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Περίληψη 

 

Σκοπός είναι η εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής της τεχνολογίας blockchain σε 

συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας από ελληνικές επιχειρήσεις μέσα από την πρόθεση 

των ελληνικών επιχειρήσεων και συγκεκριμένα, των στελεχών τους να ενσωματώσουν 

τη διευρυμένη εφαρμογή της στο πλαίσιο των καθημερινών λειτουργιών επιχειρήσεων 

που χρησιμοποιούν εφοδιαστική αλυσίδα. 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα με τη χρήση δομημένων 

ερωτήσεων του ερευνητικού εργαλείου των Wamba & Queiroz (2019) σε προσωπικές 

συνεντεύξεις με στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν εφοδιαστική 

αλυσίδα. Το δείγμα της έρευνας απαρτίζεται από 14 άτομα (επιχειρήσεις) οι οποίες 

γνωρίζουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό την τεχνολογία BCT αλλά δεν την 

εφαρμόζουν ακόμη. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με περιγραφική στατιστική ανάλυση με 

τη χρήση του Microsoft Excel.  

Η μεγαλύτερη ταχύτητα εκτέλεσης διαδικασιών και συναλλαγών, η ιχνηλασιμότητα, η 

εξοικονόμηση χρόνου, η δυνατότητα βελτίωσης της απόδοσης και εκτέλεσης εργασιών, 

η αύξηση της παραγωγικότητας και της οικονομικής απόδοσης των επιχειρήσεων είναι 

τα οφέλη της τεχνολογίας blockchain που αναδείχθηκαν από την εμπειρική έρευνα. 

Δυνατό χαρακτηριστικό της τεχνολογίας αναδεικνύεται η χρησιμότητά της. Ωστόσο, 

ένας από τους βασικούς λόγους μη υιοθέτησής της έως σήμερα από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις είναι το οικονομικό κόστος και το μέγεθος της αλλαγής που απαιτείται για 

την υιοθέτησή της από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού. Θεωρείται ότι η 

διευκόλυνση της επικοινωνίας, η αύξηση της εμπιστοσύνης και της αλληλεπίδρασης που 

προκαλεί η τεχνολογία blockchain θα αυξήσει στο μέλλον τη χρήση της και από τις 

ελληνικές επιχειρήσεις.  

 

Λέξεις - κλειδιά: blockchain, εφοδιαστική αλυσίδα, ελληνικές επιχειρήσεις, 

χαρακτηριστικά, οφέλη 
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Abstract 

 

The purpose of this thesis is to examine the possibility of application the blockchain 

technology in supply chain systems of Greek companies through the examination of the 

intention of Greek companies and in particular, the opinions of their executives, in order 

to integrate its expanded application in the daily operations of companies using the supply 

chain. 

For the purposes of the research, the quantitative research was selected with the use of 

structured questions from the research tool of Wamba & Queiroz (2019) in personal 

interviews with executives of Greek companies that use a supply chain. The research 

sample consists of 14 people (companies) who are more or less aware of BCT technology 

but do not yet apply it. Data were analyzed with descriptive statistical analysis with the 

use of Microsoft Excel. 

The faster execution of processes and transactions, the traceability, time savings, the 

ability to improve the efficiency and execution of tasks, the increase of productivity and 

the economic efficiency of businesses are the benefits of blockchain technology that 

emerged from empirical research. A strong feature of the technology is its usefulness. 

However, one of the main reasons for its non-adoption by Greek companies to date is the 

financial cost and the magnitude of the change required for its adoption by all human 

resources. It is considered that the facilitation of communication, the increase of trust and 

the interaction caused by blockchain technology will increase its use by Greek companies 

in the future. 

 

Keywords: blockchain, supply chain, Greek companies, features, benefits 
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Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 

1.1. Σκοπός 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της εφαρμογής της τεχνολογίας 

blockchain σε συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας από ελληνικές επιχειρήσεις. Απώτερος 

στόχος είναι να καταγραφεί η διείσδυση της συγκεκριμένης τεχνολογίας στην Ελλάδα, 

οι προοπτικές ανάπτυξής της, η πρόθεση των ελληνικών επιχειρήσεων και των στελεχών 

τους να ενσωματώσουν τη διευρυμένη εφαρμογή της στο πλαίσιο των καθημερινών 

λειτουργιών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και να 

εξεταστούν οι προβληματισμοί και τα εμπόδια που διαφαίνονται στην εφαρμογή αυτής 

της πρωτοπόρας και καινοτόμας τεχνολογίας. 

 

1.2. Σημασία και Πρωτοτυπία Έρευνας 

 

Τα παραδοσιακά συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας δεν είναι αρκετά ευπροσάρμοστα 

και διαφανή ώστε να καλύψουν τις αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις του μέλλοντος 

που οδηγούν σε τεράστια γενικά έξοδα όταν προκύπτει σφάλμα, υπάρχει αυξημένο 

κόστος και απαιτείται να γίνει διαχείριση περιστατικών εξαπάτησης. Ως εκ τούτου, οι 

επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες που αυξάνουν την διαφάνεια 

και την ιχνηλασιμότητα των διαδικασιών και συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα σε μια 

εφοδιαστική αλυσίδα. Την ανάγκη αυτή μπορεί να καλύψει η εφαρμογή του blockchain 

στην εφοδιαστική αλυσίδα.  

Η τεχνολογία Blockchain (BCT) θεωρείται από τις πιο σημαντικές τεχνολογικές τάσεις 

που επηρεάζουν τα τελευταία χρόνια τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η BCT 

έχει αναδειχθεί σε τεχνολογία γενικής χρήσης για επιχειρήσεις που αυξάνουν την 

εμπιστοσύνη τους με την μεταξύ τους αλληλεπίδραση (Yli – Huumo et al., 2016). Η BCT 

έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται εκτεταμένα και στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, 

καθώς αποτελεί τεχνολογία που προωθεί και αναπτύσσεται με την εμπιστοσύνη.  

Η τεχνολογία blockchain μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για εταιρίες που επιθυμούν να 

μάθουν νέα τεχνολογία και είναι πρόθυμες να αναλάβουν ορισμένους κινδύνους. Ενώ 

πρόκειται για νέα και εξελισσόμενη τεχνολογία, πολλά οφέλη δεν είναι τόσο γνωστά. 

Αρχικά, προσφέρει βελτιωμένη αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, ιχνηλασιμότητα και 

δυνατότητα να πωλούνται προϊόντα υψηλότερης ποιότητας στους καταναλωτές. Αυτό 

γίνεται με την παροχή αμετάβλητων καθολικών που παρέχουν δεδομένα σε πραγματικό 
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χρόνο με τις αποστολές και παρέχουν πρόσβαση σε έγγραφα που απαιτούνται σε όλες τις 

φάσεις αλυσίδας εφοδιασμού (Smith et al., 2020).  

Έτσι η τεχνολογία blockchain βελτιώνει την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια, την 

ιχνηλασιμότητα αλλά και την εξοικονόμηση χρημάτων καθώς τα προϊόντα τείνουν να 

είναι πιο αποτελεσματικά. Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αφιερώσουν λιγότερο χρόνο 

στην ολοκλήρωση κοπιαστικών εργασιών και δραστηριότητες όπως η αποστολή, η 

παρακολούθηση, η αποθήκευση και η πρόσβαση. Τα δεδομένα αυτά μπορούν επίσης να 

κοινοποιηθούν σε άτομα εκτός της επιχείρησης καθιστώντας τη συνεργασία πιο εύκολη 

και πιθανή και επιτρέποντας μεγαλύτερη παραγωγικότητα και υψηλότερη ταμειακή ροή 

(Smith et al., 2020).  

Το blockchain αποτελεί μια τεχνολογία η οποία επιτρέπει την αποθήκευση δεδομένων 

έτσι ώστε να μπορούν να ανταλλάσσονται με ασφαλή τρόπο μεταξύ οντοτήτων που δεν 

εμπιστεύονται η μια την άλλη. Αν και το blockchain μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκεται 

ακόμη σε ανάπτυξη ορισμένες εφαρμογές της τεχνολογίας αυτής έχουν ήδη αναπτυχθεί 

(Fernandez- Carames et al., 2019).   

 

1.3. Χρήσιμες Έννοιες 

 

Το blockchain στον πυρήνα του αποτελεί ένα κατανεμημένο σύστημα το οποίο ορίζεται 

ως υπολογιστικό παράδειγμα με το οποίο δύο ή περισσότεροι κόμβοι συνεργάζονται 

μεταξύ τους με συντονισμένο τρόπο προκειμένου να επιτύχουν ένα κοινό αποτέλεσμα 

(Bashir, 2017). Αποτελεί ένα μοντέλο που επιτρέπει στους χρήστες να το αντιμετωπίζουν 

ως μια απλή και συνολική πλατφόρμα. Ουσιαστικά, αποτελεί μια ομάδα υπολογιστών 

που συνεργάζονται και εμφανίζονται ως ένας μοναδικός και ενιαίος υπολογιστής στον 

τελικό χρήστη (Kozlovski, 2018).  

Η τεχνολογία blockchain επιτρέπει στα μέρη να συναλλάσσονται χωρίς τη χρήση 

κεντρικής αρχής για την επικύρωση των συναλλαγών (Jaikaran, 2018). Συνήθως η 

κεντρική αρχή αποτελεί έναν τρίτο όπως είναι για παράδειγμα μια τράπεζα ή ένα 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Οι συναλλαγές εντός του blockchain δεν περιορίζονται σε 

οικονομικές, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία παρακολούθησης, καταγραφής 

ταυτότητας, επαλήθευσης ολοκληρωμένων ενεργειών ή και άλλες δραστηριότητες 

(Smith et al., 2020). Προκύπτει επομένως ότι δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός τρίτου 

μέρους.  
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Οι συναλλαγές προστίθενται, οι ταυτότητες των μερών που τις πραγματοποιούν 

επαληθεύονται και οι ίδιες οι συναλλαγές επαληθεύονται επίσης πριν ενταχθούν στο 

καθολικό ως μπλοκ. Καθώς κάθε μπλοκ συναλλαγών εξαρτάται από το προηγούμενο 

μπλοκ, κάθε αλλαγή η οποία πραγματοποιείται ειδοποιεί όλους τους χρήστες για αλλαγή 

στο ιστορικό των συναλλαγών καθιστώντας το πολύ ασφαλές για όλα τα μέρη (Smith et 

al., 2020). Ακόμη, οι σχέσεις μεταξύ των ταυτοτήτων, των συναλλαγών και του 

καθολικού επιτρέπουν στα μέρη να έχουν υψηλότερο βαθμό εμπιστοσύνης στην 

κατάσταση των συναλλαγών (Jaikaran, 2018).  

Το blockchain αποτελεί μια τεχνολογία που αφορά ένα σύστημα τήρησης αρχείων που 

αποθηκεύει πληροφορίες για τα αρχεία συναλλαγών που διανέμονται σε όλους τους 

υπολογιστές ενός δικτύου. Καθώς οι εγγραφές των συναλλαγών διαχειρίζονται πολλούς 

κόμβους, το blockchain ουσιαστικά εξαλείφει τη δυνατότητα χειρισμού των εγγραφών 

κάθε συναλλαγής. Αυτό το χαρακτηριστικό το καθιστά αμετάβλητο και αποτελεί ένα από 

τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας που μπορεί να ωφελήσει πολλές 

βιομηχανικές εφαρμογές. Όλες οι εγγραφές γίνονται αντικείμενο διαχείρισης στην 

αλυσίδα εφοδιασμού όπου δημιουργούνται αλληλεξαρτήσεις μεταξύ συναλλαγών και 

κοινοποιούνται σε πολλούς κόμβους στο δίκτυο blockchain (Song et al., 2019).  

Το blockchain αποτελείται από πολλές δυνατότητες, δηλαδή συναλλαγές, καθολικά και 

κόμβους, αλγόριθμους και κρυπτογραφία, έξυπνες συμβάσεις και κανάλια επικοινωνίας 

(Irannezhad, 2020). Μια έξυπνη σύμβαση είναι μια αυτόματη και αυτοεκτελούμενη 

εφαρμογή σύμβασης που ενεργοποιεί αυτόματα ενέργειες ή πληρωμές μόλις πληρούνται 

οι προϋποθέσεις.Οι συναλλαγές μπορούν να καταγράφουν κώδικα, μεταβλητές ή τα 

αποτελέσματα των λειτουργιών. Ακόμη, οι συναλλαγές μπορεί να είναι ορατές σε όλους 

ή να είναι κρυπτογραφημένες. Ως καθολικά ορίζονται οι κρυπτογραφημένες συναλλαγές 

που μπορούν να μοιραστούν με τους μεταφορείς με τους οποίους σχετίζονται 

(Irannezhad, 2020).  

 

1.4. Δομή Εργασίας 

 

Η παρούσα εργασία απαρτίζεται από πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι 

εισαγωγικό και αφορά στο σκοπό, τη σημασία και την πρωτοτυπία της έρευνας, 

παρουσιάζει χρήσιμες έννοιες που εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση του πυρήνα 

του εξεταζόμενου θέματος και τη δομή της εργασίας. 
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Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στην παρουσίαση της τεχνολογίας blockchain. 

Συγκεκριμένα, γίνεται μια ιστορική αναδρομή ώστε ο αναγνώστης να γνωρίσει τα στάδια 

εφαρμογής της τεχνολογίας και τον τρόπο διάδοσης και εφαρμογής της σε διαφορετικούς 

κλάδους. Ακόμη, αποτυπώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία της τεχνολογίας, 

παρατίθενται τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματά της, παρουσιάζονται 

εφαρμογές της στην εφοδιαστική αλυσίδα τα οποία συμπληρώνονται από εμπειρικά 

ευρήματα. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση 

της παρούσας εργασίας. Αρχικά, παρουσιάζεται ο τρόπος επιλογής της μεθόδου από τον 

ερευνητή, στη συνέχεια, παρουσιάζεται το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε 

για την εμπειρική έρευνα, το δείγμα της έρευνας και η μεθοδολογία της στατιστικής 

ανάλυσης.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας και 

συγκεκριμένα της δομημένης συνέντευξης με τη χρήση ερωτηματολογίου που έλαβε 

χώρα με στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων γύρω από την εφαρμογή της τεχνολογίας 

blockchain στην εφοδιαστική αλυσίδα.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας.  
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Κεφάλαιο 2 Η Τεχνολογία Blockchain (BCT) 

2.1. Ιστορική Αναδρομή 

 

Η τεχνολογία blockchain η οποία αναφέρεται για συντομία ως BCT αποτελεί μια 

υποκείμενη τεχνολογία η οποία αρχικά χρησιμοποιήθηκε για ψηφιακά νομίσματα όπως 

το Bitcoin (Nakamoto, 2008). Από την ανακάλυψη της δυναμικής και των δυνατοτήτων 

της το 2015 και για άλλες χρήσεις όπως είναι οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

(Underwood, 2016), έχει κερδίσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών με αποτέλεσμα να 

υπάρχει αυξανόμενος αριθμός ερευνητών και χρηστών αυτής της τεχνολογίας στον χώρο 

των ασφαλειών, της εφοδιαστικής, της υγειονομικής περίθαλψης και της αλυσίδας 

εφοδιασμού.  

Η έννοια του blockchain πρωτοεμφανίστηκε ως η βασική τεχνολογία του Bitcoin και 

παρουσιάστηκε από τον Nakamoto (2008). Η BCT αποτελεί τεχνολογία αιχμής με 

κεντρικό χαρακτηριστικό το αποκεντρωμένο μοντέλο που εφαρμόζει και δεν είναι 

απαραίτητη πλέον η ύπαρξη ενός κεντρικού διαμεσολαβητή για την επικύρωση των 

συναλλαγών (Min, 2019). Επιπλέον, οι συναλλαγές χρησιμοποιούν κρυπτογραφικές 

τεχνικές που δεν επιτρέπουν την τροποποίησή τους με αποτέλεσμα να θεωρείται από 

πολλούς ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία θα οδηγήσει το βασικό επιχειρησιακό μοντέλο 

σε αλλαγή (Pazaitis et al., 2017).  

Η τεχνολογία blockchain πρωτοεμφανίστηκε όταν ο Satoshi Nakamoto κυκλοφόρησε το 

βιβλίο με τίτλο «Bitcoin: A Peer to Peer Electronic Cash System» (Nakamoto, 2008). 

Εκεί το bitcoin περιγράφεται ως μια καθαρή έκδοση ηλεκτρονικών χρημάτων από 

ομότιμους (peers). Ο αρχικός στόχος του bitcoin ήταν να αντιμετωπίσει τις διπλές 

δαπάνες που αποτελεί ένα συχνό πρόβλημα των ψηφιακών αντικειμένων. Οι ψηφιακές 

συναλλαγές ήταν εύκολο να αντιγραφούν και να λάβουν χώρα δόλιες συμπεριφορές, 

καθώς επιτρεπόταν η δημιουργία πληθωρισμού χωρίς ουσιαστικό λόγο ύπαρξης. Επειδή 

το bitcoin βασίστηκε στην τεχνολογία blockchain ξεκίνησε σταδιακά να αυξάνεται το 

ενδιαφέρον για αυτήν από ακαδημαϊκούς και εμπειρικούς ερευνητές.  

Η BCT αποτελεί μια τεχνολογία με μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών όπως 

αποκεντρωμένη δομή, κατανεμημένες σημειώσεις και μηχανισμό αποθήκευσης, 

αλγόριθμο συναίνεσης, έξυπνη σύμβαση, και ασύμμετρη κρυπτογράφηση για να 

διασφαλιστεί η ασφάλεια του δικτύου, η διαφάνεια και ορατότητα. Η BCT έχει τεράστιες 

δυνατότητες να μετατρέψει τις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας από την 
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προέλευση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τον επανασχεδιασμό των επιχειρηματικών 

διαδικασιών έως τη βελτίωση της ασφάλειας (Dutta et al., 2020).  

Η παγκόσμια αγορά BCT έχει εκτιμηθεί στα 1.590,9 εκατομμύρια δολάρια για το 2018, 

ενώ αναμένεται από το 2019 μέχρι το 2025 να αυξηθεί με συνολικό ρυθμό ανάπτυξης 

69,4% (Smith et al., 2020). Επιχειρήσεις όπως η Microsoft Azure και η Deloitte έχουν 

επικεντρωθεί στην προσφορά του blockchain ως υπηρεσία. Καθώς οι εφαρμογές 

τεχνολογίας στις επιχειρηματικές διαδικασίες αυξάνονται, η ανάγκη για λύσεις όπως η 

BCT αναμένεται να αλλάξει αυτές τις δραστηριότητες. Σήμερα οι επιχειρήσεις θα 

οδηγηθούν σταδιακά στην εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας στην καθημερινή τους 

λειτουργία, καθώς αυξάνονται οι συναλλαγές μεταξύ τραπεζικών και 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αυξάνεται η κεφαλαιοποίηση των κρυπτονομισμάτων 

όπως το Bitcoin και το Ethereum και υπάρχει ανάγκη για τεχνολογικές λύσεις που 

καλύπτουν πολλά κριτήρια όπως αυτά της BCT (Smith et al., 2020).  

 

2.2. Χαρακτηριστικά της BCT 

 

Η δομή της BCT διακρίνεται από οργάνωση, ασφάλεια και διαφάνεια. Κάθε μπλοκ στο 

blockchain έχει έναν πεπερασμένο αριθμό (256 bit) που δημιουργείται από έναν 

επιστημονικό αλγόριθμο με συναίνεση με τη δική του ταυτότητα. Τα μπλοκ συνδέονται 

μεταξύ τους με αναφορά στον πεπερασμένο αριθμό του προηγούμενου μπλοκ, 

διαδικασία η οποία δημιουργεί μια ασφαλή και ανεξάρτητη αλυσίδα (Dutta et al., 2020).  

Το blockchain διαμορφώνεται μέσω μιας σειράς συνδεδεμένων μπλοκ όπου το ιστορικό 

των συναλλαγών μπορεί εύκολα να εντοπιστεί μέσω προηγούμενων μπλοκ καθιστώντας 

την τεχνολογία διαφανή και αξιόπιστη. Κάθε μπλοκ περιέχει το δικό του μοναδικό 

αναγνωριστικό και έχει τις πληροφορίες του προηγούμενου μπλοκ διασφαλίζοντας με 

αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια των συναλλαγών. Όλες οι συναλλαγές επικυρώνονται και 

καταγράφονται από τους χρήστες σε αυτό το δίκτυο. Τοποθετούνται επίσης με 

χρονολογική σειρά και είναι μη αναστρέψιμες μόλις προστεθούν στο δίκτυο.  

