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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η συνεχής άνοδος του η-εμπορίου σε ποσοστά του παγκόσμιου 
εμπορίου και οι δραματικές αλλαγές που συνεπάγεται στις 
επιχειρήσεις ως προς: 

 Τη στρατηγική τους,  
 Την ανταγωνιστικότητα,  
 Την αλυσίδα αξίας τους, αλλά και στο σύστημα αξίας 
προμηθευτών, επιχείρησης, πελατών, 

 Τις επιχειρηματικές διαδικασίες, 
 Τις υποδομές των επιχειρήσεων (τεχνολογική, οικονομική, 
οργανωσιακή αναδιάρθρωση κλπ) 

 Την εφοδιαστική αλυσίδα, 
 Την μαζική προσαρμογή στις απαιτήσεις των πελατών (mass 

customization) κ.α. 

 
Π.Καλαϊτζίδης -MIS Διπλωματική 8 

Reach

Richness

Traditional
trade-off

New trade-off
level

φαίνεται πως αγγίζει και τα Ταχυδρομεία παγκοσμίως με ένα 
ειδικό  τρόπο. Τα ταχυδρομεία 
διαθέτουν   το στρατηγικό 
πλεονέκτημα να κατέχουν το 
κανάλι διανομής και να έχουν 

Σχήμα 1: Προσέγγιση κ Πλούτος  

την δυνατότητα να φθάνουν 
(reach) μέχρι τον πιο 
απομακρυσμένο πελάτη. Αυτό 
όμως δεν συνεπάγεται ότι 
υπάρχει και άμεση αύξηση 
πλούτου (rich).  Η χρήση του 
η-εμπορίου έχει σαν 
αποτέλεσμα την αύξηση και 
του reach και του rich1. 
Η διπλωματική αυτή 

πραγματοποιείται στα πλαίσια του 
Μεταπτυχιακού προγράμματος στα 

Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αφορά 
στο η-εμπόριο και τα η-επιχειρησιακά μοντέλα των Ταχυδρομείων 
διεθνώς. Ειδικά εξετάζεται η περίπτωση των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ.   

Πηγή: Evans. P & Wurster, T.S. (2000)  

Ποια είναι όμως η δυναμική του η-εμπορίου σήμερα στην Ελλάδα και 
διεθνώς; 
Ποιος είναι ο αντίκτυπος του η-εμπορίου στις επιχειρήσεις και στα 
Ταχυδρομεία; Τι μοντέλα εφαρμόζονται; Τι και ποια ποιοτικά και 
ποσοτικά χαρακτηριστικά έχει η ταχυδρομική αγορά σήμερα; Αξίζει 
τον κόπο η στροφή των Ταχυδρομείων στο η-εμπόριο; 
 Υπάρχει σήμερα τέτοια στροφή; Ποια μοντέλα εφαρμόζονται; Πόσο 
αποδοτικά είναι; Ποιο συστηματικό πλαίσιο εξέτασής τους μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί; 
                                    
1 Evans, P. & Wurster, T. S. (2000), Blown to Bits - How the New Economics of 
Information Transforms Strategy, Harvard Business School Press, Boston, MA. 
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Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής είναι να δώσει απάντηση στα 
παραπάνω ερωτήματα κατά ένα συστηματικό τρόπο. Καταγράφοντας 
την σημερινή κατάσταση και προοπτική του η-εμπορίου που φαίνεται 
να έχει μια δυναμική, σε αντίθεση με το πρόσφατο παρελθόν της 
κατάρρευσης των «dot.com», προσεγγίζεται ο σημαντικός του τελικά 
ρόλος, στα Ταχυδρομεία και την Ταχυδρομική αγορά. Ο ρόλος αυτός 
διαπιστώνεται από μια καταγραφή και επεξεργασία των η-
επιχειρησιακών μοντέλων των πιο μεγάλων ταχυδρομικών παικτών 
της διεθνούς αγοράς του Deutsche Post World Net (DPWN) και της 
United States Postal Service (USPS). Η περίπτωση των ΕΛ.ΤΑ. 
εξετάζεται ξεχωριστά. Για την προσέγγιση των η-επιχειρησιακών 
μοντέλων απαιτείται ένα θεωρητικό πλαίσιο, μια οντολογία η-
επιχειρησιακών μοντέλων. Με βάση αυτό η σύγκριση των 
χρησιμοποιούμενων η-επιχ. μοντέλων γίνεται βατή και ουσιαστική. 
Για τα ΕΛ.ΤΑ. επιχειρείται μια ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης. 
Το βασικό ερώτημα ουσιαστικής ανάπτυξης η-εμπορίου στα ΕΛ.ΤΑ., 
απαιτείται να προσεγγιστεί με μια άλλη υπάρχουσα μέθοδο την e3-
value. Τέλος η σύγκριση με βάση τον πίνακα κριτηρίων Α. 
Osterwalder, των η-επιχ. μοντέλων των DPWN και USPS είναι ο 
βασικός τρόπος εξαγωγής συμπερασμάτων. 
 
Η μεθοδολογία-προσέγγιση που θα ακολουθηθεί είναι α) 
καταγραφή των βασικών στοιχείων και αντίκτυπος η-εμπορίου 
διεθνώς και στην Ελλάδα, β) μια κατάταξη και προσέγγιση των η-
επιχειρησιακών μοντέλων, γ) εξέταση της Ταχυδρομικής αγοράς, δ) 
ανάλυση των η-επιχειρησιακών μοντέλων DPWN, USPS και ΕΛ.ΤΑ., 
με την οντολογία Alex. Osterwalder, ε) μια πρόταση για το πώς 
μετατρέπεται μια η-ιδέα σε μοντέλο η-εμπορίου (e3-value), στ) τέλος 
σύγκρισή τους και συμπεράσματα.  
Προβλήματα έρευνας 
Το γεγονός ότι οι πληροφορίες θα αντληθούν από τον παγκόσμιο 
ιστό αφήνει πολλές πτυχές των αναλύσεων στην αφάνεια αλλά στην 
ουσία παρέχει όλο εκείνο το υλικό για την εξαγωγή συμπερασμάτων. 
Εξάλλου σκοπός αυτής της διπλωματικής είναι να κινηθεί στην 
προοπτική ανάπτυξης δυνατοτήτων η-Ε(πιχειρησιακών)Μ(οντέλων) 
παρά στην ενδελεχή ανάλυση των προβλημάτων που την 
καθυστερούν. 
Για την εφαρμογή του e3-value μοντέλου δεν γίνεται εκτενής 
ανάλυσης δεδομένου ότι κάτι τέτοιο απαιτεί ανάλυση Use Case Maps 
και στάδια: σύλληψης της η-ιδέας, δόμησης, αποδόμησης και 
επανακατασκευής του μοντέλου, πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από 
τα όρια αυτής της διπλωματικής.  
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ΜΕΡΟΣ Ι 
1. Η-ΕΜΠΟΡΙΟ (Η-Ε)   –    ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Με την είσοδο της τρίτης χιλιετίας βιώνουμε μια από τις πιο 
συναρπαστικές αλλαγές στην καθημερινή μας ζωή. Το ηλεκτρονικό 
εμπόριο στην Ελλάδα και παγκοσμίως γνωρίζει αλματώδη πρόοδο 
εξαιτίας της ανάπτυξης του Internet. 
Προβλέψεις για το 2004 υπολογίζουν τους χρήστες του internet στα 
640 εκ. ανθρώπους δηλ. το 14% του παγκόσμιου πληθυσμού και ο 
τζίρος του ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να φθάσει τα 3 με 4 τρις 
δολάρια. (Laudon, 2002).2 Η τεχνολογική πρόοδος, η αποκτηθείσα 
εμπειρία μετά από μια περίοδο αμφισβήτησης των dot-com3, η 
αύξηση του ποσοστού του Η-Ε στο παγκόσμιο εμπόριο κατά 
δραματικό τρόπο, ο αντίκτυπος στις επιχειρηματικές διαδικασίες, 
στην αλυσίδα αξίας και την εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων 
είναι βασικά στοιχεία της νέας τάξης πραγμάτων στο εμπόριο.  
 
1.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ EC 

1.2.1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
Δεκαετία του 1970. Εμφανίζονται τα συστήματα ηλεκτρονικής 
μεταφοράς χρηματικών πόρων (EFT) μεταξύ τραπεζών, που 
χρησιμοποιούν ασφαλή ιδιωτικά δίκτυα. Τα συστήματα EFT αλλάζουν 
τη μορφή των αγορών.  
Δεκαετία του 1980. Οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας που 
βασίζονται στην αρχιτεκτονική της ανταλλαγής μηνυμάτων 
(συστήματα EDI και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) αποκτούν σημαντική 
διάδοση. Πολλές δραστηριότητες, που παραδοσιακά 
διεκπεραιώνονταν με βασικό μέσο το χαρτί, μπορούν πλέον να 
γίνουν ταχύτερα και με μικρότερο κόστος. Οι συναλλαγές, που 
παλαιότερα απαιτούσαν έντυπα, όπως παραγγελίες αγοράς, 
συνοδευτικά έγγραφα και επιταγές πληρωμής, μπορούν να γίνουν 
κατά ένα μέρος ή στο σύνολό τους ηλεκτρονικά - με δομημένο 
τρόπο χάρη στα συστήματα EDI ή μέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 
Τέλη της δεκαετίας του 1980 - αρχές της δεκαετίας του 1990 
Τα ηλεκτρονικά δίκτυα προσφέρουν μια νέα μορφή κοινωνικής 
επικοινωνίας, με δυνατότητες όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-
mail), ηλεκτρονική διάσκεψη (conferencing) και ηλεκτρονική 
συνομιλία (IRC), ομάδες συζήτησης (newsgroups, forums), 
μεταφορά αρχείων (FTP) κτλ. Η πρόσβαση στο δίκτυο γίνεται 
φθηνότερη λόγω της διεθνούς απελευθέρωσης της αγοράς 
τηλεπικοινωνιών. 
 
Μέσα της δεκαετίας του 1990. Η εμφάνιση του Παγκόσμιου Ιστού 
(WWW) στο Internet και η επικράτηση των προσωπικών 

                                    
2 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS KENNETH LAUDON, JANE LAUDON 
3 http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html 



ηλεκτρονικών υπολογιστών (PC) που χρησιμοποιούν λειτουργικά 
συστήματα τύπου Windows, προσφέρουν μεγάλη ευκολία χρήσης 
λύνοντας το πρόβλημα της δημοσίευσης και της εύρεσης 
πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας 
πολύ φθηνότερος τρόπος για την πραγματοποίηση μεγάλου όγκου 
συναλλαγών, ενώ συγχρόνως διευκολύνει την παράλληλη λειτουργία 
πολλών διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
επιτρέποντας σε μικρές επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν μεγαλύτερες, 
με πολύ ευνοϊκότερες προϋποθέσεις. 
Τέλη της δεκαετίας του 1990. Η καθιέρωση μεθόδων 
κρυπτογράφησης του περιεχομένου και εξακρίβωσης της ταυτότητας 
του αποστολέα ηλεκτρονικών μηνυμάτων, καθώς και η σχετική 
προσαρμογή της νομοθεσίας στους τομείς των εισαγωγών-εξαγωγών 
και των επικοινωνιών, καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση 
ασφαλών διεθνών ηλεκτρονικών συναλλαγών. 
  

1.2.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Η κυριότερη διαφορά μεταξύ της παλαιάς και της Νέας Οικονομίας 
είναι αυτό που ορίζουμε ως κόστος συναλλαγής, το βασικό κόστος το 
οποίο κυρίως έχει σχέση με προϊόντα που είναι "ψηφιακά". Το 
κόστος συναλλαγής σήμερα μειώνεται συνεχώς, με πολλά ευεργετικά 
αποτελέσματα, όπως η δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών 
μεταξύ ατόμων που βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ 
τους, ή η απαίτηση για παροχή υπηρεσιών 24 ώρες το 24ωρο, επτά 
ημέρες την εβδομάδα. Βέβαια, η απαίτηση αυτή θα δημιουργήσει σε 
λίγα χρόνια τεράστια πίεση στα τμήματα Πληροφορικής, κάτι που 
έχουμε ήδη δει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πραγματοποιούνται 
μεγάλες επενδύσεις για τη δημιουργία της υποδομής που θα είναι 
ικανή να υποστηρίξει υπηρεσίες "24/7". Στην Ελλάδα, μόνο οι 
τράπεζες ίσως έχουν αντιληφθεί αυτό το ζήτημα και κινούνται προς 
τη σωστή κατεύθυνση. 
Σύμφωνα δε με την Forrester Research, Inc.4 η παγκόσμια ανάπτυξη 
η-εμπορίου φαίνεται στον πίνακα 1:  
 
Πίνακας 1. Παγκόσμια ανάπτυξη η-εμπορίου 

  2000 2001 2002 2003 2004 % συνόλου 

            πωλήσεων 2004 

Σύνολο ($ δις) $657.0 $1,233.6 $2,231.2 $3,979.7 $6,789.8 8.6% 

Βορ. Αμερική $509.3 $908.6 $1,498.2 $2,339.0 $3,456.4 12.8% 

Η.Π.Α. $488.7 $864.1 $1,411.3 $2,187.2 $3,189.0 13.3% 

Καναδάς $17.4 $38.0 $68.0 $109.6 $160.3 9.2% 

Μεξικό $3.2 $6.6 $15.9 $42.3 $107.0 8.4% 

              

                                    
4 http://www.forrester.com/ER/Press/ForrFind/0,1768,0,00.html 

 
Π.Καλαϊτζίδης -MIS Διπλωματική 11 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=710
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=771
http://www.forrester.com/ER/Press/ForrFind/0,1768,0,00.html


 
Π.Καλαϊτζίδης -MIS Διπλωματική 12 

Ασία/Ειρηνικός $53.7 $117.2 $286.6 $724.2  $1,649.8 8.0% 

Ιαπωνία $31.9 $64.4 $146.8 $363.6 $880.3 8.4% 

Αυστραλία $5.6 $14.0 $36.9 $96.7 $207.6 16.4% 

Κορέα $5.6 $14.1 $39.3 $100.5 $205.7 16.4% 

              

Δυτική Ευρώπη $87.4 $194.8 $422.1 $853.3 $1,533.2 6.0% 

Γερμανία $20.6 $46.4 $102.0 $211.1 $386.5 6.5% 

Ηνωμ.Βασίλειο $17.2 $38.5 $83.2 $165.6 $288.8 7.1% 

Γαλλία $9.9 $22.1 $49.1 $104.8 $206.4 5.0% 

Ιταλία $7.2 $15.6 $33.8 $71.4 $142.4 4.3% 

Ολλανδία $6.5 $14.4 $30.7 $59.5 $98.3 9.2% 

Λατινική Αμερική $3.6 $6.8 $13.7 $31.8 $81.8 2.4% 

Πηγή: Forrester Research, Inc.  
Ο πίνακας αυτός δείχνει ότι οι ΗΠΑ θα έχουν 47% του παγκόσμιου 
η-εμπορίου, η Ιαπωνία το 13%, η Γερμανία το 5,7%. Ανά περιοχή 
προκύπτει ο παρακάτω πίνακας:  

Βόρεια Αμερική 50.9% 
Ασία/Ειρηνικός 24.3% 
Ευρώπη 22.6% 
Λατινική Αμερική 1.2% 

Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Σύμφωνα  με 
στοιχεία της Eurostat μόνο το 88% των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν 
υπολογιστές και βέβαια σύμφωνα με την ίδια πηγή το χαμηλότερο 
ποσοστό ανήκει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ μόνο το 11% 
των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί ιντερνετ στις αγορές και μόνο το 9% 
χρησιμοποιεί ιντερνετ στις πωλήσεις.5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
5 Eurostat, February 2004, E-commerce and the Internet in European businesses 
(2002), http://europa.eu.int/comm/enterprise/ict/studies/entr-ict-2002.pdf 

http://www.forrester.com/ER/Press/ForrFind/0,1768,0,00.html


Σχήμα 2: Αναλογία επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν ICT και η-
εμπόριο μέσω Ιντερνετ, Ελλάδα, 2001(%)  

 
 
Σημαντικοί είναι οι παρακάτω πίνακες που αφορούν στο η-εμπόριο 
στην Ελλάδα. 

 

Πίνακας 2: Υπηρεσίες Ιντερνετ που παρέχονται και χρησιμοποιούνται στην 
Ελλάδα 
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Πίνακας 3: Αγορές μέσω Ιντερνετ, Ελλάδα, 2001 (%) 

 
 

 Πίνακας 4. Πωλήσεις μέσω Ιντερνετ, Ελλάδα 

 

 

Σχήμα 3. Επιχειρήσεις που έχουν πουλήσει μέσω Ιντερνετ: 
ποσοστιαία αναλογία που έχει δεχθεί on-line πληρωμές, Ελλάδα, 
2001 (%) 

 

 
Από τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνεται η δυναμική του η-εμπορίου 
στην Ελλάδα, αλλά και η νηπιακή της ηλικία. Ένα άλλο σημαντικό 
στοιχείο είναι η ύπαρξη υπηρεσιών τις οποίες προσφέρουν σήμερα τα 
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ΕΛ.ΤΑ. με την παραδοσιακή μορφή και συγκεκριμένα, πωλήσεις με 
καταλόγους, διανομή κ.λ.π. 
Πίνακας 5. Στατιστικά 
Τα βασικά μεγέθη χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
στην Ελλάδα 

 
 2001 2002 2003 

Ποσοστό επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν PC 34,2% 35,6% 36,0% 

Ποσοστό επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν 
internet 

15,4% 19,6% 19,8% 

Ποσοστό επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν e-
mail 

12,4% 16,8% 16,8% 

Ποσοστό επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν 
εταιρικό κινητό 

8,0% 8,0% 12,0% 

Ποσοστό πληθυσμού που χρησιμοποιεί PC 20,8% 25,8% 27,1% 

Ποσοστό πληθυσμού που χρησιμοποιεί internet 10,6% 17,2% 19,9% 

Ποσοστό πληθυσμού που έχει προσωπικό e-mail 7,0% 11,1% 12,4% 

Ποσοστό πληθυσμού που κατέχει κινητό 
τηλέφωνο 

49,5% 58,5% 64,7% 
 
 Πηγή e-business forum ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ένα ακόμη στοιχείο που διαφοροποιεί τη νέα από την παλαιά 
οικονομία είναι η διαφορετική υποδομή, με κρισιμότερο πρόβλημα 
εδώ τα logistics. Ειδικά στη χώρα μας, στον τομέα αυτό μπορεί να 
έχουν γίνει ορισμένες επενδύσεις, αλλά από τη βελτίωση της 
αποθήκης μιας επιχείρησης (ακόμη και τη δημιουργία υπηρεσιών 
courier) μέχρι την ίδρυση εταιρίας αποκλειστικά για logistics, ο 
δρόμος είναι μακρύς. 
Τέλος, στη Νέα Οικονομία μιλάμε για έναν εντελώς καινούργιο 
καταναλωτή, ο οποίος για πρώτη φορά στην ιστορία του εμπορίου 
έχει στη διάθεσή του εργαλεία με τα οποία αναζητά και συγκρίνει, 
πραγματοποιώντας συναλλαγές όποτε το θελήσει, από οπουδήποτε 
και με οποιονδήποτε. 
 
1.3. ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
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1.3.1. ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 
Αν και είναι ακόμη σε νηπιακή ηλικία, το 
ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να έχει μεγάλες 
οικονομικές επιδράσεις στο μέλλον. Μπορεί 
να βελτιώσει την διαφάνεια των αγορών και 
μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις της 
αποδοτικότητας μειώνοντας τα κόστη 
προμηθειών και απογραφών και να 
καλυτερεύσει τη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μπορεί επίσης 
να γίνει η πηγή νέων προϊόντων. Κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής 
περιόδου ένα τίναγμα του η-εμπορίου μπορεί να ωθήσει προς τα 
πάνω την μακροοικονομική ανάπτυξη και να μειώσει τον 
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πληθωρισμό, αν οι αγορές λειτουργήσουν σωστά6. Κάνοντας γενικά 
την βιομηχανία πιο αποδοτική, το ιντερνετ μπορεί να επεκτείνει το 
μέγεθος της αγοράς7. Η διεύρυνση των αγορών προσφέρει την 
ευκαιρία εκμετάλλευσης των οικονομιών κλίμακας. Τέλος, οι 
καταναλωτές βλέπουν χαμηλότερες τιμές. Επιπλέον το μεγάλο 
επίπεδο διαφάνειας προκαλεί χαμηλότερα κόστη στην έρευνα 
προϊόντων και στις συναλλαγές (σε χρόνο και χρήμα). Μια καλύτερη 
προσαρμογή ζήτησης και προσφοράς είναι πιθανή εξαιτίας της 
αύξησης των πληροφοριών και της επιλογής. Εντεινόμενος 
ανταγωνισμός και υιοθέτηση της δικτυακής τεχνολογίας μπορεί 
επίσης να οδηγήσει σε μια ρύθμιση των διαδικασιών παραγωγής. Μια 
ταχύτερη και αποδοτικότερη ανταλλαγή πληροφοριών μέσα σε μια 
επιχείρηση μεταξύ των προμηθευτών και των πελατών μπορεί να 
ελαττώσει το κόστος των προμηθειών, της παραγωγής και των 
πωλήσεων. Εν τούτοις μπορεί το η-εμπόριο να έχει λιγότερο θετικές 
επιδράσεις ειδικά επειδή ο εντεινόμενος ανταγωνισμός μπορεί να μη 
συμβεί. Για παράδειγμα, οι οικονομίες κλίμακας και μια καλή φήμη 
που μπορούν να προσφέρουν μερικοί e-tailers (π.χ. Amazon), 
ουσιαστικά παρέχουν την κινητήρια δύναμη σε μια ηλεκτρονική 
αγορά. Επίσης το η-εμπόριο μπορεί να έχει μικρότερη θετική 
επίδραση σε πολλά προϊόντα, όπως αυτά που δεν ταιριάζουν σε 
ηλεκτρονικές συναλλαγές (εμπειρικά αγαθά, π.χ. σπίτια, αυτοκίνητα) 
σε αντίθεση με τα (search goods). Ακόμη όμως και σε αυτές τις 
περιπτώσεις το ιντερνετ είναι ένα σημαντικό εργαλείο συλλογής 
πληροφοριών. 
  

1.3.2. Η-ΥΠΟΔΟΜΗ 
Η-υποδομή είναι αυτή που χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει τις 
ηλεκτρονικές επιχειρηματικές διαδικασίες και να υλοποιήσει τις 
συναλλαγές του ηλεκτρονικού εμπορίου. Περιλαμβάνει hardware, 
λογισμικό εφαρμογών, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες 
υποστήριξης, και ανθρώπινο κεφάλαιο που χρησιμοποιείται στις 
ηλεκτρονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και στο η-εμπόριο. Για 
τις IT-παραγωγικές βιομηχανίες θεωρείται ότι παράγεται μη 
ανθρώπινη επένδυση η-υποδομής και αυτό γιατί αναφέρονται σαν 
πρωτογενής μηχανή της οικονομικής ανάπτυξης στην νέα 
οικονομία.8 Η αλλαγή αυτή της υποδομής μια επιχείρησης σε 
συνδυασμό με τις απαιτήσεις ανθρώπινου δυναμικού κατάλληλου για 
αυτή τη νέα υποδομή οδηγεί μια κλασσική επιχείρηση σε δραματικές 
αλλαγές. Η επιχείρηση γίνεται πιο ευέλικτη. 
                                    
6 SUIJKER FRANS, cpb report 2002/03, CPB Netherlands Bureau for Economic 
Policy Analysis, http://www.cpb.nl/eng/cpbreport/2002_3/s3_2.html 
7 TURBAN EFRAIM, DAVID KING, JAE LEE, DENIS VIEHLAND, "Electronic 
Commerce: A-Managerial Perspective", 2004, Pearson Prentice Hall. 
 
