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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

 
Σε αυτή τη διπλωµατική εργασία θα εξετάσουµε την τρέχουσα κατάσταση του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν στις επιχειρήσεις στην Ελληνική αγορά, τη στρατηγική των επιχειρήσεων 

στο ηλεκτρονικό επιχειρείν, όπως και θέµατα που αφορούν την εµπειρία στο ηλεκτρονικό 

επιχειρείν, εφαρµογές ηλεκτρονικού επιχειρείν, τα κυριότερα κίνητρα για υιοθέτηση των 

εφαρµογών, καθώς και κλαδικά θέµατα. 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία είχε σκοπό να αποτελέσει το προοίµιο µιας 

διδακτορικής διατριβής µε παρόµοιο αντικείµενο και µε όσο το δυνατόν περισσότερο 

εµπεριστατωµένη βιβλιογραφική έρευνα. Αν και η διδακτορική διατριβή δε στάθηκε δυνατό να 

συνεχιστεί, παρ΄όλα αυτά η βιβλιογραφική έρευνα που έγινε εµπλούτισε πολύ το υλικό της 

διπλωµατικής εργασίας. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο αρχικός σκοπός του Internet όταν πρωτοδηµιουργήθηκε ήταν να εξυπηρετήσει 

συγκεκριµένους τοµείς όπως ο στρατός και τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα (Kini and Choobineh 1998). 

Παρ’όλα αυτά η ανάπτυξή του κατά τη δεκαετία του 1990 ήταν τεράστια. Οι οργανισµοί δεν 

έµειναν ανέπαφοι από το γεγονός ότι οι περισσότεροι είχαν ήδη υιοθετήσει το Internet µε σκοπό 

να εκµεταλλευτούν τις δυνατότητές του, οι οποίες εκτείνονταν από την πρόσβαση σε περισσότερη 

πληροφορία µέχρι την ικανότητα επέκτασης της αγοράς σε παγκόσµιο επίπεδο. «Η παγκόσµια 

διασυνδεσιµότητα του Internet ανοίγει νέες λεωφόρους για την επιχειρηµατικότητα µε τέτοιο 

τρόπο ώστε τα κανάλια του παραδοσιακού εµπορίου να µη µπορούν να το ανταγωνιστούν» 

(Doherty et al. 2001, Pyle 1996).  

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ο κυρίαρχος όρος που αφορούσε την επιχειρηµατικότητα 

και το Internet ήταν το “e-commerce”. Αυτό ήταν επόµενο αφού το Internet χρησιµοποιείτο κυρίως 

ως µέσο αγοράς και πώλησης πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών (Kalakota and Whinston 

1997). Προς τα τέλη της δεκαετίας του ’90 ένας άλλος όρος εµφανίστηκε, σηµατοδοτώντας µια 

ευρύτερη προσέγγιση του τρόπου χρήσης του Internet από τις επιχειρήσεις και αυτός ήταν το “e-

business” (Amor 2000).  

Σύµφωνα µε τον Castells ο ορισµός του e-business είναι «κάθε επιχειρηµατική 

δραστηριότητα όπου οι θεµελιώδεις οργανωσιακές λειτουργίες λαµβάνουν χώρα κυρίως στο 

Internet ή σε όποιο άλλο δίκτυο υπολογιστών» (Castells 2001, Chu και Smithson 2002). Ορισµοί 

για το e-business έχουν δοθεί και προγενέστερα όπως από τον Amor (2000) ή την  IBM (1997) 

κοκ.  

Οι µεγάλες επιχειρήσεις, λόγω οικονοµικής άνεσης, υιοθέτησαν το e-business από το 

ξεκίνηµά του (Attewell 1992, Mehrtens et al. 2001). Αυτές οι επιχειρήσεις, µαζί µε αυτές που 

«γεννήθηκαν στον Ιστό», όπως οι Amazon.com και eBay.com, συγκέντρωσαν όχι µόνο τα φώτα 

της δηµοσιότητας, αλλά και την προσοχή της ακαδηµαϊκής έρευνας (Drew 2003). Οι ΜΜΕ1 

επίσης υιοθέτησαν την ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα, αντιλαµβανόµενες τις σηµαντικές 

ευκαιρίες που µπορούν να έχουν (O'Keefe et al. 1998). Σηµειώτεον, ο τοµέας MME και e-

business αγνοήθηκε από τις έρευνες µέχρι πρόσφατα (Drew 2003), παρόλο που οι ΜΜΕ 

αποτελούν ένα σηµαντικό κοµµάτι της οικονοµίας σε πολλές χώρες.  

Τα τελευταία χρόνια η σχέση ΜΜΕ και Internet βρέθηκε στο ενδιαφέρον διαφόρων 

ακαδηµαϊκών από τους τοµείς των Πληροφοριακών Συστηµάτων και της ∆ιοίκησης. Το 

µεγαλύτερο µέρος των ερευνών που διεξήχθησαν (στο εξωτερικό) εξετάζει τους λόγους για τους 

οποίους οι ΜΜΕ θα πρέπει να υιοθετήσουν το Internet (Mehrtens et al. 2001). Υπάρχουν επίσης 

µελέτες αναφορικά µε τη στρατηγική των ΜΜΕ σε συσχετισµό µε το e-business και τα Π.Σ. 

                                                 
1 ΜΜΕ: Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. Ο ορισµός που δίνει η Ε.Ε. για τις ΜΜΕ είναι: «οι επιχειρήσεις που έχουν λιγότερους 

από 250 υπαλλήλους και έχουν είτε ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 40 εκ. €, είτε ετήσιο ισολογισµό που 

δεν υπερβαίνει τα 27 εκ. €»  (Papoutsis 1996). 
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γενικότερα. Οι ερευνητές δείχνουν επίσης ενδιαφέρον στα εµπόδια που υπάρχουν και τα οποία 

παρεµποδίζουν τις µικρές επιχειρήσεις από το να υιοθετήσουν εφαρµογές Internet. Επίσης, άλλοι 

ερευνητές µελέτησαν σχετικούς τοµείς, όπως η αξιολόγηση της χρήσης του Internet, B2B 

εφαρµογές και e-Rental Πληροφοριακών Συστηµάτων. Ένα µεγάλο µέρος της έρευνας επάνω 

στο e-business και στις ΜΜΕ εστιάζεται σε χώρες ως σύνολα ή σε περιοχές τους.  

Όµως δεν υπάρχει εµπεριστατωµένη έρευνα στη σχέση µεταξύ e-business και 

οργανωσιακής αλλαγής και για τις µεγάλες επιχειρήσεις αλλά και για τις ΜΜΕ, αν και ο 

αντίκτυπος της εισαγωγής του e-business σε µια επιχείρηση είναι αδιαµφισβήτητος και πολύ 

σηµαντικός στις περισσότερες περιπτώσεις. Επιπλέον, οι περισσότερες µελέτες εστιάζουν σε 

ανεπτυγµένες χώρες όπως οι ΗΠΑ και το Ηνωµένο Βασίλειο, ενώ µελέτες για λιγότερο 

ανεπτυγµένες χώρες είναι σπάνιες. Ειδικότερα, οι έρευνες για το Ελληνικό περιβάλλον είναι 

ελάχιστες.  

Επίσης, δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για τη στρατηγική των επιχειρήσεων στα Π.Σ. 
2Έρευνα (Λυµπερέας, ∆ουκίδης και Γεωργόπουλος, 1993) που έγινε σε 40 ελληνικές επιχειρήσεις 

(20 µεγάλες και 20 ΜΜΕ) καταλήγει στο ότι η σηµασία του στρατηγικού σχεδιασµού για τα Π.Σ. 

δεν έχει γίνει κατανοητή από τους περισσότερους Έλληνες διευθυντές πληροφορικής. 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία θα προσπαθήσει να ερευνήσει την επίδραση της 

υιοθέτησης του e-business στο Ελληνικό περιβάλλον και τη στρατηγική των επιχειρήσεων επάνω 

σε αυτό τον τοµέα. Η Ελληνική οικονοµία έχει ως ραχοκοκκαλιά τις ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν 

τον κυριότερο επιχειρηµατικό τοµέα, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 95% όλων των 

επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και η αποδοχή του e-business αποτελεί µια από τις 

µεγαλύτερες προτεραιότητες των Ελληνικών κυβερνήσεων. Έτσι, η έρευνα αναπόφευκτα θα 

εστιάσει σε µεγάλο ποσοστό στις ΜΜΕ, για τις οποίες δεν υπάρχουν πολλές έρευνες στη 

βιβλιογραφία µέχρι στιγµής. 

                                                 
2 Π.Σ.: Πληροφοριακά Συστήµατα 
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

2.1 ∆ιεθνής βιβλιογραφία 
Η βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε εστιάζει στις επιχειρήσεις και την Πληροφοριακή 

Τεχνολογία, ενώ τα θέµατα που καλύπτει είναι εκτενή και παρέχουν σηµαντική πληροφορία για τη 

σχέση ανάµεσά τους. Μεγάλο µέρος της υπάρχουσας βιβλιογραφίας εξετάζει συγκεκριµένες 

χώρες και κυρίως το Ηνωµένο Βασίλειο. Μια έρευνα που διενεργήθηκε από τους Doherty et. al. 

(2001) αναφορικά µε τους παράγοντες που επηρεάζουν κυρίως τις Βρεττανικές ΜΜΕ στην 

απόφασή τους να υιοθετήσουν το e-business υποστηρίζει ότι ο κύριος λόγος που το κάνουν είναι 

η διαίσθηση ότι το e-business είναι σηµαντικό για την ανάπτυξή τους. Επιπλέον, σηµειώνεται ότι 

οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν το Internet κυρίως ως εργαλείο marketing, παρόλο 

που αναγνωρίζουν ότι έχει πολλά περισσότερα να τους προσφέρει. Οι Daniel et. al. (2002) δίνουν 

έµφαση στο ότι ενώ έχει πραγµατοποιηθεί ένας αριθµός ερευνών που αφορούν την υιοθέτηση 

του e-business, εντούτοις αυτές έχουν αγνοήσει τα διαδοχικά στάδια αυτής της διαδικασίας.  

Επίσης υπάρχουν έρευνες (Drew, 2003) για τη στρατηγική των ΜΜΕ όταν αποφασίζουν 

να υιοθετήσουν το e-business. Τα κύρια σηµεία που επισηµαίνονται είναι η ικανότητα ανοίγµατος 

νέων αγορών, η βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, µείωση κόστους και 

ανάπτυξη των µεγεθών της επιχείρησης. Η έρευνα των Owens και Beynon-Davies (2001) για τη 

Νότια Ουαλία προσπαθεί να εντοπίσει τα διακριτά πλεονεκτήµατα του e-commerce, τα κυριότερα 

εµπόδια και τους κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας.  

Έρευνα για την Ολλανδία από τους Walczuch et. al. (2000) εστιάζει στην εξέταση των 

εµποδίων για την αποδοχή του Internet στις επιχειρήσεις. Αυτά εντοπίζονται σε υψηλά κόστη για 

πρόσβαση στο Internet και διαδικτυακή παρουσία µέσω Ιστοσελίδας, µαζί µε ανησυχίες που 

αφορούν την ασφάλεια στο Internet. Η έρευνα επίσης επισηµαίνει ως σηµαντικό παράγοντα 

αποδοχής τα οφθαλµοφανή και αξιοσηµείωτα πλεονεκτήµατα της χρήσης του Internet.  

Οι Caruso και Marchiori (2003) εστιάζουν στις Ιταλικές ΜΜΕ για να κατανοήσουν 

βαθύτερα το θέµα της απόκτησης πληροφοριακής τεχνολογίας. Ο σκοπός της έρευνας είναι να 

εντοπιστούν οι κρίσιµοι παράγοντες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη µέτρηση της 

ετοιµότητας και της επάρκειας ενός συγκεκριµένου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος για την 

εισαγωγή ενός νέου Πληροφοριακού Συστήµατος. Τα αποτελέσµατα της έρευνας εξήχθησαν 

µέσω µελέτης πέντε case studies ταυτόχρονα µε την αποστολή κλειστών ερωτηµατολογίων που 

απεστάλησαν σε µεγαλύτερο δείγµα επιχειρήσεων. Οι Matassa et. al. (2003) ερευνούν τη σχέση 

ανάµεσα στην Πληροφοριακή Τεχνολογία, στην οργανωσιακή αλλαγή και στην αύξηση της 

παραγωγικότητας εξετάζοντας τον ασφαλιστικό κλάδο της Ιταλίας. Το συµπέρασµα είναι ότι η 

Πληροφοριακή Τεχνολογία βοηθάει στην αύξηση της παραγωγικότητας όταν συνδυάζεται µε την 

εισαγωγή νέων µορφών γραφειοκρατικής οργάνωσης, αντίθετα µε το ρεύµα που υποστηρίζει ότι 
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η Πληροφοριακή Τεχνολογία βοηθάει στην αύξηση της παραγωγικότητας όταν ακολουθείται από 

αποκέντρωση.  

Ένα ακόµη θέµα της βιβιλιογραφίας είναι η στρατηγική των ΜΜΕ αναφορικά µε τα 

Πληροφοριακά Συστήµατα. Οι Levy et. al. (1999) καθορίζουν τα υπάρχοντα πλαίσια της 

στρατηγικής των Π.Σ., τα οποία δηµιουργήθηκαν κυρίως για µεγάλες επιχειρήσεις, στο 

περιβάλλον των ΜΜΕ. ∆ιαφωνούν µε το ότι αυτά τα µοντέλα δε µπορούν να εφαρµοστούν σε 

ικανοποιητικό βαθµό στις ΜΜΕ και προτείνουν ένα διαφοροποιηµένο υπόδειγµα γι’αυτό το 

σκοπό. Οι Levy and Powell (2000) επανεξετάζοντας τις υπάρχουσες προσεγγίσεις των ΜΜΕ στη 

στρατηγική των Π.Σ. καταλήγουν ότι είναι αναχρονιστικές και τεχνολογικά εστιασµένες, ενώ 

συµφωνούν ότι θα έπρεπε να δίνουν περισσότερη σηµασία σε θέµατα οργανωσιακής αλλαγής. Η 

ευθυγράµµιση της επιχειρησιακής στρατηγικής και της στρατηγικής Π.Σ. στις ΜΜΕ µελετήθηκε 

από τους King et. al.(2000). Η έρευνα επισηµαίνει ότι υπάρχουν διάφορα επίπεδα ευθυγράµµισης 

των στρατηγικών, ξεκινώντας από τις επιχειρήσεις που δεν έχουν στρατηγικό σχεδιασµό 

περιλαµβανοµένου και του σχεδιασµού Π.Σ. και φτάνει στο σηµείο όπου η ευθυγράµµιση των 

στρατηγικών είναι σε υψηλό βαθµό. Άλλη έρευνα που ακολούθησε (Cragg et al. 2002), εξέτασε 

τις υπάρχουσες µεθόδους που είχαν προταθεί για τη µέτρηση της ευθυγράµµισης κυρίως στις 

µεγάλες επιχειρήσεις, για να ελέγξει αν ήταν εφαρµόσιµες και στις ΜΜΕ και καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι µια πιο µέτρια προσέγγιση είναι καταλληλότερη. 

∆ηµοφιλής µέθοδος για τη διερεύνηση της σχέσης ΜΜΕ και Internet είναι η έρευνα µέσω 

case study. Οι Levy and Powell (1999) παρουσίασαν τα στοιχεία τριών ερευνών που 

διεξήχθησαν αναφορικά µε την υιοθέτηση του Internet από τις ΜΜΕ (DTI 1998, Dutta and Evrard 

1998, Pricewaterhouse 1997). Εν συνεχεία παρουσίασαν τα ευρήµατα των case studies σε 43 

ΜΜΕ του Ηνωµένου Βασιλείου καταλήγοντας ότι αντίθετα µε προηγούµενες έρευνες, η υιοθέτηση 

του Internet είναι πολύ µικρότερη στην πραγµατικότητα και η κύρια χρήση του στις παραπάνω 

εταιρείες είναι µόνο για αναζήτηση πληροφοριών και σχολιάζοντας ότι για να αποκτήσουν οι 

ΜΜΕ τα πλεονεκτήµατα του Internet θα πρέπει να εστιάσουν σε µια διαφορετική προσέγγιση της 

χρήσης του. Αντίθετα µε την έρευνα πολλαπλών case studies, ο Leidner (1999) χρησιµοποίησε 

ένα µοναδικό case study µιας µικρής εταιρείας για να εξετάσει αν η υιοθέτηση του Internet 

αποτελεί κυρίως ευκαιρία ή απειλή. Συµπεραίνει ότι µπορεί να είναι και τα δύο και συµφωνεί µε τα 

ευρήµατα των Levy and Powell (1999) ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να κατευθυνθούν προς µία 

προσέγγιση συνεργασίας µε τη σύναψη εικονικών (virtual) συνεταιρισµών ώστε να πετύχουν 

ωφέλη. 

Στηριζόµενοι στα αποτελέσµατα έρευνας των Ιακώβου et. al. (1995) σε σχέση µε τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοχή του EDI3 στις ΜΜΕ, οι Mehrtens et. al. (2001) 

διεξήγαγαν πολλαπλά case studies για να ανακαλύψουν τις όποιες οµοιότητες και διαφορές 

στους παράγοντες που επηρεάζουν τις ΜΜΕ στην αποδοχή του Internet. Υποστηρίζουν ότι µόνο 

τρεις από τους πέντε παράγοντες που επισηµάνθηκαν από τους Ιακώβου et. al (1995) είναι 

                                                 
3 EDI: Electronic Data Interchange 
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σηµαντικοί για την αποδοχή του Internet και αυτοί είναι τα διακριτά πλεονεκτήµατα, η 

οργανωσιακή ετοιµότητα και η εξωτερική πίεση. 

∆ιάφορες πλευρές του θέµατος συναντώνται στη βιβλιογραφία, όπως πχ. οι Dandridge 

and Levenburg (2000) εστιάζουν στις πολύ µικρές επιχειρήσεις µε λιγότερους από πέντε 

εργαζοµένους και στη χρήση από αυτές του Internet. Η έρευνα δείχνει ότι ένα υποσύνολο αυτού 

του τύπου των επιχειρήσεων χρησιµοποιεί το Internet ως επιχειρηµατικό εργαλείο για απόκτηση 

πληροφορίας και παρουσία στο web, αντιλαµβανόµενες ότι τα πλεονεκτήµατα µπορούν να είναι 

πολύ µεγάλης σηµασίας για αυτές.  

Η αξιολόγηση των Π.Σ. έχει επίσης τραβήξει την προσοχή των ερευνητών. Μία έρευνα 

από τους Ballantine et. al.(1998) έδειξε ότι συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ όπως η 

έλλειψη στρατηγικής Π.Σ., τα περιορισµένα κεφάλαια και η έµφαση στους αυτοµατισµούς και όχι 

στην πληροφορική, δεν τις βοηθούν να κατανοήσουν τη σηµασία της αξιολόγησης των Π.Σ.  

Από τη βιβλιογραφική έρευνα διαπιστώνεται ότι συγκριτικά µε το διεθνές περιβάλλον, δεν 

υπάρχει πληθώρα σε µελέτες όσον αφορά το αντίστοιχο Ελληνικό. Έρευνα που διεξήγαγε το 

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (2003), µε την επίβλεψη της καθηγήτριας κ. Ν. Πουλούδη, µε 

στόχο την καταγραφή των δυσκολιών αλλά και των ευκαιριών της ελληνικής αγοράς του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν διαπίστωσε ότι η ελληνική ηλεκτρονική αγορά παρουσιάζει διαφορά 

φάσης περίπου πέντε χρονών από τις υπόλοιπες αναπτυγµένες αγορές, παρά τον αυξητικό 

ρυθµό υιοθέτησης της τεχνολογίας από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Από την ανάλυση πέντε case 

studies, των ΩΝΙΑ-ΝΕΤ, Yassas.Com, Winbank της Τράπεζας Πειραιώς (e-banking), Ηλεκτρονικό 

Κέντρο Εµπορίου Κυκλάδων και το TAXIS net κατέληξε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις 

διαπιστώνονται πρωτοποριακές εφαρµογές ηλεκτρονικού επιχειρείν, ειδικότερα στο λιανεµπόριο, 

το χρηµατοπιστωτικό τοµέα, τα µέσα µαζικής επικοινωνίας, τους παροχείς υπηρεσιών Ίντερνετ 

και κινητής τηλεφωνίας. Οι παράγοντες της επιτυχίας τους, που µπορούν να αποτελέσουν τον 

«µπούσουλα» για τις άλλες ΜΜΕ, εντοπίζονται: 

• Στη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα χρήσιµα στους 

συνεργαζόµενους φορείς και τους καταναλωτές,  

• να καλύπτουν την ανάγκη για καλύτερη εξυπηρέτηση,  

• στη διαφοροποίηση, προβάλλοντας νέα επιχειρησιακά µοντέλα ανάπτυξης εµπορικών 

σχέσεων,  

• στην καλή γνώση (και ανάγνωση) της αγοράς,  

• στη δηµιουργία ή την αξιοποίηση συνεργασιών µε επιτυχηµένους και αναγνωρίσιµους 

φορείς της ελληνικής αγοράς,  

• στη στρατηγική επένδυση σε νέες τεχνολογίες.  
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2.2 Μια κλαδική στατιστική στην ΕΕ - The European e-Business 
W@tch 2003/04 

H διείσδυση των εφαρµογών ηλεκτρονικού 

επιχειρείν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις φαίνεται ότι 

βρίσκεται σε άµεση εξάρτηση µε το αντικείµενο 

δραστηριότητάς τους, πχ αν έχουν να κάνουν µε µεγάλο 

αριθµό καταναλωτών ή µε µικρό αριθµό άλλων 

επιχειρήσεων, από τα είδη των προϊόντων ή υπηρεσιών 

που παράγουν και στις ιδιαιτερότητες του κλάδου τους. 

Eιδικότερα, το 51% των επιχειρήσεων οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στους τοµείς των τροφίµων και 

ποτών, των χηµικών, των ηλεκτρονικών, των 

µεταφορών, του εµπορίου, του τουρισµού και στη 

βιοµηχανία ΤΠΕ4, εκτιµούν ότι οι εφαρµογές e-business 

είναι σηµαντικές για τη συνολική λειτουργία τους 

(Mάρτιος 2003). Tο ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο κατά 

πέντε ποσοστιαίες µονάδες από τον Iούνιο του 2002, 

οπότε και ξεκίνησε η έρευνα. Mάλιστα, το 11% αυτών 

υποστηρίζει ότι οι εν λόγω εφαρµογές είναι µείζονος 

σηµασίας για τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες. 

Aξίζει να σηµειωθεί πως οι επτά παραπάνω τοµείς 

απασχολούν συνολικά το 60% του εργατικού δυναµικού 

στην EE.  

Για τις βιοµηχανικές επιχειρήσεις, η αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι το σηµείο κλειδί για τις e-

business εφαρµογές κατά τα έτη 2003/04. Μεγάλοι κατασκευαστές έχουν φτιάξει ή 

χρησιµοποιούν εξειδικευµένες πλατφόρµες e-procurement (e-προµηθειών) για να µειώσουν το 

κόστος.  

Ανάµεσα στους 10 κλάδους που µελέτησε το e-Business W@tch κατά τα έτη 2003/04, 

την πιο έντονη χρήση των ΤΠΕ και του e-business κάνουν εξ αντικειµένου οι εταιρείες από τον 

τοµέα ΤΠΕ (ο οποίος περιλαµβάνει υπηρεσίες επικοινωνιών και πληροφορικής). Mάλιστα, η 

Eπιτροπή επισηµαίνει ότι η εν λόγω αγορά ΤΠΕ δεν θα µπορούσε να αποτελέσει µέτρο 

σύγκρισης για τους υπόλοιπους τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας, καθώς είναι αυτή η 

οποία κατευθύνει τις εξελίξεις στον τοµέα του e-business και εµπορεύεται συνολικά τις 

απαραίτητες τεχνολογίες για την υιοθέτηση της εν λόγω πρακτικής. 

                                                 
4 ΤΠΕ: τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 
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Yψηλούς δείκτες δραστηριοποίησης παρουσιάζουν, ο τραπεζικός και ασφαλιστικός 

τοµέας, η αγορά των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, τα Mέσα Mαζικής Eπικοινωνίας και οι 

εκδοτικοί οίκοι, καθώς και ο τοµέας των υπηρεσιών, που ανέκαθεν παρουσίαζαν υψηλούς δείκτες 

εξοικείωσης µε τις νέες τεχνολογίες. 

Οι επιχειρήσεις τουρισµού και λιανεµπορίου είναι κλάδοι "e-ειδικοί" που χρησιµοποιούν 

ΤΠΕ για εξειδικευµένους σκοπούς. Οι αµιγώς online επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου αποτελούν 

εξαίρεση και επικεντρώνονται σε λίγες εστιασµένες αγορές οι οποίες οδηγούνται στο e-

commerce. Οι επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου εστιάζουν σε εφαρµογές αλληλοσύνδεσης 

προµηθειών και logistics. Οι τουριστικές επιχειρήσεις βιώνουν τις δυνατότητες του Internet ως ένα 

νέο κανάλι πωλήσεων και marketing, µε σηµαντικά αποτελέσµατα στην αλυσίδα αξίας. 

Αποτελούν τον ηγέτη στο e-commerce µε το ένα τρίτο των επιχειρήσεων να πωλούν υπηρεσίες 

online. 

Οι χηµικές βιοµηχανίες και οι επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες επιχειρηµατικού 

ενδιαφέροντος είναι εντατικοί e-business χρήστες. Και πάλι, υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στις 

µικρές και στις µεγάλες επιχειρήσεις και στις κλαδικές υποδιαιρέσεις. 

Οι τελευταίοι. Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι τις τελευταίες θέσεις της κατάταξης 

καταλαµβάνουν οι τοµείς του εµπορίου, της κλωστοϋφαντουργίας, της υγείας και των κοινωνικών 

υπηρεσιών, των ποτών και τροφίµων, του εξοπλισµού µεταφορών και της µεταλλουργίας, οι 

οποίοι θα µπορούσαν να αξιοποιήσουν στο έπακρον τις δυνατότητες τις οποίες προσφέρει το 

ηλεκτρονικό επιχειρείν. Πάντως, η Eπιτροπή επισηµαίνει ότι η υιοθέτηση του e-business θα 

πρέπει να εξετάζεται υπό το πρίσµα ενός ευρύτατου φάσµατος παραγόντων, όπως το µέγεθός 

τους, τα οικονοµικά τους αποτελέσµατα, το εάν είναι τοπικές ή πολυεθνικές επιχειρήσεις κ.λπ. 

Iδιαίτερα ενθαρρυντικό θεωρείται, επίσης, το γεγονός ότι στους επτά τοµείς οι οποίοι απασχολούν 

το 60% του εργατικού δυναµικού στην Eυρώπη, η διείσδυση των προσωπικών υπολογιστών 

ανέρχεται, πλέον, στο 93%, ενώ η πρόσβαση στο Internet στο 87%.  

