήτως κλάδου) 

µπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε από τις δαπάνες του Πίνακα που ακολουθεί. 

Συγκεκριµένα, προβλέπεται η αγορά και εγκατάσταση ενός ή δύο υπολογιστών, 

εκτυπωτών και δικτυακού εξοπλισµού (router, hub κλπ.), καθώς και η κάλυψη των 

τηλεπικοινωνιακών εξόδων και των εξόδων παρουσίας της Επιχείρησης στο internet 

(«Web-presence») για 1 έτος. 
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∆απάνες για Κατηγορία ΒΕ 
Ελάχιστη 

Προϋπολογισθείσα 
∆απάνη 

Μέγιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 700 € 2.000 € 
Άδειες Χρήσης Λειτουργικών 
Συστηµάτων 200 € 400 € 

Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισµός (Modem, 
Κάρτες ∆ικτύου, Router (ISDN), xDSL) 
κ.α. 

200 € 1.200 € 

Εκτυπωτές 200 € 700 € 
Συνδροµές Σύνδεσης στο Internet (1 
έτος) 200 € 700 € 

Τηλεπικοινωνιακά Τέλη (1 έτος) 200 € 600 € 
Συνδροµή Φιλοξενίας Ιστοσελίδας (1 
έτος)  ∆εν συµπεριλαµβάνεται η 
ανάπτυξη του δικτυακού τόπου 

200 € 600 € 

Έξοδα Εγκατάστασης 100 € 300 € 
Εκπαίδευση Προσωπικού 300 € 900 € 

Πίνακας 9-3 : ∆απάνες για κατηγορία ΒΕ 

9.2.2. Κατηγορία Λογισµικού Βασικού Αυτοµατισµού ( ΛΒΑ) 

Στα πλαίσια της συγκεκριµένης κατηγορίας η Επιχείρηση (ανεξαρτήτως κλάδου) 

µπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε από τις δαπάνες του Πίνακα που ακολουθεί, µε 

στόχο την αγορά, εγκατάσταση και εκπαίδευση χρήσης βασικών εφαρµογών 

λογισµικού που αφορούν την προώθηση των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης 

µέσω internet (Web presence), την εσωτερική οργάνωση και διοίκηση της 

Επιχείρησης, καθώς και την αυτοµατοποίηση βασικών δραστηριοτήτων της 

Επιχείρησης. 

∆απάνες για Κατηγορία ΛΒΑ 
Ελάχιστη 

Προϋπολογισθείσα 
∆απάνη 

Μέγιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 
Λογισµικό Αυτοµατισµού Γραφείου 400 € 700 € 
Λογισµικό ∆ιαχείρισης Αποθήκης 650 € 1.200 € 
Λογισµικό Λογιστηρίου 3.000 € 5.000 € 
Λογισµικό Μισθοδοσίας 2.000 € 4.000 € 
Λογισµικό ∆ιαχείρισης Προσωπικού 1.000 € 2.500 € 
Ανάπτυξη Ιστοσελίδας (Web Presence) 700 € 1.400 € 
Έξοδα Εγκατάστασης 300 € 600 € 
Εκπαίδευση Προσωπικού 500 € 900 € 

Πίνακας 9-4 : ∆απάνες για κατηγορία ΛΒΑ 
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99..33..  ΠΠώώςς  εεππηηρρεεάάζζεεττααιι  ττοο  κκόόσσττοοςς  σσεε  κκλλάάδδοουυςς  εεµµπποορριικκήήςς  δδρραασσττηηρριιοοπποοίίηησσηηςς      

Έχοντας υπόψη µας τα κόστη αγοράς του βασικού εξοπλισµού και του λογισµικού 

βασικού αυτοµατισµού προκύπτει το ερώτηµα αν απαιτείται η αγορά περαιτέρω 

εξοπλισµού ανάλογα το κλάδο δραστηριοποίησης της εκάστοτε Επιχείρησης. Στην 

ενότητα αυτή, περιγράφονται οι ενδεικτικές δαπάνες ανά κλάδο δραστηριοποίησης.  

9.3.1. Κλάδος Μεταποίησης ( Κ-ΜΕΤ) 

Επιχειρήσεις µε δραστηριότητες που εντάσσονται στο κλάδο µεταποίησης µπορούν 

να εκσυγχρονίσουν - αυτοµατοποιήσουν τις γραµµές παραγωγής τους επιλέγοντας 

µια ή περισσότερες από τις κατηγορίες δαπανών του Πίνακα που ακολουθεί. 

∆απάνες για Κατηγορία 

K-MET 

Ελάχιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 

Μέγιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 
Συστήµατα Παρακολούθησης Παραγωγής 3.000 € 10.000 € 
Εφαρµογή Παρακολούθησης ∆ιανοµής & 
Παραγγελιών 1.500 € 5.000 € 

Συστήµατα Γραµµωτού Κώδικα � Bar Code 
(Software & Hardware) 3.000 € 4.500 € 

Λογισµικό Αυτοµατοποίησης / 
Προγραµµατισµού Μηχανηµάτων Παραγωγής 1.500 € 6.000 € 

Υλικό διασύνδεσης µηχανηµάτων παραγωγής 
µε Η/Υ 150 € 4.500 € 

Έξοδα Εγκατάστασης 300 € 600 € 
Εκπαίδευση Προσωπικού 500 € 1.000 € 

Πίνακας 9-5 : ∆απάνες για κατηγορία Κ-ΜΕΤ 

9.3.2. Κλάδος Κατασκευών ( Κ-ΚΑΤ) 

Επιχειρήσεις µε δραστηριότητες που εντάσσονται στο κλάδο των κατασκευών 

µπορούν να εκσυγχρονίσουν - βελτιστοποιήσουν την λειτουργία τους µέσω 

εξειδικευµένου λογισµικού για τον προγραµµατισµό και παρακολούθηση της 

προόδου των έργων. 

∆απάνες για Κατηγορία 

K-ΚΑΤ 

Ελάχιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 

Μέγιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 
Συστήµατα Παρακολούθησης Έργων 3.000 € 10.000 € 
Έξοδα Εγκατάστασης 200 € 300 € 
Εκπαίδευση Προσωπικού 500 € 1.000 € 

Πίνακας 9-6 : ∆απάνες για κατηγορία Κ-ΚΑΤ 
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9.3.3. Κλάδος Εµπορίου ( Κ-ΕΜΠ) 

Επιχειρήσεις µε δραστηριότητες που εντάσσονται στο κλάδο του Εµπορίου µπορούν 

να αξιοποιήσουν τις κατηγορίες δαπανών του παρακάτω πίνακα για την ανάπτυξη 

υποδοµής «Ηλεκτρονικού Εµπορίου» και τον εκσυγχρονισµό των αποθηκών τους µε 

«συστήµατα γραµµωτού κώδικα (bar code)». 

∆απάνες για Κατηγορία 

K-ΕΜΠ 

Ελάχιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 

Μέγιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 
∆ηµιουργία δικτυακού τόπου ηλεκτρονικού 
εµπορίου (e-commerce site) 2.000 € 10.000 € 

Υποστήριξη ηλεκτρονικών προµηθειών 
(συστήµατα e-procurement). 2.000 € 5.000 € 

Τροποποιήσεις Λογισµικού Αποθήκης-
Λογιστηρίου για διασύνδεση µε το e-
commerce site 

1.500 € 3.000 € 

Συµµετοχή σε άλλα συστήµατα «Ηλεκτρονικού 
Επιχειρείν» 1.000 € 4.000 € 

Μελέτη και Μέτρα Ασφάλειας για το e-
commerce site 2.000 € 6.000 € 

Συστήµατα Γραµµωτού Κώδικα � Bar Code 
(Software & Hardware) 3.000 € 4.500 € 

Έξοδα Εγκατάστασης 300 € 600 € 
Εκπαίδευση Προσωπικού 500 € 1.200 € 

Πίνακας 9-7 : ∆απάνες για κατηγορία Κ-ΕΜΠ 
 

9.3.4. Κλάδος Παροχής Υπηρεσιών: Ξενοδοχεία ( Κ-ΠΥ-ΞΕΝ) 

Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις µπορούν να αξιοποιήσουν τις κατηγορίες δαπανών του 

παρακάτω πίνακα για την ανάπτυξη εξειδικευµένου λογισµικού, για τον 

προγραµµατισµό και διαχείριση ξενοδοχείων (Central Reservation System). Επίσης 

είναι δυνατή η διασύνδεση του συστήµατος µε δικτυακούς τόπους για την on-line 

κράτηση δωµατίων. 

∆απάνες για Κατηγορία 

K-ΠΥ-ΞΕΝ 

Ελάχιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 

Μέγιστη 
Προϋπολογισθείσ

α ∆απάνη 
Εξειδικευµένες εφαρµογές για Ξενοδοχεία 
(κρατήσεις θέσεων, πλάνο δωµατίων κλπ.) 2.000 € 8.000 € 

∆ηµιουργία δικτυακού τόπου για on-line 
κρατήσεις δωµατίων 1.500 € 4.000 € 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:  ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

[ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΚΑΣ] Σελ. 229/229   

∆απάνες για Κατηγορία 

K-ΠΥ-ΞΕΝ 

Ελάχιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 

Μέγιστη 
Προϋπολογισθείσ

α ∆απάνη 
Λογισµικό και Εξοπλισµός για ανάπτυξη 
συστήµατος «ηλεκτρονικών κλειδιών» για τα 
δωµάτια 

2.000 € 6.000 € 

Συνδροµές σε εταιρείες on-line κρατήσεων (1 
έτος) 350 € 2.000 € 

Έξοδα Εγκατάστασης 300 € 600 € 
Εκπαίδευση Προσωπικού 500 € 1.000 € 

 Πίνακας 9-8 : ∆απάνες για κατηγορία Κ-ΠΥ-ΞΕΝ 
 

9.3.5. Κλάδος Παροχής Υπηρεσιών: Εστιατόρια ( Κ-ΠΥ-ΕΣΤ) 

Επιχειρήσεις εστιατορίων µπορούν να αξιοποιήσουν τις κατηγορίες δαπανών του 

παρακάτω πίνακα για την αυτοµατοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας τους. 

∆απάνες για Κατηγορία 

K-ΠΥ-ΕΣΤ 

Ελάχιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 

Μέγιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 
Εξειδικευµένες εφαρµογές για 
Εστιατόρια (διαχείριση παραγγελιών, 
κρατήσεις θέσεων κλπ.) 

1.000 € 2.500 € 

Έξοδα Εγκατάστασης 300 € 600 € 
Εκπαίδευση Προσωπικού 300 € 700 € 

Πίνακας 9-9 : ∆απάνες για κατηγορία Κ-ΠΥ-ΕΣΤ 
 

9.3.6. Κλάδος Παροχής Υπηρεσιών: Τουριστικά Γραφεία ( Κ-ΠΥ-ΤΓ) 

Τα τουριστικά γραφεία µπορούν να αξιοποιήσουν τις κατηγορίες δαπανών του 

παρακάτω πίνακα για να: 

Συµµετάσχουν σε on-line συστήµατα κρατήσεων θέσεων (πχ. Σε αεροπορικές 

εταιρείες, σε άλλα ταξιδιωτικά γραφεία κλπ.) 

Προσφέρουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα κρατήσεων θέσεων µέσω του 

internet 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:  ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

[ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΚΑΣ] Σελ. 230/230   

∆απάνες για Κατηγορία 

K-ΠΥ-ΤΓ 

Ελάχιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 

Μέγιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 
Εξειδικευµένο Λογισµικό ∆ιαχείρισης 
Ταξιδιωτικών Γραφείων 2.000 € 5.000 € 

Συνδροµές σε εταιρείες on-line κρατήσεων (1 
έτος)- πχ. Σε αεροπορικές εταιρείες, σε άλλα 
ταξιδιωτικά γραφεία κλπ. 

800 € 2.000 € 

∆ηµιουργία δικτυακού τόπου για on-line 
κρατήσεις από τους πελάτες της επιχείρησης 1.500 € 4.000 € 

Μελέτη και Μέτρα Ασφάλειας για Web-site 2.000 € 6.000 € 
Έξοδα Εγκατάστασης 300 € 600 € 
Εκπαίδευση Προσωπικού 500 € 1.000 € 

 Πίνακας 9-10 : ∆απάνες για κατηγορία Κ-ΠΥ-ΤΓ 

 

9.3.7. Κλάδος Παροχής Υπηρεσιών: Γραφεία Ασφαλίσεων (Κωδικός Κατηγορίας: Κ-ΠΥ-
ΓΑ) 

Τα γραφεία ασφαλίσεων µπορούν να αξιοποιήσουν τις κατηγορίες δαπανών του 

παρακάτω πίνακα για την αυτοµατοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας τους και 

την παροχή on-line υπηρεσιών. 

∆απάνες για Κατηγορία 

K-ΠΥ-ΓΑ 

Ελάχιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 

Μέγιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 
Εξειδικευµένες εφαρµογές ∆ιαχείρισης 
Ασφαλιστικών Γραφείων  1.500 € 4.000 € 

∆ηµιουργία ∆ικτυακού Τόπου για on-line 
υπηρεσίες  2.500 € 4.000 € 

Μελέτη και Μέτρα Ασφάλειας για Web-site 2.000 € 6.000 € 
Έξοδα Εγκατάστασης 300 € 600 € 
Εκπαίδευση Προσωπικού 500 € 1.000 € 

 Πίνακας 9-11 : ∆απάνες για κατηγορία Κ-ΠΥ-ΓΑ 
 

9.3.8. Κλάδος Παροχής Υπηρεσιών: Οργανισµοί Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριµνας ( Κ-ΠΥ-ΟΥΚΜ) 

Οργανισµοί του συγκεκριµένου κλάδου µπορούν να αξιοποιήσουν τις κατηγορίες 

δαπανών του παρακάτω πίνακα για την αυτοµατοποίηση και εκσυγχρονισµό των 

λειτουργιών τους. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:  ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

[ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΚΑΣ] Σελ. 231/231   

∆απάνες για Κατηγορία 

K-ΠΥ-ΟΥΚΜ 

Ελάχιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 

Μέγιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 
Λογισµικό Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου και 
∆ιαχείρισης Ασθενών 1.500 € 6.000 € 

Τροποποιήσεις Λογισµικού για διασύνδεση 
µε Ιατρικά Μηχανήµατα  1.000 € 3.000 € 

Υλικό ∆ιασύνδεσης Ιατρικών Μηχανηµάτων 
µε Υπολογιστικά Συστήµατα 500 € 2.000 € 

Εξοπλισµός Τηλεϊατρικής (πχ, ηλεκτρονικοί 
καρδιογράφοι, σαρωτές ακτινογραφιών κλπ.) 1.000 € 7.000 € 

Συνδροµές µε Ιατρικές Βάσεις ∆εδοµένων (1 
έτος) 350 € 1.500 € 

Έξοδα Εγκατάστασης 300 € 600 € 
Εκπαίδευση Προσωπικού 500 € 1.200 € 

 Πίνακας 9-12 : ∆απάνες για κατηγορία Κ-ΠΥ-ΟΥΚΜ 
 

9.3.9. Κλάδος Παροχής Υπηρεσιών: Ενδιάµεσοι Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί ( Κ-ΠΥ-
ΕΧΟ) 

Οι ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί µπορούν να εκσυγχρονίσουν τη 

λειτουργία τους µέσω εξειδικευµένου λογισµικού, τη διασύνδεση τους µε τα 

χρηµατιστήρια και την παροχή on-line ενηµέρωσης στους πελάτες (µέσω του 

internet). 

∆απάνες για Κατηγορία 

K-ΠΥ-ΕΧΟ 

Ελάχιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 

Μέγιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 
Εξειδικευµένο Λογισµικό Χρηµατοπιστωτικού 
Οργανισµού  1.500 € 4.000 € 

∆ηµιουργία ∆ικτυακού Τόπου για on-line 
υπηρεσίες (ενηµέρωση πελατών) 1.500 € 2.500 € 

Μελέτη και Μέτρα Ασφάλειας για Web-site 2.000 € 6.000 € 
∆απάνες Σύνδεσης µε Χρηµατιστήρια και 
άλλες Βάσεις ∆εδοµένων (1 έτος) 1.500 € 3.000 € 

Έξοδα Εγκατάστασης 300 € 600 € 
Εκπαίδευση Προσωπικού 500 € 1.000 € 

Πίνακας 9-13 : ∆απάνες για κατηγορία Κ-ΠΥ-ΕΧΟ 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:  ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

[ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΚΑΣ] Σελ. 232/232   

9.3.10. Κλάδος Παροχής Υπηρεσιών: Γραφεία ∆ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας ( Κ-ΠΥ-
∆ΑΠ) 

Τα Γραφεία ∆ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας µπορούν να αξιοποιήσουν τις 

κατηγορίες δαπανών του παρακάτω πίνακα για την καταγραφή και παρουσίαση των 

ακινήτων σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα διαδικτυακής παρουσίας. 

∆απάνες για Κατηγορία 

K-ΠΥ-∆ΑΠ 

Ελάχιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 

Μέγιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 
Εξειδικευµένο Λογισµικό Καταγραφής και 
∆ιαχείρισης Ακινήτων  1.500 € 4.000 € 

∆ηµιουργία ∆ικτυακού Τόπου για on-line 
υπηρεσίες (ενηµέρωση πελατών - 
παρουσίαση ακινήτων) 

2.500 € 6.000 € 

∆απάνες Σύνδεσης µε Βάσεις ∆εδοµένων 
Ακινήτων (1 έτος) 400 € 1.000 € 

Έξοδα Εγκατάστασης 300 € 600 € 
Εκπαίδευση Προσωπικού 500 € 1.000 € 

 Πίνακας 9-14 : ∆απάνες για κατηγορία Κ-ΠΥ-∆ΑΠ 
 

9.3.11. Κλάδος Παροχής Υπηρεσιών: Γραφεία Εκµίσθωσης Μηχανηµάτων / Εξοπλισµού 
και άλλων Ειδών ( Κ-ΠΥ-ΕΚΜ) 

Τα Γραφεία Εκµίσθωσης Μηχανηµάτων / Εξοπλισµού και άλλων Ειδών µπορούν να 

αξιοποιήσουν τις κατηγορίες δαπανών του παρακάτω πίνακα για την διαχείριση του 

εκµισθωµένου και προς εκµίσθωση υλικού, όπως επίσης και για την ανάπτυξη της 

απαραίτητης υποδοµής για την παροχή υπηρεσιών µέσω internet. 

∆απάνες για Κατηγορία 

K-ΠΥ-ΕΚΜ 

Ελάχιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 

Μέγιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 
Εξειδικευµένο Λογισµικό ∆ιαχείρισης ειδών 
(εκµισθωµένων και προς εκµίσθωση)  1.500 € 4.000 € 

∆ηµιουργία ∆ικτυακού Τόπου για on-line 
υπηρεσίες (ενηµέρωση πελατών - on-line 
εκµίσθωση) 

2.500 € 6.000 € 

Μελέτη και Μέτρα Ασφάλειας για Web-site 2.000 € 4.000 € 
Έξοδα Εγκατάστασης 300 € 600 € 
Εκπαίδευση Προσωπικού 500 € 1.000 € 

 Πίνακας 9-15 : ∆απάνες για κατηγορία Κ-ΠΥ-ΕΚΜ 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:  ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

[ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΚΑΣ] Σελ. 233/233   

9.3.12. Κλάδος Παροχής Υπηρεσιών: Εκπαίδευση ( Κ-ΠΥ-ΕΚΠ) 

Οι Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης µπορούν να αξιοποιήσουν τις 

κατηγορίες δαπανών του παρακάτω πίνακα για την προµήθεια και εγκατάσταση 

εξειδικευµένου λογισµικού (εκπαιδευτικού και µη) καθώς και πλατφόρµας e-learning 

για την παροχή on-line εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Επίσης οι Επιχειρήσεις του 

συγκεκριµένου κλάδου µπορούν να αναπτύξουν αίθουσες τηλεκπαίδευσης και να 

εξασφαλίσουν συνδροµές σε τράπεζες πληροφοριών εκπαιδευτικού υλικού. 

∆απάνες για Κατηγορία 
K-ΠΥ-ΕΚΠ 

Ελάχιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 

Μέγιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 
Εξειδικευµένο Λογισµικό ∆ιαχείρισης 
Εκπαιδευοµένων  1.500 € 5.000 € 

Αγορά και Εγκατάσταση Πλατφόρµας e-
learning  2.500 € 10.000 € 

∆ηµιουργία «Αίθουσας Τηλεεκπαίδευσης» 
(εξοπλισµός και Λογισµικό) 3.000 € 9.000 € 

Συνδροµή για ∆ιασύνδεση µε Βάσεις 
∆εδοµένων Εκπαιδευτικού Υλικού (1 έτος) 500 € 2.000 € 

Έξοδα Εγκατάστασης 300 € 600 € 
Εκπαίδευση Προσωπικού 500 € 1.500 € 

 Πίνακας 9-16 : ∆απάνες για κατηγορία Κ-ΠΥ-ΕΚΠ 
 

9.3.13. Κλάδος Παροχής Υπηρεσιών: Γραφεία Πληροφορικής - Έρευνας και Ανάπτυξης  

Οι Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, έρευνας & ανάπτυξης, µπορούν 

να αξιοποιήσουν τις κατηγορίες δαπανών του παρακάτω πίνακα για την προµήθεια 

και εγκατάσταση εξειδικευµένου λογισµικού για την υποστήριξη τηλε-εργασίας 

καθώς και λογισµικού για τη διαχείριση γνώσης. Επίσης οι Επιχειρήσεις του 

συγκεκριµένου κλάδου µπορούν να αναπτύξουν υποδοµή για τηλεδιάσκεψη και να 

εξασφαλίσουν συνδροµές σε ερευνητικές βάσεις δεδοµένων. 

∆απάνες για Κατηγορία 
 

Ελάχιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 

Μέγιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 
Εξειδικευµένο Λογισµικό Υποστήριξης 
Τηλε-εργασίας  1.500 € 3.000 € 

Λογισµικό ∆ιαχείρισης Γνώσης 
( )

2.000 € 5.000 € 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9:  ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

[ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΚΑΣ] Σελ. 234/234   

∆απάνες για Κατηγορία 
 

Ελάχιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 

Μέγιστη 
Προϋπολογισθείσα 

∆απάνη 
(knowledge Management) 
Συνδροµή για ∆ιασύνδεση µε Βάσεις 
∆εδοµένων Ε&Α (1 έτος) 300 € 1.500 € 

Σύστηµα Τηλεδιάσκεψης 1.500 € 4.000 € 
Έξοδα Εγκατάστασης 300 € 600 € 
Εκπαίδευση Προσωπικού 500 € 1.200 € 

Πίνακας 9-17 : ∆απάνες για κατηγορία Κ-ΓΠ-ΕΑ 
 

Στο πλαίσιο της σηµαντικής προσπάθειας της Πολιτείας για την υποβοήθηση των 

ατοµικών, οικογενειακών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων και την επέκτασή τους 

στο χώρο του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, υλοποιείται µία σειρά από δράσεις - 

προγράµµατα που εντάσσονται κυρίως στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα «Κοινωνία 

της Πληροφορίας» και «Ανταγωνιστικότητα» του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης.  

Πληροφορίες για τα προγράµµατα υπάρχουν, κυρίως, στους παρακάτω ∆ικτυακούς 

Τόπους: 

www.infosociety.gr,www.ktpae.gr,www.ggb.gr,www.eommex.gr,www.ggb.gr,www.

ebusinessforum.gr 

99..44..  ΚΚόόσσττοοςς  AADDSSLL  

Χωρίς υπερβολή, η πληθώρα τιµών, προσφορών και αντιπροσφορών γύρω από το 

ADSL µοιάζει να συνιστά ένα καθωσπρέπει  χαοτικό σύστηµα. Και όµως, 

ισχυριζόµαστε ότι µπορεί να βρεθεί άκρη, ανεξαρτήτως των αρχικών συνθηκών!Όλα 

τα προσφερόµενα πακέτα σύνδεσης ADSL εµπίπτουν σε δύο µεγάλες κατηγορίες, 

ανάλογα µε το µοντέλο χρέωσης. Από τη µια λοιπόν υπάρχει σταθερή χρέωση, 

χωρίς περιορισµούς χρήσης. Πρόκειται για τις λεγόµενες συνδροµές flat-rate. Με 

απλά λόγια, αυτό σηµαίνει ότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να µένει 24 ώρες το 

24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο on-line, να διακινεί Terabyte δεδοµένων και 

µολαταύτα να πληρώνει ένα σταθερό µηνιαίο πάγιο. 
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[ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΚΑΣ] Σελ. 235/235   

ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΣΙΧΡΕΩΣΗΣ (PAY AS YOU SURF) 

ISP/Πακέτο 
ADSL 

Είδος 
σύνδεσης 

Ηµερήσια 
χρέωση, 
δυναµικό 

IP 

Μέσο κόστος 
µηνιαίας 

σύνδεσης flat 
rate από 

άλλους ISP 

Πλήθος ηµερών 
πριν από την 
υπέρβαση 

µέσου κόστους 
flat rate 

Columbia 
Telecom 

384/128 Kbps 1,42 29,84 21 

Columbia 
Telecom 

512/128 Kbps 2,01 50,32 25 

Columbia 
Telecom 

1024/256 Kbps 3,72 92,69 24 

Πίνακας 9-18 : Μοντέλο χρησιχρέωσης (Pay as you surf) 
 

9.4.1. Μοντέλο χρέωσης µε βάση τη χρήση, από την Columbia Telecom. 

Ανάλογα µε την ταχύτητα του πακέτου, όταν χρησιµοποιείται η σύνδεση πάνω από 

συγκεκριµένο πλήθος ηµερών, το αντίστοιχο πακέτο flat-rate γίνεται 

δελεαστικότερο. Για παράδειγµα, όταν υπάρχει σύνδεση 384/128 Kbps και  

χρησιµοποιηθεί για 21 συνολικά ηµέρες, τότε θα είναι σαν ο χρήστης να έχει 

πληρώσει σύνδεση flat-rate 30 ηµερών, µε την ίδια ταχύτητα. 

Στην άλλη κατηγορία υπάρχουν τα πακέτα που υπόκεινται σε διαφόρων ειδών 

περιορισµούς. Αυτοί αφορούν στο χρόνο σύνδεσης, στον όγκο διακινούµενων 

δεδοµένων, καθώς και στη χρήση αυτή καθαυτή (χρησιχρέωση,  “pay as you surf”). 

Οι χρονικοί περιορισµοί στον κόσµο του ADSL σηµαίνουν ότι κάθε µήνα ο χρήστης 

πληρώνει ένα µικρό πάγιο, χαµηλότερο από το αντίστοιχο flat-rate και µε αυτό έχει 

ένα συγκεκριµένο αριθµό ωρών δωρεάν χρήσης – πάντα ανά µήνα. Αν ξεπεράσει 

αυτό το χρόνο, αρχίζει να πληρώνει ανά έξτρα λεπτό χρήσης. Πέρα από αυτό 

υπάρχει µία οροφή κόστους. Με άλλα λόγια, ο ISP εγγυάται ότι δεν θα ξεπεράσει 

αυτή την οροφή, ανεξάρτητα από τις ώρες που ο χρήστης θα είναι  on-line ανά 

µήνα. Το θέµα είναι ότι έπειτα από ένα συγκεκριµένο αριθµό ωρών, το µοντέλο 

χρονοχρέωσης παύει να συµφέρει και να αναδεικνύει ως περισσότερο συµφέρον το 

µοντέλο flat-rate.  
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ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΣΙΧΡΕΩΣΗΣ (PAY AS YOU SURF) 
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TellasWEB ADSL 384/128 
Kbps 0,00(1) 0 0,01770 53,10 29,84 28,10 

FORTHnet ADSL 
Time 

384/128 
Kbps 8,14 15 0,01416 59,00 29,84 40,54(2) 

Πίνακας 9-19 : Μοντέλο χρησιχρέωσης (Pay as you surf) 
 

Τέλος ενεργοποίησης €25 

Η χρέωση γίνεται µε βάση το λεπτό, π.χ. 61 sec υπολογίζονται ως 2min 

Η χρήση σύνδεσης µε περιορισµούς χρονοχρέωσης πρέπει να γίνεται µε φειδώ, 

αφού, όταν ξεπερνάµε συγκεκριµένο αριθµό ωρών ανά µήνα, τότε συµφέρει η 

αγορά σύνδεσης flat-rate. Για παράδειγµα, όταν χρησιµοποιούµε το πακέτο 

FORTHnet ADSL Time για 40 περίπου ώρες, τότε είναι σαν ο χρήστης να έχει 

πληρώσει συνδροµή flat-rate, ταχύτητας 384/128 Kbps. 

