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ΣΥΝΟΨΗ  

 
 
Στόχος  της παρούσης εργασίας είναι καταρχήν η γνωριμία με το 

σύστημα e-procurement ως  εργαλείο της εφοδιαστικής αλυσίδας,  καθώς και 
με τον τρόπο λειτουργίας του. Η εργασία παρουσιάζει βιβλιογραφικά την 
σημερινή κατάσταση όσον αφορά την χρήση των τεχνολογιών επικοινωνίας 
και πληροφόρησης και κυρίως του e-procurement σε  όλους τους κλάδους και 
κατόπιν πιο συγκεκριμένα στον κατασκευαστικό. Επίσης γίνεται η 
παρουσίαση ενός μοντέλου e-procurement που θα μπορούσε να εφαρμοστεί 
από τον κλάδο, καθώς και η παρουσίαση των πλεονεκτημάτων, 
μειονεκτημάτων, εμποδίων που ανακύπτουν  κατά την εφαρμογή του όπως 
αυτά αναγνωρίστηκαν από μέλη του κατασκευαστικου κλάδου μέσα από 
διάφορες έρευνες. Τέλος, η εργασία συνοδεύεται από διαγράμματα σχήματα, 
καθώς και από ένα παράδειγμα εφαρμογής με σκοπό την παρουσίαση μιας 
πιο ολοκληρωμένης εικόνας για το τι είναι το e-procurement,  τι μπορεί να 
κερδίσει μια εταιρία του κατασκευαστικού κλάδου από την εφαρμογή του, και 
ποια είναι τα βήματα που αυτή πρέπει να ακολουθήσει αν θέλει να 
προχωρήσει σε αυτήν. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 
Η εργασία για το e-procurement χωρίζεται σε 8 ενότητες-κεφάλαια. 

Στην πρώτη ενότητα γίνεται μία εισαγωγή δίνοντας κάποιους βασικούς 
ορισμούς και αναφέρονται επίσης  θέματα όπως πλεονεκτήματα, προκλήσεις 
και βήματα για την υιοθέτησή του. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται αρχικά  
οι διάφοροι τύποι και συστήματα εφοδιασμού και στη συνέχεια 
επικεντρωνόμαστε στον σχεδιασμό ενός συστήματος e-procurement. Η 
πλατφόρμα σχεδιασμού που παρουσιάζεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι γενική 
και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους κλάδους και όχι αποκλειστικά στον 
κατασκευαστικό. 

Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται  η έρευνα του e-business w@tch 
για την χρήση του e-procurement  και άλλων e-εφαρμογών από τους 
διάφορους κλάδους με την μορφή διαγραμμάτων. Στο τέταρτο κεφάλαιο 
παρακολουθούμε το e-procurement  στην εφαρμογή του στον κατασκευαστικό 
κλάδο. Ξεκινάμε με μια παρουσίαση των χαρακτηριστικών του κλάδου και την 
σημερινή κατάσταση όσον αφορά την λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας 
και συνεχίζουμε με την παρουσίαση ενός μοντέλου  e-procurement  για τον 
κλάδο. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο συνεχίζουμε με την παρουσίαση της σημερινής 
κατάστασης στον κλάδο όσον αφορά την χρήση του e-procurement και των 
άλλων e-εφαρμογών, με τη βοήθεια πινάκων και διαγραμμάτων. Οι πίνακες 
και τα διαγράμματα προέκυψαν από έρευνες που έχουν γίνει στον κλάδο και 
μας δίνουν και μια εικόνα για την αντίληψη που έχουν τα μέλη του 
κατασκευαστικού κλάδου όσον αφορά τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, 
επίδραση, δυσκολίες, εμπόδια και προκλήσεις  κατά την υιοθέτηση  του e-
procurement. Στο τέλος της ενότητας γίνεται ειδική αναφορά και στον ρόλο 
που παίζει η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες τεχνολογίες 
επικοινωνίας και πληροφόρησης και στο e-procurement. Στο έκτο κεφάλαιο 
συνεχίζουμε χρησιμοποιώντας το εργαλείο  Benchmarking για να αναδείξουμε 
τις ευκαιρίες που υπάρχουν όσον αφορά το e-procurement στον κλάδο. Η 
σύγκριση γίνεται με την βοήθεια διαγραμμάτων μεταξύ του  κλάδου 
κατασκευής συστημάτων τεχνολογίας, ο οποίος για συντομία ονομάζεται 
κλάδος τεχνολογίας, και του κατασκευαστικού κλάδου και στη συνέχεια 
παρουσιάζονται τα συμπεράσματα. 

Τέλος, στην έβδομη ενότητα παρουσιάζεται ένα βιβλιογραφικό 
παράδειγμα εφαρμογής του e-procurement από μία μεγάλη κατασκευαστική 
εταιρία του εξωτερικού ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας 
παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα όσον αφορά την υιοθέτηση και 
χρήση του e-procurement από τον κατασκευαστικό κλάδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
Ένας από τους  βασικότερους λόγους επικοινωνίας μιας εταιρίας  με 

τους προμηθευτές είναι η αγορά ά υλών. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε 
αυτό το επίπεδο έχουν σημαντικό αντίκτυπο τόσο στην λειτουργία της 
εφοδιαστικής αλυσίδας της  όσο και στην λειτουργία και στον σχεδιασμό της 
παραγωγικής διαδικασίας. Γι’ αυτό τον λόγο πολλές εταιρίες προσπαθούν να 
επανασχεδιάσουν και να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες εφοδιασμού. Τα 
τελευταία χρόνια έχουν γίνει διάφορες έρευνες από τις βιομηχανίες αλλά και 
από ακαδημαϊκούς, just-in-time αγορές (Waters-Fuller 1995, Ng et al. 1997, 
Kelle και miller 1998), συνεργασία μεταξύ αγοραστών προμηθευτών (Stuart 
and McCutcheon 1996, Dowlatshahi 1998), αξιολόγηση προμηθευτών 
(Muralidharan et al. 2001), management καταλόγου προμηθευτών (Kaipia et 
al. 2002). 

Από αυτές τις έρευνες, θα μας απασχολήσουν αυτές που αφορούν τις 
τεχνικές για την συνεργασία προμηθευτών αγοραστών καθώς πάνω σε αυτές 
τις τεχνικές βασίζονται και οι προμήθειες μέσω διαδικτύου καθώς και  άλλες 
εμπορικές εφαρμογές. Συγκεκριμένα θεωρείται ότι η συνεργασία 
προμηθευτών αγοραστών προσφέρει: μείωση του αποθεματικού ασφαλείας, 
μείωση του στοκ, βελτίωση των υπηρεσιών και αύξηση των πωλήσεων. 
Επιπρόσθετα,  ένα περιβάλλον συνεργασίας στον τομές των προμηθειών 
είναι απαραίτητο για το e-procurement. Σε αυτό το σημείο καλό είναι να 
δώσουμε έναν ορισμό του   e-procurement. 
 
 
1.1 Ορισμός 
 
 Το e-procurement είναι η αγοροπωλησία μεταξύ επιχειρήσεων, υλικών 
αγαθών και υπηρεσιών μέσω του Internet καθώς και μέσω άλλων 
πληροφοριακών δικτύων όπως τα EDI( Electronic Data Interchange)( Waltner 
C., 2001). Τα συνηθισμένα e-procurement web sites επιτρέπουν σε 
εξουσιοδοτημένους χρήστες να αναζητούν για αγοραστές ή πωλητές αγαθών 
ή υπηρεσιών. Ανάλογα με την προσέγγιση πωλητές ή αγοραστές μπορούν να 
έχουν προκαθορισμένες τιμές ή να λειτουργούν με την μέθοδο του 
πλειστηριασμού. Συναλλαγές μπορούν να ξεκινούν και να ολοκληρώνονται. 
Το λογισμικό του e-procurement κάνει δυνατή την αυτοματοποίηση των 
διαδικασιών προμήθειας. Οι εταιρίες με την χρήση του έχουν καλύτερη 
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διαχείριση των αποθεματικών τους, μείωση του κόστους και βελτίωση του 
κύκλου παραγωγής (wikipedia). 
 Timmers 2000, Przymus 2003 οριζουν το e-procurement ως 
ηλεκτρονική προσφορά και εφοδιασμό αγαθών και υπηρεσιών. 
 Παρακάτω γίνεται μια μικρή επεξήγηση των διαφόρων ορολογιών που 
θα συναντούμε στην πορεία της εργασίας και που συσχετίζονται με το e-
procurement. 
 

1. e-sourcing : Προμήθειες συγκεκριμένης κατηγορίας μέσω Internet. 
2. e-tendering : Υποβολή αιτήσεών στους προμηθευτές σχετικά με 

πληροφορίες και τιμές προϊόντων και λήψη απαντήσεων από αυτούς 
μέσω Internet. 

3. e-reverse auctioning : Χρήση του Internet για την αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών από έναν αριθμό γνωστών και άγνωστων προμηθευτών. 

4. e-informing : Συγκέντρωση και διανομή πληροφοριών αγοράς μέσω 
Internet. 

5. RFI (request for information) : αίτηση για πληροφορίες  
      6. RFP (request for proposal) : αίτηση για πρόταση 
      7. RFQ (request for quotation) : αίτηση για προσφορά 

 
 
1.2 Ιστορική αναδρομή 

 
Το e-procurement έκανε ένα άσχημο ξεκίνημα όταν λίγα χρόνια 

νωρίτερα προμηθευτές και ανυπόμονοι χρήστες βιάστηκαν να  υιοθετήσουν τη 
νέα μόδα, χωρίς να έχουν προηγηθεί τα ανάλογα βήματα, με αποτέλεσμα 
αυτό να μην επιφέρει τις αναμενόμενες βελτιώσεις στις λειτουργικές 
διαδικασίες των αντίστοιχων επιχειρήσεων (Wheatley M. 2003). Αυτό ανέδειξε 
ένα σημαντικό γεγονός: Η σωστή υιοθέτηση και χρήση του e-procurement 
μπορεί να αποφέρει τρομερά οφέλη στις επιχειρήσεις και με ποικίλους 
τρόπους, αυτή όμως προϋποθέτει να έχει προηγηθεί κατάλληλος σχεδιασμός, 
κάτι που απαιτεί χρόνο και προσπάθεια από όλους τους ενδιαφερόμενους 
όπως τους μάνατζερ, ανώτατα στελέχη, μετόχους, προμηθευτές και παροχείς 
υπηρεσιών (Ward R. 2004).  

Σήμερα αυτό το κακό ξεκίνημα είναι πια στο παρελθόν. Επιχειρήσεις 
καθοδηγητές  έχουν πάρει τα μαθήματα τους από την πρόωρη εισαγωγή του 
e-procurement. Επιχειρήσεις  που το έχουν υιοθετήσει με επιτυχία 
απολαμβάνουν σήμερα σημαντικά οφέλη και έτσι σημαντικό πλεονέκτημα 
έναντι του ανταγωνισμού και επιθυμούν να επεκτείνουν την εφαρμογή του σε 
ευρύτερο πεδίο. 
 Πολλοί είναι οι λόγοι για τους οποίους το e-procurement κατάφερε να 
ξεπεράσει την κακή αρχή που έκανε στο ξεκίνημα του και να γίνει σήμερα η 
νούμερο ένα στρατηγική για την οργάνωση και διοίκηση του τομέα της 
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επιχείρησης που αφορά την διαχείριση του  εφοδιασμού της (supply chain 
management). Οι κυριότεροι αναφέρονται παρακάτω(Aberdeen Group 2005, 
Wheatley M. 2003): 
 

 
• Συνεχή και αυξανόμενη πίεση για τη μείωση του κόστους. Οι 

υπεργολαβίες, η προστασία των καταναλωτών, η παγκοσμιοποίηση 
είναι μερικές από τις δυνάμεις που πιέζουν για μείωση του κόστους 
κατασκευής των προϊόντων. Το e-procurement έρχεται να δώσει τη 
λύση καθώς φέρει αποδεδειγμένα μείωση στο κόστος συχνά πολύ 
μεγάλη μάλιστα. 

• Θέματα συμμόρφωσης με τις αρχικές συμφωνίες. Το e-procurement 
βοηθάει τις επιχειρήσεις στη συμμόρφωση των προμηθευτών τους 
ώστε αυτοί  να μένουν πιστοί στις αρχικές τους συμφωνίες, κυρίως 
όσον αφορά τις τιμές χρέωσης.  

• Ανάπτυξη της τεχνολογίας με αποτέλεσμα την αύξηση της 
λειτουργικότητας των εφαρμογών που παρέχουν λύσεις για το   e-
procurement. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι πάροχοι λύσεων( 
solution providers) έχουν βοηθήσει στην πιο εύκολη υιοθέτηση και 
χρήση του e-procurement μιας και αυτές περιλαμβάνουν υποβολή 
εντολών απαιτήσεων, εγκρίσεων, ροή εργασίας και αναφορές. Σε αυτό 
κύριο λόγο έχει παίξει η αλματώδης ανάπτυξη των τεχνολογιών που 
υποστηρίζουν αυτά τα συστήματα. 

• Η αύξηση δικτυακών τόπων στους οποίους συγκεντρώνονται οι 
διάφοροι προμηθευτές. 

• Νέα μοντέλα τιμολόγησης, τα οποία κάνουν εφικτή την υιοθέτηση του 
e-procurement ακόμα και από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

 
Όλοι  οι παραπάνω παράγοντες βοήθησαν τη διαδικασία του e-

procurement να ωριμάσει και να γίνει πιο εύκολη και προσιτή η υιοθέτηση του 
από τις διάφορες επιχειρήσεις με αποτέλεσμα αυτές να κερδίζουν αντίστοιχα 
πολλά οφέλη. Επιχειρήσεις που δεν έχουν υιοθετήσει το  e-procurement 
ακόμη, ειδικά οι μικρομεσαίες, έχουν τώρα την ευκαιρία να το κάνουν και 
μάλιστα με μεγαλύτερη ευκολία από τους πρώτους  που προχώρησαν στην 
εφαρμογή του, μαθαίνοντας από τα λάθη που αυτοί έκαναν. 

Οι επιχειρήσεις που αποτελούν σήμερα παράδειγμα επιτυχούς 
εφαρμογής του e-procurement , έχουν χρόνια εμπειρίας πάνω στο θέμα και 
έχουν μάθει από τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν. Αυτές οι επιχειρήσεις 
επίσης συνεργάστηκαν στενά με τους παρόχους λύσεων στον τομέα με 
αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα πιο λειτουργικά και εύχρηστα συστήματα. Η 
εμπειρία και η τακτική, λοιπόν,  αυτών των επιχειρήσεων μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν παράδειγμα από άλλες  που θέλουν να υιοθετήσουν ή να 
επεκτείνουν την εφαρμογή του e-procurement.  
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1.3 Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του  
 
 Η επιτυχής υιοθέτηση του e-procurement οφείλεται σε ένα συνδυασμό 
τόσο εξωτερικών όσο και εσωτερικών παραγόντων. Κάθε εταιρία που 
επιθυμεί την υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος ή την επέκταση ενός ήδη 
υπάρχοντος μπορεί να μάθει από τη μελέτη των εμπειριών  των πρωτοπόρων 
εταιριών, και έτσι να καταφύγει στην εφαρμογή του με μικρότερο κόστος και 
μεγαλύτερη ταχύτητα.  

Μέσα από έρευνες που έχουν διεξαχθεί για το θέμα προκύπτει ότι 
εταιρίες που έχουν υιοθετήσει το e-procurement απολαμβάνουν έναν μεγάλο 
αριθμό πλεονεκτημάτων. Μέσω των e-commerce εφαρμογών στην 
εφοδιαστική αλυσίδα του κλάδου τα μέλη αυτού μπορούν να επωφεληθούν  
από τη μείωση του κόστους συναλλαγών, τη μείωση των κύκλων εφοδιασμού, 
τη μείωση του αναγκαίου αποθεματικού, την αύξηση της διαφάνειας των 
λειτουργιών, την άμεση και καλύτερη πληροφόρηση, καλύτερη επικοινωνία 
μέσα και εκτός των ορίων της εταιρίας, την αύξηση του εύρους μέσα στο 
οποίο μπορεί να υπάρξει αποτελεσματικός έλεγχος, την  βελτίωση στην 
ποιότητα των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και την  βελτίωση στην 
επικοινωνία μεταξύ των μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας και των 
οργανισμών (Bigdoli, 2002; Davila, Gupta and Palmer, 2002; Hauguel 
and   Jackson , 2001; Martin and Hafer, 2002; Kalakota and Robinson, 2000, 
Aisbett J. et all 2005, Mirani and Lederer 1998, Minahan and Degan 2001, 
Sanders M R, et al., 2001). Κυρίως όμως το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
προκύπτει από την επίδραση που έχει το e-procurement στα παρακάτω: 

 
Μείωση Κόστους  
 

Το e-procurement όχι μόνο μειώνει το κόστος των συναλλαγών, 
λογιστικών και άλλων εταιρικών λειτουργιών αλλά και το κόστος διοίκησης 
καθώς και άλλα έξοδα. Τα έξοδα τηλεφωνικών κλήσεων-επικοινωνίας  σχεδόν 
μηδενίζονται όπως και τα έξοδα για γραφική ύλη και τα σχετικά. (Lancioni, 
Smith and Oliva, 2000, Lasch 2001, Kobielus 2001, Erridge et al 2001, Kong 
et al. 2001 Kalakota, Tapscott & Robinson 2001 Rankin2006, Panayiotou et. 
al.2003, Egbu et.al. 2003). 

  
 

Καλύτερη επίλογή προμηθευτών 
 

Η τυποποίηση των παραγγελιών μπορεί κάνει ευκολότερη την 
σύγκριση  μετάξυ των προϊόντων και των τιμών  που μας δίνουν οι 
προμηθευτές (Davila, Gupta and Palmer, 2002; Lasch, 2001, Dwyer, F. and 
Tanner, J. , 2002). 
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Αύξηση Παραγωγικότητας  

Τα συστήματα e-procurement παρέχουν μια τυποποίηση των 
διαδικασιών όχι μόνο του τμήματος που ασχολείται με τις προμήθειες αλλά και 
όλων των τμημάτων που ασχολούνται με τις συναλλαγές της εταιρίας και τις 
καταγραφές αυτών( Aberdeen Group,2005). Ετσί παρατηρείται άυξηση στην 
παραγωγικότητα και άλλων τμημάτων πέρα αυτού που ασχολείται με τις 
προμήθειες.  
 
 

Πιο συγκεκριμένα παρακάτω  παραθέτουμε  τα σημαντικότερα 
πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την υιοθέτηση του e-procurement σε 
σχέση με τους διάφορους τομείς   δραστηριότητας της εταιρίας αλλά και με το 
εξωτερικό περιβάλλον Πίνακας 1.1 

 
 Τομέας Εφοδιασμού Εσωτερικές 

Διεργασίες 
Πελάτες Ανταγωνισμός 

Πλεονεκτήματα Καλύτερη πρόσβαση 
στους καταλόγους των 
προμηθευτών. 
Ευκολότερη σύγκρισή 
μεταξύ αυτών. 
Καλύτερη επικοινωνία. 
Καλύτερη πληροφόρηση 
σχετικά με προϊόντα και 
προμηθευτές. 
Μεγαλύτερη ελαστικότητα, 
περισσότερες επιλογές   
στον τρόπο 
ανεφοδιασμού. 
Μεγαλύτερη ακρίβεια στις 
πληροφορίες που 
ανταλάσονται με τους 
προμηθευτές.  
Ευκολότερη συνεργασία 
με νέους προμηθευτές. 
Βελτίωση της διαδικασίας 
γενικά(ακρίβεια της 
παραγγελίας και 
εντοπισμός της).  
Ταχύτερη διεκπεραίωση 
συναλλάγων. 

Καλύτερη 
πληροφόρηση του 
προσωπικού για 
νέα προϊόντα, 
προμηθευτές κ.α. 
Μεγαλύτερη 
ακρίβεια στις 
διαδικασίες. 
Αύξηση της 
παραγωγικότητας. 
Καλύτερη 
αξιοποίηση του 
προσωπικού. 
Καλύτερη 
λειτουργία όλων 
των τμημάτων και 
όχι μόνο αυτό των 
προμηθειών. 
Διαφάνεια στις 
διεργασίες 

Αύξηση της 
ικανοποίησης 
του πελάτη. 
Μεγαλύτερη 
ακρίβεια 
στους 
χρόνους 
παράδοσης. 

Καλύτερη 
αντίληψη της 
αγοράς 
ανταγωνισμού.
Ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα 
λόγω της 
βελτίωσης των 
διαδικασιών 

Πίνακας 1.1 Πιθανά πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση του e-procurement. 
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1.4 Βήματα για την επιτυχή υιοθέτηση του 
 
 Από αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί προκύπτει ότι τα βήματα 
που πρέπει να ακολουθήσει μία εταιρία για την επιτυχή υιοθέτηση του e-
procurement είναι  συνοπτικά τα παρακάτω (Hayes 2002, Aisbett J. et all 
2005, Aberdeen Group 2005): 

• Ορθός σχεδιασμός της λειτουργικής διαδικασίας πριν την εφαρμογή του. 
Η εφαρμογή του e-procurement  σε μια διαδικασία που δεν είναι σωστά 
σχεδιασμένη δεν θα διορθώσει το πρόβλημα. 

• Υιοθέτηση από τους τελικούς χρήστες. Το πιο πιθανόν είναι πολλοί από 
τους χρήστες να είναι επιφυλακτικοί και να αντισταθούν στον νέο τρόπο 
λειτουργίας των προμηθειών, ειδικά αυτοί που έχουν αναπτύξει 
πελατειακές σχέσεις με προμηθευτές και παίρνουν αποφάσεις για την 
επιλογή τους  όχι απαραίτητα συμφέρουσες για την εταιρία. 

• Συμμετοχή όλων των μελών που επηρεάζονται από την εφαρμογή του 
στην υιοθέτηση του συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο επιταχύνεται η 
εφαρμογή του και σιγουρεύεται η επιτυχία της. 

• Παροχή εργαλείων για εκτενή αναφορά και ανάλυση καθώς και για την 
μέτρηση της απόδοσης  του συστήματος. 

• Δημιουργία ενός ευέλικτου καταλόγου που να εξυπηρετεί όλες τις 
ανάγκες εφοδιασμού του οργανισμού. 

• Βελτιστοποίηση της συνεργασίας όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα 
με τους εμπορικούς συνεργάτες της εταιρίας. 

• Υποστήριξη των διαδικασιών εφοδιασμού από την διοίκηση της εταιρίας. 
 
 
1.5 Προκλήσεις στην υιοθέτηση του 
 
 

 Παρά τα πολλά πλεονεκτήματα που αποφέρει η υιοθέτηση των e-
commerce τεχνολογιών και του e-procurement στην λειτουργία της 
εφοδιαστικής αλυσίδας  υπάρχουν και  μεγάλες  προκλήσεις που πρέπει να 
αντιμετωπισθούν  ούτως ώστε να έχουμε την ομαλή εφαρμογή τους. Σε 
πολλές περιπτώσεις οι εταιρίες δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τις 
δυνατότητες των τεχνολογιών αυτών, καθώς τις χρησιμοποιούν 
προσπαθώντας να αυτοματοποιήσουν τις υπάρχουσες διαδικασίες χωρίς να 
έχει προηγηθεί ανάλυση των πραγματικών στόχων και αναγκών της εταιρίας. 
Επιπρόσθετα σημαντικοί άνθρωποι και θέματα κουλτούρας πρέπει να 
βοηθήσουν ώστε να καμφθεί η αντίσταση στις επικείμενες αλλαγές στην 
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λειτουργία των διαδικασιών( Lasch 2001, Miller 2001, Cole K. 2004,  Zou 
P.X.W., Seo Y., 2006, Aberdeen Group 2005). 
  Πιο αναλυτικά ακολουθούν παρακάτω τα θέματα που πρέπει να 
διευθετηθούν προκειμένου να προχωρήσουμε πιο ομαλά στην υιοθέτηση του. 

 
Συστήματα οργάνωσης πληροφοριών: 

 
  Με την μορφή των e-mail, των υπηρεσιών του διαδικτύου, των 
ιστοσελίδων γινόμαστε αποδέκτες ενός μεγάλου όγκου πληροφοριών που 
πολλές φορές οδηγεί σε υπερφόρτωση. Η μεταφορά και  η ανταλλαγή 
πληροφοριών αποτελούν κυρίαρχα στοιχεία στην λειτουργά της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. Παρόλα αυτά λόγω του πολυκερματισμού των πληροφοριών μέσω 
των διαφόρων καναλιών επικοινωνίας, η αποτελεσματική οργάνωση των 
πληροφοριών αυτών ουτος ώστε   να είναι διαθέσιμες όταν αυτό απαιτείται, 
είναι μία χρονοβόρα διαδικασία η οποία όταν δε γίνεται σωστά έχει ως  
αποτέλεσμα μείωση των πλεονεκτημάτων που προκύπτει από την χρήση του 
e-procurement (Katz and Shapiro, 1996, Cheng et al., 2001). Επιπρόσθετα, ο 
πιθανόν τεράστιος όγκος πληροφοριών που συλλέγεται από διάφορα σημεία 
πρέπει προτού δοθεί στην διάθεση των χρηστών να ελέγχεται ως προς την 
συνοχή του και την ασφάλεια, να φιλτράρεται και να αποθηκεύεται, κάτι που 
κάνει το έργο της  οργάνωσης των πληροφοριών αυτών ακόμη πιο δύσκολο 
(Badii and Sharif 2003). 

. 
 