Οι τάσεις. Πάντως, ανεξαρτήτως από το µέγεθός τους ή τον τοµέα δραστηριότητας, οι 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εµφανίζονται πρόθυµες να ακολουθήσουν τις νέες τεχνολογικές 

εξελίξεις, εκτιµώντας ότι θα αποκτήσουν έτσι ένα σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

Iδιαίτερα έντονο αποδεικνύεται το ενδιαφέρον τους για την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο µέσω 

ευρυζωνικών συνδέσεων, γεγονός που αναµένεται να αλλάξει το υπάρχον σκηνικό στα αµέσως 

επόµενα χρόνια. Eπιπλέον, ιδιαίτερα ενθαρρυντική θεωρείται και η προτίµηση των µικρών (0-49 

εργαζόµενοι) και των µεσαίων επιχειρήσεων (50 έως 249 εργαζόµενοι) στις συνδέσεις DSL. Στις 

µικρές επιχειρήσεις, το ποσοστό των συνδέσεων DSL αυξήθηκε σε ένα µόλις έτος από 25% σε 

31%, ενώ στις µεσαίες επιχειρήσεις σε 35% από 27%. Eπιπλέον, ολοένα και περισσότερες 

επιχειρήσεις φαίνεται πως υποστηρίζουν την εξ αποστάσεως πρόσβαση στα εταιρικά τους 

δίκτυα. Tη δυνατότητα αυτή υποστηρίζει έως και το 70% των επιχειρήσεων, ενώ ο µέσος όρος 

χρήσης της ανέρχεται στο 43%. H τακτική αυτή έχει µεγαλύτερη διείσδυση στους κόλπους των 

µεγαλύτερων επιχειρήσεων, που είναι και πιο ένθερµοι υποστηρικτές της ασύρµατης τεχνολογίας. 
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H εξοικείωση των επιχειρήσεων µε τις νέες τεχνολογίες είναι εµφανής και σε ένα ακόµα σηµείο, το 

οποίο θα µπορούσε να δηµιουργήσει πρόβληµα µελλοντικά στους εργαζόµενους στον τοµέα της 

πληροφορικής. Σύµφωνα µε την έρευνα για την περίοδο 2002/2003, µόλις το 8% των 

επιχειρήσεων προχώρησε σε πρόσληψη στελεχών πληροφορικής, έναντι 14% κατά την περίοδο 

2001/2002. 

 11



3. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
Πριν από µερικές δεκαετίες η Ελληνική οικονοµία ήταν κυρίως αγροτική. Αυτή η 

κατάσταση άλλαξε σηµαντικά κατά τις δύο προηγούµενες δεκαετίες και τώρα η Ελλάδα 

χαρακτηρίζεται από ένα µεγάλο αριθµό ΜΜΕ µε πεδία δράσης σχεδόν σε όλα τα επιχειρηµατικά 

πεδία. Τώρα οι ΜΜΕ αποτελούν τον κυριότερο επιχειρηµατικό τοµέα, αντιπροσωπεύοντας 

περισσότερο από το 95% όλων των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Οι ΜΜΕ 

επίσης αποτελούν το µεγαλύτερο εργοδότη για το Ελληνικό εργατικό δυναµικό, ενώ επίσης 

παράγουν ένα σηµαντικό ποσοστό του εθνικού ΑΕΠ (Υπ.Οικον. 2000). 

Επίσης έµφαση δίνεται από τους ερευνητές σε ορισµένα σηµαντικά χαρακτηριστικά των ΜΜΕ τα 

οποία εντοπίστηκαν κατόπιν µακροχρόνιων µελετών και έρευνας. Πρώτον, πολλές από τις 

µελέτες έδειξαν ότι οι ΜΜΕ είναι επιχειρήσεις υψηλότερου κινδύνου από τις µεγάλες επιχειρήσεις 

(Bringham and Smith 1967, Delone 1988, Walker 1975). Μία συνέπεια αυτού του 

χαρακτηριστικού είναι οι υψηλότεροι βαθµοί αποτυχίας που παρουσιάζουν οι ΜΜΕ, σύµφωνα µε 

τον Cochran (1981). Αναφορικά µε την εισαγωγή της Πληροφοριακής Τεχνολογίας στις µικρές 

επιχειρήσεις, οι Khan and Khan (1992) υποστηρίζουν ότι οι περισσότερες από αυτές δεν 

εφαρµόζουν περίπλοκες λύσεις λογισµικού ενώ οι Yap et. al. (1992) σηµειώνουν ότι οι 

περισσότερες ΜΜΕ βασίζονται σε συµβούλους και πωλητές σε ότι έχει να κάνει µε τις ανάγκες 

τους σε Π.Τ. 

Η σηµασία που έχουν οι ΜΜΕ για την Ελληνική οικονοµία τις φέρνει στο επίκεντρο του 

κρατικού ενδιαφέροντος όσον αφορά την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Μία από τις 

µεγαλύτερες προτεραιότητες µε κατεύθυνση την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα είναι η 

διείσδυση της Π.Τ. και των τηλεπικοινωνιών στις επιχειρησιακές πρακτικές των ΜΜΕ (ΚτΠ. 

2000). Μέχρι το 2000 τα αποτελέσµατα σε αυτό τον τοµέα ήταν απογοητευτικά. Πολύ λίγες 

επιχειρήσεις είχαν αντιληφθεί τα ωφέλη της Π.Τ. στην οργάνωση, τη λειτουργία και την 

ανταγωνιστικότητά τους. Μια έρευνα που διεξήγαγε το Πανεπιστήµιο Αθηνών κατέδειξε ότι µόνο 

το 13% των ΜΜΕ (περίπου 60.000 επιχειρήσεις) είχαν σύνδεση µε το Internet και µόνο το 1,2% 

από αυτές παρουσία στο web. Επιπρόσθετα, ο αριθµός των επιχειρήσεων που 

πραγµατοποιούσαν συναλλαγές µέσω Internet είναι αµελητέος (ΚτΠ. 2000). Με Προγράµµατα τα 

οποία βοήθησαν µεγάλες επιχειρήσεις να υιοθετήσουν τεχνολογίες EDI και e-commerce, 

χρηµατοδοτούµενα κυρίως από το 2ο ΚΠΣ. και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, η Ελλάδα προσπάθησε να 

καθοδηγήσει αυτές τις επιχειρήσεις προς την υιοθέτηση της Π.Τ. Το 2000 το Υπουργείο 

Ανάπτυξης µε τη βοήθεια του 3ου ΚΠΣ. έκανε το ίδιο για τις ΜΜΕ µέσω δύο Προγραµµάτων που 

δηµιουργήθηκαν για αυτό το σκοπό, το «Κοινωνία της Πληροφορίας» και το 

«Ανταγωνιστικότητα». Ως χρονικό πλαίσιο γι’αυτά τα Προγράµµατα καθορίστηκε το 2000-2006 

και οι στόχοι ήταν αρκετά αισιόδοξοι (EU2003 2003).  
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Πίνακας 1. Οι στόχοι που τέθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση  

για την Κοινωνία της Πληροφορίας 

 

3.1 Έρευνες για το Ελληνικό περιβάλλον 

3.1.1 Έρευνες του Ε∆ΕΤ 
 

Το Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ) το οποίο χρηµατοδοτείται από το 

Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» διεξάγει ετησίως έρευνες σχετικά µε την αποδοχή του 

e-business και της ΤΠΕ από τις ΜΜΕ. Καλύπτει πολλές πλευρές – ποσοτικά κοι ποιοτικά – όσον 

αφορά την αποδοχή του e-business και της ΤΠΕ από τις ΜΜΕ, ενώ καλύπτει πλήρως και το 

κοµµάτι των επιχειρήσεων που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζοµένους. Οι έρευνες 

γίνονται υπό την επίβλεψη του e-Βusiness Forum το οποίο είναι ένας µόνιµος µηχανισµός 

διαβούλευσης της Πολιτείας µε την επιχειρηµατική και ακαδηµαϊκή κοινότητα µε σκοπό την 

επεξεργασία θέσεων και προτάσεων που προάγουν την ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα στην 

Ελλάδα, καθώς και τη διάδοση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις ελληνικές επιχειρήσεις. Στο 

Forum συµµετέχουν στελέχη από όλους τους επιχειρηµατικούς κλάδους µε έµφαση στον κλάδο 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, από Πανεπιστηµιακά και Ερευνητικά Ιδρύµατα, από τον 

∆ηµόσιο τοµέα καθώς και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και των καταναλωτών. Η 

µεθοδολογία της έρευνας σχεδιάζεται από το Ε∆ΕΤ και χρηµατοδοτείται από τη Γενική 

Γραµµατεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας. 
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Τα αποτελέσµατα της Έρευνας για τη χρήση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις 500 µεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις κατά το έτος 2004. 

Αν και η έρευνά µας εστιάζει στις ΜΜΕ, κρίνεται χρήσιµο για λόγους σύγκρισης και 

σφαιρικότερης εποπτείας να παρατεθεί και η παρακάτω έρευνα. 

Εντός του 2005 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα της ετήσιας έρευνας, που υλοποιείται 

στο πλαίσιο του Ebusiness Forum (www.ebusinessforum.gr) και έχει ως αντικείµενο την 

διερεύνηση και καταγραφή της χρήσης των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) στις 500 µεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, µε έµφαση στον βαθµό αξιοποίησης του 

διαδικτύου και του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις εµπορικές και οικονοµικές τους δραστηριότητες. Η 

έρευνα διενεργείται από το Εργαστήριο Μάρκετινγκ του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

(A.LA.R.M - The Athens Laboratory of Research in Marketing) για λογαριασµό του Ε∆ΕΤ. Τα 

αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας συνοψίζονται ως εξής: 

Η χρήση Internet είναι καθολική στις 500 µεγαλύτερες επιχειρήσεις, ενώ πολύ µεγάλη 

είναι η χρήση LAN, Website, και Intranet. Αντιθέτως, µικρή χρήση εµφανίζουν οι τεχνολογίες 

Wireless WAN, Extranet, και Videoconferencing. 7 στις 10 επιχειρήσεις έχουν πλήρη διασύνδεση, 

ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων χρησιµοποιεί το Ιντερνετ σε καθηµερινή βάση. Η 

αναζήτηση πληροφοριών και ενηµέρωση καθώς και οι συναλλαγές µε Τράπεζες και το ∆ηµόσιο 

αποτελούν τους βασικούς λόγους χρήσης του Ίντερνετ. Τέλος, ιστοσελίδα στο Ίnternet διαθέτει το 

82,2% των επιχειρήσεων του δείγµατος.  

Αναφορικά µε την χρήση του ηλεκτρονικού εµπορίου, από την έρευνα προέκυψε ότι 

περίπου 2 στις 10 επιχειρήσεις συµµετέχουν σε e-marketplace ή ηλεκτρονικές δηµοπρασίες και 

ένας ανάλογος αριθµός επιχειρήσεων διενεργεί online πωλήσεις. Η µεγάλη πλειοψηφία των 

online πωλήσεων γίνονται στην Ελλάδα, σε µεγαλύτερο ποσοστό προς καταναλωτές (πωλήσεις 

B2C) απ’ ότι προς άλλες επιχειρήσεις (πωλήσεις B2B). Παράλληλα, σχεδόν οι µισές επιχειρήσεις 

του δείγµατος διενεργούν online προµήθειες.  

Σε ότι αφορά µία σειρά ειδικών θεµάτων σχετικά µε τις τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών, 7 στις 10 επιχειρήσεις κάνουν σεµινάρια για τις νέες τεχνολογίες στο προσωπικό  

τους. Παράλληλα, η διείσδυση της τηλεεργασίας δεν είναι µεγάλη, αφού µόλις 2 στις 10 

επιχειρήσεις την εφαρµόζουν, ενώ οι γνώµες των στελεχών για το µέλλον της τηλεεργασίας 

διίστανται. Επιπλέον, 6 στις 10 επιχειρήσεις γνωρίζουν το λογισµικό Open Source, κυρίως οι 

πολύ µεγάλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Από αυτές όµως µόλις 4 στις 10 το 

χρησιµοποιούν. Πάντως οι µισές από αυτές που δεν το χρησιµοποιούν, πιστεύουν ότι θα το 

κάνουν κατά την επόµενη 5ετία. 

Τα αναλυτικά αποτελέσµατα της έρευνας είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του e-business 

forum: http://www.e-businessforum.gr/stats/
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3.1.2 Έρευνες του Οικονοµικού Πανεπιστήµιου Αθηνών 
 

Το Ερευνητικό Κέντρο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (eLTRUN) του Οικονοµικού 

Πανπιστηµίου Αθηνών (eLTRUN) υπό τον καθηγητή Γ. ∆ουκίδη σε συνεργασία µε την ΕΑΣΕ έχει 

πραγµατοποιήσει έρευνες σχετικά µε το e-business στο Ελληνικό περιβάλλον.  

Σε έρευνα µε τίτλο «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» (Αύγουστος 2000) και αφού αναφέρει τα στατιστικά στοιχεία για εκείνη τη 

χρονιά, σχολιάζει το ότι πέρα από την πρόκληση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Ελλάδα, 

υπάρχουν άλλες δύο προκλήσεις που µόλις αρχίζουν να διαφαίνονται στην Βόρεια Αµερική και 

∆υτική Ευρώπη – στα πλαίσια της νέας ψηφιακής οικονοµίας – και σίγουρα θα επιδράσουν 

ουσιαστικά την επιχειρηµατική ευρωστία (και πιθανόν την ύπαρξη) των ελληνικών επιχειρήσεων 

τα επόµενα 15-20 χρόνια. Οι προκλήσεις αυτές είναι: 

• Οι νέοι κανόνες ανταγωνισµού και οι νέες απαιτήσεις για επιτυχία 

• Οι µετασχηµατισµοί (διάσπαση ή ανάδυση) των επιχειρηµατικών κλάδων όπως τους 

γνωρίζουµε µέχρι σήµερα 

 
ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τα επιχειρηµατικά περιβάλλοντα που βασίζονται σε δικτυακές υποδοµές υποστηρίζουν 

τις ηλεκτρονικές επιχειρηµατικές κοινότητες (e-business communities) στις οποίες συµµετέχουν 

διαδικτυόµενες επιχειρήσεις. Προκειµένου µια επιχείρηση να αποτελέσει τον ηγέτη (leader), µια 

τέτοια επιχειρηµατική κοινότητα θα πρέπει να εστιάσει στην προαγωγή της επιτυχίας των 

συνεργαζόµενων προµηθευτών και πελατών της µέσω αµοιβαίων ευνοϊκών και µακροχρόνιων 

σχέσεων και συµπληρωµατικών υπηρεσιών. Οι εταιρείες θα πρέπει να αναγνωρίσουν τις 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την δηµιουργία νέων σχέσεων µε επιχειρηµατικούς εταίρους 

στο Internet, καθώς και νέων καναλιών επικοινωνίας µε τους πελάτες προκειµένου να 

δηµιουργήσουν νέα επιχειρηµατικά µοντέλα που θα παράγουν πλούτο µε νέους τρόπους.  

Αλλά πως σχεδιάζουµε αυτά τα νέα επιχειρηµατικά µοντέλα και ποιά είναι η διαδικασία µε 

την οποία τίθεται σε εφαρµογή ένα νέο όραµα; Οι επιχειρήσεις που θέλουν να θεωρούνται 

επιτυχηµένες στο µέλλον, απαιτείται να ξεκινήσουν άµεσα να προσδιορίζουν τον τύπο της 

επιχείρησης στον οποίο θέλουν να αναπτυχθούν. Οι περισσότερες από τις προσεγγίσεις στο 

θέµα αυτό περιλαµβάνουν µια διαδικασία οραµατισµού και «εκµάθησης», η οποία αναπτύσσει 

πιθανά σενάρια που οδηγούν τον οργανισµό σε µια κατανόηση των δυνατοτήτων που του 

παρέχονται από το e-business. 

Ένα άλλο κρίσιµο θέµα είναι η σύνδεση της οργανωσιακής ταχύτητας και της γνώσης. Η 

αµεσότητα είναι ο βασικός οδηγός για την πραγµατοποίηση συναλλαγών ηλεκτρονικού εµπορίου 

σε πραγµατικό χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, καθώς τα προϊόντα απαρχαιώνονται γρηγορότερα, ενώ 

οι πρώτοι που µπαίνουν στην αγορά αµοίβονται αναλόγως (first mover advantage). Παροµοίως, 
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υπάρχει µια συνεχώς αναπτυσσόµενη αντίληψη πως η ανθρώπινη τεχνογνωσία, τα διανοητικά 

κεφάλαια (intellectual assets) και η διαχείριση της γνώσης αποτελούν κοµβικές απαιτήσεις για 

επιτυχία. Ωστόσο, οι παραδοσιακοί τρόποι οργάνωσης δηµιουργούν προβλήµατα στη διαχείριση 

της γνώσης που ήδη άρχισαν να συσσωρεύουν οι διάφοροι οργανισµοί. Η σωστή διαχείριση της 

γνώσης λοιπόν θα αναδείξει τους πραγµατικούς ηγέτες, οι οποίοι θα είναι αυτοί που θα 

συνδυάζουν την ταχύτητα µε την γνώση προκειµένου να επηρεάσουν δραστικά την απόδοσή 

τους. 

Μια άλλη πρόκληση είναι οι στρατηγικές συνεργασίες. Κάθε πραγµατικά επαναστατική 

πρόοδος στην εξυπηρέτηση των πελατών, στη δηµιουργία και τον µετασχηµατισµό των αγορών, 

στην εισαγωγή νέων προϊόντων ή διεργασιών, ή στην αναδόµηση της επιχείρησης απαιτεί 

συµπληρωµατικές προσαρµογές – συνεξέλιξη – από την πλευρά πολλών οργανισµών. Η έννοια 

της «συνεξέλιξης» θα είναι κοµβικό σηµείο στη σύναψη ηλεκτρονικών επιχειρηµατικών 

κοινοτήτων και στη δηµιουργία πλούτου στην ψηφιακή οικονοµία.  

 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ 
Ποιός για παράδειγµα θα δηµιουργήσει την αγορά των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών 

του µέλλοντος; Τον συγκεκριµένο ρόλο είναι πιθανό να παίξουν τα τραπεζικά ιδρύµατα ή ακόµη 

επιχειρήσεις µε µεγάλες χρηµατικές εισροές ή/και µε πρόσβαση σε µία µεγάλη συναλλασσόµενη 

βάση καταναλωτών. Ήδη στελέχη του χρηµατοοικονοµικού κλάδου στην Ελλάδα προσπαθούν να 

επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο των τραπεζών σαν διαµεσολαβητές (reintermediation) γιατί ο 

κλάδος θα αντιµετωπίσει τρία νέα επιχειρηµατικά δεδοµένα την επόµενη δεκαετία: 

• Οι τράπεζες ήδη ανταγωνίζονται µε όρους ελεύθερης αγοράς 

• Οι πελάτες µπορούν να έχουν πρόσβαση στην συγκεκριµένη αγορά από οπουδήποτε και 

όποτε εκείνοι επιθυµούν 

• Ο ανταγωνισµός για την απόκτηση πελατών θα προέλθει από πολύ ισχυρούς παίκτες 

που δε θα προέρχονται όµως αποκλειστικά από τον τραπεζικό χώρο και πιθανόν εκτός 

εθνικών συνόρων 

Ο κλάδος των εκδόσεων απειλείται εξίσου από την ψηφιακή οικονοµία, συγχρόνως όµως 

του προσφέρεται µια µεγάλη ευκαιρία να επαναπροσδιοριστεί. Καθώς οι προοπτικές για 

αλληλεπίδραση (interactivity) και διεξαγωγή εµπορικών συναλλαγών διαρκώς αυξάνονται, 

ολόκληρος ο κλάδος των εκδόσεων προβλέπεται να µετασχηµατιστεί. Οι παραδοσιακοί εκδότες 

απειλούνται από νέους εισερχόµενους παίκτες, µε συνέπεια την απώλεια εσόδων που 

προέρχονται από την διαφήµιση και συνεχώς µειούµενα επίπεδα αναγνωσιµότητας, επειδή το 

κοινό στρέφεται σε ηλεκτρονικές µορφές ενηµέρωσης. Προκειµένου να είναι σε θέση να 

ανταγωνιστούν στο νέο περιβάλλον, οι ελληνικοί Εκδοτικοί Οίκοι θα πρέπει να προχωρήσουν 

από τις στατικές, επικεντρωµένες αποκλειστικά στο περιεχόµενο, εκδόσεις, στην παροχή online 

υπηρεσιών. Η συγκεκριµένη αλλαγή αφορά τη δηµιουργία πελατοκεντρικού (customized) 
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περιεχοµένου, νέων µοντέλων δηµιουργίας κοινοτήτων µε κοινά ενδιαφέροντα και άλλων 

υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας, καθώς και τη δηµιουργία νέων µεθόδων κέρδους οι οποίες θα 

εκµεταλλεύονται τις κύριες εκδοτικές ικανότητες, ενώ θα διευρύνουν τους ορίζοντες για νέες 

συνέργιες. 

Στο επίκεντρο επίσης των αλλαγών είναι ο κλάδος της εκπαίδευσης και της παροχής 

µάθησης γενικότερα. Και οι δύο υποθέσεις, ότι δηλαδή η µάθηση λαµβάνει χώρα για µία 

συγκεκριµένη περίοδο στη ζωή ενός ανθρώπου, ενώ πραγµατοποιείται µόνο σε µία συγκεκριµένη 

τοποθεσία, έχουν αµφισβητηθεί τελευταία µε την εµφάνιση της δυνατότητας εκπαίδευσης καθόλη 

τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, καθώς και την υποστήριξή της µέσω δικτυακών υποδοµών. 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, µεγάλες αλλαγές στο ποιος µαθαίνει – πότε και πως – 

είχαν ως αποτέλεσµα µια ανοµοιοµορφία µεταξύ του ρόλου του παραδοσιακού πανεπιστηµίου 

και των αναγκών των φοιτητών – εκπαιδευόµενων. Υπό αυτό το πρίσµα, αναµένουµε πως το 

πανεπιστήµιο θα λειτουργήσει µελλοντικά, όλο και περισσότερο, ως ένας διαδικτυακός 

οργανισµός, οδηγώντας στη δηµιουργία νέων ηλεκτρονικών επιχειρηµατικών κοινοτήτων (e-

business communities) που θα περιλαµβάνουν οργανισµούς media, εκδοτικούς οίκους, ειδικούς 

στο χώρο της δηµιουργίας και παροχής περιεχοµένου, καθώς και τεχνολογικούς φορείς. 

Παρότι οι επιχειρήσεις µετατρέπονται σε διαδικτυακές τόσο σε λειτουργία όσο και σε 

µορφή – δοµή και οι ροές της πληροφορίας γίνονται ψηφιακές, υπάρχει ακόµα η ανάγκη για τη 

µεταφορά φυσικών αγαθών, ιδιαίτερα από τους προµηθευτές και προς τους τελικούς πελάτες – 

καταναλωτές. Για αυτό τον λόγο η έννοια των logistics5 έχει προσλάβει µια ιδιαίτερη σηµασία. Ο 

ανταγωνισµός στις ελληνικές επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο των logistics θα επικεντρωθεί 

στην παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας επιτρέποντας 

στους λιανέµπορους να προµηθεύουν προϊόντα γρηγορότερα και φθηνότερα σε µια πιο 

απαιτητική αγορά. 

Εντός των επόµενων 20 ετών αναµένεται πως όλοι σχεδόν οι κλάδοι θα µετεξελιχθούν. 

Ποιός θα είναι ο ηγέτης στον κλάδο της υγείας όταν ένα µεγάλο µέρος από την παροχή ιατρικής 

φροντίδας θα παρέχεται µέσω δικτύων; Πώς προέκυψε η Microsoft ως ένα από τα µεγαλύτερα 

«ταξιδιωτικά πρακτορεία» στον κόσµο παρέχοντας τουριστικές υπηρεσίες µέσω του Expedia6; 

Ποιές θα είναι οι επιπτώσεις στους κλάδους επεξεργασίας φωτογραφίας και εικόνας όταν οι 

παραδοσιακές φωτογραφίες µετατραπούν σε ψηφιακά bits; Τί σηµαίνει να ανήκεις στον κλάδο της 

εκπαίδευσης όταν η εργασία και η µάθηση θα ταυτίζονται ως δραστηριότητες; Τί σηµαίνει να 

ανήκεις στον κλάδο κατασκευής αυτοκινήτων όταν, µελλοντικά, το ένα τρίτο του κόστους ενός 

αυτοκινήτου θα αφορά µονάχα το λογισµικό του (ουσιαστικό προϊόν ενός άλλου κλάδου); 

Στις σηµαντικές αυτές προκλήσεις, η Ελληνική πολιτεία θα πρέπει να αντιδράσει 

γρήγορα, δυναµικά και µε φαντασία αναµορφώνοντας ουσιαστικά τα εργαλεία άσκησης κλαδικής 

                                                 
5 logistics: χειρισµός υλικών, εµπορευµάτων κλπ. της εφοδιαστικής αλυσίδας 
6 Expedia: δικτυακό πρακτορείο ταξιδιών κλπ της Μicrosoft 
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αναπτυξιακής πολιτικής, δηµιουργώνας το ανάλογο θεσµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο που θα 

βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων (ή/και εξελιγµένων) επιχειρηµατικών κλάδων, όπως logistics, 

πολιτιστική ψηφιακή βιοµηχανία που υπάρχουσες διαδικασίες και νοµοθεσίες δεν επιτρέπουν την 

ανάπτυξή τους, αξιοποιώντας το Γ’ ΚΠΣ για νέες µορφές επένδυσης υψηλού ρίσκου στο 

ηλεκτρονικό επιχειρείν αλλά µε πιθανές µεγάλες αποδόσεις, και απελευθερώνοντας το ελληνικό 

ανθρώπινο δυναµικό – που έχει ταλέντο – στη δηµιουργία νέων επιχειρηµατικών µορφών της 

ψηφιακής οικονοµίας. 
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4. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

4.1 Μεθοδολογία 
Οι επιχειρήσεις είναι περίπλοκα συστήµατα και για την έρευνα της επίδρασης που 

επέφερε στις επιχειρήσεις η αποδοχή του e-business, επιλέχθηκε για την παρούσα µελέτη το 

υπόδειγµα του Leavitt (Leavitt 1964) (Σχήµα 1.) Το υπόδειγµα αυτό χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα 

για τη µελέτη της οργανωσιακής αλλαγής και υιοθετήθηκε στο παρελθόν από ακαδηµαϊκούς 

(Mumford (1993), Schoefer et. al. (1988)) για να εξετάσουν τα ΠΣ και την οργανωσιακή αλλαγή, 

όπως επίσης για τη µελέτη του e-business και της οργανωσιακής αλλαγής (El Sawy (2000). 

Ο Leavitt εξετάζει τους οργανισµούς ως συστήµατα πολλών µεταβλητών, όπου τέσσερεις 

µεταβλητές παίζουν τους σηµαντικότερους ρόλους. Αυτές είναι οι άνθρωποι, η τεχνολογία, η 

δοµή και οι λειτουργίες.  

• Οι άνθρωποι είναι αυτοί που εκτελούν τις λειτουργίες, οι οποίες έχουν τις προεκτάσεις 

τους. 

• Η τεχνολογία εκτός των υπολογιστικών συστηµάτων περιλαµβάνει και τεχνικές και 

προγράµµατα επίλυσης προβληµάτων. Εξαιτίας αυτού, η διαχωριστική γραµµή µεταξύ 

τεχνολογίας και δοµής δεν είναι ξεκάθαρη.  

• Η δοµή σηµαίνει τα συστήµατα επικοινωνίας, τα συστήµατα εξουσίας και τα συστήµατα, 

ροής εργασίας.  

• Οι λειτουργίες είναι η κατασκευή, η µεταποίηση, η παροχή υπηρεσίας κλπ.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

∆ιαδικασίες 

Άνθρωποι 

∆οµή 

Τεχνολογία 

  

Σχήµα 1. Υπόδειγµα του Leavitt 
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Αυτές οι τέσσερεις µεταβλητές θεωρούνται ότι αλληλεπιδρούν ισχυρά η κάθε µία επάνω 

στις υπόλοιπες και όποτε συµβαίνει µια αλλαγή σε κάποια από αυτές, είναι πολύ πιθανό να 

επηρεάσει και τις άλλες. Όποτε ένας οργανισµός αποφασίζει να αλλάξει κάποια από αυτές τις 

µεταβλητές, µπορεί είτε να προβλέψει τις αλλαγές που θα ακολουθήσουν στις υπόλοιπες και να 

προετοιµαστεί για τον κατάλληλο χειρισµό τους, είτε να µην αντιληφθεί τίποτε και να οδηγηθεί σε 

προβληµατικά αποτελέσµατα. Προσπάθειες αλλαγής µόνο µιας µεταβλητής µε τις υπόλοιπες να 

παραµένουν σταθερές, δε δείχνουν να ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. 