9.4.2 Μοντέλο χρονοχρέωσης µε βάση τον όγκο δεδοµένων 

Παρόµοιο είναι και το µοντέλο της ογκοχρέωσης. Ο χρήστης πληρώνει ένα µηνιαίο 

πάγιο, πάντα χαµηλότερο από το αντίστοιχο flat-rate και για ένα συγκεκριµένο όγκο 

δεδοµένων που διακινεί δεν πληρώνει τίποτε παραπάνω. (Σηµείωση: Η Tellas δεν 

ζητά πάγιο για το δικό της µοντέλο χρονοχρέωσης). Εάν ξεπεράσει το όριο, αρχίζει 

να πληρώνει ανά Megabyte. Όπως και στη χρονοχρέωση, έτσι και εδώ υπάρχει µια 

οροφή, πάνω από την οποία ο χρήστης δεν περνά, όσα δεδοµένα και αν 

µετακινήσει. Βέβαια, ύστερα από ένα συγκεκριµένο αριθµό Megabyte η ογκοχρέωση 

καθίσταται ζηµιογόνα έναντι του flat-rate . 
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ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΓΚΟΧΡΕΩΣΗΣ 
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FORTHnet ADSL 
Volume 1GB 

384/128 
Kbps 10,50 1 0,01652 59,00 29,84 2,14 

OTEnet OnDSL 
ECOnomy 1000 

384/128 
Kbps 5,78 1 0,01770 82,60 29,84 2,33 

FORTHnet ADSL 
Volume 2GB 

384/128 
Kbps 16,40 2 0,01652 59,00 29,84 2,79 

myDSL@LITE 
2000(1) 

384/128 
Kbps 11,80 2 0,01770 59,00 29,84 3,00 

FORTHnet ADSL 
Volume 3GB 

384/128 
Kbps 22,30 3 0,01652 59,00 29,84 3,45 

OTEnet OnDSL 
ECOnomy 1000 

384/128 
Kbps 11,68 3 0,01770 59,00 29,84 4,00 

myDSL@LITE 
2000(2) 

384/128 
Kbps 23,60 5 0,01770 59,00 29,84 5,34 

(1), (2) Το συµβόλαιο είναι ετήσιο µε πληρωµή ανά δίµηνο, προκαταβολικά. Ο 

εξοπλισµός παρέχεται µε χρησιδάνειο για 12 µήνες. 

Πίνακας 9-20 : Μοντέλο ογκοχρέωσης 
 

Η χρήση σύνδεσης µε περιορισµούς χρονοχρέωσης πρέπει να γίνεται µε φειδώ, 

αφού, όταν ο χρήστης ξεπεράσει  συγκεκριµένο αριθµό ωρών ανά µήνα, τότε 

συµφέρει η αγορά σύνδεσης flat-rate. Για παράδειγµα, όταν ο χρήστης χρησιµοποιεί 

το πακέτο FORTHnet ADSL Time για 40 περίπου ώρες, τότε είναι σαν να έχει 

πληρώσει συνδροµή flat-rate, ταχύτητας 384/128 Kbps. 

Να σηµειωθεί, επίσης, ότι δεν υπάρχει µηνιαίο πάγιο για τη χρησιχρέωση. Άλλη µια 

φορά, όµως, έπειτα από συγκεκριµένο αριθµό ηµερών το flat-rate φαντάζει σαφώς 

ελκυστικότερο. 

Ένας άλλος τρόπος µε τον οποίο µπορούν να κατηγοριοποιηθούν οι συνδέσεις ADSL 

είναι µε βάση την ταχύτητα. Η δηµοφιλέστερη σύνδεση για τον πολύ κόσµο είναι 

εκείνη των 384/128Kbps, µε την 256/128Kbps να ακολουθεί, λόγω ελκυστικής 

σχέσης απόδοσης / τιµής. Από εκεί και πέρα υπάρχοι οι συνδέσεις 512/128, 

768/256, 1024/640 και 2048/640Kbps, οι οποίες απευθύνονται κυρίως σε 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις.  
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Τέλος, οι συνδέσεις ADSL διαχωρίζονται και µε βάση τη µονιµότητα του IP. Οι 

οικονοµικότερες συνδέσεις έχουν δυναµικό IP. Με άλλα λόγια, εάν ο υπολογιστής 

διακόψει τη σύνδεση, π.χ. εξαιτίας επανεκκίνησης ή επιλογής του ίδιου του χρήστη, 

την επόµενη φορά που θα συνδεθεί ενδέχεται να έχει διαφορετικό IP σε σχέση µε 

πριν. Το δυναµικό IP µπορεί να αλλάξει και µε υπαιτιότητα του ISP, όταν π.χ. 

ανανεώνουν το λεγόµενο IP pool. Από την άλλη, µια στατική διεύθυνση IP 

παραµένει σταθερή, άσχετα από την κατάσταση του µηχανήµατος που την κατέχει 

και ανεξάρτητα από τις όποιες εργασίες διαχείρισης  διεκπεραιώνει ο ISP. Οι 

στατικές διευθύνσεις IP είναι απαραίτητες σε εταιρείες που λειτουργούν έναν ή 

περισσότερους δηµόσιους διακοµιστές. 

Στον παρακάτω πίνακα, γίνεται παρουσίαση,όλων των πακέτων που παρέχονται στις 

κατηγορίες flat rate,δυναµικό IP και στο τέλος του πίνακα παρατίθενται 

περισσότερα σχόλια για δώρεαν µήνες από όλους τους παρόχους που 

δραστηροποιούνται στην Ελλάδα. (συλλογή στοιχείων Νοέµβριος 2004 )[103] 
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Πίνακας 9-21 : ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ (FLAT RATE), ∆ΥΝΑΜΙΚΟ IP (DYNAMIC IP) 
ISP / Πακέτο ADSL Μηνιαία 3µηνη 6µηνη 9µηνη 12µηνη 24µηνη Μέση µηνιαία χρέωση 
128/128 Kbps        
SPARKnet myADSL@HOME Basic - 34,69 76,70 - 141,60 - 11,80 
HOL HOMEAnyAccess 100 17,70 51,92 99,12(1) 146,32 187,86(2) 254,88 12,52 
256/128 Kbps        
SPARKnet myADSL@HOME Basic - 53,10 116,82 - 212,40(3) - 15,17 
FORTHnet ADSL 256 24,66 73,99(4) 144,43(5) - 281,78(6) - 15,65 
ACN ADSL Connect 384 - 63,60 121,42 - 224,08 - 18,67 
HOL HOMEAnyAccess 200 27,14 78,98 153,07(7) 224,72 289,86(8) 390,58 19,32 
VIVODI DSLnet 256(9) 20,06 - - - - - 20,06 
384/128 Kbps        
SPARKnet myADSL@HOME 
Standard - 86,14 165,20 - 318,60(10) - 22,76 

FORTHnet ADSL 384 29,38 88,15 169,21 - 324,26 - 27,02 
VIVODI DSLnet 384 28,20 - - - - - 28,20 
TELEDOME COMBO 384 29,49 - - - - - 29,49 
myQnet FAST 384 Dynamic 29,50(11) - - - - - 29,50 
ACN ADSL Connect 384 31,74 94,28 183,96 - 358,60 - 29,88 
OTEnet OnDSL HOME 384 35,70 107,09 200,01 - 371,70 - 30,98 
HOL HOMEAnyAccess 300 36,58 106,45 206,31 302,88 390,67 658,44 32,56 
firsttelecom ADSL HOME 384 - 103,84 201,78 - 391,76 - 32,65 
TellasWeb ADSL HOME 384 35,39 - - - - - 35,39 
512/128 Kbps        
SPARKnet myADSL@HOME Fast - 138,06 283,20 - 595,90(12) - 42,56 
TELEDOME COMBO 512 47,19 - - - - - 47,19 
firsttelecom ADSL HOME 512 - 153,40 297,36 - 578,20 - 48,18 
FORTHnet ADSL 512 52,98 158,95 307,27 - 593,30 - 49,44 
ACN ADSL Connect 512 51,80 153,28 306,68 - 601,68 - 50,14 
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ISP / Πακέτο ADSL Μηνιαία 3µηνη 6µηνη 9µηνη 12µηνη 24µηνη Μέση µηνιαία χρέωση 
VIVODI DSLnet 512 50,62 - - - - - 50,62 
TellasWeb ADSL HOME 512 51,91 - - - - - 51,91 
HOL HOMEAnyAccess 400 58,41 169,97 329,43 483,63 623,82 1051,38 51,98 
myQnet FAST 512 Dynamic 53,10(13) - - - - - 53,10 
OTEnet OnDSL HOME 512 58,12 174,35 - - - - 58,12 
768/256 Kbps        
HOL HOMEAnyAccess 700 69,62 202,37 396,48 576,43 743,40 1253,16 61,95 
1024/256 Kbps        
SPARKnet myADSL@HOME Fast - 265,50 531,00 - 1032,50(14) - 73,75 
TELEDOME COMBO 1024 82,59 - - - - - 82,59 
FORTHnet ADSL 1024 94,28 282,85 544,45 - 1046,42 - 87,20 
firsttelecom ADSL HOME 1024 - 282,02 571,12 - 1060,82 - 88,40 
ACN ADSL Connect 1024 93,10 276,00 542,68 - 1061,88 - 88,49 
VIVODI DSLnet 1024 93,10 - - - - - 93,10 
OTEnet OnDSL HOME 1024 100,60 301,79 - - - - 100,60 
TellasWeb ADSL HOME 1024 102,65 - - - - - 102,65 
HOL HOMEAnyAccess 1000 116,82 339,95 658,85 967,27 1247,64  103,97 
myQnet FAST 1024 Dynamic 106,20(15) - - - - - 106,20 
2048/640 Kbps        
VIVODI DSLnet 2048(16) 187,62 - - - - - 187,62 
+1 µήνας δωρεάν (7 µήνες συνολικά) 
(2), (8) +3 µήνες δωρεάν (15 µήνες συνολικά) 
(3), (10), (12), (14)    +2 µήνες δώρο (14 µήνες συνολικά) 
(4), (7) +1 µήνας δωρεάν 
(5) +4 µήνες δώρο (10 µήνες συνολικά) 
+6 µήνες δώρο (18 µήνες συνολικά) 
(9), (16) Παρέχεται µόνο όπου υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από το δίκτυο DSL της Vivodi. 
(11), (13) Ελάχιστη διάρκεια: 2 µήνες 
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99..55..  ΤΤιιµµέέςς  γγιιαα  σσύύννδδεεσσηη  ααοορρίίσσττοουυ  χχρρόόννοουυ  

Οι πίνακες µε τις συνδέσεις flat-rate, τόσο για δυναµικό όσο και για στατικό IP, 

είναι ταξινοµηµένοι κατ’ αύξουσα σειρά, σύµφωνα µε τη µέση µηνιαία χρέωση για 

διάστηµα δώδεκα µηνών. Βέβαια, για τους ISP που προσφέρουν µόνο πακέτα 

αορίστου χρόνου, το µέσο κόστος των δώδεκα µηνών ταυτίζεται µε το κόστος ανά 

µήνα. Από την άλλη, όταν κάποιος ISP προσφέρει επιλογή µεταξύ σύνδεσης 

αορίστου χρόνου και δωδεκάµηνης, αν ο χρήστης αγοράσει την τελευταία, 

πληρώνει λιγότερα ανά µήνα. Έτσι, στις περιπτώσεις αυτές το µέσο µηνιαίο κόστος 

υπολογίζεται , διαιρώντας το κόστους του δωδεκάµηνου πακέτου µε το 12. 

Πρόσβαση ADSL Vivodi (€) Παρεχόµενη 
ταχύτητα 

Πρόσβαση ADSL 
ΟΤΕ (€) Shared LLU Full LLU 

256/128 Kbps - 17,58 21,12 
384/128 Kbps 23,48 23,48 23,48 
512/128 Kbps 42,36 32,92 38,82 
768/256 Kbps - 41,18 47,08 
1024/640 Kbps 75,40 58,88 64,78 
2048/640 Kbps - 106,08 111,98 

Πίνακας 9-22 : Τιµές για σύνδεση αορίστου χρόνου 
 

Πάγια έξοδα ανά µήνα για χρήση γραµµής ADSL.  

Όσον αφορά στη Vivodi, το Full LLU (Local Unbuilding) αναφέρεται στην πλήρη 

εκχώρηση στο χρήση του χάλκινου δισύρµατου καλωδίου που ξεκινά από το χώρο 

του και φτάνει έως το πλησιέστερο κέντρο του ΟΤΕ, ενώ το Shared LLU 

αναφέρεται στην εκχώρηση µέρους µόνο του καλωδίου. Πρακτικά, Full LLU 

σηµαίνει ότι ο ΟΤΕ παραχωρεί στη Vivodi µία γραµµή και εκείνη κάνει ό,τι θέλει µε 

αυτήν. Προς το παρόν, η εταιρεία χρησιµοποιεί τις γραµµές Full LLU µόνο για τη 

διακίνηση δεδοµένων, όχι τηλεφωνίας. Αντίθετα, ένα µέρος µιας γραµµής Shared 

LLU δεσµεύεται για τη διακίνηση δεδοµένων και ένα άλλο για τη διακίνηση φωνής. 

Να σηµειωθεί  ότι όλες οι γραµµές που προσφέρει ο ΟΤΕ είναι Shared Full. 

Εξαίρεση στον προηγούµενο κανόνα αποτέλεσαν οι ISP που στο δωδεκάµηνο έδιναν 

έξτρα µήνες δωρεάν, οπότε στις περιπτώσεις αυτές διαιρείται µε το συνολικό 

αριθµό µηνών. Εστιάζοντας τώρα στους πίνακες που παραθέτουν χρεώσεις µε 

περιορισµούς, σε κάθε περίπτωση υπολογίστηκε ένα «κατώφλι», το οποίο, αν 

ξεπεραστεί, τότε συµφέρει περισσότερο η αγορά πακέτου flat-rate. Περισσότερα 
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σχόλια παρατίθενται κάτω από τους αντίστοιχους πίνακες. Όλες οι τιµές 

ανεξαιρέτως περιλαµβάνουν Φ.Π.Α. 19%. 

Ανεξάρτητα από το πακέτο ή το είδος της σύνδεσης, υπάρχει και το πάγιο 

ενεργοποίησης της γραµµής ADSL, το οποίο βέβαια πληρώνεται µία µόνο φορά. 

Έτσι, εάν η γραµµή  έρχεται από τον ΟΤΕ, τότε το εν λόγω κόστος είναι 41,28 

ευρώ. Αν γίνει η επιλογή από τη Vivodi, το πάγιο ενεργοποίησης πέφτει στα 35,28 

ευρώ. Υπενθυµίζεται ότι υπάρχει  και το µηνιαίο πάγιο της γραµµής ADSL, το οποίο 

είναι ξεχωριστό από εκείνο που πληρώνεται  στον όποιο ISP. Στον παρακάτω 

πίνακα παρατίθεται η λίστα όλων των παρόχων ADSL στην Ελληνική αγορά. 

ΛΙΣΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ / ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ADSL 
ACN www.can.gr 
Columbia Telecom www.columbiatelecom.gr 
First Telecom www.first.gr 
FORTHnet www.forthnet.gr 
Hellas On Line www.hol.gr 
Q Telecom www.q-telecom.gr 
SPARKnet www.sparknet.gr, www.myadsl.gr 
Teledome www.teledome.gr 
Telepassport www.telepassport.gr 
Tellas www.tellas.gr 
Vivodi www.vivodi.gr 
OTE, OTEnet www.ote.gr,www.oteshop.gr, 

www.ondsl.gr 

Πίνακας 9-23 : Λίστα εταιρειών / φορέων παροχής ADSL 
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ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  --  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  
 
 

 

Η παρούσα διατριβή επικεντρώθηκε στις εφαρµογές των δικτύων τηλεπικοινωνιών και 

υπολογιστών µε έµφαση στην σχεδίαση και ανάλυση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 

χρησιµοποιώντας  ως ‘µέσον’ τους αλγόριθµους δροµολογησης (routing) και φιλοδοξεί να 

αποτελέσει ένα χρηστικό δοκίµιο-εργαλείο σε πολλά επίπεδα χρηστών και σε πολλά 

γνωστικά αντικείµενα του θέµατος. Η µελέτη  αυτή θέλει να συµβάλει στην ανάπτυξη της 

κρίσιµης µάζας στην Ελληνικό χώρο για ταχύτατη είσοδο στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας,στην Κοινωνία της γνώσης και στην αλλαγή των παραδοσιακών δοµών του 

«επιχειρείν». 

Είναι φανερό ότι η ωρίµανση στις περιοχές του Ηλεκτρονικού Εµπορίου, του Κινητού 

Ηλεκτρονικού Εµπορίου µε τις εφαρµογές που περιέχονται όπως π.χ. το Μ-banking είναι 

και διεθνώς πρωτοποριακές και καινοτόµες πράξεις και οι εξελίξεις στρέφονται γύρω από 

την ανάπτυξη και την µαζική χρήση των. Αλλωστε οι εταιρείες Τηλεπικοινωνιών έχουν 

επενδύσει τεράστια ποσά για ανάπτυξη δικτύων GPRS, 3ης γενεάς,πρωτοποριακών 

υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας και περαιτέρω εξατοµίκευση των υπηρεσιών αυτών. 

Μέσα από την µελέτη, εξαιρετικά µεγάλο συντελεστή βαρύτητας έχουν οι ενότητες που 

στοχεύουν στην εµπέδωση µιας νέας κουλτούρας χρήσης που θα αναδείξει τις 

τηλεφωνικές γραµµές, το σταθερό τηλέφωνο και το κινητό τηλέφωνο ως 

πολυλειτουργικά εργαλεία επικοινωνίας που θα προσδίδουν στον χρήστη νέες διαστάσεις 

και δυνατότητες .Ετσι ο χαλκός των τηλεφωνικών γραµµών αποτελεί το όχηµα για το 

ADSL και όλες τις µορφές ευρωζωνικών δικτύων για µεταφορά δεδοµένων και το 

γρήγορο internet αλλά και τα τηλέφωνα αποτελούν εκτός από συσκευές επικοινωνίας και 

εργαλεία για την συναλλαγή των πολιτών µε το δηµόσιο αλλά και ευρύτερα  εφαρµογές 

που κάνουν ευκολότερη την καθηµερινότητα τους (π.χ. ηλεκτρονικές συναλλαγές ). 

Η χρησιµότητα της διατριβής είναι διττή: επιστηµονική και πρακτική.Με πρωτότυπο 

τρόπο συνδυάζει όλες τις καινοτόµες που εφαρµογές τις τεχνολογίες αιχµής  που 

στηρίχτηκαν στην ανάπτυξη αλγορίθµων σε συνδυασµένα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και 
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πληροφορικής και µετά από µια πολύπλευρη επεξεργασία να αποτελέσουν χρήσιµο 

εργαλείο σε πολλούς δυνητικούς αναγνώστες : 

Σε σπουδαστές, φοιτητές που ενδιαφέρονται για τεχνολογίες αιχµής στον τοµέα της 

τηλεπληροφορικής και τις εφαρµογές που οδηγούν τις εξελίξεις διεθνώς. Οι γνώσεις και η 

βιβλιογραφία που αναπτύσσονται στα κεφάλαια κυρίως των εφαρµογών (ηλεκτρονικό 

εµπόριο, κινητό ηλεκτρονικό εµπόριο, i-mode, ευρυζωνικά δίκτυα κλπ) αποτελούν την 

αιχµή της καινοτοµίας και διεθνώς στον κλάδο της τηλεπληροφορικής πρόσφατα (δηλαδή 

την τελευταία δεκαετία). Στις αρχές της δεκαετίας του 80 οι πιο πολλοί όροι του 

συγράµµατος δεν υπήρχαν  και κάποιες από αυτές άρχιζαν να µορφοποιούνται στα 

επιστηµονικά εργαστήρια και να ακούγονται στα προηγµένα επιστηµονικά συνέδρια. 

Σε επιχειρηµατίες που ενδιαφέρονται να µεταβάλουν τις κλασικές επιχειρήσεις των σε 

µοντέρνες µε χρήση internet αλλά και των καινοτόµων εφαρµογών. Το πόνηµα αυτό 

αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο γιατί περιέχει όλες τις διαδικασίες µετάβασης στην 

ηλεκτρονική επιχείρηση µε ότι αυτό συνεπάγεται. Αναλυτικά : 

• Αναλύονται τα οφέλη οι ευκαιρίες αλλά και οι κίνδυνοι στους δυνητικούς χρήστες  

• Αναλύονται διαδικασίες για εγκατάσταση εφαρµογών και τι ακριβώς  απαιτείται. 

• Γίνεται µια πλήρης ανάλυση κόστους για κάθε δραστηριότητα, προτείνονται 

βέλτιστες οικονοµικές λύσεις και παρέχονται πολλά παραδείγµατα που να µπορούν 

να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις . 

• Πολύ ισχυρό σηµείο, ως προς την χρηστικότητα είναι τα Παραρτήµατα   γιατί 

περιέχουν τις κυριότερες και κρισιµότερες απορίες του πελάτη-καταναλωτή στην 

εφαρµογή των νέων τεχνολογιών αλλά και του επειρηµατία που επιθυµεί την 

µετάβαση στην ηλεκτρονική επιχείρηση σε µορφή εύχρηστου δεκαλόγου. 

• Ακόµη µε τον ίδιο τρόπο (δεκάλογος) αναλύονται στα Παραρτήµατα πολύ καίρια 

και σηµαντικά θέµατα ασφάλειας των συστηµάτων της πληροφορικής που 

απασχολούν τόσο τον πελάτη-καταναλωτή, όσο και τον επειρηµατία. 

Πρωτότυπη αλλά και επιστηµονικά τεκµηριωµένη  είναι η µέτρηση της εισδοχής και 

χρήσης των τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον ευρύτερο δηµόσιο 

τοµέα .Είναι µια µελέτη περίπτωσης µε αποτελέσµατα και συµπεράσµατα περιφερειακής 

έρευνας πεδίου στην Περιφέρεια  ∆υτικής Μακεδονίας . Κεντρικός στόχος της 

συγκεκριµένης έρευνας υπήρξε  η κατά το δυνατό πληρέστερη προετοιµασία του 

προγραµµατισµού της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (Π∆Μ) για την ανάπτυξη της 

«Κοινωνίας της Πληροφορίας» στην περιοχή δικαιοδοσίας της. Η συµµετοχή της Π∆Μ στο 
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Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» αποτέλεσε εξαιρετική ευκαιρία 

να ξεπερασθούν ή να αµβλυνθούν εγγενή αναπτυξιακά προβλήµατα και να επιταχυνθεί ο 

ρυθµός σύγκλισης µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα και βασίστηκε,κατά κύριο λόγο, στα 

πορίσµατα αυτής της µελέτης. 

Η έρευνα αυτή για την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στον ευρύτερο ∆ηµόσιο 

Τοµέα της ∆υτικής Μακεδονίας επιχειρήθηκε µέσω στατιστικής ανάλυσης δεδοµένων 

έρευνας πεδίου µε χρήση ερωτηµατολογίου και στατιστικής ανάλυσης των απαντήσεων 

που συλλέχθηκαν. Πιστεύουµε ότι µπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στη χάραξη της 

στρατηγικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας στον ∆ηµόσιο Τοµέα της Περιφέρειας της 

∆υτικής Μακεδονίας, αλλά και να αποτελέσει έναυσµα για τη διεξαγωγή παρεµφερών 

µελετών σε άλλες ελληνικές περιφέρειες. Η έρευνα περιέχεται ολόκληρη στο Παράρτηµα-

Μελέτη περίπτωσης που ακολουθεί και έχει δηµοσιευτεί στο επιστηµονικό περιοδικό 

Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων,  τεύχος Οκτωβρίου 2004. 

Όσον αφορά στη δοµή της  εργασίας αρχικά παρουσιάζονται τα πεδία της έρευνας για 

τον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα. Η ακριβής αποτύπωση της υφισταµένης κατάστασης θα 

καταδείξει τα ακριβή µεγέθη και το σηµείο ετοιµότητας για κάθε υπηρεσία του ∆ηµόσιου 

Τοµέα χωριστά. Κατόπιν περιγράφεται η µεθοδολογία σύνταξης του ερωτηµατολόγιου και 

οι ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν για τη διασφάλιση των πληροφοριών του έργου. Η 

επόµενη ενότητα είναι αφιερωµένη στην περιγραφή της στατιστικής ανάλυσης και στην 

παράθεση των σηµαντικότερων αποτελεσµάτων. Στην συνέχεια επιχειρείται να 

καταγραφεί η ευαισθητοποίηση και η ενηµέρωση του ανθρώπινου δυναµικού του 

∆ηµόσιου τοµέα στις ΤΠΕ. 

 Τέλος, στη συνθετική διάγνωση σχολιάζονται οι διαπιστώσεις και τα συµπεράσµατα που 

συνάχθηκαν. Στόχος αυτής της ενότητας είναι να συνοψίσει τα προηγούµενα ευρήµατα 

ώστε µέσα από την ανάλυση και αξιολόγησή τους να προκύψουν συνθετικά 

συµπεράσµατα που θα καθορίσουν το είδος των στρατηγικών αξόνων της Περιφέρειας 

για την Κοινωνία της Πληροφορίας . 

Η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασµού, καθορίζεται από την ακόλουθη σειρά λογικών 

βηµάτων:  

1. Την αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης στην Π∆Μ στον τοµέα της 

ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών µέσα από τη διάγνωση των δυνατών και 

αδύνατων σηµείων της Περιφέρειας σε αυτό τον τοµέα.  
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2. Την ενσωµάτωση των αναπτυξιακών στόχων περιφερειακής ανάπτυξης για την 

προγραµµατική περίοδο 2000-2006  όπως έχουν ήδη διατυπωθεί από την 

Περιφέρεια στο Περιφερειακό  Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Οι στρατηγικοί αυτοί 

στόχοι που αποτελούν την υιοθετηθείσα πολιτική ανάπτυξης της Περιφέρειας θα 

πρέπει να εξυπηρετηθούν µε τη µορφή είτε της συνέργιας είτε της 

συµπληρωµατικότητας και από τους στόχους του επιχειρησιακού σχεδιασµού για 

την ΚτΠ.  

3. Την αξιολόγηση των ευρηµάτων του εξωτερικού περιβάλλοντος που καθορίζουν 

τόσο το πλαίσιο στο οποίο µπορεί να κινηθεί το ΕΠ της ΚτΠ όσο και τις οριζόντιες 

παρεµβάσεις και έργα που θα πραγµατοποιηθούν στην Περιφέρεια. 

 
Ακολουθεί η αξιολόγηση της Π∆Μ στα ζητήµατα που σχετίζονται µε τον τοµέα των ΤΠΕ, 

προκειµένου να προσδιορισθεί ο κεντρικός και οι ειδικοί στόχοι του Επιχειρησιακού 

Σχεδίου ώστε να καταρτισθεί το Πρόγραµµα Ανάπτυξης του τοµέα. Η αξιολόγηση και 

καταγραφή που ακολουθούν στηρίζονται στην προηγηθείσα ανάλυση της υφιστάµενης 

κατάστασης και αναλύουν τα δυνατά σηµεία της Π∆Μ τις αδυναµίες, τις ευκαιρίες αλλά 

και τις απειλές που διαγράφονται. 

Μέσα από την διατριβή διαπιστώνεται, ότι τα δίκτυα «ευρυζωνικής πρόσβασης» µπορούν 

να καλύψουν από τεχνολογικής σκοπιάς όλες  τις σύγχρονες απαιτήσεις.[ 104 ] και 

φαίνεται ότι αποτελούν το όχηµα που θα δρoµολογήσει τις εξελίξεις αλλά και κυρίως την 

εξάπλωση των εφαρµογών τηλεπληροφορικής  στο ευρύ κοινό και στον δηµόσιο τοµέα . 

Είναι χαρακτηριστική άλλωστε η δήλωση για την βαρύτητητα που δίνεται για την 

ευρυζωνικότητα διεθνώς, του αρµόδιου Επιτρόπου της Ευρωπαικής Ένωσης: 

 "Oι ευρυζωνικές υποδοµές και υπηρεσίες είναι σήµερα τόσο σηµαντικές για 

την οικονοµία, όσο υπήρξε και ο ηλεκτρισµός."  - Ευρωπαίος Επίτροπος αρµόδιος 

για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Erkki Liikanen. 