 

Διοίκηση και πολιτική των οργανισμών: 
 

  Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών όπως τα e-procurement συστήματα 
έχουν σημαντική επίδραση σε όλες τις λειτουργίες μιας εταιρίας και απαιτείται 
η υιοθέτηση μιας νέας φιλοσοφίας διοίκησης και οργάνωσης. Αυτές οι αλλαγές  
έχουν σημαντική επίδραση τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και επίπεδο 
προσωπικού και αφορούν τους στόχους, την τεχνολογία, την εκπαίδευση, το 
όραμα, την πολιτική, την κουλτούρα, την αποστολή και την επιχειρηματική 
στρατηγική της εταιρίας. Έτσι η υιοθέτηση των συστημάτων πρέπει να 
ακολουθήσει  μια ιεραρχική πορεία ξεκινώντας από τα κορυφαία διοικητικά 
στελέχη  προς τα μεσαία, προς τη διοίκηση του κάθε τμήματος και στο 
προσωπικό. (Cheng et al, 2001, Mukherji and Mukherji 1998). 
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Κουλτούρα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού: 
 
  Ένας οργανισμός μπορεί να μη διαθέτει τα κατάλληλα εφόδια για να 
μπορέσει να διαχειριστεί καινοτόμες τεχνολογίες οι οποίες δεν μπορούν να 
αφομοιωθούν όπως πρέπει χωρίς την υποστήριξη ανάλογης κουλτούρας. Η 
οργανωσιακή κουλτούρα παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση 
καινοτομιών που αφορούν την συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων, για να 
επιτευχθούν οι στόχοι και να αυξηθεί η απόδοση. Επιπλέον η αποδοχή των 
καινοτομιών αυτών από το προσωπικό, η συνεργασία και η συμμετοχή τους 
θα κρίνει την αποτυχία ή επιτυχία του όλου εγχειρήματος (Ling 2003).Είναι 
αδύνατη η υιοθέτηση νέων τρόπων λειτουργίας των διαδικασιών από έναν 
οργανισμό,  όταν το εργασιακό περιβάλλον αυτού δεν είναι έτοιμο για κάτι 
τέτοιο. Στην προκειμένη περίπτωση πριν την υιοθέτηση e-procurement 
συστημάτων είναι απαραίτητο να προηγηθεί μια ακριβής εκτίμηση υιοθέτησης 
των αλλαγών. Αυτό  προϋποθέτει οικονομική μελέτη, διαθεσιμότητα ικανού 
προσωπικού μέσα στην εταιρία, κατάλληλες συνθήκες αγοράς, καλό 
προϋπολογισμό, κανονισμοί όσον αφορά τις σχέσεις με τους εξωτερικούς 
συνεργάτες και ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού στην αγορά (Alshawi and 
Faraj 2002). 

. 
  

Εκπαίδευση:  
 

Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι απαραίτητη γιατί χωρίς την 
συμβολή τους δεν μπορεί η εταιρία να προχωρήσει στην υιοθέτηση 
καινοτόμων τεχνολογιών. Η συμμετοχή στην γνώση είναι ο δρόμος για την 
επιτυχή υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την αύξηση της αποδοτικότητας στην 
εργασία(Cheng et al, 2001, Martin and Hafer, 2002). 

Παρόλα αυτά συχνά οι εταιρίες  βασίζονται σε ανθρώπους και 
υποθέτουν ότι αυτοί θα μεταφέρουν την εμπειρία και τις γνώσεις τους σε 
άλλους εργαζόμενους κάτι που μπορεί να κάνει την εταιρία τρωτή σε 
περιπτώσεις σημαντικών αλλαγών του προσωπικού. Έτσι  το σύστημα 
μετάδοσης της γνώσης από τον έναν στον άλλον μπορεί να μην έχει κόστος 
για την εταιρία αλλά μια τέτοια τακτική θεωρείται αναποτελεσματική, 
αντιπαραγωγική και ακριβή αν συγκριθεί με τις  γνώσεις και τις πληροφορίες 
που χάνονται όταν αξιόπιστα στελέχη της εταιρίας φεύγουν από αυτήν. 
Απαιτείται λοιπόν, για την επιτυχία του εγχειρήματος επαναλαμβανόμενη 
εκπαίδευση όλου του προσωπικού, ανάλογα με τις αρμοδιότητες του καθενός 
(Walker D.H.T. 2004,  Kamara J.M. et al 2002). 
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 Ικανότητα :  
 

Καθώς τα διάφορα κυβερνητικά τμήματα και άλλοι αρμόδιοι φορείς 
υπεύθυνοι για την δημοπράτηση κατασκευαστικών  έργων, κινούνται προς  
την πλήρη υιοθέτηση e-procurement λύσεων θα πρέπει πρώτα να 
εξασφαλίσουνε ότι όλη η κατασκευαστική κοινότητα που συμμετέχει σε τέτοιου 
είδους δημοπρασίες έχει την ικανότητα να υιοθετήσει τις νέες αυτές 
διαδικασίες. Πολλές εταιρίες έχουν υιοθετήσει τα δυο βασικά βήματα της 
διαδικασίας δηλαδή 1) την ηλεκτρονική διανομή των απαραίτητων εγγράφων 
και 2) ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, με απότερο στόχο τον πλήρη 
συγχρονισμό πωλητών, αγοραστών και παράπλευρων υπηρεσιών. Η 
εκπαίδευση πάνω στις σχετικές διαδικασίες θα διευκολύνει την μετάβαση στις 
νέες διαδικασίες. 
Η ικανότητα της οργάνωσης των πληροφοριών που αφορούν το procurement 
στην ηλεκτρονική τους μορφή έχει αντίκτυπο σε όλα τα μέλη που εμπλέκονται 
στη διαδικασία, πράγμα που κάνει την υιοθετήσει νέων τεχνολογιών 
πρόκληση από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού (Martin and Hafer, 2002). Γι’ 
αυτόν το λόγω η υιοθέτηση των νέων διαδικασιών καλό είναι να λάβει υπόψη 
της εξής οδηγίες( Rankin J. Et all, 2006)  : 

 Λειτουργία των νέων διαδικασιών στην αρχή παράλληλα με τις 
υπάρχουσες πρακτικές (π.χ. υποβολή προσφοράς με ηλεκτρονικό 
τρόπο όσο και κανονική) 

 Διανομή προνομίων για την βελτίωση μιας διαδικασίας σε όλους 
τους συμμετέχοντες. 

 Υποστήριξη μέσω της διανομής πληροφοριών( π.χ. εργαστήρια, 
εκπαίδευση κ.α.) 

 Συντονισμός με μια ομάδα που θα είναι υπεύθυνη για την συνεχή 
αξιολόγηση των νέων αυτών e εφαρμογών, την προώθηση και 
παρακολούθηση τους. 

 
 Ενοποίηση: 
 
 Μια από τις πιο προφανείς προκλήσεις, από τεχνολογικής άποψης 
τουλάχιστον, είναι η συμβατότητα και ενοποίηση των νέων συστημάτων με τα 
παραδοσιακά(π.χ. ενοποίησης ενός διαδικτυακού συστήματος με τα διάφορα 
εσωτερικά συστήματα των εταιριών( Cowan, 1991; Arthur,1989; David, 1985, 
Witt, 1997, Katz and Shapiro, 1996, Niu Ya et al. 2005,). Παρόλο που το θέμα 
αυτό μελετάτε εδώ και πολύ καιρό δεν έχει βρεθεί μια 100% ικανοποιητική 
λύση 
 Η εύρεση μιας λύσης δεν περιορίζεται από την σημερινή τεχνολογία 
όσο από τις δυσκολίες στην ανάπτυξη και στην υιοθέτηση προτύπων για την 
εκπροσώπηση των πληροφοριών. Επίσης η ύπαρξη ενός συστήματος που 
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υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες διευκολύνει σαφώς τους χρήστες αυτού αφού 
δε θα είναι απαραίτητη η γνώση πολλών διαφορετικών συστημάτων. Τέλος 
είναι απαραίτητη η συνεργασία κλάδου και κράτους για την υιοθέτηση 
προτύπων ( π.χ. XML για τις συναλλαγές) ( Lima et all 2004, Menzel K. Et all , 
Tolman F . 2001)  . 
 
Πρότυπα:  
 
 Πέρα από τα πρότυπα που απαιτούνται για την εκπροσώπηση των 
πληροφοριών ως λύση στο θέμα της ενοποίησης, πρότυπα χρειάζονται ή είναι 
επιθυμητά στις καθημερινές διαδικασίες έτσι ώστε αυτές να βελτιωθούν. Για  
παράδειγμα πρότυπα μπορούν να οριστούν για διάφορα έγγραφα, για 
πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτά και για διάφορους όρους που πρέπει 
να ισχύουν σε μία διαδικασία. 
 Οι απαιτήσεις των προτύπων είτε θα πρέπει να αναγνωριστούν 
ομόφωνα από τα μέλη του κλάδου, είτε θα πρέπει να επιβληθούν από 
κάποιον φορέα και να τα αποδεχθούν τα μέλη του κλάδου. Η ανάπτυξη και 
εξέλιξη των προτύπων θα πρέπει να γίνεται όταν έχουμε επανασχεδιασμό 
των διαδικασιών ή την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών( Rankin J., Chen Y. And 
Christian J., 2006, Martin and Hafer, 2002). 
 
Ασφάλεια: 
 
 Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μπορούν να είναι πιο ασφαλείς από τις 
παραδοσιακές συναλλαγές και μπορούν να γίνουν και ακόμη πιο ασφαλεί 
(κρυπτογράφηση, ηλεκτρονικές υπογραφές). Παρόλα αυτά απαιτείται 
επιπρόσθετη εργασία προκειμένου να επιτευχθεί ένα ακόμη μεγαλύτερο 
επίπεδο ασφάλειας (Shamir et al, 1998, Bellare et al., 2000, Niu Ya et al. 
2005, Seng Kiong Ting and Hwee Yi Wong 2003 ). 
 Υπάρχει η ανάγκη της βεβαίωσης ότι ένα έγγραφο θα διατηρεί την 
ακεραιότητα του και την ασφάλεια του περιεχομένου του κατά τη διάρκεια 
οποιασδήποτε διαδικασίας( π.χ. δε θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό 
άνθρωποι που δεν έχουν την δικαιοδοσία, το περιεχόμενο του δε θα μπορεί 
να αλλάξει κατά την μεταφορά). Οι λύσεις ώστε ένα έγγραφο να διατηρεί την 
ακεραιότητα του χωρίς να μπορεί να υποστεί αλλαγές περιεχομένου 
επικεντρώνονται στην χρήση κατάλληλου format (αρχεία pdf αντί doc). Όσον 
αφορά την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη χρήση προτείνεται η χρήση 
κρυπτογράφησης όπου το κλειδί θα κατέχουν μόνο τα εξουσιοδοτημένα άτομα 
(US DOT 2002). 
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Αυθεντικότητα 
 

Γενικά το καθεστώς που ισχύει σήμερα με τις ψηφιακές υπογραφές και 
τα νομικά έγγραφα ως μέσα πιστοποίησης της αυθεντικότητας των 
ηλεκτρονικών εγγράφων δε θα λέγαμε ότι ενθαρρύνει την πλήρη υιοθέτηση 
του e-procurement. Σε μερικές χώρες η χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής έχει 
κατοχυρωθεί νομικά. Παρόλα αυτά αβεβαιότητα κυριαρχεί όσον αφορά την 
αυθεντικότητα και την πιστοποίηση νομικών και άλλων εγγράφων που 
αποστέλλονται ηλεκτρονικά και αφορούν τον πλειστηριασμό κάποιου έργου. Η 
λύση στο πρόβλημα επικεντρώνεται στην παράλληλη χρήση ηλεκτρονικών 
υπογράφων και προσωπικών κωδικών (Pederson, 1999, Asokan et al. 2000, 
Seng Kiong Ting and Hwee Yi Wong 2003,  CDJ 2003, NS 2000).   

 
Οι παραπάνω προκλήσεις σχετίζονται όχι μόνο με την εταιρία που 

θέλει να προχωρήσει στην εφαρμογή του, αλλά και με το περιβάλλον της 
αγοράς γεγονός που κάνει την αντιμετώπισή τους πιο δύσκολη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  
 
ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ e-PROCUREMENT 

 
 Είδαμε λοιπόν ότι το  procurement , δηλαδή οι διαδικασίες εφοδιασμού,  
είναι μία σημαντική λειτουργία της επιχείρησης που συνδυάζει έναν αριθμό 
διαδικασιών αυτής  και που μπορεί να την οδηγήσει στην καινοτομία και στην 
πρωτοπορία. Παρακάτω θα παρουσιασθούν οι διάφοροι τύποι εφοδιασμού/e-
εφοδιασμού 

  
 
 

2.1 Τύποι  και συστήματα διαδικασιών εφοδιασμού / e-
εφοδιασμού 
 
 

Οι Makatsoris et al. (2001), Minahan and Degan (2001) υποστηρίζουν 
ότι procurement μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες: σε έμμεσο και σε 
άμεσο και συγκρίνοντας τους διάφορους τύπους αγορών όρισε το άμεσο  
procurement στρατηγική αγορά και το έμμεσο εμπορική αγορά. Συγκεκριμένα 
σε: 

 
• Έμμεσο procurement που δεν αφορά προμήθειες για την παράγωγη της 
εταιρίας αλλά κυρίως προμήθειες για την λειτουργία της, τη συντήρηση 
και τις επιδιορθώσεις (maintenance, repair and operating MRO). Μέχρι 
σήμερα αυτό το μέρος των προμηθειών δεν μπορούσε να ελεγχθεί 
αποτελεσματικά από τις περισσότερες επιχειρήσεις, με συνέπεια αύξηση 
του κόστους και σημαντικές ζημίες. Τελευταία η χρήση του e-
procurement έχει βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση και έχει φέρει 
βελτιώσεις όσον αφορά το management των MRO εξόδων. 

• Άμεσο  procurement που αφορά αγαθά που χρησιμοποιούνται στην 
γραμμή παραγωγής της εταιρίας, ά ύλες κ.λ.π. 
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 Στρατηγικές αγορές (άμεσα 
υλικά) 
 

Εμπορικές 
αγορές(έμμεσα υλικά) 

Στόχος Δημιουργία και διατήρηση 
μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ 
της εταιρίας και των 
προμηθευτών της  

Διαδικασίες 
συναλλαγών σύμφωνα 
με προκατωχηρωμένα 
συμβόλαια 

Λήψη 
απόφασης  

Το αποτέλεσμα πολλών διαδικα-
σιων(πρόβλεψη,εξοπλισμός,εφο- 
διασμός, σχεδιασμός) 

Χωρίς σχεδιασμό 

Βασική 
λειτουργία 

Ανάλυση προμηθευτών, 
εκτίμηση, επιλογή και 
διαπραγμάτευση 

Παραγγελίες από 
συμβαλλόμε-νους 
προμηθευτές. Αγορά 
στην πιο χαμηλή τιμή 

Ποιότητα  Υψηλή τόσο σε παραγωγή όσο 
και  σε υπηρεσίες   

Χαμηλή κυρίως σε 
υπηρεσίες  

Στόχος  Μείωση του κόστους των παρα-
γώμενων προϊόντων καθώς και 
του χρόνου παραγωγής τους  

Μείωση του 
λειτουργικού κό-στους 
μέσω της μείωσης της 
γραφειοκρατίας  

Επίδραση στο 
συνολικό 
κόστος  

Υψηλή  Χαμηλή  

Απαιτούμενα 
προσόντα  

Ικανότητα ανάλυσης  πληροφο-
ριών,γνώση για το προϊόν, 
ικανότητα διαπραγμάτευσης 
συμβολαίων, δημιουργία καλών 
σχέσεων με προμηθευτές και 
συνεργάτες , τεχνολογία 

Τυπικά κανένα 

Φύση  Δεν είναι τυπική εργασία,απαιτεί 
πολλές δεξιότητες  

Εργασία ρουτίνας  

 
 
 

Πίνακας 2.1.  Διαφορές μεταξύ έμμεσου και άμεσου procurement 
 
(Makatsoris H., Markopoylos E. and Lampropoylos P., 2001) 
 
Όπως φαίνεται από τον πίνακα 2.1 οι αγορές που αφορούν τα άμεσα 

υλικά ( ά ύλες ) απαιτούν πολύ περισσότερες διαδικασίες από αυτές που 
αφορούν τα έμμεσα. Η εταιρία καταναλώνει για αυτές πολύ περισσότερο 
χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τους πιθανούς  προμηθευτές όσον αφορά 
την ποιότητα τους, την ικανότητα παράδοσης στον προκαθορισμένο χρόνο, το 
κόστος, τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών κ.α. Πολλές εταιρίες, λοιπόν, 
θεωρούν το τμήμα του εφοδιασμού ως  μία περιοχή που με τις κατάλληλες 
βελτιώσεις στην λειτουργία της μπορεί να αποφέρει σημαντικά κέρδη στην 
επιχείρηση και να βελτιώσει τη θέση της έναντι του ανταγωνισμού. 
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Οι  ( Aisbett J, Lasch R., Pires G. 2005) χωρίζουν το e-procurement   
με  κριτήριο το βαθμό στον οποίο αυτό υιοθετείται.  

Έτσι έχουμε (Πίνακας 2.2): 
• το informational procurement (πληροφόρησης) το οποίο αφορά την 
χρήση του διαδικτύου μόνο για την συγκέντρωση πληροφοριών 
σχετικών με τις προμήθειες και τους προμηθευτές. 

•  το strategic procurement  που επιτρέπει στους χρήστες να 
πραγματοποιούν και  παραγγελίες. 

• Και το transactional procurement που επιτρέπει στις συναλλαγές  να 
πραγματοποιούνται εξολοκλήρου  μέσω διαδικτύου (προσφορές, 
παραγγελίες, ηλ.πληρωμές  (Mirani and Lederer, 1998). 

 
 
 Αποτελέσματα στην διαδικασία εφοδιασμού 

strategic procurement   Καλύτερη επικοινωνία με τους προμηθευτές, 

μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο εφοδιασμού 

informational 
procurement 

Μεγαλύτερη ακρίβεια των πληροφοριών που 

αφορούν τόσο τα προϊόντα όσο και τους 

προμηθευτές 

transactional 
procurement 

Ολοκλήρωση της συναλλαγής, ακρίβεια στις 

παραγγελίες 

 
Πίνακας 2.2  Διαχωρισμός βάσει του βαθμού υιοθέτησης και αποτελέσματα 

στην διαδικασία εφοδιασμού  
 

 
Ακόμη,  ένας άλλος διαχωρισμός (Aberdeen Group,2005) που μπορεί να 

γίνει είναι βάσει της οργάνωσης. Έτσι έχουμε: 
• Procurement οργανωμένο από τους αγοραστές 
• Procurement οργανωμένο από τους αγοραστές 
• Procurement μέσω του δικτύου του προμηθευτή  
• Εναλλακτικοί τρόποι 

 
Παρακάτω ακολουθεί πίνακας στον οποίο γίνεται περιγραφή και σύγκριση 

των πλεονεκτημάτων που προσφέρει ο κάθε τύπος. 
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 Περιγραφή Πλεονεκτήματα 
Οργανωμένο από 
τους αγοραστές 

Χρήση ενοποιημένων 
καταλόγων 
προμηθευτών 

Ο αγοραστής έχει τον 
έλεγχο 

Οργανωμένο από 
τους προμηθευτές 

Οι αγοραστές αποκτούν 
πρόσβαση στους 
καταλόγους των 
προμηθευτών μέσω των 
site αυτών 

Επιτρέπει τον μέγιστο 
έλεγχο στην 
πληροφόρηση για τα 
διάφορα προϊόντα 

Μέσω του δικτύου 
του προμηθευτή 

Οι αγοραστές έχουν 
πρόσβαση σε έναν 
διαμορφωμένο κατάλογο 
του προμηθευτή μερικές 
φορές με την πληρωμή 
συνδρομής 

Επιτρέπει την 
ολοκλήρωση της 
συναλλαγής 

Εναλλακτικοί 
τρόποι 

Portals προμηθευτών Η καλύτερη προσέγγιση 
για προϊόντα εκτός 
καταλόγου, καλύτερη 
σύγκριση μεταξύ των 
προμηθευτών 

Πίνακας 2.3. Διαχωρισμός του Procurement βάσει της οργάνωσης 
(Aberdeen Group,2005) 

 
Τέλος μπορούμε να κάνουμε και έναν διαχωρισμό σύμφωνα με τους 

μηχανισμούς –συστήματα στα οποία στηρίζεται το e-procurement (Dai Q. and 
Kauffman R.J. 2001). Έτσι έχουμε τα : 

• Interorganizational information systems (IOS) που 
χρησιμοποιούνται στην διαμόρφωση ηλεκτρονικών αγορών στις οποίες 
αγοραστές και προμηθευτές μπορούν   να ολοκληρώνουν τις συναλλαγές 
τους (Bakos J. 1991). 

•  Electronic data interchange (EDI). Πριν γίνει ευρέος δυνατή η 
εφαρμογή του internet και του world wide web  τα συστήματα ανταλλαγής 
πληροφοριών που χρησιμοποιούνταν από πολλές εταιρίες ήταν τα EDI. Τα 
συστήματα αυτά βοηθούν στην διαδικασία του εφοδιασμού γιατί 
υποστηρίζουν την επικοινωνία έξω από τα σύνορα της επιχείρησης και 
αυτοματοποιούν την ανταλλαγή μνημάτων μεταξύ διαφορετικών ηλεκτρονικών 
εφαρμογών, όμως δεν ανταποκρίνονται γρήγορα στις αλλαγές των συνθηκών 
της αγοράς και δεν βρίσκουν εφαρμογή σε μικρές επιχειρήσεις λόγω και του 
υψηλού τους κόστους (Waltner, C, 1997). 
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• Ιnternet based e- procurement. Θεωρείται ότι το internet και το XML  
προσφέρουν σήμερα πλήθος ευκαιριών για αυτοματοποίηση και ενοποίηση 
του τρόπου εφοδιασμού μιας εταιρίας. Έτσι σήμερα η χρήση ενός συστήματος 
e-procurement που στηρίζεται στο διαδίκτυο αποτελεί την πιο εύχρηστη λύση 
επειδή αποτελεί ένα ανοικτό σύστημα που επιτρέπει στις εταιρίες να 
συναλλάσσονται με πελάτες και προμηθευτές σε διαδικτυακές αγορές χωρίς 
να είναι αναγκαία η επένδυση σε  ακριβά συστήματα προηγμένης 
τεχνολογίας. 

B2B e- Market 
 

Δίκτυο 

Προμηθευτης 

Προμηθευτης

ΠρομηθευτηςΑλλος 
αγοραστής 

Αγοραστής 

Internet based      
e-PROCUREMENT

System 

Δίκτυο  
IOS 

 
Σχήμα 2.1, Σχηματική παρουσίαση συστήματος IOS  και Ιnternet based e- 

procurement   (Dai Q. And Kauffman R.J., 2001) 
 

Στο σχήμα 2.1 γίνεται μια παρουσίαση του τρόπου διασύνδεσης για την 
περίπτωση χρήσης ενός  IOS συστήματος   καθώς και ενός Ιnternet based e- 
procurement συστήματος. 
 
2.2 Σχεδιασμός συστήματος e-procurement 

 
Για την επιτυχή υιοθέτηση ενός e-procurement συστήματος πρέπει να 

είναι κατανοητές πρώτα από όλα οι  λεπτομέρειες της σημερινής  ροής 
εργασιών της διαδικασίας εφοδιασμού. Για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να 
ερευνήσουμε πρώτα την διαδικασία αυτή και μετά να προχωρήσουμε στον 
σχεδιασμό ενός e-procurement συστήματος. 

 
Διαδικασία εφοδιασμού 
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 Η διαδικασία του procurement είναι σημαντική για την οργάνωση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας αφού έχει άμεση επίδραση στην απόδοση αυτής. Η 
διαδικασία περιλαμβάνει την ανταλλαγή μεγάλου όγκου πληροφοριών, την 
ανάλυση αυτών και την λήψη αποφάσεων που να ικανοποιούν τους στόχους 
της εταιρίας. Συνήθως το χρονικό περιθώριο για την ανάλυση αυτών των 
πληροφοριών είναι μικρό. Επίσης πρόκειται για μία διαδικασία που αφορά 
πολλά τμήματα της ίδιας επιχείρησης όπως το τμήμα της παραγωγής , του 
σχεδιασμού και των πωλήσεων. Τα μοντέλα που περιγράφουνε την 
εφοδιαστική αλυσίδα ενός οργανισμού είνα παρα πολλά (Simchi-Levi, D., 
Kaminsky, P., and Simchi-Levi, E. 2000, Hines 1994,  Harland 1996, Hobbs 
1996, Lambert et al. 1999). Εμείς εδώ θα παρουσιασουμε (πίνακας 2.4) αυτό 
των Chang Y., Markatsoris H. and Richards H., 2004 το οποίο αφορά την 
γενική διαδικασία εφοδιασμού που είναι ίδια για όλους τους τύπους, είτε 
πρόκειται για τη χρήση ενός προμηθευτή είτε πρόκειται για την χρήση 
πολλών. Ακόμη αυτή η διαδικασία που περιγράφεται είναι περίπου παρόμοια 
για όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους. 
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(1)Συγκέντρωση των απαιτήσεων για 
υλικά  

Περιλαμβάνει πληροφορίες σε διάφορα 
format που προέρχονται από ετερογενή 
συστήματα μέσα από διάφορα τμήματα της 
εταιρίας ακόμη και από διαφορετικές 
γεωγραφικές περιοχές.  

(2)Συγκέντρωση των τεχνικών 
προδιαγραφών και άλλων 
πληροφοριών 

Ισχύουν τα ίδια με παραπάνω. 

(3)Ετοιμασία των αιτήσεων προς 
τους προμηθευτές (Request For 
Quotation RFQ) 

Συνήθως πρόκειται για ένα έγγραφο στο 
οποίο περιγράφονται οι απαιτήσεις για 
υλικά της εταιρίας καθώς και απαιτούμενοι 
χρόνοι για παράδοση όπως και άλλες 
πληροφορίες όπως τρόποι πληρωμής 
ανάλογα με την κάθε περίπτωση, έτσι 
αυτές οι αιτήσεις  ποικίλουν από μια απλή 
φόρμα μέχρι πιο σύνθετες μορφές που 
περιλαμβάνουν λεπτομερής περιγραφές. 

(4)Ανακοίνωση των αιτήσεων σε 
ανοιχτή αγορά ή σε έναν 
συγκεκριμένο αριθμό 
συνεργαζόμενων προμηθευτών 

Όταν οι RFQ είναι έτοιμες ανακοινώνονται 
στην βάση των προμηθευτών με διάφορες 
μεθόδους όπως επιστολές,fax ή e-mail. 