Όλες οι συναλλαγές επικυρώνονται και καταγράφονται από τους χρήστες στο δίκτυο. 

Ακόμη, σφραγίζονται με την χρονολογική σειρά, συνδέονται στο προηγούμενο μπλοκ 

και δεν αντιστρέφεται η διαδικασία άπαξ και προστεθούν τα μπλοκ στο δίκτυο. Πριν την 

προσθήκη μπλοκ στο blockchain, τα μπλοκ πρέπει να επικυρωθούν και να έχουν μια 

μορφή απόδειξης της εργασίας τους. Μετά την επικύρωση, το block αποτελεί μέρος ενός 

ελεγχόμενου και αμετάβλητου δικτύου blockchain στο δίκτυο. Οποιαδήποτε καταστροφή 
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εντοπίζεται από το blockchain ως κακόβουλη, καταγράφεται και το σύστημα αμύνεται Η 

παραπάνω δομή καθιστά το blockchain ιδιαίτερα αξιόπιστο (Queiroz et al., 2019).    

Σύμφωνα με τους Min (2019) και Choi et al. (2020b) η αρχιτεκτονική της BCT 

αποτελείται από πέντε στοιχεία που διέπουν τις λειτουργίες της και δημιουργούν τα 

πρωτόκολλα για εφαρμογές blockchain:  

1. Πτυχή πηγής δεδομένων: Βοηθά στη δημιουργία του blockchain στις 

κατανεμημένες και κοινόχρηστες βάσεις δεδομένων διασφαλίζοντας ότι τα 

δεδομένα που ανακτώνται από τους χρήστες θα είναι αμετάβλητα και 

αναλλοίωτα.  

2. Πτυχή συναλλαγών: Παρακολουθεί, διαχειρίζεται, ενεργοποιεί και υποστηρίζει 

την πορεία της συναλλαγής στο blockchain, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί στην 

επικύρωση και διευκόλυνση προσθήκης σε αυτό. Η ροή των πληροφοριών στην 

εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργείται μέσω του blockchain. Οι συναλλαγές 

ομαδοποιούνται και παραδίδονται σε κάθε κόμβο με τη μορφή μπλοκ.  

3. Πτυχή δημιουργίας μπλοκ: Τα μπλοκ μπορούν να θεωρηθούν δομές δεδομένων 

που περιέχουν πληροφορίες και λεπτομέρειες των συναλλαγών που 

αναπαράγονται σε όλους τους κόμβους του δικτύου. Οι ακολουθίες των 

συναλλαγών αποθηκεύονται σε χρονολογικά μπλοκ και μπλοκ που αποθηκεύουν 

μη έγκυρες συναλλαγές μπορούν να αναγνωριστούν και να εντοπιστούν εύκολα. 

4. Πτυχή συναίνεσης: Η απόδειξη εργασίας και οι αλγόριθμοι απόδειξης της 

κατάστασης χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση και επικύρωση όλων των 

συναλλαγών για την αποφυγή αλλοίωσης δεδομένων. Η συνοχή των δεδομένων 

διατηρείται στο κατανεμημένο δίκτυο μέσω των προσεκτικά σχεδιασμένων 

«αλγορίθμων συναίνεσης». Η κατανεμημένη συναίνεση βοηθά στην επαλήθευση 

της εγκυρότητας των συναλλαγών και στη δημιουργία συνδέσμων μεταξύ των 

μπλοκ στο σύστημα blockchain.  

5. Πτυχή σύνδεσης και διασύνδεσης: Παρακολουθεί την ανίχνευση των 

συναλλαγών και εξυπηρετεί στην παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για 

έξυπνα συμβόλαια. Συγχρονίζει όλες τις πλατφόρμες, τους αλγόριθμμους και το 

λογισμικό τεχνολογίας πληροφοριών που απαιτούνται για τις εφαρμογές 

blockchain.  

 

Η BCT αποτελεί μια αποκεντρωμένη μορφή τεχνολογίας η οποία διατηρεί την 

εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα κα τη διαθεσιμότητα όλων των συναλλαγών και 
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δεδομένων, ενώ αποτελεί ένα κοινόχρηστο, ανοικτό είδος καθολικού που μπορεί να 

βοηθήσει στην καταγραφή και αποθήκευση δεδομένων και συναλλαγών που 

υποστηρίζονται από κρυπτογραφικές τιμές (Choi, 2020a). Ουσιαστικά, αποτελεί ένα 

ψηφιακό κοινόχρηστο καθολικό που διανέμεται μέσω του δικτύου. Μόλις προστεθούν οι 

εγγραφές, δεν μπορούν να επεξεργαστούν χωρίς να αλλάξουν τα προηγούμενα αρχεία 

(με τη συγκατάθεση όλων ή της πλειοψηφίας των εμπλεκομένων μερών) γεγονός που το 

καθιστά ασφαλές για επιχειρηματικές δραστηριότητες.  

Από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας αυτής είναι η αξιοπιστία, η 

ασφάλεια και η διαφάνεια που συνιστούν τον μηχανισμό συναίνεσης. Οι εγγραφές 

ενσωματώνονται σε ένα μπλοκ και συνδέονται μέσω τιμών κατακερματισμού ενώ η 

απόφαση για προσθήκη νέου μπλοκ στο σύστημα λαμβάνεται μέσω του μηχανισμού 

συναίνεσης (Dutta et al., 2020). Κάθε εγγραφή ενσωματώνεται σε μπλοκ που συνδέεται 

μέσω των πεπερασμένων αριθμών και η απόφαση για την προσθήκη ενός μπλοκ στο 

σύστημα λαμβάνεται μέσω του μηχανισμού συναίνεσης.  

Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες μπορεί η BCT να έχει τρεις δομές: (α) τη δημόσια 

(χωρίς άδεια), (β) την ιδιωτική (με άδεια) και (γ) την κοινοπραξία (υβριδική) (Song et al., 

2019). Η δημόσια μορφή είναι προσβάσιμη σε όλους τους χρήστες του δικτύου και 

εφαρμόζεται μέσω του δικτύου χρηστών, ωστόσο δεν είναι πρακτική λόγω του υψηλού 

κόστους και της βραδύτητας που την χαρακτηρίζει.  

Η ιδιωτική παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα με βάση το ρόλο και χρησιμοποιεί δίκτυα 

cloud για τη βελτίωση της ευελιξίας. Ωστόσο, δεν θεωρείται ότι εφαρμόζει δημοκρατικό 

έλεγχο και αυτό εξασθενεί την αξία του έναντι των βασικών αξιών του BCT.  Το 

blockchain μπορεί να υποστηρίξει και την ανάλυση κοινωνικών μέσων (Choi et al., 

2020c).  

Τέλος, η κοινοπραξία διαθέτει λειτουργίες τόσο της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής 

μορφής με ισορροπία (Qiao et al., 2018). Tο δημόσιο θεωρητικά και με σωστή 

αντιμετώπιση των περιορισμών θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει τις επιχειρηματικές 

διαδικασίες, το ιδιωτικό και η κοινοπραξία μπορούν να υιοθετηθούν προκειμένου να 

συμπληρώσουν επιχειρηματικές διαδικασίες.  

Εκτός από το μετασχηματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας διαφόρων τομέων, το 

blockchain βοηθά επίσης στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας των 

ψηφιακών πλατφόρμων (Cai et al, 2020) συμπεριλαμβανομένου του ΙοΤ και άλλων 

τεχνολογιών που σχετίζονται με το Industry 4.0. Κάθε κλάδος έχει ποικίλες ανάγκες με 

βάση την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας. Ακόμη διαθέτει εφαρμογές 



9 
 

σε τομείς όπως ο σχεδιασμός συμβάσεων για τον εντοπισμό απάτης στη χρηματοδότηση 

(Dutta et al., 2020). 

Το αρχικά ανοικτό και αποκεντρωμένο σύστημα BCT που χρησιμοποιείται για 

παράδειγμα από την Bitcoin αποτελεί ένα σύστημα χωρίς άδεια και αυτό σημαίνει ότι 

όλοι οι χρήστες μπορούν να συμμετάσχουν και να αποχωρήσουν από το δίκτυο ανά πάσα 

στιγμή με δικαιώματα ανάγνωσης και γραφής. Για να είναι εφικτός ο έλεγχος των 

χρηστών και των δικαιωμάτων τους εισήχθησαν πρόσφατα BCTs με άδειες (Wust & 

Gervais, 2017). Η κύρια διαφορά έγκειται στους χρήστες – στόχο. Ενώ τα BCTs χωρίς 

άδειες είναι ανοικτά για τον καθένα, τα BCTs με άδειες περιλαμβάνουν στοιχεία ελέγχου 

που επιτρέπουν μόνο σε επιλεγμένους χρήστες να συμμετέχουν στο δίκτυο και υφίσταται 

έλεγχος δικαιωμάτων πρόσβασης εγγραφής και ανάγνωσης. Τα BCTs με άδεια 

διακρίνονται σε δημόσια και ιδιωτικά. Η διαφορά έγκειται στην δυνατότητα του φορέα 

να ελέγχει την ορθότητα της κατάστασης του συστήματος (ιδιωτική άδεια αλυσίδας) ή 

αν όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν την ίδια προβολή (αλυσίδα με δημόσια άδεια).  

Δημοφιλείς πλατφόρμες για τη δημιουργία επιτρεπόμενων συστημάτων BCT σε 

επιχειρηματικό πλαίσιο είναι οι Hyperledger, Ethereum και Corda (Valenta & Sandner, 

2017). Συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά της BCT που την καθιστούν μοναδική και πολλά 

υποσχόμενη για μελλοντικές βιομηχανικές εφαρμογές είναι (Dutta et al., 2020): 

 Αποκέντρωση: Τα δεδομένα του συστήματος μπορούν να προσπελαστούν, 

εποπτευθούν, αποθηκευτούν και ενημερωθούν σε πολλαπλά συστήματα. 

 Διαφάνεια: Τα δεδομένα καταγράφονται και αποθηκεύονται στο δίκτυο με τη 

συναίνεση του δικτύου και είναι ορατά και ανιχνεύσιμα σε όλη τη διάρκεια ζωής 

τους.  

 Αμεταβλητότητα: Το blockchain παρέχει χρονικές σημάνσεις και χειριστήρια για 

την εξακρίβωση του αμετάβλητου. 

 Μη αναστρέψιμη διαδικασία: Για κάθε συναλλαγή που έχει λάβει χώρα, 

διατηρείται συγκεκριμένο και επαληθεύσιμο αρχείο σε κάθε blockchain.  

 Αυτονομία: Κάθε κόμβος στο blockchain μπορεί να έχει πρόσβαση, να μεταφέρει, 

να αποθηκεύσει και να ενημερώσει τα δεδομένα από μόνο του με ασφάλεια χωρίς 

την παρέμβαση τρίτων.  

 Ανοικτός κώδικας: Παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους στο δίκτυο με μια 

μορφής ιεραρχία. 



10 
 

 Ανωνυμία: Καθώς πραγματοποιείται μεταφορά δεδομένων μεταξύ κόμβων, η 

ταυτότητα του ατόμου παραμένει ανώνυμη. 

 Ιδιοκτησία και μοναδικότητα: Κάθε έγγραφο που ανταλλάσσεται στο blockchain 

αποθηκεύει τα αρχεία ιδιοκτησίας του με έναν μοναδικό πεπερασμένο κωδικό.  

 Αυτοματοποίηση συμβολαίων: Αποτελεί ένα μικρό μηχανογραφικό πρόγραμμα 

που εξυπηρετεί στην εκτέλεση της σύμβασης, Αντικαθιστά την ανάγκη συνήθους 

συμβολαίου με καλύτερη ασφάλεια και χαμηλότερο κόστος συναλλαγών. Τα 

συμβόλαια αυτά συνήθως κωδικοποιούνται για να συμπεριλάβουν όρους για 

κανόνες, κυρώσεις και ενέργειες που θα εφαρμοστούν για όλα τα μέρη που 

συμμετέχουν στη συναλλαγή.  

 

Το blockchain αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις όπως την απόδοση, την 

επεκτασιμότητα, τη διαλειτουργικότητα, τη χρηστικότητα, την έλλειψη προτύπων και 

κανονισμών και το απρόβλεπτο μέλλον των κρυπτονομισμάτων όπως το bitcoin. Η BCT 

μπορεί να φέρει το ολοκληρωμένο σύστημα όπου κάθε είδος συναλλαγών θα 

ψηφιοποιείται ομοιόμορφα ώστε να διευκολύνεται η προσβασιμότητα και η 

αναγνωσιμότητα. Δε βελτιώνει μόνο το συντονισμό της διαδικασίας αυξάνοντας τη 

γνώση και την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερόμενων, αλλά 

αυξάνει επίσης όπως προκύπτει από τα παραπάνω την ασφάλεια των φυσικών ροών με 

την κρυπτογράφηση των συναλλαγών.  

Μια χρήσιμη λειτουργία της BCT στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι οι 

έξυπνες συμβάσεις. Η ενεργοποίηση των έξυπνων συμβάσεων αυξάνει τα κέρδη από το 

εμπόριο μειώνοντας το μέγεθος των εταιριών και των χειροκίνητων εργασιών και αυξάνει 

την οικονομική απόδοση μέσω ενός πιο αποτελεσματικού συστήματος. Η τεχνολογία 

αυτή είναι σε θέση να υπερπηδήσει τα εμπόδια και τις διαμάχες μεταξύ των πρακτόρων 

του διεθνούς εμπορίου για τα μη αναμενόμενα κόστη ψηφιοποιώντας εργαλεία και 

πληρωμές συνεργασίας (Irannezhad, 2020).  

Παρόλο που η παρακολούθηση και η ιχνηλασιμότητα μπορούν να παρέχονται από 

ψηφιακά αναγνωριστικά και κωδικούς καθολικών προϊόντων, η αμετάβλητη λειτουργία 

του blockchain διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση όλων των μερών σχετικά 

με την εγκυρότητα αυτών των αναγνωριστικών. Αυτό το χαρακτηριστικό του blockchain 

είναι εξαιρετικά χρήσιμο για είδη πολυτελείας όπως κρασιά, κοσμήματα και αντίκες 

καθώς και φρέσκα προϊόντα διατροφής.  
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Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί φορείς μεταφορών αλληλεπιδρούν σε μια 

δυναμική αγορά εμπορευματικών μεταφορών θέτει απροσδόκητες συναλλαγές με 

ασυνήθιστες συμβάσεις και καθιστά την υιοθέτηση του blockchain δύσκολη υπόθεση. 

Είναι σημαντικό αντί για την ψηφιοποίηση της παλιάς διαδικασίας, να επανεξεταστεί και 

να επανασχεδιαστεί η διαδικασία για να αξιοποιηθούν τα χαρακτηριστικά του blockchain 

(Irannezhad, 2020).  

Η βιβλιογραφία γύρω από τη BCT μπορεί να χωριστεί στις εξής κατηγορίες: 

1. Ανασχεδιασμός επιπτώσεων επιχειρηματικού μοντέλου και 

επιχειρηματικής διαδικασίας (Chang et al., 2019; Kumar et al., 2019) 

2. Περιγραφική αξιολόγηση των ωφελειών και των δυνατοτήτων (Chen et 

al., 2019; Tijan et al., 2019) 

3. Μοντέλα προσομοίωσης (Longo et al., 2019) 

4. Προσεγγίσεις πολλαπλών μελετών περίπτωσης (Blossey et al., 2019) 

5. Προσεγγίσεις μεμονωμένων μελετών περίπτωσης (Hackius et al., 2019) 

6. Ανάλυση συμπεριφοράς υιοθεσίας (Johnson, 2019) 

 

Στην περίπτωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα καθολικά της BCT μπορούν να 

αντιπροσωπεύουν τις κινήσεις φορτίων, πληροφοριών ή χρημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι 

είναι οι τελικοί χρήστες που πρέπει να εγγραφούν στο δίκτυο και να έχουν ένα δημόσιο 

κλειδί για κρυπτογράφηση και ένα ιδιωτικό για αποκρυπτογράφηση. Ενώ το δημόσιο 

αποκαλύπτεται σε όλους στο δίκτυο, η κρυπτογράφηση δεδομένων και η δομή του 

κατανεμημένου δικτύου του blockchain καθιστά σχεδόν απίθανο να αποκαλύψει ποιος 

βρίσκεται πίσω από αυτό το δημόσιο κλειδί (Irannezhad, 2020).  

Ο επικυρωτής ή υποστηρικτικής εκτελούν έναν αλγόριθμο συναίνεσης για τον έλεγχο και 

την έγκριση μιας συναλλαγής και την εκτέλεση αυτών των τριών ενεργειών: ανάπτυξη, 

επίκληση ή αναζήτηση ερωτημάτων. Ο αλγόριθμος συναίνεσης ορίζεται ως ένα σύνολο 

κανόνων και διαδικασιών για τη διατήρηση της συνοχής μεταξύ πολλαπλών 

συμμετεχόντων κόμβων που βασίζεται στο ότι η πλειοψηφία των επικυρωτών πρέπει να 

συμφωνήσουν σχετικά με την κατάσταση ενός καθολικού (Irannezhad, 2020).  

Ενώ οι συναλλαγές είναι κρυπτογραφημένες, υπάρχει ένα είδος δακτυλικού 

αποτυπώματος που εκχωρείται σε αυτό το μπλοκ συναλλαγή που ονομάζεται 

κατακερματισμός ή κρυπτογραφία. Ενώ όλοι μπορούν να δουν ότι πραγματοποιούνται οι 

συναλλαγές, οι αναλυτικές πληροφορίες κρυπτογραφούνται σε κάθε μπλοκ και είναι 

αμετάβλητες εκεί για πάντα. Μόνο οι φορείς αμοιβαίας μεταφοράς εμπορευμάτων που 
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κατέχουν την υπογραφή στην συναλλαγή θα έχουν αντίγραφο του καθολικού μέσω 

διεπαφών όπως μια εφαρμογή για κινητά, μια υπηρεσία που βασίζεται στο διαδίκτυο ή 

σε υπολογιστή (Irannezhad, 2020).  

 

2.3. Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα 

 

Τα πιθανά οφέλη της BCT εκτείνονται από τεχνικές έως οικονομικές και κοινωνικές 

βελτιώσεις (Schuetz & Venkatesh, 2019), ενώ ταυτόχρονα θεωρείται μια πολλά 

υποσχόμενη τεχνολογία που αναμένεται να αποκτήσει και άλλες εφαρμογές στο μέλλον 

(Hughes et al., 2019).  

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της BCT για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι 

η δυνατότητα που έχει να αυξήσει τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων 

(Tapscott & Tapscott, 2016). Εξαιτίας αυτού του χαρακτηριστικού μπορεί να λάβει χώρα 

η ανταλλαγή δεδομένων για συναλλαγές μεταξύ δύο ή περισσότερων συνεργατών 

αλυσίδας, να μείνουν αμετάβλητα τα αποθηκευμένα δεδομένα συναλλαγών και να 

συντηρείται μόνο μια έκδοση της βάσης δεδομένων συναλλαγών χωρίς να είναι 

απαραίτητη η μεσολάβηση κάποιου ενδιάμεσου.  

Σύμφωνα με τον Swan (2015) η BCT μπορεί να προσφέρει λύσεις στην υπάρχουσα 

έλλειψη ενοποίησης των οικονομικών και νομικών διαδικασιών στον ψηφιακό κόσμο. 

Ένα ακόμη πλεονέκτημα της τεχνολογίας αυτής είναι η αυτοματοποίηση των 

δραστηριοτήτων που σήμερα απαιτούν κάποιον μεσάζοντα εμπιστοσύνης όπως έναν 

δικηγόρο, ένα λογιστή ή έναν τραπεζικό. Υπό αυτή την έννοια η BCT έχει τη δυνατότητα 

να δημιουργήσει νέα θεμέλια για τα οικονομικά και κοινωνικά μας συστήματα (Iansiti & 

Lakhani, 2017).  