8 http://www.census.gov/econ/www/ecomm2.htm#IC U.S. Census Bureac 
Government statistics E-Commerce and the Electronic Economy FESAC June,2000 

http://www.census.gov/econ/www/ecomm2.htm#IC
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1.4. Η-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Πολλοί από τους πρωτοπόρους των Ιντερνετ επιχειρήσεων, οι dot-
coms και οι καθιερωμένες εταιρίες, έχουν ανταγωνιστεί κατά 
τρόπους οι οποίοι παραβιάζουν σχεδόν κάθε άποψη αυτού που 
αποκαλείται καλή στρατηγική. Περισσότερο από την εστίαση στο 
όφελος, κυνήγησαν τους πελάτες χωρίς διακρίσεις μέσω των 
εκπτώσεων, των κινήτρων καναλιού και της διαφήμισης. 
Περισσότερο από την εστίαση στην παραδοτέα αξία η οποία κατέχει 
μια ελκυστική δύναμη για τους πελάτες, επεδίωξαν έμμεσα 
εισοδήματα από τις διαφημίσεις και αμοιβές click-through (μέσω των 
κλικ). Περισσότερο από το να κάνουν ανταλλαγές βιάστηκαν να 
προσφέρουν κάθε κατανοητό προϊόν ή υπηρεσία. Δεν θα έπρεπε να 
γίνει κατ’ αυτό τον τρόπο και δεν θα πρέπει να εξελιχθεί έτσι στο 
μέλλον. Ο Michael Porter9  πιστεύει ότι το ιντερνετ  έρχεται να 
ενδυναμώσει μια διακριτή υπάρχουσα στρατηγική και αμφισβητεί ότι 
προϋποθέτει μια άλλη και καλύτερη τεχνολογική πλατφόρμα 
στρατηγικής σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές της ΙΤ. Η απολαβή 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος δεν απαιτεί μια ριζοσπαστικά νέα 
προσέγγιση των επιχειρήσεων, απαιτεί τη στήριξη πάνω σε 
αποδεδειγμένες αρχές αποτελεσματικής στρατηγικής. Ο Μ. Porter 
θεωρεί, αντίθετα με πρόσφατες σκέψεις, ότι το ιντερνετ δεν είναι 
διασπαστικό στις περισσότερες υπάρχουσες βιομηχανίες και στις 
καθιερωμένες εταιρίες.  Σπάνια ακυρώνει σημαντικές πηγές 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε μια βιομηχανία, συχνά τις κάνει 
ακόμη πιο πολύτιμες. Και καθώς όλες οι εταιρίες ενστερνίζονται την 
ιντερνετ τεχνολογία, το ιντερνετ από μόνο του θα εξουδετερωθεί 
σαν μια πηγή πλεονεκτήματος. Δυνατά ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα αντίθετα θα εγερθούν από παραδοσιακές δυνάμεις 
όπως τα μοναδικά προϊόντα,  ιδιοκτησιακού περιεχομένου και 
διακριτικές υλικές δραστηριότητες. Η τεχνολογία του ιντερνετ μπορεί 
να καταστεί ικανή να οχυρώσει αυτά τα πλεονεκτήματα, αλλά είναι 
απίθανο να τα υποσκελίσει. Την προαναφερόμενη άποψη του 
M.Porter περί συμπληρωματικού ρόλου του ιντερνετ στους 
παραδοσιακούς τρόπους ανταγωνισμού συμπληρώνει αλλά 
ταυτόχρονα διαφοροποιεί μια γενική άλλη άποψη περί δραματικού 
ρόλου του ιντερνετ που συνοψίζεται στην έκφραση του ιδρυτή της 
DELL Computers, Michael Dell: «Το ιντερνετ είναι σαν ένα όπλο που 
στέκεται στο τραπέζι, έτοιμο να το αρπάξει είτε εσείς ο ίδιος, είτε ο 
ανταγωνιστής σας»10 Ένα από τα επίσης βασικά στοιχεία της 
ανταγωνιστικότητας στο η-εμπόριο είναι η ελαχιστοποίηση της 
ασυμμετρίας11 της πληροφορίας. Δηλαδή της κατάστασης κατά την 

                                    
9 Michael E. Porter, “Strategy and the Internet”, 2001 
10 Efraim Turban κ.α., 2004, “Electronic Commerce” A managerial Perspective” 
p.565 
11 Kenneth C. Laudon κ.α. 2002 “MIS” p.106 
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οποία η σχετική διαπραγματευτική ισχύς των δύο σχετικών μερών σε 
μια συναλλαγή καθορίζεται από την πρόσβαση σε ουσιώδεις 
πληροφορίες του ενός συμμέτοχου στην συναλλαγή από ότι ο άλλος.  
 
1.5. Η-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ-ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ 
Οι νέες Web τεχνολογίες προσφέρουν στους οργανισμούς 
καινοφανείς ευκαιρίες να ξανασκεφτούν τα στρατηγικά τους 
επιχειρησιακά μοντέλα, τις διαδικασίες και τις σχέσεις. Οι ευκαιρίες 
αυτές αποκαλούνται e-opportunities12 και χωρίζονται σε τρεις 
κατηγορίες: 
α) e-marketing (πρωτοβουλίες βασισμένες στο Web οι οποίες 
βελτιώνουν το marketing των υπαρχόντων προϊόντων), 
β) e-operations (πρωτοβουλίες βασισμένες στο Web που βελτιώνουν 
την παραγωγή των υπαρχόντων προϊόντων)  
γ) e-services (πρωτοβουλίες βασισμένες στο Web που βελτιώνουν 
τις υπηρεσίες των πελατών) 
Από  τις δράσεις αυτές προκύπτουν ανάγκες τόσο για βελτίωση BPI, 
όσο και πλήρη αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών διαδικασιών BPR. 
Από κάποιο άλλο σημείο θεώρησης αυτό της πρόσθεσης αξίας (Bloch 
κ.α. (1996))13 ο αντίκτυπος στις επιχειρησιακές διαδικασίες και 
στους οργανισμούς φαίνεται να καταγράφει σημαντικές αλλαγές στις 
παρακάτω τρεις κατηγορίες:α) βελτίωση του απευθείας marketing. 
β) μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, γ) επαναπροσδιορισμό των 
επιχειρήσεων. Παραγωγή χρήματος από τις απευθείας πωλήσεις είναι 
σίγουρα ο πρώτος τρόπος εξαγωγής αξίας από το η-εμπόριο. 
Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι. Ο ακόλουθος πίνακας 
περιγράφει τα συστατικά αυτής της επιχειρησιακής αξίας, σύμφωνα 
με Μ.Bloch, Y.Pigneur, A. Segev14

 
 
 
 
 
 
 

                                    
12 Feeny D. “Making Business Sense of the E-Opportunity” MIT Sloan Mgmt 
Review (Winter 2001:41-51) 
13 Efraim Turban κ.α., 2004, “Electronic Commerce” A managerial Perspective” 
14 http://www.hec.unil.ch/yp/Pub/ROAD_EC/EC.HTM, On the Road of Electronic 
Commerce -- a Business Value Framework, Gaining Competitive Advantage and 
Some Research Issues Michael Bloch *, Yves Pigneur ** & Arie Segev * March 
1996 * The Fisher Center for Information Technology & Management, University 
of California, Berkeley 94720, USA ** Ecole des HEC, University of Lausanne, 
1015 Lausanne, Switzerland 

http://www.hec.unil.ch/yp/Pub/ROAD_EC/EC.HTM
http://pobox.com/%7Emb
http://ulinf0.unil.ch/%7Eyp/english.html
http://haas.berkeley.edu/Faculty/s.html#ari
http://haas.berkeley.edu/%7Ecitm
http://www.hec.unil.ch/english.htm


Πίνακας 6: Τα συστατικά στοιχεία της επιχειρηματικής αξίας ηλεκτρονικού 
εμπορίου  

 

Πηγή: Bloch, M. κ.α. “On the road of e-commerce”, 1996 
 

Στην τρίτη κατηγορία του επαναπροσδιορισμού των οργανισμών 
βασικό ρόλο παίζει η βελτίωση στην εφοδιαστική αλυσίδα εξαιτίας 
των η-αγορών. Μια δραματική αλλαγή είναι η δημιουργία της 
αλυσίδας που βασίζεται σε ένα κεντρικό σημείο (hub-based supply 
chain). (Turban, 2004 σελ. 70) 
 

1.5.1. ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ  
Παρακάτω παρατίθεται το σχήμα αλυσίδας αξίας, των διαδικασιών 
υποστήριξης και των πρωτογενών επιχειρησιακών διαδικασιών όπως 
διαμορφώνεται με τη χρήση στρατηγικών πληροφοριακών 
συστημάτων15. Το μοντέλο αλυσίδας αξίας είναι ένα χρήσιμο 
αναλυτικό εργαλείο για τον προσδιορισμό των θεμελιωδών 
ικανοτήτων και των δραστηριοτήτων μέσω των οποίων μπορεί να 
επιτύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μια επιχείρηση. 
Συμπερασματικά φαίνεται και εδώ ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
εξαιτίας της χρήσης στρατηγικών πληροφοριακών συστημάτων είναι 
σημαντικό αφού επιτυγχάνεται μείωση του κόστους των 
δραστηριοτήτων παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης 
αξίας. Επίσης εστιάζοντας σε αυτές τις συγκεκριμένες 
δραστηριότητες των θεμελιωδών ικανοτήτων και δυνατοτήτων 
φαίνεται ότι εκτελούνται αποτελεσματικότερα από τον κλασικό τρόπο 
που ενδεχομένως χρησιμοποιούν οι ανταγωνιστές και έτσι 
επιτυγχάνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.16  
 
 
 
 
                                    
15 Strategic Info Systems πελατοκεντρικά (συχνά) πληροφοριακά συστήματα που 
αναλύουν συνδυασμούς εσωτερικών και εξωτερικών πληροφοριών σε μια 
προσπάθεια να προβλέψουν την επιτυχία μελλοντικών δυναμικών λειτουργιών 
ενός οργανισμού. (J.Carter, 2002).  
16 Σημ. Χ.Νικολαϊδη Παν. Μακεδονίας «ΙΤ και στρατηγική» 2003 
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Σχήμα 4. Αλυσίδα Αξίας Στρατηγικών Πληροφοριακών Συστημάτων 

 

 
Π.Καλαϊτζίδης -MIS Διπλωματική 20 

   Administrative Coordination and Support Services 
 SIS: Collaborative Workflow Intranet-Based System  

  Human Resources Mgmt  
 SIS:  Career Development Intranet for Employees  
Technology Development   

Support 
 Processes 

SIS: Computer Aided Engineering and Design Extranet  
with Partners 

     Procurement of resources 
SIS: E-commerce Extranet Website for suppliers 

 Inbound 
logistics 

Operations 

      Competitive 
      advantage Outbound 

Logistics 
Customer 
service 

Primary 

 

 SIS: CRM  
Business  
Processes 
 

SIS: 
Automated 
just in time 
Ware-
housing 

SIS: Computer 
Aided Flexible 
Manufacturing 

SIS: 
Interactive 
Targeted 
Marketing 

 
 
 
 

Πηγή: Χ.Νικολαϊδης, «ΙΤ και στρατηγική», 2003. Σημ. 
 

1.5.2. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΞΙΑΣ 
Θεωρώντας την αλυσίδα αξίας μιας επιχείρησης μέρος ενός 
μεγαλύτερου συστήματος αλυσίδων αξίας που περιέχει αυτές των 
προμηθευτών (αντίθετα με το ρεύμα καναλιών) και των πελατών ( 
σύμφωνα με το ρεύμα καναλιών), ο Porter καλεί αυτές τις σειρές 
των αλυσίδων αξίας σύστημα αξίας, όπως σχηματικά φαίνεται πιο 
κάτω:17

... > Αλυσ.Αξίας 
Προμηθευτή > Αλυσ.Αξίας

Εταιρίας > Αλυσ.Αξίας
Καναλιού >

Σχήμα 5. Το Σύστημα Αξίας 

Αλυσ.Αξίας 
Αγοραστή 

 
 Πηγή: NetMBA17 

 
Διασυνδέσεις δεν υπάρχουν μόνο στην αλυσίδα αξία της επιχείρησης, 
αλλά και μεταξύ των αλυσίδων αξίας. Καθόσον μια επιχείρηση 
επιδεικνύοντας ένα μεγάλο βαθμό κάθετης ολοκλήρωσης ισορροπεί 
σε καλύτερο συντονισμό  των σύμφωνα και αντίθετα με το ρεύμα 
δραστηριοτήτων, μια άλλη επιχείρηση που έχει χαμηλότερο βαθμό 
κάθετης ολοκλήρωσης παρόλα αυτά μπορεί να σφυρηλατήσει 
συμφωνίες με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες καναλιών για 
να πετύχει καλύτερο συντονισμό. Για παράδειγμα, ένας 
κατασκευαστής αυτοκινήτων μπορεί να έχει στημένες τις υπηρεσίες 
των προμηθευτών του πολύ κοντά ώστε να ελαχιστοποιεί τα κόστη 
μεταφοράς και να ελαττώνει το κόστος καταγραφικής απογραφής 
                                    
17 http://www.netmba.com/strategy/value-chain/ 
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των ανταλλακτικών.  Ξεκάθαρα λοιπόν φαίνεται ότι η επιτυχία μιας 
επιχείρησης στην ανάπτυξη και διατήρηση ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος δεν εξαρτάται μόνο από τη δική της αλυσίδα αξίας 
αλλά και από την ικανότητα της να διαχειριστεί το σύστημα αξίας του 
οποίου είναι μέρος. Οι διασυνδέσεις των αλυσίδων αξίας φαίνεται να 
βελτιώνονται σημαντικά από άποψη ολοκλήρωσης και μείωσης 
κόστους από τη χρησιμοποίηση στρατηγικών πληροφοριακών 
συστημάτων και της νέας τεχνολογίας του ιντερνετ.  Μια άλλη 
προσέγγιση αλυσίδας αξίας του ιντερνετ δίνεται από την Cronin 
(1995)18 η οποία αναπτύσσει στην ουσία την αλυσίδα αξίας του 
Porter. Μπορούμε να δούμε σε αυτά τα μοντέλα αλυσίδας αξίας ότι οι 
νέες τεχνολογικές πρόοδοι αλλάζουν δραματικά τις επιχειρήσεις και 
τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Οι εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις 
των εταιριών καθοδηγούνται από την πληροφορική τεχνολογία και οι 
επιχειρηματικές ιδέες των εταιριών και η πρόσθεση αξίας βασίζονται 
όλο και περισσότερο στην δυναμική πληροφορική τεχνολογία. Αυτή 
η τάση οδηγεί σε διαφορετική θεώρηση των αλυσίδων αξίας, όπου η 
αλυσίδα αξίας χωρίζεται σε τρεις διαφορετικά στοιχεία. Αυτά τα 
στοιχεία είναι  α) είσοδοι από τους προμηθευτές, β) εσωτερικές 
λειτουργίες και γ)σχέσεις των πελατών. Στο πρώτο στοιχείο (σχ. 6) 
δίνεται έμφαση στο πως το ιντερνετ μπορεί να βοηθήσει στην 
ελάττωση της σημασίας του χρόνου και του τόπου. Αυτό σημαίνει ότι 
μπορεί η εταιρία να προσθέτει αξία, χρησιμοποιώντας το ιντερνετ και 
τις  αποκτηθείσες από αυτό δραστηριότητες. Για παράδειγμα η 
εταιρία έχει την ικανότητα μέσω του ιντερνετ να βρει γρήγορα 
(ενεργός παράγων δράσης) τους διάφορους προμηθευτές για 
διάφορους σκοπούς (αποδοτικός παράγων απόδοσης). Στο 
«εσωτερικών λειτουργιών» στοιχείο (σχ. 7), η πρόσθεση αξίας μιας 
εταιρίας βασίζεται στον ενεργό διαμοιρασμό και απόκτηση των 
πληροφοριών μέσα στην εταιρία. Αυτό είναι βασισμένο στην ιδέα ότι 
ο ρόλος της πληροφορίας είναι όλο και πιο σημαντικός για μια μόνη 
εταιρία. Έτσι είναι ουσιώδες οι εταιρίες να μπορούν να διαχειριστούν 
την απόκτηση και διαμοιρασμό της πληροφορίας κατά 
αποτελεσματικό τρόπο. Χρησιμοποιώντας το ιντερνετ η εταιρία 
μπορεί με σχετικά χαμηλό κόστος να μοιράσει και να αποκτήσει 
πληροφορίες σε παγκόσμια κλίμακα.  
Το στοιχείο “σχέσεις πελατών” (σχ. 8) βασίζεται στην ιδέα του 
αξιοποιώντας απευθείας πληροφορίες από τους πελάτες για τις 
ανάγκες και τις στάσεις τους, να προσθέτεις αξία στην επιχείρηση. 
Απευθείας πληροφόρηση για τις ανάγκες και τις στάσεις των πελατών 
αποκτώνται με την βοήθεια του ιντερνετ. Πληροφορίες για τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες που διανέμονται μέσω του ιντερνετ (π.χ. 

                                    
18 Hannu Vanharanta & Rainer Breite “A Supply and Value Chain Management 
Methodology for the Internet Environment”, Industrial Management Department 
Tampere University of Technology at Pori FINLAND,2003 
 



ηλεκτρονικοί κατάλογοι) στις αγορές. Μετά από τις διανομές των 
καταλόγων, χρησιμοποιώντας τις ομάδες συζήτησης και τους πίνακες 
ανακοινώσεων συγκεντρώνει τις απόψεις των πελατών αυτών των 
προαναφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών. H Cronin (1995) 
ξεκάθαρα φέρνει διαφορετικά πράγματα στην βασική ιδέα της 
αλυσίδας αξίας όπως  

 Online απογραφή 
 υποστήριξη προϊόντος 
 παγκόσμια συνδεσιμότητα 
 κατανεμημένοι πόροι 
 δυνατότητα υποστήριξης Internet  
 πολλαπλάσια σημεία επαφής χωρίς αύξηση κόστους  

Σχήμα 6. Αλυσίδα Αξίας Ιντερνετ: Είσοδοι από Προμηθευτές, 
(Cronin, 1995)19  

                  
        

     Πηγή: Vanharanta H. κ.α.,2003       
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Σχήμα 7. Αλυσίδα Αξίας Ιντερνετ: Εσωτερικές Λειτουργίες19 

 
 

 
 
 Σχήμα 8. Αλυσίδα Αξίας Ιντερνετ: Σχέσεις Πελατών19

 

 
 

     Πηγή: Vanharanta H. κ.α.,2003  

                                    
19 VANHARANTA HANNU & RAINER BREITE, A Supply and Value Chain 
Management Methodology for the Internet Environment, 2003, 
http://www.deeds-ist.org/PG5/Presentations_and_docs/Paper_Vanharanta.pdf 
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2. ΟΡΙΣΜΟΙ - ΚΛΕΙΔΙΑ 
 

2.1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ. 
Είναι ένας γενικός όρος ο οποίος σημαίνει πολλά πράγματα σε 
πολλούς ανθρώπους. Το ηλεκτρονικό εμπόριο αναφέρεται σε 
εφαρμογές εμπορίου που εκτελούνται με την βοήθεια των 
υπολογιστών και (συνήθως) το ιντερνετ.20 Μια σύγχρονη όμως 
ερμηνεία του όρου δίνει ρεαλιστικές διαστάσεις και βοηθά την 
προβολή των Ταχυδρομικών υπηρεσιών και προϊόντων στο η-
εμπόριο, πράγμα που αποτελεί και αντικειμενικό στόχο αυτής της 
εργασίας. Συγκεκριμένα ορίζεται ως η-εμπόριο η ανταλλαγή  
πληροφοριών δια μέσου ηλεκτρονικών δικτύων, με ή χωρίς 
πληρωμή, σε κάθε βαθμίδα στην εφοδιαστική αλυσίδα, είτε μεταξύ 
των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, μεταξύ πελατών και 
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, ή μεταξύ του κοινού και των 
ιδιωτικών τμημάτων, μέσα σε ένα οργανισμό.21 Ο ευρύς αυτός 
ορισμός δίνει έμφαση στη σπουδαιότητα μιας αποτελεσματικής 
ανταλλαγής πληροφοριών, ενώ οι στενότερες έννοιες του η-
εμπορίου αναφέρονται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ο γενικός 
ορισμός που δίνει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης22 είναι ότι το Η-Ε αναφέρεται σε όλους τους τύπους 
εμπορικών συναλλαγών συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών 
και των ατόμων, που βασίζονται πάνω στην ηλεκτρονική επεξεργασία 
και μετάδοση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, 
ήχου και οπτικών εικόνων. Επίσης, το Η-Ε είναι μέρος μιας 
εξελισσόμενης προσέγγισης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων 
που θα μπορούσε πραγματικά να περιλαμβάνει τις εφαρμογές των 
πληροφοριακών και επικοινωνιακών τεχνολογιών (ICT), έως την 
παραγωγή και διανομή αγαθών και υπηρεσιών σε παγκόσμια 
κλίμακα. Μερικά στοιχεία Η-Ε είναι «μη-συναλλακτικά» και αφορούν 
πρόβλεψη πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, 
την παράδοση προϊόντων, βασισμένων στις πληροφορίες («μη-
χειροπιαστά»), στους πελάτες, και την υποστήριξη της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. Η όλη διαδικασία εντούτοις είναι «συναλλακτική». 
Σύμφωνα με το ISO 15944-123, οι υποστηριζόμενες αρχές και 
χαρακτηριστικά του Η-Ε, η η-διαχείριση, οι η-επιχειρησιακές 

                                    
20 J.A. CARTER, DEVELOPING e-COMMERCE SYSTEMS 2002 
21 Frans Suijker, cpb report 2002/03, CPB Netherlands Bureau for Economic 
Policy Analysis, http://www.cpb.nl/eng/cpbreport/2002_3/s3_2.html 
22 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Electronic 
Commerce:Opportnities and Challenges for Government (“The Sacher 
Report,”1977 (http://www.oecd.org/dataoecd/54/25/1893999.pdf) 
23 Information technology - Business Agreement Semantic Descriptive Techniques 
Part 1: Business Operational Aspects of Open-edi for Implementation, ISO/IEC 
15944-1:2002, 
http://isotc.iso.ch/livelink/livelink/fetch/2000/2489/Ittf_Home/PubliclyAvailableSt
andards.htm (FREE AVAILABLE FOR THE PUBLIC) 

http://isotc.iso.ch/livelink/livelink/fetch/2000/2489/Ittf_Home/PubliclyAvailableStandards.htm
http://isotc.iso.ch/livelink/livelink/fetch/2000/2489/Ittf_Home/PubliclyAvailableStandards.htm
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διαδικασίες κ.λ.π. περιλαμβάνουν (1) την ύπαρξη επιχειρησιακών 
συναλλαγών (οικονομικής και μη οικονομικής υφής), (2) τη χρήση 
πληροφοριακής τεχνολογίας (υπολογιστές και επικοινωνίες) και (3) 
την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων που εγκαθιστούν 
δεσμεύσεις μεταξύ των προσώπων.  
 
 

2.2. ELECTRONIC BUSINESS (E-BUSINESS) 
Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό φαίνεται ότι το η-εμπόριο 
περιέχεται στο e-business. Ο όρος e-Business έχει διάφορες έννοιες 
ανάλογα με διάφορους ανθρώπους. Αυτές οι έννοιες ταξινομούνται 
από τις πιο γενικές στις πιο ειδικές. 

• Η IBM χρησιμοποιεί τον όρο παραπέμποντας στην ευρύτερη 
αντίληψη που και ο περισσότερος κόσμος αναφέρεται ως η-
εμπόριο και χρησιμοποιεί το η-εμπόριο για να αναφερθεί σε 
δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν επιχειρηματικές 
συναλλαγές. «e-business είναι η χρήση των τεχνολογιών του 
Internet για να βελτιωθούν και να μεταμορφωθούν 
επιχειρηματικές διαδικασίες κλειδιά»24. 

• Μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τον όρο για να αναφερθούν 
σε εκείνες τις δραστηριότητες του η-εμπορίου που 
περιλαμβάνουν επιχειρηματικές συναλλαγές. Κατά μια 
ευρύτερη έννοια οι e-business αναφέρονται στην διεξαγωγή 
κάθε τύπου επιχειρηματικών διαδικασιών (μεταξύ ενός 
οργανισμού και των πελατών του) μέσω του Ιντερνετ. Αυτό 
τυπικά συμπεριλαμβάνει την εγκατάσταση «εικονικών 
επιχειρηματικών διαδικασιών» ή «ηλεκτρονικά καταστήματα» 
στον παγκόσμιο ιστό WWW. Αν και μερικοί νεοϊδρυθέντες 
οργανισμοί μπορούν να διεξάγουν όλες τις e-business τους 
μέσω του ιντερνετ, άλλοι περισσότερο καθιερωμένοι 
οργανισμοί μπορεί να θεωρούν τις e-business απλώς σαν ένα 
άλλο τρόπο να πλησιάσουν τους πελάτες τους. 

• Μερικοί24 χρησιμοποιούν τον όρο για να αναφερθούν στις 
δραστηριότητες του η-εμπορίου που διεξάγονται αποκλειστικά 
μεταξύ των επιχειρήσεων, πράγμα το οποίο είναι γνωστό σαν 
Β2Β (business to business) η-εμπόριο.       

 
 

2.3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η-ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Τα συστήματα η-εμπορίου εμφανίστηκαν στα 1990. Αυτά τα 
συστήματα εστιάζονται στην ολοκλήρωση των λειτουργιών του 
εμπορίου και των χρηστών και συμπεριλαμβάνουν πολλαπλά 
διακριτά γκρουπ χρηστών, καθένα με το δικό του διακριτό σύνολο 
αναγκών. Τα συστήματα η-εμπορίου διασχίζουν τα όρια των ίδιων 
των οργανισμών αλλά και αυτά μεταξύ των οργανισμών και 

                                    
24 J.CARTER, ”DEVELOPING E-COMMERCECSYSTEMS”, 2002, Σελ.3 
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περιλαμβάνουν πληροφορίες από εξωτερικές πηγές, οι οποίες μπορεί 
να είναι ελεύθερα αποκτήσιμες, μπορεί να είναι με αμοιβή, μπορεί να 
έχουν αγοραστεί η μπορεί να απαιτείται ειδική προσπάθεια για να 
αποκτηθούν. Άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά αυτού του συστήματος 
είναι ότι προσαρμόζεται στις αλλαγές και μέσα στην ανταγωνιστική 
αγορά και στην τεχνολογία γενικότερα, ελευθερώνει τον οργανισμό 
από παραδοσιακούς περιορισμούς συμπεριλαμβανομένων πολλών 
γεωπολιτικών ορίων, αλλάζει την θεμελιώδη φύση των 
επιχειρηματικών διαδικασιών και αναγνωρίζει την πληροφορία σαν 
οικονομικό αγαθό στο οποίο μπορεί να προστεθεί αξία και από το 
οποίο μπορεί να εξαχθεί αξία.25  Το σύστημα η-εμπορίου γενικά 
ολοκληρώνει την Πληροφορική Τεχνολογία (IT) με τις 
επιχειρηματικές διαδικασίες και συχνά είναι οι ίδιες οι επιχειρηματικές 
διαδικασίες. Π.χ. πλήρως ηλεκτρονικές επιχειρήσεις οι οποίες 
αγοράζουν και πωλούν τα προϊόντα τους μέσω το WWW. 
 