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δηµιουργεί αυτή η δυναµική και 

πάντα µε κριτικό πνεύµα αλλά και προτείνοντας λύσεις, που προέκυψαν µέσα από την 

βιβλιογραφία αλλά και κυρίως από συµπεράσµατα διεθνών συνεδρίων, η παρούσα έρευνα 

στοχεύει, µέσω όλων των καινοτοµιών και πρωτοτυπιών που προβάλει, να συµβάλει στην 

αλλαγή των παραδοσιακών µορφών του επιχειρείν αλλά και την διείσδυση αυτών των 

δραστηριοτήτων στην καθηµερινή ζωή του ανθρώπου. 

Συµπεραίνεται επίσης ότι ο ρόλος της Πολιτείας και δη της ελληνικής περιφέρειας   είναι 

καταλυτικός στην ανάπτυξη αυτών των υποδοµών και εφαρµογών. 
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 Οι στόχοι της κυβερνητικής παρέµβασης, που περιγράφηκαν και προηγουµένως, 

µπορούν να εκπληρωθούν κυρίως µέσα από συντονισµένες παρεµβάσεις των ίδιων των 

περιφερειών.  

Είναι, λοιπόν, προϋπόθεση ζωτικής σηµασίας το να συνειδητοποιήσουν οι περιφέρειες 

την σηµασία της ευρυζωνικής πρόσβασης, τον τρόπο µε τον οποίο αλλάζει τα παγκόσµια 

οικονοµικά δεδοµένα καθώς και τις ευκαιρίες ανάπτυξης και ευηµερίας τις οποίες µπορεί 

να προσφέρει. Πιο συγκεκριµένα:  

•  Η ευρυζωνική πρόσβαση γίνεται µια απαραίτητη προϋπόθεση όσον αφορά στην 

διατήρηση και βελτίωση των υπαρχουσών οικονοµικών, κοινωνικών και 

διοικητικών διαδικασιών και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ανάπτυξης 

και ανταγωνιστικότητας  

•  Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις και τον πολίτη που δραστηριοποιείται στην 

περιφέρεια η ευρυζωνική πρόσβαση µπορεί να συµβάλλει καταλυτικά στην 

εξέλιξή τους σε όλους τους τοµείς δραστηριότητάς  

Γίνεται φανερό ότι η ευρυζωνική πρόσβαση είναι η καινούρια «δύναµη» της περιφέρειας 

τόσο στους τοµείς της οικονοµικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας όσο στην 

καθηµερινή ζωή και τον δηµόσιο βίο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο κίνδυνος του οικονοµικού 

και κοινωνικού αποκλεισµού των περιφερειών και η δηµιουργία έντονων εθνικών, 

περιφερειακών και τοπικών ανισοτήτων είναι έντονα προδιαγεγραµµένος.   

Όπως είναι προφανές, ο συντονισµός αυτών των δράσεων µπορεί να επιφέρει σηµαντική 

οικονοµία κλίµακας αλλά και να ωθήσουν τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς στο να 

προσφέρουν  καλύτερες υπηρεσίες στους φορείς καθώς και καλύτερες τιµές. Επιπλέον, η 

συνολική αντιµετώπιση των απαιτήσεων των κρατικών φορέων αλλά και των οργανισµών 

τοπικής αυτοδιοίκησης σε τηλεπικοινωνιακές υποδοµές, ακόµα και σε αποµακρυσµένες ή 

λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές, µπορεί να επιτύχει τη δραστηριοποίηση ιδιωτικών 

εταιρειών σε αυτές.   

Τέλος, στη µεταβατική αυτή περίοδο προς την ευρυζωνική πρόσβαση, οι  διαµορφωτές 

της πολιτικής αναζητούν τα θετικά σηµεία της και προωθούν τον έγκαιρο και κριτικό 

ενστερνισµό του καινούργιου, µε γνώµονα το κοινό συµφέρον και την καθολική 

ανάπτυξη.   

Ο τρόπος για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, όπως διασφαλίζονται και από το 

Σύνταγµα της χώρας, είναι η δηµόσια έκφραση καθαρών απόψεων και ερωτηµάτων, η 

σθεναρή διαβούλευση µε τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές δυνάµεις, η κριτική 
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αποτίµηση της διεθνούς εµπειρίας και οι προσεκτικές αλλά δηλωτικές της γενικής 

κατεύθυνσης, καταλυτικές πρωτοβουλίες. 

Επίσης πολύ σηµαντικό θέµα της παρούσας εργασίας είναι να αναπτύξει γενικές 

κατηγορίες παρέµβασης  και δίνει παραδείγµατα συγκεκριµένων παρεµβάσεων που είναι 

κατάλληλες σε κάθε επίπεδο. Οι παρεµβάσεις χωρίζονται σε αυτές της πλευράς ζήτησης 

και αυτές της πλευράς της προσφοράς. Όλες αυτές οι συγκεκριµένες παρεµβάσεις 

εφαρµόζονται µε τη µια ή την άλλη µορφή σε διαφορετικές αγορές στον κόσµο. Και 

πράγµατι, αρκετές από αυτές έχουν ήδη εφαρµοστεί, ή προγραµµατίζεται να 

εφαρµοστούν, στα διαφορετικά προγράµµατα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα.    

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ως γενική κατεύθυνση της εργασίας δηλαδή την 

πρωτοτυπία, την καινοτοµία, την παρέµβαση, την στόχευση και το αποτέλεσµα 

σχηµατοποιήθηκε η δοµή της εν λόγω εργασίας σε εννέα κεφάλαια, το παρόν κεφάλαιο 

των συµπερασµάτων και τέσσερα χρηστικά παραρτήµατα. Τα κείµενα της διατριβής και η 

σειρά παράθεσης τους  ακολουθεί την ροή και την συλλογιστική που προαναφέρθηκε. 

Περιληπτικά και ανά κεφάλαιο αναφέρονται: 

Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στα ∆ίκτυα (network) των υπολογιστών που απαιτούνται 

για επικοινωνία των διαφόρων συστηµάτων. 

Η µετάδοση της ψηφιακής πληροφορίας γίνεται είτε µε καλώδια, οπτικές ίνες, οµοαξονικά 

καλώδια, αλλά και ασύρµατα µε εναέριες µεταδόσεις, όπως ονοµάζονται. 

Η οργάνωση του συνόλου των υπολογιστών ώστε να επικοινωνούν µεταξύ τους, στα 

συστήµατα µετάδοσης, ονοµάζεται τοπολογία δικτύου και αναλύεται διεξοδικά µε 

σχήµατα και λεπτοµέρειες. Η αξιολόγηση της αρχιτεκτονικής κάθε δικτύου απαιτεί την 

εξέταση πολλών παραµέτρων και κάθε φορά κρίνεται ως προς τις ανάγκες της 

συγκεκριµένης εφαρµογής, τις τεχνικές δυνατότητες, την επεκτασιµότητα, το κόστος 

κ.λπ. 

Τέλος, γίνεται λεπτοµερής αναφορά στο Internet Protocol (IP), µία σειρά από 

τηλεπικοινωνιακά πρωτόκολλα που αναπτύχθηκαν και το καθιστούν ως µία σηµαντική 

πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών πολυµέσων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο διαδίκτυο. Το δίκτυο που διασυνδέει όλα τα 

επιµέρους δίκτυα στον κόσµο, διευκολύνοντας και επιταχύνοντας την επικοινωνία. Η 

αρχιτεκτονική του είναι ανοικτή και αναλύονται τα επίπεδα του δικτύου internet. 

Το internet είναι το µεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστικών συστηµάτων στον κόσµο και εξ 

ορισµού η ασφάλεια ενός τέτοιου συστήµατος είναι πρώτης προτεραιότητας (firewall). 
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Ακολούθως γίνεται ανάλυση των δικτύων VPN, από πλευράς τεχνικής υποδοµής, 

αρχιτεκτονικής αλλά εµπορικούς λόγους χρησιµοποίησής του σε επιχειρήσεις. 

Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται αναφορά στην Java ως γλώσσα προγραµµατισµού και 

ως πλατφόρµα που τρέχει ένα πρόγραµµα.  

Αναλύονται τα πλεονεκτήµατά της και η λειτουργία της αλλά και το µοντέλο ασφάλειάς 

της. 

∆ροµολόγηση είναι οι απαιτήσεις των δικτύων µε µεγάλες ταχύτητες για µεταφορά 

δεδοµένων δια µέσω των και οι µε ποιότητα υπηρεσίες. 

Οι αλγόριθµοι δροµολόγησης καθορίζουν τις διαδροµές δια µέσω διαφόρων 

δροµολογητών. 

Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η δροµολόγηση, οι δροµολογητές και οι αλγόριθµοι που 

καθορίζουν την διαδροµή για ένα πακέτο. 

Ειδικότερα διαπραγµατεύεται την δροµολόγηση µε ποιότητα υπηρεσίας και τα 

προβλήµατα που προκύπτουν τόσο στην unicast όσο και στην multicast δροµολόγηση. 

Αναπτύσσονται οι στρατηγικές δροµολόγησης µε τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 

που έχουν. Τέλος παρουσιάζονται συνοπτικά όλοι οι δηµοφιλείς αλγόριθµοι 

δροµολόγησης, τα χαρακτηριστικά τους και τα προβλήµατα που λύνει ο καθένας. 

Επίσης σηµαντικό µέρος του κεφαλαίου αφιερώνεται στην Κρυπτογραφία,ως ασφάλεια 

των αλγορίθµων δροµολόγησης. Παρατίθενται απλές εφαρµογές της κρυπτογραφίας και 

περιγράφονται µηχανισµοί και αλγόριθµοι. 

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο, µία κύρια εφαρµογή των 

συνδυασµένων δικτύων υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών. 

Επιχειρείται µία αναλυτική και ευρεία περιγραφή του όρου και γίνεται ιστορική αναδροµή 

του Ηλεκτρονικού Εµπορίου. Από τις αρχικές µορφές του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ως την 

σηµερινή ανάπτυξη όλων των ηλεκτρονικών αγορών. 

Στις επόµενες ενότητες  του κεφαλαίου γίνεται ανάλυση αναγκών µε σύγχρονες 

οικονοµικές µεθόδους για ηλεκτρονικό εµπόριο, ακολουθεί το στάδιο του σχεδιασµού και 

της υλοποίησης  που πρέπει να ακολουθήσει µία επιχείρηση που πρόκειται από την 

παραδοσιακή αγορά να χρησιµοποιήσει το ηλεκτρονικό εµπόριο και καλά σχεδιασµένες 

διαδικασίες µετασχηµατισµού της επιχείρησης. 
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Η µετάβαση αυτή απαιτεί αγορά υποδοµών και υπηρεσιών και κατηγοριοποιούνται 

ανάλογα. Μεγάλο κοµµάτι του κεφαλαίου αναφέρεται στην ασφάλεια των εµπορικών 

συναλλαγών, των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εµπορίου αλλά και των προοπτικών που 

εργάζεται σε αυτό. 

Τέλος, αναφέρονται κωδικοποιηµένα, φραγµοί και προβλήµατα που προέκυψαν ή 

προκύπτουν κατά την µετάβαση στο ηλεκτρονικό εµπόριο. 

Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο στην Ελλάδα είναι το αντικείµενο του πέµπτου Κεφαλαίου. 

Γίνεται κατ’ αρχήν µία περιγραφή της εικόνας του εµπορίου και του επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος στην ελληνική αγορά. 

Τα αναλυτικά αποτελέσµατα της έρευνας που πραγµατοποίησε το Ε∆ΕΤ (Εθνικό ∆ίκτυο 

Έρευνας και Τεχνολογίας) παρουσιάζονται ώστε να φανούν τα αδύνατα σηµεία της 

αγοράς και ευκαιρίες ανάπτυξης που παρουσιάζονται κατά κλάδο εµπορικής 

δραστηριότητας και κατά διοικητική περιφέρεια. 

Η προστασία της ηλεκτρονικής επιχείρησης στο internet µέσα από ένα ξεκάθαρο θεσµικό 

πλαίσιο, επιχειρείται στη συνέχεια. Οι απαιτήσεις µέσα από νοµοθεσία και πολιτική 

ασφάλειας δηµιουργεί πρόσθετες δεσµεύσεις για µία επιχείρηση που συναλλάσσεται 

ηλεκτρονικά. 

Τέλος αναφέρονται οι κρατικές παρεµβάσεις που γίνονται ή πρέπει να γίνουν για 

υποστήριξη και ενθάρρυνση πρωτοβουλιών στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο και προτείνονται 

διαρθρωτικές παρεµβάσεις που πρέπει να κάνει η Πολιτεία ώστε να δηµιουργηθούν 

υποδοµές και επιχειρηµατικά µοντέλα Ηλεκτρονικού Εµπορίου στην Ελλάδα. 

Στην αιχµή του δόρατος των νέων τεχνολογιών ηλεκτρονικού εµπορίου είναι το κινητό 

ηλεκτρονικό εµπόριο και αναλύεται στο κεφάλαιο έξι. Μετά τους ορισµούς και την 

αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα της κινητής 

τηλεφωνίας βασιζόµενοι σε επιλεγµένα αποτελέσµατα ευρωπαϊκής έρευνας που 

διενήργησε εταιρεία σε τρεις χώρες αποτυπώνονται τα συγκριτικά µεγέθη αλλά και τα 

πεδία ανταγωνισµού για το ΚΗΕ. Η ελληνική πολιτεία πρέπει να θέσει το πλαίσιο για την 

ανάπτυξη του ΚΗΕ και την µετάβαση στα νέα κυρίως νοµικά ζητήµατα που προκύπτουν. 

Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις και άξονες δράσεις για την εξάπλωση της χρήσης µε 

ενίσχυση δοµών παρέµβασης στο χώρο ΚΗΕ. 

Μία νέα ενδιαφέρουσα εφαρµογή του ΚΗΕ που εξαπλώνεται σ’ όλο τον κόσµο είναι το I-

mode και είναι το αντικείµενο του έβδοµου κεφαλαίου. 
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Είναι µία εντελώς καινούργια υπηρεσία (έναρξη Ιούνιος 2004) στο χώρο της κινητής 

τηλεφωνίας, interactive εφαρµογές στο χώρο του M-commerce και M-banking. 

Γίνεται µία αναφορά στα συστατικά του µέρη και επεξηγείται το επιχειρηµατικό µοντέλο 

ανάπτυξής του. 

Γίνεται ανάλυση των κατηγοριών του περιεχοµένου και των παρόχων του I-mode στην 

Ελλάδα, ο τρόπος χρήσης και η χρέωση. 

Μετά αναλύεται από  τεχνικής πλευράς η δικτυακή αρχιτεκτονική του I-mode και τα 

συστήµατα ασφαλείας που το συνοδεύουν για ασφαλείς επιχειρηµατικές δραστηριότητες. 

Η πρωτοφανής επιτυχία αυτής της εφαρµογής του ΚΗΕ στην Ιαπωνία και η εφαρµογή 

του στα δίκτυα GPRS θέτουν τις βάσεις για µία µελλοντική εφαρµογή που θα κυριαρχήσει 

στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική αγορά στο χώρο του ΚΗΕ. 

Η πλήρης σύγκλιση των τεχνολογιών των τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής και οι 

τεράστιες ανάγκες που απαιτούνται πλέον στα δίκτυα µεταφοράς τόσο σε όγκο 

δεδοµένων όσο και σε ταχύτητες, αναλύονται στο όγδοο κεφάλαιο  µε θέµα την 

ευρυζωνικότητα. 

Μετά τους ορισµούς της ευρυζωνικής πρόσβασης, αναλύεται η σπουδαιότητα της 

ανάπτυξης ευρυζωνικών υπηρεσιών διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα. Αναλύονται οι 

επιπτώσεις στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα αλλά και στη ζωή των πολιτών γενικότερα µε 

τα προβλήµατα και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η Ελληνική αγορά. 

Η βούληση της πολιτείας µε τις κατάλληλες παρεµβάσεις για τη δηµιουργία πλαισίου και 

υποδοµών είναι καθοριστική στην ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ελλάδα. 

Τέλος, γίνεται µία µελέτη περίπτωσης. Περιγραφή έργου στην Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας για την προώθηση της ζήτησης, ωρίµανσης και χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών 

και υποδοµών στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. 

Στο ένατο κεφάλαιο  αναλύονται τα κόστη και οι δαπάνες που χρειάζεται να δαπανήσουν 

οι Επιχειρήσεις για την εισαγωγή τους στις τεχνολογίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών. 

Μέσα από συγκεκριµένα και πολλά παραδείγµατα επιχειρείται να γίνει καλύτερη 

προσέγγιση κόστους – επένδυσης για διαφόρου τύπου επιχειρήσεων. Γίνεται ανάλυση 

αναγκών σε Hardware, Software, τηλεπικοινωνιακά κόστη και ειδικά προγράµµατα 

σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε είδους επιχείρησης. 
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Ύστερα από έρευνα αγοράς και αναλόγως  των χαρακτηριστικών κάθε υλικού, έχει 

προϋπολογισθεί η ελάχιστη και η µέγιστη δαπάνη. 

Στην προσπάθεια καλύτερης προσέγγισης των δαπανών υπολογίζονται και έξοδα 

εγκατάστασης αλλά κυρίως και έξοδα εκπαίδευσης προσωπικού. 

Τέλος, αλλά πολύ σηµαντικό, δίνονται όλα τα τηλεπικοινωνιακά τέλη, τα µοντέλα 

χρέωσης, οι εναλλακτικοί τρόποι που προσφέρουν όλοι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι 

στην Ελλάδα για το ADSL. 

Τα συµπεράσµατα της διατριβής αποτελούν το αντικείµενο του δέκατου κεφαλαίου. Η 

περιγραφή των συµπερασµάτων έχει δοµηθεί και στις επιµέρους ενότητες. Κατόπιν 

αναλύεται και τεκµηριώνεται η χρησιµότητα της έρευνας τόσο για την αγορά, όσο και για 

τους νέους και µελλοντικούς σπουδαστές. Σε αυτό το κεφάλαιο παρατίθεται η µελέτη για 

την µέτρηση της εισδοχής και χρήσης των τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, για την Περιφέρεια  ∆υτικής Μακεδονίας 

 Μετά το πέρας και του δέκατου κεφαλαίου, θεωρήθηκε σκόπιµο να δοθούν µια σειρά 

από χρηστικά  Παραρτήµατα. 

Τα τέσσερα Παραρτήµατα που παρατίθενται καλύπτουν την ορολογία των νέων όρων 

που προκύπτουν από την εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο και εν είδη ∆εκαλόγου 

περιέχουν και καλύπτουν όλα τα βασικά  και κρίσιµα που έχει ο πελάτης-καταναλωτής 

αλλά και ο επιχειρηµατίας κατά την µετάβαση του στην Κοινωνία της γνώσης και στο 

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.Το τελευταίο παράρτηµα αναφέρεται µε απλό αλλά περιεκτικό και 

συνεκτικό τρόπο σε θέµατα ασφάλειας  των πληροφοριακών συστηµάτων και προστασίας 

προσωπικών δεδοµένων στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. 

Οι βιβλιογραφικές αναφορές της διατριβής παρατείθενται µετά το τέλος των κειµένων και 

παρέχουν µε σαφήνεια και ακρίβεια της πηγές της διατριβής στους αναγνώστες της 

έρευνας.  
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11..  ΕΕιισσααγγωωγγήή  

Μετά την ολοκλήρωση του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ), µε τις δράσεις 

του οποίου επιχειρήθηκε ο εκσυγχρονισµός της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στην Ελλάδα, 

το Γ’ ΚΠΣ µε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΚτΠ) 

έρχεται να συµπληρώσει τον κύκλο των συντονισµένων προσπαθειών της ΕΕ για 

την υλοποίηση δράσεων που θα συµβάλλουν στην επίτευξη του προαναφερθέντος 

στόχου. Αυτό το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα έχει καινοτόµο και οριζόντιο 

χαρακτήρα, ‘διαπερνώντας’ διαφορετικές κυβερνητικές υπηρεσίες. Αποτελεί σύνολο 

ολοκληρωµένων και συµπληρωµατικών παρεµβάσεων σε διάφορους τοµείς της 

οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, έτσι ώστε να µπορέσουν να λειτουργήσουν 

καταλυτικά για την ανάπτυξη της ΚτΠ στην Ελλάδα. Στόχος του είναι να 

εφαρµοστούν τα σηµαντικότερα σηµεία της ‘Λευκής Βίβλου’ της ελληνικής 

κυβέρνησης µε τίτλο «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Στρατηγική και 

∆ράσεις» και παράλληλα να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας eEurope και του Σχεδίου ∆ράσης eEurope 2002 που εγκρίθηκε στο 

Συµβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Φέϊρε τον Ιούνιο 2000 (Ελληνική 

Κυβέρνηση, 1999).  

Ως βασικός µοχλός της όλης προσπάθειας θεωρείται η προσφορά ίσων ευκαιριών 

πρόσβασης στη γνώση και στην ενηµέρωση σε κάθε πολίτη που θα επιθυµούσε να 

δραστηριοποιηθεί στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Είναι προφανής η σηµασία 

των νέων ΤΠΕ για τη δηµιουργία µιας κοινωνίας της γνώσης, από την οποία 

κανένας δεν θα αποκλείεται. Οι ΤΠΕ επιτρέπουν και συµβάλλουν στην ολοένα 

αυξανόµενη χρήση του διαδικτύου στο σπίτι και στην εργασία. Γενικότερα, ο 

στόχος των ΤΠΕ είναι να παράσχουν αξιόπιστη πρόσβαση και συµµετοχή στην ΚτΠ 

σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ταυτότητας και ηλικίας, οπουδήποτε και ανά 
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πάσα στιγµή. Οι ΤΠΕ είναι αυτές που προσφέρουν λύσεις σε σηµαντικές κοινωνικές 

και οικονοµικές προκλήσεις σε τοµείς όπως η υγεία, το περιβάλλον, η ασφάλεια, η 

κινητικότητα, η εκπαίδευση, η βιοµηχανική ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση. 

Η ένταξη των έργων στον ευρύτερο σχεδιασµό και η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας 

µέσω συνεργιών προϋποθέτουν την εκπόνηση µελετών µε τη µορφή 

Επιχειρησιακών Σχεδίων (ΕΣ), τα οποία θα καταγράψουν τις εξειδικευµένες ανάγκες 

των φορέων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η σύζευξη των δράσεων που θα 

προβλεφθούν στα τοµεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά σχέδια και θα εγκριθούν 

από την Αρχή ∆ιαχείρισης, θεωρείται ότι θα αποδώσει άριστα αποτελέσµατα και θα 

ενισχύσει σηµαντικά την πρόοδο άλλων σχετικών προγραµµάτων 

(Papakonstantinou και Collechia, 1996). 

Κεντρικός στόχος του συγκεκριµένου ΕΣ είναι η κατά το δυνατό πληρέστερη 

προετοιµασία του προγραµµατισµού της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (Π∆Μ) 

για την ανάπτυξη της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» στην περιοχή δικαιοδοσίας 

της. Η συµµετοχή της Π∆Μ στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της 

Πληροφορίας» αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία να ξεπερασθούν ή να αµβλυνθούν 

εγγενή αναπτυξιακά προβλήµατα και να επιταχυνθεί ο ρυθµός σύγκλισης µε τα 

ευρωπαϊκά δεδοµένα. Για να επιτευχθεί αυτό το Επιχειρησιακό Σχέδιο οφείλει να 

αποτυπώσει και να ανασυνθέσει την υφιστάµενη κατάσταση στην Π∆Μ ως προς την 

ενσωµάτωση των ΤΠΕ, τους αναπτυξιακούς της στόχους και τους στόχους των 

ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΑΝΚΟ, 

2002α ) 

Ως ευρύτερος ∆ηµόσιος Τοµέας ορίστηκε το σύνολο των υπηρεσιών και δράσεων 

που λαµβάνει ο πολίτης, οι δε εργαζόµενοι σε αυτές τις υπηρεσίες µισθοδοτούνται 

και ελέγχονται από το κράτος. Οι υπηρεσίες αυτές κατανέµονται στις ακόλουθες έξι 

κατηγορίες: 1) Περιφερειακή ∆ιοίκηση, 2) Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, 3) Οργανισµοί 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (∆ήµοι και Κοινότητες), 4) Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου 

∆ικαίου (ΝΠ∆∆), 5) Εκπαίδευση και 6) Υγεία-Πρόνοια. 

 Όσον αφορά στη δοµή της παρούσας εργασίας αρχικά παρουσιάζονται τα πεδία της 

έρευνας για τον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα. Η ακριβής αποτύπωση της υφισταµένης 

κατάστασης θα καταδείξει τα ακριβή µεγέθη και το σηµείο ετοιµότητας για κάθε 

υπηρεσία του ∆ηµόσιου Τοµέα χωριστά. Κατόπιν περιγράφεται η µεθοδολογία 

σύνταξης του ερωτηµατολόγιου και οι ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν για τη 

διασφάλιση των πληροφοριών του έργου. Η επόµενη ενότητα είναι αφιερωµένη 

στην περιγραφή της στατιστικής ανάλυσης και στην παράθεση των σηµαντικότερων 

αποτελεσµάτων. Στην συνέχεια επιχειρείται να καταγραφεί η ευαισθητοποίηση και η 
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ενηµέρωση του ανθρώπινου δυναµικού του ∆ηµόσιου τοµέα στις ΤΠΕ. Τέλος, στη 

συνθετική διάγνωση σχολιάζονται οι διαπιστώσεις και τα συµπεράσµατα που 

συνάχθηκαν.  

22..  ΠΠααρρααδδοοχχέέςς  

Η δοµή και η σύνταξη του ερωτηµατολογίου ακολούθησε τις τεχνικές και τις 

πρακτικές των άλλων περιφερειών, οι δε βασικές αρχές της εκπόνησης 

περιλαµβάνουν ενιαία κωδικοποίηση του τρόπου και της µεθοδολογίας µέτρησης 

της υφιστάµενης κατάστασης στην ελληνική περιφέρεια (Παπακωνσταντίνου, 

1999). Για την διευκόλυνση της ενηµέρωσης και συµµετοχής δηµιουργήθηκε 

σχετικός κόµβος που παρέχει πληροφορίες για πολιτικές, στατιστικά στοιχεία και 

παρέχει εν γένει τη φιλοσοφία του εγχειρήµατος για την Κοινωνία της Πληροφορίας 

ως µοχλό για την περιφερειακή ανάπτυξη (Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, 2000). 

Συνολικά αναλύονται επτά βασικές µεταβλητές για κάθε υπηρεσία του ∆ηµόσιου 

Τοµέα. Οι µεταβλητές, οι οποίες διερευνώνται είναι οι ακόλουθες : 

• Ανθρώπινο ∆υναµικό 

• Τεχνολογικός –Υπολογιστικός Εξοπλισµός 

• Λειτουργικά Συστήµατα 

• Εφαρµογές Λογισµικού  

• ∆ικτύωση  

• Επικοινωνία – ∆ιαδίκτυο  

• Προβλήµατα των φορέων . 

Λόγω του γεγονότος ότι οι εφαρµογές της ΚτΠ βασίζονται συνήθως σε πολλές 

διαφορετικές τεχνολογίες, καθίσταται σηµαντικός ο παράγοντας της ενοποίησης και 

σύγκλισης των διαφόρων τεχνολογιών και των υποδοµών επεξεργασίας 

πληροφοριών, επικοινωνιών και δικτύωσης. 
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33..  ΜΜεεθθοοδδοολλοογγίίαα  

Όλα τα δεδοµένα της έρευνας αποτελούν πρωτογενείς πληροφορίες, οι οποίες 

συγκεντρώθηκαν µε χρήση των ακόλουθων µεθόδων: 

α)  Ερωτηµατολογίων, τα οποία συντάχθηκαν σύµφωνα µε όλες τις διεθνώς 

αποδεκτές τεχνικές (Javeau, 2000) και συµπληρώθηκαν από εκπροσώπους 

των φορέων 

β)  Συνεντεύξεων, συναντήσεων και προσωπικών επαφών µεταξύ των µελών της 

Οµάδας Έργου και των εκπροσώπων των φορέων. 

γ) Προϋπαρχουσών µελετών και στοιχείων µε συναφές αντικείµενο (Javeau, 

2000). 

δ) ∆ικτυακών τόπων, στους οποίους οι φορείς προβάλουν τη δοµή και το έργο 

τους. 