Συνοψίζοντας, τα κυριότερα πλεονεκτήματα της BCT από τη σύγχρονη βιβλιογραφία 

είναι τα εξής: 

 Διαχείριση δεδομένων (Fernandez – Carames et al., 2019) 

 Βελτίωση διαφάνειας (Philipp et al., 2019) 

 Βελτίωση χρόνου απόκρισης (Queiroz et al., 2019) 

 Διαχείριση έξυπνων συμβολαίων (Gao et al., 2018) 

 Λειτουργική αποδοτικότητα (Arza et al., 2020) 

 Διαμεσολάβηση (Sheel & Nath, 2019) 

 Μονιμότητα δεδομένων (Schmidt & Wagner, 2019) 



13 
 

 Αμεταβλητότητα (Chang et al., 2019a) 

 Διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα (Tapscott & Tapscott, 2016) 

 Ενοποίηση διαδικασιών (Swan, 2015) 

 

Διάφοροι φορείς προσπαθούν να βρουν την καλύτερη δυνατή εφαρμογή της BCT, 

ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί ακόμη κάποια κλίμακα που να επεκτείνει τις δυνατότητές 

της. Αυτό συμβαίνει γιατί τα υπάρχοντα καθιερωμένα συστήματα εξακολουθούν να 

έχουν οικονομικό πλεονέκτημα (Bohme et al., 2015). Σύμφωνα με τον Mattila (2016) η 

BCT έχει δυνατότητα να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία, αλλά οι δυναμικές 

της δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί πλήρως. Σύμφωνα με τις προσδοκίες η BCT θα 

εξελιχθεί και οι δυνατότητές της θα εκδηλωθούν στο άμεσο μέλλον. 

Σύμφωνα με τους Eyal et al. (2016) το ποσοστό συναλλαγών είναι περιορισμένο, καθώς 

η αρχική σχεδίαση της BCT βασίζεται σε σύστημα χωρίς άδεια και η επεξεργασία σε 

πραγματικό χρόνο εκατοντάδων συναλλαγών σε σύντομο χρονικό διάστημα κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν είναι εφικτή με αυτόν το 

σχεδιασμό.  

Ακόμη, οι συναλλαγές που είναι αποθηκευμένες στο blockchain είναι αμετάβλητες και 

δεν μπορούν να παραβιαστούν (Zheng et al., 2017). Αυτό σημαίνει ότι το blockchain 

αυξάνεται με κάθε συναλλαγή και μπορεί να γίνει πολύ ογκώδες, γεγονός που μπορεί να 

αποτελεί πρόβλημα σε ένα σύστημα χωρίς άδεια στο οποίο μπορεί να προσεγγιστεί ένας 

ανεξέλεγκτος αριθμός χρηστών και στο οποίο κάθε μπλοκ πρέπει να αποθηκεύει όλες τις 

προηγούμενες συναλλαγές. Ο περιορισμός αυτός βέβαια έχει μικρότερη σημασία για 

παράδειγμα στο πλαίσιο ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας τροφίμων με περιορισμένο 

αριθμό χρηστών. 

Το blockchain είναι επιρρεπές σε προβλήματα χωρητικότητας, αστοχίες του συστήματος, 

απρόβλεπτα σφάλματα και απευθύνεται σε εξελιγμένους χρήστες. Φαίνεται ότι υπάρχει 

γενική έλλειψη κατανόησης των πραγματικών χαρακτηριστικών της τεχνολογίας ή της 

αλλαγής που προορίζεται να επιφέρει επί της ουσίας στις επιχειρήσεις (Verhoeven et al., 

2018). Η έλλειψη συμμετοχής αποτελεί εμπόδιο στην αξιολόγηση οφελών και κόστους. 

Παρά το γεγονός ότι η έλλειψη ενός μεμονωμένου μέρους με έλεγχο του συστήματος 

αποτελεί πλεονέκτημα του blockchain, ωστόσο δημιουργεί εγγενώς προκλήσεις για 

προβλήματα διακυβέρνησης, ανάπτυξης χρηστών και λειτουργιών (Irannezhad, 2020). 

Ένας άλλος περιορισμός είναι ότι η εμπορική υιοθέτηση της BCT εξαρτάται από το 

επίπεδο προστασίας των ευαίσθητων πληροφοριών και σε κάποιες περιπτώσεις και από 
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το επίπεδο προστασίας των ευαίσθητων πληροφοριών και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 

ακόμη και από το επίπεδο προστασίας της ανωνυμίας των χρηστών (Tian, 2017). Για 

παράδειγμα, μπορούν να καθοριστούν στα οποία δεν πρέπει  είναι γνωστοί σε όλους τους 

χρήστες του blockchain, αλλά μόνο σε περιορισμένο αριθμό χρηστών. Στο blockchain 

μπορούν να υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες που να είναι εμπιστευτικές οι οποίες 

απαιτούν προστασία έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και διαρροής. Παρά το 

γεγονός ότι ο αρχικός σχεδιασμός blockchain περιλάμβανε σχεδόν καμία 

λειτουργικότητα για την προστασία ευαίσθητων πληροφοριών, οι τρέχουσες εμπορικές 

πλατφόρμες έχουν αναγνωρίσει αυτή την απαίτηση και επιτρέπουν τη δυνατότητα 

ελέγχου της πρόσβασης σε πληροφορίες blockchain (Hyperledger, 2018).  

Ένας άλλος περιορισμός είναι ότι το BCT εξαρτάται από τους κωδικούς 

προγραμματισμού και τη σωστή εφαρμογή της τεχνολογίας. Ένας τέτοιος τύπος 

λογισμικού είναι ευάλωτος σε ανεπαρκώς ανεπτυγμένο ή συντηρημένο κώδικα που 

παρέχει στους χάκερ την ευκαιρί εκμετάλλευσης τέτοιων τρωτών σημείων (Devries, 

2016). Σύμφωνα με τον Xu (2016) εξαιτίας της επεξεργασίας εμπιστευτικών 

πληροφοριών στη διαδικασία της εφοδιαστικής αλυσίδας, η ασφάλεια των εφαρμογών 

blockchain θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την ευρεία υιοθέτηση της BCT στον 

τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Ακόμη, μια μεγαλύτερη υιοθέτηση της BCT απαιτεί μια αρχιτεκτονική που υποστηρίζει 

πολλές διαδικασίες αλυσίδας εφοδιασμού στην οποία οι παράγοντες μπορούν να έχουν 

διαφορετικούς ρόλους. Ένας προμηθευτής δεν επιθυμεί να βρεθεί αντιμέτωπος με 

διαφορετικές αρχιτεκτονικές blockchain διαφορετικών πελατών. Αυτό θα οδηγούσε σε 

κατακερματισμό και υψηλό επίπεδο πολυπλοκότητας στη διασύνδεση με τα διαφορετικά 

blockchain. 

Λόγω της μη αναστρέψιμης φύσης των συναλλαγών στο blockchain ο παραλήπτης δε 

λαμβάνει επιστροφές εκτός και αν εκδοθεί νέα συναλλαγή (Dutta et al., 2020). Ακόμη, 

οι νόμοι και κανονισμοί που αφορούν το περιβάλλον blockchain δεν είναι σαφείς και 

μπορεί να οδηγήσουν σε σύγχυση, ενώ σημαντικός παράγοντας για τις περισσότερες 

επιχειρήσεις είναι και το υψηλό κόστος της τεχνολογίας αυτής  (Dutta et al., 2020).  

 

2.4. Η BCT στην Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 

Σύμφωνα με τους Dutta et al. (2020) πολλές κύριες λειτουργίες της BCT μπορούν να 

μετασχηματιστούν έτσι ώστε να ταιριάζουν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τέτοιες είναι ο 
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ανασχεδιασμός της εφοδιαστικής αλυσίδας, η ασφάλεια, η προέλευση, η διαχείριση των 

διαδικασιών και των προϊόντων. Ο ανασχεδιασμός της εφοδιαστικής αλυσίδας 

επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από την επιβολή της διαφάνειας και του αυτοματισμού της 

διαδικασίας της BCT.  

Επίσης, μέσω της χρήσης έξυπνων συμβολαίων επιτυγχάνεται μείωση του χρόνου και 

του κόστους που απαιτείται συμβάλλοντας στον ανασχεδιασμό της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (Chang et al., 2019a). Η προέλευση μπορεί να διασφαλιστεί με την παροχή 

πιστοποιήσεων, δυνατότητας ιχνηλασιμότητας, δυνατότητας επαλήθευσης των 

πληροφοριών προϊόντος και γνησιότητας (Montecchi et al., 2019). Η ανθεκτικότητα της 

BCT επιτρέπει την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς μειώνει τις 

επιπτώσεις των διαταραχών με την εφαρμογή προληπτικής προσέγγισης και διαχείρισης 

των κινδύνων και παροχή πολυεπίπεδης προστασίας για το δίκτυο εφοδιαστικής 

αλυσίδας (Liu et al., 2019).  

Οι Song et al. (2019) ισχυρίζονται ότι η BCT μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές 

λειτουργίες διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως τα logistics, η διασφάλιση 

ποιότητας, η διαχείριση αποθεμάτων και η πρόβλεψη. Μάλιστα, μια από τις πιο 

σημαντικές λειτουργίες της BCT είναι η βελτίωση της διαφάνειας, της ιχνηλασιμότητας 

και της δυνατότητας ελέγχου της ροής υλικών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού από 

προμηθευτές, εγκαταστάσεις, κέντρα διανομής και μέχρι τους πελάτες.  

Η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί έναν τομέα που αναμένεται να αναπτυχθεί εξαιτίας της 

BCT (Queiroz et al., 2019) με στόχο την υιοθέτηση διαδικασιών εντοπισμού και 

ανίχνευσης προϊόντων (Xu et al., 2019), την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

κρατικών διαδικασιών (Weerakkody et al., 2018), τη διανομή και παράδοση ψηφιακών 

προϊόντων (Vazquez – Martinez et al., 2018) και για περιπτώσεις όπως τη διασφάλιση 

της ασφάλειας των τροφίμων με την εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας της 

αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων (Kshetri, 2018).  

Η  BCT επηρεάζει σημαντικά τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις σχέσεις και 

τις δομές διακυβέρνησής της (Kshetri, 2018). Ακόμη, επηρεάζει τη λειτουργία 

προμήθειας και αγοράς, καθώς οι παγκόσμιες συναλλαγές δεν είναι απόλυτα διαφανείς 

και επιπλέον είναι επιρρεπείς στα ανθρώπινα λάθη (Rosenbush, 2018). Επιπλέον, 

προσφέρει εμπιστευτικότητα, ιδιωτικότητα και πρόσβαση σε έλεγχο, δεδομένα και 

προέλευση πόρων (Mackey et al., 2019).  

Η εφοδιαστική αλυσίδα και το διεθνές εμπόριο αποτελούν κατακερματισμένα και 

πολύπλοκα συστήματα που προσφέρουν μεγάλο περιθώριο εφαρμογής της τεχνολογίας 
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blockchain. Η αλυσίδα εφοδιασμού σε όλα τα στάδιά της απαιτεί ιχνηλάτηση που μπορεί 

να επανασχεδιαστεί με την προσαρμογή του blockchain. Η χρήση της BCT μπορεί να 

οδηγήσει σε αποστολές και εμπορεύματα με ψηφιακά αναγνωριστικά και μπορεί να 

βελτιώσει το συντονισμό της διαδικασίας αυξάνοντας την γνώση και την ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ των ενδιαφερομένων (Irannezhad, 2020). 

Με την παραδοσιακή αλυσίδα εφοδιασμού και το διεθνές εμπόριο, ο αριθμός των 

συναλλαγών μπορεί να επηρεαστεί από ασυμφωνίες και διαφορές δεδομένων πολλών 

εγγράφων, μερών και ανθρώπινων λαθών κατά τα τη διέλευση πολλών συστημάτων. 

Επιπλέον, μπορεί να εξυπηρετήσει σε περιπτώσεις που απαιτείται πρόσθετο κόστος όταν 

οι αποστολές δικαιούνται καθυστερήσεις πληρωμών και αμοιβαίες συμβάσεις.  

Το blockchain δίνει τη δυνατότητα έξυπνων συμβάσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση 

όπου μπορεί κανείς να δει μια κρυπτογραφημένη, αμετάβλητη και απρόσκοπτη 

συναλλαγή από όλους στην αλυσίδα εφοδιασμού διασφαλίζοντας μια διαφανή και 

αποτελεσματική αλυσίδα εφοδιασμού. Ακόμη, η διανομή και η κρυπτογραφημένη δομή 

δεδομένων του blockchain και η απουσία κεντρικού διακομιστή αυξάνει την ασφάλεια 

του συστήματος και εξαλείφει τον κίνδυνο ηλεκτρονικής επίθεσης ή εισβολής.  

Η ιχνηλασιμότητα των συστατικών στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων έχει καταστεί 

πρωταρχικής σημασίας θέμα, καθώς οι σημερινές επιχειρήσεις λειτουργούν στο πλαίσιο 

μιας οικονομίας παγκόσμιας, ετερογενούς και πολύπλοκης, ενώ ταυτόχρονα οι 

καταναλωτές αναμένουν υψηλό επίπεδο ποιότητας παροχής προϊόντων και υπηρεσιών 

(Behnke & Janssen, 2020). Η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων αποτελείται από πολλούς 

φορείς με διαφορετικά ενδιαφέροντα που συχνά είναι απρόθυμοι στο να μοιράζονται 

μεταξύ τους πληροφορίες ιχνηλασιμότητας. Η τεχνολογία Blockchain εξυπηρετεί στην 

βελτίωση της ιχνηλασιμότητας δημιουργώντας ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης.  

Η BCT παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά για τις πτυχές της εφοδιαστικής αλυσίδας 

(Dutta et al., 2020): 

 Αντοχή:  Μειώνει τις επιπτώσεις των διαταραχών εφαρμόζοντας προληπτικά 

μέτρα για τη διαχείριση των κινδύνων και παρέχοντας προστασία πολλαπλών 

επιπέδων για το δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο δομικός σχεδιασμός του 

blockchain βοηθά στη σύλληψη τόσο των κινδύνων του οργανισμού όσο και του 

δικτύου  

 Προέλευση: Βοηθά στη προέλευση των φυσικών προϊόντων, τα οποία 

παράγονται και μεταφέρονται σε πολύπλοκα και διεθνή κανάλια. Παρέχει 

πιστοποίηση, ιχνηλασιμότητα, εξακρίβωση πληροφοριών του προϊόντος   
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 Επανακατασκευή: Βελτιώνει τη διαφάνεια και ορατότητα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και επιτρέπει τον αυτοματισμό της διαδικασίας. Εξαλείφει τους 

μεσάζοντες και επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο μέσω 

ιχνηλασιμότητας, απόρρητου και τεχνικών διαχείρισης δεδομένων  

 Βελτίωση ασφάλειας: Επιτρέπει τον έλεγχο της ταυτότητας, την 

εμπιστευτικότητα, το απόρρητο και τον έλεγχο πρόσβασης των δεδομένων καθώς 

και τη διασφάλιση της ακεραιότητας στις υπηρεσίες. Εξυπηρετεί επίσης στην 

ενσωμάτωση τεχνολογιών όπως το ΙοΤ, στην ενίσχυση της ασφάλειας, του 

μηχανισμού συναίνεσης για δυναμική αποθήκευση δεδομένων, στη διαφάνεια και 

προστασία των δεδομένων, στην αξιοπιστία και τη διαχείριση κόστους  

 Διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών: Επιτρέπει την αποτελεσματική 

διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών μέσω σύναψης έξυπνων συμβάσεων με 

τη συλλογή της ροής ελέγχου και την επιχειρησιακή λογική των επιχειρηματικών 

διαδικασιών. Χρησιμοποιείται αποτελεσματικά για τη διαχείριση περιουσιακών 

στοιχείων και τη διαχείριση παραγγελιών πελατών που βελτιώνει την 

αποτελεσματικότητα, ιχνηλασιμότητα και ορατότητα των παραγγελιών. 

 Διαχείριση προϊόντων/ υπηρεσιών: Βελτιώνει τον κύκλο εργασιών, την 

παραγωγικότητα, την ποιότητα, επιτρέπει τη διαφοροποίηση μέσω της 

ενσωμάτωσής του στην εφοδιαστική αλυσίδα, βοηθά στη διαγραφή προϊόντων 

και την παρακολούθηση των τιμών κατά τη διανομή των προϊόντων.  

 

Θεωρείται ότι το blockchain έχει τεράστιες δυνατότητες για τη μετατροπή των 

εφοδιαστικών αλυσίδων τόσο σε παγκόσμιο όσο και τοπικό επίπεδο βελτιώνοντας τη 

λειτουργική αποδοτικότητα, τη διαχείριση δεδομένων, την ανταπόκριση, τη διαφάνεια 

και την έξυπνη διαχείριση συμβάσεων. Με βάση τα χαρακτηριστικά που 

παρουσιάστηκαν γίνεται αντιληπτό πως μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος για τους οργανισμούς.   

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα επιτυχών εφαρμογών της BCT στην εφοδιαστική 

αλυσίδα, αλλά προς το παρόν υπάρχουν εμπόδια στην χρηστικότητα, την ασφάλεια και 

το απόρρητο (Peck, 2017), ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει για πολλές επιχειρήσεις 

και το κόστος (Choi, 2020c). Μέσα στα θετικά χαρακτηριστικά της BCT ανήκει η 

ικανότητά της να βελτιώνει τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια των τρεχουσών 

ψηφιακών πλατφόρμων (Cai et al., 2020) όπως για παράδειγμα του internet of things 
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(IoT). Κάθε κλάδος έχει διαφοροποιημένες ανάγκες σε σχέση με την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής και ασφάλειας.  

Η BCT έχει την ικανότητα να μετατρέψει κάθε βήμα και στάδιο της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, από την προμήθεια των πρώτων υλών έως τη διανομή στους καταναλωτές 

(Goyat et al., 2019). Ακόμη, επιτρέπει την αναδημιουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας με 

τη δημιουργία ενός πλαισίου ανασχεδιασμού των επιχειρησιακών διαδικασιών (business 

process reengineering – BPR) με βάση το blockchain (Chang et al., 2019). Κάθε 

συναλλαγή η οποία πραγματοποιείται μπορεί να αναδιαρθρωθεί με τη χρήση blockchain 

με μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια (Dutta et al., 2020).  

Τεχνικές προκλήσεις κατά την εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain στην εφοδιαστική 

αλυσίδα που αναγνωρίζουν από τη βιβλιογραφική επισκόπηση που κάνουν οι Dutta et al. 

(2020) είναι οι εξής: 

 Επεκτασιμότητα: Μερικά ζητήματα που προκύπτουν αφορούν περιορισμούς 

αλυσίδας με ολοένα αυξανόμενο αριθμό συναλλαγών, μεγάλα μεγέθη μπλοκ, 

μεγάλο χρόνο απόκρισης και υψηλές χρεώσεις. Όταν ο αριθμός των χρηστών 

αυξάνεται οι προκλήσεις στην επεκτασιμότητα επίσης αυξάνονται. 

 Απόρρητο: Αν και η ασφάλεια, η αποθήκευση και η διαχείριση των δεδομένων 

είναι μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της διαχείρισης δεδομένων σε 

blockchain, το απόρρητο και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων εξακολουθούν 

να αποτελούν πηγές προβλημάτων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το δημόσιο 

blockchain όταν αποθηκεύονται δεδομένα και πολλές λεπτομέρειες σχετικά με το 

απόρρητο ως δημόσιο καθολικό. 

 Διαλειτουργικότητα: Η ανταλλαγή πληροφοριών για διαφορετικές συναλλαγές 

μπλοκ ή η χρήση πληροφοριών από διαφορετικά συστήματα blockchain είναι μια 

σημαντική διαλειτουργική αρχιτεκτονική σε blockchain. Όταν ο αριθμός των 

εφαρμογών αυτής της τεχνολογίας αυξάνεται, το ζήτημα διαλειτουργικότητας 

γίνεται επίσης πιο σοβαρό  

 Προέλευση προϊόντος: Το ιστορικό προϊόντων, η προέλευση και η 

ιχνηλασιμότητα στο blockchain ονομάζονται προέλευση προϊόντος. Ο τρόπος 

σωστής και σαφούς παρουσίασης των πληροφοριών προέλευσης του προϊόντος 

είναι σημαντικός. 