(5)Συλλογή των απαντήσεων των 
προμη-θευτών 

Σε αυτό το στάδιο συγκεντρώνονται από 
τους προμηθευτές οι προσφορές  σε 
διάφορα format 

(6)Αξιολόγηση των προσφορών και 
επιλογή 

Οι προσφορές αξιολογούνται βάση 
διαφόρων κριτηρίων όπως το κόστος, ο 
χρόνος παράδοσης, αξιοπιστία του 
προμηθευτή και η ποιότητα. Το 
προσωπικό που ασχολείται με τις 
προμήθειες συνήθως χρησιμοποιεί μία 
συγκεκριμένη φόρμα για να κάνει την  
αξιολόγηση. Στις περιπτώσεις που γίνονται 
διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην εταιρία 
και στους προμηθευτές τα βήματα 3 έως 6 
επαναλαμβάνονται μέχρι να προκύψει 
συμφωνία.    

(7)Παραγγελία Αφού η εταιρία καταλήξει στην καλύτερη 
προσφορά, γίνεται η παραγγελία συνήθως 
μέσω του συστήματος ERP αυτής. 

(8)Απόδειξη και πληρωμή Στο τέλος όταν έχει γίνει η παραλαβή των 
προϊόντων αν η συμφωνία έχει τηρηθεί 
πλήρως στέλνονται και τα τιμολόγια και 
γίνεται και η τελική πληρωμή του 
προμηθευτή. Πολλές εταιρίες κρατούν 
κάποιες σημειώσεις όσον αφορά την τελική 
αξιολόγηση και ικανοποίηση από τον 
συγκεκριμένο προμηθευτή ώστε να 
μπορούν να ανατρέξουν σε αυτές στο 
μέλλον. Συνήθως αυτές αφορούν την 
έγκαιρη παράδοση καθώς και την ποιότητα 
των προϊόντων. 
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Πίνακας 2.4. Στάδια της διαδικασίας εφοδιασμού 

 
(Chang Y., Markatsoris H. and Richards H., 2004) 

 
 Όπως φαίνεται από τον πίνακα η διαδικασία εφοδιασμού είναι μία 
περίπλοκη και χρονοβόρα εργασία. Επίσης είναι μία διαδικασία στην οποία 
συχνά υπεισέρχονται λάθη. 
 
 Τα συστήματα ERP προσφέρουν πολλά  πλεονεκτήματα στην εταιρία 
αυτοματοποιώντας και τυποποιώντας κάποιες εσωτερικές διαδικασίες. Αυτά 
τα συστήματα προσφέρουν μεγάλη διαφάνεια κυρίως στην ζήτηση της 
παραγωγής για ά ύλες, αλλά δεν υποστηρίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών 
με τους εξωτερικούς εμπορικούς συνεργάτες. Έτσι οι περισσότεροι 
οργανισμοί δεν διαθέτουν ένα αποτελεσματικό κανάλι μέσω του οποίου να 
σχεδιάζουν και  να προγραμματίζουν διάφορες διαδικασίες που έχουν να 
κάνουν με την εφοδιαστική αλυσίδα. Σε αυτό το σημείο θα γίνει η περιγραφή 
ενός συστήματος που να μπορεί να έρθει σε συνεργασία με τους εξωτερικούς 
συνεργάτες της εταιρίας, προμηθευτές και άλλους. 
 
 
 
Σχεδιασμός του συστήματος 
 
 Από τον πίνακα 2.4 μπορούμε να καταλάβουμε τις τεχνικές και 
λειτουργικές απαιτήσεις ενός συστήματος e-procurement. Έτσι παρακάτω θα 
γίνει μια ανάλυση αυτών και θα παρουσιασθεί ο σχεδιασμός ενός τέτοιου 
συστήματος (Chang Y.,Markatsoris H. and Richards H., 2004). 
 Ο κύκλος εργασίας της διαδικασίας ξεκινάει με την συγκέντρωση των 
απαιτήσεων για προμήθειες. Αυτές προκύπτουν από τις ανάγκες διάφορων 
τμημάτων και στην περίπτωση του τμήματος παραγωγής από διάφορες 
παραγωγικές μονάδες, οι οποίες μέσω ενός συστήματος σχεδιασμού 
απαιτήσεων συγκεντρώνονται για περαιτέρω ανάλυση και αθροίζονται. Οι 
απαιτήσεις για υλικά μπορούν να είναι είτε έκτακτες είτε να εξυπηρετούν τις 
προκαθορισμένες ανάγκες της παραγωγής. 
 Ένα βασικό στοιχείο για τον σχεδιασμό ενός τέτοιου συστήματος είναι η 
χρήση διαφορετικών κωδικών για τα ίδια προϊόντα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα 
που υφίσταται στους περισσότερους κλάδους και αφορά την διαφορετική 
κωδικοποίηση των προϊόντων-υλικών  από τους κατασκευαστές τους 
υπεργολάβους και τους προμηθευτές. Ο λόγος είναι ότι χρησιμοποιείται 
διαφορετικό σύστημα κωδικοποίησης από τον κάθε οργανισμό με τέτοιο 
τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες αυτού. Ακόμη πολλές φορές 
συμβαίνει να χρησιμοποιούνται διαφορετικοί κωδικοί για τα ίδια αντικείμενα 
μέσα στον ίδιο οργανισμό από τα διαφορετικά τμήματα αυτού. Το 2001 
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ξεκίνησε η προσπάθεια κατασκευής ενός ενιαίου συστήματος κωδικοποίησης 
των προϊόντων μεταξύ κατασκευαστών και προμηθευτών στον κλάδο των 
ηλεκτρονικών συσκευών. Παρόλα αυτά το πρόβλημα παραμένει όταν για 
παράδειγμα ένας προμηθευτής του κλάδου αυτού θέλει να προμηθεύσει 
κάποιον άλλο κλάδο  όπως π.χ. της αυτοκινητοβιομηχανίας. Έτσι ένας βασι-
κός στόχος του e-procurement είναι η δημιουργία ενός ενιαίου καταλόγου των 
προϊόντων έτσι ώστε οι κωδικοί που έχουν γι’αυτά οι αγοραστές να είναι ίδιοι 
με αυτούς των προμηθευτών. Αυτοί οι κατάλογοι θα είναι προσβασιμοι και 
από τους αγοραστές και από τους προμηθευτές , ενώ οι δεύτεροι θα είναι 
υπεύθυνοι για την συχνή ανανέωση τους. Ακόμη αυτοί οι κατάλογοι θα πρέπει 
να συμπεριλαμβάνουν και άλλες χρήσιμες πληροφορίες όπως χρόνοι 
παράδοσης ελάχιστη κα μέγιστη ποσότητα παραγγελίας καθώς και η 
απόδοση των προμηθευτών στο παρελθόν ώστε να μπορεί να γίνει 
αξιολόγηση τους.  
 Συχνά επίσης είναι αναγκαίο η εφοδιαστική αλυσίδα να είναι έτσι 
οργανωμένη ώστε να υπάρχει μία αλληλουχία στις παραγγελίες των ά υλών. 
Έτσι η παραγγελία κάποιου προϊόντος έχει ως  επακόλουθο την παραγγελία 
μετά από επιβεβαίωση και άλλων προϊόντων σε συγκεκριμένο αριθμό και 
χρόνο έτσι ώστε να διατηρείται η σωστή ροή της παραγωγής. 
 Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω η εφαρμογή ενός συστήματος e-
procurement απαιτεί πλήθος πληροφοριών από διάφορες πήγες. Στον πίνακα 
που ακολουθεί φαίνονται οι βασικές πληροφορίες που εισάγουμε στο 
σύστημα καθώς και οι πηγές τους. 
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Πληροφορία Πηγή  Αρχική πηγή Format Χρήση στο 
σύστημα 

Βασικά 
αγοραζόμενα 
προϊόντα 

Αγοραστής  Από διάφορα 
πληροφορικά 
συστήματα 
όπως 
ERP,κ.α. 

Κυρίως ηλεκ-
τρονικη 
μορφή σε 
διάφορα 
format 

Για τον καθορισμό 
των απαιτήσεων για 
προμήθειες  
• Για την επιλογή 
προμηθευτή και την 
διαθέσιμη ποσότητα 
• Για την ετοιμασία 
των RFQ 

Κατάλογος 
προμηθευτή 

Προμηθευτής  ERP προμη-
θευτή, αγορές 
διαδυκτίου 

Ηλεκτρονική 
μορφή, τυπω-
μένοι 
κατάλογοι 

• Για την επιλογή 
προμηθευτή και την 
διαθέσιμη ποσότητα 
• Για την ετοιμασία 
των RFQ 

Προδιαγραφές 
των 
ζητούμενων 
προϊόντων 

Αγοραστής  Συστήματα 
σχεδιασμού 
εφοδιαστικής 
αλυσίδας  

Ηλεκτρονική  
μορφή σε 
διάφορα 
format 

• Για την ετοιμασία 
των RFQ 
• Για την παραγγελία 

Απαίτηση  Αγοραστής/ 
Προμηθευτής  

Αγοραστής  RFQ  • Για την 
προετοιμασία της  
προσφοράς  
• Για τον υπολογισμό 
της ποσότητας  
• Για την πραγματο-
ποίηση της 
παραγγελίας  

Κατάλογος και 
διαθέσιμες 
ποσότητες  

Προμηθευτής  ERP κ.α. Ηλεκτρονική 
μορφή  

• Για την 
προετοιμασία της  
προσφοράς  
• Για τον υπολογισμό 
της ποσότητας  
• Για την πραγματο-
ποίηση της 
παραγγελίας  

Πληροφορίες 
για τους 
προμηθευτές 
και εμπορικοί 
όροι 

Προμηθευτής  ERP προμη-
θευτή, αγορές 
διαδκτύου 
Τυπωμένοι 
κατάλογοι 

Ηλεκτρονική 
μορφή ή 
εκτυπωμένα 
αντίγραφα 

• Για την 
προετοιμασία της  
προσφοράς  
• Για την επιλογή 
προμηθευτή 

Προσφορά  Αγοραστής/ 
Προμηθευτής  

Από τον 
προμηθευτή 
σε απάντηση 
του RFQ του 
αγοραστή 

Ηλεκτρονική 
μορφή 

• Για την επιλογή 
προμηθευτή  
• Για εκτέλεση της  
παραγγελία 

Απόδοση 
προμηθευτή 

Αγοραστής  Σύστημα 
procurement 

Ηλεκτρονική 
μορφή 

• Για την επιλογή 
προμηθευτή  

Εγκεκριμένη 
λίστα 
προμηθευτών 

Αγοραστής  Σύστημα 
procurement 

Ηλεκτρονική 
μορφή 

• Για την επιλογή 
προμηθευτή  
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Πίνακας 2.5.  Εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα του e-procurement 
 

(Chang Y., Markatsoris H. and Richards H., 2004) 
 
 Έτσι όπως φαίνεται από τον πίνακα τα δεδομένα που πρέπει να 
εισάγουμε στο σύστημα τα παίρνουμε από ανομοιογενή μεταξύ τους 
πληροφοριακά συστήματα και σε διάφορα format, είναι όμως όλα απαραίτητα 
για τη λήψη απόφασης. Αυτές  οι πληροφορίες πρέπει να ανανεώνονται 
συχνά, και ακόμη και αν το σύστημα e-procurement αλληλεπιδρά με τα άλλα 
συστήματα μέσω του διαδυκτίου, είναι πολύ σημαντικό οι πληροφορίες που 
δέχεται να ελέγχονται γιατί λόγω των διαφορετικών format συχνά συμβαίνει να 
έχουμε διπλοεισαγωγές των δεδομένων στο σύστημα. Σε  πολλές 
περιπτώσεις έχουμε πίνακες δεδομένων με ημιτελή αρχεία. Όλα τα 
παραπάνω θέματα έχουν ως συνέπεια μεγάλες καθυστερήσεις στην 
διαδικασία ανανέωσης, συντήρησης και χρήσης των πληροφοριών που 
αφορούν την διαδικασία του εφοδιασμού. Το αποτέλεσμα είναι σημαντικά 
λάθη στην λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως ασυμφωνία μεταξύ 
των πραγματικών αναγκών και την τελική ζήτηση, μικρή διαφάνεια κ.α.  Έτσι  
είναι αναγκαία η χρήση ενός πιο άρτιου μοντέλου εισαγωγής δεδομένων που 
θα δίνει up-to-date πληροφορίες, σε ένα εύχρηστο format ικανό να 
υποστηρίζει τις αποφάσεις που σχετίζονται με την διαδικασία του  
procurement. 
 Σύμφωνα με το UCCnet περίπου ένα 30% των πληροφοριών είναι 
λανθασμένες  λόγω έλλειψης ενός ενιαίου συστήματος ανάμεσα στους 
εμπορικούς συνεργάτες, λόγω λαθών κατά την εισαγωγή των πληροφοριών 
και λόγω λάθους στις ίδιες τις πληροφορίες. Ο συγχρονισμός των 
πληροφοριών είναι μια διαδικασία που παραλληλίζει τα πληροφοριακά 
συστήματα και τις βάσεις δεδομένων των εμπορικών συνεργατών (προμη-
θευτών αγοραστών) έτσι ώστε να γίνεται ένας καταμερισμός των 
πληροφοριών αυτών από μία κεντρική βάση δεδομένων στους διάφορους 
αποδέκτες. Ο συγχρονισμός αυτός επιτρέπει στους χρήστες να έχουν 
πρόσβαση σε ακριβείς  πληροφορίες μεγάλου όγκου και σε απόλυτη συμφω-
νία με τα πρότυπα. Οι κατασκευαστές χρησιμοποιώντας υπηρεσίες 
συγχρονισμού πληροφοριών μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για όλες  τις 
πληροφορίες που αφορούν νέα προϊόντα καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή 
σε αυτές που αφορούν  παλαιότερα. 
 Το Σχήμα 2.2 φαίνεται  ένα παράδειγμα ανταλλαγής πληροφοριών και 
η συχνότητά τους, που σχετίζεται με το σενάριο ενός e-procurement 
συστήματος.  
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Προβλεψη αγοραστή/ 
κάθε εβδομάδα

  
 

  
 

   
 

    
 

 
 
 
 
Σχήμα  2.2. Παράδειγμα ροής πληροφοριών μεταξύ αγοραστή προμηθευτή 
 
 
 

 
 

Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται το λειτουργικό διάγραμμα 
ενός e-Procurement συστήματος, όπου τα κουτάκια χρώματος γκρι 
εκφράζουν λειτουργίες και κινήσεις των προμηθευτών ενώ τα αντίστοιχα 
γαλάζια αυτές των αγοραστών. 

Συμφωνία απο τον 
προμηθευτή/ κάθε ημέρα

Απαιτήσεις του αγοραστή/ 
κάθε ημέρα

Πληροφορίες απο προμηθευτή/ 
όσο συχνά ζητούνται

Αποστολή φορτίου/ 
ανάλογα με το προγραμμά 
του από μία ώρα έως και 24 

ώρες 
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Αναζήτηση στους 
καταλόγους  

Δημιουργία 
RFQ 

Αποστολή RFQ 

Λήψη & 
επικύρωση RFQ ERP  

προμηθευτή 
Διατήρηση καταλόγων 

Εμπορικές 
πληροφορίες 
προμηθευτή

Κατάλογοι 
προμηθευτή

Σύστημα σχεδιασμού 
προμηθευτή

Κυρίως πρόγραμμα

Έλεγχος 
διαθεσιμότητας 

Διαθέσιμα υλικά

Σύστημα 
οργάνωσης 
παραγγελιων 
προμηθευτή

Κράτηση υλικών 

Δημιουργία 
προσφορας

Κατάλογοι 
προμηθευτή

Εμπορικες 
πληροφορίες 
προμηθευτή

ERP προμηθευτή

Προσφορές  

Παραλαβή 
προσφοράς

Εκτίμηση 
προσφοράς

Απαιτήσεις σε υλίκα 

Ετοιμασία, εκτίμηση 
& έγκριση αιτήσεων 

Απόδοση προμηθευτή 

Εκτίμηση προσφοράς σε 
σχέση με το κύριο 

πρόγραμμα 

Αποδοχή προσφοράς

Ενημέρωση του 
κυρίου προγράμματος

Υπολογισμός μείωσης 
κόστους 

ERP 
αγοραστή

Δημιουργία & αποστολή 
παραγγελίας 

Παραγγελίες 

Λήψη & εκτίμηση 
περαγγελίας 

Εκτέλεση 
παραγγελίας 

Σύστημα 
εντοπισμού του 
προμηθευτή 

Εντοπισμός παραγγελίας 

Ενημέρωση 
διαδικασίας 

Παραλαβή 
παραγγελίας 

Ενημέρωση της 
απόδοσης του 
προμηθευτή 

Σύστημα σχεδιασμού 
αγοραστή 

Κύριο 
πρόγραμμα

       Σχήμα 2.3. Λειτουργικό διάγραμμα ενός e-Procurement συστήματος 
 

(Chang Y., Markatsoris H. and Richards H., 2004) 
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 Το διάγραμμα του σχήματος δείχνει την ροή πληροφοριών μέσα από 
τις διάφορες λειτουργίες του e-procurement. Όπως φαίνεται στο σχήμα η 
διαδικασία ξεκινάει με την ετοιμασία των απαιτήσεων που βασίζονται στις 
ανάγκες για ά ύλες τις εταιρίας και συσχετίζονται με αυτές που ήδη βρίσκονται 
στην κατοχή της (αποθήκες). Κάθε προϊόν συσχετίζεται με έναν ή 
περισσότερους προμηθευτές. Να σημειωθεί ότι οι εμπορικές πληροφορίες, 
όπως όροι πληρωμής, κατάλογοι, διαθεσιμότητα υλικών και άλλες 
πληροφορίες , είναι διαφορετικές για κάθε προμηθευτή και έτσι το σύστημα 
παρέχει ένα διαφορετικό σύνολο πληροφοριών για τον καθέναν από αυτούς. 
Τα  υλικά που μπορούν να διαθέσουν οι προμηθευτές την εκάστοτε στιγμή 
εξαρτώνται και από τις άλλες τους υποχρεώσεις, για αυτό και το σύστημα του  
e-procurement εξετάζει το πρόγραμμά σχεδιασμού απόστολών του κάθε 
προμηθευτή. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τον αγοραστή όπου σύμφωνα 
με τα δικά του προγράμματα αποστολής προϊόντων καθορίζονται οι ανάγκες 
του σε ά ύλες. Ακόμη σχετικά με την αγοράστρια εταιρία οι προσφορές που 
δέχεται από τους προμηθευτές αξιολογούνται με την βοήθεια διαφόρων 
μεθοδολογιών που βασίζονται κυρίως στο κόστος και στην απόδοση αυτών. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύστημα παρέχει υπηρεσίες για τον εντοπισμό 
παραγγελιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Έτσι ο προμηθευτής ενημερώνει το 
σύστημα για την εξέλιξη της παραγγελίας είτε εισάγοντας ο ίδιος τα στοιχεία, 
είτε αυτά εισάγονται αυτόματα με αποτέλεσμα ο αγοραστής να είναι ενήμερος 
για το που βρίσκεται η παραγγελία του.  Το εργαλείο αυτό είναι πολύ χρήσιμο 
στην περίπτωση καθυστερήσεων τις οποίες τώρα μπορεί να γνωρίζει εκ των 
προτέρων ο αγοραστής και να προσαρμόζει το πρόγραμμά του έγκαιρα. 
Τέλος άλλο ένα χρήσιμο εργαλείο που προσφέρει το σύστημα είναι να 
υπολογίζει την μείωση στο κόστος που έχουμε πετύχει με τις διάφορες 
αποφάσεις που έχουμε πάρει κατά την διαδικασία του εφοδιασμού.  
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Στο σχήμα 2.5 φαίνεται πως το σύστημα μπορεί να ενωθεί με τα 

διάφορα κανάλια προμηθευτών. 
 

Σύστημα          
e-PROCUREMENT

Ηλεκτρονική 
αγορα ERP 

Τμήμα 1 

ERP 
Τμήμα 2 

ERP 
Τμήμα 3 

ERP 
Προμηθευτής 2

ERP 
Προμηθευτής 1 

 
   

Σχήμα 2.5.Ενοποίηση του συστήματος e-procurement με τα κανάλια των 
προμηθευτών 

 
 
 
 
 
 
2.3 Υιοθέτηση του e-procurement   
 

Η επιτυχής υιοθέτηση ενός e-Procurement συστήματος είναι μία 
σύνθετη διαδικασία. Απαιτεί λεπτομερή ανάλυση των τωρινών διαδικασιών, 
ενοποίηση με τα υπόλοιπα χρησιμοποιούμενα συστήματα και αλλαγή στη 
διοίκηση. Εν συντομία προτείνονται (Chang Y. et all 2004, Hayes 2002, 
Aisbett J. et all 2005,Aberdeen Group 2005) τα εξής βήματα για την υιοθέτηση 
του  e-Procurement: 

• Αποτύπωση των στρατηγικών στόχων, λειτουργιών της εταιρίας και 
αλλών παραμέτρων  που σχετίζονται με αυτήν, με στόχο την επιλογή του 
καταλληλότερου συστήματος e-Procurement που να ανταποκρίνεται στις 
εκάστοτε ανάγκες και ικανότητες αυτής. 
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•  Ανάλυση της σημερινής διαδικασίας: πώς τα αγαθά και οι υπηρεσίες 
αγοράζονται σήμερα και πως τα διάφορα τμήματα / οργανισμοί αλληλε-
πιδρούν μεταξύ τους. 

• Συλλογή των απαιτήσεων: συλλογή των απαιτήσεων. 
• Συγχρονισμός των πληροφοριών και των διαδικασιών με αυτές των 
προμηθευτών. 

• Σχεδιασμός των λειτουργιών του λογισμικού και της τωρινής διαδικασίας: 
απόφαση για το ποιες διαδικασίες πρέπει να τροποποιηθούν και ποιες 
να εξαλειφθούν στην εφαρμογή του e-Procurement. 

• Καθορισμός  μεγεθών για την μέτρηση της απόδοσης του συστήματος 
και συλλογή τωρινών μεγεθών για την σύγκριση. 

 
 
Επιλογή  πάροχου του συστήματος  
 
Στην επιλογή e-procurement συστήματος το μεγαλύτερο λάθος  που 

κάνουν οι περισσότερες εταιρίες είναι στον υπολογισμό του κόστους του 
συστήματος. Υπολογίζουν το κόστος του λογισμικού χωρίς να συμπεριλάβουν 
τα έξοδα για την εκπαίδευση των χρηστών, τις αναβαθμίσεις την εμπλοκή των 
προμηθευτών στο σύστημα. Για την επιτυχή μετάβασή από τον κλασικό 
τρόπο εφοδιασμού στο e-procurement, ο παροχέας  του συστήματος πρέπει 
να επιλεγεί βάση της ικανότητας του όχι μόνο να προμηθεύσει την εταιρία με 
το κατάλληλο λογισμικό αλλά την ικανότητα του  να ενοποιήσει το σύστημα 
της εταιρίας με τα υπόλοιπα συστήματα, όπως ERP και σύστημα οργάνωσης 
εφοδιαστικής αλυσίδας  (SCM). Πολλές φορές για τη διαδικασία ενοποίησης 
απαιτείται να γίνουν πολλές κωδικοποιήσεις. Οι Gebauer και Seveg (2000) 
διακρίνανε 7 παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία του παροχέα 
συστήματος (και άρα 7 κριτήρια για την επιλογή του) : καλή σύνδεση με τους 
προμηθευτές, ασφάλεια, ανταπόκριση, εκπλήρωση των λειτουργικών 
απαιτήσεων, ικανοποιητική οργάνωση, ικανότητα για ανάπτυξη και 
στρατηγικές συμμαχίες. 
 
 
 
2.4 Εργαλεία μέτρησης επιστροφής κέρδους από την  
επένδυση, ROI 
 
 
 Ο δείκτης ROI χρησιμοποιείται ευρέος για την εύρεση του κόστους και 
του κέρδους που θα αποφέρει μια επένδυση σε τεχνολογία στην επιχείρηση 
(Merrill 2001, Franklin 2002, Plumtree 2002)  . Ακόμη και αν η επιχείρηση 
εγκαταστήσει ένα τελευταίας τεχνολογίας σύστημα e-Procurement είναι 
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σημαντικό να υπάρχει κάποιος δείκτης που θα μετράει την απόδοση και την 
αποτελεσματικότητα του. Στο παρελθόν η εύρεση του ROI γινότανε με το χέρι. 
Παρακάτω (Πίνακας 2.5) παρουσιάζονται οι πληροφορίες που χρειάζονται για 
τον υπολογισμό του από ένα σύστημα που αλληλεπιδρά με αυτό του e-
Procurement. Η πλατφόρμα για τον υπολογισμό του βασίζεται στην 
οικονομική δομή της εταιρίας.  
 
Μεταβλητές της 
εξίσωσης  

Παράδειγμα 

Πωλήσεις  Συνολικές πωλήσεις ανά προϊόν,εκπτώσεις,τιμή 
πώλησης  

Κόστος αγαθών που 
έχουν πουληθεί 

Ά ύλες,άμεσο κόστος εργασίας,έμμεσο κόστος 
εργασίας, ρευστοποιήσεις μειώσεις κεφαλαίου, 
προμήθειες εργοστασίου, προμήθειες σε 
εξοπλίσμο,αναβαθμίσεις μηχανημάτων,συντήρηση και 
επιδιόρθωση κτιριακών εγκαταστάσεων,χρήση,άλλα 
έξοδα παραγωγής. 

Έξοδα πωλήσεων 
και διέυθυνσης  

Μισθοί,χρεώσεις από υπηρεσίες πωλήσεων,έξοδα 
μεταφοράς, ταξίδια και διασκέδαση,ρευστοποιήσεις 
μειώσεις κεφαλαίου, τηλεπικοινωνίες. 

Έξοδα έρευνας  Μισθοί,εξοπλισμός εργοστασίου,ρευστοποιήσεις 
μειώσεις κεφαλαίου, και άλλα. 

Περιουσιακά 
στοιχεία 

Μετρητά, απαιτήσεις από τρίτους, αποθήκη (ά 
ύλες,έτοιμα προϊόντα),ακίνητα. 