Άλλες προσεγγίσεις που χρησιµοποιήθηκαν στο παρελθόν ή χρησιµοποιούνται ακόµη και 

σήµερα, όπως προσεγγίσεις δοµής, τεχνολογίας ή ανθρώπινου δυναµικού, εστιάζουν σε µια µόνο 

από τις µεταβλητές και αποτυγχάνουν να δουν τη διασύνδεση µεταξύ τους. Συµπερασµατικά, το 

υπόδειγµα του Leavitt συνιστά µια περισσότερο σφαιρική άποψη της οργανωσιακής αλλαγής.  

Βασιζόµενοι στα παραπάνω, µπορούµε να θέσουµε το e-business ως τη νέα τεχνολογική 

µεταβλητή που εισάγεται στην επιχείρηση. Ανάλογα µε τις e-business εφαρµογές που θα 

υιοθετηθούν και τη σηµασία του ρόλου του e-business στην επιχειρησιακή στρατηγική, θα 

υπάρξουν αναπόφευκτες αλλαγές στις µεταβλητές λειτουργιών, δοµής και ανθρώπων. Πχ., η 

παρούσα δοµή µπορεί να επηρεαστεί από την αλλαγή των επικοινωνιακών συστηµάτων (µέσω 

της εισαγωγής του e-mail). Μερικές από τις αλλαγές που θα προκύψουν θα είναι η ανάγκη για 

εκπαίδευση του προσωπικού, εµψύχωση, αντίσταση του προσωπικού στην αλλαγή κλπ. Νέες 

λειτουργίες ή νέοι τρόποι εκπλήρωσης των λειτουργιών είναι πιθανό να είναι οι αλλαγές στη 

µεταβλητή των λειτουργιών λόγω της εισαγωγής του e-business.  

Ένα άλλο θέµα είναι η επιρροή που είχαν οι παραπάνω µεταβλητές του οργανισµού σε 

σχέση µε την αποδοχή του e-business και των εφαρµογών που υιοθετήθηκαν. Οι Mehrtens et. al. 

(2001) εξετάζοντας τους λόγους της αποδοχής ή όχι του Internet σχολιάζουν ότι οι µεταβλητές 

των λειτουργιών και των ανθρώπων επηρεάζουν σηµαντικά την απόφαση αποδοχής του e-

business. 

Με βάση τα παραπάνω κρίνουµε ότι το υπόδειγµα του Leavitt αποτελεί ένα ικανό πλαίσιο 

ώστε να αποτελέσει τη βάση της σχεδιαζόµενης έρευνας.  

Επειδή το θέµα της οργανωσιακής αλλαγής εξαιτίας της εισαγωγής του e-business 

θεωρείται ένα πολύπολοκο φαινόµενο, όπως άλλωστε και όλα τα θέµατα που επηρεάζουν τις 

αλλαγές, οδηγούµαστε στο να ακολουθήσουµε µια ποιοτική ερµηνευτική προσέγγιση για να 

εξαχθούν ορισµένα συµπεράσµατα. Επιπλέον, η εξέταση του θέµατος από κοινωνικοτεχνικής 

πλευράς, χρησιµοποιώντας το συγκεκριµένο υπόδειγµα, αποθαρρύνει τη χρήση ποσοτικών 

µεθόδων, ενώ επίσης επιλέγοντας µια ποιοτική µέθοδο, µπορούµε να ερµηνεύσουµε τα 

αποτελέσµατα από διάφορες οπτικές γωνίες.  

Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µέσω ερωτηµατολογίου που υποβλήθηκε σε ιδιοκτήτες  

επιχειρήσεων και εργαζόµενους – ειδικούς του τµήµατος ΤΠΕ -, επειδή η έρευνα έχει να κάνει µε 

οργανωσιακά θέµατα και θέµατα που άπτονται του ανθρώπινου παράγοντα. Σύµφωνα µε τους 
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Cornford and Smithson (1996) «οι συνεντεύξεις προσφέρουν την ευκαιρία της έρευνας σε βάθος 

και της εκτίµησης του περιβάλλοντος του οργανισµού στον οποίο ο συνεντευξιαζόµενος 

αναπύσσει το θέµα». Ακόµη, µέσω των ποιοτικών ερευνών ο ερευνητής µπορεί να αντιληφθεί το 

κοινωνικό περιβάλλον και όχι να το αγνοήσει.  

 

4.2 Επιχειρήσεις και προφίλ των ερωτηθέντων 
Οι ερωτηθέντες ήταν ιδιοκτήτες ή µέτοχοι σε ΜΜΕ ή ειδικοί επί του θέµατος - του 

τµήµατος ΤΠΕ. Οι συνεντεύξεις έγιναν σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη υιοθετήσει εφαρµογές e-

business, ενώ υπήρξε και µια συνέντευξη µε το διευθυντή του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου 

για τις ΜΜΕ, το οποίο είναι τµήµα του Επαγγελµατικού Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου. Ο στόχος 

ήταν να ερωτηθούν οι διευθύνοντες σύµβουλοι των επιχειρήσεων ή οι διευθυντές του τοµέα 

πληροφορικής, ως οι περισσότερο αναµεµιγµένοι µε το θέµα και άρα θα µπορούσαν να δώσουν 

πιο εµπεριστατωµένες απαντήσεις.  

 Οι επιχειρήσεις επιλέχθηκαν µε βάση τα κριτήρια για τις ΜΜΕ που αναφέρθηκαν πιο 

πάνω, καµµία από αυτές δεν είναι τύπου dot.com, ενώ καµµία από αυτές δεν ανήκει στον 

πρωτογενή τοµέα (αποκλείστηκαν από την έρευνα επειδή η αποδοχή του Internet σε αυτές είναι 

σχεδόν µηδενική (ΚτΠ7 2000). Μια απο τις εταιρείες δραστηριοποιείται στον τοµέα της Π.Τ. και οι 

κυριότεροι πελάτες της ανήκουν επίσης στον τοµέα Π.Τ. και ο λόγος που επιλέχθηκε ήταν να 

προσδιοριστεί κατά πόσο οι επιχειρήσεις αυτού του τοµέα διαφέρουν στο θέµα της αποδοχής του 

e-business σε σύγκριση µε τις παραδοσιακές εταιρείες παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών. Από 

άποψης µεγέθους των επιχειρήσεων, οι πολύ µικρές δεν ελήφθησαν υπόψη, επειδή ο αντίκτυπος 

του e-business δε µπορεί να είναι τόσο σηµαντικός και µετρήσιµος όσο στις ΜΜΕ και στις 

µεγάλες. 

Οι επιχειρήσεις επιλέχθηκαν µε κριτήρια να είναι αντιπροσωπευτικές στον κλάδο τους, 

αλλά επίσης και αυτές που δέχτηκαν να απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο έχοντας ταυτόχρονα 

γνώση της έννοιας e-business, ή έχοντας υιοθετήσει εφαρµογές e-business. Συνολικά απάντησαν  

το Ηλεκτρονικό Κέντρο Εµπορίου και 12 επιχειρήσεις από τους παρακάτω κλάδους: 

- 1 από τον κτηµατοµεσιτικό κλάδο (real estate) 

- 2 από τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας 

- 1 από τον κλάδο παραγωγής και εξαγωγής ρούχων 

- 1 από τον εκδοτικό κλάδο 

- 3 από τον βιοµηχανικό κλάδο 

- 1 από τον κλάδο γαλακτοκοµικών 

- 1 από τον κλάδο εµπορίας-εισαγωγών/εξαγωγών 

- 2 από τον κλάδο παροχής υπηρεσιών Π.Τ.  
                                                 
7 ΚτΠ: Κοινωνία της Πληροφορίας 
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Όλες αυτές οι επιχειρήσεις έχουν κάποια εµπειρία στο e-business, αλλά ο βαθµός 

υιοθεσίας ταυτόχρονα µε τις εξειδικευµένες εφαρµογές που χρησιµποιεί η καθεµιά δηµιουργεί ένα 

ευρύ πεδίο, από µια απλή εταιρική παρουσία στο Internet µέχρι πολύπλοκες λύσεις e-business 

που εξυπηρετούν τις ανάγκες της επιχείρησης.  

Επιλέχθηκε η ηµιδοµηµένη µορφή συνέντευξης επειδή αποφεύγονται οι κίνδυνοι 

«έλλειψης πληρότητας ή αποτυχίας αποκοµιδής των πλεονεκτηµάτων της προσωπικής 

συνέντευξης» (Cornford and Smithson 1996) και θα παράσχει σηµαντική πληροφόρηση στο θέµα 

που εξετάζουµε. ∆εν επελέγη το κλειστό ερωτηµατολόγιο επειδή  «θυσιάζει την πληροφόρηση σε 

βάρος της συστηµατικότητας» (Weiss 1995). Το πλήρες ερωτηµατολόγιο το οποίο 

δηµιουργήσαµε για την έρευνά µας σύµφωνα µε τις µεταβλητές του υποδείγµατος του Leavitt, 

βρίσκεται στο Παράρτηµα Α. Στο παράρτηµα Β βρίσκονται οι απαντήσεις που έδωσαν οι 

ερωτηθέντες. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν και στη συνέχεια έγινε η 

αποµαγνητοφώνηση και µεταφορά των απαντήσεων στο χαρτί, χωρίς όµως τα σχόλια των 

ερωτηθέντων που είναι άνευ σηµασίας για την έρευνα. 

4.3 Κίνδυνοι 
Η χρήση ποιοτικών µεθόδων παρέχει µία εσωτερική οπτική των επιχειρήσεων, η οποία 

βοηθάει στη σύγκριση της θεωρίας µε την εφαρµογή της στον πραγµατικό κόσµο. Πάντως ο 

συνδυασµός του επιλεχθέντος πλαισίου, του περιβάλλοντος και του σχεδιασµού της έρευνας 

εµπεριέχει τον κίνδυνο ότι µπορεί να εξετάσουµε τις ενδο-επιχειρησιακές παραµέτρους 

λεπτοµερώς και να αποκτήσουµε σηµαντικά στοιχεία, αλλά να παραβλέψουµε παραµέτρους οι 

οποίες βρίσκονται έξω από το επιχειρησιακό περιβάλλον και οι οποίες επίσης παίζουν σηµαντικό 

ρόλο στην οργανωσιακή αλλαγή.  

Ένας ακόµη κίνδυνος σχετίζεται µε τις επιχειρήσεις που εξετάστηκαν και τα συλλεχθέντα 

δεδοµένα, αν αυτά αντικατοπτρίζουν την πραγµατικότητα ή όχι και ακόµη, αν οι ερωτηθέντες 

προσπάθησαν να παρουσιάσουν τα πραγµατικά προβλήµατα ή προσπάθησαν να τα 

προσπεράσουν σε µια προσπάθεια να µην τρωθεί η εικόνα της επιχείρησης ή των ιδίων. Έγινε 

προσπάθεια να αποφευχθεί ο συγκεκριµένος κίνδυνος εξηγώντας στους ερωτηθέντες ότι είναι 

σηµαντικό να περιγράψουν την πραγµατικότητα και να µην ωραιοποιήσουν τα προβλήµατα.  
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5. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ E-BUSINESS ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ) 

5.1 Η εµπειρία των επιχειρήσεων στο e-business  
Οι ΜΜΕ που εξετάστηκαν δείχνουν να έχουν σχετικά µικρή εµπειρία επάνω στο e-

business. Οι περισσότερες επιχειρήσεις του δείγµατος έχουν υιοθετήσει πολύ πρόσφατα 

εφαρµογές e-business και ο µεγαλύτερος αριθµός από αυτές βρίσκονται είτε στο στάδιο της 

ανάπτυξης εφαρµογών, είτε στο στάδιο της διευθέτησης των οργανωσιακών θεµάτων που 

προέκυψαν µετά την υιοθέτηση του e-business και οι περισσότερες από αυτές αναµένουν 

σηµαντικά αποτελέσµατα της επένδυσής τους κατά τα επόµενα χρόνια. Συνεπώς δεν υπάρχουν 

επιχειρήσεις που να µπορούν να παράσχουν πληροφορία αναφορικά µε µεσοπρόθεσµα ή 

µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα.  

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις που υιοθετούν εφαρµογές e-business, προηγούµενες 

έρευνες (ΚτΠ 2000) έδειξαν ότι ένας µάλλον απογοητευτικός αριθµός ΜΜΕ κάνει χρήση του 

Internet για επιχειρηµατικούς σκοπούς. Επίσης ένα ποσοστό των µικρών επιχειρήσεων 

δηµιουργεί µία απλή ιστοσελίδα µε το µικρότερο δυνατό κόστος, µε µοναδικό σκοπό την 

επιχορήγηση από το πρόγραµµα «∆ικτυωθείτε». Η εικόνα διαφοροποιείται στις µεγαλύτερες 

επιχειρήσεις οι οποίες υιοθετούν εφαρµογές e-business, οι οποίες βέβαια δείχνουν να το 

παίρνουν στα σοβαρά κατά τη στιγµή που φτάνουν να επικοινωνούν ή να συναλλάσονται online.  

5.2 E-business εφαρµογές που έχουν υιοθετήσει οι επιχειρήσεις 

του δείγµατος 
Αρχικά, οι πιο κοινές εφαρµογές είναι η εταιρική ιστοσελίδα και οι λογαριασµοί e-mail. Οι 

επιχειρήσεις που θέλουν πιο ολοκληρωµένες ή ενδοεπιχειρησιακές εφαρµογές κάνουν 

περισσότερα βήµατα. Ένα βήµα είναι η δηµιουργία ηλεκτρονικού προϊοντικού καταλόγου ή online 

παραγγελιοληψία. Σε επιχειρηµατικούς τοµείς όπου µπορεί να γίνει online πώληση προϊόντων 

όπως π.χ. βιβλία, υιοθετούνται επίσης εφαρµογές e-commerce. Ένας σηµαντικός αριθµός 

«µεγάλων» κυρίως ΜΜΕ δείχνουν να συνδυάζουν τα ολοκληρωµένα ΠΣ (ERP) µε τις e-business 

εφαρµογές τους. Ο λόγος είναι ότι τα συστήµατα ERP µπορούν να παρέχουν περισσότερο 

αξιόπιστη πληροφορία η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις e-business εφαρµογές. Για τις 

ανάγκες της διεπιχειρησιακής επικοινωνίας και συνήθως όταν υπάρχουν υποκαταστήµατα σε 

διάφορες γεωγραφικές τοποθεσίες, σηµειώνεται συχνά η χρήση των intranets, των wide area 

networks (WAN) και των virtual power networks (VPN).  
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5.3 Κίνητρα για την υιοθέτηση του e-business  
Τα περισσότερα κίνητρα για την υιοθέτηση των e-business εφαρµογών από τις ΜΜΕ 

ποικίλουν από εταιρεία σε εταιρεία. Το κυριότερο κίνητρο που αναγνωρίζεται από όλες τις 

επιχειρήσεις και τους ειδικούς του τοµέα είναι η µείωση του κόστους. Η επίτευξη της µείωσης του 

κόστους µπορεί να γίνει µέσω της βελτίωσης της επιχείρησης, από την τυποποίηση της 

απαραίτητης πληροφορίας, από την αύξηση της ταχύτητας των λειτουργιών ή από την επίτευξη 

ευελεξίας. Ο πιο προβεβληµένος τρόπος µείωσης του κόστους µέσω του e-business είναι η 

µείωση του επικοινωνιακού κόστους. Το σχόλιο ενός από τους ερωτηθέντες περιγράφει ξεκάθαρα 

την κατάσταση: «Τώρα µπορώ να επικοινωνώ κάθε µέρα µε όλους µας τους συνεργάτες εντός ή 

εκτός συνόρων, κάτι το οποίο ήταν οικονοµικά αδύνατο να γίνεται µέσω τηλεφώνου ή φαξ». 

Ταυτόχρονα οι εταιρείες επιτυγχάνουν και µείωση του χρόνου που απαιτείται για την επικοινωνία. 

Ένα ακόµη σηµαντικό κίνητρο είναι η αύξηση του πελατολογίου. Οι περισσότερες εξαγωγικές 

επιχειρήσεις βλέπουν το Internet ως ένα σηµαντικό µέσο προσέγγισης πελατών. Επιπλέον, µια 

online παρουσίαση στο Internet κάνει την επιχείρηση η οποία µπορεί να είναι µικρή στην 

πραγµατικότητα, να δείχνει µεγάλη και «σοβαρή». Αυτό βοηθάει τις ΜΜΕ να δηµιουργούν 

συνεργασίες ή να βρίσκουν πελάτες από το εξωτερικό.  

Άλλα κίνητρα που αναφέρθηκαν είναι η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, η 

αµεσότητα της πληροφορίας και της ενηµέρωσης, ο έλεγχος των εργαζοµένων µε τη χρήση 

καµερών σε αποµακρυσµένα σηµεία κλπ.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η χρήση ενός εντυπωσιακού website µόνο ως βιτρίνα, 

εκλαµβάνεται ακόµη από ορισµένες επιχειρήσεις σαν κίνητρο. Όπως όµως απάντησε ένας 

ερωτηθείς e-business developer, «οι επιχειρήσεις προτιµούν να έχουν ένα αποτελεσµατικό και 

γρήγορο website που θα µπορεί να παρέχει την πληροφορία που χρειάζεται ο πελάτης, παρά ένα 

εντυπωσιακό website βιτρίνας που ήταν δηµοφιλές παλαιότερα».  

5.4 Θέµατα που αφορούν συγκεκριµένους επιχειρηµατικούς 

τοµείς  
Για τον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας αναφέρθηκε ότι είναι λίγες οι επιχειρήσεις που 

υιοθετούν εφαρµογές e-business. Όµως αν µια επιχείρηση θέλει να κάνει σοβαρά βήµατα 

εµπρός, οι εφαρµογές e-business που παρέχουν ταχύτητα επικοινωνίας και διαχείριση 

πληροφορίας είναι αυτές που θεωρούνται ως ένας πολύ σηµαντικός παράγων. Το σχόλιο ενός 

από τους ερωτηθέντες είναι αντιπροσωπευτικό της κατάστασης: «Η επιχείρησή µας είναι στο Νο. 

9 της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας και κοντά στις 300 κορυφαίες παγκοσµίως του τοµέα. 50% 

της λειτουργίας βασίζεται στην ταχύτητα... και η ταχύτητα είναι θέµα τεχνολογίας».  

Για τον τοµέα της ΠΤ, η αποδοχή του e-business κρίνεται ως απαραίτητη για όλες τις 

επιχειρήσεις του τοµέα. Είναι η φύση του τοµέα που όχι µόνο το κάνει «υποχρεωτικό» κατά µια 

 24



έννοια, αλλά επίσης η εξοικείωση µε τις συγκεκριµένες τεχνολογίες κάνει πολύ εύκολη αυτή την 

αποδοχή. Στις περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις συναλλάσονται µε προµηθευτές ή πελάτες από 

το εξωτερικό και κυρίως από τη ∆υτ. Ευρώπη, τότε η χρήση e-business είναι προϋπόθεση. 

Ο τοµέας του βιβλίου προσδιορίζεται ως ένας από τους «τυχερούς» όσον αφορά τη 

χρήση του e-commerce εξαιτίας της φύσης του προϊόντος και αυτό είναι παγκοσµίως αποδεκτό. 

Τονίζεται ότι µια επιχείρηση του τοµέα µπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της παγκοσµίως, 

αλλά χρειάζονται σηµαντικές προσπάθειες για να δηµιουργήσει αξιόλογο όνοµα και φήµη, τα 

οποία είναι απαραίτητα για µια τέτοιου είδους προσπάθεια. Οι ελληνικές επιχειρήσεις του τοµέα 

δείχνουν προς το παρόν να υστερούν σε αυτό το θέµα.  

Στον τοµέα του real estate η ανάγκη για δοκιµασµένα πρότυπα είναι έντονη σε µεγάλο 

βαθµό. Όταν η επιχείρηση του δείγµατος υιοθέτησε µη δοκιµασµένες λύσεις, οδηγήθηκε σε «ηµι-

ολοκληρωµένα συστήµατα τα οποία δεν κάλυπταν τις ανάγκες της επιχείρησης και περιέπλεκαν 

τη δουλειά των εργαζοµένων». Αυτού του είδους τα προβλήµατα σε ένα τέτοιο ανταγωνιστικό 

τοµέα µπορούν να προκαλέσουν σηµαντικά προβλήµατα αναφορικά µε την επιβίωση της 

επιχείρησης.  

5.5 Γενικά θέµατα που αφορούν το e-business και τις ΜΜΕ  
Ειδικός του τοµέα µας αναφέρει ότι οι κύριοι λόγοι που το e-business και η χρήση του 

Internet γενικότερα δε χρησιµοποιούνται ευρέως στην Ελλάδα είναι η µόρφωση του µέσου 

Έλληνα και η γενικότερη εκπαίδευση που παρέχεται στους µαθητές. Το σχόλιό του για την 

κατάσταση ήταν: «Η χρησιµότητα του Internet για τον µέσο Έλληνα δεν είναι σηµαντική. Αν η 

κυβέρνηση αυξήσει τη χρησιµότητα για τους πολίτες προσθέτοντας µια σειρά υπηρεσιών online, 

τότε ως αποτέλεσµα θα αυξηθεί και ο βαθµός της χρήσης του Internet από τους ανθρώπους 

γενικώς». 

Στο θέµα της ανάπτυξης εφαρµογών οι περισσότερες επιχειρήσεις στηρίζονται σε 

προµηθευτές ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους. Όπως όµως σχολιάζεται από τους 

ερωτηθέντες, η επιλογή του προµηθευτή είναι ένα σηµαντικό θέµα. Υπάρχει πληθώρα 

περιπτώσεων όπου επιχειρήσεις στηρίχθηκαν σε άπειρους προµηθευτές και τα αποτελέσµατα 

ήταν απογοητευτικά. Ειδικά όταν η επένδυση είναι υψηλού κόστους, η επιλογή του κατάλληλου 

προµηθευτή κρίνεται ως πρώτης προτεραιότητας.  

Αν και τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η Ελλάδα δεν είναι πολύ ανεπτυγµένη όσον αφορά 

το e-business, οι επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει εφαρµογές e-business αναγνωρίζουν ότι 

αυτή η µορφή του επιχειρείν είναι χρήσιµη και αξίζει τον κόπο. Ενώ τα αναµενόµενα οφέλη θα 

φανούν στο µέλλον, οι επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν εφαρµογές e-business δε δείχνουν να 

µετανιώνουν και χαρακτηρίζονται από αισιοδοξία ότι τα πράγµατα θα πάνε καλύτερα πολύ 

σύντοµα.  
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6. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟ E-BUSINESS ΚΑΙ Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΟΥ  

6.1 Στρατηγική  
Οι επιχειρήσεις που εξετάστηκαν παρουσιάζουν µεγάλες αποκλίσεις όσον αφορά την 

εµπειρία τους στο e-business. Ο λόγος είναι ότι έχουµε επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στον 

κλάδο της ΠΤ και άρα έχουν µεγάλη εµπειρία όπως και είναι αναµενόµενο, επιχειρήσεις οι οποίες 

έχουν υιοθετήσει εφαρµογές e-business, καθώς και επιχειρήσεις που «νοµίζουν» ότι έχουν 

εµπειρία σε αυτό το θέµα ενώ εννοούν ότι κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Στην ερώτηση «ποιά ήταν τα κύρια κίνητρα για την χρήση εφαρµογών e-business;» οι 

επιχειρήσεις αρχίζουν να αντιλαµβάνονται ότι τα πλεονεκτήµατα µπορούν να είναι πολύ µεγάλης 

σηµασίας για αυτές. Κάποιες όµως λειτουργούν ευκαιριακά χωρίς να έχουν πλήρη συναίσθηση 

του τί ακριβώς πρέπει να κάνουν, αλλά όπως µας είπαν µερικοί από τους ερωτηθέντες: 

«βλέποντας και κάνοντας, να δούµε ποιές θα είναι οι µελλοντικές ανάγκες και αναλόγως θα 

πράξουµε». Κυρίως όµως συναντάµε ως κίνητρο τη βελτίωση της επικοινωνίας και τη µείωση του 

τηλεπικοινωνιακού κόστους. 

Ελάχιστες από τις ΜΜΕ που εξετάστηκαν δείχνουν να έχουν συνειδητοποιήσει ότι 

χρειάζεται ένα σχέδιο στρατηγικής για την εφαρµογή του e-business. Λειτουργούν περισσότερο 

µε «διαίσθηση» παρά έχοντας καταστρώσει ένα πλάνο το οποίο θα υποδεικνύει τους τρόπους και 

τις µεθόδους για να υπάρξει µετάβαση στην e-business επιχείρηση. Αυτό οφείλεται σε έλλειψη 

γνώσεων από τους διοικούντες και στο ότι δεν έχουν αντιληφθεί οι περισσότεροι ότι κάθε 

στρατηγική πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια µιας γενικότερης στρατηγικής της επιχείρησης. 

Ο σχεδιασµός της πληροφοριακής στρατηγικής, εξαιρουµένου του κλάδου της ΠΤ, γίνεται 

είτε από το τµήµα ΠΤ ή από τους developers που έχουν αναλάβει την ανάπτυξη των εφαρµογών, 

είτε από τη ∆ιοίκηση, η οποία στις Ελληνικές ΜΜΕ ταυτίζεται µε τον ιδιοκτήτη. Αν ο ιδιοκτήτης-

∆ιοίκηση έχει τη διάθεση και τις γνώσεις που χρειάζονται για µετάβαση σε e-business εφαρµογές, 

τότε το αποτέλεσµα είναι θετικό. Επίσης και η περίπτωση όπου υπάρχει τµήµα ΠΤ ή developers 

που έχουν αναλάβει την ανάπτυξη των εφαρµογών χρήζει προσοχής, διότι τότε χρειάζεται η 

διοίκηση να τους καθοδηγήσει ώστε να υπάρχει ευθυγράµµιση επιχειρηµατικής στρατηγικής και 

στρατηγικής e-business. 

Τέλος, όλες οι επιχειρήσεις αντιλαµβάνονται ότι το e-business είναι, ή θα είναι στο 

µέλλον, µεγάλης σηµασίας γι’αυτές. Κυρίως οι επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει εφαρµογές e-

business έχουν διαπιστώσει τα οφέλη από αυτές και δείχνουν πρόθυµες να επεκτείνουν πολλές 

από τις λειτουργίες τους σε e-business µορφή. 
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6.2 Τεχνολογία  
Η αποδοχή e-business εφαρµογών από µια επιχείρηση προσδορίζεται ως η νέα 

τεχνολογική µεταβλητή, η οποία δηµιουργεί αλλαγή στο σύνολο του οργανισµού. Άλλες 

τεχνολογικές µεταβλητές αναπόφευκτα επηρεάζονται από την αποδοχή του e-business, αλλά και 

αυτές επίσης επηρεάζουν µε διάφορους τρόπους τις αποφάσεις που λαµβάνονται αναφορικά µε 

αυτή την αποδοχή, πχ. επηρεάζουν την απόφαση επιλογής µιας συγκεκριµένης εφαρµογής e-

business.  

Η προϋπάρχουσα τεχνολογική υποδοµή της επιχείρησης λαµβάνεται πάντοτε υπόψη 

όταν πρόκειται να υιοθετηθεί µια εφαρµογή e-business. Οι περισσότερες ΜΜΕ ακολουθούν µια 

σταδιακή ανάπτυξη e-business εφαρµογών, µαζί µε τη σταδιακή αναβάθµιση της τεχνολογικής 

τους υποδοµής. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το κόστος της 

ανάπτυξης µιας εφαρµογής που θα καλύψει όλες τις ανάγκες της επιχείρησης είναι απαγορευτικό. 

Έτσι, µια σταδιακή αναβάθµιση της υποδοµής είναι περισσότερο ανεκτή οικονοµικά. Ένας ειδικός 

του τοµέα παρατήρησε ότι «Οι ΜΜΕ έχουν υποδοµές χαµηλού επιπέδου. Οι προτεινόµενες 

λύσεις είναι απλές και φτηνές µε τη δυνατότητα διαδοχικών αναβαθµίσεων ώστε αυτές οι 

επιχειρήσεις να αντέχουν το κόστος».  