 Ποσοστό συναλλαγών: Κάθε διαδικασία επεξεργασίας μπλοκ μαζί με τον έλεγχο 

ασφαλείας διαρκεί αρκετά λεπτά. Ο έλεγχος, η ορατότητα και η 
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αποδιαμεσολάβηση αποτελούν σημαντικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας 

blockchain που απαιτούν προσεκτική παρακολούθηση για επαλήθευση και 

δυνατότητα ελέγχου χωρίς σφάλματα, εύκολη παρακολούθηση και χωρίς 

διαμεσολάβηση τρίτων που μπορεί να οδηγήσουν σε αδιάκοπες και αξιόπιστες 

συναλλαγές.  

 

Η δυνατότητα του blockchain να μειώσει το λειτουργικό κόστος, να ενισχύσει την 

ποιότητα των υπηρεσιών και κατά συνέπεια να μειώσει την ανταγωνιστικότητα της 

οργάνωσης και όλης της αλυσίδας εφοδιασμού είναι σημαντική (Irannezhad, 2020). Η 

ενσωμάτωση του blockchain και της αλυσίδας εφοδιασμού αναμένεται να αποτελέσουν 

το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο μέλλον ειδικά με τις καινοτομίες της ψηφιακής 

εφοδιαστικής αλυσίδας, την πρόοδο των εταιρικών blockchain λύσεων, το ΙοΤ και την 

εθνική εφαρμογή στρατηγικών (Li et al., 2019). 

Μια πιο ασφαλής εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή ασφάλειας 

με IoT, με συστήματα ανίχνευσης εισβολέων και ασφάλεια RFID πρωτοκόλλου (Dutta 

et al., 2020). Επιπλέον, η BCT επιτρέπει την διαχείριση αποτελεσματικών 

επιχειρησιακών διαδικασιών μέσω έξυπνων συμβολαίων συγκεντρώνοντας τη ροή 

ελέγχου και την επιχειρησιακή λογική των διαδικασιών.  

 

2.5. Εμπειρικά Ευρήματα 

 

Υπό το πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας η τεχνολογία blockchain υπόσχεται να 

βελτιώσει την ασφάλεια των προϊόντων, την διαφάνεια, την προσβασιμότητα, την 

ιχνηλασιμότητα, τη συνεργασία και να αυξήσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των εταίρων 

(Kshetri, 2018). Καθώς όμως η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται εδώ και μόλις λίγα χρόνια 

σε πιο εκτεταμένο επίπεδο στον τομέα, η εμπειρική έρευνα δεν έχει φέρει ακόμη πολλά 

αξιόπιστα, συγκρίσιμα και γενικεύσιμα αποτελέσματα (Wamba et al., 2018).  

Οι νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών αναμένεται να επηρεάσουν τις δομές 

και τις διαδικασίες της αλυσίδας εφοδιασμού ειδικά στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης (Srai 

& Lorentz, 2019). Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να ασκήσουν δύναμη και να οδηγήσουν 

σε αλλαγές στη δομή διακυβέρνησης οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα για την αλυσίδα 

εφοδιασμού, καθώς δημιουργούν τη ρύθμιση για αλληλεπιδράσεις μεταξύ αγοραστή και 

προμηθευτή και διευκολύνουν τη διαδικασία δημιουργίας αξίας (Fawcett et al., 2006). Οι 

μεταβολές στις δομές διακυβέρνησης αποτελούν μείζονα πρόκληση για τις επιχειρήσεις 
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ειδικά σε δυναμικά και σύνθετα δίκτυα εφοδιαστικής αλυσίδα (Ashenbaum, 2018). Για 

αυτό η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αλλάξουν 

τις δομές διακυβέρνησης στην αλυσίδα εφοδιασμού καθίσταται ολοένα και πιο 

σημαντική για τους ερευνητές. 

Σύμφωνα με τους Iansiti & Lakhani (2017) ο βαθμός καινοτομίας και το μέγεθος της 

πολυπλοκότητας και του συντονισμού αποτελούν βασικές διαστάσεις που καθορίζουν 

την υιοθέτηση πρωτοποριακών τεχνολογιών όπως η BCT και τις εφαρμογές αυτών. 

Συγκεκριμένα, εντόπισαν τέσσερις υποδιαστάσεις σε κάθε μια από τις διαστάσεις, 

καθεμία από τις οποίες αντιπροσωπεύει ένα σύμπλεγμα των τομέων εφαρμογής της 

τεχνολογίας καθώς και το απαιτούμενο στάδιο τεχνολογικής ανάπτυξης: μία χρήση, 

εντοπιότητα, υποκατάσταση και μετασχηματισμός.  

Το blockchain παρέχει την απαραίτητη υποδομή για τις επιχειρήσεις και τους πελάτες 

ώστε να πραγματοποιούν διαδικτυακές συναλλαγές χωρίς την τυπική χρήση μεσαζόντων 

που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για ασφάλεια, μειώνοντας έτσι το κόστος των 

συναλλαγών και το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που θα χρειαζόταν με τη χρήση 

μεσαζόντων (Durach et al., 2020). Έτσι, παρέχονται λύσεις για την ενίσχυση της 

εμπιστοσύνης και τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και του φυσικού 

εμπορίου (Carter et al., 2015) μέσα από την υιοθέτηση μιας καινοτόμας και 

πρωτοποριακής τεχνολογίας.  

Οι Song et al. (2019) εξέτασαν μια σημαντική λειτουργία του blockchain στη διαχείριση 

εφοδιαστικής αλυσίδας και συγκεκριμένα την ιδιότητα της συγκεκριμένης τεχνολογίας 

να βελτιώνει τη διαφάνεια, την ιχνηλασιμότητα, τον έλεγχο ροής των υλικών στην 

αλυσίδα εφοδιασμού από προμηθευτές, αποθήκες, κέντρα διανομής έως και πελάτες.  

Η τεχνολογία blockchain έχει δυνητικά πολλές εφαρμογές σε σύγχρονες συναλλαγές 

αλυσίδας εφοδιασμού οι οποίες δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς σε θεωρητικό επίπεδο. 

Οι ερευνητές καλούνται να κατανοήσουν πού και πότε μπορεί να διερευνηθεί η εφαρμογή 

του blockchain. Οι Durach et al. (2020) εξέτασαν τις περιοχές εφαρμογής της BCT σε 

συναλλαγές εφοδιαστικής αλυσίδας και τη συνάφεια με τις επιχειρήσεις. Τα 

αποτελέσματα διευρύνουν την κατανόηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που 

παρουσιάζονται με την τεχνολογία blockchain στις συναλλαγές της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και επαληθεύουν το πλαίσιο εφαρμογής της που προτάθηκε από τους Iansiti & 

Lakhani (2017). Οι επαληθευμένες κριτικές πελατών και η πιστοποίηση ποιότητας 

προϊόντος αναγνωρίζονται ως οι πιο σχετικές χρήσεις του blockchain στις συναλλαγές 

εφοδιαστικής αλυσίδας.  
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Οι Smith et al. (2020) είχαν ως στόχο να αναλύσουν την υιοθέτηση της BCT στην 

διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας για περιπτώσεις εταιριών που έχουν ήδη εφαρμόσει 

αυτή την τεχνολογία. Καθώς πρόκειται για νέα και πρωτοπόρα τεχνολογία πρέπει να 

εξεταστούν οι επιπτώσεις, καλές ή κακές στον τομέα της διαχείρισης εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Οι Smith et al. (2020) εξετάζουν τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι 

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν blockchain και πιθανές ευκαιρίες που θα τους 

παρουσιαστούν κατά την υιοθέτηση των εφαρμογών αυτής της τεχνολογίας.  

Σύμφωνα με τους Smith et al. (2020) η Walmart εφαρμόζει πρωτοβουλίες της 

τεχνολογίας blockchain. Για παράδειγμα, συνεργάστηκε με την DLT labs μια εταιρία που 

επικεντρώνεται στις λύσεις blockchain για επιχειρήσεις και εφάρμοσαν ένα σύστημα για 

την παρακολούθηση των παραδόσεων, την επαλήθευση των πληρωμών και την 

αυτοματοποίησή τους. Ακόμη, συνεργάστηκε με την ΙΒΜ στον Καναδά για να σχεδιάσει 

και να εφαρμόσει πιλοτικά προϊόντα τροφίμων.  

Σύμφωνα με τον Kamath (2018) το blockchain βοήθησε στην επίλυση επιχειρηματικών 

προβλημάτων όπου η εμπιστοσύνη αποτελεί μέρος της λύσης παρέχοντας ό,τι δεν 

μπορούσαν παραδοσιακές μέθοδοι διαχείρισης δεδομένων. Η τεχνολογία που τελικά 

χρησιμοποιήθηκε εμπνέει εμπιστοσύνη, επιτρέπει υψηλότερη απόδοση και πλήρη 

ανταλλαγή δεδομένων και αυτή την πρακτική την εφάρμοσε τελικά η εταιρία και στην 

Κίνα για να διευκολύνει τις ανησυχίες των καταναλωτών σχετικά με την ασφάλεια των 

τροφίμων (Kamath, 2018).  

Εκτός από την Walmart, και η Coca - Cola υιοθέτησε την τεχνολογία blockchain από το 

2019 (Williams, 2019). Η εταιρία που διαχειρίζεται την εμφιάλωση χρησιμοποίησε 

τεχνολογία blockchain της SAP μπόρεσε έτσι να διαχειρίζεται το απόθεμα και άλλων 

προμηθευτών επιτρέποντάς τους να αγοράσουν τα είδη που χρειάζονται για να 

εξυπηρετήσουν τη ζήτηση σε περίπτωση που η Coca – Cola δεν τα είχε τη στιγμή που 

χρειαζόταν. Οι απαραίτητες συναλλαγές διαχειρίστηκαν με αποτελεσματικότητα και 

ταχύτητα (Smith et al., 2020).  

Ενώ υπάρχουν αρκετά οφέλη για την ανάπτυξη της τεχνολογίας, υπάρχουν και ζητήματα 

που πρέπει να εξεταστούν σοβαρά πριν την υιοθέτηση και εφαρμογή της blockchain. Για 

αυτό επιχειρήσεις όπως η Coca – Cola και η Walmart δοκιμάζουν πιλοτικές εφαρμογές 

της τεχνολογίας πριν την ολική υιοθέτησή της. Κίνδυνο αποτελούν οι διπλές δαπάνες 

(διπλές καταχωρήσεις), οι κυβερνοεπιθέσεις, το υψηλό ενεργειακό κόστος, το υψηλό 

κόστος εγκατάστασης (Smith et al., 2020).  
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Άλλες έρευνες ασχολούνται με τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της BCT. Οι 

Baharmand & Comes (2019) βρήκαν ότι η τεχνολογία blockchain μπορεί να αυξήσει την 

αποδοτικότητα σε όρους κόστους ή και χρόνου, ενώ παράλληλα βελτιώνει τη διαφάνεια. 

Ωστόσο, εντόπισαν εμπόδια στην υιοθέτηση της τεχνολογίας σε οργανισμούς 

ανθρωπιστικής βοήθειας και συγκεκριμένα σε επίπεδο οργανισμού:  

(1) περιορισμένους νομισματικούς πόρους,  

(2) ανεπαρκή υποστήριξη και δέσμευση από τη διεύθυνση,  

(3) την ανάγκη για κρίσιμες αλλαγές στις διαδικασίες.  

Σε επίπεδο τεχνολογίας αναγνώρισαν ως εμπόδια τα εξής: 

(1) την ανωριμότητα της τεχνολογίας μέχρι σήμερα,  

(2) τις άκαμπτες απαιτήσεις της,  

(3) την ανεπαρκή υποδομή σε περίπτωση καταστροφών και 

(4) την αμετάβλητη φύση των συναλλαγών.  

Σε επίπεδο περιβάλλοντος εντόπισαν ως εμπόδια τα εξής: 

(1) τα προβλήματα ρύθμισης,  

(2) τις λίγες εμπειρικές έρευνες στον τομέα,  

(3) τις διαφορετικές αρχές και στόχους που σχετίζονται με την αρνητική αντίληψη 

για τους οργανισμούς ανθρωπιστικής βοήθειας.  

 

Υπάρχουν κάποιες έρευνες που έχουν γίνει και σε αυτόν τον τομέα με τη χρήση της 

τεχνολογίας blockchain, καθώς οι έξυπνες συμβάσεις έχουν διαδοθεί την τελευταία 

κυρίως πενταετία επειδή μπορούν να αποθηκευτούν και να εκτελεστούν στο πλαίσιο μιας 

αλυσίδας blockchain (Nachiappan et al., 2016). Βασικό πλεονέκτημα αυτής της 

τεχνολογίας είναι η διαφάνεια που προσφέρει και στην περίπτωση των έξυπνων 

συμβάσεων, της διαθεσιμότητας και της αμετάβλητης φύσης των συναλλαγών 

(Baharmand & Comes, 2019). Η τεχνολογία αυτή αναπτύσσεται για να ελαχιστοποιήσει 

το μέγεθος της εμπιστοσύνης που απαιτείται από οποιονδήποτε μεμονωμένο παράγοντα 

σε ένα σύστημα, κατανέμοντας την εμπιστοσύνη μεταξύ διαφορετικών φορέων στο 

σύστημα με προκαθορισμένους κανόνες (Nachiappan et al., 2016).  

Έξυπνες συμβάσεις που βασίζονται στην τεχνολογία blockchain εξασφαλίζουν 

αυτοματισμό, διαφάνεια και αποδοτικότητα ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν τις 

συνεργασίες ειδικά σε περιπτώσεις που η εμπιστοσύνη δεν είναι δεδομένη. Οι 

Baharmand & Comes (2019) εξετάζουν τέτοιου είδους συμβάσεις όταν αυτές 

εφαρμόζονται σε αλυσίδες αξίας που αφορούν την ανθρωπιστική βοήθεια και εντοπίζουν 
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διάφορα εμπόδια υιοθέτησης της τεχνολογίας. Οι έξυπνες συμβάσεις αποτελούν 

πρωτόκολλα υπολογιστών που διευκολύνουν, επαληθεύουν και επιβάλλουν την εκτέλεση 

ή την διαπραγμάτευση μιας σύμβασης (Buterin, 2015). Στο πλαίσιο της blockchain 

αυτοματοποιούνται και εκτελούνται αυτόματα σε ένα κατανεμημένο δίκτυο, πράγμα που 

σημαίνει ότι οι συναλλαγές δεν μπορούν να χειραγωγηθούν και πολλές πτυχές της 

σύμβασης μπορούν να γίνονται αυτόματα.  

Οι Dutta et al. (2020) εξέτασαν τα blockchains που έχουν εμφανιστεί στην εφοδιαστική 

αλυσίδα τα τελευταία χρόνια μέσα από μια συστηματική ανασκόπηση που περιλαμβάνει 

178 άρθρα με έμφαση σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν για την ενσωμάτωση της BCT 

σε λειτουργίες εφοδιαστικής αλυσίδας. Επισήμαναν τις ευκαιρίες, τις πιθανές κοινωνικές 

επιπτώσεις, τις σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής καθώς και τις μεγάλες τάσεις και 

προκλήσεις. Εξέτασαν περιπτώσεις σε διάφορους κλάδους όπως η ναυτιλία, η 

μεταποίηση, η αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροπορία, τα χρηματοοικονομικά, η ενέργεια, 

η υγεία, η εκπαίδευση που μπορούν να ανανεωθούν επιτυχώς με τεχνολογίες που 

βασίζονται στην BCT μέσω βελτιωμένης ορατότητας των πραγμάτων και της διαχείρισης 

επιχειρησιακών διαδικασιών που ακολουθείται σε κάθε στάδιο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων.  

Οι Behnke & Janssen (2020) εντόπισαν οριακές συνθήκες για την ανταλλαγή 

ασφαλιστικών πληροφοριών για τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας μελετώντας τέσσερις 

περιπτώσεις επιχειρήσεων που ανήκουν στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων με 16 

συνεντεύξεις. Με την έννοια των οριακών συνθηκών νοούνται οι τεχνικοί  και κοινωνικοί 

περιορισμοί για την ύπαρξη ενός παγκόσμιου συστήματος ιχνηλασιμότητας τροφίμων. 

Συγκεκριμένα, προσδιόρισαν 18 όρια συνθηκών που διακρίνονται στην κατηγορία των 

επιχειρήσεων, των κανονισμών, της ποιότητας και της ιχνηλασιμότητας. Η τυποποίηση 

των διαδικασιών ιχνηλασιμότητας και των διεπαφών (interfaces) που έχουν κοινή 

πλατφόρμα και ανεξάρτητη διακυβέρνηση, βρέθηκε ότι αποτελούν βασικούς όρους 

οριοθέτησης πριν τη χρήση του blockchain. Αυτό σημαίνει ότι τα συστήματα αλυσίδας 

εφοδιασμού πρέπει πρώτα να τροποποιηθούν και να ληφθούν οργανωτικά μέτρα για την 

εκπλήρωση των οριακών προϋποθέσεων προτού το blockchain να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με επιτυχία.  

Οι Behnke & Janssen (2020) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η BCT μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στις αλυσίδες εφοδιασμού για την ιχνηλασιμότητα των αγαθών και στη 

δημιουργία διαφάνειας στην προμήθεια αγαθών. Πρόκειται για την κατάλληλη 

τεχνολογία για την κοινή χρήση περισσότερων δεδομένων μεταξύ συνεργατών αλυσίδας 
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εφοδιασμού που ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Ωστόσο, πρέπει πριν την υιοθέτηση της 

BCT να πληρούνται οι οριακές συνθήκες. Ο τύπος των δεδομένων που κοινοποιούνται 

και το ποιος χρήστης έχει πρόσβαση σε ποια δεδομένα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. 

Η  έλλειψη τυποποίησης των κύριων δεδομένων και των διεπαφών περιορίζει το επίπεδο 

αυτοματισμού. Η πολυπλοκότητα έγκειται στην ευθυγράμμιση μεταξύ διεπαφών και 

προτύπων που χρησιμοποιούνται από διάφορους παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού. 

Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι πρέπει να οργανωθεί η αλυσίδα εφοδιασμού πριν 

την χρήση της BCT. 

Οι Schmidt & Wagner (2019) χρησιμοποίησαν τη θεωρία κόστους συναλλαγών για να 

γίνει πιο κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο το blockchain μπορεί να επηρεάσει τις 

σχέσεις εφοδιαστικής αλυσίδας ειδικά όσον αφορά στο κόστος συναλλαγών και τις 

αποφάσεις διακυβέρνησης. Ανέπτυξαν εννοιολογικά ένα σύνολο έξι προτάσεων και 

υποστήριξαν ότι το blockchain περιορίζει την ευκαιριακή συμπεριφορά, το αντίκτυπο της 

περιβαλλοντικής αβεβαιότητας και της συμπεριφοράς.  

Μέσα από ένα θεωρητικό εννοιολογικό μοντέλο οι Schmidt & Wagner (2019) 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το blockchain μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος 

συναλλαγών και διακυβέρνησης των συναλλαγών αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς 

επιτρέπει διαφανείς και έγκυρες συναλλαγές. Ακόμη, μια οικονομία που έχει το 

blockchain ως βάση της μπορεί να ωθήσει σημαντικά περισσότερες συναλλαγές ακόμη 

και υπό περιοριστικές συνθήκες σε δομές διακυβέρνησης με μεγαλύτερο 

προσανατολισμό στην αγορά.  

Οι Wamba & Queiroz (2019) εξέτασαν τη συμπεριφορά της υιοθέτησης της blockchain 

στις αλυσίδες εφοδιασμού της Βραζιλίας λαμβάνοντας υπόψη το ανθρώπινο δυναμικό. 

Πρότειναν ένα μοντέλο που βασίστηκε στην ενοποιημένη θεωρία αποδοχής και χρήσης 

της τεχνολογίας (UTAUT) το οποίο είχε προβλεπτική ικανότητα για την επιρροή της 

κοινωνικής επίδρασης και το διαμεσολαβητικό ρόλο των συνθηκών εργασίας στη σχέση 

μεταξύ της κοινωνικής επιρροής και της συμπεριφορικής πρόθεσης για υιοθέτηση της 

τεχνολογίας blockchain.  