2.4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ (Η-ΕΜ). 
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του η-εμπορίου είναι το ότι 
καθιστά δυνατή τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων 
(Business Model). Επιχειρησιακό Μοντέλο γενικά, είναι η μέθοδος 
πραγματοποίησης επιχειρηματικών εργασιών με την οποία μια εταιρία 
μπορεί να δημιουργεί εισόδημα για να διατηρήσει την ύπαρξή της.26 
Κατά μια ευρύτερη ερμηνεία είναι η αφηρημένη έννοια του τι και 
πως μια επιχείρηση παραδίδει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, δείχνοντας 
πως η επιχείρηση δημιουργεί πλούτο.(K. Laudon κ.α., 2002).27  
Το Επιχειρησιακό Μοντέλο επίσης, αναλύει λεπτομερώς που 
τοποθετείται η εταιρία στην αλυσίδα αξίας -που σημαίνει, με ποιες 
δραστηριότητες η εταιρία προσθέτει αξία στο προϊόν ή/και στην 
υπηρεσία που προμηθεύει. Μερικά μοντέλα είναι πολύ απλά, π.χ. η 
Marks & Spencer αγοράζει προϊόντα, τα πουλάει, και παράγει 
κέρδος. Σε αντίθεση ένας τηλεοπτικός σταθμός προμηθεύει 
ελεύθερες εκπομπές στους θεατές του. Η επιβίωση του σταθμού 
εξαρτάται από ένα σύνθετο μοντέλο που συμπεριλαμβάνει 
διαφημιστές και προμηθευτές «περιεχομένου» δηλ. προγραμμάτων. 
Οι δημόσιες πύλες του Ιντερνετ (portals), όπως το Yahoo επίσης 
χρησιμοποιούν ένα σύνθετο επιχειρηματικό μοντέλο. Μια εταιρία 
μπορεί να έχει διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα. Τα επιχειρηματικά 
μοντέλα μπορούν να είναι ένα υποσύνολο ενός επιχειρηματικού 
σχεδίου (Business Plan) ή μιας επιχειρηματικής περίπτωσης 
(Business case). Συνήθως αυτές οι έννοιες είναι συγκεχυμένες. 
Παρόλα αυτά θα πρέπει να διαχωρίζονται. Ένα Business plan ή 
business case μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα business 
models. 

                                    
25 J.CARTER,DEVELOPING E-COMMERCECSYSTEMS 2002 p9 
26 E.Turban κ.α. (2004) E-commerce:A managerial perspective p.11 
27 Laudon κ.α., 2002 



 
Π.Καλαϊτζίδης -MIS Διπλωματική 27 

Τα η-ΕΜ αφορούν τα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία στηρίζονται 
στην τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) και σύμφωνα 
με τους παραπάνω ορισμούς μπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν(E.Turban, 2004) ανάλογα με: 
1) τις υποδομές επικοινωνίας σε: 

i. Η-εμπόριο πάνω σε Ιντερνετ 
ii. η-εμπόριο πάνω σε Value Added Networks28 ή Local Area 

Networks. 29 
2) την φύση των συναλλαγών ή τη σχέση μεταξύ των 
συναλλασσόμενων μερών σε: 

i. Business to business (B2B). Τα συναλλασσόμενα μέρη είναι 
επιχειρήσεις ή άλλοι οργανισμοί. Οι συναλλαγές παράγονται 
ηλεκτρονικά πάνω στα Internet, extranet, intranet ή ιδιωτικά 
δίκτυα. Αυτά τα μοντέλα είναι γνωστά σαν eB2B (electronic 
B2B) ή απλώς B2B. Σήμερα πάνω από το 85% των 
συναλλαγών του η-εμπορίου είναι B2B.30  

ii. Business to Consumer (B2C). Είναι το η-εμπόριο που 
περιλαμβάνει τις συναλλαγές των λιανικών πωλήσεων 
προϊόντων ή υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις σε ατομικούς 
αγοραστές. Ο τυπικός online αγοραστής π.χ. στη Marks & 
Spencer ή στην Amazon είναι ένας καταναλωτής ή ένας 
πελάτης. Ο τύπος αυτός του η-εμπορίου καλείται και e-tailing. 

iii. Business to business to Consumer (B2B2C). Σ’ αυτό το 
μοντέλο του η-εμπορίου μια επιχείρηση προμηθεύει κάποια 
προϊόντα ή υπηρεσίες σε μια επιχείρηση πελάτη. Η επιχείρηση 
πελάτης μπορεί να διατηρεί τους δικούς της πελάτες, οι οποίοι 
μπορεί να είναι οι υπάλληλοί της στους οποίους τα προϊόντα ή 
οι υπηρεσίες προμηθεύονται χωρίς να προστίθεται καμιά αξία 
σε αυτά. Π.χ. μια εταιρία που πληρώνει την AOL για να 
προμηθεύσει τους υπαλλήλους της με πρόσβαση στο Ιντερνετ 
(καλύτερα από το να έχει καθένα υπάλληλο να πληρώνει 
απευθείας στην AOL). Άλλο παράδειγμα είναι εμπορεύματα από 
χονδρέμπορο-σε-λιανοπωλητή-σε-πελάτη. Π.χ. η Quanta’s’ 
Pan Pacific που προμηθεύει υπηρεσίες ταξιδιού όπως 
αεροπορικά εισιτήρια και δωμάτια ξενοδοχείου σε συνεργάτες 
της επιχείρησης τέτοιους όπως τα ταξιδιωτικά πρακτορεία που 
πουλούν τις υπηρεσίες στους πελάτες.  

iv. Consumer to Business (C2B). Αυτό το μοντέλο η-εμπορίου 
περιλαμβάνει άτομα που χρησιμοποιούν το Ιντερνετ για να 
πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες σε οργανισμούς, όπως επίσης 

                                    
28 Δίκτυα τα οποία προσθέτουν υπηρεσίες επικοινωνίας σε υπάρχουσες κοινές 
γραμμές μεταφοράς. 
29 Δραστηριότητες η-εμπορίου πάνω σε τοπικά δίκτυα ή ακόμη και ένα ηλεκτρονικό 
μηχάνημα π.χ. μια μηχανή αυτόματης πώλησης με smart card. 
30 Cunningham M.S. B2B: How to build a profitable E-commerce strategy. 
Cambridge: Perseus Pub., 2001 
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και άτομα που ψάχνουν πωλητές που δίνουν χαμηλές τιμές στα 
προϊόντα ή υπηρεσίες που χρειάζονται. Παράδειγμα η 
Priceline.com31 με το “name-your-own-price” μοντέλο της, 
που είναι στην ουσία ένα μοντέλο πλειστηριασμού. Δηλαδή, η 
εταιρία αποστέλλει στους πωλητές (π.χ. Ξενοδοχεία) τις 
φόρμες αιτημάτων των δυνητικών αγοραστών για διαμονή σε 
φτηνά ξενοδοχεία, οι οποίοι ικανοποιούν τόση εγγυημένη 
ζήτηση όση επιθυμούν σε τιμές και όρους που ζητούνται από 
τους αγοραστές. Εναλλακτικά, ψάχνει στις βάσεις δεδομένων 
της η εταιρία για πωλητές που έχουν χαμηλές τιμές και 
προσπαθούν να συνδυάσουν τις προτεινόμενες λύσεις με τα 
αιτήματα των αγοραστών. Η priceline ζητά από τους πελάτες 
της να εγγυηθούν αποδοχή της προσφοράς αν είναι σε 
χαμηλότερη τιμή από την ζητούμενη δίνοντας ο πελάτης ένα 
αριθμό πιστωτικής κάρτας. 

v. Consumer to Consumer (C2C). Σε αυτό το μοντέλο οι 
καταναλωτές πωλούν απευθείας σε άλλους καταναλωτές. Είναι 
γνωστά πολλά site που έχουν ατομικούς πλειστηριασμούς, 
διαφημίσεις προσωπικών υπηρεσιών και προϊόντων 
(αυτοκίνητα, ιδιοκτησίες κ.α.) 

vi. Peer to peer εφαρμογές. Οι από άκρο σε άκρο πληροφορικές 
και δικτυακές τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
C2C, B2B και B2C εφαρμογές. Αυτές οι τεχνολογίες καθιστούν 
ικανά τους δικτυωμένους από άκρο σε άκρο υπολογιστές να 
επικοινωνούν, να μοιράζονται δεδομένα και να εκτελούν 
διεργασίες απευθείας. Π.χ. σε μια C2C εφαρμογή ο κόσμος 
μπορεί να ανταλλάξει μουσική, video, προγράμματα και άλλα 
ψηφιακά προϊόντα, ηλεκτρονικά.  

vii. Mobile commerce. Οι συναλλαγές και οι δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται μερικώς ή ολικά σε ένα περιβάλλον 
ασύρματης επικοινωνίας αναφέρεται σαν mobile commerce. 

viii. Intrabusiness η-εμπόριο. Αυτή η κατηγορία η-εμπορίου 
περιλαμβάνει όλες τις εσωτερικές οργανωσιακές 
δραστηριότητες που συνδέουν την ανταλλαγή αγαθών, 
υπηρεσιών, ή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων μονάδων 
και των ατόμων σε έναν οργανισμό. Γνωστά είναι τα 
συνεργατικά portals όπου αναφέρονται κάθε είδους 
συνεργασιών μεταξύ των υπαλλήλων μιας επιχείρησης π.χ. 
που πωλούν προϊόντα μεταξύ τους, ανταλλάσσουν σχέδια μιας 
κοινής προσπάθειας κ.λ.π. 

ix. Business to Employees (B2E). Υποσύνολο της προηγούμενης 
κατηγορίας σύμφωνα με την οποία ο οργανισμός παραδίδει 
υπηρεσίες, προϊόντα ή πληροφορία σε άτομα – υπαλλήλους. 
Μια μεγάλη τέτοια κατηγορία είναι οι ασύρματοι υπάλληλοι 
όπως οι αντιπρόσωποι περιοχών. Το η-εμπόριο που υποστηρίζει 

                                    
31 http://www.priceline.com/ 
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τέτοιους υπαλλήλους καλείται Β2ΜΕ (Business to Mobile 
Employees) 

x. Συνεργατικό εμπόριο(collaborative). Όταν άτομα μεμονωμένα 
ή ομάδες ατόμων επικοινωνούν ή συνεργάζονται online, 
μπορούν να ενταχθούν στο συνεργατικό η-εμπόριο. Π.χ. 
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε διαφορετικές τοποθεσίες 
μπορούν να σχεδιάζουν ένα προϊόν μαζί, χρησιμοποιώντας 
διαμοιρασμό οθονών ή μπορούν να προβλέπουν μαζί την 
ζήτηση ενός προϊόντος όπως κάνει η Marks & Spencer με τους 
προμηθευτές της. 

xi. Non Business η-εμπόριο. Αυτό το μοντέλο αναφέρεται στο η-
εμπόριο που κάνουν μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, ακαδημαϊκά 
ιδρύματα, θρησκευτικοί και κοινωνικοί οργανισμοί προκειμένου 
να ελαττώσουν  τα έξοδα ή να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους. 

xii. E-learning. Στην η-μάθηση, η εκπαίδευση ή η κατάρτιση 
προμηθεύονται online. Είναι πρακτική στα εικονικά 
πανεπιστήμια και στους οργανισμούς που καταρτίζουν 
υπαλλήλους (e-training). 

xiii. Exchange to Exchange (E2E). To E2E η-εμπόριο είναι ένας 
επίσημος τύπος η-εμπορίου δημόσιων ηλεκτρονικών αγορών 
πολλών αγοραστών-πωλητών που συνδέονται μεταξύ τους. 
Π.χ. Η Chemconnect.com όπου οι British Petroleum, Dow, 
Chemical, BASF, Hyundai, Sumitomo και πολλές άλλες 
επιχειρήσεις ηγέτες του κλάδου της χημικής και πλαστικής 
βιομηχανίας, πραγματοποιούν συναλλαγές μεταξύ τους 
καθημερινά σε πραγματικό χρόνο. Η Chemconnect προσφέρει 
στα μέλη της ένα εμπορικό κέντρο με τρία μέρη. α) Αγορά για 
αγοραστές, β) αγορά για πωλητές και γ) πλατφόρμα αγοράς 
αγαθών. 

xiv. E-Government. Στο E-Government η-εμπόριο μια κυβερνητική 
οντότητα αγοράζει ή προμηθεύει προϊόντα ή υπηρεσίες ή 
πληροφορίες στις επιχειρήσεις (G2B) ή σε πολίτες ατομικά 
(G2C).  

 
3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ Η-ΕΜ32

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται τρεις όψεις των ταξινομήσεων, όπου 
η κάθε μια παρουσιάζει μια ειδίκευση ή έμφαση σε: 
α) έσοδα και προϊόντα 
β) κύριο δράστη της επιχείρησης, τον ρόλο του και στο δίκτυο της 
γ) μάρκετινγκ 
Η ενδεικτική παρουσίαση των ταξινομήσεων που γίνεται στην 
παρούσα εργασία δεν έχει αντικειμενικό σκοπό να δώσει αναλυτικές 
πληροφορίες ταξινόμησης αλλά πληροφορίες περιεχομένου ώστε να 
καταστεί δυνατή η ένταξη των εξεταζομένων η-ΕΜ των 

                                    
32 A. Osterwalder, S.B.Lagha, Y.Pigneur “An ontology for Developing e-Business 
Models” DSIage 2002 
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Ταχυδρομείων κατά πιο σαφή τρόπο. Έτσι θεωρείται ως πιο 
κατατοπιστική μια αναλυτική ταξινόμηση με έμφαση στα έσοδα και 
προϊόντα, όπως αυτή του M. Rappa παρόλο που δεν παρέχουν μια 
εξήγηση του τι στοιχεία ένα τέτοιο μοντέλο περιέχει, και του 
P.Timmers που εμπεριέχουν την αρχιτεκτονική του προϊόντος και τη 
ροή πληροφοριών και υπηρεσιών και την περιγραφή των 
συντελεστών της επιχείρησης και των ρόλων τους. (Α.Osterwalder 
κ.α., 2002). Σε κάθε ταξινόμηση μπορεί κανείς να βρει τα αντίστοιχα 
μιας άλλης με μόνη διαφορά την ειδίκευση στους παράγοντες που 
αναφέραμε παραπάνω. Στο παράρτημα Α υπάρχει σχετικός πίνακας 
όλων των ταξινομήσεων. 
  

3.1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ MICHAEL RAPPA  
Μια διαφορετική αλλά κλασική και διαφωτιστική ταξινόμηση για τα 
ερευνούμενα μοντέλα η-εμπορίου των Ταχυδρομείων είναι αυτή του 
Μ. Rappa33. Τα βασικά μοντέλα που έχουν παρατηρηθεί αλλά δεν 
είναι τα τελευταία ή τα καθοριστικά είναι: 
 

3.1.1. Μεσιτικό (Brokerage).  
Οι μεσίτες είναι δημιουργοί των αγορών. Φέρνουν σε επαφή τους 
αγοραστές με τους πωλητές και διευκολύνουν τις συναλλαγές. Οι 
μεσίτες παίζουν ρόλο στις Β2Β, B2C ή C2C αγορές. Συνήθως ο 
μεσίτης χρεώνει μια αμοιβή ή προμήθεια για κάθε συναλλαγή που 
καταφέρνει. Ο τύπος της αμοιβής μπορεί να ποικίλει. Σε αυτά τα 
μοντέλα μπορούν να καταταχτούν και τα ταχυδρομεία με βάση τον 
κύριο ρόλο που επιτελούν. Τα μεσιτικά μοντέλα περιλαμβάνουν:  
Αγοραστική Συναλλαγή (Marketplace Exchange) – προσφέρει 
πλήρους εμβέλειας υπηρεσίες καλύπτοντας την διαδικασία της 
συναλλαγής, από την εκτίμηση της αγοράς, στη διαπραγμάτευση και 
στην εκπλήρωση της. Οι συναλλαγές λειτουργούν ανεξάρτητα ή 
υποστηρίζονται από μια βιομηχανική διεθνή συνεργασία 
(consortium). [Orbitz, ChemConnect] 
Εκπλήρωση Αγοράς/ Πώλησης (Buy/Sell Fulfillment)—παίρνει 
τις παραγγελίες του πελάτη για να αγοράσει ή να πουλήσει ένα 
προϊόν ή μια υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων κάποιων όρων όπως 
τιμή και παράδοση.[CarsDirect, Respond.com] 
Σύστημα Συλλογής Ζήτησης (Demand Collection System) – το 
κατοχυρωμένο με πατέντα "name-your-price" (C2B) μοντέλο όπου 
πρωτοπορεί η Priceline.com. Ο πιθανός αγοραστής κάνει μια τελική 
(δεσμευτική) προσφορά τιμής για ένα εξειδικευμένο αγαθό ή 
υπηρεσία και ο μεσίτης διευθετεί την εκπλήρωση της 
παραγγελίας.[Priceline.com] 
Μεσίτης Πλειστηριασμού (Auction Broker) – παράγει 
πλειστηριασμούς για τους πωλητές (άτομα ή εμπόρους). Ο μεσίτης 

                                    
33 http://digitalenterprise.org/models/models.html M. Rappa, “Managing the 
digital enterprise”, 1999. UPDATE 2004 

http://digitalenterprise.org/models/models.html
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χρεώνει στον πωλητή μια αμοιβή ενταγμένη σε λίστα εκ των 
προτέρων ή προμήθεια με την αξία της συναλλαγής.  Οι 
πλειστηριασμοί ποικίλουν ευρέως σε όρους προσφοράς και κανόνες 
δέσμευσης. [eBay] 
Μεσίτης Συναλλαγής (Transaction Broker) – παρέχει ένα 
μηχανισμό πληρωμής από ένα τρίτο μέρος για τους αγοραστές και 
τους πωλητές προκειμένου να τακτοποιηθεί μια συναλλαγή.[PayPal, 
Escrow.com]. 
Διανομέας (Distributor) – είναι μια λειτουργία έρευνας σε 
κατάλογο προϊόντων η οποία συνδέει ένα μεγάλο αριθμό 
κατασκευαστών  αυτών των προϊόντων με μεγάλο όγκο αγοραστών 
λιανικής. Ο μεσίτης διευκολύνει τις επιχειρησιακές συναλλαγές 
μεταξύ των εξουσιοδοτημένων διανομέων (που έχουν franchising) 
και τους εμπορικούς τους συνεργάτες. Βασικά οι η-διανομείς 
συγκεντρώνουν τους καταλόγους η τις πληροφορίες των προϊόντων 
από πολλούς προμηθευτές, μερικές φορές χιλιάδες προμηθευτές, σε 
ένα μέρος- το Web site του μεσάζοντα. Στο παρελθόν αυτοί οι 
μεσάζοντες δούλευαν με καταλόγους από χαρτί. Όπως τα Ελληνικά 
Ταχυδρομεία με το info Post, press Post (αποστολή καταλόγων, 
εφημερίδες-περιοδικά μη επιδοτούμενα από το υπουργείο). Οι 
κατάλογοι του info Post δεν παράγονται απλώς διαχειρίζονται από τα 
ΕΛ.ΤΑ.  
Πράκτορας Αναζήτησης (Search Agent) – ένα πρόγραμμα 
υπολογιστών «πράκτορας» ή «ρομπότ» που χρησιμοποιείται για να 
αναζητήσει εξαντλητικά την τιμή και την διαθεσιμότητα ενός 
εξειδικευμένου προϊόντος ή μια υπηρεσίας του αγοραστή ή να ψάξει 
σκληρά να βρει πληροφορίες. [MySimon, DealTime] 
Εικονικός τόπος αγοράς (Virtual Marketplace) – ή εικονικό 
εμπορικό κέντρο, μια φιλοξενούμενη υπηρεσία για online εμπόρους 
όπου είναι εγκατεστημένες οι επιβαρύνσεις, μηνιαίες λίστες, ή/και 
αμοιβές συναλλαγής. Μπορεί επίσης να προμηθεύει 
αυτοματοποιημένες υπηρεσίες συναλλαγής και σχέσεων μάρκετινγκ. 
[zShops and Merchant Services at Amazon.com] 
 

3.1.2. Διαφημιστικό (Advertising). 
Το διαφημιστικό μοντέλο του παγκόσμιου ιστού (Web) είναι μια 
επέκταση του παραδοσιακού μοντέλου των ραδιοφωνικών 
εκπομπών. Το μέσο εκπομπής, σε αυτή τη περίπτωση το WEB 
παρέχει προγράμματα (συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα δωρεάν) και 
υπηρεσίες (όπως email, chat, forums) μαζί με διαφημιστικά 
μηνύματα με τη μορφή επιπρόσθετων διαφημιστικών πλαισίων 
Banner34.  Τα επιπρόσθετα διαφημιστικά πλαίσια μπορεί να είναι η 
κύρια και μόνη πηγή εισοδήματος για το σταθμό. Ο σταθμός μπορεί 
να είναι ο ίδιος δημιουργός προγραμμάτων ή διανομέας 
προγραμμάτων που δημιουργούνται κάπου αλλού. Το διαφημιστικό 
                                    
34 τα Banners είναι διαφημιστικά πλαίσια σε μια ιστοσελίδα. 



μοντέλο αποδίδει μόνο όταν ο όγκος των θεατών είναι μεγάλος ή 
υψηλής εξειδίκευσης.  
Πύλη (Portal) – συνήθως μια μηχανή αναζήτησης η οποία μπορεί 
να περιλαμβάνει ποικίλα περιεχόμενα ή υπηρεσίες. Ένας μεγάλος 
όγκος κίνησης χρηστών καθιστά κερδοφόρα τη διαφήμιση και 
επιτρέπει επιπλέον διαφοροποίηση των υπηρεσιών του site. Μια 
προσωποποιημένη πύλη απαιτεί διεπαφή (interface) προσαρμοσμένη 
στις απαιτήσεις του πελάτη και του περιεχομένου στο χρήστη. Ένα 
«εξειδικευμένο» portal καλλιεργεί μια καλά καθορισμένη δημογραφία 
του χρήστη. [Yahoo!]. Πιο συγκεκριμένα το «εξειδικευμένο» portal» 
είναι μια διεύθυνση (directory) ή μια μηχανή αναζήτησης35 ενός 
συγκεκριμένου αντικειμένου όπως η πόλη, μια γεωγραφική περιοχή, 
μιας τηλεοπτικής παράστασης, εύρεσης εργασίας, κλπ. Κλασσικό 
παράδειγμα οι μηχανές αναζήτησης του Google ή Yahoo? Μια άλλη 
εκδοχή του «εξειδικευμένου» portal είναι το vortal (vertical portal) 
δηλ. καθετοποιημένο portal ενός βιομηχανικού κλάδου ή μιας 
ειδικευμένης αγοράς ή μιας ειδικής ομάδας, πάνω στο ιντερνετ. Μια 
γραμματική έκθλιψη του «vertical portal» το vortal αναφέρεται σε 
ένα Web site το οποίο συγκεντρώνει ανόμοιο περιεχόμενο και 
υπηρεσίες που ενδιαφέρουν ένα συγκεκριμένο κλάδο βιομηχανίας 
και τα κάνει διαθέσιμα στα μέλη της κλάδου. 