Σε θέµατα συµβατότητας τα προβλήµατα δε φαίνονται να είναι συχνά ή σηµαντικά. Ειδικά 

σε περιπτώσεις απλών εφαρµογών Internet αυτά τα προβλήµατα είναι ανύπαρκτα εξαιτίας της 

οµοιογένειας των εφαρµογών.  

Σε µερικές περιπτώσεις, παρουσιάζονται θέµατα ασφάλειας τα οποία χρειάζεται να 

αντιµετωπίσουν οι επιχειρήσεις. Η σηµασία αυτών των θεµάτων όµως δε δείχνει να είναι το ίδιο 

βαρύνουσα όσο σε άλλες χώρες. Προβλήµατα ασφάλειας δεν αναφέρονται συχνά, κυρίως επειδή 

βιοµηχανική κατασκοπεία ή αθέµιτος ανταγωνισµός στο πεδίο του e-business είναι σπάνια στο 

Ελληνικό περιβάλλον.  

Η τεχνολογική µεταβλητή που δείχνει να επηρεάζει σηµαντικότατα την απόφαση για 

αποδοχή συγκεκριµένων e-business εφαρµογών είναι τα υπάρχοντα τεχνολογικά πρότυπα για τις 

τηλεπικοινωνίες. Τα παρακάτω σχόλια παρέχουν µια εικόνα της κατάστασης: «Αν κρίνουµε τα 

πράγµατα χρησιµοποιώντας τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ως βάση για σύγκριση, η Ελλάδα 

βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. Αν δούµε την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών τα τελευταία 5 

χρόνια, τότε τα πράγµατα δείχνουν περισσότερο αισιόδοξα».  

Στις περιπτώσεις όπου οι ανάγκες της επιχείρησης καλύπτονται από ένα απλό website 

και επικοινωνία µέσω e-mail, τότε τα υπάρχοντα πρότυπα είναι ικανοποιητικά. Όταν όµως οι 

ανάγκες απαιτούν περισσότερο προηγµένα τηλεπικοινωνιακά πρότυπα, προκύπτουν σοβαρά 

προβλήµατα, τα οποία σηµειωτέον δεν οφείλονται στην έλλειψη της κατάλληλης τεχνολογίας αλλά 

στο µεγάλο κόστος για την απόκτησή τους, όπως και στο µεγάλο κόστος τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών οι οποίες είναι το κυριότερο εµπόδιο για την αποδοχή συγκεκριµένων προηγµένων 

εφαρµογών e-business. Όπως σηµείωσε ένας ερωτηθείς: «Αν µια επιχείρηση χρειάζεται 
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προηγµένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, αυτές παρέχονται από τον OTE. Το πρόβληµα όµως 

είναι το κόστος. Οι τράπεζες έχουν τα αναγκαία κεφάλαια για να αγοράσουν αυτές τις υπηρεσίες, 

τί γίνεται όµως µε τις ΜΜΕ;». Αυτή είναι η πραγµατικότητα, την οποία όµως χρησιµοποιούν 

πολλές επιχειρήσεις ως δικαιολογία, ενώ στην πραγµατικότητα είναι απρόθυµες να 

προχωρήσουν προς το e-business.  

Σε αντίθεση µε την κατάσταση που επικρατεί στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, το 

επίπεδο του web design κρίνεται ως πολύ ικανοποιητικό. Οι ΜΜΕ εµπιστεύονται κυρίως 

έµπειρους προγραµµατιστές για την ανάπτυξη του εταιρικού website. Ο αριθµός των 

προβληµάτων που αναφέρθηκαν σχετικά µε το σχεδιασµό ιστοσελίδων είναι ασήµαντος.  

6.3 Άνθρωποι  
Η τεχνολογικά υποβοηθούµενη οργανωσιακή αλλαγή αναπόφευκτα επηρεάζει θέµατα 

σχετικά µε τους ανθρώπους που εµπλέκονται σε αυτό τον τοµέα. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

αποδοχής εφαρµογών e-business χρειάζεται εκπαίδευση του προσωπικού. Όταν ζητήθηκε από 

τους ερωτηθέντες να σχολιάσουν το θέµα της εκπαίδευσης του προσωπικού, οι απαντήσεις ήταν 

πανοµοιότυπες. Οι περισσότεροι απάντησαν ότι οι e-business εφαρµογές που υιοθετήθηκαν από 

τις ΜΜΕ είναι πολύ απλές, φιλικές στο χρήστη και εύκολες στη χρήση και άρα η εκπαίδευση 

καλύπτει βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρµογής. Αυτός ο τύπος της εκπαίδευσης 

παρέχεται υπό τη µορφή σεµιναρίων ανάλογα µε το είδος των εφαρµογών. Για θέµατα 

τεχνολογικής ενηµέρωσης και εξοικείωσης, η εκπαίδευση που παρέχεται από την επιχείρηση δεν 

είναι σύνηθες φαινόµενο. Αυτό το γεγονός µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα στη λειτουργία της 

επιχείρησης. Η εµπειρία ενός ερωτηθέντος, διευθυντή του τµήµατος ΠΤ µιας εταιρείας, συνιστά 

ένα παράδειγµα: «Οι εφαρµογές e-business που χρησιµοποιούµε είναι σχετικά απλές. Μη 

υποχρεωτικά εξωτερικά σεµινάρια µικρής διάρκειας παρέχονται στους εργαζόµενους για να 

εξοικειωθούν µε αυτές τις εφαρµογές. Παρ’όλα αυτά, το τµήµα µας έχει να κάνει σε καθηµερινή 

βάση µε χρήστες που δε δείχνουν να καταλαβαίνουν ακόµη και τις πιο απλοϊκές λειτουργίες της 

εφαρµογής». Στις περιπτώσεις περισσότερο σύνθετων και προηγµένων εφαρµογών, το θέµα της 

εκπαίδευσης των εργαζοµένων λαµβάνεται υπόψη πιο σοβαρά και οι επιχειρήσεις εµπιστεύονται 

τις ανάγκες τους σε έµπειρους εξωτερικούς συνεργάτες.  

Στο ερώτηµα αν συµµετείχαν µε τον οποιονδήποτε τρόπο στο σχεδιασµό των e-business 

εφαρµογών οι πελάτες ή οι χρήστες, οι περισσότεροι απάντησαν ότι πελάτες και χρήστες 

ελήφθησαν υπόψη, όχι όµως µε ξεκάθαρο τρόπο. Το συµπέρασµα ήταν ότι όταν ο σχεδιασµός 

των εφαρµογών γίνεται αποκλειστικά από έµπειρους προγραµµατιστές, οι πελάτες και οι χρήστες 

λαµβάνονται υπόψη, αφού ακολουθείται η µεθοδολογία που αναφέρεται στη σχετική 

βιβλιογραφία.  

Η αντίσταση στην αλλαγή είναι ένα θέµα που αναλύεται σε πολλές έρευνες. Το 

συµπέρασµα της έρευνας είναι ότι δεν παρουσιάζεται στις επιχειρήσεις που εξετάστηκαν, ή 
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τουλάχιστον είναι άνευ σηµασίας. Όταν προκύπτουν τέτοιου είδους προβλήµατα, δεν είναι 

υψηλής σπουδαιότητας, όπως επίσης σηµαντικό ρόλο παίζει και ο τοµέας που δραστηριοποιείται 

η επιχείρηση. Πχ. στον τοµέα ΠΤ αυτού του είδους τα προβλήµατα είναι σχεδόν ανύπαρκτα 

εξαιτίας της εξοικείωσης των εργαζοµένων µε την ΠΤ.  

Τέλος, η επίδραση του e-business στον αριθµό και τη σύνθεση του εργατικού δυναµικού 

των επιχειρήσεων, δείχνει να είναι ενδιαφέρουσα. Οι περιπτώσεις πρόσληψης νέου προσωπικού 

λόγω αποδοχής του e-business δεν είναι συχνές. Όταν πρόκειται να υπάρξει µείωση λόγω e-

business, τα ευρήµατα είναι πιο σηµαντικά. Οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι ακόµη και όταν 

κάποιες θέσεις είναι πλέον άχρηστες, προτιµούν να µετακινήσουν τον εργαζόµενο σε άλλο τοµέα 

της επιχείρησης παρά να τον απολύσουν, κρατώντας ένα κοινωνικά ευαίσθητο προφίλ.  

6.4 ∆οµή  
Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι κατά την αποδοχή του e-business η 

οργανωσιακή δοµή δεν επηρεάζεται στον αναµενόµενο βαθµό. Υπάρχουν συγκεκριµένοι λόγοι 

γι’αυτό και έχουν να κάνουν κυρίως µε τη φύση των Ελληνικών επιχειρήσεων. Ένας ερωτηθείς 

περιέγραψε την κατάσταση: «Πρώτον, πάνω από το 80% των ΜΜΕ στην Ελλάδα απασχολούν 

από 0 µέχρι 5 εργαζοµένους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η δοµή της επιχείρησης είναι πολύ απλή 

και δύσκολα µπορεί να αλλάξει. Επίσης, περισσότερες από το 90% των επιχειρήσεων 

διευθύνονται από τον ιδιοκτήτη και τα µέλη της οικογένειάς του: ο ιδιοκτήτης είναι ο διευθυντής, ο 

αρχιµηχανικός, ο διευθυντής marketing κοκ. Αυτή η δοµή είναι δύσκολο να αλλάξει».  

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες είπαν ότι το e-business δεν είχε καµµία επίδραση 

στην οργανωσιακή δοµή της επιχείρησης. Στις περιπτώσεις περισσότερο σύνθετων εφαρµογών 

e-business, υπήρξαν καταστάσεις µικροαλλαγών, όµως αυτές είχαν να κάνουν µε τη λειτουργία, 

πχ µια συνήθης απάντηση στην ερώτηση πιθανής οργανωσιακής αλλαγής ήταν: «Χρειάστηκε να 

προσθέσουµε µία θέση στο οργανόγραµµα για το άτοµο που χειρίζεται τα email». Η πιθανότητα 

να αλλάξει ριζικά η δοµή µίας επιχείρησης ως αποτέλεσµα του e-business, ακόµη και στο 

απώτερο µέλλον, δείχνει εξαιρετικά µικρή.  

Τα επίπεδα της ιεραρχίας που επηρεάζονται συχνότερα είναι σε άµεση συνάρτηση µε τον 

τοµέα που δραστηριοποιείται η επιχείρηση και επίσης µε τις επιλεγµένες εφαρµογές e-business. 

Σε τοµείς όπου η λειτουργία των εφαρµογών γίνεται στα χαµηλότερα επίπεδα, σηµειώνεται ότι 

αυτά επηρεάζονται περισσότερο. Όταν ο κύριος λόγος της εφαρµογής του e-business είναι η 

βελτίωση της διαχείρισης της πληροφορίας, της ποιότητας ή της µορφοποίησής της, τότε τα 

µεσαία και ανώτερα στρώµατα είναι αυτά που επηρεάζονται αφού είναι αυτά που χειρίζονται και 

την παρεχόµενη πληροφορία.  

Η αποδοχή του e-business δείχνει να έχει επίδραση στην επικοινωνία µεταξύ των µελών 

των επιχειρήσεων, αλλά µόνο στην επίσηµη µέσω e-mail και των intranets. Ο κύριος λόγος είναι 

η τυποποιηµένη, γρήγορη και άµεση επικοινωνία που προσφέρουν οι νέες εφαρµογές. Όσον 
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αφορά τα ανεπίσηµα κανάλια επικοινωνίας, οι εργαζόµενοι εξακολουθούν να προτιµούν την 

διαπροσωπική επαφή ή την επικοινωνία µέσω τηλεφώνου, κάτι το οποίο είναι δύσκολο να 

αλλάξει λόγω και της ιδιοσυγκρασίας του µέσου Έλληνα.  

6.5 Λειτουργίες 
Η αποδοχή του e-business στις περισσότερες περιπτώσεις επηρεάζει ένα µικρό αριθµό 

λειτουργιών της επιχείρησης, άλλες φορές σηµαντικά και άλλες λιγότερο. Αυτές που 

επηρεάζονται περισσότερο έχουν να κάνουν µε τη γεωγραφική περιοχή στην οποία δρα η 

επιχείρηση. Στην πραγµατικότητα, η γεωγραφική επέκταση των λειτουργιών της επιχείρησης 

µέσω του e-business δείχνει να είναι ένα από τα κύρια κίνητρα για την αποδοχή του. Οι 

περισσότερες επιχειρήσεις παραδέχονται ότι αυτού του είδους η επέκταση θα ήταν δυσκολότερη 

χωρίς το e-business. «Επεκτείναµε τις λειτουργίες µας σε περιοχές της Ελλάδας όπου δεν είχαµε 

πιο πριν τη δυνατότητα. Χωρίς αυτή την e-business εφαρµογή δε θα ήµασταν σε θέση να 

κάνουµε κάτι τέτοιο». Όλοι οι ερωτηθέντες συµφώνησαν µε αυτή την επισήµανση. Υπάρχουν 

όµως και περιπτώσεις όπου τα πράγµατα έγιναν µε την ανάποδη σειρά. Οι επιχειρήσες 

επέκτειναν γεωγραφικά τις δραστηριότητές τους και στη συνέχεια έγινε αντιληπτή η ανάγκη του e-

business. Όπως είπε ένας ερωτηθείς «Από τη στιγµή που επεκτείναµε τις δραστηριότητές µας 

στη Βουλγαρία, η αποδοχή του e-business επήλθε ως η µόνη λύση στην ανάγκη για φθηνή και 

αποτελεσµατική επικοινωνία».  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αποδοχή του e-business είχε ελάχιστη επίδραση στη γραµµή 

παραγωγής ή στον αριθµό των παρεχόµενων υπηρεσιών για τις περισσότερες επιχειρήσεις. Οι 

κυριότερες αλλαγές σηµειώνονται στον αριθµό των προστιθέµενων υπηρεσιών για τον πελάτη. Η 

επί 24ωρης βάσης διαθέσιµη, άµεση, γρήγορη και αποτελεσµατική επικοινωνία θεωρείται από τις 

επιχειρήσεις ως η πιο κοινή προστιθέµενη υπηρεσία που παρέχει το e-business.  

Σχετικά µε προϋπάρχουσες λειτουργίες που έγιναν περιττές µετά την αποδοχή 

συγκεκριµένων εφαρµογών e-business, οι περισσότερες επιχειρήσεις αποδέχονται εφαρµογές οι 

οποίες έχουν συµπληρωµατική χρήση µε τις λειτουργίες τους και έτσι οι περιπτώσεις αυτές δεν 

είναι συχνές. Παράδειγµα είναι οι υπηρεσίες ταχυδροµείου οι οποίες δε χρειάζονται πλέον. Σε 

άλλες περιπτώσεις παρατηρείται αλλαγή στον τρόπο εκτέλεσης των λειτουργιών, πχ. η 

αυτοµατοποίηση πρώην χειροκίνητων λειτουργιών.  
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που εξετάστηκαν βρίσκονται σε ένα 

πρώιµο στάδιο του e-business και οι περισσότερες περιµένουν να δρέψουν καρπούς από την 

επένδυσή τους στο µέλλον. Ο αριθµός των ΜΜΕ που έχουν υιοθετήσει το e-business δεν είναι 

πολύ ενθαρρυντικός και αυτό οφείλεται εν µέρει και στο γεγονός ότι πολλές ΜΜΕ αντιµετωπίζουν 

το θέµα της υιοθέτησης του e-business ευκαιριακά και συγκυριακά. 

Οι εφαρµογές που υιοθετούνται από τις ΜΜΕ ποικίλλουν από ένα απλό website σε πιο 

πολύπλοκες λύσεις όπως CRM συστήµατα, WANs ή VPN. Μόνο όταν οι επιχειρήσεις πηγαίνουν 

πέρα από το στάδιο της απλής παρουσίας στο Internet, παίρνουν το e-business πιο σοβαρά. 

Επιπλέον, τα κίνητρα για την αποδοχή του e-business SMEs ποικίλλουν, µε τα κυριότερα να είναι 

η µείωση του τηλεπικοινωνιακού κόστους, καθώς και η γεωγραφική επέκταση των λειτουργιών 

τους. 

Οι τεχνολογικές µεταβλητές δείχνουν να επηρεάζουν την απόφαση για την υιοθεσία του 

e-business και τη µορφή που αυτό θα έχει, παρά να επηρεάζονται από αυτή την αποδοχή. Τα 

κυριότερα τεχνολογικά θέµατα που απασχολούν τις επιχειρήσεις είναι η έλλειψη 

τηλεπικοινωνιακών υποδοµών και το υψηλό κόστος των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.  

Οι µεταβλητές που αφορούν τους ανθρώπους δείχνουν να επηρεάζονται σε σηµαντικό 

βαθµό, αλλά σε πολλές περιπτώσεις δε φαίνεται να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη από τις 

επιχειρήσεις.  

Οι αλλαγές στη δοµή δεν είναι τόσο σηµαντικές, δεν υπάρχουν νέες οργανωσιακές 

µορφές και µόνο η επικοινωνία ανάµεσα στα µέλη της επιχείρησης επηρεάστηκε σηµαντικά, στην 

επίσηµη όµως µορφή της.  

Τέλος, για τις λειτουργίες των επιχειρήσεων, η σηµαντική παρατήρηση ήταν ότι οι 

περισσότερες επέκτειναν γεωγραφικά τις λειτουργίες τους, ενώ οι όποιες επιπρόσθετες 

υπηρεσίες συνήθως περιορίζονται στην 24ωρη πληροφόρηση που παρέχεται σε πελάτες και 

συνεργάτες. 

Για να υπάρξουν µακροπρόθεσµα οφέλη από το e-business, εκτός από τους 

µετασχηµατισµούς που προτείνει η µελέτη του Ι. ∆ουκίδη, θα πρέπει να υπάρξει σχεδιασµός της 

στρατηγικής e-business και γενικότερα της πληροφοριακής στρατηγικής µε εστίαση στους 

στόχους της επιχείρησης, επανασχεδιασµός των επιχειρηµατικών διαδικασιών ώστε να βελτιωθεί 

η διανοµή, η ταχύτητα και η ποιότητα των αγαθών και υπηρεσιών.  

Η πληροφορία είναι ένας σηµαντικός επιχειρησιακός πόρος. Επηρεάζει την 

παραγωγικότητα, τα κέρδη και τις στρατηγικές αποφάσεις. Οι σηµαντικοί για την επιχείρηση 

πόροι απαιτούν σχεδιασµό από την κορυφή. Οποτεδήποτε µια τεχνική οµάδα προσπάθησε να 

σχεδιάσει επιχειρησιακούς πληροφοριακούς πόρους, δεν ήταν σε θέση να αντιληφθεί και να 

κατανοήσει τις πληροφοριακές ανάγκες ολόκληρης της επιχείρησης. Έτσι, θα πρέπει να υπάρχει 
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εµπλοκή της διοίκησης στο σχεδιασµό της e-business στρατηγικής, αφού το τµήµα της ΠΤ δεν 

έχει την επιχειρησιακή εµπειρία που έχουν τα στελέχη της διοίκησης ώστε να ευθυγραµµιστεί η 

επιχείρηση µε τη στρατηγική. Πρέπει να δηµιουργηθεί σχέδιο της e-business στρατηγικής µε 

βάση τις µεθόδους σχεδιασµού της στρατηγικής ΠΤ, το οποίο θα παρέχει τη δοµή για την 

ανάπτυξη των e-business εφαρµογών, µε έλεγχο της ποικιλίας των εφαρµογών και τη 

συµβατότητά τους µε τις ήδη υπάρχουσες εφαρµογές.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

1. Στρατηγική 

1.1. Μπορείτε να περιγράψετε πολύ περιληπτικά µε τι ασχολείται η εταιρεία; Τί υπηρεσίες ή προϊόντα παράγει; 

1.2. Ποιά εµπειρία έχει η εταιρεία σας σε σχέση µε το e-business; 

1.3. Ποιά ήταν τα κύρια κίνητρα για την χρήση εφαρµογών e-business; 

1.4. Ποιά είναι η στρατηγική της επιχείρησης επάνω στο e-business; 

1.5. Πώς γίνεται ο σχεδιασµός της στρατηγικής της επιχείρησης για το e-business; Από ποιούς γίνεται; 

1.6. Ποιά σηµασία έχει για την επιχείρησή σας το e-business; 

2. Τεχνολογία 

2.1. Ποιά ζητήµατα σχετικά µε την τεχνολογία λάβατε υπόψη σχετικά µε το e-business; 

2.2. Υπήρχαν ζητήµατα σχετικά µε την προϋπάρχουσα τεχνολογία που είχατε στην εταιρεία; 

2.3. Υπήρχαν θέµατα συµβατότητας µε συνεργάτες ή πελάτες; 
2.4. Πώς επηρέασαν τεχνικά στάνταρ για τις τηλεπικοινωνίες (περιορισµένες δυνατότητες, έλλειψη broadband 

κτλ.) 
2.5. Υπήρχαν ζητήµατα ασφαλείας που προέκυψαν σχετικά µε τη χρήση του e-business; Τί έκανε η εταιρεία 

σας για να αντιµετωπίσει αυτά τα ζητήµατα; 
3. Άνθρωποι 

3.1. Αντιµετώπισε η εταιρεία ζητήµατα που αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό; (εργαζόµενοι, ενδιαφερόµενοι, 
πελάτες κτλ.) 

3.2. Συµµετείχαν οι χρήστες ή οι πελάτες της εταιρείας στον σχεδιασµό και κατασκευή των εφαρµογών e-
business µε τις οποίες αλληλεπιδρούν; 

3.3. Παρείχε η εταιρεία εκπαίδευση και επιµόρφωση στους εργαζοµένους της σχετικά µε το e-business; Σε 
ποιά θέµατα συγκεκριµένα; 

3.4. Υπήρχαν περιπτώσεις ενδυνάµωσης εργαζοµένων, επανασχεδιασµού κι επανοργάνωσης εργασιών; 

3.5. Υπήρξαν περιπτώσεις απολύσεων ή νέων προσλήψεων; Σε ποιούς τοµείς της εταιρείας; 
3.6. Αντιµετώπισε η εταιρεία περιπτώσεις αντίστασης των εργαζοµένων σχετικά µε την υιοθέτηση του e-

business; Πώς αντιµετωπίστηκαν; 
4. ∆οµή 

4.1. Υπήρξαν κάποιες σηµαντικές αλλαγές στην δοµή της εταιρείας σαν αποτέλεσµα της χρήσης του e-
business; 

4.2. Αποφάσισε η εταιρεία να αλλάξει εντελώς την οργανωσιακή της δοµή, επιλέγοντας µια νέα µορφή σαν 
αποτέλεσµα της υιοθέτησης του e-business; 

4.3. Ποιές βαθµίδες της ιεραρχίας επηρεάστηκαν περισσότερο από την εφαρµογή του e-business και γιατί; 
4.4. Έχει επηρεάσει η εισαγωγή του e-business την επικοινωνία µεταξύ των µελών της εταιρείας; Κατά ποιό 

τρόπο; 
4.5. Επηρεάστηκαν επίσης τα ανεπίσηµα κανάλια επικοινωνίας από την εισαγωγή του e-business; 

5. Λειτουργίες 

5.1. Ποιά ήταν τα κύρια ζητήµατα που εµφανίστηκαν σχετικά µε τους στόχους (λειτουργία) της εταιρείας; 
5.2. Έχει επεκτείνει η εταιρεία τις λειτουργίες της γεωγραφικά; Πώς βοήθησε η υιοθέτηση του e-business σε 

αυτή την επέκταση; 
5.3. Αύξησε η εταιρεία την γραµµή των προϊόντων ή τον αριθµό των διαθέσιµων υπηρεσιών; Τι ρόλο έπαιξε το 

e-business σε σχέση µε αυτό; 
5.4. Θεωρείτε ότι η υιοθέτηση του e-business ήταν κάτι χρήσιµο για την εταιρεία συνολικά; 
5.5. Έγιναν περιττές κάποιες προϋπάρχουσες λειτουργίες της εταιρείας σαν συνέπεια της εφαρµογής του e-

business; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 
 

ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε. Αντωνιάδης Γεώργιος CIO 

1. Στρατηγική 

1.1. Μπορείτε να περιγράψετε πολύ περιληπτικά µε τι ασχολείται η εταιρεία; Τί υπηρεσίες ή προϊόντα παράγει; 

Η εταιρεία ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1989 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία 
πλεκτών υφασµάτων, είτε σε εκρού µορφή, είτε σε µορφή τελικού φινιρισµένου υφάσµατος. Οι 
εγκαταστάσεις της καταλαµβάνουν έκταση 52.000 m2 στην κοινότητα Ν. Σάντας του νοµού Κιλκίς. 

1.2. Ποιά εµπειρία έχει η εταιρεία σας σε σχέση µε το e-business; 

Υπάρχει εµπειρία, λόγω που οφείλεται στον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης. 

1.3. Ποιά ήταν τα κύρια κίνητρα για την χρήση εφαρµογών e-business; 

Βρισκόµαστε στο Νο 9 της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας και µέσα στις 300 παγκοσµίως του τοµέα 
µας. Η λειτουργία µας βασίζεται κατά 50% στην ταχύτητα, η οποία είναι θέµα τεχνολογίας. 

1.4. Ποιά είναι η στρατηγική της επιχείρησης επάνω στο e-business; 

Βρισκόµαστε σε συνεχή αξιολόγηση του e-business και τρόπων για να το βελτιώσουµε. 

1.5. Πώς γίνεται ο σχεδιασµός της στρατηγικής της επιχείρησης για το e-business; Από ποιούς γίνεται; 

Γίνεται από τη διοίκηση της επιχείρησης και το τµήµα ΠΤ. 

1.6. Ποιά σηµασία έχει για την επιχείρησή σας το e-business; 

Η αύξηση της ταχύτητας λειτουργίας, του πελατολογίου µας και η µείωση του κόστους στις συναλλαγές 
µε πελάτες από το εξωτερικό. 

2. Τεχνολογία 

2.1. Ποιά ζητήµατα σχετικά µε την τεχνολογία λάβατε υπόψη σχετικά µε το e-business; 

Ελήφθησαν υπόψη θέµατα κόστους, συµβατότητας και µελλοντικής επεκτασιµότητας. 

2.2. Υπήρχαν ζητήµατα σχετικά µε την προϋπάρχουσα τεχνολογία που είχατε στην εταιρεία; 

Όχι, δεν αντιµετωπίσαµε κάποιο πρόβληµα. 

2.3. Υπήρχαν θέµατα συµβατότητας µε συνεργάτες ή πελάτες; 

Όχι. 

2.4. Πώς επηρέασαν τεχνικά στάνταρ για τις τηλεπικοινωνίες (περιορισµένες δυνατότητες, έλλειψη broadband 
κτλ.) 

Το θέµα που µας απασχολούσε παλαιότερα ήταν το τηλεπικοινωνιακό κόστος. Παλαιότερα το 
πρόβληµα µε τις υποδοµές του ΟΤΕ ήταν µεγαλύτερο, τα τελευταία χρόνια όµως υπάρχει σηµαντική 
βελτίωση. 

2.5. Υπήρχαν ζητήµατα ασφαλείας που προέκυψαν σχετικά µε τη χρήση του e-business; Τί έκανε η εταιρεία 
σας για να αντιµετωπίσει αυτά τα ζητήµατα; 

Όχι, δεν αντιµετωπίσαµε κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό. 

3. Άνθρωποι 
3.1. Αντιµετώπισε η εταιρεία ζητήµατα που αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό; (εργαζόµενοι, εκπαίδευση και 

επιµόρφωση κλπ) 
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Εκπαιδεύτηκαν στη χρήση των νέων προγραµµάτων ορισµένοι χρήστες, σε γενικές γραµµές δεν είχαµε 
δυσκολίες. 

3.2. Συµµετείχαν οι χρήστες ή οι πελάτες της εταιρείας στον σχεδιασµό και κατασκευή των εφαρµογών e-
business µε τις οποίες αλληλεπιδρούν; 

Όχι. 