Η ενοποιημένη θεωρία αποδοχής και χρήσης της τεχνολογίας (UTAUT) προτάθηκε από 

τους Venkatesh et al. (2003) ως ενοποίηση οκτώ προηγούμενων μοντέλων σχετικά με τη 

συμπεριφορά στη χρήση τεχνολογικών συστημάτων. Στην αρχική του έκδοση το μοντέλο 

απαρτίζεται από τέσσερα συστατικά ως κύριους παράγοντες προβλεπτικής 

συμπεριφοράς και τεχνολογικής πρόθεσης για υιοθέτηση συμπεριφοράς χρήσης: 

κοινωνική επιρροή, συνθήκες διευκόλυνσης, προσδοκία απόδοσης και προσδοκία 
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προσπάθειας. Επιπρόσθετα, το μοντέλο εποπτεύεται από τέσσερις μεταβλητές που είναι 

το φύλο, η ηλικία, η εμπειρία και η εθελοντική χρήση (Wamba & Queiroz, 2019).   

Ο Irannezhad (2020) ασχολήθηκε με τις δυνατότητες του blockchain στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας στη θαλάσσια εφοδιαστική αλυσίδα και συγκεκριμένα μελετά τις 

δυνατότητες του blockchain στη βελτίωση της αναποτελεσματικότητας στην 

εφοδιαστική αλυσίδα για ναυτιλιακές εταιρίες καθώς επίσης τα εμπόδια και τις 

προκλήσεις. Η αγορά των μεταφορών όντας κατακερματισμένη επιβάλλει αρκετές 

δαπάνες αναποτελεσματικότητας ως αποτέλεσμα καθυστερήσεων, διπλών δαπανών, 

διαφορών και ακυρώσεων. Ενώ σε μια τέτοια ανταγωνιστική αγορά, κάθε παίκτης 

αναζητά το δικό του κέρδος, η βελτιστοποίηση σε ατομικό επίπεδο γίνεται ακόμη πιο 

δύσκολη εξαιτίας της αποσύνδεσης και της μη ορατότητας που υπάρχει. Η αντιμετώπιση 

αυτών των ζητημάτων γίνεται μέσω συγχρονισμού, αλλά η κρυπτογράφηση και 

ολοκλήρωση λαμβάνει χώρα μέσω του blockchain, ενώ παράλληλα προσφέρονται και 

πολλά οικονομικά οφέλη.   
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Κεφάλαιο 3 Μεθοδολογία 

3.1. Επιλογή Μεθόδου 

 

Η έρευνα αποτελεί μια συνεχή διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών που εξυπηρετεί 

στην αξιοποίηση απαντήσεων ερευνητικών ερωτημάτων για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων με τη χρήση των κατάλληλων τεχνικών. Οι μέθοδοι έρευνας που μπορεί 

να εφαρμόσει ένας ερευνητής ποικίλλουν. Ο κάθε ερευνητής επιλέγει την ερευνητική 

προσέγγιση που του ταιριάζει και καλύπτει τις προϋποθέσεις της έρευνάς του για την 

απάντηση συγκεκριμένων ερωτημάτων. Μέσα από την κατάλληλη ερευνητική μέθοδο ο 

ερευνητής συλλέγει τα δεδομένα που χρειάζεται με σκοπό να εξάγει συμπεράσματα μέσα 

από την ερμηνεία των δεδομένων και μέσα από την περιγραφή της κατάστασης και των 

γεγονότων που περιγράφει.  

Η έρευνα μπορεί να διακριθεί σε ποσοτική και ποιοτική. Η συγκεκριμένη έρευνα καθώς 

αφορά ένα πρωτοπόρο θέμα (niche) αποφασίστηκε ναι μεν να χρησιμοποιήσει ποσοτικά 

στοιχεία μέσα από τη χρήση τυποποιημένων ερωτήσεων, αλλά η διεξαγωγή της να γίνει 

με συνεντεύξεις. Οι συνεντεύξεις θεωρούνται προτιμητέα ερευνητική μέθοδος όταν 

απαιτείται αρχικά μια διερευνητική εργασία πριν τη διεξαγωγή μιας ποσοτικής μελέτης 

(Τσιώλης, 2014). Καθώς έγινε η υπόθεση ότι στην Ελλάδα το εξεταζόμενο θέμα δεν είναι 

ιδιαίτερα διαδεδομένο και δεν υπάρχει ακόμη κοινό κατάλληλο να υποδεχτεί την BCT 

στην καθημερινή λειτουργία αποφασίστηκε αφού σταλούν τα ερωτηματολόγια στους 

συμμετέχοντες να γίνει και διαδικτυακή συνέντευξη μαζί τους κατά την οποία σε μορφή 

συζήτησης θα αναλύονταν τα ερωτήματα του ερωτηματολογίου.  

Ως εκ τούτου χρησιμοποιήθηκε μια δομημένη συνέντευξη, αλλά από τη μια υπήρχε ένα 

κλίμα ελεύθερης και ανοικτής συζήτησης όπου οι συμμετέχοντες μπορούσαν να 

εκφράσουν την άποψή τους πιο διευρυμένα με την κατάλληλη καθοδήγηση του ερευνητή 

και από την άλλη η ίδια η συζήτηση καθοδηγούνταν από τις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων με μια συγκεκριμένη ακολουθία θεμάτων – μεταβλητών που εξετάζονται 

στο ερωτηματολόγιο. Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν περιείχαν 

προκαθορισμένες και τυποποιημένες απαντήσεις για μεγαλύτερη συγκρισιμότητα των 

στοιχείων και οι ερωτήσεις βασίστηκαν σε δημοσιευμένη έρευνα.  

Για να καταστεί επιτυχημένη αυτή η μορφή έρευνας που επιλέχθηκε απαιτείται ο 

συνεντευκτής να ακούει περισσότερο τους συμμετέχοντες στην έρευνα, να είναι ευθύς 

και σίγουρος για τα ερωτήματα που θέτει. Για την ανάλυση των συνεντεύξεων σημαντικό 
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ρόλο διαδραμάτισε η δομή του ερωτηματολογίου η οποία επέτρεψε την κωδικοποίηση 

των απαντήσεων των συμμετεχόντων και στη συγκρισιμότητα μεταξύ αυτών (Τσιώλης, 

2014). Οι θεματικές ενότητες που χρησιμοποιήθηκαν αποτελούν ουσιαστικά τις 

μελετώμενες μεταβλητές της παρούσας έρευνας και κατέστη εφικτό να συνδεθούν με την 

βιβλιογραφία που μελετήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια. Η διαδικασία της ανάλυσης 

δίνει νόημα στην έρευνα και αποτελεί τον ουσιαστικό σκοπό της καθώς τα δεδομένα από 

μόνα τους δεν μπορούν να οδηγήσουν σε συμπεράσματα. Η προσωπική συνέντευξη που 

διεξήχθη για τη συμπλήρωση του δομημένου ερωτηματολογίου διευκόλυνε και τον 

ερευνητή να αντιληφθεί την ελλιπή διάδοση της τεχνολογίας σε ελληνικές επιχειρήσεις 

που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη χρήση της.  

Το δείγμα στο οποίο απευθύνθηκε ο ερευνητής είναι στελέχη επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται και έχουν έδρα στην Ελλάδα και ανήκουν σε διάφορους κλάδους 

και από τις τρεις γραμμές παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής τομέας). 

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι προσεγγίστηκαν περισσότερα από 50 στελέχη ελληνικών 

επιχειρήσεων που περιλαμβάνουν διαδικασίες logistics μέσα στην καθημερινή τους 

λειτουργία εξαιτίας της τρέχουσας ιδιαίτερης κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης 

που έχει προκαλέσει η πανδημία του Covid -19 μόλις 14 από αυτά απάντησαν θετικά στη 

συμμετοχή τους στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και τη διεξαγωγή της 

συνέντευξης.  

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 

αναλύονται στη συνέχεια με περιγραφική στατιστική ανάλυση που περιλαμβάνει 

συχνότητες και ποσοστά παρά το γεγονός ότι το δείγμα είναι μικρό, προκειμένου τα 

στοιχεία να είναι πιο συγκρίσιμα και αξιοποιήσιμα για ανάλυση. Άλλωστε και η ανάλυση 

περιεχομένου έχει ως απώτερο στόχο τη σύγκριση μεταξύ των απαντήσεων των 

ερωτηθέντων και προσδίδει μεγαλύτερη αξιοπιστία στα δεδομένα.  

Θεωρείται ότι τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν όπως επίσης και ο τρόπος 

συγκέντρωσης αυτών ευνοεί την αντιπροσωπευτικότητα (παρά το μικρό δείγμα έρευνας), 

την καταλληλότητα του υλικού που συγκεντρώθηκε για την BCT και την ομοιογένεια 

καθώς τα δεδομένα προέρχονται από παρόμοιο κοινό, δηλαδή υψηλά ιστάμενα στελέχη 

επιχειρήσεων που έχουν έδρα στην Ελλάδα και περιλαμβάνουν διαδικασίες logistics στην 

καθημερινή λειτουργία τους.  

Η χρήση δομημένων ερωτημάτων εξυπηρέτησε την αντικειμενικότητα, καθώς έχουν 

τεθεί συγκεκριμένα κριτήρια ορισμού (κλίμακα Likert), την πιστότητα καθώς το υλικό 

μπορεί να ταξινομηθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο από διαφορετικούς αναλυτές και την 
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παραγωγικότητα δηλαδή την ικανότητα των δεδομένων να παράγουν ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα και να απαντήσουν σε συγκεκριμένες υποθέσεις.  

Η συνέντευξη αποτελεί μια από τις πιο γνωστές και δημοφιλείς μεθόδου συγκέντρωσης 

δεδομένων κατά την οποία ο ερευνητής θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα στους 

συμμετέχοντες προς απάντηση (Τσιώλης, 2014). Ο ερευνητής μέσα από τη χρήση αυτής 

της μεθόδου προσπαθεί να εκμαιεύσει τις σκέψεις και αντιλήψεις του συμμετέχοντα και 

να τις συγκρίνει με αυτές άλλων συμμετεχόντων.  

 

3.2. Ερευνητικό Εργαλείο 

 

Ο ερευνητής χρησιμοποίησε την πλατφόρμα του zoom στο πλαίσιο τήρησης των μέτρων 

προστασίας κατά της πανδημίας του Covid -19. Με αυτόν τον τρόπο η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου υλοποιήθηκε παράλληλα με τη μορφή συνέντευξης γεγονός που 

βοήθησε στη διεξαγωγή μιας συζήτησης γύρω από το θέμα της BCT. Από τη συζήτηση 

αυτή προέκυψε πως άλλοι συμμετέχοντες ήταν πιο εξοικειωμένοι με το εξεταζόμενο 

θέμα και άλλοι λιγότερο.  

Λαμβάνοντας ως υπόθεση ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν την BCT 

στην καθημερινή τους λειτουργία και όπως αποδείχθηκε και από τις συνεντεύξεις -

συζητήσεις αρκετά στελέχη επιχειρήσεων δεν γνωρίζουν επακριβώς τα οφέλη και τις 

δυνατότητες αυτής, εξετάστηκαν οι απόψεις και οι αντιλήψεις που έχουν για την BCT 

μέσα από μια μικρή εισαγωγή και παρουσίαση του ερευνητή για τα χαρακτηριστικά και 

τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της BCT όπως αυτά περιγράφηκαν και 

αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας έρευνας.  

Για την κατάρτιση του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε η έρευνα των Wamba & 

Queiroz (2019) που μελετά το θέμα εφαρμογής και διάδοσης της BCT και αποτελεί μια 

πρόσφατη έρευνα πάνω στο επιλεγμένο θέμα προς εξέταση. Ο προσδιορισμός και η 

εξειδίκευση του στόχου της έρευνας οδήγησε στην επιλογή του συγκεκριμένου 

ερωτηματολογίου καθώς υιοθετήθηκε η υπόθεση ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν 

χρησιμοποιούν (τουλάχιστον όχι εκτεταμένα την BCT) και πιθανώς δεν την γνωρίζουν 

και ως εκ τούτου ζητήθηκε η άποψη των στελεχών ελληνικών επιχειρήσεων σχετικά με 

τις αντιλήψεις και απόψεις που έχουν για αυτή αφού τους παρουσιάστηκαν ορισμένα 

στοιχεία από τον ερευνητή.  

Κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης με τους ερωτώμενους δόθηκε η 

δυνατότητα επεξήγησης και ανάλυσης ερωτημάτων που θεωρήθηκε από ορισμένους ότι 
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επαναλαμβάνονταν. Ωστόσο, κατέστη σαφές και κατανοητή η διαφοροποίηση των 

ερωτημάτων για τη μέτρηση κάθε μεταβλητής ξεχωριστά και με αυτόν τον τρόπο 

κρίνεται ότι συμπληρώθηκαν αντικειμενικά τα ερωτηματολόγια από τους συμμετέχοντες 

στην έρευνα. Τα χαρακτηριστικά του ερωτώμενου πληθυσμού (υψηλά ιστάμενα στελέχη 

ελληνικών επιχειρήσεων σε καίριες θέσεις που μπορούν να οδηγήσουν την επιχείρηση 

σε μια λήψη απόφασης για χρήση της BCT) λήφθηκαν υπόψη κατά το σχεδιασμό της 

έρευνας και της χρήσης του ερωτηματολογίου.  

Ακόμη, το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν σύντομο προκειμένου να μην 

κουράζει τους συμμετέχοντες και να τους δίνει τη δυνατότητα και το χρόνο να 

εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις και αντιλήψεις κατά τη ροή συμπλήρωσής του. 

Το μέγεθος του ερωτηματολογίου μπορεί να λειτουργήσει είτε ενθαρρυντικά είτε 

αποθαρρυντικά ανάλογα με το χρόνο συμπλήρωσης που απαιτεί από τους συμμετέχοντες. 

Ο αριθμός των ερωτήσεων στην προκειμένη περίπτωση εξετάστηκε να μην λειτουργεί 

αποθαρρυντικά καθώς το δείγμα στο οποίο απευθύνεται η έρευνα απασχολείται πολλές 

ώρες στην εργασία του και χαρακτηρίζεται από έλλειψη χρόνου. Για αυτό επιλέχθηκε ο 

αριθμός των ερωτήσεων να είναι μικρός (30 ερωτήσεις) και διαχωρισμένο ήδη στις 

εξεταζόμενες μεταβλητές.  

Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε μόνο ερωτήσεις κλειστού τύπου καθώς η αποστολή και 

ανάγνωσή του από τους συμμετέχοντες αποτέλεσε το πρώτο στάδιο της ερευνητικής 

διαδικασίας. Στο δεύτερο στάδιο με την προσωπική συνέντευξη δόθηκε η δυνατότητα 

στους συμμετέχοντες να εκφράσουν πιο ελεύθερα και ανοιχτά τις απόψεις τους για το 

θέμα αφού τους δόθηκαν και περισσότερες πληροφορίες για την BCT. 

Χρησιμοποιήθηκαν εξολοκλήρου ερωτήσεις διαβαθμισμένης κλίμακας με τη χρήση της 

πενταβάθμιας κλίμακας Likert σύμφωνα με την οποία η χαμηλότερη βαθμολογία 

αντιστοιχεί στην απάντηση «Διαφωνώ απόλυτα» και η μεγαλύτερη βαθμολογία 

αντιστοιχεί στην απάντηση «Συμφωνώ απόλυτα».  

 

3.3. Δείγμα Έρευνας 

 

Η έρευνα στοχεύει στην καταγραφή των απόψεων και των αντιλήψεων στελεχών 

ελληνικών επιχειρήσεων που περιλαμβάνουν μέσα στην καθημερινή τους λειτουργία τα 

logistics και είτε χρησιμοποιούν ήδη είτε ενδέχεται να ενδιαφέρονται να 

χρησιμοποιήσουν την BCT για να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα και τις 

δυνατότητες που προσφέρει. Η έρευνα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καταγραφούν 
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αξιοποιήσιμα και συγκρίσιμα αποτελέσματα, να προσεγγισθούν τα στελέχη αυτά και με 

προσωπικές συνεντεύξεις προκειμένου να αναλυθούν περαιτέρω οι σκέψεις τους και 

μέσω τυποποιημένων ποσοτικών ερωτήσεων να αναλυθούν ποσοτικά τα ευρήματα της 

έρευνας.  

Το ερωτηματολόγιο απεστάλη αρχικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των στελεχών 

ελληνικών επιχειρήσεων που εξέφρασαν θετική απάντηση για τη συμμετοχή τους στην 

έρευνα. Η διάρκεια της έρευνας ήταν από 20/11 – 30/12/2020  και ο λόγος της μεγάλης 

διάρκειας αφορά στο υπερφορτωμένο πρόγραμμα των συμμετεχόντων και στη διεξαγωγή 

ξεχωριστών συνεντεύξεων με τον καθένα από αυτούς.  

Για την επιλογή του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η δειγματοληψία χιονόμπαλας καθώς 

το δείγμα δημιουργήθηκε από τον ερευνητή μέσα από έναν πυρήνα γνωστών στελεχών 

ελληνικών επιχειρήσεων που οδήγησαν σε επαφές με στελέχη από άλλες επιχειρήσεις 

οδηγώντας στη δημιουργία μιας λίστας με 50 στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων. 

Επομένως, το δείγμα δε θεωρείται τυχαίο ή αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού που 

εκπροσωπεί και θέτει ορισμένους περιορισμούς στην έρευνα γιατί υπόκειται σε διάφορα 

σφάλματα (Παππάς, 2002).  

Η συμμετοχή του δείγματος στην έρευνα ήταν εθελοντική και επισημάνθηκε τόσο στην 

ηλεκτρονική επικοινωνία όσο και στις προσωπικές συνεντεύξεις ότι θα παραμείνει 

ανώνυμη διαφορετικά άλλωστε εξέλιπε το στοιχείο της προθυμίας των συμμετεχόντων 

στην έρευνα. Η ανωνυμία κατέστη σαφής πολλές φορές κατά την επικοινωνία του 

ερευνητή με τους συμμετέχοντες ενώ και η κάθε συνέντευξη διεξήχθη ξεχωριστά 

προκειμένου να μην αποκαλυφθούν οι ταυτότητες των συμμετεχόντων.  

 

3.4. Μεθοδολογία Στατιστικής Ανάλυσης 

 

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε  με τη χρήση του Microsoft Excel . Για την ανάλυση 

των δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη τον μικρό αριθμό του δείγματος αποφασίστηκε 

τα δεδομένα να παρουσιαστούν με τη μορφή γραφημάτων και τη χρήση περιγραφικής 

στατιστικής ανάλυσης. Η περιγραφική στατιστική ανάλυση περιλαμβάνει μεθόδους οι 

οποίες σχετίζονται με την οργάνωση και απλή παρουσίαση συγκρίσιμων δεδομένων. 

Ακόμη, υπολογίστηκε ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση σε κάθε ερώτημα έτσι ώστε 

να προκύψουν τα αντίστοιχα μεγέθη για τις πέντε εξεταζόμενες μεταβλητές δηλαδή την 

αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα, την καταλληλότητα της BCT στην εργασία, το σχετικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τις προσδοκίες του αποτελέσματος από την χρήση της BCT 
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και την αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης της BCT. Ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση 

αποτελούν συνήθη μέτρα της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης με το πρώτο να 

δηλώνει την κατεύθυνση στην οποία κινείται η μέση απάντηση των συμμετεχόντων στην 

έρευνα και το δεύτερο να υποδηλώνει την απόσταση κάθε στοιχείου από το μέσο όρο.   
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Κεφάλαιο 4 Αποτελέσματα Έρευνας  
 

Η πρώτη μεταβλητή που εξετάστηκε είναι η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα  μέσα από 

έξι ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο η χρήση της BCT στην 

δουλειά των συμμετεχόντων θα τους επέτρεπε να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους πιο 

γρήγορα (Γράφημα 4.1).  Η πλειοψηφία (85,71%) συμφωνούν είτε αρκετά είτε απόλυτα 

ότι η χρήση αυτής της τεχνολογίας οδηγεί σε μεγαλύτερη ταχύτητα ολοκλήρωσης των 

διαδικασιών. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται από την έρευνα των Dutta et al. (2020) που 

υποστηρίζουν ότι οι συναλλαγές μέσω blockchain πραγματοποιούνται με μεγαλύτερη 

ταχύτητα αλλά και ασφάλεια.   

 

Γράφημα 4 1 Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα – Ερώτημα 1 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό  στον οποίο η χρήση της BCT θα βελτίωνε την 

απόδοση και εκτέλεση της εργασίας των συμμετεχόντων στην έρευνα (Γράφημα 4.2). 