Για να συγκεντρωθεί επαρκής αριθµός ερωτηµατολογίων οργανώθηκε οκταµελής 

οµάδα ενηµέρωσης, παροχής διευκρινήσεων και συγκέντρωσης των 

ερωτηµατολογίων συµπεριλαµβανοµένου και ενός εξειδικευµένου ατόµου (help 

desk), το οποίο σε όλη την διάρκεια της διαδικασίας ενηµέρωσης και σύνταξης των 

ερωτηµατολογίων από τους φορείς έδινε (τηλεφωνικά και µέσω διαδικτύου) τις 

απαραίτητες διευκρινήσεις για την ορθότερη και πληρέστερη σύνταξη των 

ερωτηµατολογίων (Fowler, 1995). Μέσω του help desk και µελών της οµάδας 

έργου, στην έδρα της Aναπτυξιακής Εταιρείας Κοζάνης (ΑΝΚΟ Α.Ε.) που ήταν και ο 

ανάδοχος του έργου για την µελέτη και σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

έγινε ο προγραµµατισµός των ενηµερωτικών επισκέψεων στις έδρες των φορέων 

µετά από επικοινωνία µε τον εκάστοτε φορέα.  

Συνολικά απεστάλησαν 317 ερωτηµατολόγια προς τους φορείς του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα της Π∆Μ και συµπληρώθηκαν τα 130. Ο βαθµός ανταπόκρισης 

(response rate) έφθασε στο 41% που θεωρείται πολύ ικανοποιητικός, ιδιαίτερα αν 

ληφθεί υπόψη ότι δε λήφθηκαν απαντήσεις από φορείς που δεν είχαν καµία 

πληροφοριακή υποδοµή, όπως τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων και τα 

Κέντρα Υγείας (Linsky, 1975). 

Τα ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν µε ευθύνη της Οµάδας Έργου αφορούσαν 

στους φορείς -χρήστες των ΤΠΕ. Με την έννοια αυτή η ανάλυση που παρουσιάζεται 

σε αυτή την εργασία αποτυπώνει µε ακρίβεια την υπάρχουσα κατάσταση, µε βάση 
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και τους στόχους του Ε.Π. ΚτΠ για την Π∆Μ. Παράλληλα προετοιµάστηκε 

κατάλληλο στατιστικό επιστηµονικό εργαλείο και παραµετροποιήθηκε σύµφωνα µε 

τα περιεχόµενα του ερωτηµατολόγιου που αποστάλθηκε στους φορείς. Από τα 

ερωτηµατολόγια που επιστράφηκαν  συµπληρωµένα στην έδρα της ΑΝΚΟ Α.Ε. 

αντλήθηκαν όλα τα απαραίτητα δεδοµένα στοιχεία και καταχωρήθηκαν σε αρχείο 

για στατιστική επεξεργασία και ανάλυση. 

Τα αποτελέσµατα της στατιστικής επεξεργασίας καθώς και της ποιοτικής ανάλυσης 

που έγινε στα συγκεντρωµένα στοιχεία περιλαµβάνονται στα αντίστοιχα κεφάλαια 

του τεύχους «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Κοινωνία της Πληροφορίας στην 

Περιφέρεια της ∆υτικής Μακεδονίας (φάση Α’)». Αξίζει να σηµειωθεί ότι παρά τις 

εντατικές και συντονισµένες προσπάθειες της Οµάδας Έργου ορισµένοι από τους 

φορείς ανταποκρίθηκαν µε ιδιαίτερη βραδύτητα λόγω: 

α)   Υπερβολικών υποχρεώσεων ένεκα συµµετοχής τους σε άλλες δράσεις που 

βρίσκονται σε εξέλιξη. 

β)   Μη επαρκούς γνώσης κατανόησης των χαρακτηριστικών του ΕΠ της ΚτΠ. 

γ)  Αµέλειας / αδράνειας καθώς και έλλειψης στοιχείων που απαιτούσε το 

ερωτηµατολόγιο. 

44..  ΣΣττααττιισσττιικκήή  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  ττωωνν  εερρωωττηηµµααττοολλοογγίίωωνν  κκααιι  ππααρροουυσσίίαασσηη  

Η κωδικοποίηση των δεδοµένων και η στατιστική επεξεργασία έγινε µε χρήση του 

στατιστικού πακέτου για τις κοινωνικές επιστήµες SPSS (SPSS, 1986). Η ανάλυση 

των δεδοµένων διαρθρώνεται έτσι ώστε να µπορεί εύκολα να γίνει σύγκριση και 

συσχέτιση. Παρουσιάζονται πίνακες κατανοµής συχνοτήτων και σχολιασµός των 

βασικών µεταβλητών για κάθε µία από τις έξι κατηγορίες του ευρύτερου δηµόσιου 

τοµέα στην Π∆Μ. 

 

4.1. Περιφερειακή ∆ιοίκηση  

Ανθρώπινο δυναµικό 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των σχετικών στοιχείων της Περιφέρειας, το 

ποσοστό όλων των κατηγοριών των υπαλλήλων µε γνώση Η/Υ ανέρχεται σε 14,5%. 

Το ποσοστό των πτυχιούχων πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) και τεχνολογικής 

εκπαίδευσης (ΤΕ) (28,4% και 17,6% αντίστοιχα) που γνωρίζει νέες τεχνολογίες 
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είναι χαµηλό, από τους απόφοιτους της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (∆Ε) γνωρίζει 

Η/Υ ποσοστό 10,1%, ενώ από τους τελειόφοιτους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

(ΥΕ) κανένας. Οι περισσότεροι υπάλληλοι που χρησιµοποιούν σήµερα Η/Υ δεν 

έχουν επιµορφωθεί, αλλά έµαθαν τη χρήση των Η/Υ από προσωπικό ενδιαφέρον. 

Σχετική επιµόρφωση έγινε κυρίως σε νεοδιοριζόµενους υπαλλήλους µε την 

εισαγωγική τους εκπαίδευση. Στα γραφήµατα 1, 2 και 3 παριστάνεται η υφιστάµενη 

κατάσταση.  
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Τεχνολογικός εξοπλισµός 

H έρευνα κατέληξε σε σχέση µε τις υλικές και άϋλες υποδοµές της Περιφέρειας στις 

ακόλουθες διαπιστώσεις: 
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• Η πλειοψηφία των διευθύνσεων διαθέτει τηλεφωνικό 

κέντρο. 

• Οι περισσότερες διευθύνσεις δε διαθέτουν σύνδεση µε 

το διαδίκτυο ούτε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Αναλυτικά 

το 31,8% των υπηρεσιών είναι συνδεδεµένες στο 

διαδίκτυο, ενώ µόνο στο 9,1% λειτουργεί ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο. 

• Η Περιφέρεια δε διαθέτει ιστοχώρο (web site). 

• Πολλοί από τους υπολογιστές που υπάρχουν είναι 

παλαιάς τεχνολογίας (Pentium IV 3%, Pentium II-III    

75% και οι υπόλοιποι παλαιότερου τύπου).  

• Ως λειτουργικό σύστηµα χρησιµοποιούνται κατά βάση τα 

Windows 95 ή τα Windows 98. 

• Ο αριθµός των εκτυπωτών είναι µεγάλος λόγω έλλειψης 

δικτύου στα περισσότερα κτίρια, γεγονός που δεν 

επιτρέπει να υπάρχουν κοινόχρηστοι εκτυπωτές. 

• Σχεδόν κάθε διεύθυνση διαθέτει τουλάχιστον ένα 

φωτοτυπικό µηχάνηµα. 

• Υπάρχουν ελάχιστοι scanners σε όλες τις Υπηρεσίες 

της Περιφέρειας. 

• Οι περισσότερες Υπηρεσίες διαθέτουν φαξ.  

• Υπάρχει µόνο ένας Η/Υ µε σύστηµα τηλεδιάσκεψης 

εγκατεστηµένος στο Τµήµα ΠΑΜ – ΠΣΕΑ Πολιτικής 

Προστασίας. 
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• Μόνο ένα κτίριο από τα πολλά της Περιφέρειας έχει 

εγκατεστηµένο δίκτυο υπολογιστών, το οποίο όµως δεν 

λειτουργεί σε όλο του το εύρος. 

• Συνολικά υπάρχουν 82 υπολογιστές, από τους οποίους 

οι 19 είναι παλαιάς τεχνολογίας ενώ ο αριθµός των 

υπαλλήλων που έχουν γνώση Η/Υ είναι 63. Κατά 

συνέπεια οι περισσότεροι υπάλληλοι που γνωρίζουν Η/Υ 

έχουν διαθέσιµο υπολογιστή στην εργασία τους. 

• Σε γενικές γραµµές ο αριθµός των Η/Υ σε σχέση µε τον 

αριθµό των υπαλλήλων που γνωρίζουν να χρησιµοποιούν 

υπολογιστή είναι ικανοποιητικός. Υπάρχει όµως µεγάλη 

έλλειψη τηλεπικοινωνιακής υποδοµής και δικτύων 

υπολογιστών. 

 

4.2. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση  

Σε γενικές γραµµές διαπιστώνεται η ικανοποίηση των υπηρεσιών των Νοµαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων (ΝΑ) σε σχέση µε τις υπηρεσίες που προσφέρει ο ΟΤΕ τόσο ως 

προς την ταχύτητα, όσο και ως προς την ποιότητά τους. Ιδιαίτερα θετικά 

αξιολογείται και η ταχύτητα και η επάρκεια µε την οποία ο Οργανισµός 

ανταποκρίνεται στα αιτήµατα για χορήγηση τηλεφωνικών συνδέσεων, συνδέσεων 

internet και λοιπών υπηρεσιών. 

Ανθρώπινο δυναµικό 

Από το σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων το ποσοστό που γνωρίζει και 

χειρίζεται Η/Υ ανά Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (ΝΑ) ανέρχεται: 
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• στη ΝΑ Κοζάνης σε 20,4% 

• στη ΝΑ Γρεβενών σε 34,1% 

• στη ΝΑ Καστοριάς σε 36,6% 

• στη ΝΑ Φλώρινας σε 19% 

 
Προβλήµατα – Αδυναµίες 

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι το προσωπικό που υπηρετεί στις 

τέσσερις ΝΑ δεν αγγίζει το 50% των οργανικών θέσεων, µε αποτέλεσµα η 

στελέχωση των υπηρεσιών να είναι ελλιπής και να µη µπορούν να ανταποκριθούν 

πλήρως στα αντικείµενα της αρµοδιότητάς τους . 

Το ποσοστό πτυχιούχων (ΠΕ & ΤΕ) προς τους µη πτυχιούχους (∆Ε & ΥΕ) τόσο στο 

σύνολο των προβλεποµένων οργανικών θέσεων, όσο και στο σύνολο των 

υπηρετούντων υπαλλήλων είναι µικρό, µόλις 42,69%. Εξειδικευµένες ειδικότητες µε 

πρόσθετα προσόντα δεν υφίστανται µεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων, παρ΄ 

όλο ότι αυτές προβλέπονται στους οργανισµούς . 

Το ανθρώπινο δυναµικό που υπηρετεί στις υπηρεσίες των ΝΑ είναι σε χαµηλά 

επίπεδα εκπαιδευµένο στις νέες τεχνολογίες και στις νέες µεθόδους διοίκησης. Το 

µεγαλύτερο ποσοστό γνώσης στον χειρισµό Η/Υ είναι 36,6% (ΝΑ Καστοριάς) και το 

µικρότερο είναι 19% (ΝΑ Φλώρινας). Βέβαια η γνώση εκµάθησης Η/Υ στηρίζεται 

περισσότερο στις φιλότιµες προσπάθειες των υπαλλήλων, οι οποίοι έµαθαν να τον 

χρησιµοποιούν κυρίως από προσωπικό ενδιαφέρον. Στα γραφήµατα 4 και 5 

παριστάνονται τα ποσοστά και οι µέσοι αριθµοί υπαλλήλων των ΝΑ µε θέση Η/Υ 

(48 στους 162 ή ποσοστό 29%). 

Γράφηµα 4. Ποσοστό υπαλλήλων των ΝΑ µε θέση Η/Υ 
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 Γράφηµα 5. Μέσος αριθµός υπαλλήλων των ΝΑ της Π∆Μ 

 
∆ικτύωση 

Από την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στις ΝΑ της Π∆Μ διαπιστώνεται 

ότι η ΝΑ Κοζάνης µε την ολοκλήρωση του έργου «∆ίκτυο δεδοµένων», µε το οποίο 
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έχουν διασυνδεθεί µεταξύ τους όλες οι δηµοτικές αρχές αλλά και οι διάφορες 

υπηρεσίες, έχει δηµιουργήσει µία σοβαρή υποδοµή, ενώ στις άλλες τρεις ΝΑ της 

Π∆Μ δεν ισχύει κάτι τέτοιο. 

Η σύνδεση στο διαδίκτυο των ΝΑ της Π∆Μ γίνεται κυρίως µέσω του τηλεφωνικού 

δικτύου µε τη χρησιµοποίηση modems ή µε γραµµές ISDN (64 Kbps, 128 Kbps). 

Σηµειώνεται ότι η ΝΑ Κοζάνης χρησιµοποιεί µισθωµένη γραµµή (leased line) στα 

256 Kbps για την πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
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 Γράφηµα 6. ∆ιασύνδεση στο διαδίκτυο των ΝΑ της Π∆Μ 

Όσον αφορά στη δικτύωση των ΝΑ µε άλλους φορείς, πλην της ΝΑ Κοζάνης, οι 

υπόλοιπες εµφανίζουν υστέρηση στης δικτύωσή τους µε την Περιφέρεια ∆υτικής 

Μακεδονίας. Η πλήρης απουσία δικτύωσης των τριών ΝΑ προξενεί σε ότι αφορά 

στην εξυπηρέτηση του πολίτη ακόµα µεγαλύτερα προβλήµατα σε σχέση µε την 

αντίστοιχη ανυπαρξία σύνδεσης ΟΤΑ και Νοµαρχίας. Τούτο οφείλεται στο γεγονός 

ότι στις ΝΑ υπάρχουν υπηρεσίες κατεξοχήν κρατικού χαρακτήρα, εποπτευόµενες 

από την Περιφέρεια. 

Τεχνολογικός εξοπλισµός 

Σχετικά µε τον τεχνολογικό εξοπλισµό, οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις βρίσκονται 

σε αρκετά καλό επίπεδο. Από τη στατιστική επεξεργασία των σχετικών απαντήσεων 

προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις: 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

[ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΚΑΣ] Σελ. 266/266   

• Τηλεφωνικό κέντρο διαθέτει µόνο το 75%, ενώ σύνδεση 

µε γραµµές ISDN διαθέτουν όλες οι ΝΑ, εκτός από 

αυτήν της Φλώρινας.   

• Πρόσβαση στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

(e-mail) έχουν όλες οι ΝΑ, ενώ ηλεκτρονική διεύθυνση 

(web site) µε ιστοσελίδα έχουν µόνο οι ΝΑ Κοζάνης 

και Γρεβενών. 

• Σύστηµα τηλεδιάσκεψης υπάρχει µόνο στη ΝΑ Κοζάνης. 

• Λειτουργούν τοπικά δίκτυα µε µερική δικτύωση των 

Η/Υ. 

• Ειδικά η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης εκτός του 

τοπικού δικτύου έχει εγκαταστήσει δίκτυο 

επικοινωνίας µε τους ∆ήµους, την ΤΕ∆Κ και την 

Περιφέρεια . 

 

Εξοπλισµός πληροφορικής  

Ο εξοπλισµός πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων κρίνεται σχετικά 

ικανοποιητικός, αν και είναι διάχυτη η εκτίµηση των υπηρεσιακών παραγόντων ότι 

απαιτείται η αναβάθµιση των υπολογιστών και η αντικατάσταση όσων είναι παλαιάς 

τεχνολογίας ώστε να καταστεί δυνατή (µετά και την απόκτηση και άλλων νέων 

υπολογιστών) η οµαλή δικτύωσή τους. 

Οι σταθµοί εργασίας που αναφέρονται από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις είναι 

108 στη ΝΑ Κοζάνης, 45 στη ΝΑ Γρεβενών, 47 στη ΝΑ Καστοριάς και 33 στη ΝΑ 

Φλώρινας. 

Όλες οι ΝΑ διαθέτουν εφαρµογές λογισµικού για την εξυπηρέτησή της. Οι 

εφαρµογές αυτές καλύπτουν κυρίως το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, την οικονοµική 

διαχείριση και τη µισθοδοσία. 

Υποστήριξη των Υποδοµών ΤΠΕ 
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Σε ότι αφορά στην ύπαρξη προσωπικού µηχανογραφικής υποστήριξης η κατάσταση 

είναι µάλλον µεταβατική, αφού τα επόµενα χρόνια (έως το 2006) αναµένεται 

αναβάθµιση του προσωπικού µε νέες προσλήψεις πτυχιούχων πανεπιστηµιακής και 

τεχνολογικής εκπαίδευσης. Η µηχανογραφική υποστήριξη των υποδοµών ΤΠΕ αυτή 

τη στιγµή παρέχεται από εξειδικευµένο προσωπικό πληροφορικής ως εξής: ΝΑ 

Γρεβενών 3 άτοµα, ΝΑ Καστοριάς 5, ΝΑ Κοζάνης 9 και ΝΑ Φλώρινας 6 άτοµα. 

 

4.3. Οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης  

Ανθρώπινο δυναµικό 

Συνολικά στους ∆ήµους και τις Κοινότητες της Π∆Μ η αναλογία των πτυχιούχων 

υπαλλήλων (ΠΕ και ΤΕ) που υπηρετούν προς τους µη πτυχιούχους (∆Ε και ΥΕ) είναι 

περίπου 1:3 (ποσοστό 24,61% των ΠΕ και ΤΕ, έναντι 75,38% των ∆Ε και ΥΕ). 

Αναφορικά µε τη γνώση χειρισµού Η/Υ µόνο στους ΟΤΑ του νοµού Γρεβενών η 

πλειοψηφία απαντά θετικά (51%), ενώ ακολουθούν οι νοµοί Καστοριάς (48%), 

Κοζάνης (41%) και Φλώρινας (35%). Συνολικά από τους υπαλλήλους που 

υπηρετούν στους ΟΤΑ γνώση χειρισµού Η/Υ κατά µέσο όρο έχουν: 

• στην κατηγορία ΠΕ ποσοστό 92,85% 

• στην κατηγορία ΤΕ ποσοστό 76,38% 

• στην κατηγορία ∆Ε ποσοστό 38,78% 

• στην κατηγορία ΥΕ ποσοστό 0,85% 

 
Προβλήµατα – Αδυναµίες   

Ως το κυριότερο πρόβληµα αναφέρεται από τους ίδιους τους ∆ήµους και Κοινότητες 

η έλλειψη προσωπικού, µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να ανταποκριθούν στις 

αρµοδιότητές τους. Στις υπηρεσίες αυτές το ανθρώπινο δυναµικό που υπηρετεί 

καλύπτει το 51% των προβλεπόµενων οργανικών θέσεων, ποσοστό κάλυψης που 

κρίνεται χαµηλό.  

Η έλλειψη αυτή εµφανίζεται κυρίως σε εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό µε 

κατάλληλες τεχνολογικές γνώσεις, ενώ από τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους 
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ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση Η/Υ. Στους ΠΕ και ΤΕ τα 

ποσοστά γνώσης Η/Υ είναι αρκετά αυξηµένα, ενώ πολύ µικρότερο είναι το ποσοστό 

στους ∆Ε και µηδενικό στους ΥΕ. 

Η αναλογία πτυχιούχων προς µη πτυχιούχους είναι αρκετά µικρή (1:3), ενώ 

υπάρχουν δήµοι που δε διαθέτουν βασικές ειδικότητες επιστηµονικού προσωπικού 

(π.χ. πολιτικό µηχανικό).  

 

Τεχνολογικός εξοπλισµός 

Η επικοινωνιακή υποδοµή των ΟΤΑ ανά νοµό της ∆υτικής Μακεδονίας συνοψίζεται 

στον πίνακα 1. 

Πίνακας 1.Επικοινωνιακή υποδοµή των ΟΤΑ της Π∆Μ (%) 

ОТЕ Νοµών, % Τηλεφ. κέντρο ISDN Internet Web site E-mail 

Γρεβενών 31 23 38 8 31 

Καστοριάς  92 16 58 17 50 

Κοζάνης  94 13 100 19 100 

Φλώρινας  50 40 90 30 90 

 

∆ίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών διαθέτει το 45% των ΟΤΑ (Ν. Γρεβενών 23%, 

Ν. Καστοριάς 58%, Ν. Κοζάνης 69%, Ν. Φλώρινας 30%), ενώ οι υπόλοιποι 

βρίσκονται στο στάδιο εγκατάστασης. Στο µεγαλύτερο ποσοστό των ΟΤΑ έχουν 

αναπτυχθεί τοπικές βάσεις δεδοµένων. Η χρήση εξωτερικών βάσεων δεδοµένων 

είναι σχεδόν µηδενική. Τέλος στο 31,75% των ΟΤΑ το πρωτόκολλο τηρείται 

ηλεκτρονικά, ενώ αρκετοί βρίσκονται στο στάδιο αγοράς και εγκατάστασης του 

κατάλληλου λογισµικού. 

 

4.4. Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου  

Στα ΝΠ∆∆ ανήκουν οι ακόλουθοι φορείς: δηµοτικές επιχειρήσεις ΟΤΑ A’ βαθµού, 

Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ∆ήµων, δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης 

και αποχέτευσης, δηµοτικά ωδεία, δηµοτικές βιβλιοθήκες, το Ινστιτούτο Βιβλίου και 
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Ανάγνωσης (ΙΝΒΑ) καθώς και τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων 

(ΚΑΠΗ). 

Από την έρευνα πεδίου για τα ΝΠ∆∆ της ∆υτικής Μακεδονίας προέκυψαν οι εξής 

διαπιστώσεις: 

α)  ∆ικτύωση: ∆ικτυακή υποδοµή έχουν οι δηµοτικές επιχειρήσεις των µεγάλων 

δήµων της Π∆Μ κυρίως της Κοζάνης και της Πτολεµαΐδας.  

β)  Πληροφοριακή υποδοµή: Ο αριθµός Η/Υ και περιφερειακών των ΝΠ∆∆ είναι 

µικρός και χρησιµοποιούνται  για απλές εφαρµογές. Τα ΚΑΠΗ που συµµετείχαν 

στην έρευνα πεδίου δε διαθέτουν καµία σχετική  υποδοµή. 

γ)  Εφαρµογές λογισµικού: Οι ευρύτερα χρησιµοποιούµενες εφαρµογές από τα 

ΝΠ∆∆ της Π∆Μ είναι οι εξής: εξυπηρέτηση ειδικών-ευπαθών οµάδων του 

πληθυσµού, διαχείριση βιβλιοθήκης, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, εφαρµογές 

προγραµµατισµού και παρακολούθησης πορείας έργων καθώς και τεχνικό 

λογισµικό. 

Ανθρώπινο ∆υναµικό  

Η έρευνα έδειξε ότι ο µέσος αριθµός υπαλλήλων των ΝΠ∆∆ µε ευχέρεια χρήσης των 

ΤΠΕ κρίνεται στο σύνολο της Π∆Μ ικανοποιητικός για τις κατηγορίες υπαλλήλων ΠΕ 

και ΤΕ. 

 

4.5. Εκπαίδευση  

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται η διοικητική διάρθρωση των δηµοσίων 

εκπαιδευτικών δοµών της Π∆Μ, οι υποδοµές σε ΤΠΕ και η δικτύωση σε υπάρχοντα 

εκπαιδευτικά δίκτυα, στην πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και ανώτατη εκπαίδευση. 

Πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

Ο πίνακας 2 περιλαµβάνει τους αριθµούς των σχολικών και διοικητικών µονάδων 

όλων των τύπων που έχουν συνδεθεί µε το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο.   

Πίνακας 2. Σχολικές και διοικητικές µονάδες ΠΕ και ∆Ε της Π∆Μ ανά νοµό 
 που είναι συνδεδεµένες µε το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο 
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ΝΟΜΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
Νηπιαγωγεία 0 0 0 0 
∆ηµοτικά 20 3 1 1 
Γυµνάσια 38 27 6 17 
Λύκεια 14 8 4 5 
ΤΕΕ 9 2 2 3 
ΣΕΚ 2 2 0 1 
ΚΕΣΥΠ 2 2 2 3 
Σχολικές Βιβλιοθήκες 1 1 0 5 
ΙΕΚ 2 1 1 1 
∆ιοικητικές Μονάδες 5 1 1 1 
Πηγή: http://www.sch.gr 

 
Ανώτατη Εκπαίδευση 

Στην Π∆Μ εδρεύει ένα τµήµα του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (το 

τµήµα Μηχανικών ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων) και το ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας.   

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης  

Ο προβλεπόµενος αριθµός προσωπικού για το µοναδικό υπάρχον τµήµα είναι 43 

άτοµα. Η πραγµατική υφιστάµενη στελέχωση είναι µόλις 17 άτοµα (ποσοστό 

39,5%). Όλοι όσοι στελεχώνουν το τµήµα έχουν θέση Η/Υ (ποσοστό 100%). Στο 

σύνολό τους τα άτοµα που εργάζονται έχουν ευχέρεια χρήσης Η/Υ καθώς και 

δεξιότητες σχετικές µε τις ΤΠΕ 

Το τµήµα είναι συνδεδεµένο στο διαδίκτυο (µισθωµένη γραµµή µε ταχύτητα 128 

Kbps). Χρησιµοποιεί το internet για ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, για µεταφορά 

αρχείων και για ‘πλοήγηση’. Ακόµη διαθέτει δίκτυο µε το οποίο επιτυγχάνεται η 

διασύνδεση των υπολογιστών µέσα στο τµήµα. 

ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας  

Το ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας εδρεύει στην Κοζάνη και έχει τρία παραρτήµατα στη 

Φλώρινα, στην Καστοριά και στα Γρεβενά. Ο αριθµός αλλά και οι τύποι των Η/Υ 

(Pentium II,III και IV) που είναι εγκατεστηµένοι παρουσιάζουν µεγαλύτερο 

ποσοστό πληρότητας σε σχέση µε τους άλλους φορείς που εξετάσθηκαν από την 

έρευνα πεδίου. Ως προς τη γνώση χρήσης των Η/Υ, τα ποσοστά των υπαλλήλων 
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είναι σαφώς ανώτερα από κάθε άλλο φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

Συγκεκριµένα στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε τα ποσοστά αγγίζουν το 100 %.  

Κλείνοντας την αναφορά στον τοµέα της εκπαίδευσης στην Π∆Μ, συµπεραίνεται ότι 

το ανθρώπινο δυναµικό τους (δάσκαλοι, καθηγητές, µέλη εκπαιδευτικού και 

ερευνητικού προσωπικού, αλλά και διοικητικό προσωπικό) υπερτερούν σαφώς του 

προσωπικού των άλλων φορέων σε γνώσεις νέων τεχνολογιών. Ωστόσο, η υποδοµή 

σε ΤΠΕ κρίνεται ικανοποιητική µόνο στην ανώτατη εκπαίδευση. 

4.6. Υγεία - Πρόνοια 

Η εισδοχή και η χρήση των ΤΠΕ στα Νοσοκοµεία και στα Κέντρα Υγείας της Π∆Μ 

αποτυπώνεται ως εξής: 

Στα Νοσοκοµεία υπάρχει µια ισχνή υπολογιστική ισχύς για εφαρµογές εξυπηρέτησης 

πολιτών και πολύ µικρός αριθµός υπαλλήλων έχει ευχέρεια ή περαιτέρω δεξιότητες 

στην χρήση Η/Υ. Στα Κέντρα Υγείας δεν υπάρχει καθόλου πληροφοριακή υποδοµή, 

το δε ανθρώπινο δυναµικό ελάχιστα γνωρίζει από τεχνολογίες της ΚτΠ. Ακολουθούν 

σχόλια και διαγράµµατα που παρουσιάζουν το βαθµό διείσδυσης των ΤΠΕ στις 

Νοσοκοµειακές Μονάδες της Περιφέρειας καθώς και στα Κέντρα Υγείας. 