3.3. Υπήρχαν περιπτώσεις ενδυνάµωσης εργαζοµένων, επανασχεδιασµού κι επανοργάνωσης εργασιών; 

Όχι. 

3.4. Υπήρξαν περιπτώσεις απολύσεων ή νέων προσλήψεων; Σε ποιούς τοµείς της εταιρείας; 

∆εν έγινε κάτι τέτοιο, οι ήδη υπάρχοντες χρήστες εκπαιδεύτηκαν στα νέα προγράµµατα τα οποία είναι 
πολύ απλά. 

3.5. Αντιµετώπισε η εταιρεία περιπτώσεις αντίστασης των εργαζοµένων σχετικά µε την υιοθέτηση του e-
business; Πώς αντιµετωπίστηκαν; 

Καµµία αντίσταση δεν παρατηρήθηκε. 

4. ∆οµή 
4.1. Υπήρξαν κάποιες σηµαντικές αλλαγές στην δοµή της εταιρείας σαν αποτέλεσµα της χρήσης του e-

business; 

Όχι δεν είχαµε αλλαγές. 

4.2. Αποφάσισε η εταιρεία να αλλάξει εντελώς την οργανωσιακή της δοµή, επιλέγοντας µια νέα µορφή σαν 
αποτέλεσµα της υιοθέτησης του e-business; 

Όχι. 

4.3. Ποιές βαθµίδες της ιεραρχίας επηρεάστηκαν περισσότερο από την εφαρµογή του e-business και γιατί; 

Το τµήµα παραγγελιοληψίας. 

4.4. Έχει επηρεάσει η εισαγωγή του e-business την επικοινωνία µεταξύ των µελών της εταιρείας; Κατά ποιό 
τρόπο; 

Όχι. 

4.5. Επηρεάστηκαν επίσης τα ανεπίσηµα κανάλια επικοινωνίας από την εισαγωγή του e-business; 

Όχι. 

5. Λειτουργίες 

5.1. Ποιά ήταν τα κύρια ζητήµατα που εµφανίστηκαν σχετικά µε τους στόχους (λειτουργία) της εταιρείας; 

Κάποιες λειτουργίες όπως πχ η επικοινωνία µε τους πελάτες µας διευκολύνθηκε σηµαντικά και έγινε 
γρηγορότερη και καλύτερη. Επίσης νέοι πελάτες µας προσέγγισαν µέσω του website. 

5.2. Έχει επεκτείνει η εταιρεία τις λειτουργίες της γεωγραφικά; Πώς βοήθησε η υιοθέτηση του e-business σε 
αυτή την επέκταση; 

Όχι, δεν έγινε γεωγραφική επέκταση. 

5.3. Αύξησε η εταιρεία την γραµµή των προϊόντων ή τον αριθµό των διαθέσιµων υπηρεσιών; Τι ρόλο έπαιξε το 
e-business σε σχέση µε αυτό; 

Όχι. 

5.4. Θεωρείτε ότι η υιοθέτηση του e-business ήταν κάτι χρήσιµο για την εταιρεία συνολικά; 

Ναι, διότι το θεωρούµε ως µια συνεχή παρουσία όλο το 24ωρο στο Internet, όπου µπορεί ο κάθε 
ενδιαφερόµενος να πάρει πληροφορίες και να επικοινωνήσει µαζί µας. 

5.5. Έγιναν περιττές κάποιες προϋπάρχουσες λειτουργίες της εταιρείας σαν συνέπεια της εφαρµογής του e-
business; 

Όχι. 
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ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. Χαραλαµπόπουλος Επαµ. Προϊστάµενος 

1. Στρατηγική 

1.1. Μπορείτε να περιγράψετε πολύ περιληπτικά µε τι ασχολείται η εταιρεία; Τί υπηρεσίες ή προϊόντα παράγει; 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ αποτελείται από τις εταιρείες ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.Τ.Α.Β.Ε. και ΠΛΑΙΣΙΟ DOMANI Α.Ε.Β.Ε., 
είναι πρωτοπόρος στο είδος του και ασχολείται µε τον εξοπλισµό κτιρίων µε προϊόντα υψηλών 
προδιαγραφών όπως πόρτες, παράθυρα, θωρακισµένες πόρτες ασφαλείας, κουζίνες, ντουλάπες, 
παιδικά κλπ. Από το 1999 η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των εξαγωγών σε Ρωσία, Σερβία, 
Κύπρο, Ιταλία, Ρουµανία µε τη διάθεση Θωρακισµένων πορτών Ασφαλείας και Εσωτερικών Πορτών. 

Το 1990 πραγµατοποιήθηκε η υποστήριξη λογιστικού οικονοµικού συστήµατος µε µηχανοργάνωση, 
παράλληλα η επιµόρφωση του προσωπικού µε παροχή κινήτρων για τη δραστηριοποίησή του. 

Το 2000 επεκτάθηκαν οι εγκαταστάσεις µε την αγορά 12.500 m2 στην ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου και την κατασκευή 
νέας µονάδας 2500 m2. Έτσι συνολικά η εταιρεία διαθέτει µια έκταση 22.500 m2 και 7.500 m2 κτισµένων 
βιοµηχανικών χώρων και γραφείων. 

1.2. Ποιά εµπειρία έχει η εταιρεία σας σε σχέση µε το e-business; 

Το 2002 η εταιρεία εγκατέστησε ένα µηχανογραφικό σύστηµα ERP. Στη συνέχεια και µε βάση τις 
απαιτήσεις για καλύτερη επικοινωνία, παραγγελίες κλπ από τους πελάτες, προχωρήσαµε σε 
εφαρµογές που λειτουργούν µέσω Internet. 

1.3. Ποιά ήταν τα κύρια κίνητρα για την χρήση εφαρµογών e-business; 

Οι συναλλαγές µε τους πελάτες από το εξωτερικό αλλά και το εσωτερικό και βέβαια η επικοινωνία µε τα 
εµπορικά καταστήµατα της εταιρείας εντός Ελλάδας. 

1.4. Ποιά είναι η στρατηγική της επιχείρησης επάνω στο e-business; 

Προσπαθούµε να είµαστε όσο το δυνατόν κοντά στις εξελίξεις. 

1.5. Πώς γίνεται ο σχεδιασµός της στρατηγικής της επιχείρησης για το e-business; Από ποιούς γίνεται; 

Γίνεται από τη διοίκηση της επιχείρησης και το αντίστοιχο τµήµα Πληροφορικής. 

1.6. Ποιά σηµασία έχει για την επιχείρησή σας το e-business; 

Μεγάλη, λόγω των αυξηµένων απαιτήσεων για επικοινωνία σε καθηµερινή βάση, παραγγελίες, 
δειγµατισµούς, καταλόγους σε προµηθευτές και άλλα. Επίσης µπορούµε να ελέγχουµε τις λειτουργίες 
της επιχείρησης µε τη χρήση καµερών σε αποµακρυσµένα σηµεία 

2. Τεχνολογία 

2.1. Ποιά ζητήµατα σχετικά µε την τεχνολογία λάβατε υπόψη σχετικά µε το e-business; 

Ελήφθησαν υπόψη θέµατα συµβατότητας µε τα υπάρχοντα συστήµατα. 

2.2. Υπήρχαν ζητήµατα σχετικά µε την προϋπάρχουσα τεχνολογία που είχατε στην εταιρεία; 

Το σύστηµα ERP είναι σχετικά καινούργιο και δεν είχαµε προβλήµατα. 

2.3. Υπήρχαν θέµατα συµβατότητας µε συνεργάτες ή πελάτες; 

Όχι. 

2.4. Πώς επηρέασαν τεχνικά στάνταρ για τις τηλεπικοινωνίες (περιορισµένες δυνατότητες, έλλειψη broadband 
κτλ.) 

∆εν επηρεαστήκαµε από κάτι ιδιαίτερο. 
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2.5. Υπήρχαν ζητήµατα ασφαλείας που προέκυψαν σχετικά µε τη χρήση του e-business; Τί έκανε η εταιρεία 
σας για να αντιµετωπίσει αυτά τα ζητήµατα; 

Όχι. 

3. Άνθρωποι 
3.1. Αντιµετώπισε η εταιρεία ζητήµατα που αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό; (εργαζόµενοι, εκπαίδευση και 

επιµόρφωση κλπ) 

Έχουµε ξεχωριστό τµήµα Πληροφορικής και οι χρήστες του ΕRP ήταν ήδη γνώστες των εφαρµογών. Σε 
περίπτωση που έχουµε νέους χρήστες, φροντίζουµε να έχουν εµπειρία στην πληροφορική και 
ταυτόχρονα το τµήµα Πληροφορικής φροντίζει για την εκπαίδευσή τους. 

3.2. Συµµετείχαν οι χρήστες ή οι πελάτες της εταιρείας στον σχεδιασµό και κατασκευή των εφαρµογών e-
business µε τις οποίες αλληλεπιδρούν; 

Όχι άµεσα, λάβαµε όµως υπόψη τις παρατηρήσεις τους. 

3.3. Υπήρχαν περιπτώσεις ενδυνάµωσης εργαζοµένων, επανασχεδιασµού κι επανοργάνωσης εργασιών; 

Όχι. 

3.4. Υπήρξαν περιπτώσεις απολύσεων ή νέων προσλήψεων; Σε ποιούς τοµείς της εταιρείας; 

Όχι, µόνο εσωτερικές µετακινήσεις. 

3.5. Αντιµετώπισε η εταιρεία περιπτώσεις αντίστασης των εργαζοµένων σχετικά µε την υιοθέτηση του e-
business; Πώς αντιµετωπίστηκαν; 

Όχι. 

4. ∆οµή 
4.1. Υπήρξαν κάποιες σηµαντικές αλλαγές στην δοµή της εταιρείας σαν αποτέλεσµα της χρήσης του e-

business; 

Όχι δεν είχαµε αλλαγές 

4.2. Αποφάσισε η εταιρεία να αλλάξει εντελώς την οργανωσιακή της δοµή, επιλέγοντας µια νέα µορφή σαν 
αποτέλεσµα της υιοθέτησης του e-business; 

Όχι 

4.3. Ποιές βαθµίδες της ιεραρχίας επηρεάστηκαν περισσότερο από την εφαρµογή του e-business και γιατί; 

∆εν είχαµε κάτι τέτοιο. 

4.4. Έχει επηρεάσει η εισαγωγή του e-business την επικοινωνία µεταξύ των µελών της εταιρείας; Κατά ποιό 
τρόπο; 

Ναι, έχουµε καλύτερη επικοινωνία όσον αφορά το σύστηµα παραγγελιοληψίας και ενδοεταιρικής 
ενηµέρωσης. 

4.5. Επηρεάστηκαν επίσης τα ανεπίσηµα κανάλια επικοινωνίας από την εισαγωγή του e-business; 

Ελάχιστα. 

5. Λειτουργίες 

5.1. Ποιά ήταν τα κύρια ζητήµατα που εµφανίστηκαν σχετικά µε τους στόχους (λειτουργία) της εταιρείας; 

Κάποιες λειτουργίες όπως πχ η επικοινωνία µε τους πελάτες µας διευκολύνθηκε σηµαντικά και έγινε 
γρηγορότερη και καλύτερη. Επίσης νέοι πελάτες µας προσέγγισαν µέσω του website. 

5.2. Έχει επεκτείνει η εταιρεία τις λειτουργίες της γεωγραφικά; Πώς βοήθησε η υιοθέτηση του e-business σε 
αυτή την επέκταση; 

Η εταιρεία έχει µια πολιτική επέκτασης. Το e-business βοηθάει µε αυτά που προαναφέραµε. 

5.3. Αύξησε η εταιρεία την γραµµή των προϊόντων ή τον αριθµό των διαθέσιµων υπηρεσιών; Τι ρόλο έπαιξε το 
e-business σε σχέση µε αυτό; 

Η εταιρεία έχει αυξήσει τη γραµµή των προϊόντων αλλά ο λόγος είναι ανεξάρτητος από το e-business. 
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5.4. Θεωρείτε ότι η υιοθέτηση του e-business ήταν κάτι χρήσιµο για την εταιρεία συνολικά; 

Οπωσδήποτε, τα ωφέλη αναφέρθηκαν και είναι αδιαµφισβήτητα. 

5.5. Έγιναν περιττές κάποιες προϋπάρχουσες λειτουργίες της εταιρείας σαν συνέπεια της εφαρµογής του e-
business; 

Κάποιες ναι, όµως αλλάξαµε κάποια από τα καθήκοντα που είχε επιφορτιστεί η εργαζόµενη (της 
γραµµατείας) ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα. 
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Pansystems Α.Ε.  
Βορ. Ελλάδος Χριστοφόρου Κων/νος ∆ιευθυντής 

1. Στρατηγική 

1.1. Μπορείτε να περιγράψετε πολύ περιληπτικά µε τι ασχολείται η εταιρεία; Τί υπηρεσίες ή προϊόντα παράγει; 

Η PANSYSTEMS A.E. ιδρύθηκε το 1983, βασίζοντας την πολιτική της στην ποιότητα των 
προσφεροµένων λύσεων και υπηρεσιών. Είναι: 

• Silver Partner της 3COM  

• Premier Partner της CISCO. 

• Business Partner της IBM.  

• Business Partner µε την ORACLE. 

• Silver Partner µε την CITRIX. 

• Gold Certified Partner µε τη Microsoft. 

• Silver Partner µε την NEC. 

• Business Partner µε την Toshiba. 

• Reseller της Compaq και της Hewlett Packard για προσωπικούς υπολογιστές. 

• Εξουσιοδοτηµένος συνεργάτης της NOVELL. 

• Αντιπρόσωπος οίκων Λογισµικού του εξωτερικού (FTP, STAC). 

1.2. Ποιά εµπειρία έχει η εταιρεία σας σε σχέση µε το e-business; 

Όπως είναι φυσικό, έχει πολύ µεγάλη εµπειρία, ως προµηθευτής και integrator λύσεων e-business για 
τους πελάτες της 

1.3. Ποιά ήταν τα κύρια κίνητρα για την χρήση εφαρµογών e-business; 

Για τον τοµέα στον οποίο δραστηριοποιούµαστε είναι αυτονόητο ότι θα είµαστε e-business επιχείρηση. 
Εξάλλου η φύση του τοµέα µας κάνει υποχρεωτική και απαραίτητη τη χρήση e-business. 

1.4. Ποιά είναι η στρατηγική της επιχείρησης επάνω στο e-business; 

Είµαστε κοντά στις τεχνολογικές εξελίξεις και προσπαθούµε να προσαρµόζουµε συνεχώς όσες από τις 
δραστηριότητές µας είναι δυνατόν σε φιλοσοφία e-business . Αυτό βέβαια δεν είναι εφικτό για όλες τις 
δραστηριότητες. 

1.5. Πώς γίνεται ο σχεδιασµός της στρατηγικής της επιχείρησης για το e-business; Από ποιούς γίνεται; 

Από τη διοίκηση της επιχείρησης σε συνεργασία µε τους αρµόδιους συνεργάτες µας οι οποίοι είναι 
εξειδικευµένοι επάνω σε αυτό το αντικείµενο. 

1.6. Ποιά σηµασία έχει για την επιχείρησή σας το e-business; 

Ο κλάδος µας ουσιαστικά είναι το e-business, δεν είναι θέµα σηµασίας, αλλά ταύτισης. 

2. Τεχνολογία 

2.1. Ποιά ζητήµατα σχετικά µε την τεχνολογία λάβατε υπόψη σχετικά µε το e-business; 

Είµαστε partners µε τις σηµαντικότερες ξένες εταιρείες software και αυτό που αξιολογήσαµε ήταν οι 
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δυνατότητες που µας δίνει η κάθε υπάρχουσα εφαρµογή, σε συνάρτηση βέβαια µε το κόστος, ώστε να 
έχουµε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. 

2.2. Υπήρχαν ζητήµατα σχετικά µε την προϋπάρχουσα τεχνολογία που είχατε στην εταιρεία; 

Όχι, αφού η τεχνολογία της εταιρείας µας ήταν δηµιούργηµα των ίδιων προµηθευτών µας. 

2.3. Υπήρχαν θέµατα συµβατότητας µε συνεργάτες ή πελάτες; 

Όχι ιδιαίτερα, τα αντιµετωπίσαµε πολύ εύκολα. 

2.4. Πώς επηρέασαν τεχνικά στάνταρ για τις τηλεπικοινωνίες (περιορισµένες δυνατότητες, έλλειψη broadband 
κτλ.) 

Οι υποδοµές του ΟΤΕ βελτιώθηκαν αισθητά κατά τα τελευταία χρόνια, όµως έχουν ακόµη πολλά να 
γίνουν. Εµείς σαν εταιρεία κάνουµε άµεσα χρήση κάθε τεχνολογίας που προσφέρει ο ΟΤΕ, ώστε να 
έχουµε άµεσα όλα τα οφέλη. 

2.5. Υπήρχαν ζητήµατα ασφαλείας που προέκυψαν σχετικά µε τη χρήση του e-business; Τί έκανε η εταιρεία 
σας για να αντιµετωπίσει αυτά τα ζητήµατα; 

∆εν αντιµετωπίσαµε ιδιαίτερες καταστάσεις. 

3. Άνθρωποι 
3.1. Αντιµετώπισε η εταιρεία ζητήµατα που αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό; (εργαζόµενοι, ενδιαφερόµενοι, 

πελάτες κτλ.) 

Όχι. 

3.2. Συµµετείχαν οι χρήστες ή οι πελάτες της εταιρείας στον σχεδιασµό και κατασκευή των εφαρµογών e-
business µε τις οποίες αλληλεπιδρούν; 

Όχι, το τµήµα σχεδιασµού είναι πολύ έµπειρο και εξειδικευµένο. 

3.3. Παρείχε η εταιρεία εκπαίδευση και επιµόρφωση στους εργαζοµένους της σχετικά µε το e-business; Σε 
ποιά θέµατα συγκεκριµένα; 

Όχι. 

3.4. Υπήρχαν περιπτώσεις ενδυνάµωσης εργαζοµένων, επανασχεδιασµού κι επανοργάνωσης εργασιών; 

Όχι. 

3.5. Υπήρξαν περιπτώσεις απολύσεων ή νέων προσλήψεων; Σε ποιούς τοµείς της εταιρείας; 

Όχι. 

3.6. Αντιµετώπισε η εταιρεία περιπτώσεις αντίστασης των εργαζοµένων σχετικά µε την υιοθέτηση του e-
business; Πώς αντιµετωπίστηκαν; 

Αυτό δε θα ήταν δυνατόν στον κλάδο µας. 

4. ∆οµή 
4.1. Υπήρξαν κάποιες σηµαντικές αλλαγές στην δοµή της εταιρείας σαν αποτέλεσµα της χρήσης του e-

business; 

Όχι. 

4.2. Αποφάσισε η εταιρεία να αλλάξει εντελώς την οργανωσιακή της δοµή, επιλέγοντας µια νέα µορφή σαν 
αποτέλεσµα της υιοθέτησης του e-business; 

Όχι. 

4.3. Ποιές βαθµίδες της ιεραρχίας επηρεάστηκαν περισσότερο από την εφαρµογή του e-business και γιατί; 

 

4.4. Έχει επηρεάσει η εισαγωγή του e-business την επικοινωνία µεταξύ των µελών της εταιρείας; Κατά ποιό 
τρόπο; 
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4.5. Επηρεάστηκαν επίσης τα ανεπίσηµα κανάλια επικοινωνίας από την εισαγωγή του e-business; 

 

5. Λειτουργίες 

5.1. Ποιά ήταν τα κύρια ζητήµατα που εµφανίστηκαν σχετικά µε τους στόχους (λειτουργία) της εταιρείας; 

 
5.2. Έχει επεκτείνει η εταιρεία τις λειτουργίες της γεωγραφικά; Πώς βοήθησε η υιοθέτηση του e-business σε 

αυτή την επέκταση; 
 

5.3. Αύξησε η εταιρεία την γραµµή των προϊόντων ή τον αριθµό των διαθέσιµων υπηρεσιών; Τι ρόλο έπαιξε το 
e-business σε σχέση µε αυτό; 

 

5.4. Θεωρείτε ότι η υιοθέτηση του e-business ήταν κάτι χρήσιµο για την εταιρεία συνολικά; 

 
5.5. Έγιναν περιττές κάποιες προϋπάρχουσες λειτουργίες της εταιρείας σαν συνέπεια της εφαρµογής του e-

business; 
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ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ∆επές ∆ηµήτριος ∆ιευθυντής marketing 

1. Στρατηγική 

1.1. Μπορείτε να περιγράψετε πολύ περιληπτικά µε τι ασχολείται η εταιρεία; Τί υπηρεσίες ή προϊόντα παράγει; 

Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ, ιδρύθηκε το 1981 και αυτή τη στιγµή είναι πρωτοπόρος στη σχεδίαση, έρευνα και 
βελτίωση των θερµοκηπίων καθώς και στην  τεχνολογία  και τεχνογνωσία. ∆ιαθέτει ένα πλήρως 
αυτοµατοποιηµένο και σύγχρονο χώρο παραγωγής 6.000  τ.µ.,  εξασφαλίζοντας προϊόντα άριστης 
ποιότητας, που πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  στο  χαµηλότερο δυνατό 
κόστος. Παράγει πάνω από 20  τύπους  θερµοκηπίων, καλύπτοντας όλη την γκάµα εξοπλισµού τους, 
καθώς και πτηνοτροφικούς θαλάµους και  µεταλλικές  κατασκευές ενώ επίσης προσφέρει πλήρη 
τεχνική υποστήριξη από εξειδικευµένα συνεργεία  επιµένοντας στην απόλυτη ικανοποίηση του 
«πελάτη-συνεργάτη» για την ποιότητα και τις υπηρεσίες της και µετά την πώληση. 

Ένα µεγάλο µέρος των δραστηριοτήτων της Γεωθερµικής αφορά εξαγωγές µέσω δικού της δικτύου 
πωλήσεων σε πολλές χώρες όπως η GEOTHERMIKA FYROM, Geothermiki Αιγύπτου, Geo-Al Αλβανία, 
GeoKellek Ουγγαρίας, GEOTHERMIKI Poland, Geothermiki Τυνησίας, Agroexprt Ρουµανίας, Geo-Perek 
Ρουµανία, µε σχέδια επέκτασης και σε άλλες χώρες. 

1.2. Ποιά εµπειρία έχει η εταιρεία σας σε σχέση µε το e-business; 

Η εµπειρία µας ξεκινάει από τη στιγµή που τα προγράµµατα για e-business µας έγιναν απαραίτητα 
στην καθηµερινή λειτουργία της εταιρείας λόγω της επέκτασης των λειτουργιών της και στο εξωτερικό. 

1.3. Ποιά ήταν τα κύρια κίνητρα για την χρήση εφαρµογών e-business; 

Τα κίνητρα ήταν η συνεχής παρουσία στο Internet και άρα διαφήµιση όλο το 24ωρο, η καλύτερη 
επικοινωνία, οι παραγγελιοληψίες και άλλες παρόµοιες δραστηριότητες. Τώρα µπορώ να επικοινωνώ 
κάθε µέρα µε όλους µας τους συνεργάτες εντός ή εκτός συνόρων, κάτι το οποίο ήταν οικονοµικά 
αδύνατο να γίνεται µέσω τηλεφώνου ή φαξ 

1.4. Ποιά είναι η στρατηγική της επιχείρησης επάνω στο e-business; 

Ανάλογα µε τις ανάγκες που παρουσιάζονται, επεκτείνουµε ή προσθέτουµε τις εφαρµογές που µας 
είναι απαραίτητες. 

1.5. Πώς γίνεται ο σχεδιασµός της στρατηγικής της επιχείρησης για το e-business; Από ποιούς γίνεται; 

Από τη διοίκηση της επιχείρησης και από την εταιρεία που έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξή µας 
στο θέµα της Πληροφορικής. 

1.6. Ποιά σηµασία έχει για την επιχείρησή σας το e-business; 

Πλέον τεράστια, ειδικά µέσω του Internet έχουµε παρουσία σε όλο τον κόσµο, το marketing έχει 
αποκτήσει ένα ακόµη εργαλείο, αλλά και βέβαια πιο αποδοτική επικοινωνία. 

2. Τεχνολογία 

2.1. Ποιά ζητήµατα σχετικά µε την τεχνολογία λάβατε υπόψη σχετικά µε το e-business; 

Η εταιρεία µας είναι κατασκευαστής θερµοκηπίων, µε αυτό ως δεδοµένο δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις 
σε πολύπλοκα προγράµµατα. Άρα το κόστος ήταν αυτό που µας απασχόλησε πρωτίστως, όπως 
επίσης και ο κατάλληλος προµηθευτής. 

2.2. Υπήρχαν ζητήµατα σχετικά µε την προϋπάρχουσα τεχνολογία που είχατε στην εταιρεία; 

Όχι, δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. 

 46



2.3. Υπήρχαν θέµατα συµβατότητας µε συνεργάτες ή πελάτες; 

Όχι. 

2.4. Πώς επηρέασαν τεχνικά στάνταρ για τις τηλεπικοινωνίες (περιορισµένες δυνατότητες, έλλειψη broadband 
κτλ.) 

Σίγουρα οι υπηρεσίες που έχουµε τα τελευταία χρόνια, όπως ISDN, ΑDSL κλπ µας έχουν βοηθήσει 
σηµαντικά, σε σύγκριση µε το παρελθόν. 

2.5. Υπήρχαν ζητήµατα ασφαλείας που προέκυψαν σχετικά µε τη χρήση του e-business; Τί έκανε η εταιρεία 
σας για να αντιµετωπίσει αυτά τα ζητήµατα; 

Όχι. 

3. Άνθρωποι 
3.1. Αντιµετώπισε η εταιρεία ζητήµατα που αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό; (εργαζόµενοι, ενδιαφερόµενοι, 

πελάτες κτλ.) 

∆εν αντιµετωπίσαµε κάποιο πρόβληµα. 

3.2. Συµµετείχαν οι χρήστες ή οι πελάτες της εταιρείας στον σχεδιασµό και κατασκευή των εφαρµογών e-
business µε τις οποίες αλληλεπιδρούν; 

Αυτό το ανέλαβε η εταιρεία που έχει την υποστήριξή µας. 

3.3. Παρείχε η εταιρεία εκπαίδευση και επιµόρφωση στους εργαζοµένους της σχετικά µε το e-business; Σε 
ποιά θέµατα συγκεκριµένα; 

Έγιναν ορισµένα σεµινάρια στα νέα προγράµµατα για την εξοικείωση των χρηστών µε αυτά. ∆εν 
υπήρξαν δυσκολίες στην κατανόησή τους, γενικά τα πράγµατα κύλησαν οµαλά. 

3.4. Υπήρχαν περιπτώσεις ενδυνάµωσης εργαζοµένων, επανασχεδιασµού κι επανοργάνωσης εργασιών; 

Όχι ιδιαίτερα. 

3.5. Υπήρξαν περιπτώσεις απολύσεων ή νέων προσλήψεων; Σε ποιούς τοµείς της εταιρείας; 

Όχι. 

3.6. Αντιµετώπισε η εταιρεία περιπτώσεις αντίστασης των εργαζοµένων σχετικά µε την υιοθέτηση του e-
business; Πώς αντιµετωπίστηκαν; 

Καµµία. 

4. ∆οµή 
4.1. Υπήρξαν κάποιες σηµαντικές αλλαγές στην δοµή της εταιρείας σαν αποτέλεσµα της χρήσης του e-

business; 

Όχι. 

4.2. Αποφάσισε η εταιρεία να αλλάξει εντελώς την οργανωσιακή της δοµή, επιλέγοντας µια νέα µορφή σαν 
αποτέλεσµα της υιοθέτησης του e-business; 

Όχι. 

4.3. Ποιές βαθµίδες της ιεραρχίας επηρεάστηκαν περισσότερο από την εφαρµογή του e-business και γιατί; 

Μόνο αυτές οι οποίες έχουν υπό την ευθύνη τους την επικοινωνία µε το εξωτερικό και την περαίωση 
των παραγγελιών κλπ. 