Προκύπτει ότι το 85,72% συμφωνεί απόλυτα ή αρκετά πως τα χαρακτηριστικά της BCT 

οδηγούν σε αύξηση της απόδοσης και εκτέλεσης της εργασίας τους. Το εύρημα αυτό 

επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα των Smith et al. (2020) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι 

μεταξύ των οφελών της BCT είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας, της διαφάνειας και 

της ιχνηλασιμότητας.  

 

Γράφημα 4 2 Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα – Ερώτημα 2 

0; 0,00%

0; 0,00%

2; 14,29%

8; 57,14%

4; 28,57%

Α1. Η χρήση της BCT στη δουλειά μου θα μου 

επέτρεπε να ολοκληρώσω τις εργασίες πιο γρήγορα.

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο η χρήση της BCT στην δουλειά των 

συμμετεχόντων στην έρευνα θα αύξανε την παραγωγικότητά τους (Γράφημα 4.3). 

Περισσότεροι από το 85% των ερωτηθέντων συμφωνούν αρκετά ή απόλυτα με αυτή την 

άποψη αναδεικνύοντας ένα ακόμη θετικό χαρακτηριστικό της BCT. Άλλωστε οι Dutta et 

al. (2020) περιλαμβάνουν μέσα στα ευρήματα της έρευνάς του το χαρακτηριστικό της 

BCT να βελτιώνει τον κύκλο εργασιών και κατ’ επέκταση την παραγωγικότητα των 

επιχειρήσεων στην διαχείριση προϊόντων και υπηρεσιών.  

 

Γράφημα 4 3 Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα – Ερώτημα 3 

 

0; 0,00% 0; 0,00%

2; 14,29%

9; 64,29%

3; 21,43%

Α2. Η χρήση της BCT θα βελτίωνε την απόδοση και 

εκτέλεση της εργασίας μου.

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

0; 0,00%0; 0,00%

6; 42,86%

6; 42,86%

2; 14,29%

Α3. Η χρήση της BCT στη δουλειά μου θα αύξανε 

την παραγωγικότητά μου.

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο η χρήση της BCT θα ενίσχυε την 

αποτελεσματικότητα των ερωτηθέντων στην εργασία (Γράφημα 4.4). Προκύπτει ότι το 

78,57% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η BCT θα αύξανε και την αποτελεσματικότητά 

τους στην διάρκεια της εργασίας τους δηλαδή θα τους προσέφερε τα εργαλεία ώστε να 

γίνουν ταχύτεροι, αποδοτικότεροι και με καλύτερα αποτελέσματα για την επιχείρηση. H 

BCT προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αυξήσουν την οικονομική τους 

απόδοση μέσα από τη χρήση ενός πιο αποτελεσματικού συστήματος το οποίο εξυπηρετεί 

παράλληλα και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των μονάδων του ανθρώπινου 

δυναμικού.  

 

Γράφημα 4 4 Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα – Ερώτημα 4 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο η χρήση της BCT θα διευκόλυνε την 

εργασία των ερωτηθέντων (Γράφημα 4.5). Συχνά τα νέα συστήματα που εφαρμόζονται 

σε μια επιχείρηση φέρνουν μικρές ή μεγάλες αλλαγές τις οποίες είναι δύσκολο το 

ανθρώπινο δυναμικό να αποδεχθεί χωρίς εντάσεις, προστριβές και αντιρρήσεις. Η 

διαχείριση της αλλαγής υιοθέτησης μιας τεχνολογίας όπως η BCT προϋποθέτει αρχικά 

απόλυτη αποδοχή και γνώση της χρήσης της από τα ανώτερα στελέχη και σωστή 

επικοινωνία της ανώτερης διοίκησης με το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό.  

Στην προκειμένη περίπτωση παρά το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες αντιλήφθηκαν την 

έκταση και τη σοβαρότητα της αλλαγής που επιφέρει η υιοθέτηση μιας τεχνολογίας όπως 

η BCT στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων που εργάζονται, προκύπτει ότι το 

63,64% θεωρεί ότι θα διευκόλυνε την εργασία τους. Ωστόσο, σημαντικό μέρος των 

0; 0,00%0; 0,00%

3; 21,43%

8; 57,14%

3; 21,43%

Α4. Η χρήση της BCT θα ενίσχυε την 

αποτελεσματικότητά μου στην εργασία.

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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συμμετεχόντων (36,36%) αντιλαμβάνονται την αλλαγή που επιφέρει η BCT και 

διαφωνούν ως προς τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην εργασία 

τους. 

 

Γράφημα 4 5 Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα – Ερώτημα 5 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο οι συμμετέχοντες στην έρευνα θα 

έβρισκαν τη BCT χρήσιμη στη δουλειά τους (Γράφημα 4.6). Προκύπτει ότι κανείς από 

το δείγμα δεν βρίσκει κάποιο επιχείρημα κατά της χρησιμότητας της BCT στην εργασία 

τους. Αυτό υποδηλώνει ότι όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν την αξία και τη 

χρησιμότητα της BCT. Άλλωστε η τεχνολογία αυτή φημίζεται για την ευελιξία που 

προσφέρει (Choi et al., 2020c), την ευκολία και αποτελεσματικότητα διαχείρισης 

παραγγελιών πελατών (Dutta et al., 2020) και τη μεγαλύτερη ασφάλεια (Durach et al., 

2020). Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν τη BCT χρήσιμη και κατάλληλη για την 

εργασία των στελεχών στις ελληνικές επιχειρήσεις που ενέχουν logistics στη λειτουργία 

τους.  

 

Γράφημα 4 6 Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα – Ερώτημα 6 

0; 0,00%

8; 36,36%

0; 0,00%

13; 59,09%

1; 4,55%

Α5. Η χρήση της BCT θα διευκόλυνε την εργασία 

μου.

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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Στη συνέχεια, εξετάζεται η καταλληλότητα της BCT στην εργασία σε σχέση με άλλες 

τεχνολογίες που τυχόν χρησιμοποιούν οι ελληνικές επιχειρήσεις ή σε σχέση με άλλες 

μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζουν. Η μεταβλητή αυτή απαρτίζεται από έξι 

ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο η χρήση της BCT δεν α 

έχει καμία επίδραση στην απόδοση της εργασίας (Γράφημα 4.7). Προκύπτει ότι το 

78,57% των συμμετεχόντων στην έρευνα αναγνωρίζουν πλήρως την επίδραση της BCT 

στην απόδοση της εργασίας τους είτε αυτή είναι θετική είτε αρνητική. Τα στελέχη των 

ελληνικών επιχειρήσεων δείχνουν να αντιλαμβάνονται την καθολική επίδραση της BCT 

στη λειτουργία μιας επιχείρησης εκτός ενός μικρού ποσοστού (21,43%) που δείχνει να 

τηρεί ουδέτερη στάση.  

 

Γράφημα 4 7 Καταλληλότητα BCT στην εργασία – Ερώτημα 1 

 

0; 0,00%
0; 0,00%

0; 0,00%

11; 78,57%

3; 21,43%

Α6. Θα έβρισκα τη BCT χρήσιμη στη δουλειά μου. 

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

1; 7,14%

10; 71,43%

3; 21,43%

0; 0,00% 0; 0,00%

Β1. Η χρήση της BCT δεν θα έχει καμία επίδραση 

στην απόδοση της εργασίας.

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο η χρήση της BCT μπορεί να μειώσει 

το χρόνο που απαιτείται για τις σημαντικές ευθύνες της εργασίας τους (Γράφημα 4.8). 

Προκύπτει ότι το 78,57% των συμμετεχόντων στην έρευνα αποδέχεται τη μείωση του 

χρόνου που απαιτείται για την εκτέλεση σημαντικού μέρους της εργασίας τους με τη 

χρήση της BCT. Η εξοικονόμηση χρόνου για τα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων 

συνεπάγεται μεγαλύτερες και περισσότερες δυνατότητες αξιοποίησης ευκαιριών για 

απασχόληση σε άλλα αντικείμενα ή για διεύρυνση των δραστηριοτήτων σε επίπεδο 

παροχής προϊόντων και υπηρεσιών.  

 

Γράφημα 4 8 Καταλληλότητα BCT στην εργασία – Ερώτημα 2 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο η χρήση της BCT μπορεί να αυξήσει 

σημαντικά την παραγωγικότητα της εργασίας. Σε μια επιχείρηση με τυποποιημένες και 

πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας και διαχείρισης προϊόντων και υπηρεσιών είναι 

σημαντικό ένα σύστημα και μια τεχνολογία να οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας 

των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση της BCT οπότε η 

εξοικονόμηση χρόνου των εργαζομένων να διατεθεί για άλλες εργασίες και αντικείμενα 

αυξάνοντας περαιτέρω τη συνολική παραγωγικότητα της επιχείρησης. 

 

Γράφημα 4 9 Καταλληλότητα BCT στην εργασία – Ερώτημα 3 

0; 0,00% 0; 0,00%

3; 21,43%

7; 50,00%

4; 28,57%

Β2. Η χρήση της BCT μπορεί να μειώσει το χρόνο που 
απαιτείται για τις σημαντικές ευθύνες εργασίας μου.

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο η χρήση της BCT μπορεί να αυξήσει 

την αποτελεσματικότητα εκτέλεσης των εργασιών (Γράφημα 4.10). Σχεδόν όλοι οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα πλην ενός που τήρησε ουδέτερη στάση, συμφωνούν πως η 

BCT έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την αποτελεσματικότητα εκτέλεσης των εργασιών. 

Αυτό μπορεί να συμβεί με διάφορους τρόπους όπως για παράδειγμα αναφέρουν οι Smith 

et al. (2020) με την παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για τις αποστολές προϊόντων 

και την παροχή πρόσβασης σε έγγραφα που είναι απαραίτητα σε διάφορες φάσεις τις 

αλυσίδας εφοδιασμού.  

 

Γράφημα 4 10 Καταλληλότητα BCT στην εργασία – Ερώτημα 4 

 

 

0; 0,00%

0; 0,00%

4; 28,57%

9; 64,29%

1; 7,14%

Β3. Η χρήση της BCT μπορεί να αυξήσει σημαντικά 

την παραγωγικότητα της εργασίας.

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

0; 0,00% 0; 0,00%

1; 7,14%

13; 92,86%

0; 0,00%

Β4. Η χρήση της BCT μπορεί να αυξήσει την 

αποτελεσματικότητα εκτέλεσης των εργασιών.

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο η χρήση της BCT μπορεί να αυξήσει 

την ποσότητα της παραγωγής για το ίδιο επίπεδο προσπάθειας (Γράφημα 4.11). 

Προκύπτει ότι το 78,57% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι η BCT μπορεί να οδηγήσει 

την παραγωγή σε αυξημένη ποσότητα για το ίδιο επίπεδο προσπάθειας που καταβάλλεται 

από τους εργαζομένους. Αυτό συμβαίνει λόγω της εξοικονόμησης χρόνου όπως 

δηλώνουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα αλλά και λόγω της διαφορετικής οπτικής που 

δίνει στην εκτέλεση των διαδικασιών εντός της επιχείρησης. Διασφαλίζοντας 

περισσότερο χρόνο δίνεται η ευκαιρία για νέες ιδέες, πρωτοβουλίες και ανάθεση νέων 

εργασιών. Αν μάλιστα η επιχείρηση συνδυάσει την αλλαγή υιοθέτησης της BCT με την 

μεγαλύτερη ενασχόληση στον τομέα της ανάπτυξης και καινοτομίας η παραγωγικότητα 

αυτή μπορεί να οδηγήσει και σε επέκταση των δραστηριοτήτων και μεγαλύτερους 

ρυθμούς ανάπτυξης την επιχείρηση όπως δηλώνουν ορισμένοι συμμετέχοντες στην 

έρευνα.  

 

Γράφημα 4 11 Καταλληλότητα BCT στην εργασία – Ερώτημα 5 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο η χρήση της BCT θα μπορούσε να 

βοηθήσει στην εργασία λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εργασίες (Γράφημα 4.12). Το 

85,71% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι η BCT μπορεί να βοηθήσει στην εργασία σε 

πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό δείχνει την καθολική αναγνώριση των θετικών 

χαρακτηριστικών και ωφελειών της.  

Ωστόσο, υπάρχει και η αντίθετη άποψη από έναν συμμετέχοντα σύμφωνα με την οποία 

η χρήση της BCT δεν εξυπηρετεί και δεν ταιριάζει σε όλα τα αντικείμενα των 
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Β5. Η χρήση της BCT μπορεί να αυξήσει την 
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επιχειρήσεων. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν την οικονομική δυνατότητα να 

αξιοποιήσουν την τεχνολογία BCT αλλά δεν έχουν να κερδίσουν παραπάνω από την 

χρήση της γιατί εφαρμόζονται και έχουν υιοθετηθεί ήδη αποδοτικές και λειτουργικές 

διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας σε αυτές. Αυτή η περίπτωση επιχειρήσεων ασφαλώς 

και είναι υπαρκτή ειδικά στην Ελλάδα όπου οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι 

μικρομεσαίες, με πεπερασμένο και συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπινου δυναμικού που 

συχνά συνδέεται και με συγγενικούς δεσμούς μεταξύ του και τα χρήματα που μπορούν 

να επενδυθούν στην υιοθέτηση της τεχνολογίας BCT αποτελούν πραγματικά σημαντικό 

κόστος ευκαιρίας αντί να επενδυθούν για παράδειγμα σε ένα εξαγωγικό εγχείρημα της 

επιχείρησης ή σε επέκταση σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.  

 

Γράφημα 4 12 Καταλληλότητα BCT στην εργασία – Ερώτημα 6 

 

 

Στη συνέχεια εξετάζει η μεταβλητή του σχετικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Καθώς η BCT είναι ακόμη μια νέα και αναπτυσσόμενη τεχνολογία μπορεί να προσδώσει 

στις επιχειρήσεις που την υιοθετούν ένα σχετικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των 

ανταγωνιστών που να οδηγήσει σε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς ή σε μείωση του 

πρωτογενούς κόστους ή στην αύξηση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών των 

επιχειρήσεων. Η μεταβλητή αυτή απαρτίζεται από πέντε ερωτήματα.  

Το πρώτο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο η χρήση της BCT δίνει τη δυνατότητα 

πιο γρήγορης εκτέλεσης των εργασιών του ανθρώπινου δυναμικού (Γράφημα 4.13). 

Προκύπτει ότι το 92,86% των ερωτηθέντων αναγνωρίζει την μεγαλύτερη ευελιξία και 
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ευχέρεια που προσφέρει η BCT μέσω της πιο γρήγορης εκτέλεσης των εργασιών. 

Σύμφωνα με τους Smith et al. (2020) η μεγαλύτερη ταχύτητα αποτελεί από τα κύρια 

χαρακτηριστικά της BCT. Επομένως, επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη 

διαχείριση χρόνου εξαιτίας των διαδικασιών που εμπεριέχουν και εφαρμόζουν στην 

καθημερινότητά τους εξυπηρετούνται σε μεγάλο βαθμό από αυτή την τεχνολογία.  

 

Γράφημα 4 13 Σχετικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα – Ερώτημα 1 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο η χρήση της BCT βελτιώνει την 

ποιότητα της εργασίας τους (Γράφημα 4.14). Προκύπτει ότι το δείγμα στην προκειμένη 

περίπτωση είναι διχασμένο καθώς σχεδόν οι μισοί συμφωνούν και οι άλλοι μισοί τηρούν 

ουδέτερη στάση απέναντι στο ζήτημα. Η ποιότητα της εργασίας συνίσταται για τον 

καθένα σε κάτι διαφορετικό και σίγουρα ποικίλλει ανάλογα με τη σκοπιά του εργοδότη 

και του εργαζόμενου. Για αυτό και από τις προσωπικές συνεντεύξεις που διεξήχθησαν οι 

μισοί σχεδόν συμμετέχοντες ούτε συμφώνησαν ούτε διαφώνησαν με την συγκεκριμένη 

θέση.  

Κάποιοι θεωρούν ότι η ποιότητα της εργασίας μετριέται μόνο με ποσοτικούς δείκτες ενώ 

κάποιοι άλλοι λαμβάνουν υπόψη τους και ποιοτικά χαρακτηριστικά της εργασίας τους 

όπως η υπευθυνότητα, η φερεγγυότητα και η αξιοπιστία στην ανάληψη και εκτέλεση 

καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. Ως εκ τούτου η άποψη ότι η χρήση της BCT βελτιώνει 
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Γ1. Η χρήση της BCT μου δίνει τη δυνατότητα να 

εκτελώ τις εργασίες πιο γρήγορα.
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την ποιότητα της εργασίας δεν τους βρήκε πολύ σύμφωνους αλλά ούτε και μακριά από 

την πραγματικότητα.  

 

Γράφημα 4 14 Σχετικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα – Ερώτημα 2 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο η χρήση της BCT διευκολύνει την 

εκτέλεση της εργασίας τους (Γράφημα 4.15). Προκύπτει ότι το 85,71% των 

συμμετεχόντων στην έρευνα συμφωνεί αρκετά ή απόλυτα για τη διευκόλυνση που πρέπει 

να προσφέρει η χρήση της BCT στην εκτέλεση των εργασιών τους. Τα δύο άτομα που 

εξέφρασαν ουδέτερη στάση δήλωσαν ότι η εφαρμογή των αλλαγών όπως η υιοθέτηση 

μιας νέας τεχνολογίας ή της εφαρμογής ενός συστήματος CRM ή ενός λογισμικού 

καθημερινής χρήσης για την εκτέλεση εργασιών, στο αρχικό τουλάχιστον στάδιο και 

μέχρι τον εντοπισμό και την επίλυση βασικών προβλημάτων που εντοπίζονται, δεν είναι 

λειτουργικό ούτε διευκολύνει την καθημερινή εργασία του ανθρώπινου δυναμικού.  

Παρά το γεγονός ότι έρευνες αλλά και εμπειρικοί προτείνουν και συνιστούν την BCT 

εξαιτίας των οφελών που προσφέρει υπάρχει εντούτοις μια καχυποψία που έχει να κάνει 

περισσότερο με την έλλειψη προσωπικής εμπειρίας των στελεχών των ελληνικών 

επιχειρήσεων και της εξοικείωσής τους με αυτή την τεχνολογία. Εφόσον διαδοθεί 

περισσότερο η BCT στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον θα υπάρξουν και στοιχεία 

για την αποτελεσματικότητά και αποδοτικότητά της στο περιβάλλον, τις λειτουργίες και 

τις ανάγκες μιας ελληνικής επιχείρησης.  

 

Γράφημα 4 15 Σχετικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα – Ερώτημα 3 
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Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο η χρήση της BCT βελτιώνει την 

αποτελεσματικότητα της εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού (Γράφημα 4.16). 

Προκύπτει ότι το 85,71% των συμμετεχόντων συμφωνούν αρκετά ή απόλυτα πως 

αυξάνεται η αποτελεσματικότητα της εργασίας και με αυτόν τον τρόπο δίνεται έμφαση 

στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, εμπλουτίζονται οι δεξιότητες και ικανότητές 

τους και αποτελούν σε συνδυασμό με την εφαρμογή της BCT ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα για την επιχείρηση για την οποία εργάζονται. Ο συνδυασμός πόρων όπως 

ο τεχνολογικός και ο ανθρώπινος μπορεί να αποτελέσει τακτική των επιχειρήσεων για τη 

διαφοροποίηση αλλά κυρίως για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  

 

Γράφημα 4 16 Σχετικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα – Ερώτημα 4 
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Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο η BCT αυξάνει την παραγωγικότητα 

των εργαζομένων. Καθώς όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν σε αυτή τη διατύπωση δεν 

κρίθηκε σκόπιμη η παρουσίαση του ερωτήματος αυτού με γράφημα.  

Στη συνέχεια, εξετάζεται η μεταβλητή των προσδοκιών του αποτελέσματος που 

προκαλεί η BCT η οποία απαρτίζεται από επτά ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα εξετάζει 

το βαθμό στον οποίο τα στελέχη των επιχειρήσεων θα αυξήσουν την 

αποτελεσματικότητά τους στην εργασία (Γράφημα 4.17). Προκύπτει ότι μόνο ένα άτομο 

τήρησε ουδέτερη άποψη για αυτή τη θέση. Συγκεκριμένα, ισχυρίστηκε ότι δεν πιστεύει 

πως η αποτελεσματικότητα που επιδεικνύει στην εργασία του εξαρτάται από την 

τεχνολογία που εφαρμόζει η επιχείρηση. Οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να 

ακολουθούν τις επιλογές της διοίκησης και να εφαρμόζουν τα συστήματα διαχείρισης, 

εφοδιαστικής αλυσίδας, logistics και διαχείρισης παραγγελιών και πελατών που 

υπάρχουν.   