 
Πίνακας 2.5. Πληροφορίες που χρειάζονται για τον υπολογισμό του ROI 

 
( Chang Y., Markatsoris H. and Richards H., 2004) 

 
 
 Για να υπολογιστεί το ROI οι πληροφορίες αποσπώνται από το   ERP 
σύστημα. Ο τύπος υπολογισμού είναι απλός και χρησιμοποιεί τρεις τιμές: 
κέρδη, έξοδα και περιουσιακά στοιχεία 
  Κέρδος (Έσοδα-Έξοδα) 
                           ROI =       Περιουσιακά Στοιχεία 

 
 

όπου έξοδα = (έξοδα προϊόντων που έχουν πουληθεί + έξοδα πωλήσεων και 
διεύθυνσης + έξοδα έρευνας) και όπου έσοδα = ( τιμή πώλησης x συνολικές 
πωλήσεις). 
 Όπως φαίνεται από την παραπάνω εξίσωση για να αυξηθεί το  ROI η 
εταιρία θα πρέπει: (1) να μειώσει τα έξοδα και τα περιουσιακά της στοιχεία και 
(2) να αυξήσει τα έσοδα. Για να μειώσει η εταιρία τα περιουσιακά της στοιχεία 
θα πρέπει να μειώσει τον αριθμό των έτοιμων προϊόντων και των ά υλών που 
έχει στην αποθήκη της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο

 
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ E-PROCUREMENT ΣΤΟΥΣ 

ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ 
 

Στο τμήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας 
που πραγματοποιήθηκε από την European Commission (e-business w@tch)  
το 2006. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις 14.081 
ατόμων που κατέχουν υψηλές  θέσεις σε εταιρίες  από 29 Ευρωπαϊκές χώρες 
που ανήκουν σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους. Χρησιμοποιήθηκε 
αυτή  η έρευνα γιατί  θεωρήθηκε η πιο ολοκληρωμένη καθώς το δείγμα που 
χρησιμοποίησε είναι μεγάλο, είναι πρόσφατη, καλύπτει μεγάλο φάσμα 
ερωτημάτων σχετικά με τις διάφορες λειτουργίες του e-business, δίνει στοιχεία 
για πολλές χώρες και για τους περισσότερους κλάδους. Αρκετά από τα 
σχήματα που ακολουθούν έχουν δημιουργηθεί με στοιχεία που πάρθηκαν 
από αυτή την έρευνα.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υιοθέτηση του e-procurement είναι η 
σύνδεση στο διαδίκτυο.  Στο Σχήμα 3.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η 
χρήση του Ιnternet ανά κλάδο καθώς και ο τύπος σύνδεσης.  

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ,%

72

72

84

87

87

72

72

88

85

20

23

23

15

12

13

22

21

12

15

76

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΛ.ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΚΛ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΚΛ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΛ. ΝΑΥΠΗΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

ΚΛ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΛ.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ

DSL ΣΥΝΔΕΣΗ, κ.α.
ΑΠΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ,ISDN  

Σχήμα 3.1. 
European Commission, e-business w@tch, 2006 
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Βλέπουμε σχεδόν το 95% του κατασκευαστικού κλάδου έχει πρόσβαση 

στο διαδίκτυο ποσοστό όμως μικρότερο από αυτό άλλων κλάδων. 
  

Στο Σχήμα 3.2 παρουσιάζονται οι εταιρίες ανά κλάδο που 
χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες internet και πληροφορικής στη διαδικασία 
εφοδιασμού, είτε για την επιλογή προμηθευτή, είτε για την ίδια την διαδικασία.  

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ICT ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ,%
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Σχήμα 3.2. 

European Commission, e-business w@tch, 2006 
 

Γενικά τα ποσοστά είναι μικρά για όλους τους κλάδους. Ο 
κατασκευαστικός κλάδος υστερεί στην χρήση τέτοιων συστημάτων συγκριτικά 
με τους υπόλοιπους κλάδους καθώς έχει την δεύτερη θέση από το τέλος όσον 
αφορά την χρήση πληροφοριακών συστημάτων για την διαδικασία 
εφοδιασμού.  

Η σύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων μιας επιχείρησης με αυτά 
των προμηθευτών της είναι απαραίτητη για να μπορέσουν να γίνουν 
ολοκληρωμένες συναλλαγές μεταξύ τους με ηλεκτρονικό τρόπο. Στο σχήμα 
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3.3 φαίνονται τα ποσοστά των εταιριών ανά κλάδο των οποίων τα 
πληροφοριακά συστήματα συνδέονται με αυτά των προμηθευτών τους. 

 
.  
 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΤΑ ICT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΑΥΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΟΥΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ,%
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Σχήμα 3.3. 

European Commission, e-business w@tch, 2006 
 

Τα  ποσοστά είναι μικρά για όλους τους κλάδους και ακόμη 
περισσότερο για τον κατασκευαστικό όπου το ποσοστό μόλις αγγίζει το 8% . 
 

 Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εταιρίες ανά κλάδο που 
χρησιμοποιούν συστήματα οργάνωσης εφοδιαστικής αλυσίδας.  
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ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ SCM ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ,%
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Σχήμα 3.4. 

European Commission, e-business w@tch, 2006 
 

Ο κατασκευαστικός κλάδος χρησιμοποιεί τέτοια συστήματα σε 
ποσοστό ίσο με το μέσο ποσοστό όλων των κλάδων.  

 
Στο, σχήμα (3.5), απεικονίζονται τα ποσοστά των εταιριών ανά κλάδο 

που δίνουν τις παραγγελίες τους στους προμηθευτές τους μέσω internet.  
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ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟΥΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ INTERNET ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ,%
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΕΣΩ INTERNET ≤ 5% TOY ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΕΣΩ INTERNET > 5% TOY ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
 

Σχήμα 3.5. 
 

European Commission, e-business w@tch, 2006 
 
Βλέπουμε ότι ο κατασκευαστικός κλάδος κατέχει από τα χαμηλότερα 

ποσοστά. Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από όσο φαίνεται μιας και 
σύμφωνα με την υπόδειξη το 33% ενός ποσοστού μικρότερο του 5% των 
συνολικών παραγγελιών πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου.  

Τέλος στο σχήμα 3.6, παρουσιάζεται η συχνότητα της εκπαίδευσης του 
προσωπικού πάνω στις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφόρησης 
γενικά, ανά κλάδο. 
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  ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ICT) 

ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ,%
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Σχήμα 3.6. 

European Commission, e-business w@tch, 2006 
 

 
 

 Βλέπουμε ότι αυτή δεν είναι και τόσο συχνή συγκριτικά με άλλους 
κλάδους ‘οπως αυτός της υγείας και της τεχνολογίας. 

 Η εικόνα που παίρνουμε από τα διαγράμματα δεν προκαλεί έκπληξη 
μιας και όπως θα περίμενε κανείς οι κλάδοι τηλεπικοινωνίας, τεχνολογίας και 
ηλεκτρονικών είναι οι πρωτοπόροι όσον αφορά την υιοθέτηση νέων 
τεχνολογιών  στις λειτουργικές διαδικασίες τους. Ο κατασκευαστικός κλάδος 
διατηρεί όπως είναι γνωστό, κρατά μια επιφυλακτική στάση όσον αφορά την 
υιοθέτηση τους κάτι που φαίνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας.. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  
 

ΤΟ E-PROCUREMENT ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 
 

 

 Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας από τους σημαντικότερους 
επιχειρηματικούς κλάδους στην Ελλάδα. Έχει φτάσει να συμμετέχει μέχρι και 
20% στην διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας ενώ στις περισσότερες 
ανεπτυγμένες χώρες το ποσοστό κυμαίνεται στο 12%. Οι κατασκευές 
θεωρούνται νευραλγικός κλάδος της ΕΕ, όσον αφορά και τη δημιουργία νέων 
θέσεων απασχόλησης. Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι κάθε νέα θέση 
απασχόλησης στον κλάδο δημιουργεί άλλες δύο θέσεις απασχόλησης, σε 
συσχετιζόμενους με αυτόν άλλους κλάδους ή τομείς της οικονομίας. Σχετική 
Μελέτη που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα για λογαριασμό της ΕΕ (1998) 
τεκμηρίωσε ότι οι 10 εκ. απασχολούμενοι στον κλάδο, έχουν ως  αποτέλεσμα 
την απασχόληση 5 εκ. ατόμων ακόμη στη βιομηχανία δομικών υλικών 
(σίδηρος-χάλυβας, λατομεία, προϊόντα αλουμινίου, τσιμεντο-βιομηχανία, 
έτοιμο σκυρόδεμα,  προϊόντα ξύλου, κλπ) και 15,5 εκ. ακόμη ατόμων σε 
θέσεις απασχόλησης σε άλλους συναφείς με τον κλάδο τομείς εμπορίας και 
παροχής υπηρεσιών (εμπόριο δομικών υλικών, μεταφορές και λοιπές 
υπηρεσίες). Μπορεί λοιπόν να τεκμηριωθεί ότι από τις εξελίξεις στον κλάδο 
στην ΕΕ εξαρτώνται έμμεσα ή άμεσα  περίπου 30,5 εκ.  άτομα (Τράπεζα 
Πληροφοριών ΤΕΕ). Η έρευνα είναι παλιά ( 1998) οπότε αντιλαμβανόμαστε 
ότι τα νούμερα αυτά είναι πολύ μεγαλύτερα σήμερα. 

Καταλαβαίνουμε λοιπόν από αυτά τα μεγέθη ότι αύξηση στην 
παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα του κλάδου θα έχει θετικές 
επιπτώσεις και στην εθνική οικονομία. Έτσι ο κατασκευαστικός κλάδος 
προσπαθεί με τη υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών να φέρει θετικά 
αποτελέσματα διαμορφώνοντας της λειτουργίες του ανάλογα, από τον 
σχεδιασμό των έργων μέχρι την οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας και το 
project management. Παρόλα αυτά υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 
παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την υιοθέτηση των 
τεχνολογιών αυτών από τον κλάδο, παράγοντες  που αφορούν την 
τεχνολόγια, το ανθρώπινο δυναμικό, την κουλτούρα καθώς και οικονομικοί 
παράγοντες.   

Όταν λέμε θέματα τεχνολογίας συνήθως αυτά έχουν να κάνουν με 
αυτήν κάθε αυτή την λειτουργία των συστημάτων, όπως συχνότητα 
αναβαθμίσεων, συμβατότητα με τις ήδη χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες, 
ασφάλεια, λογισμικό και hardware, αξιοπιστία κ.α. Θέματα που έχουν να 
κάνουν με το ανθρώπινο δυναμικό είναι η έλλειψη γνώσεων, έλλειψη 
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εμπιστοσύνης και φόβος για τις νέες τεχνολογίες καθώς και κακή διοίκηση, 
ενώ αυτά που αφορούν οικονομικά είναι κυρίως το αρχικό κόστος υιοθέτησης 
αυτών των συστημάτων καθώς και η μεγάλη διάρκεια επιστροφής της 
επένδυσης. Τέλος προβλήματα που έχουν να κάνουν με την κουλτούρα  
αφορούν την συντηρητική στάση ως προς την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών 
που αποτελεί και χαρακτηριστικό του κλάδου. Αυτά τα προβλήματα πρέπει να 
ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά την υιοθέτηση   e-business εφαρμογών από 
τον κλάδο. 

Πολλές εταιρίες του κλάδου είναι στην πραγματικότητα ανοιχτές στις 
νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφόρησης και πρόθυμες να 
υιοθετήσουν συστήματα όπως το e-procurement. Παρόλα αυτά έχουν αργήσει 
να περάσουν στην πράξη και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι 
ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμένες αποκλειστικά για τον κλάδο είναι λίγες 
και παρουσιάσθηκαν πρόσφατα. Παράλληλα η υιοθέτηση του e-procurement 
δεν μπορεί να φέρει αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον.  

Χαρακτηριστικά του κλάδου όπως πολυκερματισμός και ειδικές 
οργανωτικές δομές, καθιστούν αναγκαία την εξεύρεση e-business εφαρμογών 
που θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα και θα μειώσουν το κόστος. Οι e-
business εφαρμογές προσφέρουν τις μεγαλύτερες βελτιώσεις σε έναν κλάδο 
όσο τα προϊόντα αυτού είναι πιο εύκολο να τυποποιηθούν, να τροποποιηθούν 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη και να συναθροιστούν (Schneider G. 
P,2003). Αυτή η περιγραφή δεν ταιριάζει στον κλάδο έτσι κατά την υιοθέτηση 
των διάφορων e εφαρμογών αναμένεται να συναντούμε εμπόδια και 
προκλήσεις. 

Για να κερδίσουμε τα πλεονεκτήματα που υπόσχονται τα συστήματα e-
procurement απαιτούνται νέα τεχνολογικά μοντέλα  και νέες επιχειρηματικές 
στρατηγικές για να ξεπεραστούν τα εμπόδια κατά την εφαρμογή του. 
Παρακάτω θα προχωρήσουμε σε μία έρευνα του σημερινού επιπέδου 
υιοθέτησης του e-procurement από τον κλάδο, θα καταγράψουμε τα εμπόδια 
και τις προκλήσεις στην εφαρμογή του και θα προτείνουμε λύσεις που θα 
βοηθήσουν  στην εφαρμογή του. 
 
4.1 Χαρακτηριστικά του κλάδου 
 

Ο κατασκευαστικός κλάδος χαρακτηρίζεται ως κλάδος ετερογενής και 
κατακερματισμένος, με άμεση εξάρτηση από διαφορετικές κατηγορίες 
επαγγελμάτων ( Niu Ya et al., 2005, Rankin J., Chen Y., 2006, Τράπεζα 
Πληροφοριών ΤΕΕ). Απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων των 
οποίων το μέγεθος κυμαίνεται από πολύ μεγάλες εταιρίες μέχρι πολύ μικρές 
τοπικές επιχειρήσεις με διαφορετικό αντικείμενο και ενδιαφέρον (Luening 
2000) . Στις  διαφορές δραστηριότητες του κλάδου εμπλέκεται ένας μεγάλος 
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αριθμός ανθρώπων όπως οικοπεδούχοι, ιδιοκτήτες, μηχανικοί, προμηθευτές, 
εργολάβοι, κατασκευαστές και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών (AWM 2002, 
Goodman and Chinowsky 1996, Pheng and Meng 1997). Οι διαδικασίες είναι 
και αυτές κερματισμένες λόγω τις συμμετοχής πολλών διαφορετικών 
προσώπων στα πολλά και διαφορετικά στάδια της κατασκευής (προκήρυξη, 
σχεδιασμός, ανάληψη, κατασκευή και λειτουργία) καθώς και λόγω της  
χρήσης  πολλών και διαφορετικών εξειδικευμένων εξοπλισμών (δομικός, 
μηχανικός, ηλεκτρολογικός κ.α.) για την δημιουργία του τελικού προϊόντος 
(Howard, H. et al. ,1989). Λόγω του μεγάλου αριθμού των εμπλεκομένων 
μελών, της περιπλοκότητας του αντικειμένου και του σύντομου χρόνου 
εκτέλεσης ο όγκος των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μεταξύ των 
συμμετεχόντων είναι πολύ μεγάλος και ακολουθεί περίπλοκα μονοπάτια. Η 
οργάνωση λοιπόν, αυτού του όγκου των πληροφοριών θα βελτιώσει 
σημαντικά την παραγωγικότητα του κλάδου. Απαιτούνται άρα πιο εξελιγμένες 
μέθοδοι οργάνωσης πληροφοριών καθώς και εξειδικευμένες και καινοτόμες e-
business εφαρμογές (Industry Canada,2001). 

Ένα  άλλο χαρακτηριστικό του κλάδου είναι η συντηρητική του στάση 
στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών (Issa R.R.A. Flood I. Caglasin G 2002, 
Paulson, BC 1995, Lin Chao and Goh Bee Hua, 2002). Ο κατασκευαστικός 
κλάδος είναι κλάδος υψηλού ρίσκου, οι επιχειρήσεις αυτού βασίζονται 
περισσότερο στην αξιοπιστία και στην εμπιστοσύνη παρά στην κοστολόγηση. 
Οι διαπροσωπικές σχέσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες του κλάδου. Κάθε νέα τεχνολογική εφαρμογή υιοθετείται μόνο 
αν τα αποτελέσματα της αποδεδειγμένα διασφαλίζουν αυτές τις σχέσεις. 
 Η δομή του κλάδου είναι επίσης πολύ εξειδικευμένη με τις μικρές και 
μεσαίου μεγέθους εταιρίες, με πέντε ή και λιγότερους υπαλλήλους, να παίζουν 
σημαντικό ρόλο στους γενικούς δείκτες του κλάδου. Οι μικρού και μεσαίου 
μεγέθους επιχειρήσεις του κλάδου  θα καλωσορίσουν νέες καινοτόμες 
εφαρμογές αν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή τους γίνονται άμεσα ορατά 
από τις δίκες τους επιχειρήσεις ή αν αυτές βοηθούν στην εξάπλωση των 
δραστηριοτήτων τους. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να διαθέσουν μεγάλο 
κεφάλαιο στην υιοθέτηση  e-business εφαρμογών και δε θα επενδύσουν σε 
μεγάλα και περίπλοκα τεχνολογικά συστήματα. Έτσι είναι βασικό για αυτές να 
έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους μηχανισμούς ξοδεύοντας λιγότερα χρήματα. 

Άλλη μία ιδιαιτερότητα του κλάδου αφορά το προϊόν που παράγεται το 
οποίο δε μεταφέρεται, αλλά προσαρμόζεται σε πλήθος χρήσεων.  Αποτελεί 
βασική υποδομή για τη διαβίωση, την εργασία, την παραγωγή, τις μεταφορές 
και τις υπηρεσίες. Κατά συνέπεια η συμβολή του κλάδου στη συνολική και 
εύρυθμη ανάπτυξη μιας οικονομίας είναι  καθοριστική (Τράπεζα Πληροφοριών 
ΤΕΕ).  

Επίσης  οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε μηχανολογικό 
εξοπλισμό έχουν ταχύτερη απαξίωση, από ότι συνηθίζεται σε άλλους κλάδους 
και έντονα αντικυκλικό χαρακτήρα, καθώς συνδέονται άμεσα με την 
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οικονομική συγκυρία και επηρεάζονται από τις εποχιακές κλιματικές 
διακυμάνσεις. Η ένταση της επενδυτικής δραστηριότητας αποτελεί βασικό 
άξονα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του κλάδου(Τράπεζα Πληροφοριών 
ΤΕΕ,  Kajewski and Tilley 2003). 

Ως  κλάδος χαρακτηρίζεται από ένταση στην εργασία, με υψηλή 
κινητικότητα στην απασχόληση και αυξανόμενη ανάγκη για νέες 
επαγγελματικές δεξιότητες, εξαιτίας της συνεχούς εξέλιξης της τεχνολογίας.   
 Τέλος, κάτι ακόμα που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι οι συμμετέχοντες 
του κλάδου δεν είναι συνηθισμένοι να μοιράζονται πληροφορίες με άλλους για 
να διασφαλίσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα (Paulson, BC, 1995). 
 
 
4.2 Διαδικασίες εφοδιασμού  
 
 

Για να προχωρήσουμε στην διαδικασία εφαρμογής του e-procurement 
πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε και να αποτυπώσουμε  τα στάδια της 
διαδικασίας εφοδιασμού. 
 Ο τυπικός κύκλος παραγωγής ενός κατασκευαστικού έργου 
περιλαμβάνει τα εξής στάδια: προκήρυξη, προσχέδια, σχέδια, ανάληψη, 
τελικά σχέδια και κατασκευή. Με τον όρο procurement στον κλάδο κατά κύριο 
λόγο εννοούμε την διαδικασία προκήρυξης έργου, υποβολής προσφορών για 
αυτό από τις διαφορές κατασκευαστικές εταιρίες και τελικά ανάληψης του 
έργου από μια εξ αυτών ( Ramboll management 2006, Robert Eadie et al., 
2006, Rankin J., Chen Y., 2006). Επίσης ο όρος εφαρμόζεται και για να 
περιγράψει τις διαδικασίες εφοδιασμού των εταιριών σε υλικά και υπηρεσίες 
από τους προμηθευτές αυτών. 
 Όταν η δημοπράτηση ενός δημόσιου έργου γίνεται με ηλεκτρονικό 
τρόπο τα βήματα που ακολουθούνται από τους συμμετέχοντες σε αυτήν είναι 
τα ίδια με αυτά της παραδοσιακής διαδικασίας απλά οι εσωτερικές λειτουργίες 
είναι κάπως διαφορετικές ( Minoru Kamoto , 2004, Canadian Construction 
Association 2003,). Για παράδειγμα σήμερα ο ιδιοκτήτης ή το κράτος θα 
προκύρησε το έργο τοποθετώντας μία ανακοίνωση σε κάποια εφημερίδα, 
τεχνικό περιοδικό ή σε κάποιο άλλο μέσο ενώ στα πλαίσια του e-procurement 
η ανακοίνωση γίνεται στην ιστοσελίδα του ιδιοκτήτη ή σε κάποια κρατική 
ιστοσελίδα. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να δοθούν και περισσότερες 
πληροφορίες για τις τεχνικές απαιτήσεις του έργου. Το επόμενο βήμα διαφέρει 
ανάλογα με το αν το έργο που προκηρύσεται είναι ιδιωτικό ή δημόσιο. Στην 
περίπτωση που το έργο είναι ιδιωτικό τα πράγματα είναι πιο εύκολα καθώς  
τα απαιτούμενα έγγραφα για τη συμμετοχή στη δημοπράτηση είναι αισθητά 
λιγότερα. Τα έγγραφα αυτά παρέχονται από τον ιδιοκτήτη και με την σημερινή 
διαδικασία απαιτείται ένας μεγάλος όγκος εργασίας για την συγκέντρωση και 

 40



συμπλήρωσή τους. Όταν η διαδικασία γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο τα 
έγγραφα αυτά μπορούν να φορτώνονται στην ιστοσελίδα και να 
συμπληρώνονται από τους ενδιαφερόμενους  on line. Στην περίπτωση που το 
έργο είναι δημόσιο τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα απαιτείται μεγάλος 
αριθμός εγγράφων και από διαφορετικές υπηρεσίες. Εδώ επίσης τίθεται και  
το θέμα πιστοποίησης της εγκυρότητας των εγγράφων αυτών κάτι που ακόμα 
δεν μπορεί να διασφαλιστεί ηλεκτρονικά. Πάντως ένα τμήμα των εγγράφων 
αυτών μπορεί συμπληρωθεί μέσω του διαδικτύου κάτι που  αποτελεί 
σημαντική διευκόλυνση για τους συμμετέχοντες. 
 Η διαδικασία σύνδεσης των εμπλεκόμενων μελών είναι ιδιαίτερα 
πολύπλοκη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τόσο ο αριθμός των ανθρώπων 
που συμμετέχουν αλλά και των πληροφοριών που ανταλλάσσονται είναι πολύ 
μεγάλος και ο χρόνος σύντομος. Στην  ετοιμασία των οικονομοτεχνικών 
προσφορών συμμετέχουν πολλές και διαφορετικές ειδικότητες ανθρώπων, 
ενώ όπως είδαμε παραπάνω πολλά είναι και τα υπόλοιπα συνοδευτικά 
έγγραφα. Αυτό έχει να κάνει με την πολυπλοκότητα του ίδιου του προϊόντος 
του κατασκευαστικού κλάδου.  

Ειδικά  στην Ελλάδα η παραπάνω διαδικασία είναι ακόμη πιο 
περίπλοκη. Για την συμμετοχή μίας κατασκευαστικής εταιρίας σε 
δημοπράτηση ενός τεχνικού έργου απαιτούνται: ΦΕΚ εταιρίας, καταστατικό, 
ασφαλιστικές ενημερότητες για κάθε άλλο έργο που έχει εν ενεργεία και στο 
όνομα του κάθε ιδιοκτήτη και οικοπεδούχου, πτυχία, έγγραφο μη πτώχευσης 
από το πρωτοδικείο, υπεύθυνες δηλώσεις, εγγυητικές επιστολές από 
τράπεζα, οικονομοτεχνική προσφορά, ενώ μπορούν να προστεθούν και άλλα 
ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι με τα 
σημερινά δεδομένα στην Ελλάδα  η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να γίνει ακόμη 
με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες δεν είναι καν σε 
δίκτυο μεταξύ τους οπότε δεν υπάρχει μία κεντρική τράπεζα δεδομένων. 
 
Μοντέλο διαδικασίας procurement 

 
Πολά έιναι τα μοντέλα που έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς για να 

περιγράψουν την διαδικασία procurement ( αλυσίδα εφοδιασμόυ) στον κλάδο 
( London K. And Kenley R. 2000 , London K. And al. 1998 , Taylor J. And 
Bjornsson H. 1999, O’ Brien W.J. and Fischer M.A. 1993) . Εμείς για να 
εξετάσουμε την τωρινή πρακτική procurement στον κατασκευαστικό κλάδο, θα 
δούμε τα βήματα που ακολουθεί μια αντιπροσωπευτική εταιρία μεγάλου 
μεγέθους. Επιλέξαμε μια μεγάλου μεγέθους εταιρία που να αναλαμβάνει τόσο 
έργα ως κύριος κατασκευαστής όσο και έργα ως υπεργολάβος έτσι ώστε να 
έχει μεγάλη εμπειρία στο project management. Μια  τέτοια εταιρία είναι 
εξοικειωμένη με τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και τις πρακτικές του 
procurement και είναι διατεθειμένη να προχωρήσει στην υιοθέτηση του e-
procurement. 
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Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο προσφοράς (tender stage) όπου η 
εταιρία θα αποφασίσει να υποβάλει προσφορά για κάποιο έργο ανάλογα με 
τις εκάστοτε άλλες υποχρεώσεις της και φυσικά ανάλογα με την ικανότητα της. 
Αφού μελετηθούν τα έγγραφα της προσφοράς και γίνει η διασαφήνιση με τον 
πελάτη, η εταιρία αρχίζει να αναζητά πιθανούς υπεργολάβους και 
προμηθευτές. Συνήθως δίνεται προτεραιότητα σε προμηθευτές και 
υπεργολάβους με τους οποίους έχει προηγηθεί καλή συνεργασία (company 
approved list, CAL). Στη συνέχεια γίνεται η αναγγελία για την λήψη 
προσφορών στους υποψηφίους και τους αποστέλλονται τα κατάλληλα 
έγγραφα (request for quotation, RFQ). Αφού  διευκρινιστούν όλες οι 
απαιτήσεις οι συγκεκριμένες προδιαγραφές και τα σχέδια του έργου, γίνεται 
μια προσέγγιση του κόστους του  και υποβάλετε η προσφορά.  

Το λειτουργικό διάγραμμα αυτής της διαδικασίας παρουσιάζεται στο 
Σχήμα 4.1. στο οποίο  αποτυπώνεται η τωρινή κατάσταση στον τρόπο 
εφοδιασμού μιας αντιπροσωπευτικής εταιρίας του κλάδου. 