Νοµαρχιακά Γενικά Νοσοκοµεία (ΝΓΝ) 

Οι απόλυτες και σχετικές συχνότητες των εργαζοµένων των ΝΓΝ. της Π∆Μ που έχουν 

θέση Η/Υ παρουσιάζονται στα ακόλουθα συσσωρευµένα ραβδογράµµατα (γραφήµατα 7 

και 8). 
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 Γράφηµα 7. Πραγµατικός αριθµός εργαζοµένων και θέσεις Η/Υ 
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 Γράφηµα 8. Πραγµατικός αριθµός εργαζοµένων και θέση Η/Υ (%) 

Παρατηρείται εµφανής δυσαναλογία ανάµεσα στον αριθµό των εργαζοµένων που 

χρησιµοποιούν Η/Υ και εκείνων που δεν χρησιµοποιούν. Ο αριθµός των 

εργαζοµένων µε θέση Η/Υ κυµαίνεται από 6% (ΝΓΝ Φλώρινας) έως 11% (ΝΓΝ 

Γρεβενών). 
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Είναι επίσης φανερή η δραµατική µείωση του µέσου αριθµού των υπαλλήλων των 

ΝΓΝ που έχουν άλλες δεξιότητες σχετικές µε την ΚτΠ σε σχέση µε αυτούς που 

απλώς χρησιµοποιούν Η/Υ. ∆ηλαδή ο αριθµός των υπαλλήλων µε ευρύτερες 

δεξιότητες γύρω από την ΚτΠ είναι ελάχιστος. 

Κέντρα Υγείας  

Ο εξοπλισµός πληροφορικής των Κέντρων Υγείας (ΚΥ) της Π∆Μ κρίνεται σχεδόν 

ανύπαρκτος. Το σύνολό τους στερούνται παντελώς υπολογιστικού εξοπλισµού πλην 

ελαχίστων εξαιρέσεων, στις οποίες η υπάρχουσα πληροφορική υποδοµή σε τεχνικό 

λογισµικό αλλά και σε λογισµικό εφαρµογών είναι ελλιπής.  

Η στελέχωση των ΚΥ σε ανθρώπινο δυναµικό κρίνεται ικανοποιητική. Ο βαθµός 

τεχνογνωσίας του προσωπικού στη χρήση Η/Υ και στις νέες τεχνολογίες είναι 

µικρός. Είναι σαφές ότι λόγω της έλλειψης υπολογιστικού εξοπλισµού δε γίνεται 

λόγος για δικτύωση των ΚΥ µε τα ΝΓΝ ή άλλους εποπτευόµενους φορείς. Κανένα 

ΚΥ της Π∆Μ δεν είναι συνδεδεµένο στο διαδίκτυο. 

55..  ΕΕυυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηη  κκααιι  χχρρήήσσηη  ττωωνν  ΤΤΠΠΕΕ  

Η εµπιστοσύνη της κοινωνίας του δηµόσιου τοµέα της Περιφέρειας ∆υτικής 

Μακεδονίας στις ΤΠΕ φαίνεται να βρίσκεται σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Υπάρχει η 

άποψη ότι οι ΤΠΕ είναι σε θέση να προσφέρουν γενικά πολλές νέες δυνατότητες, 

κυρίως στο προσωπικό του δηµόσιου τοµέα που χαρακτηρίζονται από σχετικά 

υψηλό εισόδηµα και επίπεδο µόρφωσης. 

Αυτοί που δεν εµπιστεύονται ιδιαίτερα τις ΤΠΕ χαρακτηρίζονται από χαµηλό σχετικά 

επίπεδο µόρφωσης, πράγµα που σηµαίνει ότι η άποψή τους βασίζεται περισσότερο 

σε άγνοια. Καταγράφεται επίσης κάποια δυσπιστία για τη χρήση των ΤΠΕ από τους 

δηµόσιους φορείς, η οποία πιθανώς οφείλεται σε αρνητικές εµπειρίες από την 

επαφή µε µηχανογραφηµένες δηµόσιες υπηρεσίες. 

Αξιοσηµείωτα είναι τα συµπεράσµατα πανελλαδικής έρευνας που πραγµατοποιήθηκε 

σχεδόν την ίδια περίοδο από το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ) και 

αφορούσε στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και internet στην Ελλάδα (Εθνικό 

∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, 2002). Η έρευνα καταγράφει βέβαια το σύνολο 

της επικράτειας και όχι µόνο το δηµόσιο τοµέα, ωστόσο οι τάσεις που 

αποτυπώνονται συµπίπτουν σε µεγάλο βαθµό µε τα αποτελέσµατα της παρούσας 
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έρευνας. Στο γράφηµα 9 εµφανίζεται η χρήση Η/Υ και Ιnternet στις γεωγραφικές 

περιφέρειες της χώρας , αλλά και ο εθνικός µέσος όρος. 

 

 

Γράφηµα 9. Χρήση Η/Υ και Internet κατά γεωγραφική περιοχή 

Το κυριότερο συµπέρασµα που προκύπτει από την έρευνα του Ε∆ΕΤ είναι η 

µεγάλη διαφοροποίηση στα ποσοστά χρήσης H/Y και internet µεταξύ των 

διαφόρων γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδας. Ο πίνακες 3 δείχνει ότι τα 

ποσοστά χρήσης Η/Υ και internet της Π∆Μ υστερούν σηµαντικά του εθνικού 

µέσου όρου. Όσον αφορά στην πρόθεση για χρήση ΤΠΕ η εικόνα είναι ακόµη 

δυσµενέστερη (βλ. πίνακα 4).  

 
 Πίνακας 3. Σύγκριση της Π∆Μ µε τον εθνικό µέσο όρο στη χρήση Η/Υ και Ιnternet 

 Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας Εθνικός µέσος όρος  
Κάτοχοι προσωπικού Η/Υ 27% 34% 
Σύνδεση Internet 14% 15% 

 

 

3%

4%

5%

6%

6%

8%

8%

8%

9%

10%

10%

12%

13%

13%

14%

15%

15%

20%

25%

33%

13%

10%

11%

17%

12%

16%

13%

13%

14%

17%

20%

25%

24%

23%

28%

20%

30%

31%

42%

39%

6,1%

7,4%

6,3%

7,4%

10,3%

5,7%

3,7%

3,2%

2,1%

5,8%

4,6%

4,2%

6,2%

3,9%

3,7%

6,6%

3,9%

7,2%

1,7%

Στερεά Ελλάδα

∆υτική Ελλάδα

Πελοπόννησος 
Θεσσαλία 

Κεντρική Μακεδονία 
Κρήτη

Ήπειρο

∆υτική Μακεδονία 
Νησιά Ιονίου 

Αν. Μακεδονία Θράκη 
Μέσος Όρος

Νησιά Αιγαίου 
Πειραιάς

∆. Αττική 
Λοιποί ∆ήµοι Θεσσαλονίκης 

Υπ. Αττικής 
ΝΑ Αττική 

∆ήµος Θεσσαλονίκης 
∆ήµος Αθηναίων 

Β. Αττική 

Χρήση Internet Χρήση H/Y % στο ∆είγµα



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

[ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΚΑΣ] Σελ. 275/275   

Πίνακας 4. Σύγκριση της Π∆Μ µε τον εθνικό µέσο όρο ως προς την πρόθεση χρήσης Η/Υ και Ιnternet 
 Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας Εθνικός µέσος όρος 
Κάτοχοι προσωπικού Η/Υ 5% 13% 
Σύνδεση Internet 5% 9% 
 

Συµπερασµατικά η Π∆Μ υπολείπεται του µέσου όρου της χώρας και βρίσκεται 

στις τελευταίες θέσεις τόσο στη χρήση, όσο και στην πρόθεση χρήσης των Η/Υ 

και του διαδικτύου, γεγονός το οποίο να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασµό 

δράσεων ΤΠΕ στα πλαίσια του ΕΠ για την ΚτΠ (Καρούνος, 2002). 

 

66..  ΣΣυυννθθεεττιικκήή  δδιιάάγγννωωσσηη  

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να συνοψίσει τα προηγούµενα ευρήµατα ώστε 

µέσα από την ανάλυση και αξιολόγησή τους να προκύψουν συνθετικά 

συµπεράσµατα που θα καθορίσουν το είδος των στρατηγικών αξόνων της 

Περιφέρειας για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΑΝΚΟ, 2002β). 

Η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασµού, η οποία αποτυπώνεται σχηµατικά στο 

γράφηµα 10, καθορίζεται από την ακόλουθη σειρά λογικών βηµάτων:  

1. Την αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης στην Π∆Μ στον τοµέα της 

ενσωµάτωσης των Νέων Τεχνολογιών µέσα από τη διάγνωση των δυνατών και 

αδύνατων σηµείων της Περιφέρειας σε αυτό τον τοµέα.  

2. Την ενσωµάτωση των αναπτυξιακών στόχων περιφερειακής ανάπτυξης για την 

προγραµµατική περίοδο 2000-2006 όπως έχουν ήδη διατυπωθεί από την 

Περιφέρεια στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Οι στρατηγικοί αυτοί 

στόχοι που αποτελούν την υιοθετηθείσα πολιτική ανάπτυξης της Περιφέρειας 

θα πρέπει να εξυπηρετηθούν µε τη µορφή είτε της συνέργιας είτε της 

συµπληρωµατικότητας και από τους στόχους του επιχειρησιακού σχεδιασµού 

για την ΚτΠ.  

3. Την αξιολόγηση των ευρηµάτων του εξωτερικού περιβάλλοντος που 

καθορίζουν τόσο το πλαίσιο στο οποίο µπορεί να κινηθεί το ΕΠ της ΚτΠ όσο 

και τις οριζόντιες παρεµβάσεις και έργα που θα πραγµατοποιηθούν στην 

Περιφέρεια.        
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Γράφηµα 10. Τα ευρήµατα της αξιολόγησης ως συνιστώσα για τη χάραξη 
των στρατηγικών αξ΄νων στο ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας για την 

Π∆Μ 
 

Ακολουθεί η αξιολόγηση της Π∆Μ στα ζητήµατα που σχετίζονται µε τον τοµέα των 

ΤΠΕ, προκειµένου να προσδιορισθεί ο κεντρικός και οι ειδικοί στόχοι του 

Επιχειρησιακού Σχεδίου ώστε να καταρτισθεί το Πρόγραµµα Ανάπτυξης του τοµέα. 

Η αξιολόγηση και καταγραφή που ακολουθούν στηρίζονται στην προηγηθείσα 

ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και στηρίζουν µε την έννοια αυτή την 

υιοθέτηση της κατάλληλης στρατηγικής (Καλογήρου, 2003). 

∆υνατά Σηµεία  

• Ύπαρξη σηµαντικών φορέων γνώσης για παραγωγή και 

διάθεση τεχνογνωσίας (κυρίαρχο ρόλο το ΤΕΙ ∆υτικής 

Μακεδονίας). 

• Ικανοποιητική διείσδυση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

• Ικανοποιητικές τηλεπικοινωνιακές υποδοµές. 

• Ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστηµίου ∆υτικής 

Μακεδονίας (µε την προϋπόθεση ότι θα λειτουργήσουν 

το ταχύτερο δυνατό και άλλα τµήµατα). 

Κεντρικοί Αναπτυξιακοί 
Στόχοι της Περιφέρειας 

Ευρήµατα Αξιολόγησης
Υφιστάµενης 

Κατάστασης στον 
Τοµέα των ΤΠΕ 

Ευρήµατα Εξωτερικού 
Περιβάλλοντος 

 
∆ιαφαινόµενοι Στρατηγικοί Άξονες της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας 
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Αδυναµίες  

• Χαµηλά σχετικά επίπεδα χρήσης ΤΠΕ από την 

Περιφερειακή ∆ιοίκηση 

• Χαµηλά επίπεδα χρήσης ΤΠΕ από τους εργαζόµενους στις 

ΝΑ (µε εξαίρεση τη ΝΑ Κοζάνης) 

• Χαµηλά επίπεδα, µε αυξητική τάση, στη χρήση ΤΠΕ από 

τους ΟΤΑ Α’ βαθµού 

• Έλλειψη διασύνδεσης µεταξύ των φορέων δηµοσίου 

ενδιαφέροντος που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του 

πολίτη (πλην του Ν. Κοζάνης) 

• Μικρή χρήση ΤΠΕ από τις µονάδες υγείας και πρόνοιας  

Με βάση τα δυνατά σηµεία και τις αδυναµίες της Π∆Μ στη χρήση και ανάπτυξη των 

ΤΠΕ, προκύπτουν, σε σχέση µε το εξωτερικό περιβάλλον, οι παρακάτω ευκαιρίες 

και απειλές: 

Ευκαιρίες 

• Παραγωγή και διάθεση τεχνογνωσίας στις ΤΠΕ τόσο στον 

εσωτερικό της χώρας όσο και στα Βαλκάνια 

• Περαιτέρω βελτίωση της χρήσης των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση και παράλληλη επιµόρφωση 

• Εξυπηρέτηση του πολίτη µε την εφαρµογή και οριζόντια 

ανάπτυξη ΤΠΕ µε βάση την υφιστάµενη τηλεπικοινωνιακή 

υποδοµή (δικτύωση, στήριξη αποµακρυσµένων περιοχών 

κλπ) 

• Εξυπηρέτηση του πολίτη µε την επέκταση επιτυχηµένων 

εφαρµογών στη δηµόσια διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση 

(εσωτερική οργάνωση φορέων, διασύνδεση κλπ) 
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Απειλές  

• Στασιµότητα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του 

πολίτη λόγω πιθανής αδυναµίας εισαγωγής και 

εφαρµογής ΤΠΕ προς όφελος της καθηµερινότητάς του  

• Χαµηλή ανταγωνιστικότητα των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων και της τοπικής οικονοµίας λόγω 

ολιγωρίας στη χρήση ΤΠΕ 

• Πιθανή περιθωριοποίηση Κοινωνικών Οµάδων λόγω 

χαµηλής χρήσης ΤΠΕ προσδίδει την έννοια του 

κατεπείγοντος στις δράσεις ευαισθητοποίησης και 

πληροφόρησης 

 
Η έρευνα αυτή για την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης στον ευρύτερο 

∆ηµόσιο Τοµέα της ∆υτικής Μακεδονίας επιχειρήθηκε µέσω στατιστικής ανάλυσης 

δεδοµένων έρευνας πεδίου µε χρήση ερωτηµατολογίου και στατιστικής ανάλυσης 

των απαντήσεων που συλλέχθηκαν. Πιστεύουµε ότι µπορεί να συνεισφέρει 

ουσιαστικά στη χάραξη της στρατηγικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας στον 

∆ηµόσιο Τοµέα της Περιφέρειας της ∆υτικής Μακεδονίας, αλλά και να αποτελέσει 

έναυσµα για τη διεξαγωγή παρεµφερών µελετών σε άλλες ελληνικές περιφέρειες.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

ΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  --  ΘΘΕΕΩΩΡΡΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΑΑΘΘΡΡΟΟ    

Βασικές Έννοιες και Τεχνικοί Όροι (σύµφωνα µε το Best Practices Guide της 

Επιτροπής Ηλεκτρονικού Εµπορίου του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδας 

[ΣΕΠΕ])  

Αγγλικός Όρος Ελληνικός Όρος Περιγραφή 

authentication επικύρωση 
αυθεντικότητας 

Είναι η µέθοδος µε την οποία ένας χρήστης αναγνωρίζεται 
από ένα υπολογιστικό σύστηµα ως αυθεντικός 

Certification 
Authority (CA) 

Αρχή 
Πιστοποίησης 

Ένας κοινά αποδεκτός οργανισµός ο οποίος µπορεί να 
πιστοποιήσει τη ταυτότητα ενός χρήστη, µίας εταιρείας ή 
άλλου οργανισµού. Η Αρχή Πιστοποίησης έχει στη κατοχή 
της αντίγραφα από τα δηµόσια κλειδιά αυτών που 
πιστοποιεί, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτά όποιοι 
θα ήθελαν να στείλουν ένα ηλεκτρονικά κρυπτογραφηµένο 
µήνυµα σε αυτούς. 

cookies  

Ένα αρχείο το οποίο αποθηκεύουν οι Web Server στον 
υπολογιστή του χρήστη. Το αρχείο αυτό χρησιµοποιείται 
για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά µε το χρήστη, 
ώστε να είναι διαθέσιµες την επόµενη φορά που θα 
συνδεθεί στον Web Server. Μία άλλη χρήση είναι για την 
αποθήκευση των λεπτοµερειών των ενδιάµεσων σταδίων, 
καθώς ένας χρήστης κινείται από σελίδα σε σελίδα. 

CRM (Customer 
Relationship 
Management ) 

∆ιαχείριση 
Σχέσεων Πελατών 

Ένα σύνολο µεθοδολογιών, λογισµικού και εφαρµογών 
που χρησιµοποιούνται για στην βέλτιστη διαχείριση των 
πελατών (καταναλωτές ή επιχειρήσεις), συγκεντρώνοντας 
όσο το δυνατό µεγαλύτερη πληροφορία σχετικά µε αυτούς 
και διαχειρίζοντάς την έτσι ώστε να:  
 Προβλέπονται κατά το δυνατό οι ανάγκες τους 
 Να προσεγγίζονται µε προσωποποιηµένο marketing και 
εξυπηρέτηση 
 Να επιτευχθεί µεγαλύτερη εµπιστοσύνη και διατήρηση 

(loyalty) 

Cryptography, 
encryption κρυπτογραφία 

Η επιστήµη της κρυπτογράφησης δεδοµένων µε τη χρήση 
µαθηµατικών αλγορίθµων. Στο ηλεκτρονικό εµπόριο 
χρησιµοποιείται για την κρυπτογράφηση των ηλεκτρονικών 
δεδοµένων που ανταλλάσσονται για τη διεκπεραίωση µιας 
ηλεκτρονικής συναλλαγής. 
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Αγγλικός Όρος Ελληνικός Όρος Περιγραφή 

DES (Data 
Encryption 
Standard) 

 
Ένα standard για την ηλεκτρονική κρυπτογράφηση 
δεδοµένων, που αναπτύχθηκε από την κυβέρνηση των 
Ηνωµένων Πολιτειών. 

digital signatures ψηφιακές 
υπογραφές 

Μία µέθοδος µε την οποία είναι δυνατό ένα αρχείο να 
υπογράφεται ηλεκτρονικά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
µοναδικότητά του. Με την ηλεκτρονική υπογραφή είναι 
δυνατό να εκλεχθεί τόσο η αυθεντικότητα του αποστολέα, 
όσο και το αν το αρχείο έχει τροποποιηθεί κατά τη 
µεταφορά του µέσο ενός δικτύου υπολογιστών. 

Electronic 
Commerce, Internet 
Commerce 

Ηλεκτρονικό 
Εµπόριο 

Με τον όρο “Ηλεκτρονικό Εµπόριο (Electronic Commerce)” 
εννοούµε τη χρήση υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακών 
συστηµάτων και τεχνολογιών για την διεκπεραίωση µίας 
πλήρους εµπορικής συναλλαγής. Μία τέτοια τυπική 
συναλλαγή µπορεί να περιλαµβάνει: 
 την παρουσίαση των εµπορευµάτων  
 την προσέλκυση των πελατών (διαφήµιση, marketing)  
 την αλληλεπίδραση µε τον πελάτη (κατάλογοι 
εµπορευµάτων, πωλήσεις)  
 τη διεκπεραίωση παραγγελιών-πωλήσεων (καταγραφή 
παραγγελιών, πληρωµές)  
 την υποστήριξη των πελατών (after sales support, order 

tracking)  
 την επικοινωνία µε τους προµηθευτές 
Ένας πιο ειδικός όρος που έχει επικρατήσει είναι το 
“Internet Commerce” µε τον οποίο εννοούµε την χρήση του 
Internet και των τεχνολογιών που σχετίζονται µε αυτό, για 
την διεκπεραίωση µίας τυπικής εµπορικής συναλλαγής.  
Οι βασικοί µορφές του είναι : • Επιχείρηση µε Επιχείρηση 
(Business-to-Business ή Β2Β) • Επιχείρηση µε Κράτος 
(business-to-government) • Επιχείρηση µε Καταναλωτή 
(business-to-consumer ή B2C) • Καταναλωτή µε 
Καταναλωτή (consumer-to-consumer ή C2C) 

electronic mail, e-
mail 

ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο 

Μηνύµατα σε ηλεκτρονική µορφή που στέλνονται µεταξύ 
χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι όµως 
συνδεδεµένοι σε δίκτυα που επικοινωνούν µεταξύ τους. 

e-payments Ηλεκτρονικές 
Πληρωµές 

Οι Ηλεκτρονικές Πληρωµές αποτελούν το κύριο µηχανισµό 
εξάπλωσης του Ηλεκτρονικού Εµπορίου και στηρίζονται σε 
πρωτόκολλα κρυπτογραφίας, το Secure Sockets Layer 
(SSL) και το Secure Electronic Transactions (SET), τα οποία 
διασφαλίζουν την επικοινωνία και µειώνουν τις πιθανότητες 
υποκλοπών. 

e-procurement Ηλεκτρονικές 
Προµήθειες 

∆ικτυακοί χώροι όπου συνδέονται οι ενδιαφερόµενοι 
αγοραστές ζητώντας προιόντα στη µικρότερη τιµή από τους 
πωλητές. 
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Αγγλικός Όρος Ελληνικός Όρος Περιγραφή 

Hacker, cracker  
Ενας πολύ καλός γνώστης των ηλεκτρονικών και δικτυακών 
συστηµάτων που χρησιµοποιεί τις γνώσεις του για τη 
εκτέλεση εγκληµατικών-ποινικών πράξεων. 

home page Κεντρική σελίδα Είναι η πρώτη ιστοσελίδα που βλέπει ένας χρήστης όταν 
συνδέεται σε ένα Web Site. 

HTML (Hypertext 
Markup Language)  

Η βασική γλώσσα που χρησιµοποιείται για το καθορισµό 
του τρόπου µε τον οποίο θα εµφανίζονται οι πληροφορίες 
που περιέχονται στις ιστοσελίδες. 

HTTP (Hypertext 
transfer Protocol)  

Το βασικό δικτυακό πρωτόκολλο επικοινωνίας που 
χρησιµοποιείται από τον World Wide Web. Ορίζει µία 
σειρά από κανόνες για την ανταλλαγή αρχείων (κείµενα, 
γραφικά, εικόνες, ήχοι, βίντεο), ενώ µέσα σε αυτά µπορεί 
να περιλαµβάνονται και παραποµπές σε άλλα αρχεία. 

hyperlink  

Ο τρόπος µε τον οποίο είναι δυνατή η µετάβαση από µία 
ιστοσελίδα σε µία άλλη χωρίς να είναι απαραίτητη η γνώση 
της πλήρους διεύθυνσής της. Συνήθως ένα hyperlink 
παρουσιάζεται µε διαφορετικό χρώµα από το κυρίως 
κείµενο και υπογραµµισµένο. Hyperlink µπορεί να είναι 
και ένα γραφικό. 

integrity ακεραιότητα 
Στη περίπτωση επικοινωνίας µεταξύ υπολογιστών δηλώνει 
ότι, τα αρχεία που έχουν ανταλλαχθεί δεν έχουν µετατραπεί 
κατά την διάρκεια της µεταφοράς τους µέσα από το δίκτυο. 

ISP (Internet 
Service Provider) 

Παροχέας 
Υπηρεσιών Internet 

Ενας οργανισµός ή εταιρεία η οποία µπορεί να παρέχει σε 
απλούς χρήστες τη δυνατότητα να συνδεθούν στο Internet 
µε µια ανάλογη συνδροµή. Ο ISP µπορεί επίσης να 
παρέχει µισθωµένες τηλεφωνικές γραµµές για µόνιµη 
σύνδεση στο Internet (οχι dialup), τη δηµιουργία και τη 
φιλοξενία ιστοσελίδων κλπ. 

LAN (Local Area 
Network) 

∆ίκτυο Τοπικής 
Περιοχής 

Ενα σύνολο υπολογιστών και άλλων συσκευών τo οποίo 
χρησιµοποιεί ένα κοινό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο σε µία 
µικρή γεωγραφικά περιοχή και µοιράζεται τους πόρους 
ενός ή περισσοτέρων υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι 
στο δίκτυο και λειτουργούν ως διακοµιστές (servers). 

Mailing lists λίστα 
αλληλογραφίας 

Στο χώρο του Internet είναι µία λίστα από ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις (email) ατόµων µε τους οποίους είναι δυνατή η 
αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων. 

micropayment 
picopayment µικροπληρωµή 

Μια τεχνολογία ηλεκτρονικής πληρωµής µέσω του Internet, 
µε την οποία είναι δυνατό να πληρωθούν µικρά ποσά, όταν 
δεν συµφέρει η χρήση της πιστωτικής κάρτας. 

PEM (Privacy 
Enchanced Mail)  

Ενα ηλεκτρονικό ταχυδροµείο που χρησιµοποιεί 
κρυπτογράφηση για την παροχή αυξηµένης ασφάλειας.  

PGP (Pretty Good 
Privacy)  

Ενα πρόγραµµα το οποίο επιτρέπει την αποστολή και λήψη 
ηλεκτρονικών µηνυµάτων και αρχείων µε µεγάλη 
ασφάλεια. Για να επιτευχθεί αυτό χρησιµοποιείται ένας 
συνδυασµός τεχνικών κρυπτογράφησης. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11:   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

[ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΚΑΣ] Σελ. 284/284   

Αγγλικός Όρος Ελληνικός Όρος Περιγραφή 

PIN (Personal 
Identification 
Number) 

Προσωπικός 
Αριθµός 
Πιστοποίησης 

Ενας κωδικός αριθµός απαραίτητος για τη χρησιµοποίηση 
µίας µαγνητικής κάρτας, “έξυπνης κάρτας” ή για τη 
λειτουργία κάποιας ηλεκτρονικής συσκευής. Με τη χρήση 
του PIN ενισχύεται ακόµα περισσότερο το επίπεδο 
ασφάλειας. 

PKI (Public Key 
Infastracture)  

Η ασφαλής διασύνδεση των Αρχών Πιστοποίησης, έτσι 
ώστε να είναι δυνατή η ανάκτηση του “δηµόσιου κλειδιού“ 
οποιουδήποτε χρήστη έχει αποκτήσει ένα “ψηφιακό 
πιστοποιητικό”. 

Portals Πύλες 
Τα portals (πύλες) είναι εφαρµογές WWW που 
συγκεντρώνουν πληροφορίες και υπηρεσίες από 
διαφορετικούς φορείς και παρέχουν ολοκληρωµένη 
πληροφόρηση ή κύκλο υπηρεσιών στον εκάστοτε χρήστη. 

public key 
cryptography 

κρυπτογραφία 
δηµόσιου κλειδιού 

Μία µέθοδος κρυπτογράφησης για την αποστολή 
ηλεκτρονικών αρχείων και µηνυµάτων µε ασφάλεια. Ο 
χρήστης έχει στην κατοχή του ένα ζεύγος ηλεκτρονικών 
κλειδιών, ένα δηµόσιο κλειδί που είναι προσβάσιµο από 
όλους και ένα µυστικό κλειδί που είναι προσβάσιµο µόνο 
από αυτόν. 

SHTTP (Secure 
Hypertext 
Transport Protocol) 

 
Ενα πρωτόκολλο επικοινωνίας υπολογιστών µε το οποίο 
ενισχύεται η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών 
µέσο του Internet. Με το SHTTP υλοποιούνται τα 
απαραίτητα επίπεδα κρυπτογράφησης και πιστοποίησης. 

smart card Εξυπνη Κάρτα 
Μία κάρτα στο µέγεθος της πιστωτικής κάρτας η οποία 
περιέχει και ένα microchip, ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα. 
Στο Ηλεκτρονικό εµπόριο χρησιµοποιείται συνήθως για 
Ηλεκτρονικές Πληρωµές. 

SSL (Secure 
Sockets Layer)  

Ενα πρωτόκολλο για ασφαλής επικοινωνίες µέσο Internet. 
Το SSL µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το έλεγχο της 
γνησιότητας των Internet servers και clients και είναι 
ανεξάρτητο από εφαρµογή (web, ftp, telnet…). Το SSL δεν 
υποστηρίζει ψηφιακές υπογραφές ιστοσελίδων καθώς και 
κρυπτογράφηση από τη στιγµή που τα δεδοµένα έχουν 
µεταφερθεί. 

WAP (Wireless 
Application 
Protocol) 

 
Ενα πρωτόκολλο το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη Internet 
εφαρµογών σε ασύρµατες συσκευές όπως, κινητά 
τηλέφωνα, pagers, personal digital assistants (PDAs) κ.α. 

web pages ιστοσελίδες 

Ειναι σελίδες γραµµένες συνήθως σε HTML που είναι 
αποθηκευµένες σε ένα υπολογιστή και τις οποίες ένας 
χρήστης µπορεί να ανακτήσει µε τη χρήση ενός web 
browser. Οι σελίδες αυτές µπορεί να είναι στατικές ή 
δυναµικές δηλαδή να δηµιουργούνται την ώρα που 
ζητούνται. 