 

Γράφημα 4 17 Προσδοκίες αποτελέσματος – Ερώτημα 1 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο οι συμμετέχοντες στην έρευνα θα 

αφιερώσουν λιγότερο χρόνο με τη BCT σε εργασίες ρουτίνας (Γράφημα 4.18). όπως έγινε 

κατανοητό και από τα προηγούμενα ερωτήματα η BCT θεωρείται ότι βελτιώνει τη χρήση 

χρόνου των εργαζομένων και ως εκ τούτου είναι λογικό να αναμένεται ότι θα αφιερωθεί 

λιγότερος χρόνος σε εργασίες ρουτίνας. Προκύπτει ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

συμφωνεί αρκετά ή απόλυτα με την άποψη αυτή (85,71%) ωστόσο υπήρξε ένα άτομο 

που δεν εξέφρασε ξεκάθαρη στάση και ένα που διαφώνησε.  
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Το άτομο που διαφώνησε υποστηρίζει ότι λίγο χρόνο μετά την υιοθέτηση μιας 

οποιασδήποτε τεχνολογίας εν ευθέτω χρόνο οι εργαζόμενοι εισέρχονται σε μια νέα 

πραγματικότητα καθημερινής εργασιακής ρουτίνας που έχει προσαρμοστεί στα νέα 

δεδομένα. Ως εκ τούτου και πάλι ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση των 

καθημερινών εργασιών να καλύπτει σε γενικές γραμμές ίδιο χρόνο με την κατάσταση 

που ίσχυε νωρίτερα.  

 
Γράφημα 4 18 Προσδοκίες αποτελέσματος – Ερώτημα 2 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο οι συμμετέχοντες στην έρευνα θα 

αυξήσουν την ποιότητα της παραγωγής της δουλειάς τους (Γράφημα 4.19). Προκύπτει 

ότι το 78,57% συμφωνεί και το 21,43% τηρεί ουδέτερη στάση. Το συγκεκριμένο 

ερώτημα θεωρήθηκε από τους περισσότερους λίγο δυσνόητο καθώς αναφέρεται στην 

«παραγωγή» και όχι στην «παραγωγικότητα» της εργασίας. Δόθηκαν διευκρινίσεις και 

συγκεκριμένα ότι η παραγωγή της εργασίας έχει να κάνει με την ίδια την εκτέλεση των 

καθηκόντων των εργαζομένων και όχι με την αξιολόγηση αυτής (που αφορά την 

παραγωγικότητά τους). Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται και στην έρευνα των 

Wamba & Queiroz (2019) από όπου και αντλήθηκε.  
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Το επόμενο ερώτημα αφορά το βαθμό στον οποίο οι συμμετέχοντες στην έρευνα θα 

αυξήσουν την ποσότητα παραγωγής της δουλειάς τους (Γράφημα 4.20). Προκύπτει ότι 

δεν υπάρχει διαφοροποίηση στις απαντήσεις των συμμετεχόντων με το προηγούμενο 

ερώτημα γεγονός που συνδέει την ποιότητα και την ποσότητα της εργασίας και 

συγκεκριμένα την επίδραση της BCT σε αυτές στο μυαλό των συμμετεχόντων.  

 

Γράφημα 4 20 Προσδοκίες αποτελέσματος – Ερώτημα 4 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο πιστεύουν οι ερωτηθέντες ότι οι 

συνεργάτες τους θα τους θεωρούν ικανούς για την χρήση και εφαρμογή της BCT 

(Γράφημα 4.21). Προκύπτει ότι μόλις το 21,42% των συμμετεχόντων στην έρευνα 

συμφωνεί αρκετά ή απόλυτα με αυτή την άποψη, το 57,14% τηρεί ουδέτερη στάση και 

το υπόλοιπο 21,43% διαφωνεί. Η ποικιλία των απαντήσεων έγκειται στην αβεβαιότητα 
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και η έλλειψη προσωπικής γνώσης της χρήσης της BCT ενώ για κάποιους έγκειται και 

στη δυσπιστία των συναδέλφων τους για την εφαρμογή νέων διαδικασιών και της 

εφαρμογής νέων τεχνολογιών που τους επηρεάζουν στην καθημερινή τους εργασία.  

 

Γράφημα 4 21 Προσδοκίες αποτελέσματος – Ερώτημα 5 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

πιστεύουν ότι θα αυξήσουν τις πιθανότητές τους για ανέλιξη μέσα από την BCT 

(Γράφημα 4.22). Προκύπτει ότι το 28,57% διαφωνεί, το 14,29% συμφωνεί και το 

υπόλοιπο 57,14% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί. Οι περισσότεροι δεν συνδέουν τις 

πιθανότητες ανέλιξής τους με ένα νέο τεχνολογικό σύστημα ή με μια νέα διαδικασία ροής 

και εφαρμογής της εφοδιαστικής αλυσίδας στο πλαίσιο της λειτουργίας της επιχείρησης. 

Κατά τις προσωπικές συνεντεύξεις αναφέρθηκαν άλλα αίτια και μέσα με τα οποία μπορεί 

ένα στέλεχος ελληνικής επιχείρησης να διεκδικήσει μια προαγωγή.  

 

Γράφημα 4 22 Προσδοκίες αποτελέσματος – Ερώτημα 6 
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Συμφωνώ απόλυτα
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Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο οι συμμετέχοντες στην έρευνα θα 

αυξήσουν τις πιθανότητες να λάβουν κάποια αύξηση (Γράφημα 4.23). Η υιοθέτηση της 

BCT αποτελεί δαπανηρό εγχείρημα ειδικά για τις ελληνικές επιχειρήσεις που πλήττονται 

την τελευταία δεκαετία από εξωγενείς παράγοντες αδύναμες να ακολουθήσουν έναν 

προγραμματισμό και αβέβαιες ως προς τις επενδύσεις στις οποίες πρέπει να εστιάσουν. 

Παρόλ’ αυτά το 71,43 % των συμμετεχόντων συμφωνεί πως μπορεί η BCT να οδηγήσει 

σε μια αύξηση και αυτό οφείλεται κυρίως στην πεποίθησή τους ότι μακροχρόνια η 

υιοθέτηση της τεχνολογίας θα μειώσει το λειτουργικό κόστος και θα αυξήσει την 

κερδοφορία της επιχείρησης όπου εργάζονται. Το 28,57% που απάντησε ουδέτερα 

προβληματίζεται κυρίως με την σύνδεση της BCT με την επιθυμία της επιχείρησης να 

αυξήσει τις οικονομικές απολαβές των εργαζομένων της.  

 

Γράφημα 4 23 Προσδοκίες αποτελέσματος – Ερώτημα 7 

0; 0,00%

4; 28,57%

8; 57,14%

2; 14,29% 0; 0,00%

Δ6. Θα αυξήσω τις πιθανότητές μου να ανελιχθώ

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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Στη συνέχεια εξετάζεται η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης της BCT η οποία 

απαρτίζεται από έξι ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο η 

εκμάθηση της BCT θα είναι εύκολη για τους συμμετέχοντες (Γράφημα 4.24). Προκύπτει 

ότι  το 85,71% των συμμετεχόντων συμφωνούν αρκετά ή απόλυτα πως η εκμάθηση της 

BCT θα είναι αρκετά εύκολη για τους ίδιους υπονοώντας ότι είναι εξοικειωμένοι με τις 

αλλαγές και πιστεύουν στις ικανότητες προσαρμογής τους σε νέες συνθήκες και 

δεδομένα. Το 14,29% εκφράζει ουδέτερη άποψη με το επιχείρημα ότι δεν έχουν καμία 

γνώση επί της διαδικασίας παρά μόνο στο πλαίσιο της θεωρητικής αρχικής παρουσίασης 

του ερευνητή και ως εκ τούτου δεν είναι σε θέση να εκφράσουν άποψη.  

 

Γράφημα 4 24 Αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης της BCT – Ερώτημα 1 
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1; 7,14%

Δ7. Θα αυξήσω τις πιθανότητές μου να λάβω αύξηση.

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

0; 0,00% 0; 0,00%

2; 14,29%

11; 78,57%

1; 7,14%

Ε1. Η εκμάθηση της BCT θα είναι εύκολη για εμένα.

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο θα ήταν εύκολο στους συμμετέχοντες 

της έρευνας να προσαρμόσουν την BCT στις ανάγκες και επιθυμίες της εταιρίας τους 

(Γράφημα 4.25). Προκύπτει ότι το 57,14% των συμμετεχόντων συμφωνεί αρκετά ή 

απόλυτα με αυτή τη θέση, το 35,71% τηρεί ουδέτερη στάση και το 7,14% διαφωνεί. Τα 

άτομα που τήρησαν ουδέτερη στάση ισχυρίστηκαν ότι δεν κατέχουν πολλές γνώσεις επί 

του αντικειμένου επομένως δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν την ικανότητα προσαρμογής 

της τεχνολογίας αυτής στις ανάγκες και επιθυμίες της εταιρίας τους. 

Όσοι συμφώνησαν έκριναν με βάση τα οφέλη και τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της 

BCT εκτιμώντας ότι πρόκειται για μια τεχνολογία με ευελιξία και προσαρμοστικότητα 

εφόσον εφαρμόζεται σε τόσο διαφορετικούς κλάδους και σε επιχειρήσεις με πολύ 

διαφορετικά μεγέθη, αριθμό εργαζομένων και αντικείμενο παραγωγής. Το άτομο που 

διαφώνησε ισχυρίστηκε πως μια μικρή επιχείρηση είναι αρκετά δύσκολο να 

προσαρμοστεί σε μια ακριβή τεχνολογία και επιπλέον δεν παρουσιάζεται σε τόσο βαθμό 

και η ανάγκη να το κάνει καθώς άλλες ανάγκες και επιθυμίες είναι πιο σημαντικές γιατί 

θεωρείται ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες να οδηγήσουν είτε σε μεγαλύτερα έσοδα 

είτε σε μεγαλύτερη κερδοφορία.   

 

Γράφημα 4 25 Αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης της BCT – Ερώτημα 2 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο η αλληλεπίδραση με την BCT θα 

είναι σαφής και κατανοητή από το ανθρώπινο δυναμικό (Γράφημα 4.26). Προκύπτει ότι 

μόλις το 28,58% των συμμετεχόντων συμφωνεί αρκετά ή απόλυτα με αυτή τη θέση, το 

0; 0,00% 1; 7,14%

5; 35,71%
7; 50,00%

1; 7,14%

Ε2. Θα ήταν εύκολο να προσαρμόσω την BCT στις 

ανάγκες και επιθυμίες της εταιρίας μου.

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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42,86% τηρεί ουδέτερη στάση και το υπόλοιπο 28,57% διαφωνεί. Το σύνολο του 

ανθρώπινου δυναμικού σε μια επιχείρηση ανάλογα και με τον κλάδο δραστηριοποίησης 

έχει διαφορετικές γνώσεις και ικανότητες αλλά και διαφορετικές αντοχές, ευελιξία και 

βαθμό προσαρμοστικότητας σε αλλαγές. Ως εκ τούτου, η αποδοχή ή μη της BCT και η 

κατανόησή της από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού ποικίλλει.  

 

Γράφημα 4 26 Αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης της BCT – Ερώτημα 3 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο η BCT είναι ευέλικτη και ευνοεί την 

αλληλεπίδραση (Γράφημα 4.27). Προκύπτει ότι το 28,57% των συμμετεχόντων 

συμφωνεί ενώ το υπόλοιπο 71,43% τηρεί ουδέτερη στάση. Η έννοια της αλληλεπίδρασης 

προβλημάτισε τους συμμετέχοντες οι οποίοι στις προσωπικές συνεντεύξεις δεν είχαν στα 

χέρια τους την απαραίτητη πληροφόρηση για τον τρόπο με τον οποίο η BCT επιτρέπει 

την αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών τμημάτων και ανθρώπων. Ωστόσο, σύμφωνα 

με τους Yli – Huumo et al. (2016) μια ειδοποιός διαφορά της BCΤ είναι το γεγονός ότι 

εξυπηρετεί στην αύξηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των τμημάτων των επιχειρήσεων και 

κατ’ επέκταση διευκολύνει και αυξάνει την μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Αποτελεί μια 

τεχνολογία η οποία αναπτύσσεται με την εμπιστοσύνη και το μεγάλο ποσοστό ουδέτερης 

άποψης των συμμετεχόντων υποδεικνύει την έλλειψη πληροφόρησης και γνώσης χρήσης 

της BCT. Η BCT αποτελεί μια τεχνολογία που μπορεί να δημιουργήσει αξία μέσα από 

την αλληλεπίδραση αγοραστών και προμηθευτών και τη διευκόλυνση των διαδικασιών 

που συνεπάγεται αυτή.  

 

0; 0,00%

4; 28,57%

6; 42,86%

3; 21,43%

1; 7,14%

Ε3. Η αλληλεπίδραση με την BCT θα είναι σαφής και 

κατανοητή από το ανθρώπινο δυναμικό.

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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Γράφημα 4 27 Αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης της BCT – Ερώτημα 4 

 

 

Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

μπορούν εύκολα να αποκτήσουν ικανότητες διαχείρισης της BCT (Γράφημα 4.28). 

Προκύπτει ότι το 57,14% των συμμετεχόντων συμφωνεί αρκετά ή απόλυτα πως διαθέτει 

όλα όσα χρειάζονται ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις γνώσης και χρήση της BCT. 

Από την άλλη, το 42,86% τηρεί ουδέτερη στάση κυρίως εξαιτίας της απουσίας 

πληροφόρησης για περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν την εφαρμογή και χρήση 

της BCT.  

 

Γράφημα 4 28 Αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης της BCT – Ερώτημα 5 
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Ε4. Η BCT είναι ευέλικτη και ευνοεί την 

αλληλεπίδραση

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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Ε5. Μπορώ εύκολα να αποκτήσω ικανότητες 

διαχείρισης της BCT

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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Το επόμενο ερώτημα εξετάζει το βαθμό στον οποίο οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

θεωρούν ότι η BCT είναι εύχρηστη (Γράφημα 4.29). Προκύπτει ότι το 14,29% δε 

συμφωνεί, το 42,86% τηρεί ουδέτερη στάση και το υπόλοιπο 42,85% συμφωνεί αρκετά 

ή απόλυτα. Και πάλι ο προβληματισμός των συμμετεχόντων επικεντρωνόταν στην 

έλλειψη περισσότερων λεπτομερειών επί των διαδικασιών, των τρόπων και των μεθόδων 

που εφαρμόζονται στο πλαίσιο λειτουργίας μιας επιχείρησης με την BCT.  

 

Γράφημα 4 29 Αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης της BCT – Ερώτημα 6 

 

 

Στον Πίνακα 4.1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του μέσου όρου και της τυπικής 

απόκλισης των ερωτημάτων του ερωτηματολογίου αλλά και των πέντε εξεταζόμενων 

μεταβλητών συνολικά. Όσον αφορά στην αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα παρατηρούμε 

ότι τη μεγαλύτερη βαθμολογία (Μ.Ο. =4,214, Τ.Α. = 0,426) συγκέντρωσε το ερώτημα 

που αφορά στην χρησιμότητα της BCT στις εργασίες που τελούνται σε μια επιχείρηση. 

Από την άλλη, τη χαμηλότερη βαθμολογία (Μ.Ο. =3,318, Τ.Α.. =0,267) συγκεντρώνει 

το ερώτημα που εξετάζει τη διευκόλυνση της εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού 

εξαιτίας της BCT.  

Η μεγαλύτερη ταχύτητα στην εκτέλεση εργασιών επιβεβαιώνεται και από τα ευρήματα 

της βιβλιογραφίας, ενώ ταυτόχρονα και οι συμμετέχοντες στην έρευνα αντιλαμβάνονται 

με βάση τις γνώσεις που έχουν και τα δεδομένα που τους δόθηκαν από τον ερευνητή πως 

πρόκειται για μια τεχνολογία με βασικό θετικό στοιχείο και πλεονέκτημά της την 

εξασφάλιση περισσότερου χρόνου για την εκτέλεση άλλων εργασιών. Παράλληλα, όμως 

οι συμμετέχοντες στην έρευνα αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα της BCT στην 
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Ε6. Θεωρώ ότι η BCT είναι εύχρηστη.

Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ

Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα
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καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης αλλά αναγνωρίζουν και ότι δεν είναι απαραίτητο 

τα θετικά χαρακτηριστικά της BCT να οδηγούν σε διευκόλυνση της εργασίας τους. 

Άλλωστε, η υιοθέτηση της BCT θα αποτελούσε μια αλλαγή για τα δεδομένα των 

ελληνικών επιχειρήσεων που μπορεί να οδηγήσει είτε σε καλύτερα είτε όμως και σε 

χειρότερα αποτελέσματα την επιχείρηση και την ίδια την εργασία των συμμετεχόντων.  

Όσον αφορά στην καταλληλότητα της BCT στην εργασία των συμμετεχόντων προκύπτει 

ότι τη μεγαλύτερη βαθμολογία (Μ.Ο. = 4.071, Τ.Α. = 0,73) συγκεντρώνει το ερώτημα 

που αφορά στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τις σημαντικές ευθύνες εργασίας 

των συμμετεχόντων. Από την άλλη, τη μικρότερη βαθμολογία (Μ.Ο. = 2,143, Τ.Α. = 

0,535) συγκεντρώνει το ερώτημα που αφορά την επίδραση της BCT στην απόδοση της 

εργασίας των συμμετεχόντων.  

Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν το γεγονός πως η υιοθέτηση μιας τεχνολογίας όπως 

η BCT επιφέρει δραστικές αλλαγές στον τρόπο εκτέλεσης των διαδικασιών και 

συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου. Ταυτόχρονα, όμως η μείωση του χρόνου που 

επιφέρει η BCT διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία των επιχειρήσεων συνολικά 

δίνοντας τη δυνατότητα στις διοικήσεις να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο σε άλλες 

διαδικασίες, προβλήματα, στρατηγικές, αναλήψεις πρωτοβουλιών και ζητήματα που τις 

ταλανίζουν. 

Όσον αφορά στην απόκτηση σχετικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσα από την 

υιοθέτηση και εφαρμογή της BCT προκύπτει ότι τη μεγαλύτερη βαθμολογία (Μ.Ο. = 

4,071, Τ..Α. = 3,571) συγκεντρώνει το ερώτημα που αφορά τη γρήγορη εκτέλεση των 

εργασιών από τους εργαζόμενους. Από την άλλη, τη μικρότερη βαθμολογία (Μ.Ο. = 

3,571, Τ.Α. =  0,514) συγκεντρώνει το ερώτημα που εξετάζει τη βελτίωση της ποιότητας 

της εργασίας των συμμετεχόντων εξαιτίας της BCT.  

Και πάλι η ταχύτητα της BCT αναδεικνύεται σημαντικό πλεονέκτημά της και μάλιστα 

θεωρείται από τους συμμετέχοντες ότι μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα των επιχειρήσεων όπου εργάζονται. Από την άλλη, δε φαίνεται να υπάρχει 

κάποια σύνδεση μεταξύ της υιοθέτησης αυτής της τεχνολογίας με την βελτίωση της 

ποιότητας της εργασίας που εκτελούν οι συμμετέχοντες στην έρευνα.  

Όσον αφορά στις προσδοκίες αποτελέσματος, το ερώτημα που συγκεντρώνει τη 

μεγαλύτερη βαθμολογία (Μ.Ο. =4,071, Τ.Α. =0,829) που αφορά την αφιέρωση λιγότερου 

χρόνου σε εργασίες ρουτίνας, ενώ τη μικρότερη βαθμολογία (Μ.Ο. = 2,857, Τ.Α.= 0,663) 

συγκεντρώνει το ερώτημα που αφορά την αύξηση των πιθανοτήτων ανέλιξης των 

εργαζομένων σε ελληνικές επιχειρήσεις μέσω της εφαρμογής της BCT. 