4.4. Έχει επηρεάσει η εισαγωγή του e-business την επικοινωνία µεταξύ των µελών της εταιρείας; Κατά ποιό 
τρόπο; 

Όχι 

4.5. Επηρεάστηκαν επίσης τα ανεπίσηµα κανάλια επικοινωνίας από την εισαγωγή του e-business; 

Όχι. 
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5. Λειτουργίες 

5.1. Ποιά ήταν τα κύρια ζητήµατα που εµφανίστηκαν σχετικά µε τους στόχους (λειτουργία) της εταιρείας; 

Η εταιρεία µε τη βοήθεια του e-business διαθέτει µία ακόµη βοήθεια στην επέκτασή της στο εξωτερικό. 
Οι στόχοι παραµένουν ίδιοι, αλλά έχουµε ένα ακόµη εργαλείο που µας διευκολύνει. 

5.2. Έχει επεκτείνει η εταιρεία τις λειτουργίες της γεωγραφικά; Πώς βοήθησε η υιοθέτηση του e-business σε 
αυτή την επέκταση; 

 

5.3. Αύξησε η εταιρεία την γραµµή των προϊόντων ή τον αριθµό των διαθέσιµων υπηρεσιών; Τι ρόλο έπαιξε το 
e-business σε σχέση µε αυτό; 

∆εν επηρέασε τη γραµµή των προϊόντων το e-business. 

5.4. Θεωρείτε ότι η υιοθέτηση του e-business ήταν κάτι χρήσιµο για την εταιρεία συνολικά; 

Μα βέβαια, νοµίζω ότι από όσα αναφέραµε αυτό είναι σαφές. 

5.5. Έγιναν περιττές κάποιες προϋπάρχουσες λειτουργίες της εταιρείας σαν συνέπεια της εφαρµογής του e-
business; 

Όχι. 
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Εκδόσεις Κωνσταντινίδη Κωνσταντινίδης 
Ευριπίδης Ιδιοκτήτης 

1. Στρατηγική 

1.1. Μπορείτε να περιγράψετε πολύ περιληπτικά µε τι ασχολείται η εταιρεία; Τί υπηρεσίες ή προϊόντα παράγει; 

 Το ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ιδρύθηκε το 1955 στην Θεσσαλονίκη από τον Βασίλειο και 
Κώστα Κωνσταντινίδη και είναι ένα από τα παλαιότερα βιβλιοπωλεία στην πόλη. Ξεκίνησε αρχικά ως 
ένα γενικό βιβλιοπωλείο αλλά µετά την µετακόµισή του κοντά στο Πανεπιστήµιο το 1967 εξειδικεύτηκε 
στις Κλασσικές, Ανθρωπιστικές σπουδές. 

Το 1998 η νέα γενιά ανέλαβε τα ηνία µε τον Ευριπίδη και την `Αλκηστη Κωνσταντινίδου στην διεύθυνση. 
Μία από τις πρώτες κινήσεις ήταν να επεκτείνουν την παρουσία του βιβλιοπωλείου στο σύγχρονο 
Αγγλόφωνο βιβλίο αναπτύσσοντας συνεργασίες µε τους µεγαλύτερους Βρετανικούς εκδοτικούς οίκους. 
Τον Ιανουάριο του 2000 η ιστοσελίδα του βιβλιοπωλείου παρουσιάστηκε ως µια έξτρα υπηρεσία στους 
πελάτες του.  

Το 2002 το βιβλιοπωλείο εγκαινίασε το τµήµα του Special Order Service για οποιαδήποτε Αγγλικό 
βιβλίο κυκλοφορεί. Έτσι επέκτεινε τις δραστηριότητές του µέσω ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου και 
προσφέρει περισσότερους από 300.000 Αγγλικούς τίτλους. 

Η επαναδραστηριοποίηση της ιστοσελίδας το 2003 έχει σαν σκοπό να προσφέρει µια µεγάλη γκάµα 
Αγγλικών τίτλων σε προνοµιακές τιµές. Οι τίτλοι αυτοί εµπλουτίζονται και ενηµερώνονται κάθε 
εβδοµάδα σε συνεργασία µε τον Gardners, τον µεγαλύτερο χονδρέµπορο στη Μεγάλη Βρετανία. Στο 
Ελληνικό κοµµάτι της σελίδας παρουσιάζεται µια επιλογή από τις νέες κυκλοφορίες ενώ και το 
παλαιοβιβλιοπωλείο εµπλουτίζεται συνεχώς µε σπάνιους τίτλους από το ανεξάντλητο στοκ του 
βιβλιοπωλείου µας.  

1.2. Ποιά εµπειρία έχει η εταιρεία σας σε σχέση µε το e-business; 

Ο κλάδος µας είναι από αυτούς που επηρεάστηκαν άµεσα από το e-business. Από το 2000 έχουµε 
παρουσία στο Internet και λίγο αργότερα ξεκινήσαµε την πώληση µέσω της ιστοσελίδας µας. 

1.3. Ποιά ήταν τα κύρια κίνητρα για την χρήση εφαρµογών e-business; 

Η καλύτερη ενηµέρωση του αγοραστικού κοινού και η δυνατότητα online συναλλαγών. 

1.4. Ποιά είναι η στρατηγική της επιχείρησης επάνω στο e-business; 

Σχετικά απλή, έχουµε το ηλεκτρονικό µας βιβλιοπωλείο σε λειτουργία όλο το 24ωρο προς το παρόν. Αν 
κρίνουµε ότι θα υπάρξει στο µέλλον κάποια ευκαιρία, θα προσπαθήσουµε να την εκµεταλλευτούµε. 

1.5. Πώς γίνεται ο σχεδιασµός της στρατηγικής της επιχείρησης για το e-business; Από ποιούς γίνεται; 

Από τη διοίκηση της επιχείρησης. 

1.6. Ποιά σηµασία έχει για την επιχείρησή σας το e-business; 

Μεγάλη πλέον, όπως προαναφέραµε είµαστε ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο. 

2. Τεχνολογία 

2.1. Ποιά ζητήµατα σχετικά µε την τεχνολογία λάβατε υπόψη σχετικά µε το e-business; 

Κυρίως ζητήµατα αξιοπιστίας του προµηθευτή και κόστους, πήραµε κάποιες προσφορές και τις 
αξιολογήσαµε. 
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2.2. Υπήρχαν ζητήµατα σχετικά µε την προϋπάρχουσα τεχνολογία που είχατε στην εταιρεία; 

Όχι, δεν προϋπήρχε αντίστοιχη τεχνολογία. 

2.3. Υπήρχαν θέµατα συµβατότητας µε συνεργάτες ή πελάτες; 

Όχι. 

2.4. Πώς επηρέασαν τεχνικά στάνταρ για τις τηλεπικοινωνίες (περιορισµένες δυνατότητες, έλλειψη broadband 
κτλ.) 

∆εν αποτέλεσε για εµάς ανασταλτικό παράγοντα οι περιορισµένες δυνατότητες που µας παρείχε ο 
ΟΤΕ. Τώρα βέβαια τα πράγµατα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο, οι ταχύτητες είναι πλέον µεγάλες και 
αυτό που αποµένει να δούµε είναι κάποια γενναία µείωση των τιµών. 

2.5. Υπήρχαν ζητήµατα ασφαλείας που προέκυψαν σχετικά µε τη χρήση του e-business; Τί έκανε η εταιρεία 
σας για να αντιµετωπίσει αυτά τα ζητήµατα; 

Όχι. 

3. Άνθρωποι 
3.1. Αντιµετώπισε η εταιρεία ζητήµατα που αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό; (εργαζόµενοι, ενδιαφερόµενοι, 

πελάτες κτλ.) 

Όχι. 

3.2. Συµµετείχαν οι χρήστες ή οι πελάτες της εταιρείας στον σχεδιασµό και κατασκευή των εφαρµογών e-
business µε τις οποίες αλληλεπιδρούν; 

Όχι, αυτό ήταν αποκλειστική δουλειά του προµηθευτή µας. 

3.3. Παρείχε η εταιρεία εκπαίδευση και επιµόρφωση στους εργαζοµένους της σχετικά µε το e-business; Σε 
ποιά θέµατα συγκεκριµένα; 

Τους παρείχε για να µπορούν να διαχειρίζονται τα προγράµµατα. 

3.4. Υπήρχαν περιπτώσεις ενδυνάµωσης εργαζοµένων, επανασχεδιασµού κι επανοργάνωσης εργασιών; 

Επανοργάνωση εργασιών υπήρξε ταυτόχρονα µε την εισαγωγή του e-business, όχι όµως εξαιτίας του 
αλλά λόγω εκσυγχρονισµού της επιχείρησης. 

3.5. Υπήρξαν περιπτώσεις απολύσεων ή νέων προσλήψεων; Σε ποιούς τοµείς της εταιρείας; 

Όχι. 

3.6. Αντιµετώπισε η εταιρεία περιπτώσεις αντίστασης των εργαζοµένων σχετικά µε την υιοθέτηση του e-
business; Πώς αντιµετωπίστηκαν; 

Όχι, καµµία. 

4. ∆οµή 
4.1. Υπήρξαν κάποιες σηµαντικές αλλαγές στην δοµή της εταιρείας σαν αποτέλεσµα της χρήσης του e-

business; 

∆ηµιουργήσαµε το τµήµα του online βιβλιοπωλείου, κάτι το οποίο είναι από µόνο του ένα ξεχωριστό 
κοµµάτι, µια ακόµη εταιρεία θα έλεγα. 

4.2. Αποφάσισε η εταιρεία να αλλάξει εντελώς την οργανωσιακή της δοµή, επιλέγοντας µια νέα µορφή σαν 
αποτέλεσµα της υιοθέτησης του e-business; 

Η οργανωσιακή µας δοµή δεν άλλαξε καθόλου εξαιτίας του e-business. 

4.3. Ποιές βαθµίδες της ιεραρχίας επηρεάστηκαν περισσότερο από την εφαρµογή του e-business και γιατί; 

Το τµήµα παραγγελιοληψίας. 

4.4. Έχει επηρεάσει η εισαγωγή του e-business την επικοινωνία µεταξύ των µελών της εταιρείας; Κατά ποιό 
τρόπο; 

Όχι, καθόλου. 
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4.5. Επηρεάστηκαν επίσης τα ανεπίσηµα κανάλια επικοινωνίας από την εισαγωγή του e-business; 

Όχι. 

5. Λειτουργίες 

5.1. Ποιά ήταν τα κύρια ζητήµατα που εµφανίστηκαν σχετικά µε τους στόχους (λειτουργία) της εταιρείας; 

Με την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας οι στόχοι διευρύνθηκαν ώστε να µπορούµε να καλύπτουµε ένα 
µεγάλο αγοραστικό κοινό. 

5.2. Έχει επεκτείνει η εταιρεία τις λειτουργίες της γεωγραφικά; Πώς βοήθησε η υιοθέτηση του e-business σε 
αυτή την επέκταση; 

Όχι. 

5.3. Αύξησε η εταιρεία την γραµµή των προϊόντων ή τον αριθµό των διαθέσιµων υπηρεσιών; Τι ρόλο έπαιξε το 
e-business σε σχέση µε αυτό; 

Σαφώς και µπορεί να προσφέρει µια τεράστια γκάµα βιβλίων, κάτι που θα ήταν αδύνατο να γίνει χωρίς 
τη βοήθεια του e-business. 

5.4. Θεωρείτε ότι η υιοθέτηση του e-business ήταν κάτι χρήσιµο για την εταιρεία συνολικά; 

Αναµφισβήτητα µας βοήθησε και έδωσε µια νέα ώθηση στην εταιρεία. 

5.5. Έγιναν περιττές κάποιες προϋπάρχουσες λειτουργίες της εταιρείας σαν συνέπεια της εφαρµογής του e-
business; 

Όχι. 
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ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. Κωνσταντίνου Νικόλαος EDP Manager 

1. Στρατηγική 

1.1. Μπορείτε να περιγράψετε πολύ περιληπτικά µε τι ασχολείται η εταιρεία; Τί υπηρεσίες ή προϊόντα παράγει; 

Εδώ και 50 χρόνια η ΜΕΒΓΑΛ δραστηριοποιείται µε επιτυχία στον κλάδο της γαλακτοβιοµηχανίας. 
Σκοπός της είναι η παραγωγή και η διάθεση ποιοτικών γαλακτοκοµικών προϊόντων. Βρίσκεται στην 3η 
θέση στον κλάδο των βιοµηχανιών γαλακτοκοµικών προϊόντων, στην 7η θέση στον κλάδο των 
βιοµηχανιών τροφίµων και καταλαµβάνει την 28η θέση στο σύνολο των ελληνικών εταιριών από 
πλευράς τζίρου (στοιχεία 2003). Με πρωταρχικό σκοπό της την ποιότητα, η ΜΕΒΓΑΛ έχει δυναµική 
παρουσία και στους τρεις κλάδους των γαλακτοκοµικών προϊόντων, δηλαδή στο φρέσκο γάλα, στα 
γιαούρτια ευρωπαϊκού και παραδοσιακού τύπου και στα τυροκοµικά.  

Χάρη στην άριστη πρώτη ύλη, το γάλα, την υψηλή τεχνολογία που εφαρµόζεται στην παραγωγή, το 
άρτια οργανωµένο δίκτυο διανοµής και το έµπειρο προσωπικό της, η ΜΕΒΓΑΛ σήµερα διαθέτει τα 
προϊόντα της στην Ελληνική αγορά και εξάγει σε 22 χώρες σε όλο τον κόσµο. Αδιάλειπτα στοχεύει στην 
ευρύτερη εξάπλωση και εδραίωση του δικτύου της καθώς και στη µέγιστη προσφορά προς τους 
καταναλωτές απολαυστικών και υγιεινών προϊόντων. 

1.2. Ποιά εµπειρία έχει η εταιρεία σας σε σχέση µε το e-business; 

Έχουµε αποκτήσει εµπειρία τα τελευταία 4 χρόνια. 

1.3. Ποιά ήταν τα κύρια κίνητρα για την χρήση εφαρµογών e-business; 

Η καλύτερη διαχείριση του δικτύου της εταιρείας, εντός και εκτός Ελλάδας. 

1.4. Ποιά είναι η στρατηγική της επιχείρησης επάνω στο e-business; 

Προσπαθούµε να προσαρµόζουµε συνεχώς όσο περισσότερες λειτουργίες µας στο Internet. 

1.5. Πώς γίνεται ο σχεδιασµός της στρατηγικής της επιχείρησης για το e-business; Από ποιούς γίνεται; 

Γίνεται από τη διοίκηση της επιχείρησης και από το EDP τµήµα. 

1.6. Ποιά σηµασία έχει για την επιχείρησή σας το e-business; 

Είναι πλέον εκ των ων ουκ άνευ, η διαχείριση του δικτύου µας απαιτεί e-business εφαρµογές, δε γίνεται 
πλέον διαφορετικά. 

2. Τεχνολογία 

2.1. Ποιά ζητήµατα σχετικά µε την τεχνολογία λάβατε υπόψη σχετικά µε το e-business; 

Το τµήµα EDP χρησιµοποίησε τεχνολογίες αιχµής, λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που παρέχουν 
για τους χρήστες και συνολικά την επιχείρηση. 

2.2. Υπήρχαν ζητήµατα σχετικά µε την προϋπάρχουσα τεχνολογία που είχατε στην εταιρεία; 

Όχι, φροντίσαµε για την πλήρη συµβατότητά τους. 

2.3. Υπήρχαν θέµατα συµβατότητας µε συνεργάτες ή πελάτες; 

Τα ρυθµίσαµε, δε συναντήσαµε ιδιαίτερα εµπόδια. 

2.4. Πώς επηρέασαν τεχνικά στάνταρ για τις τηλεπικοινωνίες (περιορισµένες δυνατότητες, έλλειψη broadband 
κτλ.) 

Ο ΟΤΕ βελτιώνεται µε το πέρασµα του χρόνου και σίγουρα τα πράγµατα είναι πλέον πολύ καλύτερα 
από το παρελθόν. Ακόµη όµως σε σχέση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι ευρυζωνικές υπηρεσίες 
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είναι ακριβές. 

2.5. Υπήρχαν ζητήµατα ασφαλείας που προέκυψαν σχετικά µε τη χρήση του e-business; Τί έκανε η εταιρεία 
σας για να αντιµετωπίσει αυτά τα ζητήµατα; 

Όχι, δεν είχαµε κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα. 

3. Άνθρωποι 
3.1. Αντιµετώπισε η εταιρεία ζητήµατα που αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό; (εργαζόµενοι, ενδιαφερόµενοι, 

πελάτες κτλ.) 

Όσοι από τους εργαζόµενους χρειάστηκε να εµπλακούν στις νέες εφαρµογές, εκπαιδεύτηκαν εντός της 
εταιρείας µε σεµινάρια. 

3.2. Συµµετείχαν οι χρήστες ή οι πελάτες της εταιρείας στον σχεδιασµό και κατασκευή των εφαρµογών e-
business µε τις οποίες αλληλεπιδρούν; 

Λάβαµε υπόψη τη γνώµη των ανθρώπων των οποίων η δουλειά θα επηρεαζόταν από τις νέες 
τεχνολογίες, ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή εφαρµογή τους. 

3.3. Παρείχε η εταιρεία εκπαίδευση και επιµόρφωση στους εργαζοµένους της σχετικά µε το e-business; Σε 
ποιά θέµατα συγκεκριµένα; 

Ναι τους παρείχε µέσω σεµιναρίων. 

3.4. Υπήρχαν περιπτώσεις ενδυνάµωσης εργαζοµένων, επανασχεδιασµού κι επανοργάνωσης εργασιών; 

Όχι, δεν υπήρξε ιδιαίτερος επανασχεδιαµός εργασιών. 

3.5. Υπήρξαν περιπτώσεις απολύσεων ή νέων προσλήψεων; Σε ποιούς τοµείς της εταιρείας; 

Όχι, δεν έγινε κάτι τέτοιο. 

3.6. Αντιµετώπισε η εταιρεία περιπτώσεις αντίστασης των εργαζοµένων σχετικά µε την υιοθέτηση του e-
business; Πώς αντιµετωπίστηκαν; 

Όχι. 

4. ∆οµή 
4.1. Υπήρξαν κάποιες σηµαντικές αλλαγές στην δοµή της εταιρείας σαν αποτέλεσµα της χρήσης του e-

business; 

Όχι ιδιαίτερα πράγµατα. 

4.2. Αποφάσισε η εταιρεία να αλλάξει εντελώς την οργανωσιακή της δοµή, επιλέγοντας µια νέα µορφή σαν 
αποτέλεσµα της υιοθέτησης του e-business; 

Όχι. 

4.3. Ποιές βαθµίδες της ιεραρχίας επηρεάστηκαν περισσότερο από την εφαρµογή του e-business και γιατί; 

Μόνο οι βαθµίδες στις οποίες οι λειτουργίες άλλαξαν και έγιναν µέσω Internet. 

4.4. Έχει επηρεάσει η εισαγωγή του e-business την επικοινωνία µεταξύ των µελών της εταιρείας; Κατά ποιό 
τρόπο; 

Μόνο την επίσηµη, έγινε πιο άµεση και αποτελεσµατική. 

4.5. Επηρεάστηκαν επίσης τα ανεπίσηµα κανάλια επικοινωνίας από την εισαγωγή του e-business; 

Όχι. 

5. Λειτουργίες 

5.1. Ποιά ήταν τα κύρια ζητήµατα που εµφανίστηκαν σχετικά µε τους στόχους (λειτουργία) της εταιρείας; 

Η αµεσότερη και αποδοτικότερη διαχείριση του δικτύου της επιχείρησης. 

5.2. Έχει επεκτείνει η εταιρεία τις λειτουργίες της γεωγραφικά; Πώς βοήθησε η υιοθέτηση του e-business σε 
αυτή την επέκταση; 

Η επιχείρηση είχε επεκτείνει γεωγραφικά τις λειτουργίες της κατά το παρελθόν, όµως µε την εισαγωγή 
του e-business µπόρεσε να γίνει περισσότερο αποδοτική. 
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5.3. Αύξησε η εταιρεία την γραµµή των προϊόντων ή τον αριθµό των διαθέσιµων υπηρεσιών; Τι ρόλο έπαιξε το 

e-business σε σχέση µε αυτό; 

Αύξησε τη γραµµή των προϊόντων λόγω της επέκτασης του δικτύου της. 

5.4. Θεωρείτε ότι η υιοθέτηση του e-business ήταν κάτι χρήσιµο για την εταιρεία συνολικά; 

Αναµφίβολα µας βοήθησε σηµαντικά. 

5.5. Έγιναν περιττές κάποιες προϋπάρχουσες λειτουργίες της εταιρείας σαν συνέπεια της εφαρµογής του e-
business; 

Όχι. 
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Μακεδονική Βιοµηχανία 
Χάρτου Ναλµπάνης Ευθύµιος ∆ιευθυντής 

εξαγωγών 

1. Στρατηγική 

1.1. Μπορείτε να περιγράψετε πολύ περιληπτικά µε τι ασχολείται η εταιρεία; Τί υπηρεσίες ή προϊόντα παράγει; 

Η Μακεδονική Βιοµηχανία Χάρτου παράγει προϊόντα από ανανεώσιµο υλικό τα οποία αναφέρονται στο 
σύνολο σχεδόν της χάρτινης συσκευασίας. 

1.2. Ποιά εµπειρία έχει η εταιρεία σας σε σχέση µε το e-business; 

Μικρή θα έλεγα, σύστηµα παραγγελιοληψίας µόνο. 

1.3. Ποιά ήταν τα κύρια κίνητρα για την χρήση εφαρµογών e-business; 

Οι παραγγελιοληψίες από το εξωτερικό κυρίως. 

1.4. Ποιά είναι η στρατηγική της επιχείρησης επάνω στο e-business; 

Προς το παρόν είµαστε σε στάση αναµονής. 

1.5. Πώς γίνεται ο σχεδιασµός της στρατηγικής της επιχείρησης για το e-business; Από ποιούς γίνεται; 

 

1.6. Ποιά σηµασία έχει για την επιχείρησή σας το e-business; 

 

2. Τεχνολογία 

2.1. Ποιά ζητήµατα σχετικά µε την τεχνολογία λάβατε υπόψη σχετικά µε το e-business; 

Επιλέξαµε απλά και κατανοητά προγράµµατα πιστεύω για τους χρήστες, δηλαδή email και Internet. 

2.2. Υπήρχαν ζητήµατα σχετικά µε την προϋπάρχουσα τεχνολογία που είχατε στην εταιρεία; 

Όχι. 

2.3. Υπήρχαν θέµατα συµβατότητας µε συνεργάτες ή πελάτες; 

Όχι. 

2.4. Πώς επηρέασαν τεχνικά στάνταρ για τις τηλεπικοινωνίες (περιορισµένες δυνατότητες, έλλειψη broadband 
κτλ.) 

∆εν µας επηρέασαν αυτά τα ζητήµατα. 

2.5. Υπήρχαν ζητήµατα ασφαλείας που προέκυψαν σχετικά µε τη χρήση του e-business; Τί έκανε η εταιρεία 
σας για να αντιµετωπίσει αυτά τα ζητήµατα; 

Όχι. 

3. Άνθρωποι 
3.1. Αντιµετώπισε η εταιρεία ζητήµατα που αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό; (εργαζόµενοι, ενδιαφερόµενοι, 

πελάτες κτλ.) 

Όχι, όσοι εµπλέκονται στις παραγγελιοληψίες εκπαιδεύτηκαν από τον προµηθευτή µας στα αντίστοιχα 
προγράµµατα. 

3.2. Συµµετείχαν οι χρήστες ή οι πελάτες της εταιρείας στον σχεδιασµό και κατασκευή των εφαρµογών e-
business µε τις οποίες αλληλεπιδρούν; 

Όχι. 

3.3. Παρείχε η εταιρεία εκπαίδευση και επιµόρφωση στους εργαζοµένους της σχετικά µε το e-business; Σε 
ποιά θέµατα συγκεκριµένα; 
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3.4. Υπήρχαν περιπτώσεις ενδυνάµωσης εργαζοµένων, επανασχεδιασµού κι επανοργάνωσης εργασιών; 

 

3.5. Υπήρξαν περιπτώσεις απολύσεων ή νέων προσλήψεων; Σε ποιούς τοµείς της εταιρείας; 

Όχι. 

3.6. Αντιµετώπισε η εταιρεία περιπτώσεις αντίστασης των εργαζοµένων σχετικά µε την υιοθέτηση του e-
business; Πώς αντιµετωπίστηκαν; 

Όχι. 

4. ∆οµή 
4.1. Υπήρξαν κάποιες σηµαντικές αλλαγές στην δοµή της εταιρείας σαν αποτέλεσµα της χρήσης του e-

business; 
 

4.2. Αποφάσισε η εταιρεία να αλλάξει εντελώς την οργανωσιακή της δοµή, επιλέγοντας µια νέα µορφή σαν 
αποτέλεσµα της υιοθέτησης του e-business; 

 

4.3. Ποιές βαθµίδες της ιεραρχίας επηρεάστηκαν περισσότερο από την εφαρµογή του e-business και γιατί; 

 
4.4. Έχει επηρεάσει η εισαγωγή του e-business την επικοινωνία µεταξύ των µελών της εταιρείας; Κατά ποιό 

τρόπο; 
 

4.5. Επηρεάστηκαν επίσης τα ανεπίσηµα κανάλια επικοινωνίας από την εισαγωγή του e-business; 

 

5. Λειτουργίες 

5.1. Ποιά ήταν τα κύρια ζητήµατα που εµφανίστηκαν σχετικά µε τους στόχους (λειτουργία) της εταιρείας; 

 
5.2. Έχει επεκτείνει η εταιρεία τις λειτουργίες της γεωγραφικά; Πώς βοήθησε η υιοθέτηση του e-business σε 

αυτή την επέκταση; 

Προσπαθούµε να µπαίνουµε συνεχώς σε νέες αγορές του εξωτερικού, έχουµε παρουσία στο Internet 
µέσω της ιστοσελίδας µας και επικοινωνούµε πλέον µε τους πελάτες µας µέσω email. 

5.3. Αύξησε η εταιρεία την γραµµή των προϊόντων ή τον αριθµό των διαθέσιµων υπηρεσιών; Τι ρόλο έπαιξε το 
e-business σε σχέση µε αυτό; 

 

5.4. Θεωρείτε ότι η υιοθέτηση του e-business ήταν κάτι χρήσιµο για την εταιρεία συνολικά; 

Ναι και θα προσπαθήσουµε να διευρύνουµε τις εφαρµογές και σε άλλα τµήµατα. 

5.5. Έγιναν περιττές κάποιες προϋπάρχουσες λειτουργίες της εταιρείας σαν συνέπεια της εφαρµογής του e-
business; 

Όχι. 
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Demo Α.Ε. Στεφανίδης Σπύρος ∆ιευθυντής ΠΤ/Προϊστάµενος 
∆ιασφάλισης Ποιότητας 

1. Στρατηγική 

1.1. Μπορείτε να περιγράψετε πολύ περιληπτικά µε τι ασχολείται η εταιρεία; Τί υπηρεσίες ή προϊόντα παράγει; 

Η Demo Α.Ε. παράγει µια µεγάλη γκάµα ρούχων. Η παραγωγή γίνεται σε Ελλάδα και Βουλγαρία σε 4 
ξεχωριστές εγκαταστάσεις. 

Μπορούµε να παράγουµε ρούχα τα οποία επιλέγει ο πελάτης µε ένα από τους ακόλουθους τρόπους: 

1. Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του πελάτη όσον αφορά το σχέδιο, τις πρώτες ύλες, τη συσκευασία κλπ. 

2. Επιλέγοντας από την κολεξιόν της Demo. 

3. Συνδυασµός των παραπάνω δύο επιλογών. 

1.2. Ποιά εµπειρία έχει η εταιρεία σας σε σχέση µε το e-business; 

Η εταιρεία έχει αυτή τη στιγµή συστήµατα ERP, CAD και CAM για την παραγωγή. Στο e-business 
επεκταθήκαµε σχετικά πρόσφατα. 