 
Σχήμα 9. Καθετοποιημένη Πύλη (Vertical Portal)  

 
 

Πηγή: Kawin™ Vortalbuilding.com35 
 
 

Ενώ δηλαδή ένα portal ελκύει ένα μεγάλο αριθμό "netizens" 
(Internet citizens, ιντερνετ πολίτες) προσφέροντας μιας μεγάλης 
κλίμακας περιεχόμενα και διασυνδέσεις (links) σε άλλα sites όπως το 
Yahoo! ή AOL, τα Vortals εστιάζονται σε περιορισμένο πεδίο και 
απευθύνονται σε ένα ειδικό βιομηχανικό κλάδο, θέμα, ή είναι 
εξειδικευμένου ενδιαφέροντος. Το κοινό ή οι συμμετέχοντες μπορεί 
να είναι μικρότερο, αλλά έχουν κατέχουν πολύ υψηλότερο 
ενδιαφέρον και έχουν πολύ υψηλότερες στοχεύσεις. Η αντίληψη της  
καθετοποιημένης πύλης βασίζεται πάνω στη συλλογιστική 
διασύνδεσης πελατών και πωλητών μαζί μέσα σε ένα εστιασμένο 
περιβάλλον. Αυτό το περιβάλλον παρέχει πληροφορίες και 

                                    
35 http://groups.yahoo.com/group/nicheportals 
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χαρακτηριστικά, που ενθαρρύνουν τα μέλη να παραμείνουν μέσα στα 
όρια της καθετοποιημένης πύλης. Τα vortal θα μπορούσαν να 
ειδωθούν σαν B2B ή B2C κοινότητες.36  
Ταξινομητές (Classifieds) – Λίστες τεμαχίων αντικειμένων για 
πώληση ή ζητουμένων για αγορά. Οι αμοιβές αυτών των λιστών είναι 
κοινές αλλά μπορούν να υπάρχουν επίσης και αμοιβές μέλους.  
[Monster.com, που προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης ανά χώρα, 
Match.com, η υπηρεσία των ενηλίκων (ανά φύλλο, ηλικία κλπ) να 
συναντούν ο ένας τον άλλο online] 
Καταχώρηση Χρήστη (User Registration) – δικτυακοί τόποι 
βασισμένοι στα περιεχόμενα που είναι ελεύθεροι στην πρόσβαση 
αλλά απαιτούν εγγραφή και καταχώρηση χρήστη και παρέχουν 
δημογραφικά δεδομένα. Η καταχώρηση επιτρέπει ανίχνευση των 
συνηθειών περιήγησης του χρήστη μεταξύ των συνόδων37 (inter-
session) και μ’ αυτό τον τρόπο  δημιουργεί δεδομένα δυναμικής 
αξίας σε στοχευμένες διαφημιστικές εκστρατείες. [NYTimes Digital] 
Τοποθέτηση βασισμένης στην άντληση πληροφοριών 
Πληρωμής (Query-based Paid Placement) – πουλάει 
καθορισμένης τοποθέτησης ή διαφήμισης δημοφιλείς συνδέσεις σε 
sites (π.χ. υποστηριγμένες συνδέσεις) οροθετημένες  με 
συγκεκριμένους όρους αναζήτησης σε μια υποβολή ερωτήματος του 
χρήστη. Τέτοιο είναι το μοντέλο «πληρωμή για εκπλήρωση “pay-for 
performance"» που είναι σήμα κατατεθέν της Overture. Πιο 
συγκεκριμένα οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την αναζήτηση Overture 
που βρίσκεται στο site της εταιρίας. Οι υπηρεσίες αναζήτησης 
καθιστούν ικανό τον πελάτη να ψάξει στο World Wide Web για κάθε 
τι που τον ενδιαφέρει π.χ. από ψάρεμα, ιατρική έρευνα μέχρι 
ψηφιακές κάμερες. Μπορεί επίσης η εταιρία να προμηθεύσει τον 
πελάτη με λίστες διαφημιστών της Overture (όπως επίσης και λίστες 
αναζήτησης που παρέχονται στην εταιρία από ένα τρίτο μέρος 
προκειμένου να συμπληρωθούν οι λίστες των διαφημιστών, που 
βοηθάν να βρεθεί αυτό που αναζητείται από τον πελάτη. Οι 
υπηρεσίες αυτές λειτουργούν σαν σύστημα ή τοποθεσία σύστασης 
του πελάτη σε αγοραστές και πωλητές αγαθών και υπηρεσιών και 
προμηθευτές πληροφοριών. Η  Overture χρησιμοποιεί λογικές 
προσπάθειες για να επιβεβαιώσει την διαθεσιμότητα της πληροφορίας 
και του περιεχόμενου, συμπεριλαμβανόμενων και των συνδέσμων 
που καθιστά διαθέσιμους δια μέσω των υπηρεσιών της. Ωστόσο οι 
υπηρεσίες συνθέτονται από περιεχόμενα που δεν προσφέρονται από 
την Overture. Η εταιρία δεν ελέγχει τα περιεχόμενα και δεν φέρει 
καμιά ευθύνη για την συμπεριφορά των διαφημιστών ούτε μπορεί να 
εγγυηθεί τιμές κ.λ.π. [Google, Overture] 

                                    
36 http://www.vortalbuilding.com/whatvortal.html 
37 session είναι η φάση σύνδεσης χρήστη και ενός web site που φιλοξενείtai από 
έναν Web server και περιλαμβάνει διαδικασίες άμεσης ανταλλαγής πληροφοριών 
χρήστη-site (web-server). 
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Συναφής διαφήμιση (Contextual Advertising) – εταιρίες 
ανάπτυξης ελεύθερου λογισμικού οι οποίες προσθέτουν στα πακέτα 
που προσφέρουν ειδικά επιπρόσθετα προγράμματα (addware). Για 
παράδειγμα μια επέκταση φυλλομετρητή (browser extension) που 
αυτοματοποιεί την αυθεντικότητα μιας φόρμας και των στοιχείων 
που περιέχει. Επίσης παραδίδει διαφημιστικούς συνδέσμους 
αναδυόμενα στοιχεία κατά τη διάρκεια που ο χρήστης σερφάρει στο 
web. Οι συναφείς διαφημιστές μπορούν να πωλούν διαφημίσεις 
στοχευμένα με βάση τη συμπεριφορά των ατόμων κατά το 
σερφάρισμα. [Gator, WhenU, eZula] 
Στοχευμένου-περιεχομένου διαφήμιση (Content-Targeted 
Advertising) – εδώ πρωτοπόρα είναι η Google, που επεκτείνει την 
ακρίβεια της διαφημιστικής αναζήτησης στο υπόλοιπο του ιστού. Η 
Google προσδιορίζει την ταυτότητα του μηνύματος μια σελίδας του 
ιστού και μετά αυτόματα παραδίδει σχετικά ειδικά διαφημιστικά 
επιπρόσθετα αρχεία γνωστά σαν ads, όταν ο χρήστης επισκέπτεται 
την σελίδα [Google, Sprinks(ContentSprinks)] 
Εισαγωγή Εμπορικών Μηνυμάτων (Intromercials) – σαν 
κινούμενα σχέδια πλήρους οθόνης επιπρόσθετα αρχεία που 
εμφανίζονται με την είσοδο σε ένα site πριν ο χρήστης να φθάσει 
στα περιεχόμενα που θέλει. [CBS MarketWatch]."Η Sun συνεχώς 
εστιάζεται στην παράδοση της καλύτερης πληροφορίας στην σωστή 
τοποθεσία κατά το τον πιο αναγκαστικό τρόπο", είπε ο Scott 
Anderson, διευθυντής eMarketing, της Sun Microsystems. 
"Συμμετέχοντας στο μοίρασμα του πνεύματος νεωτερισμού, η 
εισαγωγή εμπορικού μηνύματος (intromercial) είναι ακόμη ένα άλλο 
παράδειγμα του πώς η Sun και η CNET συνεχίζουν να δουλεύουν 
μαζί για είναι πρωτοπόροι στα online μέσα (media)."38

 
Διαδραστική Εισαγωγή Εμπορικών μηνυμάτων Ultramercials – 
διαδραστική εισαγωγή επιπρόσθετων αρχείων (ads) online που 
απαιτούν από τον χρήστη να ανταποκριθεί περιοδικά σε κάποιες 
ερωτήσεις ώστε να περάσει με κόπο ανάμεσα από διαφημιστικά ή 
ενημερωτικά μηνύματα πριν να φθάσει στα επιθυμητά περιεχόμενα. 
[Salon in cooperation with Mercedes-Benz]. Η USA Today αναφέρει 
την τακτική που ακολουθεί η Salon για την αύξηση εισοδήματος 
σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται στους χρήστες να δουν τα πρώτα 
περιεχόμενα του site δωρεάν μετά την παρακολούθηση ενός 
υποχρεωτικού ultramercial. Τα διαδραστικά εισαγωγικά εμπορικά 
μηνύματα (Ultramercials) είναι πλήρους οθόνης. Τα διαδραστικά 
επιπρόσθετα αρχεία-προγράμματα απαιτούν από τον χρήστη να 

                                    
38 CNET Networks CNET Networks, Inc. (www.cnetnetworks.com) is a premier 
global interactive content company that informs, entertains, and connects large, 
engaged audiences with content in the personal technology, games and 
entertainment, and business technology categories. http://phx.corporate-
ir.net/phoenix.zhtml?c=67325&p=irol-newsArticle&ID=426138&highlight= 

http://www.usatoday.com/tech/webguide/internetlife/notablesites/2002-11-19-salon-ads_x.htm
http://www.cnetnetworks.com/
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πατήσει κάποια κλικ ανάμεσα από τέσσερα διαφορετικά πλαίσια. Από 
τη στιγμή που ο χρήστης θα συμπληρώσει τα επιπρόσθετα αρχεία-
προγράμματα (ads) θα αποκτήσει μη περιορισμένη πρόσβαση για 12 
ώρες. Το ultramercial σχήμα εννοείται ότι συμπληρώνει τις 
διάστικτες συνδρομητικές πωλήσεις της Salon's. Μόνο 45,000 
άνθρωποι έχουν υπογράψει να πληρώσουν μεταξύ $18.50 και $30 
για απεριόριστη πρόσβαση στα βασικά περιεχόμενα της Salon, που 
περιλαμβάνουν αποκλειστικά άρθρα και στήλες, ακουστικά βιβλία 
που κατεβαίνουν από το δίκτυο και MP3, και ακόμη συλλογές από 
φωτογραφίες γυμνών (καλλιτεχνικές φυσικά). Η USA Today 
αναφέρει ότι τα βασικά περιεχόμενα της Salon αποτελούν το 20% 
του site προς το παρόν. Τα υπόλοιπα είναι δωρεάν 39

 
3.1.3. Μεσάζων πληροφοριών-(Infomediary). 

Τα δεδομένα σχετικά με τους πελάτες και τις καταναλωτικές τους 
συνήθειές είναι πολύτιμα, ειδικά όταν αυτές οι πληροφορίες 
αναλύονται προσεκτικά και χρησιμοποιούνται σε στοχευμένες 
διαφημιστικές εκστρατείες. Ανεξάρτητα συγκεντρωμένα δεδομένα 
σχετικά με τους παραγωγούς και τα προϊόντα τους είναι χρήσιμα 
στους καταναλωτές όταν μελετούν μια αγορά. Μερικές εταιρίες 
λειτουργούν σαν μεσάζοντες πληροφοριών (information 
intermediaries) βοηθώντας τους αγοραστές και/η τους πωλητές να 
καταλάβουν μια δεδομένη αγορά προϊόντων.  
Διαφημιστικά δίκτυα (Advertising Networks) – 
τροφοδοτούμενα διαφημιστικά πλαίσια ιστοσελίδας (banner ads) σε 
ένα δίκτυο από δικτυακούς τόπους μελών, που με αυτό τον τρόπο 
καθιστούν ικανούς τους διαφημιστές να αναπτύξουν μεγάλες 
καμπάνιες μάρκετινγκ. Τα διαφημιστικά δίκτυα συλλέγουν δεδομένα 
σχετικά με τους χρήστες του παγκόσμιου ιστού τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της αποτελεσματικότητας του 
μάρκετινγκ. [DoubleClick] 
Υπηρεσίες Μέτρησης Ακροατηρίου (Audience Measurement 
Services) – Πρακτορεία έρευνας αγοράς online ακροατηρίου. 
[Nielsen/Netratings] 
Μάρκετινγκ κινήτρου (Incentive Marketing) – πρόγραμμα 
καταναλωτικής πίστης το οποίο παρέχει κίνητρα στους πελάτες 
τέτοια όπως πόντους  αλλαγής προς το καλλίτερο ή κουπόνια για την 
εκπλήρωση αγορών από συνεργαζόμενους λιανοπωλητές. Τα 
δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με τους χρήστες πωλούνται για 
στοχευμένη διαφήμιση. [Coolsavings, MyPoints, Greenpoints]. Στα 
ΕΛ.ΤΑ. υπάρχει το Family Post που ανήκει στην κατηγορία 

                                    
39 Talkback: Are You Ready For 'Ultramercials?' written by Dave Roos on 
Wednesday, November 20, 2002 
http://www.g4techtv.com/screensavers/features/40885/Talkback_Are_You_Read
y_For_Ultramercials.html 
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Μάρκετινγκ ταχυδρομείο (Direct Marketing) και έχει να κάνει με 
ειδικά διαφημιστικά έντυπα που περιέχουν εκπτωτικά κουπόνια. 
Μεταδιαμεσολάβηση (Metamediary) – διευκολύνει τις 
συναλλαγές μεταξύ αγοραστή και πωλητών με την παροχή 
περιεκτικών πληροφοριών και συμπληρωματικών υπηρεσιών  χωρίς 
να μπλέκεται στην πραγματοποιούμενη συναλλαγή των αγαθών ή 
των υπηρεσιών μεταξύ των μερών. [Edmunds] 
 

3.1.4. Μεγαλέμπορου (Merchant). 
Χονδρέμποροι και λιανοπωλητές αγαθών και υπηρεσιών. Οι πωλήσεις 
μπορούν να βασίζονται σε καταλόγους τιμών ή δια μέσου 
πλειστηριασμών.  
Εικονικός Μεγαλέμπορος (Virtual Merchant) –ή e-tailer, είναι 
ένας έμπορος λιανικής που λειτουργεί μοναχικά πάνω στο web. 
[Amazon.com] 
Μεγαλέμπορος Καταλόγου (Catalog Merchant) – επιχειρήσεις 
παραγγελίας με ταχυδρομείο με ένα κατάλογο βασισμένο στο web. 
Συνδυάζει ταχυδρομική, τηλεφωνική και online πραγματοποίηση 
παραγγελιών.  [Lands'End] 
Click and Mortar – παραδοσιακό brick-and-mortar ίδρυμα λιανικής 
με κατάστημα που έχει πρόσοψη στο web. [Barnes & Noble] 
Ψηφιακός Πωλητής (Bit Vendor) – ένας μεγαλέμπορος που 
κλείνει συμφωνίες αποκλειστικά για ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες 
και στην πιο καθαρή του μορφή διεξάγει και τις πωλήσεις και τις 
διανομές του πάνω από το web. [Apple iTunes Music Store] 
 

3.1.5. Κατασκευαστής (Manufacturer). 
Το μοντέλο κατασκευαστή ή "direct model", είναι δηλωτικό της 
ισχύος του web να επιτρέπει σε ένα κατασκευαστή (π.χ. μια εταιρία η 
οποία δημιουργεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία) να φθάνει στους 
αγοραστές απευθείας και έτσι να συμπιέζει το κανάλι διανομής. Το 
μοντέλο κατασκευαστή μπορεί να βασίζεται στην  
αποτελεσματικότητα, στη βελτιωμένη υπηρεσία προς τον πελάτη, και 
σε μια καλλίτερη κατανόηση των προτιμήσεων του πελάτη. [Dell 
Computer] 
Αγορά (Purchase) – η πώληση ενός προϊόντος στην οποία το 
δικαίωμα κυριότητας μεταφέρεται στον αγοραστή.  
Ενοικιαζόμενα μέσα (Lease) – σε μια συναλλαγή με αμοιβή 
ενοικίου, ο αγοραστής δέχεται το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το 
προϊόν υπό συμφωνία «όρων χρήσης». Το προϊόν επιστρέφεται στον 
πωλητή με την λήξη της ενοικίασης ή με την εκπλήρωση των όρων 
συμφωνίας ενοικίασης. Ένας τύπος συμφωνίας μπορεί να 
περιλαμβάνει το δικαίωμα αγοράς με την λήξη της ενοικίασης. 
Έγκριση Άδειας (License) – η πώληση του προϊόντος η οποία 
περιλαμβάνει μόνο τη μεταφορά δικαιώματος χρήσης στον 
αγοραστή, σε συμφωνία με τους «όρους χρήσης». Δικαιώματα 
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κυριότητας παραμένουν με τον κατασκευαστή (π.χ., με την έγκριση 
αδειών του software). 
Περιεχόμενο Ολοκληρωμένου Εμπορικού Σήματος (Brand 
Integrated Content) – σε αντίθεση με την προσέγγιση των 
υποστηριγμένων από σπόνσορες περιεχομένου (π.χ., του 
διαφημιστικού μοντέλου), το περιεχόμενο ολοκληρωμένου 
εμπορικού σήματος δημιουργείται από τον ίδιο τον κατασκευαστή για 
την ανεξάρτητη βάση πλασαρίσματος του προϊόντος. [bmwfilms]. 
 

3.1.6. Σύνδεσης Μέλους (Affiliate). 
Σε αντίθεση με το γενικευμένο portal, το οποίο επιχειρεί να οδηγήσει 
ένα μεγάλο όγκο διακίνησης σε ένα site, το μοντέλο σύνδεσης 
μέλους, παρέχει ευκαιρίες αγοράς οπουδήποτε μπορεί να σερφάρει ο 
κόσμος. Αυτό το πετυχαίνει προσφέροντας οικονομικά κίνητρα (υπό 
τη μορφή ποσοστού εσόδων) σε συνδεδεμένα στενά συνεργαζόμενα 
sites. Τα συνδεμένα μέλη παρέχουν πόντους-αγοράς στον 
μεγαλέμπορο για τα κλικ που πραγματοποίησαν και τις σχετικές web 
περιηγήσεις που συνεπάγονται. Είναι ένα «πληρώνω για λειτουργία» 
(pay-for-performance) μοντέλο – Αν ένα συνδεμένο μέλος δεν 
δημιουργεί πωλήσεις, δεν αντιπροσωπεύει κανένα κόστος για τον 
μεγαλέμπορο. Το μοντέλο σύνδεση μέλους είναι συμφυές και καλά 
ταιριασμένο στο web, πράγμα που εξηγεί και την δημοτικότητα του. 
Υπάρχουν διάφορες μορφές συμπεριλαμβανομένης και της 
ανταλλαγής διαφημιστικών πλαισίων (banners) σε ένα site, πληρωμή 
για κάθε κλικ και προγράμματα καταμερισμού εσόδων. [Barnes & 
Noble,Amazon.com] 
Ανταλλαγή Διαφημιστικών Πλαισίων (Banner Exchange) – 
ανταλλάσσει τοποθετήσεις διαφημιστικών πλαισίων μεταξύ ενός 
δικτύου συνδεδεμένων στενά δικτυακών τόπων (sites). 
Πληρωμή για κάθε κλικ (Pay-per-click) -- site το οποίο 
πληρώνει τα συνδεδεμένα μέλη για ένα περιηγητικό-κλικ του 
χρήστη. 
Καταμερισμός Εσόδων (Revenue Sharing) – προσφέρει ένα επί 
τοις εκατό ποσοστό επί των πωλήσεων σαν προμήθεια βασισμένη σε 
ένα περιηγητικό-κλικ του χρήστη που έχει σαν επακόλουθο την 
αγορά ενός προϊόντος από τον χρήστη.  
 

3.1.7. Μοντέλο κοινότητας (Community). 
Η βιωσιμότητα του μοντέλου κοινότητας βασίζεται στην 
καταναλωτική πίστη (πελάτη).  Οι χρήστες έχουν μια μεγάλη 
επένδυση και σε χρόνο και σε συναίσθημα. Τα έσοδα μπορούν να 
βασιστούν στις πωλήσεις συμπληρωματικών προϊόντων και 
υπηρεσιών ή στις εθελούσιες συνεισφορές.  
Ανοικτής Πηγής Πρόγραμμα (Open Source) -- software που 
αναπτύσσεται εθελοντικά από μια γενική προγραμματιστών που 
διαμοιράζονται κώδικα ανοικτά. Αντίθετα με τον κώδικα με άδεια 
χρήσης έναντι αμοιβής, το πρόγραμμα ανοικτής πηγής βασίζεται στο 
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εισόδημα που δημιουργείται από σχετικές υπηρεσίες όπως η 
ολοκλήρωση συστημάτων, υποστήριξη προϊόντος, διδακτικό υλικό 
και τεκμηρίωση [Red Hat]. 
Δημόσια Ραδιοτηλεοπτική Εκπομπή (Public Broadcasting) – 
μοντέλο χρήστη-συντελεστή που χρησιμοποιείται από μη 
κερδοσκοπική ράδιο τηλεοπτική εκπομπή που επεκτείνεται και στο 
web. Το μοντέλο βασίζεται στη δημιουργία μιας κοινότητας χρηστών 
που υποστηρίζουν το site μέσω εθελοντικών δωρεών. [The Classical 
Station  (WCPE.org)] 
Δίκτυα Γνώσης (Knowledge Networks) – δικτυακοί τόποι 
συζήτησης που παρέχουν μια πηγή πληροφοριών βασισμένων στο 
διαμοιρασμό εμπειρίας μεταξύ των επαγγελματιών.[AllExperts] 
 

3.1.8. Συνδρομητικό (Subscription). 
Οι χρήστες χρεώνονται με μια περιοδική-ανά ημέρα, ανά μήνα ή ανά 
έτος—προμήθεια για να εγγραφούν σε μια υπηρεσία. Δεν είναι 
σπάνιο για τα sites να συνδυάζουν ελεύθερο περιεχόμενο με 
«πολύτιμο» περιεχόμενο (π.χ. συνδρομητής-μέλη μόνο). Οι αμοιβές 
της συνδρομής είναι αθεράπευτα άσχετες από τις πραγματικές τιμές 
χρήσης. Τα μοντέλα συνδρομής και διαφήμισης συνδυάζονται μεταξύ 
τους πολύ συχνά. 
Υπηρεσίες Περιεχομένου (Content Services) – παρέχει κείμενο, 
ακουστικό ή βίντεο περιεχόμενο στους χρήστες οι οποίοι γίνονται 
συνδρομητές έναντι μιας αμοιβής ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση 
στην υπηρεσία. [Listen.com,Netflix] 
Δικτυακές Υπηρεσίες Πρόσωπο-με-πρόσωπο. (Person-to-
Person Networking Services) – είναι κανάλια διανομής 
πληροφοριών που υποβάλλονται από τον χρήστη όπως οι 
αναζητήσεις ατόμων από πρώην συμμαθητές. [Classmates] 
Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης (Trust Services) – έρχονται με τη 
μορφή συνεταιρισμού μελών τα οποία παραμένουν πιστά σε ένα 
σαφή κώδικα επικοινωνίας και στον οποίο τα μέλη πληρώνουν μια 
τιμή εγγραφής. [Truste] 
Πάροχοι Υπηρεσιών Ιντερνετ (Internet Services Providers) – 
προσφέρουν δικτυακή συνδεσιμότητα και σχετικές υπηρεσίες με μια 
μηνιαία εγγραφή. [Otenet, America Online] 
 

3.1.9. Γενικής Χρηστικότητας (Utility). 
Το μοντέλο γενικής χρηστικότητας ή "on-demand" (σε εκάστη 
ζήτηση) βασίζεται  στη καταμετρημένη χρήση, η σε μια "pay as you 
go" (πλήρωσε καθώς φεύγεις) προσέγγιση. Διαφορετικά από τις 
υπηρεσίες συνδρομής, οι κατόπιν καταμέτρησης υπηρεσίες 
βασίζονται σε πραγματικές τιμές χρήσης. Παραδοσιακά η 
καταμέτρηση χρησιμοποιούνταν για ουσιώδεις υπηρεσίες (π.χ. 
ηλεκτρισμός, ύδρευση, τηλέφωνο). Οι πάροχοι υπηρεσιών ιντερνετ 
(ISPs) σε μερικά μέρη του κόσμου λειτουργούν σαν γενικής 
χρηστικότητας πάροχοι χρεώνοντας τους πελάτες με τα λεπτά της 
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ώρας, αντίθετα με το μοντέλο συνδρομής που είναι κοινό στις 
Ενωμένες Πολιτείες. [IBM] 
Καταμετρημένη Χρήση (Metered Usage) – μετρά και χρεώνει 
τους χρήστες βασισμένο σε πραγματική χρήση μιας υπηρεσίας. 
Καταμετρημένες Συνδρομές (Metered Subscriptions) – 
επιτρέπει στους συνδρομητές να αγοράσουν πρόσβαση σε 
περιεχόμενα με καταμετρημένες αναλογίες (π.χ. πόσες σελίδες έχουν 
επισκεφθεί) [Slashdot]. 
 



3.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ PAUL TIMMERS 
Στον πίνακα 7 φαίνεται η ταξινόμηση των η-ΕΜ κατά Timmers. 
Βασικό στοιχείο αυτής της ταξινόμησης είναι η ροή πληροφοριών και 
υπηρεσιών καθώς και η αρχιτεκτονική προϊόντος. Η ταξινόμηση αυτή 
χαρακτηρίζει και το βαθμό καινοτομίας και λειτουργικής 
ολοκλήρωσης της επιχείρησης. Στον πίνακα καταγράφονται ως 
παραδείγματα μοντέλων η-εμπορίου διεθνείς επιχειρήσεις.  

Μοντέλα Η-εμπορίου 

 Πίνακας 7. Ταξινόμηση η-ΕΜ κατά Timmers40

Χαρακτηριστικά 
Παραδείγματα 
Εταιριών 

Η-Καταστήματα 

Πληροφόρηση, πώληση και 
διανομή των προϊόντων και 
των υπηρεσιών μιας εταιρίας 
(επίσης λειτουργεί στις 
παραδοσιακές αγορές)  

Archambault, 
Renault Bray 

Η-προμήθειες 

Ένας δικτυακός τόπος (site) 
προσφοράς και προμήθειας 
αγαθών και υπηρεσιών όπου το 
έσοδα προέρχονται  κυρίως 
από μείωση κόστους   

Jal, Air Canada, 
Jobboom, Commerce 
electronique Banque 
nationale 
(www.ecombnc.ca) 

Η-πλειστηριασμός 
Δικτυακός τόπος ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού 

Fastparts.com, E-
bay  

Η-εμπορικό κέντρο Διάφοροι πωλητές κάτω από 
τον ίδιο δικτυακό τόπο 

Desjardins 
(ruedesachats.com) 

Εμπορικός τόπος από 3ο 
συμμέτοχο 

Συναλλακτική υποστήριξη σε 
πελάτες 

FedEx E-commerce 
builder 

Εικονικές κοινότητες 
Προωθεί τις επικοινωνίες 
μεταξύ των μελών μιας απλής 
κοινότητας 

Amazon, Notarius, 
Community.web 

Πάροχος Υπηρεσιών 
Αλυσίδας Αξίας 

Υποστήριξη αλυσίδας αξίας 
(εφοδιαστική αλυσίδα, 
πληρωμές)  

Banks, FedEx, 
Canada Post 

Ολοκλήρωση Αλυσίδας 
Αξίας 

Δημιουργία αξίας από την 
ολοκλήρωση των στοιχείων της 
αλυσίδας αξίας 

Marshal.net, 
Partners.net, Dell 
computer 

Συνεργατική πλατφόρμα 

Παρέχει τα εργαλεία και τις 
πληροφορίες υποστήριξης της 
συνεργασίας μεταξύ των 
εταιριών (π.χ. συνεργατικό 
σχέδιο) 

Portal.etsi.org, 
www.nuxeo.com, 
www.webwisdom.com
 

Μεσίτης πληροφοριών 

Συγκέντρωση και ανάλυση των 
διαθέσιμων  πληροφοριών 
(π.χ. υπηρεσίες συμβουλών) 

Toile du Quebec, 
Sympatico, Yahoo 
finance, MacKinsey 
& Co., Aberdeen 
Group, cedrom.snl 

Πάροχος Υπηρεσιών 
Εμπιστοσύνης 
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Διαπιστευμένος οργανισμός 
που βεβαιώνει την 
αυθεντικότητα των συναλλαγών 
στο Ιντερνετ 

www.belsign.be, 
Mirapay 

 Πηγή: (Timmers P., 1998) 

                                    
40Timmers P., “Business Models for E-markets”, CommerceNET, Res.Note Euro-
pean Commision, Sep/1998, http:zSzzSzwww.commerce.netzSzresearch-
zSzreportszSz1998zSz98_21_n.pdf/timmers98business.pdf 

http://www.ecombnc.ca/
http://www.nuxeo.com/
http://www.webwisdom.com/
http://www.belsign.be/


Σχήμα 10. Παραδείγματα Επιχ. Μοντέλων κατά P. Timmers 

Στο σχήμα 10 γίνεται μια κατάταξη των επιχειρήσεων σε η-ΕΜ, σε 
σχέση με το βαθμό καινοτομίας και λειτουργικής ολοκλήρωσης.  
Σημαντικό για την παρούσα εργασία θεωρείται η ένταξη των 
Καναδικών Ταχυδρομείων και της γνωστής πολυεθνικής εταιρίας 
ταχυμεταφορών FedEx στο μοντέλο “Value Chain Service Provider”. 