 

Αποφαση για 
υποβολη 

προσφορας

Δημοπράτηση 
έργου

Ικανότητα της εταιρίας 
Υπάρχουσες δεσμέυσεις 

Διαθέσιμες Ά ύλες 
Πελάτης 

Μελέτη 
εγγράφων 
προσφορά

ς

Εγγραφα 
προσφοράς

Αναζήτηση 
προμηθευτών/
υπεργολάβων

Αποστολη
 RFQ 

Διευκρίνισεις 
σχεδίων/ 

απαιτήσεων

Υποβολή 
προσφοράς 

Λίστα 
προμηθευτών CAL

Απαιτήσεις 
προσφοράς 
Πελάτης 

 

Επιλογή 
υποψηφίων 

Τέλικη 
Προσφορά

Προσφορά 
με τελική τιμή 

Απαιτήσεις 
προσφοράς Πελάτης 

Λίστα προμηθευτών 
CAL 

Απαιτήσεις 
προσφοράς Πελάτης

Λίστα προμηθευτών 
CAL 

Απαιτήσεις 
προσφοράς Πελάτης 

Λίστα προμηθευτών 
CAL 

Απαιτήσεις 
προσφοράς Πελάτης 

 
 
Σχήμα 4.1.Λειτουργικο διάγραμμα διαδικασίας προσφοράς προμηθευτή/υπεργολάβου 
                                                                 (tendering) 
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Στο σχήμα τα κουτάκια μπλε χρώματος αφορούν τα βήματα της 
διαδικασίας, ενώ τα γκρι κουτάκια αναφέρουν τους παράγοντες που πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη στο κάθε στάδιο για την συνέχεια της διαδικασίας. 

Το σύνηθες είναι μία τέτοια εταιρία να δουλεύει παράλληλα πάνω από 
10 έργα, έτσι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα procurement 
που να βοηθάει στην οργάνωση του εφοδιασμού του κάθε έργου. Η βασική 
φιλοσοφία είναι η εξής (Σχήμα 4.2): 

 
 

Αναγγελία των 
απαιτήσεων του 
εργοταξίου 

Απαιτήσεις 
εργοταξίου 

Προϋπολογισμός 
προσφοράς 

Απαιτήσεις προσφοράς 
Εργοτάξιο 
Πελάτης 

HQ έρχεται 
σε επαφή με 
προμηθευτες 

HQ 
αποστέλει 

RFQ 

HQ διαπραγματέυεται 
με το εργοτάξιο για 

την επιλογή 
προμηθευτή/ 
υπεργολάβου 

Διευκρίνισεις
σχεδίων/ 

απαιτήσεων

Παραγγελία 

Επιλεγμένοι 
υποψηφίοι 

Συμφωνία

Τελικός 
προμηθευτής

Παραλαβή 
αγαθών 

Πληρωμή

Προσφορές 

Προϋπολογισμός 
προσφοράς 

Απαιτήσεις προσφοράς
Λίστα προμηθευτών 

CAL 
Πελάτης 

Προϋπολογισμός 
προσφοράς 

Απαιτήσεις προσφοράς 
Λίστα προμηθευτών 

CAL 
Πελάτης 

Προϋπολογισμός 
προσφοράς 

Απαιτήσεις προσφοράς 
Λίστα προμηθευτών CAL

 Εργοτάξιο 
Πελάτης 

Προϋπολογισμός 
προσφοράς 

Απαιτήσεις προσφοράς 
Λίστα προμηθευτών CAL 

 Εργοτάξιο 
Πελάτης 

Προϋπολογισμός 
προσφοράς 

Απαιτήσεις προσφοράς 
Λίστα προμηθευτών 

CAL 
Πελάτης 

Λίστα προμηθευτών CAL
 Εργοτάξιο 
Πελάτης 

Λίστα προμηθευτών CAL
Πελάτης 

 
 

Σχήμα 4.2.Λειτουργικο διάγραμμα διαδικασίας procurement στάδιο συμφωνίας 
 
 Από  το κάθε έργο αποστέλλονται οι απαιτήσεις για υλικά στο 

υπεύθυνο για τον εφοδιασμό κεντρικό τμήμα της εταιρίας  (HQ). Εκεί 
συγκεντρώνονται οι απαιτήσεις από κάθε έργο και  το τμήμα ζητά να του 

 43



γίνουν προσφορές, συνήθως από προμηθευτές που είναι ήδη στην 
εγκεκριμένη λίστα CAL. Οι τιμές συγκρίνονται και διαπραγματεύονται πριν 
καταλήξουν σε συμφωνία. Όταν η συμφωνία κλείσει με τον εκάστοτε 
προμηθευτή γίνεται η παραγγελία και ειδοποιείται ο μάνατζερ του έργου. Με 
την παραλαβή των υλικών γίνεται και η πληρωμή στον προμηθευτή από το 
οικονομικό τμήμα της εταιρίας. 

Τα βασικά προβλήματα που παρουσιάζει η διαδικασία που 
περιγράφεται παραπάνω είναι τα έξης (Lin Chao and Goh Bee Hua,2002): 

 
1. Υπάρχουν διαδικασίες που επαναλαμβάνονται, όπως η ανάθεση 

προσφοράς σε κάποιον προμηθευτή, τόσο στο αρχικά στάδιο 
προσφοράς όσο και στο στάδιο της συμφωνίας. Αυτό συμβαίνει λόγω 
της διακύμανσης των τιμών το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από 
την στιγμή που γίνεται η αρχική προσφορά μέχρι την στιγμή που η 
κατασκευάστρια εταιρία αναλαμβάνει το έργο και κλείνει την τελική 
συμφωνία με τον προμηθευτή. 

2. Η εγκεκριμένη λίστα προμηθευτών και υπεργολάβων, η οποία είναι 
στην ουσία μια λίστα αυτών με τους οποίους έχει συνεργαστεί η εταιρία 
στο παρελθόν, παίζει σημαντικό ρόλο στην λήψη της  απόφασης  για 
συνεργασία. Η εταιρία πολλές φορές προσκολλάται σε αυτήν χωρίς να 
αναζήτα καινούργιους προμηθευτές και πιθανόν χάνει καλύτερες 
προσφορές. 

3. Το κάθε εργοτάξιο παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή του κατάλληλου 
προμηθευτή/υπεργολάβου μετά από διαπραγματεύσεις με το κεντρικό 
τμήμα με αποτέλεσμα η διαδικασία να διαρκεί ακόμη περισσότερο. 

4. Πολύς χρόνος καταναλώνεται με τηλεφωνήματα, fax , έγγραφα 
προσφορών τα οποία απαιτούν μεγάλη προσοχή στην οργάνωση τους 
για να μην χάνονται και να είναι εύκολα πρόσβαση. 

5. Το κόστος για την φωτοτύπιση, τα fax, και την μεταφορά των 
εγγράφων είναι υψηλό. 

6. Με την τωρινή πρακτική χάνονται ευκαιρίες για συνεργασίες με νέους 
προμηθευτές και υπεργολάβους με πιθανόν καλύτερη ποιότητα ή τιμή, 
λόγω της χρήσης της λίστας προμηθευτών. 

 
 

Μοντέλο διαδικασίας e-procurement  
 
 Βάσει της σημερινής πρακτικής procurement και την εξέλιξη των 
τεχνολογιών επικοινωνίας μια κατασκευαστική εταιρία μπορεί να επωφεληθεί 
τα μέγιστα από το e-procurement όταν διαθέτει ένα σύστημα βάσης 
δεδομένων που να βασίζεται στο διαδίκτυο. Έτσι θα είναι δυνατή η πρόσβαση 
από το κάθε εργοτάξιο και από το κεντρικό τμήμα κάθε στιγμή με αποτέλεσμα 
η ροή των πληροφοριών να είναι συνεχής και ακριβής. Η βάση αυτή, θα 
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περιλαμβάνει και κάθε πληροφορία σχετικά με τον εφοδιασμό όπως 
διευκρινήσεις των απαιτήσεων της προσφοράς  και σχέδια, καθώς και την 
λίστα των εγκεκριμένων προμηθευτών. Στην περίπτωση λοιπόν του e-
procurement μπορεί ο μάνατζερ του κάθε εργοταξίου καθώς και ο μάνατζερ 
του τμήματος εφοδιασμού να έχουν πρόσβαση στην βάση δεδομένων ανά 
πάσα στιγμή, να ελέγχουν την λίστα προμηθευτών, να στέλνουν RFQ στο  e-
procurement portal, να κάνουν διαπραγματέυσεις παραγγελίες και άλλες 
συναλλαγές (Enos 2001). Ακόμη οποιαδήποτε συναλλαγή συμβαίνει 
καταγράφεται από το e-procurement portal και αποστέλλεται στο κεντρικό 
τμήμα της εταιρίας για το αρχείο. Στο σχήμα 4.3 παρουσιάζεται η γενική 
φιλοσοφία του συστήματος.  
 

Βάση Δεδομένων στο 
διαδικτυο 

Εργοτάξιο Κεντρικό Τμήμα 
Προμηθειών  (HQ) 

Πάροχος υπηρεσιών 
 e-procurement/ Portal

Προμηθευτές 

Πρόσβαση μέσω 
της ιστοσελίδας της 

εταιρίας 

Πρόσβαση μέσω της 
ιστοσελίδας της 

εταιρίας 

Πρόσβαση 
μέλους Πρόσβαση 

μέλους 

 
 
Σχήμα 4.3. Λειτουργικό διάγραμμα μοντέλου e-procurement 

 
 
 
 

Στο σχήμα 4.4 αποτυπώνονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται στην 
περίπτωση του e-procurement στο στάδιο προσφοράς, ενώ στο 4.5 οι 
αντίστοιχες στο στάδιο συμφωνίας.  
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Απόφαση για 
υποβολή 

προσφοράς 

Δημοπράτηση 
έργου

Ικανότητα της εταιρίας 
Διαθέσιμες Ά ύλες 

 Υπάρχουσες 
δεσμεύσεις 
Πελάτης 

Μελέτη 
εγγράφων 
προσφοράς 

Έγγραφα 
προσφοράς 

Αναζήτηση 
προμηθευτών/
υπεργολάβων

Αποστολή
 RFQ 

Διευκρινίσεις
σχεδίων/ 

απαιτήσεων

Υποβολή 
προσφοράς 

Επιλογή 
υποψηφίων

Τελική 
Προσφορά

Προσφορά 
με τελική τιμή

Ικανότητα της εταιρίας 
Διαθέσιμες Ά ύλες 

 Υπάρχουσες 
δεσμεύσεις 

Απαιτήσεις προσφοράς 
Πελάτης 

Ικανότητα της εταιρίας 
Διαθέσιμες Ά ύλες 

 Υπάρχουσες δεσμεύσεις
Απαιτήσεις προσφοράς 
Λίστα προμηθευτών CAL/ 

Διαδίκτυο 
Portal/Ιστοσελίδα με 

προϊόντα/Πληροφορίες 
προμηθευτών 

Πελάτης 

Ικανότητα της εταιρίας 
Διαθέσιμες Ά ύλες 

 Υπάρχουσες δεσμεύσεις
Απαιτήσεις προσφοράς 
Λίστα προμηθευτών CAL/ 

Διαδίκτυο 
Portal/Ιστοσελίδα με 

προϊόντα/Πληροφορίες 
προμηθευτών 

Πελάτης 

Απαιτήσεις προσφοράς 
Λίστα προμηθευτών CAL/ 

Διαδίκτυο 
Portal/Ιστοσελίδα με 

προϊόντα/Πληροφορίες 
προμηθευτών 

Πελάτης 

Απαιτήσεις προσφοράς 
Λίστα προμηθευτών CAL/ 

Διαδίκτυο 
Portal/Ιστοσελίδα με 

προϊόντα/Πληροφορίες 
προμηθευτών 

Πελάτης 

 
 

Σχήμα 4.4.Λειτουργικο διάγραμμα ηλεκτρονικής διαδικασίας προσφοράς 
προμηθευτή/ υπεργολάβου (tendering) 

 
  Βλέπουμε ότι τα βήματα της διαδικασίας παραμένουν τα ίδια τόσο στο 

tender stage όσο και στο  contract stage. Η διαφορά βρίσκεται στους 
παράγοντες που λαμβάνουμε υπόψη σε κάθε βήμα.  Επίσης με το e-
procurement η προσφορά γίνεται μέσω κάποιου portal ενώ και οι 
πληροφορίες για τα προϊόντα και τους προμηθευτές βρίσκονται μέσω 
διαδικτύου.    
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Αναγγελία των 
απαιτήσεων του 
εργοταξίου 

Απαιτήσεις 
εργοταξίου 

Προϋπολογισμος 
προσφοράς  

Απαιτήσεις προσφοράς 
Εργοτάξιο 

Βαση δεδομένων Πελάτης 

HQ έρχεται σε 
επαφή με 

προμηθευτες 
μεσω διαδικτύου 

HQ 
αποστέλει 

e-RFQ 

HQ διαπραγματέυεται με 
το εργοτάξιο μέσω της 
βάσης δεδομένων 

Διευκρίνισεις
σχεδίων/ 

απαιτήσεων 

Παραγγελία 
μέσω 

διαδικτύου 

Επιλεγμένοι υποψηφίοι 

Τελικός 
προμηθευτής

Παραλαβή 
αγαθών 

Πληρωμή 
μέσω 

διαδικτύου 

Προσφορές 
μέσω 

διαδικτύου 

Προϋπολογισμός 
προσφοράς  

Απαιτήσεις προσφοράς 
Πληροφορίες προμηθευτών 
προϊόντων στο διαδίκτυο 

Portal e-
procurement/Διαδίκτυο 

Βάση δεδομένων 
 Πελάτης 

Προϋπολογισμός προσφοράς
Απαιτήσεις προσφοράς 

Πληροφορίες προμηθευτών 
προϊόντων στο διαδίκτυο 
Πληροφορίες στην βάση 
δεδομένων της εταιρίας  

Portal e-
procurement/Διαδίκτυο 

Βάση δεδομένων 
 Πελάτης 

Προϋπολογισμός προσφοράς
Απαιτήσεις προσφοράς 

Πληροφορίες προμηθευτών 
προϊόντων στο διαδίκτυο 
Πληροφορίες στην βάση 
δεδομένων της εταιρίας 

Εργοτάξιο 
Βάση δεδομένων 

 Πελάτης 

Προϋπολογισμός προσφοράς 
Απαιτήσεις προσφοράς 

Πληροφορίες προμηθευτών 
προϊόντων στο διαδίκτυο 
Πληροφορίες στην βάση 
δεδομένων της εταιρίας 

Εργοτάξιο 
Portal e-

procurement/Διαδίκτυο 
Βάση δεδομένων 

 Πελάτης 

Προϋπολογισμός προσφοράς 
Απαιτήσεις προσφοράς 

Πληροφορίες προμηθευτών 
προϊόντων στο διαδίκτυο 
Πληροφορίες στην βάση 
δεδομένων της εταιρίας  

Portal e-
procurement/Διαδίκτυο 

Βάση δεδομένων 
 Πελάτης 

Απαιτήσεις προσφοράς 
Εργοτάξιο 

Βάση δεδομένων 
 Πελάτης 

 

Απαιτήσεις προσφοράς  
Πληροφορίες στην βάση 
δεδομένων της εταιρίας 

Βάση δεδομένων Portal e-
procurement/Διαδίκτυο 

 Πελάτης 

 
 
 

 Σχήμα 4.5.Λειτουργικο διάγραμμα διαδικασίας e-procurement στάδιο συμφωνίας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο

 
ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ E-PROCUREMENT ΚΑΙ ΤΟ  E-BUSINESS 

ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 
 
 Η προσέγγιση της σημερινής κατάστασης όσον αφορά το e-
procurement και τις  e-business εφαρμογές  στον κλάδο, έγινε με την βοήθεια 
διάφορων  ερευνών, (European Commission, e-business w@tch 2006, Zou 
P.X.W., Seo Y., 2006, Veeramani et al U.S.A 2002., IT Construction Forum 
U.K. 2004, Rankin J., Chen Y. 2006, Issa R.R.A. Flood I. Caglasin G 2002, 
Eadie R. Et al.  2006,Forrester 2003, Martin Joe 2003). 
  
 
 
5.1 Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται- Επικοινωνία. 
 

Η επικοινωνία μέσα στον κλάδο μπορεί να ποσοτικοποιηθεί μετά από 
μέτρηση για την χρήση του διαδικτύου και του e-mail, καθώς και από την 
λεπτομερή εξέταση των ιστοσελίδων των εταιριών του κλάδου ανάλογα με τις 
προσφερόμενες λειτουργίες τους. Στο Σχήμα 5.1 αντίστοιχα παρουσιάζεται η 
χρήση broadband σύνδεσης στο διαδίκτυο των εταιριών του κατασκευαστικού 
κλάδου εδώ όμως ανά χώρα.  
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ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ME 
BROADBAND ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΑΝΑ ΧΩΡΑ, %
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ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

EU-10

 
Σχήμα 5.1. 

European Commission, e-business w@tch, 2006 
 

Ανάμεσα στις χώρες βρίσκεται και  η Ελλάδα που όπως βλέπουμε έχει 
ένα από τα μικρότερα ποσοστά στην χρήση broadband internet. Το ποσοστό 
αυτό τείνει να αυξηθεί σημαντικά λόγω σημαντικής μείωσης των τιμών αυτού 
του τύπου συνδέσεων στην χώρα μας τον τελευταίο χρόνο. 

Στην  έρευνα που έγινε  από τους Rankin J., Chen Y. αnd Christian J., 
2006 παρουσιάστηκαν στοιχεία για την λειτουργικότητα των ιστοσελίδων που 
διαθέτουν τα μέλη του κλάδου. Η  έρευνα πραγματοποιήθηκε στον Καναδά 
μέσω διαδικτύου και συμμετείχαν 556 μέλη του κατασκευαστικού κλάδου. 

Οι ιστοσελίδες ταξινομήθηκαν μετά από επίσκεψή τους, βάσει των 
λειτουργιών τους σε 4 τύπους: ανενεργές, στατικές (στις οποίες δίνονται 
πληροφορίες για περαιτέρω επικοινωνία), καταλόγου (στις οποίες δίνονται 
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πληροφορίες για το προϊόν και τις υπηρεσίες) και σε λειτουργικές (είναι 
ενεργές ιστοσελίδες στις οποίες μπορούν να γίνουν προσφορές και 
παραγγελίες). Τα αποτελέσματα από την ταξινόμηση φαίνονται στα σχήματα 
που ακολουθούν.  Στο σχήμα 5.2 φαίνεται η καταγραφή όπως έγινε το 2001 
και στο σχήμα 5.3 η καταγραφή του 2004.  

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, 2001
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ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ

 
Σχήμα 5.2. 

(Rankin J., Chen Y., 2006). 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, 2004
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(ΜΕΣΙΤΕΣ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ

ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ

 
Σχήμα 5.3. 

(Rankin J., Chen Y., 2006). 
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Όπως είναι λογικό στα  διαγράμματα αποτυπώνεται η τάση για αύξηση 
της λειτουργικότητας των ιστοσελίδων. Επίσης παρατηρούμε ότι το 
μεγαλύτερο ποσοστό των λειτουργικών ιστοσελίδων( αυτές στις οποίες 
μπορούν να πραγματοποιούνται και παραγγελίες) ανήκουν στους 
προμηθευτές του κλάδου και ακολουθούν αυτές των εμπορικών συνεργατών, 
μεσίτες κ.λ.π.  

Στο Σχήμα 5.4, παρουσίαζονται τα στοιχεία που αφορούν την 
τεχνολογία που χρησιμοποιείται  για την ανταλλαγή πληροφοριών  που 
προέκυψαν έπειτα από έρευνα των Zou P.X.W., Seo Y., 2006. Η έρευνα αυτή  
πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια ερωτηματολογίων σε 127 μέλη του 
κατασκευαστικού κλάδου στην Αυστραλία. 
 

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ,%
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Σχήμα 5.4. 

 
Βλέπουμε  ότι σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες χρησιμοποιούν e-mail για 

την ανταλλαγή πληροφοριών, ένας σημαντικός αριθμός ένα εσωτερικό ή 
εξωτερικό δίκτυο αλλά υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που 
εξακολουθεί να χρησιμοποιεί για να επικοινωνεί, παράλληλα με άλλες 
τεχνολογίες και απλό ταχυδρομείο fax ή courier. 

Από  ερεύνα που παρουσιάσθηκε από τους Issa R.R.A. Flood I. 
Caglasin G 2002 η όποια πραγματοποιήθηκε στις Η.Π.Α., και στην οποία 
συμετείχαν 91 εταιρίες που βρίσκονται στις 400 πρώτες της χώρας  απο 
αποψη κερδών,  γίνεται η παρακάτω αποτύπωση της τεχνολογίας  που 
χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με τους προμηθευτές Σχήμα 5.5. 
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 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ,%
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Σχήμα 5.5. 

 
 
5.2. Σπουδαιότητα των e- εφαρμογών. 
 

Στον Πίνακα 5.1 φαίνεται η σπουδαιότητα των διαφόρων e- εφαρμογών 
όπως αξιολογείται από τα μέλη του κατασκευαστικού κλάδου, με κλίμακα από 
1 έως 5 όπου 1 θεωρείται το πιο σημαντικό. Ο πίνακας αυτός είναι 
αποτέλεσμα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τους Zou P.X.W., Seo 
Y., 2006. 
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  e εφαρμογές Μ.Ο. 
1 

(%) 
2 

(%) 
 3 

(%) 
4 

(%) 
5 

(%) 

1 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)  1,15 88 10 2 0 0 

2 Σύνδεση στο Διαδίκτυο 1,33 76 20 2 2 0 

3 Αναζήτηση στο Διαδίκτυο 1,82 41 41 12 6 0 

4 Σχεδιασμός στον Υπολογιστή (CAD) 1,83 46 37 10 2 5 

5 Εσωτερικό Δίκτυο ( Intranet) 2,08 39 24 29 5 3 

6 Οργάνωση έργου μέσω Υπολογιστή 2,18 34 29 24 8 5 

7 Πραγματοποίηση Παραγγελιών μέσω Διαδικτύου 2,32 20 46 20 12 2 

8 

Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς/Υποβολή Προσφορών 
μέσω Διαδικτύου 2,37 29 29 24 10 8 

9 Εξωτερικό Δίκτυο ( Extranet) 2,39 22 29 39 7 3 

10 Πληρωμή μέσω διαδικτύου 2,4 24 29 32 10 5 

1= Πολύ σημαντικό, 5= Όχι σημαντικό 
 

Πίνακας 5.1. Χρήση e- εφαρμογών 
(Zou P.X.W., Seo Y., 2006) 

 
Βλέπουμε ότι η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρείται η πιο 

σημαντική εφαρμογή και ακολουθούν η σύνδεσή και η αναζήτηση στο 
διαδίκτυο. Αντίστοιχα όσον αφορά το e-procurement , η πραγματοποίηση 
παραγγελιών μέσω διαδικτύου και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς και υποβολή 
προσφορών δεν θεωρούνται και τόσο σημαντικά σε σχέση με τις υπόλοιπες 
εφαρμογές, καθώς  κατέχουν την θέση 7 και 8. Τέλος την τελευταία θέση 
κατέχει η πληρωμή μέσω διαδικτύου τόσο λόγω της φύσης του κλάδου όσο 
και λόγω της έλλειψης ασφάλειας σε τέτοιου είδους συναλλαγές. 

Ο Kamoto Minoru παρουσίασε στο International Conference on e-
procurement στην Κορέα το 2004 τα εξης στοιχεία για τον κατασκευαστικό 
κλάδο στην Ιαπωνία πάνω στο ίδιο θέμα. 

  e εφαρμογές (%) 

1 Σύνδεση στο Διαδίκτυο 68 

2 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) 65 

3 e- Bidding 54 

4 LAN  53 

5 Εσωτερικό Δίκτυο ( Intranet) 50 

6 Οργάνωση έργου μέσω Υπολογιστή 5 
Πίνακας 5.2 .Χρήση e- εφαρμογών 
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Τέλος από  την ερεύνα που παρουσιάσθηκε από τους Issa R.R.A. 
Flood I. Caglasin G 2002,   γίνεται η παρακάτω αποτύπωση, με σειρά 
συχνότητας, της χρήσης e-business εφαρμογών από τις εταιρίες του κλάδου. 

 

  e εφαρμογές (%) 

1 Project management  70 

2 Extranet/ Intranet 65 

3 Internet 60 

4 Project collaboration 50 

5 e- procurement 40 

6 CRM 30 

7 ERP 25 

8 Supply chain management 25 
Πίνακας 5.3 .Χρήση e- εφαρμογών 

Στην Αμερική η χρήση του Project management και των εσωτερικών 
και εξωτερικών δικτύων είναι πιο διαδεδομένη στον κλάδο, ακόμη και από 
αυτή του Internet. 
 
5.3. E - procurement 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί, Σχήμα 5.6, βλέπουμε σε τι ποσοστά 
εταιρίες του κλάδου διαθέτουν πληροφοριακά συστήματα συνδεδεμένα με 
αυτά των προμηθευτών τους . Τα στοιχεία δίνονται ανα χώρα.  
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ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΥ TA ICT 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΩΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΟΥΣ ANA ΧΩΡΑ,%
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Σχήμα 5.6. 

European Commission, e-business w@tch, 2006 
 

 Με  έκπληξη διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό των ελληνικών εταιριών 
των οποίων τα πληροφοριακά συστήματα συνδέονται με αυτά των 
προμηθευτών τους είναι ίδιο με αυτό της Ευρώπης των 10 (Τσεχία, Γερμανία, 
Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Πολωνία, Φιλανδία και Αγγλία) 
ενώ περιμέναμε το ποσοστό αυτό να είναι μικρότερο. Ακόμη βλέπουμε ότι το 
αντίστοιχο ποσοστό για τις Βόρειες χώρες και ειδικά για την Νορβηγία είναι 
πολύ υψηλό.  

 
Στο σχήμα 5.7 απεικονίζονται τα ποσοστά των εταιριών του 

κατασκευαστικού κλάδου, ανά χώρα που δίνουν τις παραγγελίες τους στους 
προμηθευτές τους μέσω internet.  
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ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ 

INTERNET ANA ΧΩΡΑ,%
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Σχήμα 5.7. 