1.3. Ποιά ήταν τα κύρια κίνητρα για την χρήση εφαρµογών e-business; 

Από τη στιγµή που επεκτείναµε τις δραστηριότητές µας στη Βουλγαρία, η αποδοχή του e-business 
επήλθε ως η µόνη λύση στην ανάγκη για φθηνή και αποτελεσµατική επικοινωνία. 

1.4. Ποιά είναι η στρατηγική της επιχείρησης επάνω στο e-business; 

Θα προσπαθήσουµε να οργανώσουµε καλύτερα τις λειτουργίες αυτές που αφορούν τις δοσοληψίες µε 
τους πελάτες και τους προµηθευτές µας. 

1.5. Πώς γίνεται ο σχεδιασµός της στρατηγικής της επιχείρησης για το e-business; Από ποιούς γίνεται; 

Γίνεται από τη διοίκηση της επιχείρησης και το τµήµα ΠΤ. 

1.6. Ποιά σηµασία έχει για την επιχείρησή σας το e-business; 

∆ιαβλέπουµε ότι θα έχει µεγάλη σηµασία από εδώ και πέρα. 

2. Τεχνολογία 

2.1. Ποιά ζητήµατα σχετικά µε την τεχνολογία λάβατε υπόψη σχετικά µε το e-business; 

Να υπάρχει συµβατότητα µε το ήδη υπάρχον ERP σύστηµα. 

2.2. Υπήρχαν ζητήµατα σχετικά µε την προϋπάρχουσα τεχνολογία που είχατε στην εταιρεία; 

 

2.3. Υπήρχαν θέµατα συµβατότητας µε συνεργάτες ή πελάτες; 

Όχι, δεν είχαµε προβλήµατα. 

2.4. Πώς επηρέασαν τεχνικά στάνταρ για τις τηλεπικοινωνίες (περιορισµένες δυνατότητες, έλλειψη broadband 
κτλ.) 

Έχουµε ADSL γραµµές και δεν αντιµετωπίζουµε προβλήµατα, µέχρι στιγµής τουλάχιστον. 

2.5. Υπήρχαν ζητήµατα ασφαλείας που προέκυψαν σχετικά µε τη χρήση του e-business; Τί έκανε η εταιρεία 
σας για να αντιµετωπίσει αυτά τα ζητήµατα; 

Προσθέσαµε προγράµµατα firewall κλπ. 
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3. Άνθρωποι 

3.1. Αντιµετώπισε η εταιρεία ζητήµατα που αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό; (εργαζόµενοι, ενδιαφερόµενοι, 
πελάτες κτλ.) 

Οι εφαρµογές e-business που χρησιµοποιούµε είναι σχετικά απλές. Παρ’όλα αυτά, το τµήµα µας έχει να 
κάνει σε καθηµερινή βάση µε χρήστες που δε δείχνουν να καταλαβαίνουν ακόµη και τις πιο απλοϊκές 
λειτουργίες της εφαρµογής. 

3.2. Συµµετείχαν οι χρήστες ή οι πελάτες της εταιρείας στον σχεδιασµό και κατασκευή των εφαρµογών e-
business µε τις οποίες αλληλεπιδρούν; 

Όχι. 

3.3. Παρείχε η εταιρεία εκπαίδευση και επιµόρφωση στους εργαζοµένους της σχετικά µε το e-business; Σε 
ποιά θέµατα συγκεκριµένα; 

Μη υποχρεωτικά εξωτερικά σεµινάρια µικρής διάρκειας παρέχονται στους εργαζόµενους για να 
εξοικειωθούν µε αυτές τις εφαρµογές. 

3.4. Υπήρχαν περιπτώσεις ενδυνάµωσης εργαζοµένων, επανασχεδιασµού κι επανοργάνωσης εργασιών; 

Όχι, δεν είχαµε επανασχεδιασµό εργασιών. 

3.5. Υπήρξαν περιπτώσεις απολύσεων ή νέων προσλήψεων; Σε ποιούς τοµείς της εταιρείας; 

Όχι. 

3.6. Αντιµετώπισε η εταιρεία περιπτώσεις αντίστασης των εργαζοµένων σχετικά µε την υιοθέτηση του e-
business; Πώς αντιµετωπίστηκαν; 

Κάποια αντίσταση υπήρξε, όχι σηµαντική όµως και είχε να κάνει περισσότερο µε την εκπαίδευση, 
δηλαδή το «ξανά στα θρανία» 

4. ∆οµή 
4.1. Υπήρξαν κάποιες σηµαντικές αλλαγές στην δοµή της εταιρείας σαν αποτέλεσµα της χρήσης του e-

business; 

Όχι, δεν επηρεαστήκαµε από τις νέες εφαρµογές. 

4.2. Αποφάσισε η εταιρεία να αλλάξει εντελώς την οργανωσιακή της δοµή, επιλέγοντας µια νέα µορφή σαν 
αποτέλεσµα της υιοθέτησης του e-business; 

Όχι. 

4.3. Ποιές βαθµίδες της ιεραρχίας επηρεάστηκαν περισσότερο από την εφαρµογή του e-business και γιατί; 

Τα τµήµατα που ασχολούνται µε τους πελάτες και τους προµηθευτές. 

4.4. Έχει επηρεάσει η εισαγωγή του e-business την επικοινωνία µεταξύ των µελών της εταιρείας; Κατά ποιό 
τρόπο; 

Έχουµε πλέον καλύτερη επικοινωνία µέσω email 

4.5. Επηρεάστηκαν επίσης τα ανεπίσηµα κανάλια επικοινωνίας από την εισαγωγή του e-business; 

Όχι, οι άνθρωποι δεν επηρεάζονται στην καθηµερινότητά τους από κάτι τέτοιο. 

5. Λειτουργίες 

5.1. Ποιά ήταν τα κύρια ζητήµατα που εµφανίστηκαν σχετικά µε τους στόχους (λειτουργία) της εταιρείας; 

Αναγνωρίζουµε ότι µε την επέκταση του e-business θα επιτύχουµε µείωση κόστους λόγω 
αποτελεσµατικότερης επικοινωνίας µε τους πελάτες και τους προµηθευτές µας. Κόστους 
τηλεπικοινωνιακού αλλά και λόγω µείωσης ταξιδιών. 

5.2. Έχει επεκτείνει η εταιρεία τις λειτουργίες της γεωγραφικά; Πώς βοήθησε η υιοθέτηση του e-business σε 
αυτή την επέκταση; 

Έχει επεκταθεί γεωγραφικά αλλά αυτό δεν οφείλεται στο e-business. 
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5.3. Αύξησε η εταιρεία την γραµµή των προϊόντων ή τον αριθµό των διαθέσιµων υπηρεσιών; Τι ρόλο έπαιξε το 

e-business σε σχέση µε αυτό; 

 

5.4. Θεωρείτε ότι η υιοθέτηση του e-business ήταν κάτι χρήσιµο για την εταιρεία συνολικά; 

Ναι και θα επεκταθούµε περισσότερο στο άµεσο µέλλον. 

5.5. Έγιναν περιττές κάποιες προϋπάρχουσες λειτουργίες της εταιρείας σαν συνέπεια της εφαρµογής του e-
business; 

Όχι. 
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Autoline Συµεωνίδου Όλγα ∆ιευθύντρια εξαγωγών 

1. Στρατηγική 

1.1. Μπορείτε να περιγράψετε πολύ περιληπτικά µε τι ασχολείται η εταιρεία; Τί υπηρεσίες ή προϊόντα παράγει; 

Η Autoline εισάγει και διαθέτει απ' τους γνωστότερους οίκους του εξωτερικού, πολύ µεγάλη γκάµα 
προϊόντων, που καλύπτει τις ανάγκες του κάθε αυτοκινήτου και καταναλωτή µε την αποκλειστικότητα 
για την διάθεση των ειδών της σε όλη την Ευρώπη. Οι πολύχρονες σχέσεις της µε το εξωτερικό και οι 
άψογες σχέσεις συνεργασίας, καθιέρωσαν την εταιρεία ως µια απ' τις πιο φηµισµένες εταιρείες και 
εκτός Ελλάδος. 

1.2. Ποιά εµπειρία έχει η εταιρεία σας σε σχέση µε το e-business; 

Το κοµµάτι που αφορά τις παραγγελίες σε προµηθευτές, ή παραγγελίες προς εµάς από τους πελάτες 
µας, προσπαθούµε να γίνεται όσο το δυνατό περισσότερο αυτοµατοποιηµένα και µέσω Internet. 

1.3. Ποιά ήταν τα κύρια κίνητρα για την χρήση εφαρµογών e-business; 

Η µεγάλη γκάµα των προϊόντων µας και η ανάπτυξη του δικτύου µας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

1.4. Ποιά είναι η στρατηγική της επιχείρησης επάνω στο e-business; 

Προς το παρόν έχουµε µόνο ένα κοµµάτι, όπως προανέφερα, που αφορά τις παραγγελίες. 

1.5. Πώς γίνεται ο σχεδιασµός της στρατηγικής της επιχείρησης για το e-business; Από ποιούς γίνεται; 

Από τη διοίκηση. 

1.6. Ποιά σηµασία έχει για την επιχείρησή σας το e-business; 

Μας έχει διευκολύνει πάρα πολύ, αλλά έχουµε ακόµη να κάνουµε πολλά επάνω στο θέµα της 
συγκεκριµένης τεχνολογίας. 

2. Τεχνολογία 

2.1. Ποιά ζητήµατα σχετικά µε την τεχνολογία λάβατε υπόψη σχετικά µε το e-business; 

Το θέµα του κόστους εξετάστηκε, όµως τελικά δεν διαπιστώσαµε ότι δεν ήταν σηµαντικό. 

2.2. Υπήρχαν ζητήµατα σχετικά µε την προϋπάρχουσα τεχνολογία που είχατε στην εταιρεία; 

Όχι. 

2.3. Υπήρχαν θέµατα συµβατότητας µε συνεργάτες ή πελάτες; 

Όχι. 

2.4. Πώς επηρέασαν τεχνικά στάνταρ για τις τηλεπικοινωνίες (περιορισµένες δυνατότητες, έλλειψη broadband 
κτλ.) 

∆εν έχουµε επηρεαστεί από αυτά. 

2.5. Υπήρχαν ζητήµατα ασφαλείας που προέκυψαν σχετικά µε τη χρήση του e-business; Τί έκανε η εταιρεία 
σας για να αντιµετωπίσει αυτά τα ζητήµατα; 

Όχι. 

3. Άνθρωποι 
3.1. Αντιµετώπισε η εταιρεία ζητήµατα που αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό; (εργαζόµενοι, ενδιαφερόµενοι, 

πελάτες κτλ.) 

∆εν αντιµετωπίσαµε προβλήµατα. 
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3.2. Συµµετείχαν οι χρήστες ή οι πελάτες της εταιρείας στον σχεδιασµό και κατασκευή των εφαρµογών e-

business µε τις οποίες αλληλεπιδρούν; 

Όχι. 

3.3. Παρείχε η εταιρεία εκπαίδευση και επιµόρφωση στους εργαζοµένους της σχετικά µε το e-business; Σε 
ποιά θέµατα συγκεκριµένα; 

Όχι, όσοι εµπλέκονται ήταν ήδη γνώστες Internet και email. 

3.4. Υπήρχαν περιπτώσεις ενδυνάµωσης εργαζοµένων, επανασχεδιασµού κι επανοργάνωσης εργασιών; 

Όχι. 

3.5. Υπήρξαν περιπτώσεις απολύσεων ή νέων προσλήψεων; Σε ποιούς τοµείς της εταιρείας; 

Όχι. 

3.6. Αντιµετώπισε η εταιρεία περιπτώσεις αντίστασης των εργαζοµένων σχετικά µε την υιοθέτηση του e-
business; Πώς αντιµετωπίστηκαν; 

Όχι. 

4. ∆οµή 
4.1. Υπήρξαν κάποιες σηµαντικές αλλαγές στην δοµή της εταιρείας σαν αποτέλεσµα της χρήσης του e-

business; 

Όχι. 

4.2. Αποφάσισε η εταιρεία να αλλάξει εντελώς την οργανωσιακή της δοµή, επιλέγοντας µια νέα µορφή σαν 
αποτέλεσµα της υιοθέτησης του e-business; 

Όχι. 

4.3. Ποιές βαθµίδες της ιεραρχίας επηρεάστηκαν περισσότερο από την εφαρµογή του e-business και γιατί; 

Όχι. 

4.4. Έχει επηρεάσει η εισαγωγή του e-business την επικοινωνία µεταξύ των µελών της εταιρείας; Κατά ποιό 
τρόπο; 

Όχι. 

4.5. Επηρεάστηκαν επίσης τα ανεπίσηµα κανάλια επικοινωνίας από την εισαγωγή του e-business; 

Όχι. 

5. Λειτουργίες 

5.1. Ποιά ήταν τα κύρια ζητήµατα που εµφανίστηκαν σχετικά µε τους στόχους (λειτουργία) της εταιρείας; 

Η καλύτερη οργάνωση του τµήµατος παραγγελιών κλπ. 

5.2. Έχει επεκτείνει η εταιρεία τις λειτουργίες της γεωγραφικά; Πώς βοήθησε η υιοθέτηση του e-business σε 
αυτή την επέκταση; 

Οι νέες τεχνολογίες µας βοήθησαν να έχουµε µια καλύτερη επικοινωνία µε τους ξένους προµηθευτές 
µας και να αναβαθµίσουµε την εικόνα µας. 

5.3. Αύξησε η εταιρεία την γραµµή των προϊόντων ή τον αριθµό των διαθέσιµων υπηρεσιών; Τι ρόλο έπαιξε το 
e-business σε σχέση µε αυτό; 

Όχι 

5.4. Θεωρείτε ότι η υιοθέτηση του e-business ήταν κάτι χρήσιµο για την εταιρεία συνολικά; 

Ναι, θα επεκταθούµε κι άλλο στο µέλλον σε τεχνολογίες e-business. 

5.5. Έγιναν περιττές κάποιες προϋπάρχουσες λειτουργίες της εταιρείας σαν συνέπεια της εφαρµογής του e-
business; 

Όχι. 
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Interhome Ταχόπουλος Περικλής ∆ιευθυντής 

1. Στρατηγική 

1.1. Μπορείτε να περιγράψετε πολύ περιληπτικά µε τι ασχολείται η εταιρεία; Τί υπηρεσίες ή προϊόντα παράγει; 

Η Interhome ιδρύθηκε το 1998 και αυτή τη στιγµή αποτελείται από 5 καταστήµατα ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων ακινήτων. Μέσω του συστήµατος franchising αποτελεί µία από τις δυναµικότερες 
επιχειρηµατικές προτάσεις γι' αυτούς που θέλουν να αναπτύξουν το ηλεκτρονικό εµπόριο ακινήτων. Η 
αρχή της Interhome βασίζεται στην ειλικρινή και ουσιαστική αντιµετώπιση του πελάτη. 

Στόχοι της εταιρείας αποτελούν : 

1. H αναβάθµιση των µεσιτικών υπηρεσιών.  

2. Η ανάπτυξη δικτύου 20 καταστηµάτων ηλεκτρονικής διαχείρησης ακινήτων στην Ελλάδα, στη 
Γερµανία και την Κύπρο. 

1.2. Ποιά εµπειρία έχει η εταιρεία σας σε σχέση µε το e-business; 

Η επιχείρησή µας είναι δοµηµένη επάνω στην πληροφοριακή τεχνολογία. Ήταν επόµενο να είµαστε 
από τους πρώτους στον κλάδο µας που εφαρµόσαµε και το e-business. 

1.3. Ποιά ήταν τα κύρια κίνητρα για την χρήση εφαρµογών e-business; 

Αφενός η προσέγγιση πελατών και αφετέρου η καλύτερη οργάνωση και επικοινωνία µεταξύ των 
καταστηµάτων της εταιρείας. 

1.4. Ποιά είναι η στρατηγική της επιχείρησης επάνω στο e-business; 

Η στρατηγική µας είναι να είµαστε όσο το δυνατό περισσότερο ανταγωνιστικοί µε τη βοήθεια των 
εφαρµογών e-business. 

1.5. Πώς γίνεται ο σχεδιασµός της στρατηγικής της επιχείρησης για το e-business; Από ποιούς γίνεται; 

Από τη διοίκηση της επιχείρησης. 

1.6. Ποιά σηµασία έχει για την επιχείρησή σας το e-business; 

Από όσα ήδη είπαµε, πολύ σηµαντική για τη λειτουργία µας και την επιβίωσή µας. 

2. Τεχνολογία 

2.1. Ποιά ζητήµατα σχετικά µε την τεχνολογία λάβατε υπόψη σχετικά µε το e-business; 

Και το θέµα του κόστους βέβαια µας απασχόλησε, όµως πρωτίστως προσπαθήσαµε να έχουµε 
ολοκληρωµένες λύσεις για να αποφευχθούν προβλήµατα του παρελθόντος, όπου κάποια 
ηµιολοκληρωµένα συστήµατα δεν κάλυπταν τις ανάγκες µας και δηµιουργούσαν δυσλειτουργίες στο 
προσωπικό µας. 

2.2. Υπήρχαν ζητήµατα σχετικά µε την προϋπάρχουσα τεχνολογία που είχατε στην εταιρεία; 

Ανανεώθηκαν εκ βάθρων τα συστήµατα και οι εφαρµογές από νέο προµηθευτή που κρίθηκε 
περισσότερο αξιόπιστος από τον προηγούµενο. 

2.3. Υπήρχαν θέµατα συµβατότητας µε συνεργάτες ή πελάτες; 

Όχι. 
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2.4. Πώς επηρέασαν τεχνικά στάνταρ για τις τηλεπικοινωνίες (περιορισµένες δυνατότητες, έλλειψη broadband 

κτλ.) 

Αυτή τη στιγµή είµαστε καλύτερα από ότι στο παρελθόν, οι ADSL γραµµές βοήθησαν πολύ στην 
καλύτερη ποιότητα των επικοινωνιών. 

2.5. Υπήρχαν ζητήµατα ασφαλείας που προέκυψαν σχετικά µε τη χρήση του e-business; Τί έκανε η εταιρεία 
σας για να αντιµετωπίσει αυτά τα ζητήµατα; 

Οι προγραµµατιστές τα αντιµετώπισαν µε τη βοήθεια ειδικών προγραµµάτων. 

3. Άνθρωποι 
3.1. Αντιµετώπισε η εταιρεία ζητήµατα που αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό; (εργαζόµενοι, ενδιαφερόµενοι, 

πελάτες κτλ.) 

Όχι, το αντίθετο, οι νέες εφαρµογές έτυχαν θερµής υποδοχής. 

3.2. Συµµετείχαν οι χρήστες ή οι πελάτες της εταιρείας στον σχεδιασµό και κατασκευή των εφαρµογών e-
business µε τις οποίες αλληλεπιδρούν; 

Μέχρις ενός σηµείου συµµετείχαν και οι χρήστες-συνεργάτες µας. 

3.3. Παρείχε η εταιρεία εκπαίδευση και επιµόρφωση στους εργαζοµένους της σχετικά µε το e-business; Σε 
ποιά θέµατα συγκεκριµένα; 

Ο προµηθευτής µας παρείχε εκπαίδευση στις νέες εφαρµογές, οι οποίες σηµειωτέον δε µας 
δυσκόλεψαν καθόλου. 

3.4. Υπήρχαν περιπτώσεις ενδυνάµωσης εργαζοµένων, επανασχεδιασµού κι επανοργάνωσης εργασιών; 

Κάποιες εργασίες µεταξύ των καταστηµάτων έγιναν απλούστερες και γρηγορότερες και κυρίως αυτές 
που άπτονται επικοινωνιακών θεµάτων. 

3.5. Υπήρξαν περιπτώσεις απολύσεων ή νέων προσλήψεων; Σε ποιούς τοµείς της εταιρείας; 

Όχι. 

3.6. Αντιµετώπισε η εταιρεία περιπτώσεις αντίστασης των εργαζοµένων σχετικά µε την υιοθέτηση του e-
business; Πώς αντιµετωπίστηκαν; 

Όχι. 

4. ∆οµή 
4.1. Υπήρξαν κάποιες σηµαντικές αλλαγές στην δοµή της εταιρείας σαν αποτέλεσµα της χρήσης του e-

business; 

Όχι ιδιαίτερα. 

4.2. Αποφάσισε η εταιρεία να αλλάξει εντελώς την οργανωσιακή της δοµή, επιλέγοντας µια νέα µορφή σαν 
αποτέλεσµα της υιοθέτησης του e-business; 

Όχι. 

4.3. Ποιές βαθµίδες της ιεραρχίας επηρεάστηκαν περισσότερο από την εφαρµογή του e-business και γιατί; 

Κυρίως όσοι είχαν επιφορτιστεί µε την επικοινωνία µεταξύ των καταστηµάτων και των παρουσιάσεων 
στους πελάτες της επιχείρησης. 

4.4. Έχει επηρεάσει η εισαγωγή του e-business την επικοινωνία µεταξύ των µελών της εταιρείας; Κατά ποιό 
τρόπο; 

Επικοινωνούµε πλέον µέσω email και αυτό µας έχει γλιτώσει από χρόνους αναµονής στο τηλέφωνο. 

4.5. Επηρεάστηκαν επίσης τα ανεπίσηµα κανάλια επικοινωνίας από την εισαγωγή του e-business; 

Όχι. 
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5. Λειτουργίες 

5.1. Ποιά ήταν τα κύρια ζητήµατα που εµφανίστηκαν σχετικά µε τους στόχους (λειτουργία) της εταιρείας; 

Κρίναµε ότι το e-business είναι απαραίτητο για να διατηρήσουµε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην 
αγορά και ο στόχος είναι να εµπλουτίσουµε όσο γίνεται τις λειτουργίες µας µε εφαρµογές e-business. 

5.2. Έχει επεκτείνει η εταιρεία τις λειτουργίες της γεωγραφικά; Πώς βοήθησε η υιοθέτηση του e-business σε 
αυτή την επέκταση; 

Επεκτείναµε τις λειτουργίες µας σε περιοχές της Ελλάδας όπου δεν είχαµε πιο πριν τη δυνατότητα. 
Χωρίς αυτή την e-business εφαρµογή δε θα ήµασταν σε θέση να κάνουµε κάτι τέτοιο 

5.3. Αύξησε η εταιρεία την γραµµή των προϊόντων ή τον αριθµό των διαθέσιµων υπηρεσιών; Τι ρόλο έπαιξε το 
e-business σε σχέση µε αυτό; 

Όχι. 

5.4. Θεωρείτε ότι η υιοθέτηση του e-business ήταν κάτι χρήσιµο για την εταιρεία συνολικά; 

Αναµφισβήτητα ναι. 

5.5. Έγιναν περιττές κάποιες προϋπάρχουσες λειτουργίες της εταιρείας σαν συνέπεια της εφαρµογής του e-
business; 

Όχι. 
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Ελληνική Υφαντουργία Βενιζέλος Παναγιώτης ∆ιευθυντής ΠΣ 

1. Στρατηγική 

1.1. Μπορείτε να περιγράψετε πολύ περιληπτικά µε τι ασχολείται η εταιρεία; Τί υπηρεσίες ή προϊόντα παράγει; 

 Η Ελληνική Υφαντουργία συγκαταλέγεται στις τρεις µεγαλύτερες βιοµηχανίες παραγωγής denim στην 
Ευρώπη και είναι η µοναδική του κλάδου στην Ελλάδα. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η 
παραγωγή indigo denim για ενδύµατα blue jeans. 

1.2. Ποιά εµπειρία έχει η εταιρεία σας σε σχέση µε το e-business; 

Η εταιρεία µας έχει υιοθετήσει εφαρµογές e-business για περισσότερο από 5 χρόνια. 

1.3. Ποιά ήταν τα κύρια κίνητρα για την χρήση εφαρµογών e-business; 

Ο εξαγωγικός προσανατολισµός της εταιρείας ήταν αυτός που έκανε απαραίτητη τη χρήση του e-
business. 

1.4. Ποιά είναι η στρατηγική της επιχείρησης επάνω στο e-business; 

Προσπαθούµε µε τη βοήθεια των e-business εφαρµογών να είµαστε όσο το δυνατόν 
ανταγωνιστικότεροι, διαµέσου της ταχύτερης επικοινωνίας και της ταχύτερης περαίωσης των 
λειτουργιών της επιχείρησης. 

1.5. Πώς γίνεται ο σχεδιασµός της στρατηγικής της επιχείρησης για το e-business; Από ποιούς γίνεται; 

Από΄το τµήµα ΠΣ και τη γενική διεύθυνση της επιχείρησης. 

1.6. Ποιά σηµασία έχει για την επιχείρησή σας το e-business; 

Θα λέγαµε ότι µε το πέρασµα του χρόνου γίνεται αναπόσπαστο µέρος της επιχείρησης, δε µπορώ 
πλέον να φανταστώ να λειτουργούµε χωρίς email ή Intranet. 

2. Τεχνολογία 

2.1. Ποιά ζητήµατα σχετικά µε την τεχνολογία λάβατε υπόψη σχετικά µε το e-business; 

Κυρίως µας απασχόλησε η αποδοτικότητα των συστηµάτων και έτσι δόθηκε αρκετό βάρος σε αυτό τον 
τοµέα. 

2.2. Υπήρχαν ζητήµατα σχετικά µε την προϋπάρχουσα τεχνολογία που είχατε στην εταιρεία; 

Όχι, οι εφαρµογές που εγκαταστάθηκαν δεν επηρέασαν ή επηρεάστηκαν από προεγκατεστηµένα 
συστήµατα. 

2.3. Υπήρχαν θέµατα συµβατότητας µε συνεργάτες ή πελάτες; 

Όχι, καθόλου. 

2.4. Πώς επηρέασαν τεχνικά στάνταρ για τις τηλεπικοινωνίες (περιορισµένες δυνατότητες, έλλειψη broadband 
κτλ.) 

Κατά το παρελθόν λειτουργούσαµε ακόµη και µε µισθωµένες γραµµές από τον ΟΤΕ, οι οποίες µε την 
κατάλληλη διαµόρφωση έφταναν σε ικανοποιητικές ταχύτητες για τα δεδοµένα της προηγούµενης 
δεκαετίας. Πλέον έχουµε στη διάθεσή µας περισσότερα και καλύτερα εργαλεία για να δουλέψουµε. 

2.5. Υπήρχαν ζητήµατα ασφαλείας που προέκυψαν σχετικά µε τη χρήση του e-business; Τί έκανε η εταιρεία 
σας για να αντιµετωπίσει αυτά τα ζητήµατα; 

Τα αντιµετωπίσαµε επαρκώς, όµως δεν πρέπει να µένει ποτέ κανείς ήσυχος σε αυτό το θέµα. 
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3. Άνθρωποι 

3.1. Αντιµετώπισε η εταιρεία ζητήµατα που αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό; (εργαζόµενοι, ενδιαφερόµενοι, 
πελάτες κτλ.) 

Οι εργαζόµενοι που ασχολήθηκαν λόγω θέσης µε το αντικείµενο, είχαν προηγούµενη εµπειρία σε 
χειρισµό προγραµµάτων Η/Υ και δεν αντιµετωπίσαµε προβλήµατα ή αντιδράσεις. 

3.2. Συµµετείχαν οι χρήστες ή οι πελάτες της εταιρείας στον σχεδιασµό και κατασκευή των εφαρµογών e-
business µε τις οποίες αλληλεπιδρούν; 

Βεβαίως και ακούσαµε την άποψη των άµεσα εµπλεκόµενων, την τελική ευθύνη όµως για το σχεδιασµό 
την έχει το τµήµα µας. 

3.3. Παρείχε η εταιρεία εκπαίδευση και επιµόρφωση στους εργαζοµένους της σχετικά µε το e-business; Σε 
ποιά θέµατα συγκεκριµένα; 

Παρείχε κάποια σεµινάρια, όχι κάτι το ιδιαίτερο αφού οι εφαρµογές είναι σχετικά απλές και οι 
περισσότεροι εξοικειώθηκαν άµεσα. 