Πηγή: Timmers P., “Business Models for E-markets”, CommerceNET, Res.Note 
European Commision, Sep/1998 

 
Πάροχος Υπηρεσιών Αλυσίδας Αξίας (Value Chain Service 
Provider). – είναι αυτά τα μοντέλα τα οποία εξειδικεύουν μια 
συγκεκριμένη λειτουργία για την αλυσίδα αξίας, όπως οι 
ηλεκτρονικές πληρωμές και η εφοδιαστική αλυσίδα, με σκοπό να 
γίνουν αυτά το διακριτό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τους. Οι 
τράπεζες π.χ. έχουν τοποθετηθεί από καιρό με αυτό τον τρόπο, αλλά 
μπορεί να βρουν νέες ευκαιρίες χρησιμοποιώντας το δίκτυο. Νέες 
προσεγγίσεις αναδύονται επίσης στη διαχείριση 
παραγωγής/αποθέματων όπου εξειδικευμένοι ειδικοί σύμβουλοι θα 
πρέπει να αναλύουν και να ρυθμίζουν την παραγωγή που 
προσφέρεται από νέους μεσάζοντες. Ένα σχήμα αμοιβής ή ποσοστού 
είναι η βάση εσόδων. Παραδείγματα παρόχων υπηρεσιών αλυσίδας 
αξίας είναι FedEx ή η United Parcel Service (www.ups.com ) που 
παρέχουν υποστήριξη μεταφοράς πακέτων βασισμένη στο web. Η 
ταξινόμηση κατά P. Timmers περιλαμβάνει 11 μοντέλα τύπου Β2Β 
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όπως επίσης και B2C, που έχουν βρεθεί προς το παρόν στο η-
εμπόριο μέσω Ιντερνετ. Μερικά από τα μοντέλα αυτά είναι 
ουσιαστικά μια ηλεκτρονική επαν-εφαρμογή των παραδοσιακών 
τύπων πραγματοποίησης εμπορικών δραστηριοτήτων, όπως τα η-
καταστήματα (e-shops). Πολλά άλλα πηγαίνουν πολύ μακρύτερα 
από το παραδοσιακό εμπόριο όπως το μοντέλο «ολοκλήρωση 
αλυσίδας αξίας» και βρίσκουν καινοτόμους τρόπους να προστεθεί 
αξία μέσω της διοίκησης πληροφοριών και μέσω μιας πλούσιας 
λειτουργικότητας. Η δημιουργία αυτών των νέων επιχειρησιακών 
μοντέλων είναι εφικτή εξαιτίας της ευρύτητας και της 
διασυνδεσιμότητας του ιντερνετ. 
 
4. ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ Η-ΕΜ.  

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα επιχειρησιακά μοντέλα έχουν προσφάτως γίνει μόδα, ειδικά στον 
τομέα του η-εμπορίου και των e-business. Κατά την διάρκεια 
ευφορίας του Ιντερνετ, σύμβουλοι, διοικητές επιχειρήσεων 
ακαδημαϊκοί και δημοσιογράφοι έχουν υβριστικά χρησιμοποιήσει τον 
όρο, αλλά σπάνια έδωσαν ένα ακριβή ορισμό του τι ακριβώς 
εννοούσαν χρησιμοποιώντας τον. Αυτός είναι ένας από τους λόγους 
για τους οποίους η αντίληψη των η-επιχειρησιακών μοντέλων έχει 
περιπέσει σε ανυποληψία και δεν προβάλλεται έντονα δημόσια πια. 
Στην πραγματικότητα είναι ουσιώδες για τις επιχειρήσεις να 
προβαίνουν σε αποτιμήσεις, να μετρούν, να αλλάζουν και μερικές 
φορές ακόμη και να παίζουν με τα επίσημα η-επιχειρησιακά μοντέλα 
ώστε να λαμβάνονται καλύτερες αποφάσεις41. Η κατανόηση και η 
χρήση των η-επιχειρησιακών μοντέλων είναι ουσιώδης σε ένα 
δυναμικά αναπτυσσόμενο και αβέβαιο επιχειρησιακό περιβάλλον για 
τους ακόλουθους λόγους: 
1) Η διαδικασία μοντελοποίησης κοινωνικών συστημάτων – όπως ένα 
η-επιχειρησιακό μοντέλο – βοηθάει την αναγνώριση και την 
κατανόηση  των σχετιζομένων στοιχείων (αρχές κλειδιά, key 
concepts) σε ένα ειδικό πεδίο και των σχέσεων μεταξύ τους.42 
(Ushold and King, 1995; Morecroft, 199443). 
2) Η χρήση των τυποποιημένων η-επιχ. μοντέλων (π.χ. μια 
οντολογία) καθιστά ικανή την αναπαράσταση γνώσης και βοηθά τους 
μάνατζερ  εύκολα να επικοινωνούν και να μοιράζονται την 
κατανόηση μιας η-επιχειρησιακής διαδικασίας  μεταξύ των άλλων 

                                    
41 Alexander Osterwalder, Sarra Ben Lagha, Yves Pigneur 
 “An Ontology for Developing e-Business Models“ 
42 Ushold, M., King, M. (1995) "Towards a Methodology for Building Ontologies", 
Workshop on Basic Ontological Issues in Knowledge Sharing, held in conjunction  
http://gunther.smeal.psu.edu/context/71333/3831 
http://gunther.smeal.psu.edu/cachedpage/3831/1 
43 Executive Knowledge, Models and Learning European Journal of Operational 
Research Volume 59, Issue 1 , 26 May 1992, Pages 102-122 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=JournalURL&_cdi=5963&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=bbecaaa91f272ca63b089e88679af100
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=JournalURL&_cdi=5963&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=bbecaaa91f272ca63b089e88679af100
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=IssueURL&_tockey=%23TOC%235963%231992%23999409998%23431742%23FLP%23display%23Volume_59,_Issue_1,_Pages_1-230_%2826_May_1992%29%23tagged%23Volume%23first%3D59%23Issue%23first%3D1%23Pages%23first%3D1%23las


ενδιαφερομένων παραγόντων της επιχείρησης στην διαδικασία 
λήψης απόφασης.44

3) Χαρτογραφώντας και χρησιμοποιώντας η-επιχ. μοντέλα σαν 
θεμέλιο συζήτησης διευκολύνεται η αλλαγή. Οι σχεδιαστές των η-
επιχειρησιακών μοντέλων μπορούν εύκολα να τροποποιήσουν τα 
βασικά στοιχεία ενός υπάρχοντος η-επιχειρησιακού μοντέλου 
(Petrovic κ.α., 2001).45

4) Ένα τυποποιημένο η-επιχειρησιακό μοντέλο μπορεί να βοηθήσει 
στην αναγνώριση των σχετικών μέτρων  που πρέπει να 
ακολουθηθούν σε μια η-επιχείρηση, όμοια προς την προσέγγιση της 
Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (Norton Kaplan, 1992). 
5) Τα η-επιχειρησιακά μοντέλα μπορούν να βοηθήσουν τους 
μάνατζερ να προσομοιώνουν τις η-επιχειρησιακές διαδικασίες και 
να μαθαίνουν σχετικά μ’ αυτές. Αυτός είναι ένας τρόπος να κάνεις 
ελεύθερα από ρίσκο πειράματα και να μαθαίνεις σχετικά με τις 
συνέπειες των αποφάσεων χωρίς να θέτεις σε κίνδυνο ένα οργανισμό 
(Sternman, 2000). 
Έτσι μπορούμε να καταλήξουμε ότι το επιχειρησιακό μοντέλο 
περιγράφει τη λογική ενός «επιχειρησιακού συστήματος» για τη 
δημιουργία αξίας που  βρίσκεται πίσω από τις πραγματικές 
διαδικασίες. (Petrovic κ.α., 2001). Για αυτό καταλαβαίνουμε το 
επιχειρησιακό μοντέλο σαν μια θεμελιώδη εφαρμογή μιας 
επιχειρησιακής στρατηγικής και σαν θεμέλιο των επιχειρησιακών 
διαδικασιών, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα. Μια οντολογία 
για την ανάπτυξη των η-επιχειρησιακών μοντέλων.46

 
 Σχήμα 11. Τρίγωνο Επιχειρησιακής Λογικής 

 
 Πηγή: A. Osterwalder, 2002

                                    
44 Fensel D., “Silver Bullet for Knowledge and Electronic Commerce”, Heidelberg, 
Springer-Verlag, 2001 
45 Petrovic, O., Kittl, C., Teksten, R.D. (2001) “Developing Business Models for 
eBusiness, International Conf. On E-commerce 2001, Vienna, Oct.31.-Nov.4. 
http://citeseer.ist.psu.edu/cache/papers/cs/25633/http:zSzzSzwww.geocities.co
mzSztekstenrzSzBusiness_Model.pdf/petrovic01developing.pdf 
46 Alexander Osterwalder, Yves Pigneur “An e-Business Model Ontology for 
Modeling e-Business”, 15th Bled Electronic Commerce Reference, June 17-19,2002 
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4.2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ  
Η οντολογία είναι ένα πλαίσιο εργασίας (framework) το οποίο 
παρέχει μια καταμερισμένη και κοινή κατανόηση ενός πεδίου η οποία 
μπορεί να καταστήσει ικανά ανθρώπους και ετερογενή και ευρέως 
διαδεδομένα συστήματα εφαρμογών να επικοινωνούν μεταξύ τους.47    
 

4.3. ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ALEXANDER OSTERWALDER  
(E-BMFRAMEWORK) 
Ο λόγος που επιλέχτηκε η οντολογία Alexander Osterwalder για την 
ανάλυση των η-ΕΜ των Ταχυδρομείων στηρίζεται στις παρακάτω 
παραδοχές. Όπως αναδείχθηκε από τους Linder και Cantrell (2001), 
οι περισσότεροι άνθρωποι μιλούν σχετικά με τα επιχειρησιακά 
μοντέλα αλλά στην πραγματικότητα εννοούν μόνο ορισμένα μέρη 
από αυτά. Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τα 
επιχειρησιακά μοντέλα ουσιαστικά προβάλλονται ένα ή δύο ή όλα 
από τα τρία στοιχεία που αποτελούν ένα επιχειρησιακό μοντέλο: 
Απόψεις προσόδων και προϊόντων, ρόλου της επιχειρησιακής 
διαδικασίας και δικτύου, και τελικώς, εξειδικευμένες απόψεις 
μάρκετινγκ. Η οντολογία Alex. Osterwalder καλύπτει την οντολογία 
e-BMF, τα σχετικά η-επιχειρησιακά θέματα και στοιχεία που οι 
εταιρίες πρέπει να σκεφτούν ώστε να λειτουργήσουν επιτυχημένα και 
να πάρουν τις σωστές αποφάσεις στην εποχή του ιντερνετ. Έτσι το 
επιχειρησιακό μοντέλο καθορίζεται από την αξία την οποία μια 
εταιρία προσφέρει σε ένα ή διάφορα τμήματα πελατών, την 
αρχιτεκτονική της καθώς και το δίκτυο συνεργατών της, για τη 
δημιουργία, την προώθηση και την παράδοση αυτής της αξίας που 
μαζί με το κεφάλαιο σχέσης συνδυάζονται ώστε να παραχθούν 
ωφέλιμες και διατηρήσιμες ροές εσόδων για την επιχείρηση.48 Η 
οντολογία Alex. Osterwalder στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς 
πυλώνες: 
α. καινοτομία προϊόντος, 
β. σχέση με τον πελάτη, 
γ. διοίκηση υποδομής, 
δ. οικονομικά θέματα. 
Αυτά αναλύονται περισσότερο και το σημαντικό είναι ότι μπορούν να 
αποτελέσουν την κύρια βάση για μια γκάμα από εργαλεία λογισμικού 
που επιτρέπουν τους μάνατζερ να παίρνουν πιο ακριβείς αποφάσεις 
σχεδιάζοντας, κατανοώντας καταμερίζοντας και πειραματιζόμενοι με 
τα επιχειρησιακά τους μοντέλα. Η πληρέστερη αυτή προσέγγιση που 
εμπεριέχει και την καινοτομία του προϊόντος είναι ενδεικτική του 
κομβικού σημείου συζήτησης στα Ταχυδρομεία παγκοσμίως για μια 
νέα προσαρμογή.  

                                    
47 Fensel D., “Silver Bullet for Knowledge and Electronic Commerce”, Heidelberg, 
Springer-Verlag, 2001 
48 Alexander Osterwalder, Yves Pigneur “An e-Business Model Ontology for 
Modeling e-Business”, 15th Bled Electronic Commerce Reference, June 17-19,2002 



 
4.4. ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΟΥ Η-ΕΠΙΧ. ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  
(Η-ΕΜΠ) - Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ Η-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
Με στόχο να ορισθεί μια προσέγγιση η οποία φέρνει την 
βιβλιογραφία των η-επιχειρησιακών μοντέλων ένα βήμα πιο 
μπροστά, παρέχοντας μια πιο ακριβή μεθοδολογία προσιδιάζουσα στο 
στυλ οικοδομικών μπλοκ,  η οποία καθορίζει τις ουσιώδεις αρχές στα 
η-ΕΜ και δείχνει τις σχέσεις μεταξύ τους, η οντολογία A. Osterwalder 
βασίζεται στους παρακάτω πυλώνες: 
(1) Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες  που προσφέρει μια 
επιχειρησιακή εταιρία, που αντιπροσωπεύουν μια πραγματική αξία 
στο πελάτη και για την οποία έχει την επιθυμία να πληρώσει. (2) 
Την επιχειρησιακή υποδομή και το δίκτυο των συνεργατών που 
είναι απαραίτητα ώστε να δημιουργηθεί αξία και να διατηρηθεί μια 
καλή σχέση με τους πελάτες. (3) Το κεφάλαιο σχέσης  που 
δημιουργεί η εταιρία και συντηρεί με τον πελάτη, ώστε να τον 
ευχαριστήσει και να δημιουργεί διατηρήσιμες προσόδους. Τελευταίος 
αλλά όχι λιγότερο σημαντικός πυλώνας είναι, (4) οικονομικές 
απόψεις και θέματα, τα οποία είναι μια εγκάρσια γραμμή και 
μπορούν να βρεθούν σε κάθε σημείο των τριών προηγούμενων 
πυλώνων. Τέτοια είναι οι δομές κόστους και εσόδων. Μια συνολική 
εικόνα της οντολογίας A.Osterwalder, φαίνονται στα παρακάτω 
σχήματα. 
 
Σχήμα 12. Βασικοί πυλώνες οντολογίας A. Osterwalder 
 
 

 
 

 
Πηγή: A. Osterwalder, 2002 
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Σχήμα 13. Οντολογία ανάπτυξης η-ΕΜ κατά A. Osterwalder 

 

Πηγή: A. Osterwalder, 2002 

 
4.4.1. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Τα βασικά στοιχεία αυτού του συστατικού είναι η πρόταση αξίας 
που μια εταιρία θέλει να προσφέρει σε ένα ειδικό τμήμα πελατών 
στόχο, και οι ικανότητες που πρέπει μια εταιρία να είναι ικανή να 
εξασφαλίσει ώστε να μπορεί να παραδώσει αυτή την αξία. Οι 
ικανότητες αυτές αναφέρονται είτε σε ενδογενείς ικανότητες είτε σε 
ικανότητες που προέρχονται από εξωτερική πηγή 
(inhouse/outsource).    

 
Σχήμα 14. Καινοτομία Προϊόντος49

 

 
4.4.1.1. Πρόταση αξίας.  

Αυτό το στοιχείο αναφέρεται στην αξία που μια εταιρία προσφέρει σε 
ένα ειδικό τμήμα πελατών στόχο. Η ICT έχει δημιουργήσει πολλές 
νέες ευκαιρίες για δημιουργία αξίας απλώς και πιο αποδοτική 

                                    
49 Sarra BEN LAGHA, Alexander OSTERWALDER, Yves PIGNEUR,  “Modeling e-
Business with eBML”, http://econwpa.wustl.edu/eps/io/papers/0202/0202003.pdf 
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δημιουργία αξίας επιπλέον. Αυτό φαίνεται να δημιουργεί τρεις 
τροχιές διαφοροποίησης από τους ανταγωνιστές.  
 

 Σχήμα 15. Τροχιές διαφοροποίησης λόγω ICT

 
 
 Πηγή: Sarra Ben Lagha, A. Osterwalder κ.α., 2003 

Η πρώτη είναι (α) η καινοτομία μέσω νέων συμπληρωματικών ή 
προσαρμοσμένων στο πελάτη προσφορών. Η ICT επιτρέπει στις 
επιχειρησιακές εταιρίες να προσφέρουν προϊόντα που ενσωματώνουν 
σημαντικά συστατικά και νέες πληροφορίες ή σε μερικές περιπτώσεις 
ακόμη και πλήρη ψηφιοποιημένα προϊόντα. Μέσω της  μαζικής 
προσαρμογής στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη50 (mass 
customization) για παράδειγμα, οι εταιρίες μπορούν να προτείνουν 
καλοφτιαγμένα ως προς το προφίλ καθενός απλού πελάτη προϊόντα. 
Π.χ. Εταιρίες που επιτρέπουν την συμμετοχή του πελάτη στο 
σχεδιασμό του προϊόντος που παραγγέλνουν.  
Η δεύτερη τροχιά διαφοροποίησης είναι (β) η παροχή μικρότερης 
τιμής από ότι ο ανταγωνισμός. Η ελαχιστοποίηση του κόστους που 
επιτυγχάνεται μέσω της βελτιστοποίησης της διοίκησης της υποδομής 
ή της απευθείας πώλησης μέσω ιντερνετ, μπορεί να περάσει στους 
πελάτες με τη μορφή των ετικετών χαμηλότερης τιμής.  
Η τρίτη τροχιά διαφοροποίησης (γ) αφορά την προσφορά ενός 
επιπέδου υπηρεσιών εξαιρετικής ποιότητας στον πελάτη και την 
υπεροχή των σχέσεων μαζί του. Η ICT επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 
προτείνουν μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών (συνήθως δωρεάν) 
οι οποίες αυξάνουν την αξία του βασικού πυρήνα της προσφοράς.  Η 
εταιρία Live Manuals51 για παράδειγμα, αφήνει τις επιχειρήσεις οι 

                                    
50  Frank Piller, Michael Koch, Kathrin Möslein, and Petra Schubert “Managing 
High Variety:How to Overcome the Mass Confusion Phenomenon of Customer Co-
Design”, EURAM 2003 Paper Submission, Track on “Design-Based Firms and 
Industries” 
http://dwi.fhbb.ch/eb/publications.nsf/0/be03b7c17ed2d9b0c1256ccb00346e3a/$
FILE/euram-mass-confusion.pdf 
51  http://www.livemanuals.com [Πρόσβαση στις 12 Δεκεμβρίου 2004] 
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οποίες  πουλούν ηλεκτρονικά καταναλωτή να προσφέρουν στους 
πελάτες τους διαδραστικά και πολυμεσικά εγχειρίδια προϊόντων. 
Άλλες υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν μέσω της ICT, 
περιλαμβάνουν ανανέωση προϊόντων με νέες εκδόσεις, εκπαίδευση 
και υποστήριξη. 
 

4.4.1.2. Πελάτης στόχος. 
Μια επιχείρηση γενικώς δημιουργεί αξία για ένα ειδικό τμήμα 
πελατών. Ο ορισμός του σκοπού της αγοράς (Hamel, 2000, Afuah 
κ.α., 2001) συλλαμβάνει την ουσία του που και που δεν 
ανταγωνίζεται η επιχείρηση, ποιους  πελάτες στοχεύει, ποιες 
γεωγραφικές περιοχές επιλέγει και τι τμήματα προϊόντων.  Μια 
επιχείρηση πουλά προϊόντα είτε προς τις επιχειρήσεις (B2B) είτε προς 
άτομα (B2C). Με την επέκταση του «φθάνω» έναντι «αύξησης 
πλούτου» (reach v richness)52 εξαιτίας της χρήσης της ICT, οι 
διαφοροποιημένες στρατηγικές για διαφορετικούς γεωγραφικούς 
τομείς γίνονται ένα σημαντικό θέμα ακόμη και για μικρές εταιρίες.  

 
4.4.1.3. Ικανότητες (δυναμικότητα υποστήριξης).  

Για να παραδοθεί η πρόταση αξίας σε διάφορους πελάτες θα πρέπει 
μια επιχείρηση να παρέχει την διαβεβαίωση ότι κατέχει το σύνολο 
των ικανοτήτων – δυναμικοτήτων υποστήριξης, που υπογραμμίζουν 
την προτεινόμενη αξία. Η online εταιρία παντοπωλείου LeShop53 για 
παράδειγμα, θέλει να βοηθήσει τις εργαζόμενες γυναίκες με τις 
οικογένειες τους να βελτιώσουν την αγοραστική τους εμπειρία. Αλλά 
για να είναι ικανή να παραδίδει στα σπίτια τα φρέσκα λαχανικά κατά 
ένα ικανοποιητικό τρόπο, προϋποθέτει μια γκάμα σταθερών 
δυνατοτήτων υποστήριξης , όπως έλεγχο ποιότητας, 24ωρη 
παράδοση σαν πλαίσιο χρόνου, και online υπηρεσίες πληρωμής. Εάν 
η LeShop θέλει να εκτελεί αυτές τις αποστολές με ίδια μέσα ή σε 
συνεργασία με άλλους εμπορικούς οίκους είναι θέμα στρατηγικής 
απόφασης που αναλύεται περισσότερο στο συστατικό που αφορά την 
υποδομή του Πλαισίου η-ΕΜ. 
 

4.4.2. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 
Η σημαντικότητα της σχέσης με τον πελάτη συνήθως ξεχνιέται στις 
προσεγγίσεις των άλλων επιχειρησιακών μοντέλων που εστιάζονται 
κυρίως  στα προϊόντα, στις διαδικασίες δημιουργίας αξίας, και στα 
συναλλακτικά πρότυπα μεταξύ των διαφόρων δραστών. Εν τούτοις η 
ICT προσφέρει ένα μεγάλο βαθμό ευκαιριών να δημιουργηθούν νέες 
και να εκμεταλλευθούν υπάρχουσες σχέσεις με τους πελάτες  
πιάνοντας μια αίσθηση για τις επιθυμίες του πελάτη, 
εξυπηρετώντας τον και αναπτύσσοντας μια διαρκή σχέση μαζί του. 

                                    
52 «Ο αριθμός των πελατών που μια επιχείρηση μπορεί να φθάσει» αντ. Richness 
«το σύνολο των διαδραστικών και πληροφοριακων υπηρεσιών που μπορεί να 
παρέχει στους πελάτες της (E.Turban κ.α.,2004)  
53 http://www.leshop.com [Πρόσβαση στις 12 Δεκεμβρίου 2004] 



Με σκοπό να βελτιωθεί από την εμπειρία των πελατών στο 
επιχειρηματικό γίγνεσθαι, η εταιρία πρέπει να συγκεντρώσει και να 
εκμεταλλευθεί τις πληροφορίες του πελάτη. Αυτό είναι πολύ 
σημαντικό γιατί η ιδέα της σηματοδότησης από το όνομα της εταιρίας 
έχει εξελιχθεί από τα παραδοσιακά προϊόντα και το μάρκετινγκ της 
εταιρίας ώστε να περιλαμβάνει το κεφάλαιο σχέσης(Tapscott κ.α., 
2000) το οποίο δίνει έμφαση στην διάδραση μεταξύ της εταιρίας και 
του πελάτη. Περισσότερο από ποτέ, η εστίαση πρέπει να είναι σε μια 
θετική σχέση με τον πελάτη, πράγμα το οποίο θα καταλήξει στην 
πίστη και την εμπιστοσύνη του. 
 