European Commission, e-business w@tch, 2006 
 

Οι Βόρειες χώρες, Νορβηγία Δανία, έχουν τα υψηλότερα ποσοστά ενώ 
η Ελλάδα έχει από τα χαμηλότερα. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό 
αυτό δεν εκφράζει το μέγεθος των παραγγελιών που γίνονται μέσω 
διαδικτύου καθώς  η ερώτηση βάσει της οποίας έγινε το διάγραμμα ήταν 
«Χρησιμοποιεί η εταιρία σας το internet για την παραγγελία αγαθών από τους 
προμηθευτές της;», χωρίς να διευκρινίζεται σε τι ποσοστό επί του συνολικού 
αριθμού παραγγελιών της εταιρίας γίνεται αυτό, και για ποια αγαθά. 

Στα παρακάτω σχήματα  παρουσιάζεται η επίδραση που έχει το e-
procurement στον αριθμό των προμηθευτών στο σύνολο και ανά μέγεθος 
εταιρίας αντίστοιχα, όπως αυτή προκύπτει από στοιχεία του  e-business 
w@tch, 2006. 
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ E-PROCUREMENT ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 
ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ 

20

9

71

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥΣ
                        

Σχήμα 5.8                                                

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ E-PROCUREMENT ΣΤΟΝ 
ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΜΕΓΕΘΟΣ 10-49 

23

6
70

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ E-PROCUREMENT ΣΤΟΝ 
ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, 

ΜΕΓΕΘΟΣ 1-9 

19
8

73

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥΣ

 
                        Σχήμα 5.9                                              Σχήμα 5.10                                               
 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ E-PROCUREMENT ΣΤΟΝ 
ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΜΕΓΕΘΟΣ 

250+ 

29

13
58

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥΣ

 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ E-PROCUREMENT ΣΤΟΝ 
ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΜΕΓΕΘΟΣ 50-

249 

24

5
71

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥΣ

 
                     Σχήμα 5.11                                                Σχήμα 5.12 
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 Η γενική τάση είναι μείωση του αριθμού των προμηθευτών η οποία είναι 
μικρότερη όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της εταιρίας. Η μείωση στον 
αριθμό των προμηθευτών μπορεί να οφείλεται στο ότι με την χρήση  του e-
procurement  οι   αγοραστές αναγκάζονται να   χρησιμοποιήσουν 
προμηθευτές που  έχουν συμμορφωθεί με την νέα αυτή διαδικασία οι οποίοι 
είναι σαφώς λιγότεροι από ότι πριν.  Στα σχήματα αποτυπώνεται και η τάση 
των μικρότερων εταιριών για χρήση λιγότερων προμηθευτών με τους οποίους 
αναπτύσσουν σχέσεις  εμπιστοσύνης, έτσι όταν οι διαδικασίες τυποποιούνται 
με την χρήση του e-procurement  τείνεται ο αριθμός αυτών να γίνεται ακόμη 
μικρότερος. H μείωση αυτή είναι μικρότερη στις μεγαλύτερες εταιρίες, οι 
οποίες έχουν την τάση να χρησιμοποιούν μεγαλύτερο αριθμό προμηθευτών 
καθώς  λόγω του   όγκου των εργασιών τους δεν επιθυμούν να έχουν σχέσεις 
εξάρτησης από τους προμηθευτές    τους. 

Αμέσως μετά ακολουθεί πίνακας (5.4.) που εκφράζει και πάλι το 
ποσοστό παραγγελιών που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου επί του 
συνολικού αριθμού παραγγελιών, ανά μέγεθος εταιρίας του κατασκευαστικού 
κλάδου. 
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ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕ 
ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ 

ΤΟΝ  
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ 

ΜΕΣΩ  ΛΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙ- ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ   ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ:<5% ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ:5-10% ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ:11-25% ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ:26-50% ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ:>50% 

ΣΥΝΟΛΟ 51% 35% 23% 14% 15% 13% 

1 - 9 51% 29% 25% 18% 16% 12% 

10 - 49 54% 52% 21% 3% 13% 11% 

50 - 249 57% 45% 22% 12% 16% 4% 

250+ 58% 23% 32% 13% 21% 10% 

Πίνακας 5.4. 
(Αριθμητικά δεδομένα από   e-business w@tch, 2006) 

 
 

Είναι λογικό όσο μεγαλύτερο το μέγεθος της εταιρίας τόσο μεγαλύτερο το ποσοστό των παραγγελιών μέσω διαδικτύου που 
πραγματοποιούνται γιατί συνήθως οι μεγάλες εταιρίες είναι πιο πρόθυμες να υιοθετήσουν καινοτόμες τεχνολογίες τόσο λόγω του 
υψηλού τους κόστους αλλά και λόγω  της κουλτούρας που υπάρχει σε αυτές . Πάντως παρατηρούμε ότι τα ποσοστά δεν 
παρουσιάζουν  και τόσο έντονες διαφορές ανάλογα με το μέγεθος εταιρίας. 



 
 
5.4. Πλεονεκτήματα των e τεχνολογιών στην εφοδιαστική 
αλυσίδα του κατασκευαστικού κλάδου ( e-procurement ) 

 
Η χρήση e- τεχνολογιών στις λειτουργίες του κατασκευαστικού κλάδου 

έχει άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα. Άμεσα αποτελέσματα είναι πιο έγκυρη 
και γρήγορη πληροφόρηση καθώς και πιο αποτελεσματική επικοινωνία. 
Έμμεσα αποτελέσματα είναι αυτά που προκύπτουν ως  συνέπεια της 
βελτίωσης της επικοινωνίας και της πληροφόρησης και είναι αύξηση της 
παραγωγικότητας, μείωση του αποθεματικού καθώς και μείωση των λαθών 
λόγω μη έγκυρης ενημέρωσης για τυχόν αλλαγές( Bjork 2002). 

Μέσω των e-commerce εφαρμογών στην εφοδιαστική αλυσίδα του 
κλάδου τα μέλη αυτού μπορούν να επωφεληθούν από τη μείωση του κόστους 
συναλλαγών,  τη μείωση των κύκλων εφοδιασμού, τη μείωση του αναγκαίου 
αποθεματικού, την αύξηση της διαφανειας των λειτουργιών, άμεση και 
καλύτερη πληροφόρηση, καλύτερη επικοινωνία μέσα και εκτός των ορίων της 
εταιρίας, άυξηση του έυρους μέσα στο οποίο μπορεί να υπάρξει 
αποτελεσματικός έλεγχος, βελτίωση στην ποιότητα των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων και βελτίωση στην επικοινωνία μεταξύ των μελών της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και των οργανισμών (Issa R.R.A. et al 2002, 
Veeramani et al. 2002, Rankin J. et al. 2006, Hawking et al 2004, Erridge et al 
2001, Kong et al. 2001, Gebauer et. al. 1988 Kalakota, Tapscott & Robinson 
2001, Egbu et.al. 2003, Wong and Sloan 2003, Panayiotou et. al.2003, 
Turban E., et al.. 2002, Osmonbekov T., et al.., 2002 ). 

. 
Ο πίνακας 5.5 παραθέτει αυτά τα πλεονεκτήματα ξεχωριστά για κάθε 

τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα πλεονεκτήματα αυτά έχουν ως  
αποτέλεσμα την βελτίωση της απόδοσης του συνόλου της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. 
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Κλάδος της εφοδιαστικής 
αλυσίδας  

Πιθανά πλεονεκτήματα  e-procurement 
και των άλλων e-εφαρμογών 
 

Ιδιοκτήτης  Αύξηση αποδοτικότητας του έργου 
Μείωση του κόστους κατασκευής 
Συμπίεση του προγράμματος κατασκευής 

Σχεδιαστές- Μηχανικοί Εξοικονόμηση χρόνου 
Βελτίωση της επικοινωνίας  
Αύξηση στην ακρίβεια και στην ταχύτητα 
των διευκρινήσεων πάνω στα σχέδια 

Εργολάβοι- Υπεργολάβοι Χαμηλό κόστος επικοινωνίας και διοίκησης 
Μεγαλύτερη ακρίβεια στον τομέα των 
προσφορών και του ανεφοδιασμού. 
Εξοικονόμηση χρόνου 
Καλύτερος έλεγχος του έργου και 
μεγαλύτερη ασφάλεια 
Βελτίωση της επικοινωνίας στο έργο  

Εμπορικοί συνεργάτες-Μεσίτες Χαμηλότερο κόστος real estate 
Χαμηλότερο κόστος της εξυπηρέτησης 
πελατών 

Κατασκευαστές  Βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες 
 

Πίνακας 5.5. Πιθανά πλεονεκτήματα των e-commerce εφαρμογών στα μέλη 
της  εφοδιαστικής αλυσίδας του κατασκευαστικού κλάδου  
 

(McIntoish, 2005) 
  
Στο σχήμα 5.13 παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα από την χρήση του 

e- procurement όπως εκτιμούνται, από τα μέλη του κλάδου, βάσει της 
συχνότητας των απαντήσεων που δόθηκαν, στην έρευνα που παρουσιάστηκε 
από τους Rankin J., Chen Y. αnd Christian J., 2006.  

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
 E-PROCUREMENT,%
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Μεγαλύτερη ακρίβεια των πληροφοριών που
ανταλάσονται

 
Σχήμα 5.13. 
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Το  64% απάντησε ότι το πιο σημαντικό πλεονέκτημα από την 

εφαρμογή του e- procurement είναι ότι επιτρέπει την καλύτερη πρόσβαση 
στην αγορά, ενώ το 62% ότι είναι η μείωση της γραφικής εργασίας , το 58% 
ότι είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και το 57% ότι είναι η μείωση στον 
χρόνο του κύκλου προμήθειας των προϊόντων. Τέλος το 45% και 38% 
απάντησαν ότι σημαντικότερο θεωρούν την μείωση στο κόστος ανταλλαγής 
πληροφοριών και δεδομένων και στην αύξηση της ακρίβειας αυτών 
αντίστοιχα. Ακόμη αξίζει να σημειωθεί ότι κατασκευαστές έδωσαν 
περισσότερη έμφαση στην μείωση του κύκλου procurement και στην μείωση 
της «χαρτούρας» ενώ οι εταιρίες  τοπικού χαρακτήρα στην καλύτερη 
πρόσβαση της αγοράς. 
 

Από άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε για το Institute of Supply 
Management στις Η.Π.Α. από τον Forrester (2001-2003) σε δείγμα 700 
ατόμων αναγνωρίσθηκαν τα εξής πλεονεκτήματα από τους ερωτηθέντες: 

• Μείωση κόστους. 
• Μείωση χρόνου συναλλαγών. 
• Ακρίβεια στις συμφωνίες με τους προμηθευτές  
• Μείωση κόστους διοικησης 
• Καλύτερη ανταπόκριση στις αλλαγές που ζηταεί ο πελάτης 
• Καλύτερη πληροφόρηση 
• Καλύτερη συνεργασία με τους προμηθευτές 
• Μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγες 
• Μείωση κόστους λειτουργιας / διατήρησης αποθεματικού 
 

Τέλος   άλλη έρευνα που παρουσιάσθηκε απο τους Robert Eadie, 
Srinath Perera, George Heaney  and Jim Carlisle, (2006) και διεξήχθει στην 
Βόρεια Ιρλανδία σε δείγμα 70 μελών του κλάδου τα πλεονεκτήματα που 
προσφέρει το θεωρήθηκαν τα παρακάτω και παρουσιάζονται με σειρά 
κατάταξης  

1. Βελτίωση της  επικοινωνίας  με τους προμηθευτές  
2. Μείωση κόστους διοικησης 
3. Καλύτερες τιμές από τους προμηθευτές 
4. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
5. Μείωση χρόνου συναλλαγών. 
6. Μείωση κόστους λειτουργίας και διατήρησης αποθεματικού. 
7. Μείωση του προσωπικού στο τμήμα προμηθειών 
8. Ακρίβεια στις συμφωνίες με τους προμηθευτές  
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5.5. Μειονεκτήματα από την εφαρμογή του e-procurement 
 

Οι Rankin J. Et al. (2006)   στην έρευνα που πραγματοποίησαν   
μελέτησαν και τα μειονεκτήματα από την χρήση του e-procurement ,  όπως 
αυτά αναφέρονται από τους χρήστες. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 
παρακάτω  Σχήμα 5.14. 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
 E-PROCUREMENT,%
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Σχήμα 5.14. 

 
Το  67% θεωρεί ότι  δημιουργούνται  τεχνικά προβλήματα από την 

χρήση του  και τα οποία έχουν αντίκτυπο στην ομαλή λειτουργία της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. Το 37% θεωρεί πιο σημαντικό τα εμπόδια που 
προκύπτουν στην σχέση με τους προμηθευτές, θεωρεί δηλαδή ότι οι σχέσεις 
γίνονται απρόσωπες λόγω της τυποποίησης της διαδικασίας, καθώς και 
επέρχεται ρήξη με τους προμηθευτές που δεν υιοθετούν το e-procurement, 
ενώ το 24%  θεωρεί ότι η εισαγωγή μιας τέτοιας τεχνολογίας έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στην εταιρία κυρίως όσον αφορά την δυσφορία που πιθανώς 
αισθάνεται ένα ποσοστό του προσωπικού για τις επικείμενες αλλαγές στον 
τρόπο λειτουργίας. Τέλος ένα 15% θεωρεί σημαντικότερο μειονέκτημα τον 
μεγάλο χρόνο επιστροφής της επένδυσης 

 
5.6. Εμπόδια στην υιοθέτηση και εφαρμογή του e-
procurement 
 
 Τα κυριότερα εμπόδια στην υιοθέτησης και εφαρμογή του e-
procurement θεωρήθηκαν τα παρακάτω( Veeramani et al. 2002, Rankin J. et 
al. 2006, Hawking et al 2004, Julia-Barcelo 1999, Feniosky and Choudary 
2001, Kheng et. al. 2002, Wong and Sloan 2004, Price Waterhouse Coopers 
2002,  Egbu et.al. 2004) :  

1. Η απροθυμία/ανικανότητα υιοθέτησης ηλεκτρονικών εφαρμογών από 
τους υπεργολάβους και τους προμηθευτές 
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2. Η έλλειψη τεχνολογικής εμπειρίας και προσωπικού 
3. Η διαφορετική κουλτούρα οργάνωσης 
4. Η έλλειψη ενοποιημένου συστήματος οργάνωσης πληροφοριών 
5. Ο φόβος στην υιοθέτηση μιας διαφορετικής επιχειρηματικής διαδικα-

σίας. 
6. μεγάλο κόστος των πληροφοριακών συστημάτων. 
7. Ασφάλεια των συναλλαγών. 
8. Δεν υπάρχουν άμεσα αποτελέσματα από την εφαρμογή του. 
9. Δεν είναι σίγουρη η νομική κατωχήρωση του. 
10. Είναι λίγοι οι προμηθευτές του κλάδου που λειτουργούν με αυτό. 
 

Από τα παραπάνω εμπόδια τα πέντε πρώτα θεωρούνται και τα πιο 
σημαντικά, απο τα οποία τα τέσσερα σχετίζονται με ανθρώπους και μόνο ένα 
έχει να κάνει με τεχνολογία. Πολλοί πιστεύουν ότι τα εμπόδια που σχετίζονται 
με ανθρώπους και την κουλτούρα τους αποτελούν και τις μέγιστες προκλήσεις 
στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Παρόλο που τα εμπόδια που 
συσχετίζονται με την τεχνολογία δεν έχουν την ίδια βαρύτητα με τα 
προαναφερόμενα, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η συνεχής εξέλιξη 
της τεχνολογίας θα αποτελεί πάντα εμπόδιο για αυτό και οι εταιρίες θα πρέπει 
να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την υπερπήδηση αυτών των 
εμποδίων.  

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα εμπόδια με σειρά 
σημαντικότητας όπου η βαθμολογία 1 γίνεται στα εμπόδια που θεωρούνται 
πολύ σημαντικά ενώ το 5 για τα όχι σημαντικά εμπόδια. Ακόμη στην πρώτη 
στήλη του πίνακα σημειώνεται και με τι συσχετίζεται το εμπόδιο, όπου (Α) 
αντιστοιχεί σε εμπόδια που συσχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό, (Τ) 
εμπόδια που συσχετίζονται με τεχνολογία, (Κ) εμπόδια που έχουν να κάνουν 
με κόστος και (Δ) εμπόδια που σχετίζονται με την διοίκηση της εταιρίας. Ο 
πίνακας αυτός είναι αποτέλεσμα έρευνας που παρουσιάσθηκε από τους Zou 
P.X.W., Seo Y., 2006. 
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Κατάταξη Εμπόδια στην υιοθέτηση και χρήση του e-procurement  Μ.Ο.
1 

(%)
2 

(%) 
 3 

(%)
4 

(%) 
5 

(%) 

1 (Α) Απροθυμία/ανικανότητα υιοθέτησης ηλεκτρονικών εφαρμογών από υπεργολάβους προμηθευτές 3,20 7 24 20 37 12 

2 (Α) Έλλειψη τεχνολογικής εμπειρίας και προσωπικού 3,18 17 20 10 37 16 

3 (Α) Διαφορετική κουλτούρα οργάνωσης 3,17 15 20 12 41 12 

4 (Τ) Έλλειψη ενοποιημένου συστήματος οργάνωσης πληροφοριών 3,10 15 15 23 37 10 

5 (Α) Φόβος στην υιοθέτηση μιας διαφορετικής επιχειρηματικής διαδικασίας 3,09 10 22 27 46 0 

6 (Α) Έλλειψη συλλογικού και ξεχωριστού συστήματος εκπαίδευσης προσωπικού 3,08 10 17 27 46 0 

7 (Α) Έλλειψη πίεσης από τον ανταγωνισμό 3,06 10 29 20 31 10 

8 (Τ) Έλλειψη λογισμικού που να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του κλάδου  3,05 10 29 20 31 10 

9 (Κ) Δυσκολία στο να γίνει αιτιολόγηση της επιστροφής της απόδοσης (ROI) 3,00 17 17 29 22 15 

10 (Δ) Έλλειψη δέσμευσης 2,98 17 22 12 44 5 

10 (Δ) Έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού 2,98 15 17 24 41 3 

10 (Α) Έλλειψη εμπιστοσύνης 2,98 15 29 15 26 15 

10 (Κ) Υψηλό κόστος 2,98 12 29 17 27 15 

10 (Τ) Ανησυχίες για την ασφάλεια 2,98 12 34 15 22 17 

15 (Δ) Έλλειψη ξεκάθαρου στόχου και οράματος 2,80 12 22 37 29 0 

16 (Δ) Έλλειψη συλλογικής υποστήριξης σε επίπεδο στελεχών 2,77 17 27 24 27 5 

17 (A) Έλλειψη ζήτησης από τους πελάτες 2,36 24 37 5 22 12 
Α : Σχετικό με Ανθρώπους, Δ : Σχετικό με Διοίκηση, Κ : Σχετικό με Κόστος, Τ : Σχετικό με Τεχνολογία 

1= Όχι εμπόδιο, 5= Σημαντικό εμπόδιο 
Πίνακας 5.6.( Zou P.X.W., Seo Y., 2006) 
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Από  την  έρευνα που παρουσιάσθηκε απο τους Robert Eadie, Srinath 
Perera, George Heaney  and Jim Carlisle, (2006) τα εμπόδια που αναγνωρίστηκαν 
ως προς την εφαρμογή του είναι είναι σχεδόν τα ίδια με αυτά της προηγούμενης 
έρευνας μόνο που αλλάζει η σημαντικότητα τους Πίνακας 5.7. 

 

Κατάταξη Εμπόδια στην υιοθέτηση και χρήση του e-procurement  

1  Ασφάλεια των συναλλαγών 

2  Δεν είναι σίγουρη η νομική κατωχήρωση 

3  Έλλειψη  προμηθευτών του κλάδου που το χρησιμοποίουν 

4  Έλλειψη εμπειρίας στο προσωπικο 

5  Έλλειψη ενοποιημένου συστήματος οργάνωσης πληροφοριών 

6  Έλλειψη τεχνολογικής εμπειρίας  

7  Δεν υπάρχουν άμεσα αποτελέσματα από την εφαρμογή του 

8  Έλλειψη λογισμικού που να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του κλάδου  

9  Κουλτούρα οργάνωσης 

10  Έλλειψη συλλογικής υποστήριξης σε επίπεδο στελεχών 

11 Υψήλο κόστος πληροφοριακών συστημάτων 

12 Έλλειψη λογισμικού που να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του κλάδου 
Πίνακας 5.7 

 
5.7. Ενθαρρυντικοί παράγοντες για την υιοθέτηση του e-
procurement 

 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι παράγοντες που ενθαρρύνουν 

την χρήση και υιοθέτηση του e-procurement, κατά σειρά σπουδαιότητας όπως 
αναγνωρίζονται από τα μέλη του κατασκευαστικού κλάδου που ερωτήθηκαν. Οι 
σημαντικότεροι 5 θεωρήθηκαν: 

1. Η καλύτερη αντίληψη των στόχων της εταιρίας και των έργων της 
2. Η δημιουργία περισσότερων συστημάτων φιλικών προς τον χρήστη 
3. Η αλλαγή στην οργανωσιακή κουλτούρα 
4. Η οργάνωση και ενοποίηση των πληροφοριών 
5. Η υιοθέτηση προτύπων από τον κλάδο. 
Είναι ξεκάθαρο ότι οι ερωτηθέντες κρίνουν πολύ σημαντική την δημιουργία 

πιο φιλικών προς τον χρήστη συστημάτων, την ενοποίηση των συστημάτων 
οργάνωσης πληροφοριών καθώς και την ανάγκη προσωπικού με εμπειρία επί του 
θέματος. Η κάλυψη αυτών των αναγκών ενθαρρύνει την υιοθέτηση του e-
procurement. 
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Κατάταξη Ενθαρρυντικοί παράγοντες για την αύξηση της χρήσης  e- εφαρμογών Μ.Ο.
1 

(%)
2 

(%) 
 3 

(%)
4 

(%) 
5 

(%) 

1 (Δ) Καλύτερη αντίληψη των στόχων της εταιρίας και των έργων της 1,77 44 39 15 0 2 

2 (Τ) Περισσότερα συστήματα φιλικά προς τον χρήστη 1,81 51 27 15 5 2 

3 (Κ) Διαφορετική οργανωσιακή κουλτούρα 1,87 51 22 17 10 0 

4 (Τ) Οργάνωση και ενοποίηση των πληροφοριών 1,88 34 49 12 5 0 

5 (Δ) Υιοθέτηση προτύπων από τον κλάδο 1,90 41 32 22 5 0 

6 (Τ) Βελτίωση της συμβατότητας του λογισμικού 1,91 46 29 10 15 0 

7 (Α) Ενοποίηση των μελών του κλάδου μέσω δικτύου 1,94 37 34 22 7 0 

8 (Τ) Βελτίωση της ικανότητας χειρισμού σχεδίων 1,96 37 37 22 2 2 

9 (Τ) Αύξηση της ασφάλειας 2,04 39 32 17 10 2 

10 (Τ) 
Χρήση φορητών Η/Υ και άλλων συσκευών που επιτρέπουν πρόσβαση οποτεδήποτε από 
οπουδήποτε 2,08 41 23 27 7 2 

11 (Α) Αύξηση της εμπιστοσύνης 2,18 32 29 27 12 0 

12 (Α) Επανασχεδιασμός των βασικών επιχειρηματικών λειτουργιών της εταιρίας 2,33 22 32 36 10 0 

13 (Α) Καθιέρωση συμφωνιών συνεταιρισμού 2,42 17 34 0 39 10 

Α : Σχετικό με Ανθρώπους, Δ : Σχετικό με Διοίκηση, Κ : Σχετικό με Κόστος, Τ : Σχετικό με Τεχνολογία 

1= Πολύ σημαντικό, 5= Όχι σημαντικό 
 

Πίνακας 5.8. 
(Zou P.X.W., Seo Y., 2006)

 



5.8. Εκπαίδευση 
 
 Πολλοί και ανεξάρτητοι μεταξύ τους οργανισμοί συμμετέχουν στην 
ολοκλήρωση ενός έργου, και η αναποτελεσματικότητα ενός από αυτούς έχει 
αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα και στην παραγωγικότητα του συνόλου του 
έργου. Ακόμη και αύξηση της παραγωγικότητας κατά 1% προσφέρει σημαντικά 
πλεονεκτήματα στον κλάδο (Clarke and Wall 1998, McCreadie and Rice 
1999,Cheng et all, 2001) επισημαίνουν ότι η συνεχής εκπαίδευση προσφέρει στις 
εταιρίας του κλάδου νέες ικανότητες, γνώσεις και τεχνολογίες απαραίτητες για τις 
μελλοντικές απαιτήσεις. Έτσι κρίνεται σημαντικό οι εταιρίες να παρέχουν συνεχή 
εκπαίδευση στο προσωπικό τους. Σε αυτό το τμήμα παραθέτουμε τα εμπόδια και 
τους παράγοντες που ενθαρρύνουν την εκπαίδευση και την εκμάθηση πάνω στις 
νέες τεχνολογίες. 
 
Σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης:  
 

Το 49% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η συνεχής εκπαίδευση πάνω στις e 
τεχνολογίες είναι πολύ σημαντική, ένα άλλο 49% πιστεύει ότι είναι απλά 
σημαντική και μόνο ένα 2% τη θεωρεί όχι σημαντική. 

 
Συχνότητα της εκπαίδευσης:  
 

Στο σχήμα 15, φαίνεται η συχνότητα με την οποία εκπαιδεύονται οι 
εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας 
των  Zou P.X.W., Seo Y., 2006.  
 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΑΝΩ ΣΕ E-COMMERCE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
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Σχήμα 5.15  
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Βλέπουμε ότι το 61% του συνόλου των ερωτηθέντων έχουν εκπαιδευθεί 
μέσα στα τρία τελευταία χρόνια, ενώ υπάρχει και ένα 27% που δεν έχει 
εκπαιδευθεί ποτέ και αυτό δείχνει ότι υπάρχουν πολλές εταιρίες που δεν έχουν 
αντιληφθεί την αξία της εκπαίδευσης του προσωπικού τους. 

 Ακολουθουθούν  τα σχήματα 16 και 17 στα οποία  φαίνεται η συχνότητα 
εκπαίδευσης ανά κλάδο και ανά μέγεθος εταιρίας του κατασκευαστικού κλάδου.  

  ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ 
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
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Σχήμα 5.16. 