WWW (World Wide 
Web)  Ο όρος που αντιπροσωπεύει το παγκόσµιο διαδίκτυο του 

Internet. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β’ 

Ο ∆ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Γιατί να αγοράσω από το ∆ιαδίκτυο;  

Στην αγορά σας από το ∆ιαδίκτυο (ηλεκτρονικό εµπόριο) η εξυπηρέτηση και η 

συναλλαγή σας γίνεται µέσω του υπολογιστή σας ή µέσω του σύγχρονου κινητού σας. 

Στο σύντοµο µέλλον, θα µπορείτε να αγοράζετε και µέσω της τηλεόρασής σας 

(interactive TV), που θα είναι κατάλληλα συνδεδεµένη µε το ∆ιαδίκτυο. Aντικείµενo της 

αγοράς σας µπορεί να είναι αγαθά (είτε υλικά, -όπως π.χ. η αγορά ενός βιβλίου, είτε 

άυλα -όπως π.χ. το δικαίωµα χρήσης ενός προγράµµατος) ή υπηρεσίες (όπως π.χ. µια 

κράτηση δωµατίου σε ξενοδοχείο).  

Μερικά από τα πλεονεκτήµατα της χρήσης του ∆ιαδικτύου για τις αγορές σας είναι:  

Mπορείτε να αγοράσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που επιθυµείτε όποτε θελήσετε, 24 

ώρες το 24ωρο, 7 µέρες την εβδοµάδα, από οποιοδήποτε µέρος του κόσµου.  

Mπορείτε να επισκεφθείτε εύκολα και γρήγορα πολλά ηλεκτρονικά καταστήµατα και να 

συγκρίνετε τις τιµές και τα χαρακτηριστικά πριν αγοράσετε αυτό που επιθυµείτε. Έτσι 

µπορείτε να βρείτε την καλύτερη τιµή και µε µικρότερο συνολικό κόστος (ανάλογα µε το 

προσφερόµενο αγαθό ή την παρεχόµενη υπηρεσία).  

Μπορείτε να ενηµερωθείτε πληρέστερα για το προϊόν ή την υπηρεσία που σκοπεύετε να 

αγοράσετε.  

Θα βρείτε πιο εύκολα προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι ίσως δύσκολο να εντοπιστούν.  

Γλιτώνετε χρόνο και ταλαιπωρία ενώ παράλληλα µειώνετε τις µετακινήσεις σας.  

Πολλά ηλεκτρονικά καταστήµατα κάνουν ειδικές εκπτώσεις στους πελάτες τους.  

Επιπλέον, η νοµοθεσία για την προστασία του καταναλωτή είναι προστατευτική όταν 

πρόκειται για αγορές από απόσταση, όπως είναι οι ηλεκτρονικές αγορές, και διασφαλίζει 

τα δικαιώµατά σας (όπως, π.χ., το δικαίωµα υπαναχώρησής σας).  
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Πως θα επιβεβαιώσω την ταυτότητα και την ασφάλεια της εµπορικής ιστοσελίδας 
που επισκέπτοµαι;  

Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα που µεριµνά για την ασφάλεια των πελατών του θα 

χρησιµοποιεί και θα αναφέρει ρητά όλα τα απαραίτητα συστήµατα ασφάλειας καθώς και 

θα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την πιστοποίηση της ταυτότητας του. Πριν 

προχωρήσετε στη συναλλαγή σας ελέγξτε προσεκτικά στην ιστοσελίδα του για την 

ταυτότητά του και τα συστήµατα ασφαλείας που χρησιµοποιεί.  

Μπορείτε να ενηµερωθείτε για την «ταυτότητα» της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος που επισκέπτεστε, αναζητώντας την µέσα από µητρώα του Internet (π.χ. 

τη διεθνή βάση δεδοµένων www.whois.net ή τη βάση ελληνικών καταχωρήσεων 

www.hostmaster.gr/cgi-bin/webwhois). Εκεί θα βρείτε σε ποιόν ακριβώς έχει 

κατοχυρωθεί το ηλεκτρονικό κατάστηµα, δηλ. ποιος είναι ο πραγµατικός ιδιοκτήτης. 

Μπορείτε ακόµα να αναζητήσετε την ύπαρξη ενός ειδικού σήµατος στην ιστοσελίδα που 

πιστοποιεί την ταυτότητά της. Ακόµα χρήσιµο θα ήταν πριν προβείτε σε αγορές να 

επικοινωνήσετε µε τον τηλεφωνικό αριθµό του φυσικού καταστήµατος (είναι 

υποχρεωτική η αναγραφή του στην ιστοσελίδα) για να διαπιστώσετε πως όντως 

πρόκειται για το κατάστηµα που έχετε επιλέξει. Στην ερώτηση 7 του «∆εκάλογου» θα 

βρείτε τι πληροφορίες πρέπει να αναζητάτε σε κάθε ηλεκτρονικό κατάστηµα, είτε 

ελληνικό είτε του εξωτερικού.  

Όσον αφορά την ασφάλεια, ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα θα πρέπει να χρησιµοποιεί µια 

σειρά από «συστήµατα ασφαλείας» προκειµένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των 

συναλλαγών του µαζί σας, όπως:  

Μια ψηφιακή ταυτότητα (digital ID) από κάποιο αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης (οι 

ψηφιακές ταυτότητες επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του συναλλασσοµένου εµπόρου).  

Ένα πρωτόκολλο ασφαλείας (π.χ., Secure Socket Layer – SSL, ή Secure Electronic 

Transaction – SEΤ).  

Μια ασφαλή σύνδεση.  

Προτού δώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας επιβεβαιώστε πως χρησιµοποιείτε 

ασφαλή σύνδεση βλέποντας στην οθόνη σας, στην περιοχή της διαδικτυακής διεύθυνσης 

το σύµβολο https://. Η ύπαρξη αυτού του συµβόλου παρέχει πρόσθετη εξασφάλιση.  

Οι έλεγχοι για την ασφάλεια και την εγκυρότητα του ηλεκτρονικού καταστήµατος πρέπει 

να γίνονται ανεξάρτητα από το αν η πρόσβασή µας στο ∆ιαδίκτυο γίνεται από τον 

υπολογιστή, από κινητό τηλέφωνο (π.χ. WAP) ή από την διαλογική (interactive) 
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τηλεόραση. Επιπλέον, πρέπει να έχουµε υπ’ όψη πως οι αγορές µέσω κινητών 

τηλεφώνων της παρούσης γενιάς εισάγουν ένα διαφορετικό βαθµό επικινδυνότητας λόγω 

και της ασύρµατης µετάδοσης γι’ αυτό και πρέπει να προσπαθούµε να ενηµερωθούµε για 

την ασφάλεια των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου αυτού του τύπου.  

Μπορώ να εµπιστευθώ τα στοιχεία της πιστωτικής µου κάρτας στο ∆ιαδίκτυο;  

Πολλοί διστάζουµε να δώσουµε τον αριθµό της πιστωτικής µας κάρτας σε ένα 

ηλεκτρονικό κατάστηµα ακόµη και αν µας είναι γνωστό και καθιερωµένο. Ο δισταγµός 

αυτός είναι κυρίως ψυχολογικός αφού υπάρχουν αρκετά θέµατα που πρέπει να προσέξει 

κανείς, όµως η φιλολογία που έχει αναπτυχθεί περί τεραστίου προβλήµατος ασφάλειας 

δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Όπως προκύπτει από τη διεθνή εµπειρία, 

µικρό ποσοστό των κρουσµάτων απάτης που αφορούν σε κάρτες, έχουν σχέση µε τις 

διαδικτυακές συναλλαγές. Σήµερα, τα ηλεκτρονικά καταστήµατα, µε την κρυπτογράφηση 

των δεδοµένων (καθώς και µε την υιοθέτηση των ψηφιακών υπογραφών στο σύντοµο 

µέλλον) µειώνουν σηµαντικά τις περιπτώσεις ηλεκτρονικής απάτης.  

Ακόµη όµως και στη σπάνια περίπτωση που παρατηρήσετε στην πιστωτική σας κάρτα 

χρέωση που δεν έχετε κάνει, έχετε το δικαίωµα να επικοινωνήσετε µε την τράπεζα που 

εξέδωσε την πιστωτική σας κάρτα και να ζητήσετε να ακυρωθεί η συναλλαγή. Η τράπεζα 

είναι υποχρεωµένη να ερευνήσει τη καταγγελία σας και ακολούθως να ενεργήσει µε 

τρόπο ανάλογο που πράττει στις συµβατικές συναλλαγές. Εφόσον το αίτηµά σας είναι 

δικαιολογηµένο, θα σας επιστρέψει τα χρήµατα. Όµως προσοχή: Το αίτηµα σας για 

ακύρωση της χρέωσης θα πρέπει να γίνει µέσα σε εύλογη προθεσµία (που καθορίζεται 

στη σύµβαση που έχετε κάνει µε τον φορέα της πιστωτικής κάρτας). Γι αυτό το λόγο θα 

πρέπει απαραίτητα να ελέγχετε προσεκτικά τα µηνιαία εκκαθαριστικά της κάρτας σας 

(αυτή η συµβουλή ισχύει για όλες τις συναλλαγές που κάνετε µε πιστωτική κάρτα, 

ηλεκτρονικές και µη).  

Αν παρόλα αυτά συνεχίζετε να είστε επιφυλακτικοί στο να δώσετε τα στοιχεία της 

πιστωτικής σας κάρτας, µπορείτε να προχωρήσετε στην συναλλαγή, ζητώντας να 

πληρώσετε µε εναλλακτικούς τρόπους, όπως είναι η αντικαταβολή ή η µετάδοση του 

αριθµού της κάρτας σας µέσω fax σε αρµόδιο υπάλληλο της επιχείρησης. Ακόµα µπορείτε 

να επικοινωνήσετε µε την τράπεζα σας σχετικά µε τις νέες πιστωτικές κάρτες 

περιορισµένης χρέωσης, ένα προϊόν που πρόκειται σύντοµα να κυκλοφορήσει και στην 

ελληνική αγορά.  
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Ποια προσωπικά µου δεδοµένα έχω δικαίωµα να διαφυλάξω από κάθε χρήση;  

Οι ρυθµίσεις που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδοµένων εφαρµόζονται και 

στο δικτυακό περιβάλλον. Τα προσωπικά δεδοµένα δεν είναι «ελεύθερο εµπόρευµα». Η 

συλλογή και η επεξεργασία τους επιτρέπεται µόνο εφόσον είναι αναγκαία για τη 

συναλλαγή και στο µέτρο που είναι αυτά αναγκαία και κατάλληλα/σχετικά για/µε τους 

σκοπούς της συναλλαγής. Τα προσωπικά δεδοµένα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για 

τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται και να διατηρούνται µόνο όσο είναι αναγκαίο για 

τους σκοπούς της συγκεκριµένης συναλλαγής.  

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων που δεν εντάσσονται σε συγκεκριµένη 

συναλλαγή µπορεί να γίνει µόνο µε τη ρητή συγκατάθεσή σας, αφού προηγουµένως 

ενηµερωθείτε για τον σκοπό, τις κατηγορίες των δεδοµένων κ.λπ.. Η προηγούµενη 

συγκατάθεσή σας είναι απαραίτητη και στην περίπτωση που το ηλεκτρονικό κατάστηµα ή 

ηλεκτρονική επιχείρηση θέλει να διαβιβάσει τα δεδοµένα που σας αφορούν σε τρίτους.  

Πρέπει να γνωρίζετε ότι η κάθε επίσκεψη σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα και κάθε 

συναλλαγή αφήνει ψηφιακά ίχνη. Αυτά τα ψηφιακά ίχνη χρησιµοποιούνται συχνά για την 

δηµιουργία καταναλωτικού προφίλ. Η συλλογή των δεδοµένων αυτών µε τεχνολογίες 

όπως τα cookies εν αγνοία σας και χωρίς τη συγκατάθεσή σας συνιστά παράβαση του 

νόµου. Επιπλέον, µπορείτε να επιλέξετε να παραµείνετε ανώνυµος/η τόσο στην 

περιήγησή σας στο ηλεκτρονικό κατάστηµα όσο και στην συναλλαγή σας (στο βαθµό που 

αυτό µπορεί να είναι εφικτό ως προς την υλοποίηση της συναλλαγής).  

Και εάν αυτό που θα παραλάβω δεν είναι τελικά αυτό που περίµενα;  

Οποιαδήποτε αγορά µέσω του ∆ιαδικτύου εµπίπτει στις διατάξεις των νόµων για την 

προστασία του καταναλωτή (Νόµος 2251/94). Αυτό σηµαίνει πως έχετε δικαίωµα να 

επιστρέψετε το προϊόν (στην κατάσταση που το παραλάβατε) ή την υπηρεσία που 

αγοράσατε ακόµα και, στις περισσότερες περιπτώσεις, χωρίς να δώσετε εξήγηση, µέσα 

σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, για τα αγαθά, από την ηµεροµηνία παραλαβής τους 

(χωρίς να ανοίξετε τη συσκευασία του και σύµφωνα µε τις ειδικές ρυθµίσεις που ισχύουν 

για συγκεκριµένες κατηγορίες προϊόντων), και, για τις υπηρεσίες, από την ηµεροµηνία 

παραλαβής των εγγράφων που σας ενηµερώνουν ότι έχει συναφθεί η σύµβαση 

αγοραπωλησίας. Βέβαια, το δικαίωµα αυτό (δικαίωµα υπαναχώρησης) ισχύει µόνον 

εφόσον αγοράζετε από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή τις χώρες του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ).  

Στην περίπτωση που κρατήσατε δωµάτια σε ξενοδοχείο µε ηλεκτρονικό τρόπο, έχετε 

δικαίωµα να ακυρώσετε την κράτηση αζηµίωτα 21 ηµέρες τουλάχιστον πριν από τη 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11:   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

[ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΚΑΣ] Σελ. 289/289   

χρήση τους και το ξενοδοχείο είναι υποχρεωµένο να σας επιστρέψει την προκαταβολή 

που τυχόν εισέπραξε (η προκαταβολή δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 25% του συνολικού 

τιµήµατος). ∆ιαφορετικά οφείλετε να αποζηµιώσετε το ξενοδοχείο στο µισό του 

συµφωνηθέντος τιµήµατος για όλη ή µέρος της περιόδου που δεν τα χρησιµοποιήσατε. 

Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζετε ότι αν δεν είναι διαθέσιµα τα δωµάτια για τα οποία είχατε 

αποδεδειγµένα κάνει κράτηση, τότε ο ξενοδόχος οφείλει να σας µεταφέρει σε άλλο 

ξενοδοχείο, ίδιας τουλάχιστον τάξης, στην ίδια περιοχή, µε τις ίδιες ανέσεις και 

προϋποθέσεις διαµονής. Αν δεν το πράξει, οφείλει να σας αποζηµιώσει στη συνολική τιµή 

για όλο το συµφωνηµένο διάστηµα. (Κανονισµός Σχέσεων Ξενοδόχων – Πελατών, άρθρο 

8 του Ν. 1652/86).  

Πρέπει να επισηµανθεί πως όσον αφορά τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, επίκειται σε 

κοινοτικό επίπεδο η έκδοση Οδηγίας για την εξ αποστάσεως εµπορία των υπηρεσιών 

αυτών. Σύµφωνα µε τη υπάρχουσα Οδηγία 97/7/ΕΚ για την προστασία των καταναλωτών 

κατά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις, εξαιρούνται ρητά από το πεδίο εφαρµογής της οι 

συµβάσεις που αφορούν χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Οι συµβάσεις αυτές, λόγω των 

ιδιαιτεροτήτων και της πολυπλοκότητας που συχνά παρουσιάζουν, σε συνάρτηση µε τον 

µη υλικό χαρακτήρα και την πολυµορφία που τις διακρίνει, κρίθηκε, τελικά, από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρήζουν ειδικής ρύθµισης και δεν µπορούν να διέπονται από το 

γενικό πλαίσιο που διαµορφώθηκε για τις υπόλοιπες εξ αποστάσεως συµβάσεις. Κατά 

συνέπεια, στην υπό επεξεργασία πρόταση Οδηγίας προβλέπονται ειδικότερες ρυθµίσεις 

και ως προς το θέµα της υπαναχώρησης.  

Ακούγεται ότι δεν έχει ακόµα δηµιουργηθεί στην Ελλάδα το θεσµικό πλαίσιο για το 
ηλεκτρονικό εµπόριο. Τελικά υπάρχουν νόµοι που µε προστατεύουν;  

Ναι, υπάρχουν. Το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι και αυτό µία µορφή εµπορίου και συνεπώς 

βρίσκουν σε αυτό εφαρµογή όλες οι κοινοτικές οδηγίες (κοινοτικό δίκαιο) και οι εθνικές 

διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή που αφορούν το εµπόριο γενικότερα. Για 

παράδειγµα, ο Νόµος 2251/94 που προαναφέρθηκε για την «Προστασία των 

καταναλωτών» περιέχει διατάξεις για τις συµβάσεις από απόσταση (Άρθρο 4) που 

εφαρµόζονται και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εµπορίου.  

Ως προς τα προσωπικά δεδοµένα, υπάρχει ένα πλαίσιο δεσµευτικών κανόνων που 

συγκροτείται από τον Ν. 2472/97 (για την προστασία ατόµου από την επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα) και τον Ν. 2774/99 (για την προστασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα). Μπορείτε να διαβάσετε τους 

Νόµους αυτούς στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών 

∆εδοµένων ( http://www.dpa.gr).  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11:   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

[ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΚΑΣ] Σελ. 290/290   

Η αντιµετώπιση των ζητηµάτων που προκύπτουν από την παράνοµη χρήση του 

∆ιαδικτύου γίνεται σήµερα µε εφαρµογή των νοµικών διατάξεων που καλύπτουν τις 

παραδοσιακές συναλλαγές, ενώ γίνεται χρήση και των ειδικών νόµων για τις 

τηλεπικοινωνίες (Ν. 2246/1994).  

Επιπλέον, έχει εκδοθεί πρόσφατα το Προεδρικό ∆ιάταγµα 150/2001 ΦΕΚ Α 125 για τις 

ηλεκτρονικές υπογραφές, ενώ βρίσκεται σε τελικό στάδιο το Προεδρικό ∆ιάταγµα για το 

ηλεκτρονικό εµπόριο µε έµφαση στην εξώδικη επίλυση διαφορών, τη συνεργασία των 

κρατών-µελών για την επίλυση των προβληµάτων των καταναλωτών, τη θέσπιση 

κανόνων δεοντολογίας µε υποχρεωτική ισχύ για τους αποδέκτες τους, την ευθύνη των 

ενδιαµέσων, τη σύναψη των ηλεκτρονικών συµβάσεων, τις πληροφορίες που πρέπει να 

παρέχονται πριν τη σύναψη των ηλεκτρονικών συµβάσεων, τις πληροφορίες που πρέπει 

να παρέχονται στις εµπορικές επικοινωνίες (διαφηµιστικά, χορηγίες, προσφορές, κ.λπ.), 

τον τόπο εγκατάστασης των φορέων παροχής υπηρεσιών. Με το συγκεκριµένο αυτό 

νοµικό πλαίσιο θα µπορούν οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές να αξιοποιούν µε τον 

καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού εµπορίου.  

Και όταν αγοράζω από το εξωτερικό; Τι πρέπει να προσέχω; Ποιοι νόµοι µε 
προστατεύουν;  

∆εν υπάρχει ακόµη ένα συνεκτικό νοµοθετικό-κανονιστικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό 

εµπόριο που να εφαρµόζεται σε όλες τις χώρες. Ο καταναλωτής, όταν αγοράζει από 

χώρες εκτός της ΕΕ, πριν προβεί σε οποιαδήποτε αγορά, πρέπει να αναζητήσει τις 

πληροφορίες που διαθέτει ο έµπορος στο ηλεκτρονικό του κατάστηµα. Μπορεί να ζητήσει 

από τον έµπορο και άλλες πληροφορίες, εάν αυτές που υπάρχουν δεν τον ικανοποιούν. 

Επίσης, θα πρέπει να προτιµούνται ηλεκτρονικά καταστήµατα που έχουν την έγκριση ή 

και πιστοποίηση γνωστών δηµοσίων ή ιδιωτικών οργανισµών.  

Οι πληροφορίες αυτές, πρέπει να συµπεριλαµβάνουν τα παρακάτω: N Πραγµατική 

ταυτότητα του εµπόρου (όνοµα, γεωγραφική διεύθυνση κ.λπ..) N Τρόποι επικοινωνίας µε 

τον έµπορο ηλεκτρονικά και παραδοσιακά (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο-email, Φαξ, 

τηλέφωνο, κ.λπ..)  

Τελική τιµή του προϊόντος ή της υπηρεσίας (φόροι, έξοδα αποστολής, κ.λπ..)  

Εγγύηση του προϊόντος.        

Μέθοδος αποστολής και χρόνος παράδοσης, δυνατότητα υπαναχώρησης, τρόπος 

πληρωµής και παράδοσης, κ.λπ..  

Τρόπος ακύρωσης της παραγγελίας σε περίπτωση λάθους ή αλλαγής γνώµης.  
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Επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας.  

Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων (εάν µετά τη συναλλαγή θα 

διαγραφούν τα στοιχεία του από τη λίστα του εµπόρου, εάν δεν περάσουν σε άλλες 

εταιρίες, κ.λπ..)  

Που απευθύνεται για τα παράπονα του. Εάν κάτι δεν πάει καλά (π.χ. αργοπορηµένη 

παράδοση ή καθόλου παράδοση.)  

Πως θα επιστραφεί το προϊόν, πρόσθετα έξοδα για την επιστροφή, κ.λπ..)  

Ποιο δικαστήριο είναι αρµόδιο και ποιο ∆ίκαιο θα εφαρµοσθεί σε περίπτωση διαφοράς.  

Για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο καταναλωτής θα µπορεί να απευθυνθεί στο 

δικαστήριο του τόπου κατοικίας του στην περίπτωση διαφοράς που προέκυψε µε 

αλλοδαπό έµπορο ή εταιρία. (άρθρο 15c του κανονισµού που αναθεώρησε την Σύµβαση 

των Βρυξελλών για την δωσιδικία, ΕΕΚ L 012, 16/01/2001, που πρόκειται να ισχύσει στο 

προσεχές διάστηµα). Το δε ∆ίκαιο που θα εφαρµοστεί από το δικαστήριο καθορίζεται από 

τη Σύµβαση της Ρώµης (ΕΕΚ C 1997) και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το ∆ίκαιο 

της χώρας του καταναλωτή, καθώς επίσης και οι Οδηγίες για την προστασία του 

καταναλωτή και οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις που εφαρµόζονται υποχρεωτικά 

σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο. Πολύ σύντοµα οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης θα διαθέτουν την δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών 

(διαδικασία διαµεσολάβησης) που προκύπτουν από ηλεκτρονικές εµπορικές συναλλαγές 

σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Το σύστηµα αυτό (ΕΕJ-NET) θα έχει ως αποτέλεσµα 

την αποφυγή των δικαστικών εξόδων και την ταχύτερη επίλυση των διαφορών.  

Πού µπορώ να απευθυνθώ εάν έχω το οποιοδήποτε πρόβληµα µε κάποιο 
ηλεκτρονικό κατάστηµα;  

Ανάλογα µε τη φύση του προβλήµατος που προέκυψε µπορείτε να απευθυνθείτε:  

Κατ’αρχήν στο ίδιο το εµπορικό κατάστηµα από το οποίο αγοράσατε.  

Στον επαγγελµατικό σύλλογο που εκπροσωπεί τον κλάδο του εµπόρου.  

Στο Επιµελητήριο του ηλεκτρονικού καταστήµατος.  

Στην υπηρεσία προστασίας του καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης (τηλ. γραµµή 

1720).  

Στις επιτροπές ‘φιλικού διακανονισµού’ στις Νοµαρχίες όλης της Ελλάδος.  
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Στην υπηρεσία πελατών ή στην εκδίδουσα ∆ιεύθυνση της Τράπεζας από την οποία 

πήρατε την πιστωτική σας κάρτα.  

Στον Τραπεζικό Μεσολαβητή (τηλ. 3376700).  

Στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (τηλ. 3352602-5).  

Στις Ενώσεις Καταναλωτών. Υπάρχουν 44 σε όλη την Ελλάδα. Ενδεικτικά παραθέτουµε 

τις 4 µεγαλύτερες: ΕΚΑΤΟ (τηλ. 031857007 ή 866800), ΕΚΠΟΙΖΩ (τηλ. 3304444), ΙΝΚΑ 

(τηλ. 9829152 ή 9888937), ΚΕΠΚΑ (τηλ. 031-269449).  

Στον Συνήγορο του Πολίτη (τηλ. 7283664).  

Και φυσικά …στο δικηγόρο σας. 

Έχοντας διαβάσει τα παραπάνω, µπορώ πλέον να εµπιστευθώ και να αγοράσω ότι 
θέλω από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κατάστηµα;  

Οι συµβουλές του ∆εκάλογου για το τι πρέπει να προσέξετε και για το που πρέπει να 

απευθυνθείτε δεν µπορούν να καλύψουν όλες τις περιπτώσεις και δεν µπορούν να 

υποκαταστήσουν σε καµία περίπτωση τη σύµβαση που θα συνάψετε µε το ηλεκτρονικό 

κατάστηµα για τη συγκεκριµένη αγορά. Σε κάθε αγορά θα πρέπει να κοιτάξετε 

προσεκτικά τους όρους της σύµβασης που θα συνάψετε, οι οποίοι θα πρέπει να 

αναφέρονται µε σαφήνεια. Είναι σηµαντικό να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους 

συναλλαγής και να µη δίνετε εύκολα τη συγκατάθεσή σας (κάνοντας κλικ στο 

Συµφωνώ/Agreeτης σύµβασης).  

Που µπορώ να µάθω περισσότερα για τα παραπάνω σηµεία;  

Υπάρχουν πηγές πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο από όπου µπορείτε να ενηµερωθείτε για τα 

δικαιώµατά σας, τα θέµατα ασφάλειάς και προστασίας των προσωπικών δεδοµένων σας 

και το νοµικό καθεστώς που διέπει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στο εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρουµε τους ∆ιαδικτυακούς τόπους :  

των Ελληνικών Οργανώσεων Καταναλωτών: www.inka.gr, www.ekato.org, 

www.ekpizo.org, www.kepka.org 

των πανευρωπαϊκών οργανώσεων καταναλωτών. Ενδεικτικά: www.anec.org, 

www.beuc.org, www.eurocoop.org 
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της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για να µάθετε περισσότερα 

για τα δικαιώµατα που διέπουν τα προσωπικά σας δεδοµένα www.dpa.gr 

του ελληνικού e-Business Forum www.ebusinessforum.gr  

της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ) και του Εµπορικού και 

Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών για τον κώδικα εµπορικής δεοντολογίας και τις 

υποχρεώσεις των ηλεκτρονικών καταστηµάτων www.acci.gr, www.esee.gr 

του Ελληνικού Συλλόγου Internet - Internet Society (ISOC): www.isoc.gr 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική ∆ιεύθυνση για την Προστασία του Καταναλωτή): 

http://europa.eu.int/comm/consumers 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’ 

Ο ∆ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

1. Με ενδιαφέρει το Ηλεκτρονικό Εµπόριο και οι δυνατότητες που ανοίγονται για 

την επιχείρησή µου. Ποιά είναι τα πρώτα βήµατα που πρέπει να κάνω για µια 

τέτοια δραστηριότητα;  

Αφού ενηµερωθείτε για τα βασικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του 

Ηλεκτρονικού Εµπορίου, καταρτίστε ένα επιχειρηµατικό σχέδιο (business plan) για τη 

δραστηριοποίησή σας στο πεδίο αυτό. Σκεφθείτε τον τρόπο µε τον οποίο θα 

µπορούσατε να το εκµεταλλευτείτε: ποιά προϊόντα και ποιές υπηρεσίες µπορείτε να 

παρέχετε, πόσα χρήµατα είσαστε σε θέση να επενδύσετε στην ηλεκτρονική 

επιχειρηµατική δραστηριότητα (και µέσα σε ποιό χρονικό διάστηµα), αν διαθέτετε τα 

στελέχη που θα µπορούσαν να ασχοληθούν (και σε ποιό ποσοστό του χρόνου τους). 

Κυρίως όµως πρέπει να θέσετε ρεαλιστικούς (οικονοµικούς) στόχους για τη 

δραστηριότητά σας αυτή.  