 Σχήμα 16. Σχέση με τον πελάτη 

 
 
 Πηγή: Sarra Ben Lagha, A. Osterwalder κ.α., 2003 

4.4.2.1. Πληροφορίες.  
Αυτό το στοιχείο αναφέρεται σε όλες τις πληροφορίες και γνώσεις 
για τους πελάτες που μια εταιρία μπορεί να συγκεντρώσει και να 
εκμεταλλευθεί ώστε να ανακαλύψει νέες και κερδοφόρες 
επιχειρησιακές ευκαιρίες και τμήματα πελατών και να βελτιώσει τις 
σχέσεις της με τους πελάτες. Μετά την εγκατάσταση μια  
στρατηγικής ανάκτησης πληροφοριών, η οποία αποτελείται από την 
αποθήκευση του ιστορικού των συναλλαγών του πελάτη (data 
warehousing) και από τη συλλογή των πληροφοριών του πελάτη 
(ερωτηματολόγια, ανάδραση πληροφοριών πελάτη), μια εταιρία 
μπορεί να προχωρήσει στη καταγραφή και δημιουργία προφίλ του 
πελάτη. Αυτές οι διορατικότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο 
μάρκετινγκ και στις πωλήσεις και ειδικά για την διοίκηση των 
σχέσεων με τον πελάτη (Customer Relationship Management ,CRM) 
και τη μετάβαση στο e-CRM54, για προσωποποιημένη και 
αλληλεπιδραστική επικοινωνία με τους πελάτες.  

                                    
54 Μάρω Βλαχοπούλου, “e-Marketing”, Rosili, 2003. 
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Κλασικά παραδείγματα ανάδρασης από τον πελάτη αποτελούν οι 
λεγόμενοι κανόνες συσχέτισης στον τομέα της μηχανικής μάθησης 
και εύρεσης γνώσης (Knowledge Discovery in Databases).55 Φυσικά 
είναι σημαντικό ότι η εταιρία έχει πολιτική προστασίας ιδιωτικής ζωής 
ώστε να σέβεται και να αποκαλύπτεται στους πελάτες της.  
 

4.4.2.2. Αίσθηση και εξυπηρέτηση πελάτη.  
Η εξυπηρέτηση του πελάτη περιλαμβάνει εκπλήρωση, υποστήριξη και 
διοίκηση των σχέσεων του  
(e-CRM). Μια εταιρία πρέπει να ρωτήσει τον εαυτό της, πως θέλει να 
παραδίδει αξία στους πελάτες της και τι επίπεδο υποστήριξης και 
υπηρεσιών θέλει να παρέχει. Η εκπλήρωση και η υποστήριξη 
αναφέρονται στον τρόπο που η εταιρία «πηγαίνει στην αγορά» και 
πως στην πράξη «φθάνει» στον πελάτη (Hamel, 2000). Μια εταιρία 
θα πρέπει να καθορίσει την στρατηγική καναλιού(διοχέτευσης) της 
και να καταλάβει ότι το ιντερνετ έχει μια μεγάλη δυναμική να 
συμπληρώνει περισσότερο παρά να κανιβαλοποιεί τις επιχειρηματικές 
της δραστηριότητες. (Porter, 2001). Η απευθείας πώληση π.χ. θα 
μπορούσε να βελτιώσει τα περιθώρια, αν και η πώληση μέσω νέων 
υπηρεσιών με την ιντερνετ μεσολάβηση (Sarkar κ.α., 1995) θα 
μπορούσαν να σηματοδοτήσουν νέες ευκαιρίες της αγοράς. Μετά τον 
καθορισμό των καναλιών διοχέτευσης των προϊόντων, η εταιρία 
πρέπει να περιγράψει τους κύκλους συναλλαγής καθώς επίσης και 
τον τρόπο με τον οποίο η ICT τους επηρεάζει. Αν μια εταιρία επιλέξει 
να πουλά απευθείας από το ιντερνετ, μπορεί να προμηθεύσει τους 
πελάτες της με μια μεγάλη γκάμα βασικών πληροφοριών των 
προϊόντων της, των τιμών και της  διαθεσιμότητας τους, ή ακόμη και 
με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο προσαρμοσμένες στις 
απαιτήσεις τους (π.χ. καθεστώς παράδοσης, διοίκηση του κύκλου 
ζωής του προϊόντος). Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ICT ανοίγει 
καινούργιες ευκαιρίες στην προσαρμογή στις απαιτήσεις του πελάτη 
των διαφόρων βημάτων του κύκλου συναλλαγής και επηρεάζει βαθιά 
την εμπειρία των πελατών στην πραγματοποίηση των 
επιχειρηματικών δράσεων με την εταιρία. Για το λόγο αυτό μια 
εταιρία θα έπρεπε να σκεφτεί με ποιο τρόπο θα μπορούσε να 
προσωποποιήσει τη σχέση της με τον πελάτη σε όλα τα σημεία του 
κύκλου συναλλαγής.  

 
4.4.2.3. Εμπιστοσύνη και Πίστη.  

Το στοιχείο της ισχύος του σήματος μιας εταιρίας και της εταιρικής 
της εικόνας δεν έχει χάσει τη σημασία του στην εποχή του ιντερνετ, 

                                    
55 Οι Κανόνες Συσχέτισης “Association rules” , χρησιμοποιούνται στην εύρεση 
γνώσης (Knowledge Discovery in Databases, KDD) και έχουν τη λογική «εάν Χ 
τότε Υ» με κριτήρια το μέγεθος εμπιστοσύνης και υποστήριξης. Ένας τέτοιος 
κανόνας θα μπορούσε να είναι  π.χ. «οι πελάτες που αγοράζουν αναψυκτικά 
αγοράζουν και ξηρούς καρπούς». Ι. Βλαχάβας κ.α., “Τεχνητή Νοημοσύνη”, 2002, 
εκδ. Γαρταγάνη 



αλλά προφανώς άλλαξε την εμφάνιση του, Tapscott, Lowi και Ticoll 
(Tapscott κ.α., 2000). Για παράδειγμα η διαφήμιση, η προώθηση, η 
δημοσιότητα, οι δημόσιες σχέσεις και ένα σωρό άλλες απόψεις των 
εταιρικών επικοινωνιών γίνονται αρχαϊκές ιδέες. Η σηματοδοσία των 
επιχειρήσεων ολισθαίνει προς δυναμικές σχέσεις, (Hamel, 2000), 
όπου τα συναισθηματικά και συναλλακτικά στοιχεία στη διάδραση 
μεταξύ εταιρίας και πελάτη μορφοποιούν την εικόνα μιας εταιρίας. 
Είναι στην ικανότητα της εταιρίας να αγκαλιάσει τους πελάτες, τους 
προμηθευτές και τους άλλους συνεργάτες σε αμοιβαία ωφέλιμη 
ανταλλαγή αξίας που καθορίζει το κεφάλαιο σχέσης της (Tapscott 
κ.α., 2000) και εγκαθιστά εμπιστοσύνη και πίστη. Υπάρχει ένας 
βέβαιος αριθμός μηχανισμών για το κτίσιμο εμπιστοσύνης στο 
περιβάλλον των η-επιχειρήσεων, όπως π.χ. εικονικές κοινότητες 
(Hagel κ.α., 1997), ιστορικό καλής λειτουργίας, υπηρεσίες 
διαμεσολάβησης ή ασφάλειας σε περιπτώσεις ζημίας, εξουσιοδότηση 
και επικύρωση από τρίτο μέρος, και καθαρή και σαφής πολιτική 
ιδιωτικών δικαιωμάτων (Friedman, 2000). 
 

4.4.3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
Το συστατικό –υποδομή- περιγράφει την  αξία σχηματοποίησης του 
συστήματος (Gordijn κ.α.,2000) που είναι αναγκαία για να 
παραδοθεί η πρόταση αξίας. Με άλλα λόγια η σχέση μεταξύ των 
εσωτερικών πόρων και ενεργητικών κεφαλαίων, της σχηματοποίησης 
δραστηριότητας και διαδικασίας  των επιχειρησιακών ενεργειών που 
η εταιρία διεξάγει και του δικτύου συνεργατών της εταιρίας. 
 

 Σχήμα 17. Διοίκηση Υποδομής 

 
 
 Πηγή: Sarra Ben Lagha, A. Osterwalder κ.α., 2003 

4.4.3.1. Πόροι και Ενεργητικά κεφάλαια.  
Για να δημιουργήσει αξία μια εταιρία χρειάζεται πόρους (Wernefelt, 
1994). Ο Grant (Grant, 1995) διακρίνει χειροπιαστά, μη χειροπιαστά 
και ανθρώπινα κεφάλαια. Οι χειροπιαστοί πόροι περιλαμβάνουν 
εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και χρηματικά αποθέματα. Οι μη 
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χειροπιαστοί πόροι περιλαμβάνουν πατέντες, δικαιώματα 
αντιγραφής, υπόληψη, μυστικά εμπορικού σήματος και εμπορικής 
εκμετάλλευσης. Οι ανθρώπινοι πόροι είναι οι άνθρωποι που 
χρειάζεται μια εταιρία με σκοπό να δημιουργεί αξία με τους 
χειροπιαστούς και μη χειροπιαστούς πόρους.  
 

4.4.3.2. Σχηματοποίηση Δραστηριότητας και διαδικασιών.  
Ο βασικός σκοπός μιας εταιρίας είναι η δημιουργία αξίας που οι 
πελάτες έχουν την επιθυμία και την διάθεση να πληρώσουν για 
αυτήν. Αυτή η αξία είναι το αποτέλεσμα μιας σχηματοποίησης των 
μέσα και έξω δραστηριοτήτων και διαδικασιών. Για να καθορισθεί η 
διαδικασία δημιουργίας αξίας σε ένα επιχειρησιακό μοντέλο 
χρησιμοποιείται ο όρος πλαίσιο αλυσίδας αξίας (Porter, 2001) έτσι 
όπως έχει ορισθεί από τους Stabell και Ffeldstad (Stabell κ.α., 
1998). Αυτοί επεκτείνουν την ιδέα της αλυσίδας αξίας με την value 
shop και την value network. Η πρώτη αναφέρεται στη διαδικασία 
δημιουργίας αξίας των παρόχων υπηρεσίας και η δεύτερη στις 
δραστηριότητες της μεσιτείας και του μεσάζοντα. Είναι σε αυτό το 
συστατικό του η-ΕΜΠ που εντάσσονται τέτοιες δραστηριότητες όπως, 
η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM), αποτελεσματική 
ανταπόκριση του πελάτη (Efficient Customer Response (ECR)), και 
η-προμήθεια. Για παράδειγμα στις λιανικές επιχειρήσεις τροφίμων η 
ICT έχει κάνει δυνατή την Διοικούμενη από τον Πωλητή Απογραφή, 
(Vendor Managed Inventory (VMI)), όπου οι προμηθευτές ελέγχουν 
απευθείας το στοκ μιας επιχείρησης και ουσιαστικά ελαττώνουν τα 
κόστη των απογραφών.  
 

4.4.3.3. Δίκτυο Συνεργάτη.  
Αυτό το στοιχείο του πλαισίου η-επιχειρηματικού μοντέλου, η-ΕΜΠ, 
είναι άρρηκτα δεμένο με την πρόταση αξίας και την διαδικασία 
δημιουργίας αξίας. Το δίκτυο συνεργάτη εξηγεί με λεπτομέρεια πως 
η διαδικασία δημιουργίας αξίας κατανέμεται μεταξύ των συνεργατών 
της εταιρίας. Στο συστατικό –καινοτομία προϊόντος- γίνεται αναφορά 
σχετικά με τι αξία πρέπει να παραδοθεί και τι ικανότητες είναι 
αναγκαίες. Σε αυτό το συστατικό γίνεται αναφορά σχετικά με το πώς  
να δημιουργηθεί αξία με το δίκτυο των συνεργατών. Η βιβλιογραφία 
του μάνατζμεντ ορίζει τα στρατηγικά δίκτυα σαν «σταθερούς 
διεπιχειρησιακούς δεσμούς οι οποίοι είναι στρατηγικά σημαντικοί στις 
συμμετέχουσες εταιρίες. Μπορούν να πάρουν τη μορφή των 
στρατηγικών συμμαχιών, κοινοπραξιών (joint-ventures),  
μακροπρόθεσμων συνεταιρισμών αγοραστή-προμηθευτή και άλλων 
δεσμών» (Gulati κ.α., 2000). Συρρικνώνοντας τα κόστη συναλλαγών 
γίνεται ευκολότερο για τις εταιρίες να αποσυντεθούν κάθετα και να 
ξαναοργανωθούν ως προς τα δίκτυα συνεργάτη. Οι εταιρίες μπορούν 
να εστιάσουν στις θεμελιώδεις ικανότητες και δραστηριότητες τους 
στη διαδικασία δημιουργίας αξίας και να βασιστούν στα δίκτυα 
συνεργάτη για άλλες μη θεμελιώδεις ικανότητες και δραστηριότητες. 



Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφοροι όροι που εγείρονται από αυτές 
τις νέες μορφές των στρατηγικών δικτύων στη διαδικασία 
δημιουργίας αξίας, τέτοιοι όπως τα b-webs (Tapscott κ.α., 2000) και 
δίκτυα αξίας. (Brandenburger,1996). 
 

4.4.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Φυσικά, η οικονομική προοπτική επίσης ανήκει στην οντολογία η-
επιχειρησιακού μοντέλου Α. Osterwalder κ.α., αλλά περισσότερο από 
την ποιοτική θεώρηση των οικονομικών θεμάτων, όπως το μοντέλο 
εισοδήματος και τιμολόγησης μιας εταιρίας. Αυτά θεωρούνται σαν τα 
μοναδικά και πιο σημαντικά στοιχεία ενός επιχειρησιακού μοντέλου. 
Όλα αυτά μελετώνται σαν τέταρτο συστατικό και σαν συνέπεια 
αυτών που έχουν προηγουμένως περιγραφεί. Τα οικονομικά θέματα 
μπορούν να κατανοηθούν σαν κόστη που απαιτούνται για να 
αποκτηθεί υποδομή για να δημιουργηθεί αξία και σαν  πρόσοδοι της 
αξίας πωλήσεων. Η διαφορές μεταξύ των εσόδων και των κοστών 
καθορίζει την αποδοτικότητα-κερδοφορία μιας εταιρίας.  

 Σχήμα 18. Οικονομικά Θέματα 
 

 
 
 Πηγή: Sarra Ben Lagha, A. Osterwalder κ.α., 2003 

4.4.4.1. Μοντέλο Εσόδων.  
Αυτό το στοιχείο μετράει την ικανότητα της εταιρίας να μεταφράσει 
την αξία που προσφέρει στους πελάτες της σε χρήματα και έτσι να 
δημιουργήσει εισερχόμενα ρεύματα εσόδων. Ένα μοντέλο εσόδων 
επιχείρησης μπορεί να συντεθεί από διαφορετικά ρεύματα προσόδων 
που όλα έχουν διαφορετικά μοντέλα τιμολόγησης. Μια online εταιρία 
των media για παράδειγμα μπορεί να πουλά το περιεχόμενό της με 
διάφορους τρόπους. Μπορεί να συγκεντρώνει συνδρομές από τους 
ιδιώτες πελάτες και να ζητάει σταθερές τιμές για τα στοιχεία του 
περιεχομένου ( άρθρα, φιλμ, και οπτικοακουστικό υλικό) από τους 
επιχειρησιακούς της πελάτες. Η εταιρία των media μπορεί επίσης να 
ζει από την διαφήμιση και την χρηματοδοτική ενίσχυση που μπορεί 
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να πουλάει απευθείας ή μέσω  πλειστηριασμού στους 
επιχειρησιακούς της πελάτες. Ένα άλλο ρεύμα εσόδων μπορεί να 
αποτελούν οι προμήθειες ή τα μερίδια συναλλαγής από τους 
ανθρώπους που αγοράζουν από άλλες επιχειρήσεις μέσω της 
ιστοσελίδας της εταιρίας. Η πώληση που κάνουν οι επιχειρήσεις από 
τον ιντερνετ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια κατάλληλη 
στρατηγική και ένα μηχανισμό  τιμολόγησης ώστε να 
μεγιστοποιούνται τα έσοδα. Πρώτο, θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν 
με την φύση του προϊόντος. Για παράδειγμα, η τιμή μιας μηχανής 
αεροπλάνου μπαίνει διαφορετικά από την τιμή μιας ηλεκτρονικής 
κάμερας. Δεύτερο, πρέπει να στοχεύουν στην επίτευξη της 
μεγαλύτερης τιμής που ο πελάτης έχει την προθυμία να πληρώσει για 
την προσφερόμενη αξία. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ICT είχε 
ένα σημαντικό αντίκτυπο στην τιμολόγηση και δημιούργησε μια 
ολόκληρη γκάμα μηχανισμών τιμολόγησης  (Klein κ.α., 2000). 
 

4.4.4.2. Δομή κόστους.  
Αυτό το στοιχείο μετράει όλα τα κόστη που υφίσταται η εταιρία 
προκειμένου να δημιουργήσει, να εμπορευθεί και να παραδώσει αξία 
στους πελάτες της. Βάζει μια ετικέτα τιμής πάνω σε όλους τους 
πόρους, τα κεφάλαια, τις δραστηριότητες και στις σχέσεις δικτύου 
συνεργάτη και ανταλλαγών που κοστίζουν χρήματα στην επιχείρηση. 
Καθώς μια εταιρία εστιάζεται στις θεμελιώδεις ικανότητες και 
δραστηριότητες της και για τις άλλες μη θεμελιώδεις ικανότητες και 
δραστηριότητες της βασίζεται στα δίκτυα συνεργατών, προκαλείται 
ένα σημαντικό ενδεχόμενο για εξοικονόμηση κόστους στη διαδικασία 
δημιουργίας αξίας. Η σωστή χρήση της ICT στη σχέση με τον πελάτη 
επίσης ανοίγει νέες ευκαιρίες για παράδοση εξαιρετικής ποιότητας 
υπηρεσίες πελάτη και εξαιτίας αυτού επιπρόσθετη αξία σε λογικά 
κόστη.  
 

4.4.4.3. Μοντέλο κέρδους.  
Αυτό το στοιχείο μετράει απλώς την ικανότητα μιας εταιρίας να 
δημιουργήσει θετική ταμιακή ροή. Είναι το αποτέλεσμα της διαφοράς 
μεταξύ του μοντέλου εσόδων και της δομής κόστους. Για το λόγο 
αυτό μπορεί να ειδωθεί είτε σαν το σημείο καμπής, είτε σαν μια  
έκφραση της όλης οντολογίας του ηλεκτρονικού επιχειρησιακού 
μοντέλου.  Ενώ δηλαδή η Καινοτομία Προϊόντος και η Σχέση με τον 
Πελάτη μεγιστοποιούν τις ροές εσόδων, μια αποτελεσματική Διοίκηση 
Υποδομής θα ελαχιστοποιήσει το κόστος και για το λόγο αυτό θα 
βελτιστοποιηθεί το μοντέλο κέρδους.    
Μια πιο κατανοήσιμη σχηματική συνολική αναπαράσταση της 
οντολογίας του A. Osterwalder δίνεται στο σχήμα 19 στο όποίο 
φαίνεται πως σχετίζονται οι βασικοί πυλώνες μεταξύ τους και πως 
δημιουργούνται οι αντίστοιχες δραστηριότητες. 
 
 



Σχήμα 19. Η Οντολογία Επιχειρησιακών Μοντέλων 

 
 

Πηγή: Alexander OSTERWALDER, 200456

 
 

                                    
56 Alexander OSTERWALDER, “THE BUSINESS MODEL ONTOLOGY ,A 
PROPOSITION IN A DESIGN SCIENCE APPROACH”, Université de Lausanne, 2004 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ  
5. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το Ταχυδρομείο είναι ο σύνδεσμος όλων των υποθέσεων, όλων των 
συναλλαγών. Οι απόντες, με αυτό γίνονται παρόντες. Το 
ταχυδρομείο είναι η παρηγοριά της ζωής (Βολτέρος, 1694-1778)57. 
Το ταχυδρομείο μεταφέρει τις ειδήσεις και τις γνώσεις, -είναι όργανο 
του εμπορίου και της βιομηχανίας- είναι εισηγητής της ειρήνης και 
της καλής θέλησης ανάμεσα στους ανθρώπους και τα έθνη- είναι 
βοηθός στους χωρισμένους φίλους και δίνει παρηγοριά στις 
λυπημένες και μεμονωμένες ψυχές- είναι σύνδεσμος ανάμεσα στα 
μέλη της οικογένειας, που είναι διασκορπισμένα και συντελεστής στη 
χαρά της κοινωνικής ζωής.58 Οι ορισμοί αυτοί ανήκουν βέβαια σε μια 
άλλη εποχή, διατηρούν όμως τα κύρια στοιχεία του περιεχόμενου 
των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και των διαστάσεων τους.  
Η βασική εργασία κάθε ταχυδρομικής υπηρεσίας από την αρχαιότητα 
μέχρι σήμερα είναι η μεταβίβαση μηνυμάτων και αγαθών υπό κάθε 
μορφή, έντυπη (επιστολές-αλληλογραφία), ηλεκτρονική, δέμα κ.λ.π.  
καθώς και η πραγματοποίηση συναλλαγών. 
Η υπηρεσία αλληλογραφίας, που χρονολογείται από την ανακάλυψη 
της γραφής, εξαιτίας της σπουδαιότητας της στην επικοινωνία 
βρισκόταν υπό την ασφυκτική επόπτευση των εκάστοτε αρχών και 
μέχρι το χρονικό ορόσημο του 15ου αιώνα που αρχίζει να 
μετατρέπεται σε διοικητική υπηρεσία υπό την εποπτεία του κράτους. 
Τον 19ο αιώνα  γίνεται η υπηρεσία εξυπηρέτησης των ιδιωτικών 
σχέσεων, αποκτά εμπορική και ταμιευτική διάσταση(Θ. Γιαννίτσης, 
1978). Το 1874 ιδρύεται η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση 
(Universal Postal Union)59 η πρώτη φιλειρηνική ένωση κρατών με 
απόγονο την «Κοινωνία των Εθνών», το σημερινό ΟΗΕ. Η UPU έχει 
190 μέλη κρατικών ταχυδρομικών Υπηρεσιών και στην ουσία η 
παρουσία της σηματοδοτεί την ομοιογένεια σε ένα Παγκόσμιο 
Ταχυδρομικό Ιστό. Η αποστολή της είναι να καλλιεργεί την διαρκή 
ανάπτυξη των καθολικών ποιοτικών, αποδοτικών προσβάσιμων 
ταχυδρομικών υπηρεσιών ώστε να διευκολύνονται οι επικοινωνίες 
μεταξύ των ανθρώπων του κόσμου με:60

♦ Εγγύηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ταχυδρομικών 
αντικειμένων δια μέσω μιας διασυνδεδεμένης αδιάσπαστης 
επικράτειας. 

♦ Προώθηση της υιοθέτησης δίκαιων και κοινών στάνταρτ και 
της εφαρμογής της τεχνολογίας. 

                                    
57 Θ. Γιαννίτση, “Ιστορική Εξέλιξη των Ελληνικών Ταχυδρομείων”, 1978 
58 Επιγραφή στην είσοδο του Παλιού Κεντρικού Ταχυδρομείου στην Washington 
D.C. (Θ. Γιαννίτση, “Ιστορική Εξέλιξη των Ελληνικών Ταχυδρομείων”, 1978) 
59 Universal Postal, Union, http://www.upu.int/about_us/en/glance.html 
60 UPU Mission statement, http://www.upu.int/about_us/en/glance.html 
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♦ Συνεργασία και διάδραση μεταξύ των ενδιαφερομένων 
μετόχων στο ταχυδρομικό γίγνεσθαι. 

♦ Διευκόλυνση της αποτελεσματικής πρόνοιας τεχνικής 
συνεργασίας. 

♦ Διαβεβαίωση ότι οι ανάγκες αλλαγής των πελατών 
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. 

Συμπερασματικά προκύπτει ότι η Ταχυδρομική αγορά στηρίζεται σε 
ένα παγκόσμιο δίκτυο ταχυδρομείων που βρίσκεται κάτω από μια 
σχετικά αυστηρή από άποψη κανόνων λειτουργία. Αυτό αποτελεί 
ίσως μια από τις πιο ισχυρές δυνάμεις από άποψη στρατηγικής και 
ανοίγει ευκαιρίες, ενέχει όμως και τον περιορισμό δράσης. 
 
5.2. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ 
Με τον όρο ταχυδρομική αγορά εννοούμε την αγορά που 
περιλαμβάνει η UPU, δηλ. 190 χώρες. Οι υπηρεσίες και προϊόντα61 
που διατίθενται από τα Ταχυδρομεία κατατάσσονται σε τρεις 
κατηγορίες: 
1. Καθολικές Υπηρεσίες  όπως καθορίζονται από την Universal 

Service Obligations της  Διεθνούς Ταχυδρομικής Ένωσης (UPU) 
και αφορούν αντικείμενα έως 350 γραμ. ή  5 φορές το βασικό 
τιμολόγιο για ένα αντικείμενο της πρώτης βαθμίδας βάρους. Η 
παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών προστατεύεται από το 
νόμο του κάθε κράτους, ενώ στις περισσότερες χώρες της ΕΕ 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την παροχή τους είναι ο εκάστοτε 
εθνικός / κεντρικός ταχυδρομικός φορέας. 

2. Προστατευμένες Υπηρεσίες “reserved services” (π.χ. 
υπηρεσίες αλληλογραφίας) καθορίζεται το κομμάτι  εκείνο της 
καθολικής υπηρεσίας για το οποίο το αποκλειστικό δικαίωμα 
παροχής έχει ο εθνικός / κεντρικός ταχυδρομικός φορέας κάθε 
χώρας. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι υπηρεσίες αυτές 
καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της καθολικής υπηρεσίας. 

3. Μη προστατευμένες “non-reserved services” (π.χ. υπηρεσίες 
δεμάτων και επειγόντων) αναφέρεται στις ταχυδρομικές 
υπηρεσίες όπου είτε ανήκουν στην καθολική υπηρεσία είτε είναι 
εκτός αυτής, οι οποίες μπορούν να παρέχονται από ιδιωτικές 
επιχειρήσεις παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. 