55 
 

Και πάλι η ταχύτητα εκτέλεσης των εργασιών αναδεικνύεται το σημαντικότερο 

χαρακτηριστικό όσον αφορά τις προσδοκίες των εργαζομένων ενώ από την άλλη δεν 

φαίνεται να υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ της BCT και της ανέλιξης των εργαζομένων. 

Δεν θεωρείται, δηλαδή, ότι η εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας μπορεί να 

συνδράμει στην ανάδειξη των στελεχών σε πολύτιμα στοιχεία για την επιχείρηση τόσο 

ώστε να οδηγηθούν σε κάποια επαγγελματική εξέλιξη.  

Όσον αφορά στην αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης της BCT το ερώτημα που 

συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία (Μ.Ο. = 3,929, Τ.Α. = 0,475) αφορά την 

ευκολία εκμάθησης της BCT, ενώ το ερώτημα με τη μικρότερη βαθμολογία (Μ.Ο. =  

3,071, Τ.Α. = 0,917) αφορά τη σαφήνεια της  αλληλεπίδρασης του ανθρώπινου 

δυναμικού με τη BCΤ.  

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν σε μεγάλο βαθμό ότι η διαδικασία εκμάθησης 

της BCT δεν θα δυσκολέψει το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού αλλά από την άλλη 

δε φαίνεται να είναι ακόμη κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο το ανθρώπινο δυναμικό 

θα αλληλεπιδρά με την BCT ώστε να επωφελείται από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, 

να αυξάνεται η εμπιστοσύνη μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων των επιχειρήσεων και 

να εξυπηρετείται η λειτουργία τους.  

Από τις πέντε εξεταζόμενες μεταβλητές η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα και το σχετικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα συγκεντρώνουν τον υψηλότερο μέσο όρο (=3,9). Αυτό 

δηλώνει ότι το δείγμα κατανόησε τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα που μπορεί να 

προσφέρει η τεχνολογία αυτή στις ελληνικές επιχειρήσεις όπως επίσης και τη δυνατότητα 

που τις δίνει να αποκτήσουν ένα δυνατό και ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι 

των αντιπάλων τους.  

  

Πίνακας 4 1 Μέσος όρος και τυπική απόκλιση ερωτημάτων  

  Μέσος Όρος  Τυπική απόκλιση 

Α1. Η χρήση της BCT στη δουλειά μου θα μου 

επέτρεπε να ολοκληρώσω τις εργασίες πιο γρήγορα. 4,143 0,663 

Α2. Η χρήση της BCT θα βελτίωνε την απόδοση και 

εκτέλεση της εργασίας μου. 4,071 0,616 

Α3. Η χρήση της BCT στη δουλειά μου θα αύξανε 

την παραγωγικότητά μου. 3,714 0,726 

Α4. Η χρήση της BCT θα ενίσχυε την 

αποτελεσματικότητά μου στην εργασία. 4,000 0,679 

Α5. Η χρήση της BCT θα διευκόλυνε την εργασία 

μου. 3,318 0,267 
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Α6. Θα έβρισκα τη BCT χρήσιμη στη δουλειά μου.  4,214 0,426 

Μ.Ο. Αντιλαμβανόμενης Χρησιμότητας 3,910 0,563 

Β1. Η χρήση της BCT δεν θα έχει καμία επίδραση 

στην απόδοση της εργασίας. 2,143 0,535 

Β2. Η χρήση της BCT μπορεί να μειώσει το χρόνο 

που απαιτείται για τις σημαντικές ευθύνες εργασίας 

μου. 4,071 0,730 

Β3. Η χρήση της BCT μπορεί να αυξήσει σημαντικά 

την παραγωγικότητάς της στην εργασία. 3,786 0,579 

Β4. Η χρήση της BCT μπορεί να αυξήσει την 

αποτελεσματικότητα εκτέλεσης των εργασιών. 3,929 0,267 

Β5. Η χρήση της BCT μπορεί να αυξήσει την 

ποσότητα της παραγωγής για το ίδιο επίπεδο 

προσπάθειας. 3,857 0,535 

Β6. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εργασίες, ο γενικός 

βαθμός στον οποίο η χρήση της BCT θα μπορούσε 

να βοηθήσει στην εργασία είναι μεγάλος.  3,857 0,663 

Μ.Ο. Καταλληλότητας BCT στην εργασία 3,607 0,551 

Γ1. Η χρήση της BCT μου δίνει τη δυνατότητα να 

εκτελώ τις εργασίες πιο γρήγορα. 4,071 0,475 

Γ2. Η χρήση της BCT βελτιώνει την ποιότητα της 

εργασίας μου. 3,571 0,514 

Γ3. Η χρήση της BCT διευκολύνει την εκτέλεση της 

εργασίας μου 3,929 0,475 

Γ4. Η χρήση της BCT βελτιώνει την 

αποτελεσματικότητα της εργασίας μου. 3,929 0,475 

Γ5. Η χρήση της BCT αυξάνει την παραγωγικότητά 

μου. 4,000 0,000 

Μ.Ο. Σχετικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 3,900 0,387 

Δ1. Θα αυξήσω την αποτελεσματικότητά μου στην 

εργασία 3,929 0,267 

Δ2. Θα αφιερώσω λιγότερο χρόνο σε εργασίες 

ρουτίνας 4,071 0,829 

Δ3. Θα αυξήσω την ποιότητα της παραγωγής της 

δουλειάς μου 3,786 0,426 

Δ4. Θα αυξήσω την ποσότητα παραγωγής της 

δουλειάς μου 3,929 0,475 

Δ5. Οι συνεργάτες μου θα με θεωρούν ικανό 3,071 0,829 

Δ6. Θα αυξήσω τις πιθανότητές μου να ανελιχθώ 2,857 0,663 

Δ7. Θα αυξήσω τις πιθανότητές μου να λάβω 

αύξηση. 3,786 0,579 

Μ.Ο. Προσδοκιών αποτελέσματος 3,633 0,581 

Ε1. Η εκμάθηση της BCT θα είναι εύκολη για εμένα. 3,929 0,475 

Ε2. Θα ήταν εύκολο να προσαρμόσω την BCT στις 

ανάγκες και επιθυμίες της εταιρίας μου. 3,571 0,756 
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Ε3. Η αλληλεπίδραση με την BCT θα είναι σαφής 

και κατανοητή από το ανθρώπινο δυναμικό. 3,071 0,917 

Ε4. Η BCT είναι ευέλικτη και ευνοεί την 

αλληλεπίδραση 3,286 0,469 

Ε5. Μπορώ εύκολα να αποκτήσω ικανότητες 

διαχείρισης της BCT 3,643 0,633 

Ε6. Θεωρώ ότι η BCT είναι εύχρηστη. 3,357 0,842 

Μ.Ο. Αντιλαμβανόμενης Ευκολίας Χρήσης της 

BCT 3,476 0,682 
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Κεφάλαιο 5 Συμπεράσματα Έρευνας 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει την εφαρμογή της τεχνολογίας 

blockchain σε συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας. Μέσα από την βιβλιογραφική 

επισκόπηση εντοπίστηκαν τα θέματα και τα πεδία έρευνας που εφαρμόζονται γύρω από 

την τεχνολογία αυτή. Συγκεκριμένα, μετά την παρουσίαση των βασικών 

χαρακτηριστικών και των οφελών που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις από την 

εφαρμογή της εξετάζονται τα αποτελέσματα εφαρμογής της σε επιχειρήσεις, η επίδραση 

που ασκεί στις δομές διακυβέρνησης, οι δυσκολίες εφαρμογής της και αποτελέσματα 

συστηματικών ανασκοπήσεων γύρω από αυτήν. 

Τα παραδοσιακά συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας δεν καλύπτουν τις ανάγκες των 

επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα τις αφήνουν πίσω στον ανταγωνισμό με αποτέλεσμα να 

χάνουν μερίδιο της αγοράς και να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις συνεχώς 

αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών τους. Επιπλέον, σήμερα οι επιχειρήσεις επιζητούν 

τη μεγαλύτερη ταχύτητα με τη βέλτιστη δυνατή διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα των 

διαδικασιών και συναλλαγών που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της λειτουργίας τους. Η 

BCT αποτελεί μια τεχνολογία που πληροί αυτές τις προδιαγραφές και έχει αρχίσει να 

εφαρμόζεται σε πλήθος επιχειρήσεις που προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους.  

Η παρούσα εργασία εξετάζει την εφαρμογή της τεχνολογίας blockchain σε συστήματα 

εφοδιαστικής αλυσίδας σε ελληνικές επιχειρήσεις. Μέσα από την καταγραφή των 

αντιλήψεων που έχουν τα στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων για αυτή την τεχνολογία 

καθίσταται δυνατή η εκτίμηση της εφαρμογής της στις ελληνικές επιχειρήσεις, οι 

δυνατότητες επιτυχούς εφαρμογής της και οι προοπτικές ανάπτυξής της.  

Μέσα από την εμπειρική έρευνα προκύπτουν αρκετά κενά στην γνώση και στην 

εφαρμογή της BCT στις ελληνικές επιχειρήσεις. Αρχικά, μέσα από τη διεξαγωγή της 

εμπειρικής έρευνας και συγκεκριμένα μέσα από τις προσωπικές συνεντεύξεις κατέστη 

σαφές ότι τα στελέχη των επιχειρήσεων γνωρίζουν την BCT μόνο μέσα από προσωπικές 

έρευνες που έχουν κάνει ή μέσα από τη συναναστροφή τους σε επαγγελματικό επίπεδο 

με επιχειρήσεις που την εφαρμόζουν. Ωστόσο, οι ίδιες οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν 

έχουν ακόμη εκτεταμένη γνώση της BCT πόσο μάλλον δε της εφαρμογή της.  

Αναγνωρίζουν, ωστόσο, τη μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια που προσφέρει η BCT 

στην διεκπεραίωση συναλλαγών και διαδικασιών γεγονός που επιβεβαιώνεται και από 

τους Dutta et al. (2020). Επιπλέον, το δείγμα αναγνωρίζει την δύναμη της BCT να 
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βελτιώνει την απόδοση και εκτέλεση των εργασιών του ανθρώπινου δυναμικού όπως 

υποστηρίζεται και από τους Smith et al. (2020). Η BCT αυξάνει την παραγωγικότητα της 

εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την ικανότητά της να εξοικονομεί χρόνο 

σε αυτό, να αυξάνει την αλληλεπίδραση άρα και την διάχυση της πληροφόρησης μέσα 

στην επιχείρηση με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα αυτής. Η οικονομική απόδοση των επιχειρήσεων αυξάνεται μέσα από την 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού.  

Ωστόσο, η υιοθέτηση της BCT στην Ελλάδα δεν θα είναι ένα εύκολο εγχείρημα κυρίως 

λόγω των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά την υιοθέτηση μεγάλων 

αλλαγών στο πλαίσιο λειτουργίας τους, τη μη εξοικείωση του κοινού στο οποίο 

απευθύνεται με την έννοια της και της δυσκολίας που συνεπάγεται η πλήρης αποδοχή 

της από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, η εφαρμογή της BCT 

συνεπάγεται ένα μεγάλο κόστος για τις ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες στην πλειοψηφία 

τους είναι μικρομεσαίες και ως εκ τούτου διαθέτουν περιορισμένα οικονομικά κεφάλαια 

και πόρους για νέες τεχνολογίες.  

Από την άλλη, η εμπειρική έρευνα αναδεικνύει τη χρησιμότητα της BCT ως ένα από τα 

πιο δυνατά χαρακτηριστικά της. Η ευελιξία που προσδίδει μπορεί να οδηγήσει σε 

προσθήκη αξίας για την επιχείρηση όπως υποστηρίζεται και από τους Choi et al. (2020c). 

Επιπλέον, σε άλλες έρευνες υποστηρίζεται ότι παρέχει διευκολύνσεις και 

αποτελεσματικότητα διαχείρισης πελατών (Dutta et al., 2020). Τα χαρακτηριστικά αυτά 

είναι ζητούμενα και στις ελληνικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν εφοδιαστική 

αλυσίδα.  

Ένα άλλο δυνατό χαρακτηριστικό που αναδεικνύεται μέσα από την παρούσα έρευνα 

είναι η εξοικονόμηση χρόνου που προσφέρει. Σήμερα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις 

αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του χρόνου και της αξιοποίησης του ανθρώπινου 

δυναμικού σε συγκεκριμένες εργασίες που λόγω πεπερασμένων πόρων πρέπει να 

εκτελεστούν από συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων που θα μπορούσαν να 

απασχοληθούν σε διαφορετικά και πιο προσοδοφόρα για την επιχείρηση αντικείμενα. Η 

εξοικονόμηση χρόνου δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν 

περισσότερες ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται και να δοκιμαστούν ακόμη και σε νέα 

εγχειρήματα.  

Η χρήση της BCT διευκολύνει την αποτελεσματικότητα εκτέλεσης των εργασιών που 

απαιτούνται για τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Η BCT μπορεί να οδηγήσει σε 

μεγαλύτερη εξοικείωση του ανθρώπινου δυναμικού με τις νέες τεχνολογίες, να 
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διευκολύνει την επικοινωνία και αλληλεπίδραση ακόμη και μεταξύ προμηθευτών και 

αγοραστών και να οδηγήσει σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και αφοσίωση στην επιχείρηση. 

Ο συνδυασμός υιοθέτησης της BCT με τη μεγαλύτερη εστίαση στην καινοτομία και 

ανάπτυξη της επιχείρησης μπορεί να προσφέρει νέες ευκαιρίες τόσο στην ίδια επιχείρηση 

όσο και στους εργαζομένους της.  

Το κύριο πρόβλημα και η ένσταση όμως των συμμετεχόντων στην έρευνα έγκειται στα 

οικονομικά κεφάλαια που απαιτούνται για την υιοθέτηση της BCT αλλά και για την 

υιοθέτηση της αλλαγής που επιφέρει. Το συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα 

είναι ότι η BCT μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη στις επιχειρήσεις, να προσαρμόζεται 

στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες επιχειρήσεων και πελατών, ωστόσο στην Ελλάδα 

αποτελεί ακόμη ακριβό πόρο που σε περιπτώσεις μικρομεσαίες ή και μικρών 

επιχειρήσεων μπορεί να μην αποδίδει και το μέγιστο των δυνατοτήτων του. Αξίζει επίσης 

να αναφερθεί ότι από την έρευνα δεν προκύπτει σχέση μεταξύ της ποιότητας της 

εργασίας των εργαζόμενων σε ελληνικές επιχειρήσεις και της υιοθέτησης της BCT ούτε 

μεταξύ της δυνατότητας ανέλιξης των εργαζομένων εξαιτίας της χρήσης της BCT.  

Η παρούσα έρευνα χαρακτηρίζεται από ορισμένους περιορισμούς. Αρχικά, το δείγμα της 

έρευνας ήταν αρκετά μικρό. Το γεγονός αυτό αιτιολογείται τόσο από τις συνθήκες υπό 

τις οποίες έλαβε η χώρα η εμπειρική έρευνα λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας του 

Covid – 19 όσο και από τη δεινή οικονομική κατάσταση που περιήλθαν οι επιχειρήσεις 

εξαιτίας της πανδημίας οδηγώντας τον ερευνητή σε αδυναμία εύρεσης του επιθυμητού 

αριθμού συμμετεχόντων λόγω απροθυμίας και έλλειψης χρόνου. Ένας ακόμη 

περιορισμός ο οποίος προέκυψε κατά τη διάρκεια της έρευνας και οδήγησε στην 

προσαρμογή της εμπειρικής έρευνας στα ελληνικά δεδομένα είναι η συνειδητοποίηση 

της έλλειψης βασικών γνώσεων γύρω από την τεχνολογία blockchain από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις. Το εύρημα αυτό οδήγησε σε αναπροσαρμογή των ερωτήσεων και του 

τρόπου διεξαγωγής της έρευνας.  
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Ερωτηματολόγιο 
 

 

Αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα  

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

διαφωνώ 

ούτε 

συμφωνώ 

Συμφωνώ  Συμφωνώ 

απόλυτα 

Η χρήση της BCT 

στη δουλειά μου θα 

μου επέτρεπε να 

ολοκληρώσω τις 

εργασίες πιο 

γρήγορα. 

     

Η χρήση της BCT 

θα βελτίωνε την 

απόδοση και 

εκτέλεση της 

εργασίας μου. 

     

Η χρήση της BCT 

στη δουλειά μου θα 

αύξανε την 

παραγωγικότητά 

μου. 

     

Η χρήση της BCT 

θα ενίσχυε την 

αποτελεσματικότητά 

μου στην εργασία. 

     

Η χρήση της BCT 

θα διευκόλυνε την 

εργασία μου. 

     

Θα έβρισκα τη BCT 

χρήσιμη στη 

δουλειά μου.  

     

 

Καταλληλότητα BCT στην εργασία 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

διαφωνώ 

ούτε 

συμφωνώ 

Συμφωνώ  Συμφωνώ 

απόλυτα 

Η χρήση της BCT 

δεν θα έχει καμία 

επίδραση στην 

απόδοση της 

εργασίας. 
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Η χρήση της BCT 

μπορεί να μειώσει 

το χρόνο που 

απαιτείται για τις 

σημαντικές ευθύνες 

εργασίας μου. 

     

Η χρήση της BCT 

μπορεί να αυξήσει 

σημαντικά την 

ποιότητα της 

παραγωγικότητάς 

μου στην εργασία. 

     

Η χρήση της BCT 

μπορεί να αυξήσει 

την 

αποτελεσματικότητα 

εκτέλεσης των 

εργασιών. 

     

Η χρήση της BCT 

μπορεί να αυξήσει 

την ποσότητα της 

παραγωγής για το 

ίδιο επίπεδο 

προσπάθειας. 

     

Λαμβάνοντας 

υπόψη όλες τις 

εργασίες, ο γενικός 

βαθμός στον οποίο 

η χρήση της BCT θα 

μπορούσε να 

βοηθήσει στην 

εργασία είναι 

μεγάλος.  

     

 

Σχετικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

διαφωνώ 

ούτε 

συμφωνώ 

Συμφωνώ  Συμφωνώ 

απόλυτα 

Η χρήση της BCT 

μου δίνει τη 

δυνατότητα να 

εκτελώ τις εργασίες 

πιο γρήγορα. 

     

Η χρήση της BCT 

βελτιώνει την 

ποιότητα της 

εργασίας μου. 
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Η χρήση της BCT 

διευκολύνει την 

εκτέλεση της 

εργασίας μου. 

     

Η χρήση της BCT 

βελτιώνει την 

αποτελεσματικότητα 

της εργασίας μου. 

     

Η χρήση της BCT 

αυξάνει την 

παραγωγικότητά 

μου. 

     

 

Προσδοκίες αποτελέσματος  

Με την εφαρμογή της BCT πιστεύω ότι: 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

διαφωνώ 

ούτε 

συμφωνώ 

Συμφωνώ  Συμφωνώ 

απόλυτα 

Θα αυξήσω την 

αποτελεσματικότητά 

μου στην εργασία 

     

Θα αφιερώσω 

λιγότερο χρόνο σε 

εργασίες ρουτίνας 

     

Θα αυξήσω την 

ποιότητα της 

παραγωγής της 

δουλειάς μου 

     

Θα αυξήσω την 

ποσότητα 

παραγωγής της 

δουλειάς μου 

     

Οι συνεργάτες μου 

θα με θεωρούν 

ικανό 

     

Θα αυξήσω τις 

πιθανότητές μου να 

ανελιχθώ 

     

Θα αυξήσω τις 

πιθανότητές μου να 

λάβω αύξηση. 

     

 

Αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης της BCT 

 Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ  Συμφωνώ 

απόλυτα 
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ούτε 

συμφωνώ 

Η εκμάθηση της 

BCT θα είναι 

εύκολη για εμένα. 

     

Θα ήταν εύκολο να 

προσαρμόσω την 

BCT στις ανάγκες 

και επιθυμίες της 

εταιρίας μου. 

     

Η αλληλεπίδραση 

με την BCT θα είναι 

σαφής και 

κατανοητή από το 

ανθρώπινο 

δυναμικό. 

     

Η BCT είναι 

ευέλικτη και ευνοεί 

την αλληλεπίδραση. 

     

Μπορώ εύκολα να 

αποκτήσω 

ικανότητες 

διαχείρισης της 

BCT 

     

Θεωρώ ότι η BCT 

είναι εύχρηστη. 

     

 

 