European Commission, e-business w@tch, 2006 
 

Παρατηρούμε ότι όσο μεγαλύτερη η εταιρία τόσο μεγαλύτερη και η μέριμνα 
για την εκπαίδευση του προσωπικού της. Ακόμη βλέπουμε ότι συγκριτικά με 
άλλους κλάδους ο κατασκευαστικός κλάδος βρίσκεται σε μία μεσαία θέση όσον 
αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού πάνω σε τεχνολογίες επικοινωνίας και 
πληροφόρησης. 
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ΣΥΧΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ 
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ICT, ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ 

ΚΛΑΔΟΥ, ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ,%

10

17

28

34

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 - 9 10 - 49 50 - 249 250+
 

Σχήμα 5.17. European Commission, e-business w@tch, 2006 
 
Εμπόδια στην συνεχή εκπαίδευση και εκμάθηση:  
 

Οι σημερινές πρακτικές του κλάδου πάνω στην εκπαίδευση του 
προσωπικού σε νέες τεχνολογίες υποσκάπτουν την αποτελεσματική υιοθέτηση 
αυτών. Έτσι η αναγνώριση των παραγόντων που δρουν ανασταλτικά στην 
υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών είναι απαραίτητη. Ο πίνακας 8 παρουσιάζει τα πιο 
σημαντικά εμπόδια στην εκπαίδευση του προσωπικού, όπως αυτά 
αναγνωρίζονται από μέλη του κλάδου. Τα εμπόδια παρατίθενται σε σειρά από το 
πιο σημαντικό στο λιγότερο σημαντικό. Τα σημαντικότερα τρία εμπόδια « έλλειψη 
κατανόησης στο πώς να γίνει σωστό ξεκίνημα», «έλλειψη κατανόησης των 
πλεονεκτημάτων που προσφέρει η συνεχής εκπαίδευση» και η «ανεπαρκής 
κατανομή χρόνου» είναι ένδειξη ότι οι εργαζόμενοι και οι εταιρίες δεν παρακινούν 
την εκπαίδευση γιατί πολύ απλά δεν ξέρουν πως και τι εκπαίδευση να παρέχουν. 
 

Το τέταρτο και πέμπτο εμπόδιο, «υψηλό κόστος» και «εργασιακό 
περιβάλλον μη ανεκτικό σε λάθη» υποδεικνύουν ότι οι εταιρίες είναι απρόθυμες 
να επενδύσουν στην εκπαίδευση του προσωπικού τους. Στη σειρά ακολουθούν η 
«πίεση και υψηλές προσδοκίες» και «έλλειψη υποστήριξης από την διοίκηση» 
εμπόδια που μας δείχνουν ότι η διοίκηση οφείλει να υιοθετήσει κουλτούρα 
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εκμάθησης των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης κάτι που δεν έχει 
κάνει ακόμη, καθώς και να παρέχει καθοδήγηση ώστε το προσωπικό να μπορεί 
να κατανοήσει πλήρως τις λειτουργικές διαδικασίες και την σημασία των e-
εφαρμογών και κατ’επέκταση του e-procurement. Τέλος είναι θετικό ότι ο 
εσωτερικός ανταγωνισμός καθώς και έλλειψη κινήτρων εμφανίζονται στις 
τελευταίες θέσεις του πίνακα κάτι που μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι αυτός 
δεν είναι τόσο δυνατός μέσα στην εταιρία.  
 
Παράγοντες που ενθαρρύνουν την συνεχή εκπαίδευση και εκμάθηση:  
 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 5.10 η ίδια η εκπαίδευση είναι ο 
νούμερο ένα ενθαρρυντικός παράγοντας και ακολουθεί η ύπαρξη ενός 
εργασιακού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την συνεχή εκπαίδευση και 
εκμάθηση. Έτσι είναι λογικό που ο τρίτος παράγοντας που ακολουθεί είναι η 
ύπαρξη ενός  σχεδίου από την εταιρία που να ενθαρρύνει την εκπαίδευση του 
προσωπικού μιας και αυτό είναι επακόλουθο των δυο προηγούμενων 
παραγόντων. Τέλος, είναι θετικό που η πληρωμή για τα έξοδα παρακολούθησης 
εκπαιδευτικών σεμιναρίων καταλαμβάνει την τελευταία θέση στον πίνακα κάτι 
που μάλλον οφείλεται στο ότι το προσωπικό θεωρεί πολύ πιο σημαντική την 
πρακτική εξάσκηση μέσω της εργασίας παρά την θεωρητική προσέγγιση των 
σεμιναρίων. 
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Κατάταξη 

Εμπόδια στην εκμάθηση και εκπαίδευση των τεχνολογιών επικοινωνίας 
και πληροφόρησης Μ.Ο.

1 
(%)

2 
(%) 

 3 
(%)

4 
(%) 

5 
(%) 

1 Έλλειψη αντίληψης για το πώς μπορεί να γίνει το ξεκίνημα και κατόπιν η συνέχεια 3,41 7 20 16 37 20 

2 Έλλειψη κατανόησης των πλεονεκτημάτων από την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού 3,4 7 20 12 51 10 

3 Ανεπάρκεια χρόνου 3,28 7 20 27 29 17 

4 Υψηλό κόστος 3,25 10 22 19 32 17 

5 Έλλειψη ανοχής λαθών στο εργασιακό περιβάλλον 3,20 10 17 22 46 5 

6 Έλλειψη υποστήριξης από την διοίκηση 3,15 15 20 19 29 17 

7 Έλλειψη δέσμευσης 3,13 12 29 12 27 20 

8 Πίεση και υψηλές προσδοκίες από την διοίκηση 3,13 7 27 24 32 10 

9 Δεν υπάρχει πλήρης κατανόηση των επιχειρηματικών διαδικασιών και λειτουργιών 3,12 7 34 12 32 15 

10 Ανεπάρκεια στην κατανομή κεφαλαίων 3,07 10 27 22 29 12 

11 Έλλειψη κινήτρων 2,98 17 15 31 27 10 

12 Εσωτερικός ανταγωνισμός 2,35 22 39 24 10 5 
1= Όχι εμπόδιο, 5= Σημαντικό εμπόδιο 
Πίνακας 5.9 ,(Zou P.X.W., Seo Y., 2006) 

Κατάταξη 

Παράγοντες που ενθαρρύνουν την εκμάθηση και εκπαίδευση των τεχνολογιών 
επικοινωνίας και πληροφόρησης Μ.Ο.

1 
(%) 

2 
(%) 

 3 
(%)

4 
(%) 

5 
(%) 

1 Η συνεχή εκπαίδευση και εκμάθηση 1,51 56 39 2 3 0 

2 Περιβάλλον που την υποστηρίζει και την ενθαρρύνει 1,75 46 39 7 8 0 

3 Η ανάπτυξή ενός δυνατού σχεδίου για την εισαγωγή αυτών στην εταιρία 1,9 32 49 17 2 0 

4 Η καθιέρωση δικτύων ώστε οι εταιρίες να μοιράζονται μη ευαίσθητες πληροφορίες και νέες ιδέες 2,13 31 37 20 12 0 

5 Πληρωμή από την εταιρία των εξόδων ώστε το προσωπικό να μπορεί να παρακολουθεί σεμινάρια 2,14 27 44 17 12 0 
1= Πολύ ενθαρρυντικό, 5= Όχι ενθαρρυντικό 

Πίνακας 5.10, (Zou P.X.W., Seo Y., 2006)



 
 

Ακολουθούν  διαγράμματα που αποτυπώνουν την επίδραση του e-
procurement στον κλάδο όπως εκτιμάται από τα μέλη αυτού. Βλέπουμε ότι σε ένα 
μεγάλο ποσοστό τα μέλη του κλάδου θεωρούν ότι η επίδραση του e-procurement  
είναι μέτρια έως και καθόλου σημαντική για την καλύτερη λειτουργία του κλάδου. 
Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο για τις μικρότερες εταιρίες του κλάδου.  

 
 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ E-PROCUREMENT ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 
ΟΠΩΣ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ, 

ΣΥΝΟΛΟ 

9

3952

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
 

 
Σχήμα 5.16 

Karageorgos G. Paparella A. 2006 
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ E-PROCUREMENT ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 
ΟΠΩΣ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ, 

ΜΕΓΕΘΟΣ 1-9 

10

3852

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ E-PROCUREMENT ΣΤΟΝ 
ΚΛΑΔΟ ΟΠΩΣ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ 

ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ,ΜΕΓΕΘΟΣ 10-49

12

43

45

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

 
                     Σχήμα 5.17                                         Σχήμα 5.18 

Karageorgos G. Paparella A. 2006 
 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ E-PROCUREMENT ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 
ΟΠΩΣ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ, 

ΜΕΓΕΘΟΣ 50-249

11

51

38

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ E-PROCUREMENT ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 
ΟΠΩΣ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ, 

ΜΕΓΕΘΟΣ 250+

30

44

26

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

 
                     Σχήμα 5.19                                         Σχήμα 5.20 
 

Karageorgos G. Paparella A. 2006 
 
 
 

Αποτυπώνεται ξεκάθαρα το γεγονός ότι τα  μέλη του κλάδου δεν έχουν 
πεισθεί για τα πλεονεκτήματα που η εισαγωγή του e-procurement μπορεί να 
επιφέρει στην λειτουργία του οργανισμού, και δεν θεωρούν σημαντική την 
επίδρασή του και αυτό οφείλεται στην επιφυλακτική στάση του κλάδου όσον 
αφορά την εισαγωγή καινοτομιών, όσο και το ίδιο το προϊόν του κλάδου που 
δύσκολα τυποποιείται.  
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5.9 Συμπεράσματα από την μελέτη των ερευνών 
 
 
Η μελέτη των διαφόρων περιπτώσεων ενίσχυσε την πεποίθηση ότι κατά 

την υιοθέτηση του e-procurement είναι αναγκαίο να λάβουμε υπόψη τόσο τεχνικά 
θέματα όσο και οργανωσιακά θέματα. Τα οργανωσιακά θέματα περιλαμβάνουν, 
(Rankin J. et al. 2006, Miller 2001, Cole K. 2004,  Zou P.X.W., Seo Y., 2006): 
1.οικειοποίηση κόστους, 2. ιδιοκτησιακό καθεστώς, 3.υπευθυνότητα και 
4.ικανότητα. Τα τεχνικά θέματα είναι: 1.ενοποίηση, 2. standards, 3.ασφάλεια και 
4.πιστοποίηση. Λόγω  και τις συντηρητικής κουλτούρας του κλάδου κυριαρχεί η 
πεποίθηση ότι τα θέματα ασφαλείας και τα νομικά θέματα δεν έχουν βρει 
ικανοποιητική λύση. Οι λύσεις πρέπει να επικεντρωθούν στην ποιότητα, την 
αξιοπιστία και στην έγκαιρη παράδοση των πληροφοριών. Τα στοιχεία που 
εμποδίζουν την ελεύθερη ροή των ηλεκτρονικών εγγράφων πρέπει να 
εντοπισθούν και να εξαλειφθούν. Οι λύσεις που θα εφαρμοστούν πρέπει να 
υποστηρίξουν όλα τα βήματα της διαδικασίας αυτό όμως θα γίνει έχοντας 
επίγνωση ότι η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών θα χρειαστεί κατά πάσα πιθανότητα 
τον επανασχεδιασμό της όλης διαδικασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο

 
BENCHMARKING 

 
 Το Benchmarking είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εύρεση 
πιθανών ευκαιριών για έναν οργανισμό. Σήμερα το  Benchmarking είναι ευρέος 
αναγνωρισμένο ως ένα εργαλείο που συνεισφέρει στη συνεχή βελτίωση, την 
επίτευξη στόχων και την αύξηση της απόδοσης ενός οργανισμού (Kozak, 
M.,2004 ).Το  Benchmarking βασίζεται στην σύγκριση των λειτουργιών, των 
προϊόντων και των υπηρεσιών ενός οργανισμού με αυτά που είναι 
αναγνωρισμένα ως τα καλύτερα δυνατά. Ο περιορισμός είναι ότι το 
Benchmarking είναι ένα εργαλείο που αναδεικνύει τις δυνατές ευκαιρίες αλλά δεν 
μας δείχνει πώς να προχωρήσουμε από εκεί και πέρα. Υπάρχουν 4 τύποι 
Benchmarking : εσωτερικό, ανταγωνισμού, λειτουργικό και γενικό, το καθένα από 
τα οποία έχει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του. Το λειτουργικό 
Benchmarking είναι αυτό που πραγματοποιείται μεταξύ οργανισμών που 
ανήκουν σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους αλλά ακολουθούν 
παρόμοιες διαδικασίες όσον αφορά την παραγωγή ή τις υπηρεσίες. Αυτός ο 
τύπος Benchmarking έχει εφαρμοστεί για την υιοθέτηση τεχνολογιών 
επικοινωνίας και πληροφόρησης στην υποστήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και 
μοιάζει κατάλληλο και για την υιοθέτηση των διαδικασιών e- procurement  από 
τον κλάδο(Clark, A., Atkins, B., Betts, M., and Smith, D. 1999). 
 Όπως φαίνεται και από το σχήμα 6.1  θα εφαρμόσουμε παρακάτω το 
λειτουργικό Benchmarking για την ανάδειξη πιθανών ευκαιριών για την βελτίωση 
της διαδικασίας υιοθέτησης του e-procurement από τον κατασκευαστικό κλάδο. 
Για την διαδικασία αυτή θα χρησιμοποιήσουμε στοιχεία από τα διαγράμματα που 
έχουν προηγηθεί καθώς και θα ορίσουμε κάποιες παραμέτρους που θα μας 
βοηθήσουν στην μέτρηση της απόδοσης της διαδικασίας του e-procurement . 
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Ορισμός των 
μονάδων μέτρησης 

Εφαρμογή  

Ανάλυση 
αποτελεσμάτων  

Κατηγοριοποίηση 
Ανασκόπηση των δεδομένων που εισάγουμε και γενίκευση 
των παραγόντων που επηρεάζουν την διαδικασία  
 
Αναγνώριση των παραμέτρων και ορισμός αυτών που θα 
χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση 
 
Εφαρμογή των παραμέτρων στον κατασκευαστικό κλάδο 
και σύγκριση 
 
Ανάλυση των αποτελεσμάτων της σύγκρισης και 
καθορισμός των πιθανών δυνατοτήτων 

 
 

 
Σχήμα 6.1. Τα βήματα του Benchmarking 

( Rankin J., Chen Y., 2006) 
 
 

 Βάσει της έρευνας που έχει προηγηθεί τα σημαντικότερα εμπόδια στην 
υιοθέτηση του e-procurement σχετίζονται είτε με την τεχνολογία (κόστος, 
ασφάλεια, ωριμότητα των εφαρμογών), είτε με τα χαρακτηριστικά του κλάδου 
(επιχειρηματικές σχέσεις, κουλτούρα των επιχειρήσεων του κλάδου) είτε με την 
φύση του προϊόντος. Οι παράμετροι που θα χρησιμοποιηθούν για το 
Benchmarking στο e-procurement χωρίζονται σε 4 κατηγορίες (Subramaniam, C. 
and Shaw, M.J. 2002, Statistics Canada 2001) : χαρακτηριστικά του κλάδου, 
διαδικασίες, προϊόντα και τεχνολογική υποδομή. Μέσα σε κάθε κατηγορία 
εξετάσθηκαν διάφοροι παράμετροι για το κατά πόσο μπορούν να προσθέσουν 
αξία στην υιοθέτηση του e-procurement. Αυτοί που μπορούν πραγματικά να 
προσθέσουν αξία στην υιοθέτηση είναι και οι παράμετροι που θα 
χρησιμοποιηθούν με την διαδικασία του Benchmarking για την αξιολόγηση του e-
procurement. Επιπρόσθετα ορίζουμε κάποιες τιμές για την ποσοτικοποίηση της 
επίδρασης των παραμέτρων αυτών. 
 
 Χαρακτηριστικά του κλάδου  
 
 Οι παράμετροι που αφορούν τα χαρακτηριστικά του κλάδου 
περιλαμβάνουν τις επιχειρηματικές μονάδες, τον ανταγωνισμό, το εργασιακό 
περιβάλλον, τις εργασιακές πρακτικές, επίπεδο προσωπικού, standards του 
κλάδου, κουλτούρα του κλάδου, επιχειρηματική συμπεριφορά, δομή της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. Από αυτά τα χαρακτηριστικά αυτά που αφορούν την 
επιχειρηματική μονάδα, την εφοδιαστική αλυσίδα και την επιχειρηματική 
συμπεριφορά είναι και αυτά που θεωρούνται και κρίσιμα για την αξιολόγηση του 
e-procurement και είναι αυτά που θα χρησιμοποιήσουμε παρακάτω(Πίνακας 6.1).  
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Παράμετροι Μονάδα μέτρησης 
 

Επιχειρηματική 
μονάδα:  
 

Μέγεθος επιχειρηματικής 
μονάδας 

Αναλογία τους 
υιοθέτησης τεχνολογιών 

Εφοδιαστική αλυσίδα:  Αναλογία των 
διαφορετικών 
συμμετεχόντων 
 
 
 
 
Επιχειρηματικές σχέσεις  
 
 
 
 
 
 
 
Κερματισμός  

% των online αγορών 
% των online πωλήσεων 
Χρηματική αξία των 
online πωλήσεων 
 
Γενική επικοινωνία με 
τους πελάτες  
Παραγγελίες  
Διαφάνεια του αποθεμα-
τικού των προμηθευτών 
Πρόσβαση των προμη-
θευτών στο αποθεματικό 
των αγοραστών 
 
Βαθμός στον οποίο η 
εφοδιαστική αλυσίδα πε-
ριορίζεται σε μία εταιρία 
ανα κατηγορία υλικών 

Επιχειρηματική 
συμπεριφορά: 

Ευχάριστη διάθεση για 
αλλαγές  

Αναλογία της υιοθέτησης 
τεχνολογιών 
Εκπαίδευση του προσω-
πικού 
 

Πίνακας 6.1.Μονάδες μέτρησης benchmarking των χαρακτηριστικών του κλάδου 
 
 

Διαδικασία εφοδιασμού 
 
 Θεωρώντας το e-procurement ως μία κυκλική διαδικασία αυτό περιέχει ένα 
ευρύ φάσμα εφαρμογών εφοδιασμού. Εάν το μελετήσουμε ως μία συνεχή 
διαδικασία αυτό περιλαμβάνει μία σειρά επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων 
όπως επιλογή προμηθευτή, ανταγωνιστικές προσφορές, ανάλυση προσφορών, 
παραγγελίες, πληρωμές και αποστολή. Η βελτίωση της γενικής διαδικασίας 
μπορεί να μετρηθεί αναλύοντας την κάθε διαδικασία ξεχωριστά, εδώ για να 
κάνουμε την σύγκριση θα χρησιμοποιήσουμε ως μονάδες την επίδραση που έχει 
η εφαρμογή του e-procurement στην μείωση κόστους (αύξηση των κερδών) και 
στην βελτίωση που φέρει στην διαδικασία. 
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Παράμετροι Μονάδα μέτρησης 
 

Τύπος : Κόστος συναλλαγής 
 
Λάθος συναλλαγής   

Μείωση κόστους  
 
Βελτίωση στην ακρίβεια 
της διαδικασίας   

 
 Πίνακας 6.2, Μονάδες μέτρησης benchmarking της διαδικασίας εφοδιασμού 

 
 Προϊόντα 
 
 Σύμφωνα με το marketing προϊόν είναι οτιδήποτε μπορεί να βγει στην 
αγορά για να ικανοποίησει μία ζήτηση ή ανάγκη. Τα προϊόντα μπορούν να είναι 
είτε απτά όπως τα αγαθά, είτε μη απτά όπως υπηρεσίες. Η κατηγορία του 
προϊόντος παίζει σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση του e-procurement. Στην 
περίπτωση των φυσικών αγαθών έχουμε το διαχωρισμό σε άμεσα και έμμεσα 
υλικά, όπου τα άμεσα αφορούν υλικά που συμμετέχουν στην παραγωγή του 
τελικού προϊόντος, ενώ τα έμμεσα  αφορούν υλικά που έχουν να κάνουν με την 
συντήρηση, την λειτουργία και την επισκευή και άλλες τέτοιες προμήθειες. 
 

Παράμετροι Μονάδα μέτρησης 
Κατηγορία : Επιχειρηματική σχέση με 

τους προμηθευτές  
Συνδεσιμότητα των Π.Σ. 
των εταιριών  με αυτά 
των προμηθευτών τους  
Πρόσβαση  των 
προμηθευτών στο 
αποθεματικό των 
πελατών τους. 

 
Πίνακας 6.3, Μονάδες μέτρησης benchmarking των προϊόντων 

 
 
 
 
Τεχνολογική υποδομή 
 
 Από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και μετά οι επιχειρήσεις έστρεψαν το 
ενδιαφέρον τους από την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών σε στρατηγικές 
υιοθέτησης του e-procurement. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει ότι η τεχνολογία 
αναγνωρίζεται πια ως ένα σημαντικό εργαλείο στην βελτίωση της απόδοσης. 
Παρόλο που η τεχνολογία δεν είναι το πρώτο στοιχείο στο οποίο πρέπει να 
συγκεντρωθούμε κατά την υιοθέτηση του e-procurement, τα θέματα που 
σχετίζονται με την τεχνολογία αποτελούν σημαντικά εμπόδια που αποτρέπουν 
την επιτυχή υιοθέτηση του. Στον  πίνακα 6.4 παρουσιάζονται παράμετροι που 
αφορούν την ωριμότητα και την ευελιξία. Η ωριμότητα της τεχνολογικής 
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υποδομής αναφέρεται στον βαθμό κατά τον όποιο το λειτουργικό πλαίσιο του 
ανεφοδιασμού μπορεί να προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις της επιχείρησης και να 
φέρει σημαντικές βελτιώσεις σε οικονομικά και οργανωσιάκα θέματα. Μια 
ευέλικτη τεχνολογική υποδομή επιτρέπει την συνεχή βελτίωση του συστήματος. 
 
 

Παράμετροι Μονάδα μέτρησης 
Ωριμότητα :  Ποιότητα διαδικασίας  

 
 
Ασφάλεια 

Μείωση των λαθών της 
διαδικασίας  
 
Χρησιμοποίηση server 
ασφαλείας  
Επίπεδο ασφάλειας των 
συναλλαγών – Χρήση 
ψηφιακών υπογραφών 

Ευελιξία: Ικανότητα ενοποίησης  Συμβατότητα και 
ενοποίηση με τα 
υπάρχοντα συστήματα 
Ύπαρξη συγκεκριμένων 
λύσεων  

 
Πίνακας 6.4, Μονάδες μέτρησης benchmarking της τεχνολογικής υποδομής  
 
 
 
6.1. Σύγκριση με τον κλάδο τεχνολογίας  
 
 
 Αφού θέσαμε τις παραμέτρους και τις μονάδες μέτρησης αυτών μπορούμε 
να προχωρήσουμε στην σύγκρισή της απόδοσης του e-procurement μεταξύ του 
κατασκευαστικού κλάδου και του κλάδου τεχνολογίας. Για την ακρίβεια ο κλάδος 
τεχνολογίας αφορά των κλάδο κατασκευής συστημάτων τεχνολογίας αλλά 
ονομάζεται έτσι για συντομία. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την 
σύγκριση προκύπτουν από τα διαγράμματα που έχουν προηγηθεί καθώς και από 
άλλα του e-watch μερικά από τα οποία παρατίθενται παρακάτω, τα οποία  
παρουσιάζουν στοιχεία για την ασφάλεια των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται 
καθώς και στοιχεία για την βελτίωση που έχει παρατηρηθεί στην ακρίβεια της 
διαδικασίας και στα κέρδη.  
.  
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ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΣΤΟΥΣ SERVER, ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ,%

36

21

34

54

57

42

26

42

72

63

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΛ.ΥΠΟΔΗΣΗΣ

ΚΛ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΚΛ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΛ. ΝΑΥΠΗΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ

ΚΛ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΛ.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ

 
Σχήμα 6.2. 

European Commission, e-business w@tch, 2006 
 
 

 
Βλέπουμε ότι ο κατασκευαστικός κλάδος υστερεί στην ασφάλεια των 

πληροφοριακών του συστημάτων. Διαθέτει το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό σε 
σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους όσον αφορά την ασφάλεια στους server, 
ποσοστό λιγότερο από το μισό του αντίστοιχου του κλάδου τεχνολογίας.  
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ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ,%
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ΚΛ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΛ.ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ

 
Σχήμα 6.3 

European Commission, e-business w@tch, 2006 
 
 

Τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά και στη χρήση ψηφιακών υπογραφών σε 
όλους τους κλάδους και κυρίως στον κατασκευαστικό και στον κλάδο τουρισμού. 
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ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΛΟΓΩ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ E-PROCUREMENT, ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ,%
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ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ

 
Σχήμα 6.4 

European Commission, e-business w@tch, 2006 
 
 

Παρατηρούμε ότι η χρήση του e-procurement δεν έχει φέρει τα 
προσδοκόμενα αποτελέσματα όσον αφορά την αύξηση των κερδών. Μια πιθανή 
εξήγηση είναι  ότι η διαδικασία του  e-procurement στον κατασκευαστικό κλάδο 
είναι πολύ πιο περίπλοκη και χρονοβόρα από ότι στον κλάδο τεχνολογίας με 
αποτέλεσμα το e-procurement να μην μπορεί να  τυποποιήσει  τις διαδικασίες και 
να μην μπορεί να εφαρμοστεί στην ολοκληρωμένη μορφή του.   
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ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ E-PROCUREMENT, ΑΝΑ 
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ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ

 
Σχήμα 6.5 

European Commission, e-business w@tch, 2006 
 
 

Όλοι οι κλάδοι έχουν αντιληφθεί βελτίωση στην διαδικασία εφοδιασμού 
μετά από την χρήση του e-procurement. Τα ποσοστά είναι υψηλά, αλλά ο 
κατασκευαστικός κλάδος πάλι διαθέτει από τα χαμηλότερα. Αυτό  ίσως οφείλεται, 
εκτός από την ιδιαιτερότητα του κλάδου  και στο γεγονός ότι η τεχνολογική 
υποδομή και οι λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κλάδου 
παρουσιάστηκαν σχετικά πρόσφατα, ώστε δεν έχουμε προλάβει να έχουμε τόσο 
μεγάλες βελτιώσεις στην διαδικασία. 