Με τον όρο ταχυδρομικές υπηρεσίες αναφερόμαστε σε όλο τα 
φάσμα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει 
την καθολική υπηρεσία, τις “reserved και non-reserved services”, τις 
υπηρεσίες ταχυμεταφοράς καθώς και ένα κομμάτι μεταφορικών 
υπηρεσιών. Σήμερα επίσης σε αυτές πρέπει να προστεθούν και τα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα καθώς επίσης και προϊόντα 

                                    
61 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων “Έρευνα της Ταχυδρομικής 
Αγοράς” , Planet Ernst & Young A.E. - Centrum A.E. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
έρευνα - μελέτη, συλλέχθηκαν στις αρχές του έτους 2001. 
http://www.eet.gr/gr_pages/index2.htm 



 
Π.Καλαϊτζίδης -MIS Διπλωματική 58 

τηλεπικοινωνιών. Πολλοί Ταχυδρομικοί Οργανισμοί είναι 
συγχωνευμένοι με Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς.  Σύμφωνα με 
το Κείμενο 4662 του συνεδρίου της UPU στο Βουκουρέστι, οι βασικές 
δραστηριότητες των Ταχυδρομείων και η συνεισφορά τους στο 
λειτουργικό τους περιθώριο είναι λιμνάζουσες ή ακόμη και βαίνουν 
προς τη δύση τους. Όλοι οι τύποι των ηλεκτρονικών μεταδόσεων – 
φαξ, ιντερνετ, e-mail, ή ηλεκτρονικοί τύποι πληρωμών είναι επίσης 
φθίνουσες μέσα στις θεμελιώδεις επιχειρησιακές δραστηριότητες των 
Ταχυδρομείων. Την ίδια στιγμή οι Ταχυδρομικοί λειτουργοί των 
express παίρνουν τον αφρό κερδοφόρου τμήματος των 
Ταχυδρομείων, το γράμμα express και την αγορά των δεμάτων. 
Ίδιος στις περισσότερες περιπτώσεις ο Ταχυδρομικός τομέας διεθνώς, 
ακόμη παραμένει ευρέως προστατευόμενος στον ανταγωνισμό στις 
περισσότερες χώρες. Εν τούτοις το προκύπτων μονοπώλιο βαθμιαία 
εξαλείφεται.  Εντωμεταξύ, ο ανταγωνισμός που παρατηρείται μεταξύ 
των Ταχυδρομικών υπηρεσιών έχει μέχρι τώρα εστιαστεί στο 
διασυνοριακό ταχυδρομείο στην Ευρώπη και στην Β. Αμερική. 
Υπάρχουν σημάδια ότι τα Ταχυδρομεία αυτά ενδιαφέρονται και για 
τις αναπτυσσόμενες χώρες.  Η ανάπτυξη των ταχυδρομείων διαφέρει 
από χώρα σε χώρα. Σενάρια περιφερειακής ανάπτυξης για το 2010 
κατέδειξαν μεγάλη διακύμανση στη δυναμική ανάπτυξης, ανάλογα με 
διάφορους συνδυασμούς παραγόντων, διεθνείς/τοπικοί μεγέθυνση 
/ανάπτυξη. Ένας ικανός αριθμός ερευνητικών κειμένων των τάσεων 
που παρατηρούνται στον ταχυδρομικό τομέα έχουν δημοσιευτεί. 
Ειδικοί του είδους, αισθάνονται ότι τα επόμενα χρόνια θα 
σημαδευτούν, ο ταχυδρομικός τομέας, από σημαντικό ανταγωνισμό 
μεταξύ των πλούσιων χωρών, με το τέλος των κυβερνητικών 
μονοπωλίων, και τη μεταμόρφωση των ταχυδρομικών διοικήσεων σε 
εμπορικές επιχειρήσεις.  Σε άλλες χώρες η πρόκληση της διατήρησης 
οικονομικής βιωσιμότητας και οι προσπάθειες που χρειάζονται για 
την διατήρηση του μεριδίου αγοράς θα προκαλέσουν τον 
Ταχυδρομικό τομέα να εστιαστεί σε ουσιώδεις μεταρρυθμίσεις.     
 

5.2.1. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
Τα περισσότερα Ταχυδρομεία του κόσμου όπως προαναφέρθηκε 
βρίσκονται είτε υπό άμεση κυβερνητική εποπτεία, είτε υπό τον 
έλεγχο ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών. Στην Ελλάδα αυτή η 
αρχή είναι η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων). Ο παγκόσμιος ρυθμιστής της Ταχυδρομικής αγοράς 
είναι η UPU με τα παρακλάδια της, όπως π.χ. στην Ευρώπη η 
PostEurope. Αν και η θεμελιώδης αποστολή63 της UPU που ήταν να 
αναπτυχθούν κοινωνικές, πολιτιστικές και εμπορικές επικοινωνίες 
μεταξύ των ανθρώπων του κόσμου παρέμεινε αξιοσημείωτα σταθερή 

                                    
62 U.P.U. 23ο Συνέδριο Βουκουρέστι 2004, “The Postal Sector: looking to the 
future” 
63 U.P.U. http://www.upu.int/about_us/en/glance.html 
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σε όλη την ιστορία της, η UPU είδε την ανάγκη αναδιοργάνωσης των 
δομών της, ώστε να αντιμετωπίζονται καλλίτερα οι ανάγκες και οι 
προσδοκίες των μελών της. Με άλλα λόγια άνοιγμα στον 
ανταγωνισμό με στόχο την ποιότητα. Στην Ευρώπη το κλίμα είναι 
περίπου ίδιο και υπάρχει σοβαρότερη παρέμβαση από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι στις 10 Ιουνίου 2002, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επισήμως υιοθέτησε την 
οδηγία 2002/39/EC64, η οποία τροποποιεί την αρχική Ταχυδρομική 
Οδηγία με τον καθορισμό επιπλέον βημάτων στη διαδικασία της 
βαθμιαίας και ελεγχόμενης απελευθέρωσης της αγοράς και επιπλέον 
οριοθέτησης των τμημάτων των υπηρεσιών που μπορούν να 
προστατευθούν από τον ανταγωνισμό. Σύμφωνα με την οδηγία, τα 
κράτη μέλη θα είναι ικανά απαλλάξουν από τον ανταγωνισμό τα 
αντικείμενα αλληλογραφίας:  

• βάρους μικρότερου των 100γρ και κόστους μικρότερου κατά 
τρεις φορές τη βασική τιμή από 1-1-2003 (π.χ. ένα 9% της 
αγοράς ανοίγεται στον ανταγωνισμό) 

• βάρους μικρότερου των 50% και κόστους μικρότερου των δύο 
και μισό φορές τη βασική τιμή από 1-1-2006 (π.χ. ένα 
επιπλέον 7% της αγοράς ανοίγεται στον ανταγωνισμό).  

Στις ΗΠΑ αντίστοιχα, υπάρχει απελευθέρωση των παραγωγικών 
διαδικασιών (upstream liberalization), εκτός της διανομής των 
γραμμάτων και διατηρείται το μονοπώλιο όσον αφορά στο 
γραμματοκιβώτιο. 
 

5.2.2. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 
Στο παρακάτω σχήμα2065 φαίνεται μια SWOT ανάλυση των Παρόχων 
Γενικών Υπηρεσιών (καθολικών και μη) (Π.Γ.Υ)(Universal Service 
Providers). Συνολικά, οι Π.Γ.Υ. είναι δυνατοί και είναι 
συγκροτημένοι να πάρουν πλεονέκτημα των ευκαιριών των νέων 
αγορών. Η αυξανόμενη εμπορική απελευθέρωση οδήγησε σε πιο 
αποτελεσματικούς ελέγχους του κόστους και στην ανάπτυξη 
πανευρωπαϊκών δικτύων δεμάτων και επειγόντων (express).  Αυτό 
επέτρεψε τα χαρτοφυλάκια δραστηριοτήτων των Π.Γ.Υ. να 
εξαρτώνται λιγότερο από τις υπηρεσίες αλληλογραφίας γραμμάτων 
και να είναι πιο ισορροπημένα. Συνολικά διαπιστώνεται (βλ. σχήμα 
20), ότι η κατάσταση των Π.Γ.Υ. βελτιώθηκε, καθόσον κατάφεραν να 
μετατρέψουν πρώην αδυναμίες τους σε δυνάμεις (π.χ. βελτιωμένη 
ποιότητα υπηρεσιών περισσότερο εστιασμένη στους πελάτες, 
αυξημένη αποτελεσματικότητα και κερδοφορία), προσθέτοντας στις 
                                    
64 COM (2002) 632(01)   REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of the Postal Directive 
(97/67/EC Directive) 
http://europa.eu.int/eurex/en/com/rpt/2002/com2002_0632en01.pdf 
65 COM (2002) 632(01)   REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of the Postal Directive 
(97/67/EC Directive) 



παραδοσιακές τους δυνάμεις, την καθιέρωση του εμπορικού τους 
σήματος παντού και υιοθετώντας οικονομίες κλίμακας. Παρ’ όλα 
αυτά η παραγωγικότητα παραμένει ευμετάβλητη. Μερικοί από τους 
Π.Γ.Υ. είναι περιορισμένοι ως προς την ικανότητα να διαχειριστούν 
τα κόστη τους, ενώ παραμένουν και μερικές εξαρτήσεις από τα 
μονοπωλιακά κέρδη και υπάρχει και η απειλή της αντικατάστασης 
του παραδοσιακού Ταχυδρομείου.  
 
Σχήμα 20. S.W.O.T.Ανάλυση των (Π.Γ.Υ.- Ταχυδρομείων) 

 
Πηγή: Αναφορά COM (2002) 632(01) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
ΣΗΜ: Άλλοι ταχυδρομικοί λειτουργοί απολαμβάνουν παρόμοιες ευκαιρίες και 
αντιμετωπίζουν τις ίδιες απειλές. Παρόλα αυτά η σημαντική ενδυνάμωση των 
Π.Γ.Υ. πολύ πιθανό να κάνει πιο προκλητικές τις νεοεισερχόμενες επιχειρησιακές 
και αναπτυξιακές δραστηριότητες.  
 
5.3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ66

5.3.1. ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Η διεθνής αγορά αλληλογραφίας είναι μεγαλύτερη από 200 δις $ (77 
τρις Δρ) και ο όγκος της υπολογίζεται σε 400 δις γράµµατα/έτος, 
ενώ ο όγκος των διακινουμένων αντικειμένων τείνει να ακολουθεί 
την άνοδο του ΑΕΠ. Στην Ευρωπαϊκή αγορά αντιστοιχεί το 38% ή 

                                    
66 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων “Έρευνα της Ταχυδρομικής 
Αγοράς” , Planet Ernst & Young A.E. - Centrum A.E. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
έρευνα - μελέτη, συλλέχθηκαν στις αρχές του έτους 2001. 
http://www.eet.gr/gr_pages/index2.htm 
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152 δις γράµµατα/ έτος, ενώ η αξία της αγοράς ανέρχεται σε 40 δις 
EU (13,6 τρις Δρ). Το 85% της ταχυδρομικής κίνησης αφορά σε 
αντικείμενα κάτω των 50 γραμ., αλλά µόνο το 10% του Κ.Ε. των 
εθνικών ταχυδρομείων προέρχεται από την αγορά αυτή. 
Η αγορά B2C αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα (~40%) µε 
αυξητικές τάσεις και ακολουθεί η αγορά Β2Β. Η αγορά C2C που 
σήμερα αποτελεί ~ 20% του συνόλου αναμένεται να μειωθεί 
αισθητά. Γενική εκτίμηση είναι ότι ο όγκος εργασιών που αφορά στα 
δέματα θα αυξηθεί σημαντικά, ενώ η απλή αλληλογραφία θα αυξηθεί 
µε σημαντικά χαμηλότερους ρυθμούς. 
Ο αριθμός των εργαζομένων στους δημόσιους ταχυδρομικούς 
οργανισμούς της Ε.Ε. μειώθηκε κατά 7% μεταξύ 1990 – 1996, λόγω 
της απελευθέρωσης του αυξημένου ανταγωνισμού και της 
επακόλουθης ανάγκης για μείωση του λειτουργικού κόστους. Στην 
Ελλάδα –1,16% (1995-2000).67

Ο εκτιμώμενος αριθμός απασχολουμένων ανέρχεται σε 1,4 εκ. 
άτομα. Η μονοπωλιακή ισχύς των ευρωπαϊκών ταχυδρομείων 
διαφέρει από χώρα σε χώρα ως προς το όριο βάρους ή τιμής. 
Πάντως, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην 
αγορά της καθολικής υπηρεσίας είναι κατά βάση κερδοφόροι 
(περιθώρια κέρδους ~ 5%, µε εξαίρεση τον Ολλανδικό Οργανισμό: 
+18%) συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας (13 εκ. EU, 2000). 
Παρατηρείται ότι στο σύνολο της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών 
(καθολική υπηρεσία και ταχυµεταφορές), που ανέρχεται σε πάνω 
από 60 δις EU (20,4 τρις δρχ.), το 60% της αγοράς αφορά σε 
κρατικούς ταχυδρομικούς φορείς ενώ το 40% σε ιδιωτικούς. 
Η απελευθέρωση αναμένεται να αυξήσει την ένταση του 
ανταγωνισμού ενώ τα τμήματα που απειλούνται περισσότερο είναι 
αυτά µε απλή παραγωγική αλυσίδα. 
Επίσης, θα επηρεάσει αρνητικά τα επίπεδα συνεργασίας μεταξύ 
εθνικών ταχυδρομικών φορέων, οι οποίοι θα ανταγωνίζονται σε 
τοπικό πλέον επίπεδο. Η τεχνολογική εξέλιξη (e-mail, internet) 
θεωρείται σε ορισμένες χώρες (π.χ. Σουηδία) ότι θα επιδράσει 
αρνητικά τον όγκο της απλής αλληλογραφίας ενώ άλλες χώρες (π.χ. 
Δανία) ανησυχούν λιγότερο για τις επιπτώσεις της.  
 

5.3.2. ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
Η διεθνής αγορά ταχυµεταφορών εκτιμάται σε 30 δις $ (11,5 τρις 
Δρ) εκ των οποίων 6,78 τρις δρχ. αφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά 
(1998). Το μέγεθος της αγοράς αυτής διπλασιάστηκε κατά την 
περίοδο 1994-1998, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις ανέρχεται σήμερα  
(2000) σε 9,62 τρις δρχ., µε στόχο τα 62 τρις Δρ το 2015. Το 
συνολικό μέγεθος της αγοράς σε όγκο εκτιμάται σε περίπου 3,5 δις 
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αντικείμενα. Οι μεγαλύτερες αγορές για την Ε.Ε. είναι η Γερμανία 
(30%), η Γαλλία (24%), το Ηνωμένο Βασίλειο(13%) και η Ιταλία 
(6%). 
Η αγορά ταχυµεταφορών, ενώ είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, 
προσφέρει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες προοπτικές για τους δημόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς, δεδομένου, των μεγάλων ρυθμών ανάπτυξης 
του όγκου των αντικειμένων, της διαφοροποίησης υπηρεσιών και της 
γεωγραφικής διαφοροποίησης. 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι τέσσερις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του 
κλάδου είναι οι: DHL (τμήμα της Deutsche Post World Net Group), 
Federal Express/FEDEX, TNT (που ανήκει πλέον στον Ολλανδικό 
Όμιλο TPG) και UPS. Το μερίδιο που κατέχουν οι τέσσερις αυτές 
εταιρίες στην ευρωπαϊκή αγορά ανέρχεται σε ~50%. Οι εταιρίες 
διαθέτουν υποκαταστήματα σε όλο σχεδόν τον κόσμο, ιδιόκτητους 
στόλους αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανών και αεροπλάνων καθώς 
και σύγχρονα κέντρα διαλογής αντικειμένων. 
Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις 
ταχυµεταφορών ανέρχεται σε 400.000 (2000) άτομα, ενώ εάν 
υπολογισθούν οι έμμεσα εμπλεκόμενοι στον κλάδο ο αριθμός αυτός 
αγγίζει τους 500.000 εργαζόμενους, µε προοπτικές να φθάσει το 1 
εκ. το 2015. Επισημαίνεται ότι οι εργαζόμενοι στον κλάδο 
ταχυµεταφορών (1998), µε έμφαση στην υπηρεσία παράδοσης 
αποστολών την επόμενη μέρα, ανήρχοντο σε 155.000 άτομα. 
 

5.3.3. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ 
Τα όρια μεταξύ των ταχυδρομικών υπηρεσιών, των ταχυµεταφορών 
και των logistics γίνονται όλο και περισσότερο συγκεχυμένα, καθώς 
οι περισσότερες επιχειρήσεις επεκτείνουν τις δραστηριότητες και τις 
λειτουργίες τους τόσο γεωγραφικά όσο και σε ότι αφορά στις 
υπηρεσίες που προσφέρουν. Παράλληλα, εντείνεται η συνεργασία 
μεταξύ αερομεταφορέων και επιχειρήσεων ταχυµεταφορών, που 
συχνά αφορά σε μετοχική σχέση μεταξύ των δύο κλάδων, όπως π.χ.  
η συμμετοχή της Lufthansa και της Japan Airlines στο μετοχικό 
κεφάλαιο της DHL. Συγχρόνως, και εταιρίες μεταφορών παρέχουν 
πλέον υπηρεσίες επειγόντων (express) στους πελάτες τους. 
Οι συνεργασίες/ δικτυώσεις εντός της αγοράς ταχυµεταφορών 
είναι δύο τύπων:- πολυεθνικές εταιρίες συνεργάζονται µε μικρότερες 
επιχειρήσεις ταχυµεταφορών, που λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο, 
αποκτώντας έτσι πρόσβαση στις εσωτερικές, εθνικές αγορές- μικρές 
επιχειρήσεις που συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να 
επεκτείνουν τα δίκτυα τους, ώστε να είναι σε θέση να 
ανταγωνιστούν τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. 
Πάντως, παρά την πρόσφατη τάση συνεργασιών και δικτυώσεων, οι 
εξαγορές και συγχωνεύσεις θα εξακολουθήσουν να είναι η 
ισχυρότερη τάση στην αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών, κυρίως για 
όσες επιχειρήσεις προσπαθούν να διευρύνουν τη γεωγραφική τους 
κάλυψη στο διεθνές περιβάλλον. 
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Πολλά εθνικά ταχυδρομεία συνεργάζονται µε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις του κλάδου ή συμμετέχουν στο κεφάλαιο τους, στην 
προσπάθεια να μετατραπούν από εθνικοί και ελάχιστα 
αναπτυσσόμενοι μονοπωλιακοί σε παγκόσμιους και δυναμικούς 
παρόχους υπηρεσιών διανομής. Ιδιαίτερα τα τρία τελευταία χρόνια, 
τα κρατικά ταχυδρομεία της Γερμανίας, της Βρετανίας και της 
Γαλλίας έχουν επιδοθεί σε «κυνήγι» εξαγορών ιδιωτικών 
ταχυδρομικών (και όχι μόνον) επιχειρήσεων. 
Γενικά, η ευρωπαϊκή αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών αναμένεται ότι 
στο μέλλον θα χαρακτηρίζεται από τρεις συγκεντρωτικούς πόλους: 
τα Ολλανδικά ταχυδρομεία – TNT, τα Γερμανικά ταχυδρομεία – DHL 
και τα Γαλλικά ταχυδρομεία – FeDex. 
 

5.4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ68
  

5.4.1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
Η ελληνική ταχυδρομική αγορά ανέρχεται σε 135 δις δρχ. (2000) εκ 
των οποίων το 1/3 (45 δις δρχ.) αφορά σε υπηρεσίες 
ταχυμεταφορών. Η αγορά της καθολικής υπηρεσίας φαίνεται να 
εμφανίζει ετήσια αύξηση της τάξης του 4-5% κατ’ όγκο (~500 εκ. 
τεμάχια το 2000), ενώ οι μεταβολές σε αξία, σταθερά ανοδικές (78,5 
δις δρχ. το 1996 – 90 δις δρχ. το 2000), επηρεάζονται και από τις 
μεταβολές των τιμολογίων των ΕΛ.ΤΑ. 
Η αγορά ταχυµεταφορών φαίνεται να εμφανίζει αύξηση σε αξία 
της τάξης του 20-35% ανά έτος κατά την τελευταία δεκαετία ενώ τα 
μεταφερόμενα αντικείμενα αφορούν σε περίπου 16,5 εκ τεμάχια για 
το 2000. Από αυτά τα 13 εκ τεμάχια περίπου αποτελούν αποστολές 
προς το εσωτερικό, ενώ τα υπόλοιπα αποτελούν «διεθνείς» 
αποστολές. Τα έσοδα από τη διακίνηση στην εσωτερική αγορά 
υπολογίζονται διπλάσια περίπου από εκείνα που προκύπτουν από τις 
διεθνείς αποστολές (25 δις δρχ., ή ~ 65% και 12,5 δις δρχ. ή ~35% 
αντίστοιχα για το 1999). Από τις αποστολές εσωτερικού, το 80% 
περίπου σε αξία αποτελούν οι αποστολές εντός Αττικής, ενώ το 20% 
καλύπτει το υπόλοιπο της χώρας. 
Η αποστολή επιστολών και δεμάτων αποτελούν τις υπηρεσίες που 
χρησιμοποιούν περισσότερο οι επιχειρήσεις, ενώ το ευρύ κοινό 
χρησιμοποιεί περισσότερο την αποστολή επιστολών και την πληρωμή 
λογαριασμών. Οι επιστολές και τα δέματα / μικροδέµατα αποτελούν 
µε απόσταση (~80%) το μεγαλύτερο τμήμα των διακινουμένων 
προϊόντων στην αγορά καταναλωτών (C2C – consumer to 
consumer) ενώ στην αγορά επιχειρήσεων (B2B – business to 
business) διακινούνται σε μεγαλύτερο ποσοστό (~83%) έγγραφα. 

                                    
68 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων “Έρευνα της Ταχυδρομικής 
Αγοράς” , Planet Ernst & Young A.E. - Centrum A.E. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
έρευνα - μελέτη, συλλέχθηκαν στις αρχές του έτους 2001. 
http://www.eet.gr/gr_pages/index2.htm 
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Στην αγορά καταναλωτών προς επιχειρήσεις (C2B) διακινούνται 
επίσης σε μεγάλο βαθμό (~70%) και έγγραφα. 
Η εσωτερική (εντός Ελλάδας) διακίνηση αλληλογραφίας, δεμάτων 
κλπ αποτελεί το βασικό προορισμό – προέλευση (~80% του 
συνόλου) για το ευρύ κοινό. Η Αθήνα αποτελεί τη μεγαλύτερη 
αγορά (~50%) που μαζί µε τη Θεσ/νίκη καταλαμβάνουν πάνω από 
το 60% της ταχυδρομικής κίνησης. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
αποστολής και λήψης ταχυδρομικών αντικειμένων εξωτερικού αφορά 
στην E.E. (~50%). Σε ότι αφορά στις επιχειρήσεις η εικόνα 
παραμένει περίπου η ίδια. Η εσωτερική διακίνηση αλληλογραφίας 
(~84%) αποτελεί το βασικό προορισμό – προέλευση και η Αθήνα τη 
μεγαλύτερη αγορά (~43%, 60% μαζί µε Θεσ/νίκη), ποσοστό που 
αυξάνει για τα έγγραφα (~49%, 65% μαζί µε Θεσ/νίκη). Το 70% 
περίπου των αντικειμένων εξωτερικού (προορισμός-προέλευση) 
αφορά σε χώρες της Ε.Ε. Η καθολική υπηρεσία εξυπηρετεί ανάγκες 
χρηστών όλων των ηλικιών, φύλων, μορφωτικών επιπέδων, 
επαγγελμάτων και εισοδήματος. Οι υπηρεσίες ταχυµεταφορών 
καλύπτουν ένα ευρύ πελατειακό φάσμα, µε έμφαση στις εταιρίες 
παροχής υπηρεσιών και γενικότερα στις επιχειρήσεις που διακινούν 
μεγάλο όγκο εγγράφων μεταξύ κεντρικών γραφείων και 
υποκαταστημάτων. Ο κύριος αποστολέας/ παραλήπτης επιστολών 
και δεμάτων είναι οι φίλοι και οι συγγενείς (~50%) για το ευρύ 
κοινό, ενώ όσον αφορά στα έγγραφα κύριοι αποστολείς/ παραλήπτες 
είναι οι οργανισμοί (~40%) ενώ οι δημόσιες επιχειρήσεις 
ακολουθούν µε απόσταση. Αντικείμενο επικοινωνίας µε τους 
παραπάνω είναι κατά βάση η επαφή και κατά δεύτερο λόγο η 
διεκπεραίωση υποθέσεων και η ενημέρωση. 
Η Β2Β διακίνηση επιστολών, δεμάτων, εγγράφων κλπ. ανέρχεται σε 
~55% (περιλαμβάνονται πελάτες και προμηθευτές) ενώ η Β2C σε 
περίπου 20%. 
 