3.4. Υπήρχαν περιπτώσεις ενδυνάµωσης εργαζοµένων, επανασχεδιασµού κι επανοργάνωσης εργασιών; 

∆εν είχαµε µεγάλες αλλαγές όσον αφορά τους εργαζόµενους, η επανοργάνωση κάποιων εργαασιών 
όµως υπήρξε αφού πλέον έγιναν ταχύτερες πχ. η επικοινωνία και η παραγγελιοληψία µε τους πελάτες 
µας. 

3.5. Υπήρξαν περιπτώσεις απολύσεων ή νέων προσλήψεων; Σε ποιούς τοµείς της εταιρείας; 

Όχι εξαιτίας της ΠΤ ή του e-business. 

3.6. Αντιµετώπισε η εταιρεία περιπτώσεις αντίστασης των εργαζοµένων σχετικά µε την υιοθέτηση του e-
business; Πώς αντιµετωπίστηκαν; 

Μάλλον όχι. 

4. ∆οµή 
4.1. Υπήρξαν κάποιες σηµαντικές αλλαγές στην δοµή της εταιρείας σαν αποτέλεσµα της χρήσης του e-

business; 

Χαριτολογώντας θα έλεγα ότι χρειάστηκε να προσθέσουµε µία θέση στο οργανόγραµµα για το άτοµο 
που χειρίζεται τα email µε τους πελάτες µας. 

4.2. Αποφάσισε η εταιρεία να αλλάξει εντελώς την οργανωσιακή της δοµή, επιλέγοντας µια νέα µορφή σαν 
αποτέλεσµα της υιοθέτησης του e-business; 

Όχι, το e-business βοήθησε σηµαντικά ορισµένες λειτουργίες της επιχείρησης να βελτιωθούν, όµως δεν 
συνετέλεσε στην αλλαγή της οργανωσιακής δοµής της. 

4.3. Ποιές βαθµίδες της ιεραρχίας επηρεάστηκαν περισσότερο από την εφαρµογή του e-business και γιατί; 

Μάλλον τα χαµηλότερα κλιµάκια που ασχολούνται µε την περαίωση των λειτουργιών που 
προαναφέρθηκαν. 

4.4. Έχει επηρεάσει η εισαγωγή του e-business την επικοινωνία µεταξύ των µελών της εταιρείας; Κατά ποιό 
τρόπο; 

Η ενδοεταιρική αλληλογραφία έχει αντικατασταθεί από το email, εκτός βέβαια αν υπάρχουν φυσικά 
έγγραφα που πρέπει να διακινηθούν 

4.5. Επηρεάστηκαν επίσης τα ανεπίσηµα κανάλια επικοινωνίας από την εισαγωγή του e-business; 

Όχι. 

5. Λειτουργίες 

5.1. Ποιά ήταν τα κύρια ζητήµατα που εµφανίστηκαν σχετικά µε τους στόχους (λειτουργία) της εταιρείας; 

∆εν επηρεάστηκαν οι στόχοι µας από την εισαγωγή τεχνολογικών εφαρµογών. 
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5.2. Έχει επεκτείνει η εταιρεία τις λειτουργίες της γεωγραφικά; Πώς βοήθησε η υιοθέτηση του e-business σε 

αυτή την επέκταση; 

Οι λειτουργίες της επιχείρησης αυξάνονται λόγω της στρατηγικής της. Το e-business είναι σηµαντικός 
βοηθός σε αυτό. 

5.3. Αύξησε η εταιρεία την γραµµή των προϊόντων ή τον αριθµό των διαθέσιµων υπηρεσιών; Τι ρόλο έπαιξε το 
e-business σε σχέση µε αυτό; 

Όχι. 

5.4. Θεωρείτε ότι η υιοθέτηση του e-business ήταν κάτι χρήσιµο για την εταιρεία συνολικά; 

Χωρίς αµφιβολία ναι. 

5.5. Έγιναν περιττές κάποιες προϋπάρχουσες λειτουργίες της εταιρείας σαν συνέπεια της εφαρµογής του e-
business; 

Ελάχιστες είναι οι διαφοροποιήσεις στις προϋπάρχουσες λειτουργίες, δεν επηρεαστήκαµε σε τέτοιο 
βαθµό. 
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AST Α.Ε. Ζαµπέτογλου Βασίλειος ∆ιευθυντής 
πωλήσεων 

1. Στρατηγική 

1.1. Μπορείτε να περιγράψετε πολύ περιληπτικά µε τι ασχολείται η εταιρεία; Τί υπηρεσίες ή προϊόντα παράγει; 

Η AST Α.Ε. στηριζόµενη στη συνεχώς αυξανόµενη τεχνογνωσία της αναπτύσσει ολοκληρωµένες λύσεις 
για τους πελάτες της, µε βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε εταιρείας. 

Έχει υλοποιήσει πολυάριθµα έργα, ενώ διαθέτει έµπειρο και άρτια εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό. 
Έχει αναπτύξει συνεργασίες κύρους και ουσίας µε τις µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, συµβάλλοντας 
στη διάχυση των πληροφοριών που αφορούν στις νέες τεχνολογίες, συντελώντας καταλυτικά στην 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας των πελατών της. 

1.2. Ποιά εµπειρία έχει η εταιρεία σας σε σχέση µε το e-business; 

Η εταιρεία µας αναπτύσσει ολοκληρωµένες λύσεις πληροφορικής και κατ’επέκταση e-business. 
Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι η εµπειρία µας είναι µεγάλη λόγω του αντικειµένου στο οποίο 
δραστηριοποιούµαστε. 

1.3. Ποιά ήταν τα κύρια κίνητρα για την χρήση εφαρµογών e-business; 

Για τον κλάδο µας το e-business είναι όχι µόνο απαραίτητο, αλλά και υποχρεωτικό. Είµαστε ούτως ή 
άλλως εξοικειωµένοι µε τις νέες τεχνολογίες και άρα είναι αυτονόητη η χρήση e-business εφαρµογών. 

1.4. Ποιά είναι η στρατηγική της επιχείρησης επάνω στο e-business; 

Προσπαθούµε να προσαρµόσουµε όσες από τις λειτουργίες της επιχείρησης είναι εφικτό σε e-business 
λειτουργίες. Με αυτό τον τρόπο κερδίζουµε σε ταχύτητα και αξιοπιστία. 

1.5. Πώς γίνεται ο σχεδιασµός της στρατηγικής της επιχείρησης για το e-business; Από ποιούς γίνεται; 

Από τη διοίκηση της επιχείρησης. 

1.6. Ποιά σηµασία έχει για την επιχείρησή σας το e-business; 

Για την επιχείρηση και τον κλάδο µας το e-business είναι όπως είπαµε, όχι µόνο απαραίτητο, αλλά και 
υποχρεωτικό. 

2. Τεχνολογία 

2.1. Ποιά ζητήµατα σχετικά µε την τεχνολογία λάβατε υπόψη σχετικά µε το e-business; 

∆ε µας απασχόλησε ιδιαίτερα κάτι, είµαστε ευέλικτοι και µπορούµε να προσαρµόζουµε τις εφαρµογές 
µε βάση τις ανάγκες µας και τις υπάρχουσες υποδοµές της επιχείρησης. 

2.2. Υπήρχαν ζητήµατα σχετικά µε την προϋπάρχουσα τεχνολογία που είχατε στην εταιρεία; 

Όχι. 

2.3. Υπήρχαν θέµατα συµβατότητας µε συνεργάτες ή πελάτες; 

Όχι. 

2.4. Πώς επηρέασαν τεχνικά στάνταρ για τις τηλεπικοινωνίες (περιορισµένες δυνατότητες, έλλειψη broadband 
κτλ.) 

Η κατάσταση έχει βελτιωθεί σηµαντικά, πριν από 3-4 χρόνια θα χαρακτήριζα την κατάσταση στην 
Ελλάδα ως «πρωτόγονη». 
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2.5. Υπήρχαν ζητήµατα ασφαλείας που προέκυψαν σχετικά µε τη χρήση του e-business; Τί έκανε η εταιρεία 

σας για να αντιµετωπίσει αυτά τα ζητήµατα; 

Ακολουθούµε συγκεκριµένα πρωτόκολλα που ορίζουν οι developers του εξωτερικού, ώστε να µην 
έχουµε τα γνωστά προβλήµατα από hackers κλπ. Πρέπει όµως να πω σε αυτό το σηµείο ότι δεν 
αντιµετωπίσαµε κάποιες ιδιαίτερες καταστάσεις. 

3. Άνθρωποι 
3.1. Αντιµετώπισε η εταιρεία ζητήµατα που αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό; (εργαζόµενοι, ενδιαφερόµενοι, 

πελάτες κτλ.) 

Όχι, ο κλάδος µας είναι αυτός που «παράγει» ουσιαστικά το e-business, θα ήταν ανακόλουθο να 
υπάρχουν προβλήµατα. 

3.2. Συµµετείχαν οι χρήστες ή οι πελάτες της εταιρείας στον σχεδιασµό και κατασκευή των εφαρµογών e-
business µε τις οποίες αλληλεπιδρούν; 

Οι χρήστες είναι ταυτόχρονα και developers, οπότε συµµετείχαν στη διαµόρφωση των εφαρµογών. 

3.3. Παρείχε η εταιρεία εκπαίδευση και επιµόρφωση στους εργαζοµένους της σχετικά µε το e-business; Σε 
ποιά θέµατα συγκεκριµένα; 

 

3.4. Υπήρχαν περιπτώσεις ενδυνάµωσης εργαζοµένων, επανασχεδιασµού κι επανοργάνωσης εργασιών; 

 

3.5. Υπήρξαν περιπτώσεις απολύσεων ή νέων προσλήψεων; Σε ποιούς τοµείς της εταιρείας; 

 

3.6. Αντιµετώπισε η εταιρεία περιπτώσεις αντίστασης των εργαζοµένων σχετικά µε την υιοθέτηση του e-
business; Πώς αντιµετωπίστηκαν; 

 

4. ∆οµή 
4.1. Υπήρξαν κάποιες σηµαντικές αλλαγές στην δοµή της εταιρείας σαν αποτέλεσµα της χρήσης του e-

business; 

Αλλαγές δεν υπήρξαν, είµαστε δοµηµένοι µε τέτοιο τρόπο ώστε το e-business να είναι αλληλένδετο µε 
τον τρόπο που λειτουργούµε. 

4.2. Αποφάσισε η εταιρεία να αλλάξει εντελώς την οργανωσιακή της δοµή, επιλέγοντας µια νέα µορφή σαν 
αποτέλεσµα της υιοθέτησης του e-business; 

 

4.3. Ποιές βαθµίδες της ιεραρχίας επηρεάστηκαν περισσότερο από την εφαρµογή του e-business και γιατί; 

 
4.4. Έχει επηρεάσει η εισαγωγή του e-business την επικοινωνία µεταξύ των µελών της εταιρείας; Κατά ποιό 

τρόπο; 
 

4.5. Επηρεάστηκαν επίσης τα ανεπίσηµα κανάλια επικοινωνίας από την εισαγωγή του e-business; 

 

5. Λειτουργίες 

5.1. Ποιά ήταν τα κύρια ζητήµατα που εµφανίστηκαν σχετικά µε τους στόχους (λειτουργία) της εταιρείας; 

 

5.2. Έχει επεκτείνει η εταιρεία τις λειτουργίες της γεωγραφικά; Πώς βοήθησε η υιοθέτηση του e-business σε 
αυτή την επέκταση; 

 
5.3. Αύξησε η εταιρεία την γραµµή των προϊόντων ή τον αριθµό των διαθέσιµων υπηρεσιών; Τι ρόλο έπαιξε το 

e-business σε σχέση µε αυτό; 
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5.4. Θεωρείτε ότι η υιοθέτηση του e-business ήταν κάτι χρήσιµο για την εταιρεία συνολικά; 

 
5.5. Έγιναν περιττές κάποιες προϋπάρχουσες λειτουργίες της εταιρείας σαν συνέπεια της εφαρµογής του e-

business; 
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Ηλεκτρονικό Κέντρο 
Εµπορίου Οικονόµου Κων/νος ∆ιευθυντής 

1. Στρατηγική 

1.1. Μπορείτε να περιγράψετε πολύ περιληπτικά µε τι ασχολείται η εταιρεία; Τί υπηρεσίες ή προϊόντα παράγει; 

Το ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΗΚΕ) της Θεσσαλονίκης έχει σκοπό να µεσολαβεί µεταξύ των 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας και της ανοιχτής αγοράς µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να επιτραπεί στις επιχειρήσεις η ανεµπόδιστη και ισότιµη συµµετοχή τους στο σύγχρονο Ηλεκτρονικό 
επιχειρηµατικό περιβάλλον.  

Πρόκειται για ένα κόµβο στο ∆ιαδίκτυο που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει υπηρεσίες Ηλεκτρονικού 
Εµπορίου προς τις Μικροµεσαίες επιχειρήσεις της Κ. Μακεδονίας. Συγκεκριµένα, το ΗΚΕ παρέχει 
δηµιουργία και φιλοξενία ηλεκτρονικού καταστήµατος (E-shop) για όλες τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 
ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (E.D.I.), επιχειρηµατική παρουσία στο Internet, καθώς και 
ηλεκτρονικούς επιχειρηµατικούς χώρους (e-marketplaces) για επιχειρηµατίες σε κλάδους όπως, ο 
κτηµατοµεσιτικός, ο ασφαλιστικός, ο κλάδος του τουρισµού, ο κλάδος οικιακών επισκευών και 
υδραυλικών, ο κλάδος πώλησης αυτοκινήτων, ο κλάδος της κατασκευής ενδυµάτων κλπ. 
Συµπληρωµατικά προσφέρεται και ένα σύνολο από ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης του 
επιχειρηµατικού ιστού µε γνώµονα πάντα το όφελος των επιχειρήσεων, όπως επιχειρηµατική 
πηροφόρηση και δασύνδεση για πληροφόρηση και εµπορική δραστηριότητα µε άλλους κόµβους 
ηλεκτρονικού εµπορίου στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.  

Η πρωτοβουλία της ανάπτυξης του κόµβου ηλεκτρονικού εµπορίου ανήκει στην Αστική µη 
Κερδοκοπική Εταιρία «Κέντρο Μελετών και Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών για τις ΜΜΕ», που έχει 
συσταθεί για το σκοπό αυτό από το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επαγγελµατικό 
Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επιµελητήριο Χαλκιδικής και τον ΕΟΜΜΕΧ. 

1.2. Ποιά εµπειρία έχει η εταιρεία σας σε σχέση µε το e-business και τις ΜΜΕ; 

Οι κύριοι λόγοι που το e-business και η χρήση του Internet γενικότερα δε χρησιµοποιούνται ευρέως 
στην Ελλάδα είναι η µόρφωση του µέσου Έλληνα και η γενικότερη εκπαίδευση που παρέχεται στους 
µαθητές. Η χρησιµότητα του Internet για τον µέσο Έλληνα δεν είναι σηµαντική. Αν η κυβέρνηση αυξήσει 
τη χρησιµότητα για τους πολίτες προσθέτοντας µια σειρά υπηρεσιών online, τότε ως αποτέλεσµα θα 
αυξηθεί και ο βαθµός της χρήσης του Internet από τους ανθρώπους γενικώς. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί 
το υψηλό κόστος της ευρυζωνικότητας στη χώρα µας το οποίο προέκυψε από την επί χρόνια 
µονοπωλιακή παρουσία του ΟΤΕ στις ελληνικές τηλεπικοινωνίες. Η προσπάθειά µας κατατείνει στο να 
ωφεληθούν οι ΜΜΕ µε την οικονοµία κλίµακας καθώς τους παρέχουµε υπηρεσίες για τις οποίες θα 
έπρεπε να πληρώσουν ακριβά αν τις υλοποιούσαν µεµονωµένα η καθεµία χωριστά.   

1.3. Ποιά ήταν τα κύρια κίνητρα για την χρήση εφαρµογών e-business στις ΜΜΕ; 

Το κύριο κίνητρο για την χρήση εφαρµογών ηλεκτρονικού επιχειρείν στις ΜΜΕ είναι ουσιαστικά η 
ανάγκη για προβολή των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχουν. Εδώ θα µπορούσαµε να πούµε, 
ότι για επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες αποτελεί αντικίνητρο σε 
σχέση µε την παραπάνω ανάγκη. 

1.4. Ποιά είναι η στρατηγική των ΜΜΕ επάνω στο e-business; 

Η στρατηγική µιας ΜΜΕ για το ηλεκτρονικό επιχειρείν δε µπορεί να είναι ανεξάρτητη από τη στρατηγική 
ανάπτυξης της ίδιας της επιχείρησης. Κάθε στρατηγική πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια µιας 
γενικότερης στρατηγικής της επιχείρησης.    

 71



1.5. Πώς γίνεται ο σχεδιασµός της στρατηγικής των ΜΜΕ για το e-business; Από ποιούς γίνεται; 

Εµείς στους πελάτες µας προσφέρουµε την δυνατότητα υιοθέτησης συγκεκριµένης στρατηγικής µετά 
από µελέτη των δεδοµένων της επιχείρησής τους, αν και µπορούµε να πούµε από την πείρα µας ότι ο 
συνηθισµένος στόχος µιας ΜΜΕ είναι απλά η δηµιουργία και συντήρηση της εταιρικής τους παρουσίας 
στο ∆ιαδίκτυο σαν ένα «αναγκαίο κακό» αφού το έκανε κάποιος ανταγωνιστής τους. Οι ωφέλειες που 
προκύπτουν από αυτή την παρουσία στη συνέχεια επαναξιολογούνται συνήθως θετικά και επιτρέπουν 
την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρικής τους παρουσίας. ∆εν είναι και λίγες οι ΜΜΕ που θεωρούσαν 
ωφέλιµο το ∆ιαδίκτυο µε την έννοια ενός φτηνού fax.   

1.6. Ποιά σηµασία έχει για τις ΜΜΕ το e-business; 

Το αυτονόητο για µια ΜΜΕ σε µια οικονοµία της πληροφορίας σαν τη σηµερινή είναι ότι ή θα 
προσαρµοστεί ή θα σταµατήσει να υπάρχει. Πολλές φορές η αναγνώριση της παραπάνω δήλωσης 
γίνεται γρήγορα από τον επιχειρηµατία. Σχεδόν αµέσως αντιλαµβάνεται και το κύριο πρόβληµα της 
υποστήριξης του e-business στην επιχείρησή του που δεν είναι άλλο από την έλλειψη ικανού 
διοικητικού προσωπικού για την σωστή υποστήριξη των δυνατοτήτων που του προσφέρει η νέα 
τεχνολογία.  

2. Τεχνολογία 

2.1. Ποιά ζητήµατα σχετικά µε την τεχνολογία λαµβάνουν υπόψη οι ΜΜΕ σχετικά µε το e-business; 

Αν µια επιχείρηση χρειάζεται προηγµένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, αυτές παρέχονται από τον 
OTE. Το πρόβληµα όµως είναι το κόστος. Οι τράπεζες έχουν τα αναγκαία κεφάλαια για να αγοράσουν 
αυτές τις υπηρεσίες, τί γίνεται όµως µε τις ΜΜΕ; Αυτή είναι η πραγµατικότητα, την οποία όµως 
χρησιµοποιούν πολλές επιχειρήσεις ως δικαιολογία, ενώ στην πραγµατικότητα είναι απρόθυµες να 
προχωρήσουν προς το e-business. 

2.2. Υπήρχαν ζητήµατα σχετικά µε την προϋπάρχουσα τεχνολογία; 

Οι ΜΜΕ έχουν υποδοµές χαµηλού επιπέδου. Οι προτεινόµενες λύσεις είναι απλές και φτηνές µε τη 
δυνατότητα διαδοχικών αναβαθµίσεων ώστε αυτές οι επιχειρήσεις να αντέχουν το κόστος 

2.3. Υπήρχαν θέµατα συµβατότητας µε συνεργάτες ή πελάτες; 

Όχι. 

2.4. Πώς επηρέασαν τεχνικά στάνταρ για τις τηλεπικοινωνίες (περιορισµένες δυνατότητες, έλλειψη broadband 
κτλ.) 

Αν κρίνουµε τα πράγµατα χρησιµοποιώντας τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ως βάση για σύγκριση, η 
Ελλάδα βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. Αν δούµε την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών τα τελευταία 5 
χρόνια, τότε τα πράγµατα δείχνουν περισσότερο αισιόδοξα. 

2.5. Υπήρχαν ζητήµατα ασφαλείας που προέκυψαν σχετικά µε τη χρήση του e-business;  

Όχι ιδιαίτερα. 

3. Άνθρωποι 
3.1. Αντιµετώπισαν οι ΜΜΕ ζητήµατα που αφορούν το ανθρώπινο δυναµικό; (εργαζόµενοι, ενδιαφερόµενοι, 

πελάτες κτλ.) 

Στις περισσότερες περιπτώσεις των ΜΜΕ χρειάζεται εκπαίδευση του προσωπικού. Όµως αυτό δεν έχει 
γίνει απόλυτα κατανοητό µε αποτέλεσµα κάποιες φορές να παρουσιάζονται προβλήµατα λόγω άγνοιας 
απλών πραγµάτων. 

3.2. Συµµετείχαν οι χρήστες ή οι πελάτες των ΜΜΕ στον σχεδιασµό και κατασκευή των εφαρµογών e-
business µε τις οποίες αλληλεπιδρούν; 

Οι ΜΜΕ τις περισσότερες φορές δεν έχουν τις υποδοµές για να σχεδιάσουν µόνες τους ιστοσελίδες ή 
εφαρµογές. Αυτό γίνεται σχεδόν αποκλειστικά από έµπειρους προγραµµατιστές εφαρµογών. 
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3.3. Παρείχαν οι ΜΜΕ εκπαίδευση και επιµόρφωση στους εργαζοµένους τους σχετικά µε το e-business; Σε 
ποιά θέµατα συγκεκριµένα; 

Παρείχαν κυρίως στα βασικά όπως Internet, email κλπ. 

3.4. Υπήρχαν περιπτώσεις ενδυνάµωσης εργαζοµένων, επανασχεδιασµού κι επανοργάνωσης εργασιών; 

Το µέγεθος των ΜΜΕ που είναι πελάτες µας είναι σχετικά µικρό. Στο θέµα του επανασχεδιασµού 
εργασιών δεν υπήρξαν σηµαντικές αλλαγές λόγω και του µικρού αριθµού των εργαζοµένων αλλά και 
αυτής καθαυτής της µορφής των ΜΜΕ. 

3.5. Υπήρξαν περιπτώσεις απολύσεων ή νέων προσλήψεων; Σε ποιούς τοµείς των ΜΜΕ; 

Οι περιπτώσεις πρόσληψης νέου προσωπικού λόγω e-business δεν είναι συχνές, ούτε όµως και οι 
απολύσεις. Οι µετακινήσεις προσωπικού σε άλλα πόστα είναι αυτό που συµβαίνει συχνότερα. 

3.6. Αντιµετώπισαν οι ΜΜΕ περιπτώσεις αντίστασης των εργαζοµένων σχετικά µε την υιοθέτηση του e-
business; Πώς αντιµετωπίστηκαν; 

∆εν παρουσιάστηκαν περιπτώσεις σηµαντικές. 

4. ∆οµή 

4.1. Υπήρξαν κάποιες σηµαντικές αλλαγές στην δοµή των ΜΜΕ σαν αποτέλεσµα της χρήσης του e-business; 

Πρώτον, πάνω από το 80% των ΜΜΕ στην Ελλάδα απασχολούν από 0 µέχρι 5 εργαζοµένους. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις η δοµή της επιχείρησης είναι πολύ απλή και δύσκολα µπορεί να αλλάξει. Επίσης, 
περισσότερες από το 90% των επιχειρήσεων διευθύνονται από τον ιδιοκτήτη και τα µέλη της 
οικογένειάς του: ο ιδιοκτήτης είναι ο διευθυντής, ο αρχιµηχανικός, ο διευθυντής marketing κοκ. Αυτή η 
δοµή είναι δύσκολο να αλλάξει. 

4.2. Αποφάσισαν οι ΜΜΕ να αλλάξουν εντελώς την οργανωσιακή τους δοµή, επιλέγοντας µια νέα µορφή σαν 
αποτέλεσµα της υιοθέτησης του e-business; 

∆εν έχει γίνει κάτι τέτοιο, τουλάχιστο σε αισθητό βαθµό. 

4.3. Ποιές βαθµίδες της ιεραρχίας επηρεάστηκαν περισσότερο από την εφαρµογή του e-business και γιατί; 

Τα επίπεδα της ιεραρχίας που επηρεάζονται συχνότερα είναι σε άµεση συνάρτηση µε τον τοµέα που 
δραστηριοποιείται η επιχείρηση και επίσης µε τις επιλεγµένες εφαρµογές e-business. Σε τοµείς όπου η 
λειτουργία των εφαρµογών γίνεται στα χαµηλότερα επίπεδα, σηµειώνεται ότι αυτά επηρεάζονται 
περισσότερο. Όταν ο κύριος λόγος της εφαρµογής του e-business είναι η βελτίωση της διαχείρισης της 
πληροφορίας, της ποιότητας ή της µορφοποίησής της, τότε τα µεσαία και ανώτερα στρώµατα είναι 
αυτά που επηρεάζονται αφού είναι αυτά που χειρίζονται και την παρεχόµενη πληροφορία. 

5. Λειτουργίες 

5.1. Ποιά ήταν τα κύρια ζητήµατα που εµφανίστηκαν σχετικά µε τους στόχους (λειτουργία) των ΜΜΕ; 

Οι λειτουργίες των ΜΜΕ έχουν επηρεαστεί περισσότερο ή λιγότερο από το e-business. Αυτό έχει να 
κάνει µε τον τρόπο που δραστηριοποιούνται, δηλαδή ανάλογα µε το προϊόν ή την υπηρεσία που 
παράγουν. Είναι δηλαδή συνάρτηση αυτής της κατάστασης. 

5.2. Έχει επεκτείνει οι ΜΜΕ τις λειτουργίες τους γεωγραφικά; Πώς βοήθησε η υιοθέτηση του e-business σε 
αυτή την επέκταση; 

Οι ΜΜΕ που έχουν γεωγραφική διασπορά των λειτουργιών τους σε διάφορα µέρη του εσωτερικού ή 
εξωτερικού είναι αυτές που ωφελήθηκαν περισσότερο. Αυτό τους βοήθησε να επεκταθούν περισσότερο 
λόγω καλύτερης επικοινωνίας και εκτέλεσης των λειτουργιών που απαιτούσαν τη διαµεσολάβηση 
τηλεπικοινωνιακού καναλιού. 

5.3. Αύξησαν οι ΜΜΕ την γραµµή των προϊόντων ή τον αριθµό των διαθέσιµων υπηρεσιών; Τι ρόλο έπαιξε το 
e-business σε σχέση µε αυτό; 

Αύξηση τέτοιου είδους λόγω του e-business δεν υπήρξε, οι ΜΜΕ όµως αντιλαµβάνονται ότι έχουν 
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πλέον καλύτερες προστιθέµενες υπηρεσίες για τους πελάτες τους αλλά και για τις ίδιες. 

5.4. Θεωρείτε ότι η υιοθέτηση του e-business ήταν κάτι χρήσιµο για τις ΜΜΕ συνολικά; 

Αν και τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η Ελλάδα δεν είναι πολύ ανεπτυγµένη όσον αφορά το e-business, 
οι επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει εφαρµογές e-business αναγνωρίζουν ότι αυτή η µορφή του 
επιχειρείν είναι χρήσιµη και αξίζει τον κόπο. Ενώ τα αναµενόµενα οφέλη θα φανούν στο µέλλον, οι 
επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν εφαρµογές e-business δε δείχνουν να µετανιώνουν και 
χαρακτηρίζονται από αισιοδοξία ότι τα πράγµατα θα πάνε καλύτερα πολύ σύντοµα. 

5.5. Έγιναν περιττές κάποιες προϋπάρχουσες λειτουργίες των ΜΜΕ σαν συνέπεια της εφαρµογής του e-
business; 

Μόνο οι λειτουργίες ταχυδροµείου. 
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