2. Ποιό είναι το θεσµικό πλαίσιο που ρυθµίζει τα θέµατα του Ηλεκτρονικού 

Εµπορίου στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση; Πώς επηρεάζουν την 

ηλεκτρονική δραστηριότητα της δικής µου επιχείρησης;  

Το ηλεκτρονικό εµπόριο αποτελεί µία µορφή εµπορίου και συνεπώς βρίσκουν σε αυτό 

ανάλογη εφαρµογή οι κοινοτικές οδηγίες (κοινοτικό δίκαιο) και οι εθνικές διατάξεις 

που αφορούν το εµπόριο γενικότερα. Για παράδειγµα, ο Νόµος 2251/94 για την 

«Προστασία των καταναλωτών» περιέχει διατάξεις για τις συµβάσεις από απόσταση 

(Άρθρο 4) που εφαρµόζονται και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εµπορίου.  

Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρονική σας επιχειρηµατική δραστηριότητα είναι σύµφωνη µε 

την ισχύουσα νοµοθεσία σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Ενηµερωθείτε για όλες τις 

ειδικές διατάξεις που αφορούν το Ηλεκτρονικό Εµπόριο. Σε περίπτωση που έχετε 

οποιαδήποτε αµφιβολία για τα νοµικά θέµατα που σχετίζονται µε το σχέδιό σας, 

απευθυνθείτε στους συλλογικούς σας φορείς ή σε εξειδικευµένους νοµικούς 

συµβούλους για να λάβετε τις κατάλληλες απαντήσεις.  

Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων των καταναλωτών που επισκέπτονται το 

ηλεκτρονικό σας κατάστηµα αποτελεί βασική σας υποχρέωση. Οι ρυθµίσεις που 
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αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδοµένων εφαρµόζονται και στο 

∆ιαδικτυακό περιβάλλον. Τα προσωπικά δεδοµένα δεν είναι «ελεύθερο εµπόρευµα». 

Τα προσωπικά δεδοµένα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό για τον οποίο 

συλλέγονται και να διατηρούνται µόνο όσο είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της 

συγκεκριµένης συναλλαγής.  

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων που δεν εντάσσονται σε 

συγκεκριµένη συναλλαγή µπορεί να γίνει µόνο µε τη ρητή συγκατάθεσή των 

καταναλωτών, αφού προηγουµένως ενηµερωθούν για το σκοπό, τις κατηγορίες των 

δεδοµένων κ.λπ. Η προηγούµενη συγκατάθεσή τους είναι απαραίτητη και στην 

περίπτωση που το ηλεκτρονικό κατάστηµα θέλει να διαβιβάσει τα δεδοµένα των 

καταναλωτών σε τρίτους. Η εµφανής παρουσίαση των τρόπων προστασίας και 

χρήσης των προσωπικών δεδοµένων στον ∆ιαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού 

καταστήµατός σας (Privacy Statement) αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα για τη 

δηµιουργία σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ του ηλεκτρονικού καταστήµατος και του 

καταναλωτή. Ενδεικτικά, µπορείτε να δηµιουργήσετε µια «∆ήλωση Προστασίας και 

Χρήσης Προσωπικών ∆εδοµένων», που να ταιριάζει στην ηλεκτρονική σας επιχείρηση, 

χρησιµοποιώντας τον ∆ιαδικτυακό τόπο του ΟΟΣΑ (cs3-

hq.oecd.org/scripts/pwv3/pwhome.htm) αν θέλετε το κείµενο στα αγγλικά, ή –στο 

προσεχές διάστηµα-τον ∆ιαδικτυακό τόπο του e-Business Forum 

(www.ebusinessforum.gr) αν θέλετε το κείµενο στα ελληνικά. Η προετοιµασία του 

κειµένου αυτού γίνεται µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο (ΟECD Privacy Statement 

Generator) ενώ εσείς απαντάτε τις ερωτήσεις που υπάρχουν σχετικά µε τον τρόπο 

προστασίας και χρήσης που επιθυµείτε να έχετε στα δεδοµένα των καταναλωτών 

σας.  

Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επισκέψεις των καταναλωτών σε ένα 

ηλεκτρονικό κατάστηµα και οι συναλλαγές τους αφήνουν ψηφιακά ίχνη. Αυτά τα 

ψηφιακά ίχνη χρησιµοποιούνται συχνά για τη δηµιουργία καταναλωτικού προφίλ. Η 

συλλογή των δεδοµένων αυτών µε τεχνολογίες όπως τα cookies εν αγνοία των 

καταναλωτών και χωρίς τη συγκατάθεσή τους συνιστά παράβαση του νόµου. Το 

πλαίσιο των δεσµευτικών κανόνων για τα προσωπικά δεδοµένα, συγκροτείται από τον 

Ν. 2472/97 (για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα) και τον Ν. 2774/99 (για την προστασία δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα). Μπορείτε να έχετε πρόσβαση 

τους Νόµους αυτούς στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αρχής Προστασίας 

Προσωπικών ∆εδοµένων (www.dpa.gr).  
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Είναι σηµαντικό να γνωρίζετε πως, καθώς το Ηλεκτρονικό Εµπόριο αφορά και τις 

πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών προς καταναλωτές διαφορετικών χωρών, στα 

πλαίσια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση διαφωνίας, ο 

καταναλωτής µπορεί να απευθυνθεί στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του (άρθρο 

15c του κανονισµού που αναθεώρησε την Σύµβαση των Βρυξελλών για τη δωσιδικία, 

ΕΕΚ L 012, 16/01/2001, που πρόκειται να ισχύσει στο προσεχές διάστηµα). Το δε 

∆ίκαιο που θα εφαρµοστεί από το δικαστήριο καθορίζεται από τη Σύµβαση της Ρώµης 

(ΕΕΚ C 1997) και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το ∆ίκαιο της χώρας του 

καταναλωτή. Πολύ σύντοµα οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 

διαθέτουν τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών (διαδικασία 

διαµεσολάβησης) που προκύπτουν από ηλεκτρονικές εµπορικές συναλλαγές σε εθνικό 

και διασυνοριακό επίπεδο. Το σύστηµα αυτό (ΕΕJ-NET) θα έχει ως αποτέλεσµα την 

αποφυγή των δικαστικών εξόδων και την ταχύτερη επίλυση των διαφορών.  

Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζετε πως έχει εκδοθεί πρόσφατα το Προεδρικό ∆ιάταγµα 

150/2001 ΦΕΚ Α 125 για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, ενώ βρίσκεται σε τελικό στάδιο 

το Προεδρικό ∆ιάταγµα για το ηλεκτρονικό εµπόριο µε έµφαση στην εξώδικη επίλυση 

διαφορών, τη συνεργασία των κρατών-µελών για την επίλυση των προβληµάτων των 

καταναλωτών, τη θέσπιση κανόνων δεοντολογίας (για τα µέλη των επαγγελµατικών 

ενώσεων), την ευθύνη των ενδιαµέσων, την σύναψη των ηλεκτρονικών συµβάσεων, 

τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται πριν τη σύναψη των ηλεκτρονικών 

συµβάσεων, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις εµπορικές επικοινωνίες 

(διαφηµιστικά, χορηγίες, προσφορές κ.λπ.), τον τόπο εγκατάστασης των φορέων 

παροχής υπηρεσιών, κ.ά.. Με το συγκεκριµένο αυτό νοµικό πλαίσιο θα µπορούν οι 

επιχειρήσεις και οι καταναλωτές να αξιοποιούν µε τον καλύτερο τρόπο τις 

δυνατότητες του ηλεκτρονικού εµπορίου.  

Τέλος, σε ό,τι αφορά στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο π.χ. 

www.yourcompanyname.gr) και το πώς θα την κατοχυρώσετε, ισχύει ειδικό 

ρυθµιστικό πλαίσιο που καθορίζεται από τον ∆ιαχειριστή Ονοµάτων του ελληνικού 

domain. Μπορείτε να ενηµερωθείτε γι’ αυτό στη διεύθυνση www.hostmaster.gr.  

3. Αν έχω ήδη µια «παραδοσιακή επιχείρηση», πώς µπορώ να διασφαλίσω ότι η 

δραστηριότητά µου ως ηλεκτρονικού εµπόρου δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις 

στη σηµερινή λειτουργία της επιχείρησής µου;  

Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα αποτελεί µια νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα. Για να 

διερευνήσετε την επίδρασή του στη γενικότερη σηµερινή λειτουργία της επιχείρησής 

σας θα πρέπει να λάβετε υπ’όψη σας τις επιµέρους διαδικασίες του παραδοσιακού εµ 
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πορίου, όπως: παραγωγή, αποθήκευση, διανοµ ή, υποστήριξη διαδικασιών µ ε χρήση 

της Πληροφορικής εσωτερικά στην επιχείρηση.  

∆ιασφαλίστε, κάνοντας κατάλληλες επιλογές ή επιχειρηµατικές κινήσεις, ότι η 

επιχειρηµατική λειτουργία της εταιρίας σας σήµερα µπορεί να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις ενός νέου, ηλεκτρονικού καταστήµατος. Για παράδειγµα, υπάρχει η 

δυνατότητα παράδοσης των προϊόντων στα σηµεία που θέλει ο καταναλωτής ( και αν 

ναι µε ποιό κόστος), υπάρχει ικανός αποθηκευτικός χώρος για την υποστήριξη του 

ηλεκτρονικού καταστήµατος; ∆ιερευνείστε τις δυνατότητες παραγωγής, αποθήκευσης 

και διανοµής, καθώς και αν συµφέρει η ανάθεση κάποιων λειτουργιών σε 

εξειδικευµένους εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) όπως, π. χ., εταιρίες 

ταχυµεταφοράς – courier, κέντρα διαχείρισης αποθεµάτων προϊόντων – logistics 

centers κ.λπ. Τέλος, διερευνείστε ότι η σηµερινή µηχανογράφηση της επιχείρησής 

σας θα συµβάλλει στην επιτυχία, ή τουλάχιστον δεν θα σταθεί εµπόδιο στην 

πρωτοβουλία σας για το Ηλεκτρονικό Εµπόριο.  

4. Γνωρίζω πως, σε ό,τι αφορά την τεχνολογία και τις τηλεπικοινωνίες, υπάρχουν 

σήµερα πολλές εναλλακτικές δυνατότητες για την υποστήριξη εφαρµογών 

Ηλεκτρονικού Εµπορίου (π.χ. µέσω Internet, µέσω κινητών τηλεφώνων, µέσω 

ψηφιακής τηλεόρασης κ.λπ..). Πώς θα επιλέξω τις κατάλληλες τεχνολογίες που 

να ταιριάζουν στην περίπτωση της δικής µου επιχείρησης;  

Αν η τεχνογνωσία που απαιτείται δεν υπάρχει στην επιχείρησή σας, µπορεί να 

αποκτηθεί µε τη βοήθεια εξειδικευµένων συµβούλων και τεχνολογικών προµηθευτών. 

Όσο και αν δεν είστε εξοικειωµένος µε την τεχνολογία πρέπει να ενηµερωθείτε γιατί 

ορισµένες κρίσιµες αποφάσεις πρέπει να παρθούν από εσάς: π.χ. µέσω ποιών µέσων 

θέλετε να έχετε επικοινωνία µ ε τον καταναλωτή σας ( π.χ. Internet, κινητή 

τηλεφωνία κ.λπ..), ποιές ακριβώς δυνατότητες θέλετε να έχει ο καταναλωτής µέσα 

στο ηλεκτρονικό σας κατάστηµα (π.χ. αναζήτηση προϊόντων, εκπτώσεις – 

προσφορές, σύγκριση τιµών κ.λπ..), αν θέλετε να αποκτήσετε ιδιόκτητη υποδοµή για 

τη λειτουργία του ηλεκτρονικού σας καταστήµατος ή είναι προτιµητέα µια λύση 

φιλοξενίας αυτού σε κάποια εξειδικευµένη εταιρία παροχής λύσεων ηλεκτρονικού 

εµπορίου. Συγκρίνετε τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα όλων των διαθέσιµων 

επιλογών πριν αποφασίσετε.  
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5. Ποιές είναι οι δυνατότητες που έχει η επιχείρησή µου για να εισπράττει 

ηλεκτρονικά το αντίτιµο των συναλλαγών που διεξάγει µέσω του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος;  

Για να αποδέχεστε στο ηλεκτρονικό σας κατάστηµα και πληρωµές on-line (π.χ. µε 

χρήση πιστωτικών καρτών, µε χρέωση & πίστωση τραπεζικού λογαριασµού κ.λπ..) 

ενηµερωθείτε για όλες τις διαθέσιµες λύσεις: ποιές δυνατότητες παρέχουν σήµερα οι 

ελληνικές Τράπεζες, οι οργανισµοί διαχείρισης πιστωτικών καρτών και οι οργανισµοί 

πιστοποίησης των εµπόρων στο ∆ιαδίκτυο, µε ποιό κόστος, κ.λπ.. Επιλέξτε τις 

κατάλληλες συνεργασίες µε τους παραπάνω οργανισµούς και δώστε ιδιαίτερη 

βαρύτητα στο θέµα της ασφάλειας των συναλλαγών και της διασφάλισης τόσο της 

επιχείρησής σας όσο και των πελατών της.  

6. Υπάρχει πραγµατικά ασφάλεια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές; Πώς µπορεί να 

επιτευχθεί ;  

Σε µια ηλεκτρονική επικοινωνία η εµπιστοσύνη µεταξύ των συναλλασσοµένων µερών 

είναι πολύ σηµαντική, γι’ αυτό και θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη έµφαση στο θέµα 

της ασφάλειας των συναλλαγών σας. Σήµερα, η τεχνολογία παρέχει πολύ προηγµένες 

λύσεις στο θέµα αυτό. Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα που µεριµνά για την ασφάλεια 

των πελατών του θα πρέπει να χρησιµοποιεί και να αναφέρει ρητά όλα τα απαραίτητα 

συστήµατα ασφάλειας καθώς και θα πρέπει να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

για την πιστοποίηση της ταυτότητάς του.  

Όσον αφορά την ασφάλεια, ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα θα πρέπει να χρησιµοποιεί 

µια σειρά από «συστήµατα ασφαλείας» προκειµένου να διασφαλίσει την ασφάλεια 

των συναλλαγών του, όπως:  

Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό ταυτότητας (digital ID) από κάποιο αναγνωρισµένο φορέα 

πιστοποίησης (οι ψηφιακές ταυτότητες επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του 

συναλλασσοµένου εµπόρου).  

Ένα πρωτόκολλο ασφαλείας (π.χ., Secure Socket Layer – SSL, ή Secure Electronic 

Transaction – SEΤ).  

Μια ασφαλή σύνδεση.  

Οι έλεγχοι για την ασφάλεια και την εγκυρότητα του ηλεκτρονικού καταστήµατος 

πρέπει να γίνονται ανεξάρτητα από το αν η πρόσβασή στο ∆ιαδίκτυο γίνεται από τον 

υπολογιστή, από κινητό τηλέφωνο (π.χ. WAP) ή από την διαδραστική (interactive) 
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τηλεόραση. Ζητήστε να ενηµερωθείτε από ειδικούς για όλες τις δυνατές λύσεις και 

επιλέξτε, µε τη βοήθειά τους, τις πλέον κατάλληλες για την επιχείρησή σας.  

Όσον αφορά την «ταυτότητα» του, ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα θα πρέπει να 

παρουσιάζει ρητά σε ποιόν ακριβώς έχει κατοχυρωθεί, δηλαδή ποιός είναι ο 

πραγµατικός ιδιοκτήτης. Η ύπαρξη ενός ειδικού σήµατος στην ιστοσελίδα που να 

πιστοποιεί την ταυτότητα (από γνωστούς δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς) 

αποτελεί πλεονέκτηµα. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στον 

καταναλωτή, πριν προβεί σε αγορές, να επικοινωνήσει µε τον τηλεφωνικό αριθµό στη 

φυσική έδρα του καταστήµατος (είναι υποχρεωτική η αναγραφή του στην 

ιστοσελίδα) για να διαπιστώσει πως όντως πρόκειται για το κατάστηµα που έχει 

επιλέξει.  

Συνοπτικά, οι πληροφορίες που πρέπει να παρουσιάζει ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα 

στους καταναλωτές περιλαµβάνουν τα παρακάτω:  

Πραγµατική ταυτότητα του εµπόρου (όνοµα, γεωγραφική διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ..)  

Τρόποι επικοινωνίας τόσο µε ηλεκτρονικό όσο και µε συµβατικό τρόπο (ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο [email], fax, τηλέφωνο, κ.λπ..)  

Τελική τιµή του προϊόντος ή της υπηρεσίας συµπεριλαµβανοµένων φόρων, εξόδων 

αποστολής, κ.λπ..)  

Εγγύηση του προϊόντος.  

Μέθοδος αποστολής και χρόνος παράδοσης, δυνατότητα υπαναχώρησης, τρόπος 

πληρωµής και παράδοσης, κ.λπ..  

Τρόπος ακύρωσης της παραγγελίας σε περίπτωση λάθους ή αλλαγής γνώµης. 

Επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας.  

Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων (privacy statement)  

Που να απευθυνθεί ο καταναλωτής για τα παράπονα του εάν κάτι δεν πάει καλά (π.χ. 

αργοπορηµένη παράδοση ή καθόλου παράδοση).  

Πώς θα επιστραφεί το προϊόν, τι πρόσθετες επιβαρύνσεις υπάρχουν για την επιστροφή, 

κ.λπ..  

Ποιό δικαστήριο είναι αρµόδιο και ποιό ∆ίκαιο θα εφαρµοσθεί σε περίπτωση διαφοράς.  
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7. Αν ξεκινήσω τη δραστηριότητά µου ως ηλεκτρονικός έµπορος, θα µπορέσουν οι 

εργαζόµενοί µου να ανταποκριθούν σε αυτό το έργο ; Αν όχι, ποιές εναλλακτικές 

δυνατότητες έχω ;  

Πρέπει να προβλέψετε στο επιχειρηµατικό σας σχέδιο (business plan) πόσοι 

υπάλληλοι και για ποιό ποσοστό του χρόνου τους θα ασχοληθούν στο ηλεκτρονικό 

κατάστηµα. Εκτιµείστε πως έχουν πράγµατι τα προσόντα να ανταπεξέλθουν στα νέα 

αυτά καθήκοντά που περιλαµβάνουν την ενηµέρωση των περιεχοµένων του 

ηλεκτρονικού καταστήµατος, την επίλυση βασικών τεχνικών προβληµάτων και τη 

διαχείριση των εισερχόµενων και εξερχόµενων πληροφοριών ή δεδοµένων (π.χ. 

παραγγελιών), κ.ά.  

Είναι χρήσιµο να υπάρχει καταρτισµένο στέλεχος στην επιχείρησή σας στα θέµατα 

του ηλεκτρονικού εµπορίου. ∆ιερευνήστε την πιθανότητα πρόσθετης κατάρτισης ενός 

από τα υπάρχοντα στελέχη (καθώς επίσης και του προσωπικού που θα ασχοληθεί) 

προκειµένου να επιλύει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τυχόν προβλήµατα που θα 

ανακύπτουν από τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Εναλλακτικά, 

διερευνήστε την πιθανότητα πρόσληψης ενός υπαλλήλου µε ιδιαίτερες δεξιότητες στο 

χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, έτσι ώστε να µπορεί να αναλάβει αυτό το ρόλο για 

την επιχείρησή σας. Τέλος, διερευνήστε την πιθανότητα να αναθέσετε ορισµένα από 

αυτά τα καθήκοντα σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing), π.χ. σε εξειδικευµένες 

επιχειρήσεις στο χώρο της τεχνολογίας.  

8. Πώς µπορώ να παρακολουθώ την πορεία της λειτουργίας του ηλεκτρονικού µου 

καταστήµατος, ιδιαίτερα αν δεν έχω σηµαντικές τεχνικές γνώσεις ;  

∆εν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις για την παρακολούθηση της λειτουργίας 

του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Απεναντίας, η τεχνολογία σας επιτρέπει να έχετε 

ανά πάσα στιγµή τα στοιχεία των πωλήσεων και των επισκέψεων των πελατών, γι’ 

αυτό και θα πρέπει να συµπεριλάβετε τη συστηµατική σας ενηµέρωση στο σχεδιασµό 

της ηλεκτρονικής σας επιχείρησης. Μην ξεχνάτε πως το ηλεκτρονικό σας κατάστηµα 

αποτελεί µέρος της όλης παρουσίας σας στην αγορά: να ενηµερώνεστε συχνά από τα 

αρµόδια πρόσωπα εντός και εκτός της επιχείρησής σας για την πορεία του και να 

λάβετε, σε συνεργασία µαζί τους, τις κατάλληλες αποφάσεις για τη διαρκή βελτίωσή 

του. Λάβετε υπ’ όψη σας και τη γνώµη των καταναλωτών που το έχουν επισκεφθεί ή 

έχουν ήδη διεξάγει ηλεκτρονικές συναλλαγές µέσα από αυτό.  
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9. Πέρα από το νοµοθετικό πλαίσιο που ρυθµίζει τα θέµατα του Ηλεκτρονικού 

Εµπορίου, υπάρχει κάτι άλλο που θα πρέπει να γνωρίζω σε ό,τι αφορά τη 

λειτουργία του καταστήµατός µου και τις εµπορικές σχέσεις µου µε τους 

τελικούς καταναλωτές;  

Πρέπει να ξέρετε πως πολλοί καταναλωτές διστάζουν να δώσουν τον αριθµό της 

πιστωτικής τους κάρτας σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα ακόµη και αν αυτό είναι 

γνωστό και καθιερωµένο. Για να αντιµετωπίσετε πιθανή επιφυλακτικότητα των 

καταναλωτών στο να δώσουν τα στοιχεία της πιστωτικής τους κάρτας, µπορείτε να 

παρέχετε τη δυνατότητα της συναλλαγής µε χρήση εναλλακτικών τρόπων πληρωµής, 

όπως είναι η αντικαταβολή ή η µετάδοση του αριθµού της πιστωτικής κάρτας µέσω 

fax σε αρµόδιο υπάλληλο της επιχείρησης.  

10. Πού µπορώ να µάθω περισσότερα για όλα αυτά ;  

Υπάρχουν πηγές πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο από όπου µπορείτε να ενηµερωθείτε για 

το Ηλεκτρονικό Εµπόριο, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις σας ως ηλεκτρονικού 

εµπόρου, τα θέµατα ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδοµένων των 

ηλεκτρονικών καταναλωτών και το νοµικό καθεστώς που διέπει τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  

Επισκεφθείτε τους ∆ιαδικτυακούς τόπους :  

 του ελληνικού e-Business Forum: www.ebusinessforum.gr και ιδιαίτερα την 

κατηγορία «Θεσµικό Πλαίσιο».  

 της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ) (www.esee.gr) και του 

Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών (www.acci.gr) για τον κώδικα 

εµπορικής δεοντολογίας και τις υποχρεώσεις των ηλεκτρονικών καταστηµάτων  

 του Ελληνικού Συλλόγου Internet – Internet Society (ISOC) στη διεύθυνση 

www.isoc.gr για θέµατα που σχετίζονται γενικότερα µε την επιχειρηµατική χρήση 

του ∆ιαδικτύου 

  της Αρχής  Προστασίας  Προσωπικών ∆εδοµένων, για να µάθετε 

περισσότερα για τα δικαιώµατα του ηλεκτρονικού καταναλωτή όσον αφορά τα 

προσωπικά του δεδοµένα: www.dpa.gr 

 της Ευρωπαικής Επιτροπής (Γενική ∆ιεύθυνση για την Προστασία του 

Καταναλωτή): http://europa.eu.int/comm/consumers 

 του ΟΟΣΑ (για θέµατα σχετικά µε το Ηλεκτρονικό Εµπόριο): 

www.oecd.org/subject/e_commerce 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ∆’ 

Ο ∆ΕΚΑΛΟΓΟΣ  ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

 
1. Ποιές είναι οι συνήθεις απαιτήσεις ασφάλειας (security requirements) που έχουν οι 

οργανισµοί και οι συναλλασσόµενοι, στα πλαίσια µιας ηλεκτρονικής δοσοληψίας και 

µε ποιόν τρόπο αυτές µπορούν να ικανοποιηθούν;  

Πρωταρχική σηµασία για την αντιµετώπιση και επίλυση των προβληµάτων ασφάλειας 

(security) έχει η αναγνώριση εκ µέρους ενός οργανισµού των πραγµατικών απαιτήσεων 

ασφάλειας που παρουσιάζει. Υπάρχουν τρεις κύριες πηγές για το σκοπό αυτό:  

Η αποτίµηση των κινδύνων (risk assessment) που αντιµετωπίζει ο οργανισµός: Μέσω αυτής 

της διαδικασίας, αναγνωρίζονται οι πιθανές απειλές προς τον οργανισµό, υπολογίζεται η 

ευπάθεια του οργανισµού στις συγκεκριµένες απειλές, η πιθανότητα υλοποίησής τους και το 

κόστος που θα έχουν για τον οργανισµό.  

Το νοµικό πλαίσιο και οι συµβατικές υποχρεώσεις του οργανισµού απέναντι στο κράτος, το 

προσωπικό και τους συνεργάτες του.  

Το σύνολο των αρχών, των απαιτήσεων και των στόχων που ορίζει ο ίδιος ο οργανισµός 

σχετικά µε την επεξεργασία των πληροφοριών που είναι απαραίτητες στη λειτουργία του.  

Ένας αριθµός απαιτήσεων ελέγχου και προστασίας θεωρούνται θεµελιώδεις για την 

ασφάλεια πληροφοριών σε κάθε οργανισµό. Αυτές, είτε βασίζονται σε υποχρεωτικές 

νοµικές διατάξεις, είτε έχουν καθιερωθεί ως κοινή πρακτική σε θέµατα ασφάλειας. 

Απαιτήσεις απαραίτητες σε έναν οργανισµό, που βασίζονται στη νοµοθεσία, είναι η 

διαφύλαξη των προσωπικών δεδοµένων, η διαφύλαξη των δεδοµένων του οργανισµού 

και τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαιτήσεις που έχουν καθιερωθεί ως κοινή 

πρακτική είναι η εκπόνηση πολιτικής ασφάλειας, ο καταµερισµός καθηκόντων σχετικών 

µε την ασφάλεια, η εκπαίδευση σε θέµατα ασφάλειας, η αναφορά συµβάντων και η 

διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας.  
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Παράλληλα, λαµβάνοντας υπόψη και την οπτική των ηλεκτρονικά συναλασσοµένων 

καταναλωτών, οι απαιτήσεις ασφάλειας στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν αφορούν, 

κυρίως, δραστηριότητες στα πλαίσια επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και 

µεταφοράς δεδοµένων µέσω δηµόσιων δικτύων, όπως το Internet. Τα µέτρα ασφάλειας 

για την προστασία των εµπλεκοµένων σε ηλεκτρονικές συναλλαγές θα πρέπει να 

περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τις παρακάτω υπηρεσίες:  

Αυθεντικοποίηση (authentication), η οποία αφορά το επίπεδο εµπιστοσύνης που οι 

συναλλασσόµενοι απαιτούν σε σχέση µε την ταυτότητα των εµπλεκόµενων µερών.  

Εξουσιοδότηση (authorization), που αφορά τα δικαιώµατα καθορισµού των παραµέτρων των 

συναλλαγών (τιµοκατάλογοι, ψηφιακά έγγραφα κλπ.). Επίσης θα πρέπει οι συναλλασσόµενοι 

να γνωρίζουν ποιος έχει τέτοια δικαιώµατα.  

Ακεραιότητα (integrity) στοιχείων που γνωστοποιούνται στους αγοραστές (πχ. του 

τιµοκαταλόγου και λοιπών στοιχείων), καθώς και προστασία πληροφοριών για ειδικές 

εκπτώσεις.  

Μη-αποποίηση (non-repudiation) αποστολής και λήψης µηνυµάτων στα πλαίσια της 

δοσοληψίας  

∆ιαδικασίες ελέγχου των πληροφοριών που παρέχει ο πελάτης για την πληρωµή των αγαθών.  

Μηχανισµούς για την προστασία των στοιχείων της δοσοληψίας, αναφορικά µε την 

ακεραιότητα, την εµπιστευτικότητα (confidentiality) και την ιδιωτικότητα (privacy) των 

εµπλεκοµένων.  

Καθορισµό των ευθυνών και ανάληψης κινδύνου για την περίπτωση απάτης.  