Στον σχήμα 6.6 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά όλα τα παραπάνω 
ευρήματα της έρευνας αλλά μόνο για τους δύο κλάδους που μας αφορούν.  
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ & ΚΛΑΔΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
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ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
 

Σχήμα  6.6 
 
 

Χαρακτηριστικά του κλάδου 
 
 Τα αποτελέσματα της σύγκρισης της επιχειρηματικής μονάδας μεταξύ των 
δύο κλάδων υποδεικνύουν ότι η υιοθέτηση του e-procurement επηρεάζεται τόσο 
από το μέγεθος της επιχειρηματικής μονάδας όσο και από την τεχνολογία που 
χρησιμοποιείται. Η διαφορά στην υιοθέτηση του e-procurement ανάμεσα στους 
δύο κλάδους   μεταξύ των επιχειρήσεων μικρού μεγέθους είναι μικρότερη από 
αυτή των εταιριών μεσαίου μεγέθους που αντίστοιχα είναι μικρότερη από αυτή 
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των μεγάλων εταιριών. Η διαφορά λοιπόν μεγαλώνει όσο αυξάνεται το μέγεθος 
της εταιρίας. Μια εξήγηση γι’ αυτό είναι ότι εταιρίες μικρού μεγέθους συνήθως 
αργούν να υιοθετήσουν καινοτόμες τεχνολογίες λόγω έλλειψης οικονομικών 
πόρων, προσωπικού και τεχνολογικής υποδομής. Έτσι οι μικρές επιχειρήσεις και 
στους δύο κλάδους έχουν υιοθετήσει το e-procurement σε μικρά ποσοστά, ενώ 
στις μεγάλες εταιρίες αυτό δεν ισχύει (τουλάχιστον για τον κλάδο τεχνολογίας) και 
έτσι εκεί η διαφορά αμβλύνεται.  Ακόμη η διαφορά της πρόσβασης στο internet 
είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με τη χρήση άλλων πιο προηγμένων τεχνολογιών 
(όπως χρήση website, online αγορές, online πωλήσεις). Αυτό οφείλεται στον 
αργό ρυθμό υιοθέτησης καινοτόμων εφαρμογών από τον κατασκευαστικό κλάδο 
και στο γενικό κλίμα επιφύλαξης που κυριαρχεί σε αυτόν. 
 
Προϊόντα 
 

Η υιοθέτηση του e-procurement  στους δυο κλάδους διαφέρει λόγω των 
διαφορετικών σχέσεων που υπάρχουν με τους προμηθευτές και αγοραστές του 
καθενός. Από το σχήμα 6.6 προκύπτει ότι η διαφορά μεταξύ της συνδεσιμότητας 
των πληροφοριακών συστημάτων με τους προμηθευτές είναι μικρότερη από την 
αντίστοιχη με τους πελάτες. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι στον 
κατασκευαστικό κλάδο η διαδικασία του e-procurement επικεντρώνεται στην 
μέρια των προμηθευτών ενώ το αντίθετο συμβαίνει στον κλάδο τεχνολογίας, για 
αυτό και η διαφορά είναι μεγαλύτερη προς σ’αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό μπορεί 
να οφείλεται στο γεγονός ότι στον κατασκευαστικό κλάδο προτιμάται η 
προσωπική επαφή με τους πελάτες και όχι η ηλεκτρονική και ακόμη λόγω και της 
φύσεως του αντικειμένου δεν καλλιεργούνται μακροχρόνιες σχέσεις με αυτούς. 
 
Διαδικασία εφοδιασμού 
 

Στο σχήμα 6.6 βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά τόσο στην 
εξοικονόμηση κόστους (αύξηση κερδών) όσο και στη βελτίωση στην ακρίβεια της 
διαδικασίας. Αυτό οφείλεται τόσο στο γεγονός ότι η διαδικασία του  e-
procurement στον κατασκευαστικό κλάδο είναι πολύ πιο περίπλοκη και 
χρονοβόρα από ότι στον κλάδο τεχνολογίας αλλά και στο γεγονός ότι η 
τεχνολογική υποδομή και δεν είναι τόσο προηγμένη ώστε να έχουμε τόσο 
μεγάλες βελτιώσεις στην διαδικασία. Ακόμη παίζει ρόλο και το γεγονός ότι στον 
κλάδο τεχνολογίας το e-procurement εφαρμόζεται περισσότερο καιρό με 
αποτέλεσμα τα αρχικά προβλήματα να έχουν μειωθεί και κατά συνέπεια η 
βελτίωση στην λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας να είναι μεγαλύτερη. 
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Τεχνολογική υποδομή 
 
 Παρόλο που ο κατασκευαστικός κλάδος απασχολείται πολύ με το κατά 
πόσο η όλη διαδικασία του e-procurement εξασφαλίζει το επιθυμητό επίπεδο 
ασφάλειας σε σχέση με την παραδοσιακή πρακτική ανεφοδιασμού, βλέπουμε ( 
σχάμα 6.2, 6.3 ) ότι υστερεί σε σχέση με τον κλάδο τεχνολογίας τόσο στην χρήση 
server ασφαλείας όσο και στην χρήση ψηφιακών υπογραφών. Όσον αφορά την 
τεχνολογική υποδομή ο κατασκευαστικός κλάδος ενδιαφέρεται περισσότερο για 
το κατά πόσο τα νέα συστήματα μπορούν να ενοποιηθούν με τα ήδη υπάρχοντα 
εσωτερικά συστήματα. Ακόμη όπως βλέπουμε ( σχημα 6.6. ) στον κλάδο 
τεχνολογίας υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός συγκεκριμένων λύσεων για το e-
procurement το οποίο μπορεί να οφείλεται στο ότι από την φύση του το προϊόν 
του κατασκευαστικού κλάδου κάνει την τυποποίηση για την διαδικασία 
εφοδιασμού δύσκολη.  
 
 
6.2 Συμπεράσματα σύγκρισης  
 
 Από την σύγκριση των μεγεθών που ορίσαμε ότι συσχετίζονται με το e-
procurement φαίνεται ότι υπάρχει πολύς χώρος για βελτίωση όσον αφορά την 
υιοθέτηση και εφαρμογή του e-procurement από τον κατασκευαστικό κλάδο. Ο 
κατασκευαστικός κλάδος υστερεί σε όλα τα σημεία σε σχέση με τον κλάδο 
τεχνολογίας όπως αυτό ήταν αναμενόμενο. Αυτό οφείλεται όπως έχουμε 
προαναφέρει στην καχύποπτη και επιφυλακτική νοοτροπία που κυριαρχεί στον 
κλάδο όσον αφορά την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και αλλαγών στις 
διαδικασίες λειτουργίας καθώς και στο ίδιο το προϊόν του κλάδου που είναι 
δύσκολο να τυποποιηθεί. Βάσει των αποτελεσμάτων προτείνεται η χρήση ενός 
στρατηγικού μοντέλου από τον κλάδο για την υιοθέτηση του e-procurement. Το 
κράτος, οι διάφορες  ενώσεις κατασκευαστών, το τεχνικό επιμελητήριο καθώς και 
οι μεγάλες εταιρίες θα πρέπει να βοηθήσουν στην καθιέρωση του. Πρώτα από 
όλα θα πρέπει αυτοί οι φορείς να αλλάξουν την νοοτροπία την δικιά τους και 
κατ’επέκταση του κλάδου από φιλοσοφία επιφύλαξης  και «περιμένουμε και 
βλέπουμε» σε φιλοσοφία ανάπτυξης καινοτομιών, έτσι ώστε οι άνθρωποι του 
κλάδου να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Αυτοί οι 
φορείς θα πρέπει να αναλάβουν και την εκπαίδευση και επιμόρφωση πάνω στις 
νέες αυτές τεχνολογίες. Ακόμη  οι μεγάλες εταιρίες μπορούν να διαμορφώσουν 
μια πλατφόρμα πάνω στην οποία θα βασίζεται η λειτουργία  του συστήματος τους 
για το e-procurement έτσι ώστε να μπορούν οι μεσαίου και μικρού μεγέθους 
εταιρίες να την χρησιμοποιήσουν αντίστοιχα για τα δικά τους συστήματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ E-PROCUREMENT 

 
Παρακάτω ακολουθεί ένα παράδειγμα υιοθέτησης όπως αυτό 

παρουσιάστηκε από το Aberdeen Group 2005, Best Practices in E-Procurement 
Reducing Costs and Increasing Value through Online Buying, ενός e-
procurement συστήματος από μία μεγάλη κατασκευαστική εταιρία της Σουηδίας. 

 
7.1 Η Πρόκληση 
 

 Η Skanska ΑΒ είναι η μεγαλύτερη 

κατασκευαστική εταιρία στον κόσμο. Η 
έδρα της βρίσκεται στην Σουηδία, 
απασχολεί περίπου 54,000 εργαζόμενους 
σε όλο τον κόσμο, τα ετήσια έσοδα της 
κυμαίνονται περί τα $15.11 δισεκατομμύρια 
(το 2004 ) ενώ τα αντίστοιχα έξοδα της για 
το ίδιο έτος  ήταν $4.36 δισεκατομμύρια. 

Όνομα Εταιρίας  
Skanska ΑΒ 
Παροχέας  
IBX 
Η Πρόκληση 
Η ανάλυση του τρόπου αγο-
ράς υλίκων και υπηρεσιών 
κατέδειξε σημαντικές ευκαι 
ρίες για τη μείωση των 
εξόδων
Στρατηγική 
Η εταιρία θέλησε να αντιμε-
τωπίσει  τις αδυναμίες της 
στον τομεα των προμηθείων 
συνεργαζόμενη με τους 
προμηθευτές της        
Κέρδος  
Πάνω από $5 εκατομύρια 
από τη μείωση των εξόδων 
κάλυτε-ρες λειτουργίκες 
διαδικασίες, μεγαλύτερη 
διαφάνεια και κατέδειξη των  
έργων υψηλού κέρδους        

 

Η διοίκηση της εταιρίας κάνοντας 

ανάλυση των λειτουργιών με τις οποίες 
πραγματοποιούνται οι προμήθειες της 
ανακάλυψε μια σημαντική ευκαιρία για 
μείωση του κόστους στο κλάδο. 
Συγκεκριμένα η ανάλυση αποκάλυψε ότι 
άλλοι επιχειρηματικοί κλάδοι είχαν 
καταφέρει συνεχή μείωση των τιμών των 
προϊόντων  τους διατηρώντας παράλληλα 
την κερδοφορία τους σταθερή, ενώ στον  
κατασκευαστικό κλάδο παρατηρήθηκε 
αύξηση της τιμής του τελικού προϊόντος και 
των προσφερόμενων υπηρεσιών χωρίς 
αύξηση της κερδοφορίας. Ακόμη η έρευνα 
έδειξε ότι η  Skanska ΑΒ ξόδευε 
μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων της σε σχέση με προηγούμενα χρόνια για την 
πληρωμή υπηρεσιών και υπεργολαβιών. 

Η ίδια μελέτη κατέδειξε ότι οι υπεργολάβοι κλείνανε καλές συμφωνίες με 
την εταιρία ενώ δεν υπήρχαν προμηθευτές από χώρες χαμηλού κόστους 
παραγωγής καθώς και ότι χρησιμοποιούνταν μικρός αριθμός προμηθευτών. 
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Στρατηγική Οργάνωσης της  Αλυσίδας Προμηθειών Supply Chain 
 
 Βασισμένη στην παραπάνω ανάλυση η διοίκηση της εταιρίας ανέπτυξε μια 
στρατηγική για να αντιμετωπίσει την αδυναμία της στην αγορά υπηρεσιών και Ά 
υλών. Η  νέα στρατηγική έλαβε υπόψη της και  τους εταιρικούς στόχους  της  
Skanska ΑΒ. Τα βασικά της στοιχεία συνοψίζονται παρακάτω: 

• Συνεργασίες με υπεργολάβους 
• Τυποποίηση των προϊόντων 
• 100% συμμόρφωση με καθιερωμένες διαδικασίες 
• Συνεχή μείωση του κόστους 

 
Για να υλοποιήσει την στρατηγική της η εταιρία δημιούργησε ένα σχέδιο, το 

οποίο ονόμασε “Project Effect” και το οποίο αποτελείται από 5 φάσεις. 
H Skanska ξεκίνησε αυτή την γενική αλλαγή στις διαδικασίες υιοθετώντας 

το e-procurement. Αυτό επέτρεψε στην εταιρία να έχει συμμόρφωση των 
προμηθευτών με τα συμβόλαια τους, ισομερή καταμερισμό των συμβολαίων, 
μεγαλύτερη διαφάνεια στα έξοδα και καλύτερη συνεργασία με τους 
υπεργολάβους. 

 
7.2 Επιλογή Λύσης και Εφαρμογή της  

 
Η Skanska βρέθηκε αντιμέτωπη με μία μεγάλη αλλαγή στην οργάνωση και 

διοίκηση προκειμένου να καταφέρει να εφαρμόσει τη νέα στρατηγική της. Έτσι 
αποφάσισε να επικεντρωθεί πρώτα σε αυτές τις αλλαγές παρά στις αλλαγές που 
απαιτούνταν σε τεχνολογικό εξοπλισμό καθώς και σε επίπεδο προμηθευτών. Η 
διοίκηση ακόμη κατάλαβε ότι έπρεπε να γίνουν και αλλαγές σε πολλά προϊόντα 
έτσι ώστε αυτά να είναι εύκολα διαθέσιμα από ένα e-procurement  σύστημα. 

Τα κριτήρια για την επιλογή της εταιρίας παροχής e-procurement 
βασίστηκαν στους εξής παράγοντες : 

• Λειτουργικότητα : Η εταιρία ήθελε “ one-stop shop” που να εξυπηρετεί 
όλες τις αγοραστικές επιλογές τις  το e-procurement το e-sourcing και την 
οργάνωση προμηθειών. Έτσι επέλεξε τη λύση φιλοξενίας από ένα ASP. 

• Ικανότητα χωρητικότητας : H Skanska ήθελε έναν έμπειρο παροχέα που 
θα έδινε ολοκληρωμένες λύσεις θα διαχειριζόταν όλο το υλικό, τους 
προμηθευτές της λειτουργίες, την υποστήριξη και την φιλοξενία( hosting). 

• Κόστος : Η εταιρία επιθυμούσε μία λύση χαμηλού κόστους και γρήγορης 
εφαρμογής. 

• Η δυνατότητα να καθιερωθεί σε μία αγορά του κλάδου: H Skanska 
ήθελε να είναι σίγουρη ότι μπορούσε να αναπτύξει μια μεγάλης διάρκειας 
συνεργασία με τον παροχέα υπηρεσιών που θα επέλεγε. 
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Έτσι λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κριτήρια επέλεξε την εταιρία IBX 
για την παροχή ολοκληρωμένης λύσης που θα εξυπηρετούσε της ανάγκες της  
Skanska. 

Αρχικά επικεντρώθηκε στις Βόρειες Χώρες συγκεκριμένα η υιοθέτηση του 
e-procurement ξεκίνησε στην Σουηδία τον Ιανουάριο του  2004 και τελικά μπήκε 
σε εφαρμογή τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Στη Σουηδία 2.500 από τους 4.000 
χρήστες του συστήματος εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα ενώ 130 από τους 150 
προμηθευτές καταλόγου κατάφεραν να συμπεριληφθούν στο σύστημα. Στη 
Νορβηγία 500 από τους 1.200 χρήστες εκπαιδεύτηκαν ενώ 45 από τους 100 
προμηθευτές συμπεριλήφθησαν. Στην Φιλανδία το σύστημα μπήκε σε εφαρμογή 
τον Φεβρουάριο του 2006 με 600 χρήστες και 80 συμβατούς προμηθευτές. Η 
Πολωνία η Τσεχία το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
έχουν δείξει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο παραπάνω σχέδιο. 

 
 
 

7.3 Αποτελέσματα  
 
 Τα νέα συμβόλαια που υπεγράφησαν το 2005 εξοικονόμησαν $4.98 
εκατομμύρια μόνο στη Σουηδία. Επιπρόσθετα εξοικονομήθηκαν $137.000 από 
την συμμόρφωση των προμηθευτών με τις αρχικές συμφωνίες, καθώς και 
$311.500 από τις μειώσεις στις τιμές που επιτεύχθηκαν μέσω του e-procurement. 
 Τόσο τα άμεσα όσο και τα έμμεσα έξοδα της εταιρίας περνάνε μέσα από 
το σύστημα του e-procurement. Τον  Σεπτέμβριο του 2005 περίπου το 50% των 
μηνιαίων προμηθειών της εταιρίας στη Σουηδία γινόταν μέσω του e-procurement. 
Ο στόχος είναι το ποσοστό αυτό να φτάσει το 100% ως το τέλος του 2006. 
 Η υιοθέτηση του e-procurement από την εταιρία της προσέφερε και μία 
πλήρη οργάνωση και αρχειοθέτηση των εντολών αγοράς, κάτι που δεν ήταν 
δυνατό πρωτύτερα. Το σύστημα ακόμη επιτρέπει στην εταιρία να ανατρέχει ανά 
πάσα στιγμή σε προηγούμενες συμφωνίες, να κρατάει λίστες με τους 
μεγαλύτερους προμηθευτές της, καθώς επίσης επιτρέπει στους εργοδηγούς του 
κάθε έργου να ανατρέχουν εύκολα σε τεχνικές περιγραφές των 
χρησιμοποιούμενων υλικών και να διατηρούν εύκολα προσβάσιμους 
τιμοκαταλόγους. Ακόμη αποδείχθηκε ότι η χρήση του e-procurement  προσφέρει 
στην εταιρία μεγαλύτερη διαφάνεια στα έξοδα της και έτσι την  ευκαιρία για ακόμη 
μεγαλύτερες μειώσεις των εξόδων της καθώς και για πιο αποτελεσματικές 
διαδικασίες. 
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7.4 Μελλοντικά Βήματα 
 
 Η στρατηγική της εταιρίας είναι τόσο τα άμεσα όσο και τα έμμεσα έξοδα 
της να περνούν μέσα από το e-procurement  σύστημα, έτσι το επόμενο βήμα 
είναι οι αγορές των υπεργολάβων να γίνονται μέσω του ίδιου συστήματος χωρίς 
όμως αυτοί να ενημερώνονται για τις τιμές στις οποίες αγοράζει η Skanska. Έτσι 
οι υπεργολάβοι θα μπορούν να ελέγχονται ευκολότερα από την Skanska,  για την 
ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούν και αν αυτά πλήρουν τις τεχνικές 
προδιαγραφές του κάθε έργου. Παράλληλα αυξάνεται ο όγκος των συναλλαγών 
που γίνονται μέσω του  e-procurement  με αποτέλεσμα καλύτερη διαχείριση των 
εξόδων. 
 
 
7.5 Συμπεράσματα 
 
 Η Skanska μέσα από τη διαδικασία αυτή έμαθε ότι η υιοθέτηση του  e-
procurement αφορά περισσότερο αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης 
της εταιρίας και όχι τόσο σε τεχνολογικό επίπεδο. Η Skanska επέλεξε την IBX ως  
συνεργάτη στην παραπάνω διαδικασία αναπτύσσοντας μία μακροχρόνια σχέση 
με μία εταιρία που θα τη βοηθήσει με τα τυπικά της λειτουργίας του συστήματος, 
ώστε η  Skanska να μπορεί να επικεντρωθεί στις αλλαγές στον τρόπο διοίκησης 
και στην ομαλή λειτουργία αυτού. 
 Οι μάνατζερ της εταιρίας πιστεύουν ότι για την  υιοθέτηση του e-
procurement  η εταιρία πρέπει να επικεντρωθεί σε βελτίωση των λειτουργικών 
διαδικασιών, σε αλλαγή στην διοίκηση, σε συμμόρφωση με τα συμβόλαια και 
κέρδισε πλεονεκτήματα και όχι τεχνολογία. 
 Η Skanska ακόμη υποστηρίζει ότι σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία 
παίζει η λεπτομερής  καταγραφή των βημάτων των προβλημάτων και των 
αποτελεσμάτων από την υιοθέτηση του e-procurement , έτσι ώστε να προκύψουν 
δείκτες απόδοσης του συστήματος ,οι οποίοι θα μπορούν να βοηθούν τους 
μάνατζερ των διαφόρων τμημάτων να ελέγχουν την γενική απόδοση του. 
 Τέλος η εταιρία θεωρεί από την εμπειρία της, και όχι εσφαλμένα, ότι το 
κλειδί της επιτυχής υιοθέτησης του e-procurement  είναι η υποστήριξη από τα 
κορυφαία διοικητικά στρώματα. Συγκεκριμένα τα κορυφαία διοικητικά στρώματα 
της Skanska παρείχαν μεγάλη βοήθεια τόσο με προσωπικό όσο και με άλλες Ά 
ύλες ούτως ώστε να υλοποιηθεί η εφαρμογή 
  

Η προσέγγιση της Skanska ΑΒ στην υιοθέτηση και εφαρμογή του e-
procurement   μπορεί άνετα να χρησιμοποιηθεί ως  παράδειγμα από άλλες 
εταιρίες του κλάδου που ενδιαφέρονται να μεταβούν από τον κλασικό τρόπο 
αγορών Ά υλών και υπηρεσιών σε αυτόν του e-procurement   . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Παρ’όλη την σύντομη ιστορία τους οι e-business εφαρμογές έχουν 

καταφέρει να μεταμορφώσουν τους περισσότερους κλάδους και έχουν αναδειχθεί 
σε βασικά στοιχεία των επιχειρηματικών λειτουργιών. Οι νέες τεχνολογίες 
επικοινωνίας και πληροφόρησης ( information and communication technologies 
ICT) έχουν συμβάλει πολύ σε αυτήν την εξέλιξη και μπορούν να φέρουν 
σημαντικά πλεονεκτήματα στην επιχείρηση αλλά μόνο κάτω από προϋποθέσεις. 
Στην σημερινή εποχή που οι πιέσεις  για μείωση του κόστους χωρίς αντίστοιχη 
μείωση της ποιότητας είναι ισχυρές  το e-procurement  δίνει την λύση με μείωση 
του κόστους λειτουργίας δίνοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις εταιρίες 
που προχωρούν στην εφαρμογή του. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το e-procurement αποφέρει πολλά  
πλεονεκτήματα στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας του κλάδου τόσο σε μια 
συγκεκριμένη εταιρία που θα προχωρήσει στην εφαρμογή του, όσο και στο 
σύνολο της λειτουργίας του κύκλου ανεφοδιασμού του κλάδου. Αυτά εν συντομία 
είναι η μείωση του κόστους συναλλαγών,  η μείωση των κύκλων εφοδιασμού, η 
μείωση του αναγκαίου αποθεματικού, η αύξηση της διαφάνειας των λειτουργιών, 
η άμεση και καλύτερη πληροφόρηση, καλύτερη επικοινωνία μέσα και εκτός των 
ορίων της εταιρίας, η αύξηση του εύρους μέσα στο οποίο μπορεί να υπάρξει 
αποτελεσματικός έλεγχος, η βελτίωση στην ποιότητα των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων, η βελτίωση στην επικοινωνία μεταξύ των μελών της εφοδιαστικής 
αλυσίδας και των οργανισμών και η μείωση της γραφειοκρατίας και της 
«χαρτούρας». Βέβαια για να μπορέσουν οι εταιρίες να απολαύσουν τα 
παραπάνω πρέπει να υπερπηδήσουν αρκετά εμπόδια που έχουν να κάνουν με 
το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνολογία το κόστος αλλά και την διοίκηση της 
εταιρίας.  Συγκεκριμένα για να καταφέρει μια εταιρία ή ένας οργανισμός να 
προχωρήσει στην υιοθέτηση του e-procurement θα πρέπει να αντιμετωπίσει την 
απροθυμία/ανικανότητα υιοθέτησης του από τους υπεργολάβους και τους 
προμηθευτές, την έλλειψη τεχνολογικής εμπειρίας και προσωπικού έμπειρου στις 
νέες διαδικασίες, την ύπαρξη διαφορετικής  κουλτούρας οργάνωσης, την έλλειψη 
ενοποιημένου συστήματος οργάνωσης πληροφοριών, τον  φόβο που νιώθει το 
προσωπικό μπροστά  στην υιοθέτηση μιας διαφορετικής επιχειρηματικής 
διαδικασίας, το υψηλό κόστος, το όχι και τόσο υψηλό επίπεδο ασφάλειας και την 
ανυπαρξία από τεχνολογικής άποψης 100% ικανοποιητικής λύσης τουλάχιστον 
για τον κατασκευαστικό κλάδο. Το ευχάριστο  είναι ότι σιγά σιγά συμβαίνουν 
κάποιες αλλαγές ενθαρρυντικές ως προς την υιοθέτηση του e-procurement  όπως  
η αλλαγή στην κουλτούρα και στην στάση  του κλάδου και των διοικήσεων των 
εταιριών από επιφυλακτική όσον αφορά νέες τεχνολογίες σε καινοτόμα, η 
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βελτίωση της χρηστικότητας των νέων τεχνολογιών, η υιοθέτηση προτύπων από 
τον κλάδο, η αύξηση της εμπιστοσύνης κ.α. 

Παρόλα αυτά όπως είδαμε ο κατασκευαστικός κλάδος βρίσκεται αρκετά 
πίσω στην υιοθέτηση του e-procurement συγκριτικά με άλλους κλάδους και αυτό 
οφείλεται τόσο στην επιφυλακτική στάση του κλάδου όσον αφορά την εισαγωγή 
καινοτομιών, όσο και το ίδιο το προϊόν του κλάδου που δύσκολα τυποποιείται. Για 
να αλλάξει λοιπόν αυτή η κατάστασή το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι η 
αλλαγή της στάσης αυτής καθώς και η αλλαγή στην φιλοσοφία οργάνωσης και 
διοίκησης των εταιριών. Ακόμη και σήμερα, όπως είδαμε  και από προηγούμενα 
διαγράμματα τα μέλη του κλάδου δεν έχουν πεισθεί για τα πλεονεκτήματα που η 
εισαγωγή του e-procurement μπορεί να επιφέρει στην λειτουργία του 
οργανισμού, και δεν θεωρούν σημαντική την επίδρασή του. Ειδικά στις 
μικρότερες εταιρίες του κλάδου, που στην Ελλάδα αποτελούν και το μεγαλύτερο 
ποσοστό, η άποψη αυτή είναι πιο έντονη. Τέλος, σημαντικότατο ρόλο προς αυτή 
την κατεύθυνση παίζει και η συνεχής  εκπαίδευση του προσωπικού και των 
ανώτατων στελεχών πάνω στις νέες τεχνολογίες 
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