Αρκετά από τα παραπάνω αντιµετωπίζονται µε τη χρήση κρυπτογραφίας και των 

εφαρµογών της, σε συνδυασµό πάντοτε µε τη σχετική νοµοθεσία. Ιδιαιτέρως, σε θέµατα 

αναγνώρισης ψηφιακών υπογραφών, έχει τεθεί σε ισχύ ήδη από τον Ιούνιο του 2001, το 

Π∆ 150/2001 το οποίο αναφέρεται στη νοµική ισοδυναµία των ιδιόχειρων µε τις ψηφιακές 

υπογραφές. Ακρογωνιαίο λίθο για την αξιοποίηση των ψηφιακών υπογραφών, αποτελεί η 

αξιόπιστη λειτουργία των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Certification Service 

Providers), σύµφωνα µε το πλαίσιο που οριστικοποιεί η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 

και Ταχυδροµείων (www.eett.gr).  
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2. Με ποιόν τρόπο µπορούµε να επιβεβαιώσουµε την αυθεντικότητα µιας εµπορικής 

ιστοσελίδας που επισκεπτόµαστε; Πόσο υψηλό κίνδυνο διατρέχουµε όταν 

αποστέλλουµε ηλεκτρονικά τον αριθµό της πιστωτικής µας κάρτας, στα πλαίσια µιας 

ηλεκτρονικής δοσοληψίας διαµέσου του Internet;  

Τα πλέον αξιόπιστα ηλεκτρονικά καταστήµατα, που δείχνουν ιδιαίτερη µέριµνα για την 

ασφάλεια των διακινούµενων δεδοµένων κατά τη διάρκεια µιας συναλλαγής, συνήθως 

αξιοποιούν ευρέως γνωστές υπηρεσίες ασφάλειας και αναφέρουν ρητά στην ιστοσελίδα 

τους, στα πλαίσια της ακολουθητέας πρακτικής τους, τις λύσεις ασφάλειας τις οποίες 

χρησιµοποιούν. Συνήθως συστήνεται σε όσους ετοιµάζονται να εµπλακούν σε µία 

ηλεκτρονική συναλλαγή να µελετήσουν προσεχτικά τις υπηρεσίες ασφάλειας που 

χρησιµοποιούνται. Κατά κανόνα, προηγείται ενηµέρωση για την «ταυτότητα» της 

ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήµατος στη διεθνή βάση δεδοµένων www.whois.net 

ή στη βάση των ελληνικών καταχωρήσεων www.hostmaster.gr/cgi-bin/webwhois. Στις 

ιστοθέσεις αυτές αναφέρεται σε ποιό νοµικό ή φυσικό πρόσωπο έχει κατοχυρωθεί το 

συγκεκριµένο ηλεκτρονικό κατάστηµα. Επίσης, σε αρκετές ιστοσελίδες υπάρχει σχετικό 

σήµα το οποίο µπορεί να αξιοποιηθεί για την πιστοποίηση της εταιρικής ταυτότητας µέσω 

σχετικής υπηρεσίας που διατίθεται από Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης (Certification 

Service Provider). Επιπλέον, είναι αρκετές φορές χρήσιµο, πριν την ηλεκτρονική 

δοσοληψία, να επικοινωνεί κανείς µε τον τηλεφωνικό αριθµό του φυσικού καταστήµατος 

(η αναγραφή του αριθµού είναι υποχρεωτική), για εκ των προτέρων επιβεβαίωση της 

αυθεντικότητας του καταστήµατος. Σχετικά µε την ηλεκτρονική αποστολή του αριθµού 

πιστωτικής κάρτας διαµέσου του Internet, παρά το γεγονός ότι αποτελεί υπαρκτό 

πρόβληµα η ενδεχόµενη υποκλοπή, έχει αναπτυχθεί υπερβολική σχετική φιλολογία, µε 

αποτέλεσµα να µην περιγράφεται το πρόβληµα στις αληθινές του διαστάσεις. Κατά 

κανόνα, πλέον, τα ηλεκτρονικά καταστήµατα αξιοποιούν τις εφαρµογές της 

κρυπτογραφίας µε σκοπό την αποτελεσµατική διασφάλιση της εµπιστευτικότητας των 

δεδοµένων (π.χ. κρυπτογράφηση/αποκρυπτογράφηση δεδοµένων), της ακεραιότητας των 

δεδοµένων (π.χ. κώδικες αυθεντικοποίησης µηνυµάτων ή ψηφιακές υπογραφές), της 

αυθεντικοποίησης του αποστολέα ενός µηνύµατος (π.χ. ψηφιακές υπογραφές) κλπ. Είναι 

σύνηθες το παράδειγµα της αξιοποίησης του πρωτοκόλλου SSL (Secure Socket Layer) 

κατά τη διάρκεια µιας συναλλαγής διαµέσου του Web, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται 

από τη διαδικτυακή διεύθυνση που µεταβάλλεται πλέον σε https:// Σε κάθε περίπτωση, 

ακόµη και αν παρατηρηθεί σε µία πιστωτική κάρτα χρέωση που δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγµατικότητα, ο συναλασσόµενος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από την τράπεζα να 

ακυρώσει τη συναλλαγή, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι το αίτηµα θα υποβληθεί σε 
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εύλογη προθεσµία που καθορίζεται από τη σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ πελάτη-

τράπεζας. Η τράπεζα υποχρεούται να διερευνήσει την καταγγελία και ακολούθως να 

ενεργήσει µε τρόπο ανάλογο µε εκείνον που ακολουθεί στις συµβατικές συναλλαγές. Σε 

περίπτωση που το αίτηµα είναι εύλογο, τα χρήµατα επιστρέφονται αφού η συναλλαγή 

θεωρείται ως µηδέποτε διεξαχθείσα.  

3. Με ποιόν τρόπο µπορεί µία επιχείρηση να αποκτήσει ολοκληρωµένη εικόνα για τη 

σηµαντικότητα των κινδύνων που αντιµετωπίζουν τα Πληροφοριακά Συστήµατα 

της;  

Σε περίπτωση που µία επιχείρηση ή ένας οργανισµός επιθυµεί να καταγράψει και 

αντιµετωπίσει τα προβλήµατα ασφάλειας που υπάρχουν, µπορεί να ακολουθήσει 

διάφορες στρατηγικές.  

Αν η επιχείρηση είναι µικρής κλίµακας, µπορεί να εφαρµόσει κατευθείαν τη βασική 

προσέγγιση (baseline approach), στα πλαίσια της οποίας επιλέγονται απευθείας βασικά 

µέτρα προστασίας, τα οποία είναι ευρέως γνωστά από υπάρχοντες κώδικες ακολουθητέας 

πρακτικής σε διεθνές επίπεδο. Αν η επιχείρηση είναι µεγαλύτερη και τα πληροφοριακά 

συστήµατα έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τη λειτουργία της, για την αποτελεσµατική και 

ολοκληρωµένη καταγραφή των προβληµάτων ασφάλειας που δυνητικά αντιµετωπίζει, ως 

επαρκέστερη επιστηµονικά µέθοδος προτείνεται η εκπόνηση λεπτοµερούς µελέτης 

ανάλυσης και διαχείρισης επικινδυνότητας (detailed risk analysis and management 

review) µε χρήση πρότυπης αυτοµατοποιηµένης µεθοδολογίας, από έµπειρους µελετητές. 

Στα πλαίσια της µελέτης αυτής, αρχικά καταγράφονται λεπτοµερώς και αποτιµώνται 

συγκριτικά τα αγαθά (assets) που περιλαµβάνονται στο πληροφοριακό σύστηµα, 

µελετώνται διεξοδικά οι απειλές (threats) που υφίσταται το σύστηµα και τα σηµεία 

ευπάθειας που αυτό παρουσιάζει (vulnerabilities) και ακολούθως υπολογίζεται ο βαθµός 

επικινδυνότητας (risk factor) του συστήµατος. Τελικά, αναπτύσσεται ένα ολοκληρωµένο 

σχέδιο ασφάλειας (Security Plan) για τον οργανισµό, το οποίο περιλαµβάνει τόσο τα 

προτεινόµενα αντίµετρα (countermeasures), όσο και την πολιτική ασφάλειας (Security 

Policy) του οργανισµού. Τα προτεινόµενα αντίµετρα µπορεί να είναι κυρίως τεχνικά, αλλά 

και διοικητικά και οργανωτικά. Η πολιτική ασφάλειας περιγράφει το σύνολο των κανόνων 

που καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο ένας οργανισµός προστατεύει τα πληροφοριακά 

του συστήµατα, έτσι ώστε να επιτυγχάνει συγκεκριµένους στόχους ασφάλειας. Η πολιτική 

ασφάλειας συντάσσεται λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οργανισµού 

και του τοµέα της οικονοµίας στον οποίο δραστηριοποιείται, βασίζεται στα αποτελέσµατα 

της µελέτης ανάλυσης επικινδυνότητας, καθώς και στις βασικές διαστάσεις των 
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στρατηγικών κατευθύνσεων του οργανισµού, σε σχέση µε την αξιοποίηση των 

τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι η πολιτική 

ασφάλειας αποτελεί υπηρεσιακό κείµενο και θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα, ώστε όλα 

τα µέλη του προσωπικού που έχουν ρόλο στη λειτουργία των συστηµάτων, είτε ως 

χρήστες, είτε ως διαχειριστές, είτε ως διοικητικά στελέχη, να λάβουν γνώση της.  

4. Με ποιόν τρόπο µπορούν να διασφαλιστούν τα συστήµατα µιας επιχείρησης, στη 

συνήθη πλέον περίπτωση που η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήµατας ή/και η 

επεξεργασία των δεδοµένων έχουν ανατεθεί σε άλλον εξωτερικό φορέα 
(outsourcing);  

Οι απαιτήσεις ασφάλειας µιας επιχείρησης, η οποία αναθέτει την ανάπτυξη του 

πληροφοριακού της συστήµατος ή/και την επεξεργασία των δεδοµένων σε εξωτερικό 

φορέα, θα πρέπει να συµφωνηθούν µε τη µορφή συµβάσεως ανάµεσα στα εµπλεκόµενα 

µέρη. Γενικά, τα ζητήµατα σχετικά µε την προσπέλαση και επεξεργασία στο σύστηµα 

εξωτερικών φορέων, θα πρέπει να ρυθµίζονται µε ειδικές συµβάσεις, οι οποίες και θα 

διασφαλίζουν ότι οι τρόποι προσπέλασης και η επεξεργασία των δεδοµένων είναι 

σύµφωνοι µε την πολιτική ασφάλειας της επιχείρησης. Οι συµβάσεις θα πρέπει να 

προβλέπουν και σχετικές αποζηµιώσεις για τα δύο µέρη, ενώ πρέπει να περιλαµβάνουν, 

µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

Τη γενική πολιτική σχετικά µε την ασφάλεια των πληροφοριών.  

Τις ευθύνες των µερών της σύµβασης.  

Τον τρόπο µε τον οποίο θα ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της σχετικής νοµοθεσίας και τις 

ευθύνες που απορρέουν από αυτήν.  

Τον τρόπο µε τον οποίο θα διασφαλιστεί η ορθή και σαφής κατανοµή αρµοδιοτήτων σε όλα τα 

εµπλεκόµενα µέρη.  

Την προστασία των διαφόρων πόρων συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών µέσω των 

οποίων οι πόροι αυτοί θα προστατεύονται, των διαδικασιών µε βάση τις οποίες θα ελέγχεται η 

ασφάλεια τους, των µηχανισµών ελέγχου και προστασίας, τους κανόνες διαθεσιµότητας και 

ακεραιότητας, όπως και τους περιορισµούς σχετικά µε την αντιγραφή πληροφοριών, την 

εµπιστευτικότητα τους και την απαιτούµενη εχεµύθεια.  

Τον τρόπο ελέγχου πρόσβασης στα δεδοµένα του οργανισµού.  
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Τα επίπεδα φυσικής ασφάλειας.  

Την περιγραφή των υπηρεσιών που θα είναι διαθέσιµες, το απαιτούµενο επίπεδο ποιότητας 

τους, καθώς και τη διαθεσιµότητα των απαραίτητων υπηρεσιών σε περίπτωση ανάγκης.  

Τα δικαιώµατα ελέγχου και ιχνηλάτησης (audit).  

Τις διαδικασίες χειρισµού, επίλυσης και αναφοράς συµβάντων.  

Τις σχέσεις των τρίτων µερών µε λοιπούς υπεργολάβους.  

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει στην υπογραφείσα σύµβαση να περιλαµβάνεται ένα 

ολοκληρωµένο σχέδιο ασφάλειας (security plan) στο οποίο θα πρέπει να έχουν 

συµφωνήσει τα εµπλεκόµενα µέρη.  

5. Τι ακριβώς εννοούµε µε τον όρο «Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας» (“Business 

Continuity Plan”), ποιά η σηµαντικότητα του και ποιές οι κυριότερες παράµετροι 

κατά τη διαχείριση του;  

Το «Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας» (“Business Continuity Plan”) ενός οργανισµού 

αποτελεί ένα λεπτοµερή οδηγό τόσο για την αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών που 

θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθµη λειτουργία ενός οργανισµού, όσο και για την ανάκαµψη 

(recovery) συστηµάτων έπειτα από οποιαδήποτε ζηµία ή καταστροφή. Σκοπός της 

εκπόνησης ενός Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας, είναι η αποτροπή εµποδίων στις 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οργανισµού και η προστασία των κρίσιµων 

διαδικασιών στην περίπτωση µερικών ή ολικών καταστροφών στα συστήµατα του. Μια 

διαδικασία διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας του οργανισµού (business continuity 

management process) θα πρέπει να αξιοποιείται για τη µείωση, σε ανεκτό επίπεδο, των 

επιπτώσεων από καταστροφές και συµβάντα σχετικά µε την ασφάλεια του οργανισµού. 

Τέτοιες καταστροφές µπορεί να είναι αποτέλεσµα φυσικών καταστροφών, αστοχίας 

υλικών ή σκόπιµων ενεργειών. Επιπλέον θα πρέπει να περιλαµβάνονται και µέτρα για την 

αποκατάσταση της οµαλής λειτουργίας του οργανισµού. Ο σχεδιασµός για την 

αντιµετώπιση απρόοπτων γεγονότων θα πρέπει να εξασφαλίζει την αποκατάσταση των 

επηρεαζόµενων λειτουργιών µέσα σε ένα ρεαλιστικό και αποδεκτό χρονικό πλαίσιο.  
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6. Από τη νοµοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδοµένων απορρέουν 

νέες/πρόσθετες δεσµεύσεις για µία επιχείρηση που συναλλάσσεται ηλεκτρονικά;  

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων εξελίσσεται σε συστατικό στοιχείο 

των ενδοδικτυακών συναλλαγών. Προσωπικά δεδοµένα συλλέγονται συνήθως ήδη κατά 

την αρχική φάση σύνδεσης του ενδιαφερόµενου καταναλωτή µε το δικτυακό χώρο της 

επιχείρησης, συχνά µέσω εντύπων που συµπληρώνει ψηφιακά ο πλοηγός-αγοραστής. Η 

συλλογή δεδοµένων, συνήθως µε απώτερο σκοπό τη δηµιουργία του προφίλ του 

«πελάτη», γίνεται συχνά και µε άλλους τρόπους, όπως εγκατάσταση cookies, τεχνικές 

εξόρυξης δεδοµένων κλπ.. Η χρήση τέτοιων τεχνικών παρουσιάζεται συνήθως ως 

αναγκαιότητα για τη διαµόρφωση των πολιτικών και της στρατηγικής των επιχειρήσεων. 

Ωστόσο, όσοι δραστηριοποιούνται στο πεδίο των ηλεκτρονικών συναλλαγών οφείλουν να 

γνωρίζουν πως ό,τι είναι τεχνικά δυνατό δεν είναι αυτονόητα και νόµιµο ή θεµιτό. Η 

συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν υπόκειται στις ρυθµίσεις, τις προϋποθέσεις και απαγορεύσεις των νόµων 

2472/97 για την προστασία του ατόµου από την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και 

2774/99 για την προστασία προσωπικών δεδοµένων στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα και τις 

επιµέρους ερµηνευτικές Οδηγίες που έχει εκδώσει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών 

∆εδοµένων ( http://www.dpa.gr). Ένα κρίσιµο στοιχείο είναι ότι η συλλογή και 

επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων επιτρέπεται καταρχήν µόνο µε συγκατάθεση του 

χρήστη-πελάτη ή στο πλαίσιο της εκπλήρωσης µιας σύµβασης που ήδη συνδέει την 

επιχείρηση µε αυτόν. Σε άλλη περίπτωση η συλλογή τέτοιων δεδοµένων είναι νόµιµη 

εφόσον αυτά προέρχονται από καταλόγους και πηγές δηµόσια προσβάσιµες που 

απευθύνονται στο ευρύ κοινό καθώς και προηγούµενες συναλλακτικές επαφές στο 

πλαίσιο συναφών σκοπών. Τα προσωπικά δεδοµένα των αντισυµβαλλόµενων ή των 

ενδιαφερόµενων επισκεπτών των ιστοσελίδων µιας επιχείρησης πρέπει να συλλέγονται µε 

τρόπο νόµιµο, θεµιτό και διαφανή. Όπως τονίζεται στην νέα Οδηγία 2002/58/ΕΚ «σχετικά 

µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής 

ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» λογισµικό παρακολούθησης, δικτυακοί 

«κοριοί» (web bugs), κρυφά αναγνωριστικά στοιχεία και άλλες παρόµοιες διατάξεις που 

µπορούν να εισέλθουν στο τερµατικό του χρήστη εν αγνοία του µε σκοπό την πρόσβαση 

σε πληροφορίες, την αποθήκευση αθέατων πληροφοριών ή την ανίχνευση των 

δραστηριοτήτων του χρήστη, συνιστούν ενδεχόµενη σοβαρή παραβίαση της ιδιωτικής 

ζωής του χρήστη. Η χρησιµοποίηση τέτοιων διατάξεων θα πρέπει να επιτρέπεται µόνο για 

θεµιτούς σκοπούς και εφόσον το γνωρίζουν οι χρήστες αυτοί.  
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7. Υπάρχουν περιορισµοί στην αποστολή διαφηµιστικών µηνυµάτων µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου;  

Μία συνήθης µέθοδος προσέγγισης του παρόντος ή µελλοντικού πελάτη είναι η αποστολή 

διαφηµιστικών µηνυµάτων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. H χρήση, ωστόσο, αυτής 

της µεθόδου επικοινωνίας υπόκειται σε περιορισµούς που επιβάλλει η νοµοθεσία για την 

προστασία του καταναλωτή. Η εµπορική επικοινωνία πρέπει καταρχήν να είναι σαφώς 

αναγνωρίσιµη, να είναι δηλαδή προφανής στον παραλήπτη του ηλεκτρονικού µηνύµατος 

ο επιδιωκόµενος εµπορικός/επιχειρηµατικός σκοπός. Εξάλλου, όπως ορίζεται στον νόµο 

2774/99, η χρησιµοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για σκοπούς απευθείας εµπορικής 

προώθησης προιόντων και υπηρεσιών είναι επιτρεπτή µόνον εφόσον ο συνδροµητής έχει 

δώσει εκ των προτέρων τη ρητή συγκατάθεσή του για τη λήψη τέτοιων µηνυµάτων. Το 

λεγόµενο opt in επιβεβαιώθηκε ως βασική επιλογή από την πρόσφατη Οδηγία για την 

επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και την προστασία της ιδιωτικότητας στον τοµέα 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η ίδια Οδηγία, η οποία όµως δεν έχει ενσωµατωθεί 

ακόµη στο ελληνικό δίκαιο και συνεπώς δεν ισχύει ακόµη στην Ελλάδα, προβλέπει 

ωστόσο ότι η αποστολή εµπορικών και διαφηµιστικών µηνυµάτων από µία επιχείρηση σε 

συνδροµητές και χρήστες που είναι ήδη πελάτες της, επιτρέπεται εφόσον αυτοί είχαν τη 

δυνατότητα να εκφράσουν την αντίθεσή τους στη λήψη τέτοιων µηνυµάτων.  

8. Πρέπει να ενηµερώνω τους επισκέπτες/συναλλασσόµενους ηλεκτρονικά µε την 

επιχείρηση για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων που τους αφορούν;  

Η ενηµέρωση έχει κεφαλαιώδη σηµασία για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων 

αλλά και για τη νοµιµότητα της επεξεργασίας τους. Η ενηµέρωση των χρηστών κατά το 

στάδιο της συλλογής των προσωπικών δεδοµένων που τους αφορούν, δε συνιστά µόνο 

αυτοτελή υποχρέωση που έχει εισαγάγει η νοµοθεσία για την προστασία προσωπικών 

δεδοµένων, αλλά αποτελεί ταυτοχρόνως και προϋπόθεση για την έγκυρη συγκατάθεση 

του χρήστη. Η συγκατάθεση στην ελληνική νοµοθεσία για την προστασία προσωπικών 

δεδοµένων νοείται ως «ενηµερωµένη συγκατάθεση» (informed consent). Η ενηµέρωση 

πρέπει να αναφέρεται καταρχήν στο γεγονός καθεαυτό της συλλογής και επεξεργασίας 

προσωπικών δεδοµένων και τη βάση στην οποία αυτή θεµελιώνεται (συγκατάθεση, 

σύµβαση). Οπωσδήποτε πρέπει να περιλαµβάνει την (online και offline) ταυτότητα αυτού 

που συλλέγει τα δεδοµένα, το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται τα δεδοµένα, καθώς και 

για τους τυχόν περαιτέρω αποδέκτες των δεδοµένων. Είναι επίσης αναγκαίο και σκόπιµο 

να ενηµερώνονται οι επισκέπτες/συναλλασσόµενοι για τα δικαιώµατά που τους παρέχει η 

νοµοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδοµένων (δικαίωµα πρόσβασης, διόρθωσης, 
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αντίταξης κλπ.). Εφόσον οι επιχειρήσεις έχουν εκπονήσει πολιτικές ασφάλειας της 

ιδιωτικότητας (privacy policies) είναι χρήσιµο και εξυπηρετεί ταυτόχρονα τους σκοπούς 

της ενηµέρωσης να ανακοινώνονται σε εµφανή σηµεία των αντίστοιχων ηλεκτρονικών 

σελίδων (privacy statement). Είναι αυτονόητο ότι αυτές οι πολιτικές πρέπει να είναι 

σύµφωνες και να εναρµονίζονται µε το γράµµα και το πνεύµα της νοµοθεσίας για την 

προστασία προσωπικών δεδοµένων. Η ενηµέρωση είναι απαραίτητη και στην περίπτωση 

της εγκατάστασης «cookies» ή άλλων συναφών διατάξεων. Όταν οι διατάξεις αυτές 

προορίζονται για σκοπούς που η έννοµη τάξη κρίνει ως θεµιτούς, η χρησιµοποίησή τους 

επιτρέπεται µόνο υπό τον όρον ότι παρέχονται στους χρήστες σαφείς και ακριβείς 

πληροφορίες για τον προορισµό των «cookies» ή τυχόν ανάλογων διατάξεων, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι είναι εν γνώσει του χρήστη οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στον 

τερµατικό υπολογιστή που χρησιµοποιεί και να παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα 

να αρνηθούν την αποθήκευση «cookies» ή παρόµοιων διατάξεων στον τερµατικό τους 

εξοπλισµό. Οι τρόποι της παροχής πληροφοριών, της παροχής του δικαιώµατος άρνησης 

ή αίτησης συγκατάθεσης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν προσιτότεροι για το χρήστη. 

Ο νόµος για την προστασία προσωπικών δεδοµένων στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα 

επεκτείνει την υποχρέωση ενηµέρωσης και στους κινδύνους παραβίασης της ασφάλειας 

του δικτύου. Τέτοιοι κίνδυνοι ενδέχεται να προκύψουν κυρίως για τις υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ένα ανοικτό δίκτυο, όπως το Internet ή η αναλογική 

κινητή τηλεφωνία. Οι πάροχοι υπηρεσιών που προσφέρουν διαθέσιµες στο κοινό 

υπηρεσίες επικοινωνιών µέσω του Internet, θα πρέπει να ενηµερώνουν τους χρήστες και 

τους συνδροµητές και για τους τρόπους αποτροπής των κινδύνων, χρησιµοποιώντας 

συγκεκριµένους τύπους λογισµικού ή τεχνολογίες κρυπτογράφησης. Η απαίτηση να 

ενηµερώνονται οι συνδροµητές για ιδιαίτερους κινδύνους ασφάλειας, δεν απαλλάσσει από 

την υποχρέωση να λαµβάνουν, µε ίδιες δαπάνες, κατάλληλα και άµεσα µέτρα για να 

αποτρέπονται τυχόν νέοι, απρόβλεπτοι κίνδυνοι ασφάλειας και να αποκαθίσταται το 

κανονικό επίπεδο ασφάλειας της υπηρεσίας.  

9. Είναι υποχρεωτικό να λαµβάνονται µέτρα ασφαλείας των προσωπικών δεδοµένων;  

H ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων είναι µία υποχρέωση που δεν αφορά µόνο 

την προστασία της επιχείρησης, αλλά και την προστασία των προσώπων, στοιχεία των 

οποίων έχουν καταχωριστεί στα συστήµατα αυτά. Ήδη ο νόµος 2472/97 (άρθρο 10) έχει 

επιβάλει υποχρεώσεις προστασίας της εµπιστευτικότητας – µυστικότητας (secrecy ) των 

πληροφοριών και λήψης µέτρων ασφάλειας: Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να 

λαµβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια των 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11:   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

[ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΚΑΣ] Σελ. 311/311 
  

δεδοµένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, 

αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη µορφή αθέµιτης 

επεξεργασίας. Τα µέτρα ασφαλείας που λαµβάνονται θα πρέπει να είναι ανάλογα προς 

τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδοµένων που είναι 

αντικείµενο της επεξεργασίας. Στις υποχρεώσεις µιας επιχείρησης περιλαµβάνεται η 

επιλογή συνεργατών που διαθέτουν όχι µόνο τεχνικές γνώσεις αλλά και προσωπική 

ακεραιότητα που διασφαλίζει την τήρηση του απορρήτου της επεξεργασίας. Η Αρχή 

Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην εκπόνηση σχεδίου 

ασφάλειας (security plan) και έκτακτης ανάγκης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, αλλά 

και στη συνεχή αναθεώρηση των σχεδίων αυτών ώστε να ανταποκρίνεται στις 

τεχνολογικές εξελίξεις. Συχνά µάλιστα οι άδειες επεξεργασίας ευαίσθητων δεδοµένων 

συνοδεύονται από την επιβολή όρων ασφαλείας των δεδοµένων και την υποχρέωση 

επεξεργασίας τέτοιων σχεδίων Χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτοµέρειες, η Αρχή 

Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων έχει συντάξει ένα κείµενο οδηγιών, όπου 

αναφέρεται το βασικό περιεχόµενο των σχεδίων ασφαλείας και εκτάκτου ανάγκης, ώστε 

αυτά να κρίνονται επαρκή από την άποψη της προστασίας της εµπιστευτικότητας 

(http://www.dpa.gr/secure.htm).  

10. Ποιες συνέπειες έχει η µη τήρηση αυτών των υποχρεώσεων;  

Η τήρηση των επιταγών και απαγορεύσεων που σχετίζονται µε την επεξεργασία αλλά και 

την ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων επιβάλλεται από την οικεία νοµοθεσία. Τυχόν 

παράβαση των υποχρεώσεων αυτών για προστασία και ασφάλεια των δεδοµένων 

ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα την επιβολή διοικητικών κυρώσεων από την Αρχή 

Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (όπως πρόστιµα, αναστολή επεξεργασίας, 

καταστροφή αρχείων κλπ.) ή/και τη γέννηση αξιώσεων και υποχρεώσεων αποζηµίωσης ή 

χρηµατικής ικανοποίησης των προσώπων που θίγονται από τις παραβάσεις των 

νοµοθετικών διατάξεων και των υποχρεώσεων ασφαλείας. Συγκεκριµένες παραβάσεις 

συνιστούν µάλιστα ποινικά αδικήµατα και επισύρουν και ποινικές κυρώσεις.  

Ωστόσο, η µεγαλύτερη κύρωση είναι η δυσπιστία των συναλλασσοµένων! Πολλές 

πρόσφατες µελέτες έχουν αποδείξει ότι πολλοί άνθρωποι απέχουν από ηλεκτρονικές 

συναλλαγές από φόβο για τη µεταχείριση και την τύχη των προσωπικών τους δεδοµένων. 

Η επένδυση σε τεχνολογίες ενίσχυσης της ιδιωτικότητας (Privacy Enhancing 

Technologies), η ύπαρξη, τήρηση και διαφήµιση πολιτικών για την προστασία της 

ιδιωτικότητας δεν είναι απλά συµµόρφωση προς το νόµο. Είναι ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα! Είναι προϋπόθεση για να αποκτηθεί η εµπιστοσύνη των καταναλωτών! 
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