5.4.2. ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
Η προοπτική της απελευθέρωσης της ταχυδρομικής αγοράς οδηγεί 
τους περισσότερους εθνικούς ταχυδρομικούς φορείς προς την 
κατεύθυνση της μερικής ή ολικής ιδιωτικοποίησης, ούτως ώστε να 
υποστηριχθεί αποτελεσματικότερα η διαφοροποίηση των υπηρεσιών 
τους στην κατεύθυνση των ταχυµεταφορών και των υπηρεσιών 
logistics. Το ηλεκτρονικό εμπόριο φαίνεται επίσης να αποτελεί 
υπηρεσία µε προοπτικές ανάπτυξης στη συγκεκριμένη αγορά, 
ιδιαίτερα σε χώρες που ιστορικά διαθέτουν αναπτυγμένες πωλήσεις 
από καταλόγους µέσω ταχυδρομείου. 
Η ελληνική αγορά καθολικής υπηρεσίας αναμένεται σε γενικές 
γραμμές να ακολουθήσει την πορεία των αντιστοίχων αγορών της 
ΕΕ, µε βασική διαφορά τη διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου, 
που και λόγω της χαμηλής σχετικά διείσδυσης του διαδικτύου 
(Internet) αλλά και λόγω της εξαιρετικά χαμηλής διείσδυσης των 
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ταχυδρομικών πωλήσεων µέσω καταλόγων, δεν φαίνεται κατά την 
άποψη του μελετητή69 ότι θα αναπτυχθεί στα τμήματα Β2C και C2B. 
Ως εκ τούτου, αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται ο όγκος των 
ταχυδρομικών αντικειμένων µε ρυθμό 4% -5% περίπου ανά έτος 
κατά την επόμενη πενταετία, σε συνάρτηση και µε την αύξηση του 
ΑΕΠ. Η διείσδυση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) πιθανόν 
να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα της αύξησης της αγοράς σε 
μεσο-µακροπρόθεσµο ορίζοντα. 
Ο ΕΛ.ΤΑ. είναι ο μοναδικός πάροχος της καθολικής υπηρεσίας μέχρι 
σήμερα. Η αγορά υπηρεσιών ταχυµεταφοράς φαίνεται ότι θα 
συνεχίσει να αναπτύσσεται µε ρυθμούς της τάξης του 20% ανά έτος 
(σε αξία) κατά την επόμενη πενταετία και διαθέτει υψηλή 
ελκυστικότητα. 
Στην αγορά αυτή παρατηρείται αύξηση των αποστολών εσωτερικού 
(65% το 1999 έναντι 56% το 1997) ενώ επίσης, παρατηρείται 
ταχύτερη αύξηση του διακινούμενου όγκου μικροδεµάτων σε σχέση 
µε αυτή των εγγράφων. 
Η αγορά χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση στο άνω τμήμα 
της. Έξι εταιρίες (Γενική Ταχυδρομική - ΑCS, DHL, Ταχυµεταφορές 
ΕΛ.ΤΑ., Speedex, ΤΝΤ) κατέχουν περισσότερο από το 70% της 
αγοράς ενώ είναι εξαιρετικά κατακερματισμένη στο κάτω άκρο, 
(περισσότερες από 200 εταιρίες ανταγωνίζονται για το 20% της 
αγοράς). Τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται στην 
αγορά µε βάση το εύρος του δικτύου τους και κατ’ επέκταση τον 
τύπο των δραστηριοτήτων τους: 
• Διεθνείς: Η κατηγορία αυτή αφορά σε μικρό αριθμό θυγατρικών 
εταιριών ξένων συμφερόντων (DHL, TNT, UPS, FEDEX) που 
αναλαμβάνουν κυρίως (ή αποκλειστικώς) αποστολές εξωτερικού. 
• Εθνικές: Πρόκειται για ελληνικές εταιρίες (Γενική Ταχυδρομική, 
ACS, Speedex, Ταχυµεταφορές ΕΛ.ΤΑ. κλπ), οι οποίες κατά κύριο 
λόγο πραγματοποιούν αποστολές εντός Ελλάδας στηριζόμενες στο 
δίκτυο υποκαταστημάτων και τοπικών αντιπροσώπων που διαθέτουν. 
• Τοπικές: Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός πόλεως, 
κυρίως Αττική και Θεσσαλονίκη, οι οποίες και αποτελούν το 
μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων του κλάδου σε αριθμό και το 
μικρότερο σε κύκλο εργασιών. 
Ο ανταγωνισμός μεταξύ επιχειρήσεων θα εστιασθεί στο μέλλον 
κυρίως στον τύπο των υπηρεσιών που προσφέρουν (επιπλέον της 
μεταφοράς εγγράφων και δεμάτων), στην ύπαρξη επαρκώς 
εκτεταμένων δικτύων, στην ταχύτητα διεκπεραίωσης και στην 
παροχή ειδικών τιμών και εκπτώσεων σε συνάρτηση µε τον όγκο και 
τη συχνότητα αποστολών του πελάτη. 
Οι εταιρίες που επιθυμούν να εισέλθουν πλέον στην αγορά αυτή 
αντιμετωπίζουν υψηλά εμπόδια εισόδου καθώς πρέπει να διαθέτουν 

                                    
69 Planet Ernst & Young A.E. - Centrum A.E. 
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σημαντικά κεφάλαια, κατάλληλη τεχνολογική υποδομή και 
υποστήριξη καθώς και τεχνογνωσία.  
Το δίκτυο καταστημάτων των ΕΛ.ΤΑ. διαθέτει τα μεγαλύτερα 
ποσοστά χρήσης από το ευρύ κοινό τώρα και στο μέλλον (71% 
και 73% αντίστοιχα).  
Το fax και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) φαίνεται ότι θα 
τύχουν αυξημένης χρήσης και από το ευρύ κοινό αλλά και από τις 
επιχειρήσεις (65% των επιχειρήσεων υποστηρίζει ότι θα το 
χρησιμοποιεί πολύ συχνά στο μέλλον) γεγονός που πιθανόν να έχει 
αρνητική επίδραση στην αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών 
μεσοπρόθεσμα. 
Εντούτοις, οι δίαυλοι αυτοί δεν μπορούν να μεταβιβάζουν 
πρωτότυπα ή εμπιστευτικά έγγραφα µε αποτέλεσμα να θεωρείται ότι 
θα επιδράσουν οριακά αρνητικά στην αγορά ταχυδρομικών 
υπηρεσιών στο εγγύς μέλλον. 
 
5.5. Η-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ  
Η ψηφιακή επανάσταση, οι ταχέως κινούμενες τεχνολογικές εξελίξεις 
επιδρούν κατ΄ ευθείαν στα νέα ταχυδρομικά προϊόντα και υπηρεσίες. 
Τα ταχυδρομεία παγκοσμίως εφαρμόζουν νέες τεχνολογίες για να 
επιταχύνουν τις εσωτερικές και διεθνείς καταγραφές των γραμμάτων 
και δεμάτων και τις διαδικασίες παράδοσης και να εξασφαλίσουν  και 
να αυτοματοποιήσουν τις διεθνείς μεταφορές χρημάτων. Σήμερα, η 
επιρροή της πληροφορικής τεχνολογίας στην αποτελεσματικότητα 
και ποιότητα των ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι ένα αποδεκτό 
γεγονός. Η αποστολή της UPU είναι να βοηθήσει τα Ταχυδρομεία να 
διατηρηθούν στην κορυφή αυτής της τεχνολογικής αλλαγής. Με 
αυτό στη σκέψη, το Συμβούλιο Ταχυδρομικών Λειτουργιών (Postal 
Operations Council, POC) δημιούργησε την Telematics Cooperative 
στα 1996. Οι βασικές της αρμοδιότητες είναι το Ταχυδρομικό Κέντρο 
Τεχνολογίας (Postal Technology Center (PTC))70, το οποίο διευθύνει 
και συντονίζει την τηλεματική και τεχνολογική εργασία και σχέδια 
δράσης που εγκρίνονται από το Συμβούλιο Διοίκησης των 
Συνεργατών. Το PTC εφαρμόζει τεχνολογία αιχμής στις ταχυδρομικές 
δομές και εξοπλισμούς, και έτσι επιβεβαιώνει ότι παραμένουν 
ανταγωνιστικές σε μια αναπτυσσόμενη επιθετική αγορά. Ο δικτυακός 
τόπος ιντερνετ υψηλού επιπέδου το γνωστό Universal Postal Union, 
εκ μέρους των ταχυδρομείων διεθνώς και των συνεργαζόμενων 
βιομηχανικών σωμάτων, θέλει να επεκτείνει την πρόσβαση της 
παγκόσμιας ταχυδρομικής υπηρεσίας στον ηλεκτρονικό κόσμο, 
δημιουργώντας ένα υψηλού επιπέδου internet domain (TLD) - 
".post".  Ένα υψηλού επιπέδου domain θα μπορούσε επίσης να 
καταστήσει ικανά πολλά αναπτυσσόμενα ταχυδρομεία να μπουν στον 
ηλεκτρονικό κόσμο πιο εύκολα, όπως επίσης και να βοηθήσει τα 

                                    
70 U.P.U. http://www.upu.int/info_tech/en/index.shtml 
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Ταχυδρομεία να αναπτύξουν τη διάδοση του εμπορικού τους 
σήματος ώστε να αναγνωρίζεται σε όλον τον κόσμο.  
Στο παρακάτω σχήμα 21 φαίνεται η ανάλυση κατά Boston Consulting 
Group των υπηρεσιών ηλεκτρονικής μορφής που από διλήμματα 
έχουν την τάση να γίνουν τα αστέρια στην ταχυδρομική αγορά.  Η 
μήτρα BCG (Boston Consulting Group), απεικονίζει γραφικά τις 
διαφορές μεταξύ των δραστηριοτήτων σε όρους σχετικής 
τοποθέτησης του μεριδίου αγοράς και του βαθμού βιομηχανικής 
ανάπτυξης. Οι χρηματικές αγελάδες είναι δραστηριότητες όπου μια 
εταιρία έχει μεγάλο μερίδιο αγοράς αλλά η αγορά είναι ώριμη, αργά 
αναπτυσσόμενη ή ακόμη και φθίνουσα. Βασικά αυτές οι 
δραστηριότητες θα έπρεπε να «αρμεχτούν»  για να παρέχουν ρευστό 
για επενδύσεις σε μελλοντικά πεδία προϊόντων. Τα αστέρια 
αντιπροσωπεύουν εκείνες τις δραστηριότητες όπου οι εταιρία έχει 
ένα μεγάλο μερίδιο σε μια αναπτυσσόμενη αγορά. Βασικά, θα έπρεπε 
να τύχουν επιπλέον επενδύσεων ώστε να διατηρηθεί η ανάπτυξη. 
Αποτελούν τις χρηματικές αγελάδες του αύριο. Τα ερωτηματικά ή 
διλήμματα είναι εκείνες οι δραστηριότητες που μια εταιρία έχει μικρό 
μερίδιο αγοράς αλλά όπου η αγορά αρχίζει να απογειώνεται ή έχει 
σημαντική δυναμική ανάπτυξης. Πρέπει να προσεχθούν εκ του 
σύνεγγυς και με κατάλληλους χειρισμούς γιατί μπορούν να γίνουν 
είτε αστέρια του αύριο είτε να μετατραπούν σε σκυλιά. Τα σκυλιά 
απορροφούν το ρευστό χωρίς καμία δικαιολογημένη προοπτική. 
Βασικά, θα πρέπει να σταματήσουν ώστε να απελευθερωθούν 
κεφάλαια για επένδυση σε πιο ελκυστικές ευκαιρίες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Σχήμα 21. Boston Consulting Group Ανάλυση για τους Παρόχους 
Γενικών Υπηρεσιών - Ταχυδρομείων 

 Πηγή: Commission of the European Communities, 200271

 
Η εμφάνιση του ηλεκτρονικού εμπορίου δημιουργεί επιχειρησιακές 
ευκαιρίες στους ταχυδρομικούς φορείς: 

• - Υπηρεσίες διαμετακομιστικού εμπορίου και logistics: Η 
ανάπτυξη του η-εμπορίου εκτινάσσει τις πωλήσεις εκ του 
μακρόθεν, 

• - Κτίσιμο σχέσεων με τον πελάτη: Οι Π.Γ.Υ. μπορούν να 
προσθέσουν αξία στις υπηρεσίες (track/trace), η 
αναδιοργάνωση των παραδοσιακών διαδικασιών για να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα, τα κόστη και η ευκολία (π.χ. 
ψηφιακά γραμματόσημα), 

• - Νέες επιχειρησιακές ευκαιρίες εγείρονται από τις υπηρεσίες 
που βασίζονται στην νέα τεχνολογία: Αυτό περιλαμβάνει τη 
χρήση της παραδοσιακής τοποθέτησης των ταχυδρομικών 
φορέων για τη νέα οικονομία. Π.χ. σαν μονοπωλιακή ένωση 
τρίτων συμμέτοχων (trusted third parties). Στο μοντέλο αυτό 
ήδη έχουμε κατατάξει την Fedex. 

• - ευκαιρίες για αναδιοργάνωση των διαδικασιών του back 
office: Εδώ οι Π.Γ.Υ. μπορούν να επεκτείνουν την 
αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα (π.χ. εφαρμογή 
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PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of the Postal Directive 
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της τεχνολογίας του η-εμπορίου σε διακανονισμούς 
υποκατασκευαστικών συμβάσεων).   

Κατά τον Luis A. Jimenez,  υπάρχει μια ενδεικτική πρόγνωση και 
τέσσερα βασικά κριτήρια για την επιτυχία των ταχυδρομείων με 
το η-εμπόριο. Η πρόγνωση του λέει πως σε μεγάλη διάρκεια του 
χρόνου, η εκτύπωση μπορεί να πεθάνει, το χαρτί όμως όχι. Θα 
χρησιμοποιείται πρώτα σαν μηχανισμός εμφάνισης μηνυμάτων και 
μετά σαν μηχανισμός μεταφοράς. Δηλαδή πως χρησιμοποιείται το 
χαρτί όταν εκτυπώνεται το e-mail, σαν μηχανισμό εμφάνισης. Αλλά 
δεν χρειάζεται να ταξιδεύει με φυσικά μέσα από την προέλευση στον 
προορισμό,  αυτό θα το κάνει το ηλεκτρονικό χαρτί. Μια πολλά 
υποσχόμενη πραγματικότητα στα επόμενα 5-10 χρόνια. Τα κριτήρια 
αυτά είναι: (Jimenez Luis A., 2000) 72

Πρώτο, δεν χρειάζεται τυφλά να ακολουθείς τη στρατηγική «me 
too» (απομίμηση). Στις επιχειρήσεις υπάρχει πάντα ένα μίγμα καλής 
τύχης και καλού χρονισμού (timing). Οι περιηγητές του διαδικτύου 
το καλούν αυτό wavesense. Είναι άχρηστο να έχεις το καλύτερο  
διοικητικό συμβούλιο και άψογα θεμέλια αν δεν μπορείς να 
συλλάβεις τα καλά κύματα. Αλλά λίγοι μπορούν να είναι οι τυχεροί, 
έτσι η «me too» στρατηγική για τα ταχυδρομεία δεν είναι ο δρόμος 
να βαδίσουν. Δεύτερο,  να μη ξεχνάμε ότι υπάρχει επίσης ένα 
στοιχείο φυσικού σχεδίου στην πραγματική επιτυχία. Ο Μιχαήλ 
Άγγελος είπε ότι ο Δαυίδ του, ήταν ήδη στο μάρμαρό του και ότι 
αυτός απλώς αφαίρεσε με τα εργαλεία του την επιπλέον πέτρα. Αυτό 
είναι το φυσικό σχέδιο. Όπως η Sony έφτιαξε ένα walkman και μαζί 
με αυτό μια νέα αγορά. Ανακάλυψε δηλαδή μια ανάγκη των πελατών 
που δεν γνώριζαν ότι την είχαν. Μπορούν να βρεθούν αυτοί οι Δαυίδ 
στη νέα οικονομία ; Οι αντίστροφοι πλειστηριασμοί στο ιντερνετ είναι 
ένα παράδειγμα φυσικού σχεδίου, το οποίο πήρε την γυαλάδα 
σχηματοποίησης όταν οι καταναλωτές δεν είπαν ποτέ ότι το 
χρειάζονται. Πρέπει τα ταχυδρομεία να δουν αυτή την κατεύθυνση. 
Τι είναι φυσικό για τα ταχυδρομεία να κάνουν στο η-εμπόριο; Το ένα 
μεγάλο πράγμα όπου ένα ταχυδρομείο μπορεί να υπερέχει από 
οποιονδήποτε άλλον; Το πράγμα το οποίοι είναι συνυφασμένο με 
κάθε νήμα, του τι είναι σχετικό με το ταχυδρομείο; Αυτή είναι η 
πρόκληση για τα ταχυδρομεία. Τρίτο, οι dot coms δεν έχουν το 
μειονέκτημα της κληρονομιάς των παραδοσιακών εμποδίων που 
αφορούν την παρελθούσα εικόνα και ουσία. Εμπόδια κληρονομιάς 
από τα συστήματα, τα κόστη, τις διαδικασίες, τους ελέγχους, ακόμη 
και τις προσδοκίες των πελατών. Πολλοί μεγάλοι οίκοι έχουν βρεθεί 
πίσω ή ακόμη έχουν αποσυρθεί τελείως στον αγώνα του η-εμπορίου. 

                                    
72 Luis A. Jimenez, Vice President, Global Growth and Futures Strategy,Pitney 
Bowes, Inc. “ARE WE ON THE RIGHT ROAD … OR ARE WE GOING TO 
SCARBOROUGH FAIR?” 8th Conference on Postal Delivery and Economics 
Sponsored by Rutgers University, Center for Research in Regulated Industries 
Vancouver, Canada, June 7-10, 2000 
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Τέταρτο, η απορύθμιση του ταχυδρομείου. Η απορύθμιση είναι η 
καταστροφή της επιχείρησης από ένα νέο μοντέλο. Το κλασικό 
παράδειγμα αποτελεί η Εγκυκλοπαίδεια Britannica που 
καταστράφηκε από την Encarta της Microsoft. Ένα φτηνό 
γυαλιστερό δισκάκι κατέστρεψε την Britannica, ένα προϊόν $1,500. 
Συμπερασματικά, αν αυτά είναι τα κριτήρια επιτυχίας στον κόσμο 
των dot coms, τότε ποιες είναι οι ευκαιρίες για τα ταχυδρομεία;  
Ευκαιρίες για τα Ταχυδρομεία: 
Δέματα.  
Το η-εμπόριο θα προμηθεύσει καύσιμα για σημαντική αύξηση στις 
αποστολές εμπορευμάτων και επιστροφών από ψώνια εξ αποστάσεως 
για ψηφιακά και φυσικά προϊόντα. Αναμένεται αύξηση της τάξης του 
7-9%73

Διαφήμιση και απευθείας ταχυδρομείο (direct mail) θα 
συνεχίσουν να χρειάζονται από παλιές και νέες επιχειρήσεις που 
μοιάζουν. Θα υπάρξει λιγότερο ταχυδρομείο αλληλογραφίας από ότι 
ηλεκτρονικά μηνύματα. Οι ταχυδρομικές λίστες θα γίνουν καλλίτερες 
από τις βάσεις δεδομένων των διαδραστικών συνδρομητών για λίγο 
και μετά τα δύο θα συγχωνευθούν σε καλλίτερες λίστες για όλα τα 
μέσα. Οι πελάτες φαίνεται πως ακόμη για λίγο θα συνεχίσουν να 
προτιμούν τους φυσικούς από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους.  
Όγκοι συναλλαγών για οικονομικές υπηρεσίες θα μεγαλώσουν 
5-7%71. Πληρωμές, λογαριασμοί, εντολές πληρωμής κλπ. Τα 
ταχυδρομεία πρέπει να πάρουν πλεονέκτημα παράλληλης ανάπτυξης 
στις ηλεκτρονικές και ταχυδρομικές επικοινωνίες. Πρέπει να 
διατηρήσουν την αξία του διαφημιστικού ταχυδρομείου και του 
ταχυδρομείου μεταξύ των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, για 
αυτό το ρεύμα θα αποτελέσουν το ψωμί και το βούτυρο. Πρέπει να 
επεξεργαστούν ειδικά τα πακέτα και τις επιστροφές τους από online 
αγορά για να συνδέσουν τον φυσικό και ηλεκτρονικό κόσμο. Πρέπει 
να συμμετέχουν σε υβριδικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν χαρτί 
σαν μέσο εμφάνισης μηνυμάτων παρά ένα μηχανισμό μεταφοράς.  
Φαίνεται πως τα ταχυδρομεία στον τομέα του η-εμπορίου βρίσκονται 
σε πολύ αρχικό στάδιο. Η ανάπτυξη όμως θα είναι δραματική70 τα 
επόμενα 10 χρόνια, την επόμενη γενιά ή τον επόμενο αιώνα. Κανείς 
δεν ξέρει, δεν συμφωνούν πολλοί. Έτσι αν δεν θέλουν οι 
επιχειρήσεις να πεθάνουν θα πρέπει να ακολουθήσουν την συμβουλή 
του Woody Allen, «δεν θέλω να πετύχω την αθανασία με την 
δουλειά μου, θέλω να το πετύχω με το να μη πεθάνω». Όσο για το 
ερώτημα αν πηγαίνει κανείς στη σωστή κατεύθυνση η κατάλληλη 
απάντηση έρχεται από τον Rolf Jensen του Ινστιτούτου της 

                                    
73 Institute for the Future, Future of Global Mail Project, 2000,  
http://www.iftf.org/ About the Institute for the Future 
Located in the heart of Silicon Valley, the IFTF is a not-for-profit research 
organization with 
over 30 years of experience in long-term data-based forecasting. 
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Κοπεγχάγης «αν βλέπεις το μέλλον σαν εμπόδιο, περπατάς σε λάθος 
κατεύθυνση». 
Η μεταμόρφωση των ταχυδρομικών γραφείων σε κέντρα η-εμπορίου 
και η-ειδήσεων με την εισαγωγή του ιντερνετ και την εγκατάσταση 
η-υπηρεσιών όπως είναι η αποθήκευση δεδομένων (warehouse) και 
άλλες υπηρεσίες logistics, είναι μια άλλη επιλογή74. Προσπαθούμε 
(World Bank Group75), να κάνουμε τους ταχυδρομικούς 
επιχειρηματίες να αναπτύξουν άλλες δραστηριότητες από την 
παράδοση των δεμάτων σε υπηρεσίες Πληροφορικής Τεχνολογίας. Η 
υποδομή είναι ήδη εδώ, γιατί να μη προσπαθήσουμε να την 
ενδυναμώσουμε και να τη χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά. 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί το μεγάλο ενδιαφέρον της Παγκόσμιας 
Τράπεζας (World Bank Group)76 η οποία μέσω του τμήματος 
Παγκόσμιων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Global 
Information & Communication Technologies Department) προσπαθεί 
να ενδυναμώσει την πρακτική της στην ταχυδρομική ανάπτυξη, ώστε 
να ενισχυθούν οι ταχυδρομικές δραστηριότητες. Στη σελίδα της 
αναφέρεται και το τμήμα των ταχυδρομικών υπηρεσιών που 
μπορούν να διευκολύνουν  τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Το μεγάλο 
εύρος των ταχυδρομικών δικτύων (περισυλλογή και παράδοση, 
μεταφορά, λιανική αγορά αγαθών) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
για μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, ειδικά στην 
παροχή λειτουργιών που μπορούν να διευκολύνουν τις ηλεκτρονικές 
επιχειρηματικές εργασίες. Ένα σύγχρονο ταχυδρομικό σύστημα 
μπορεί να βοηθήσει στην παροχή λογιστικών λύσεων στην 
ολοκλήρωση των ροών των δεδομένων, των φυσικών ροών και των 
οικονομικών ροών. Δηλαδή τιμολόγια, λογιστική τακτοποίηση, 
μεταφορά προϊόντων και οικονομική τακτοποίηση. Τα ταχυδρομεία 
μπορούν να παρέχουν λειτουργίες εκπλήρωσης και παράδοσης (τα 
bits γίνονται κουτιά)(bits-boxes) για το η-εμπόριο όπως επίσης 
υπηρεσίες κέντρου διαχείρισης και υπηρεσίες πληρωμών. Η λιανική 
ταχυδρομική αγορά αγαθών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παροχή 
πρόσβασης στο ιντερνετ μέσω δημόσιων τερματικών και με σκοπό να 
αναπτυχθούν ταχυδρομικά προϊόντα πελατειακών σχέσεων. Ειδικά το 
direct mail μπορεί να παίξει ένα κρίσιμο ρόλο.  
 
5.6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Το ταχυδρομείο ανάλογα με τις προσφερόμενες υπηρεσίες και 
προϊόντα αλλά και την σημασία τους στη σχέση με το η-εμπόριο, 
χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες: 
                                    
74 DEVNews Media center της World Bank Group, 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:20177997~
menuPK:34457~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html
75 Juan Ianni, Policy Division Global Information and Communication Technologies 
World Bank Group  
76 World Bank Group , http://info.worldbank.org/ict/policyPostalService.html [πρόσβαση 20-
12-2004]
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1. Το Διαχειριστικό-Διοικητικό Ταχυδρομείο και 
2. Το διαφημιστικό ταχυδρομείο. 
 
1. Το Διαχειριστικό Ταχυδρομείο είναι ένα αρκετά μεγάλο 
κομμάτι της κίνησης του ταχυδρομείου.   Καλύπτει το 1/3 στις 
Η.Π.Α. έως και 2/3 του συνολικού ταχυδρομείου σε πολλές 
Ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά το Διαχειριστικό ταχυδρομείο είναι ένα 
πολύ σύνθετο ταχυδρομικό ρεύμα κίνησης. Περιλαμβάνει μια ευρεία 
γκάμα κατηγοριών, από καθημερινό ταχυδρομείο που σχετίζεται με 
οικονομικές συναλλαγές- τέτοιες όπως πληρωμές και λογαριασμοί- 
μέχρι την αλληλογραφία που αγγίζει τα όρια της διαφήμισης- τέτοια 
όπως επιχειρησιακές γνωστοποιήσεις, αλλαγές στα σχέδια 
προσφορών, ειδοποιήσεις σχετικές με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, 
προσκλήσεις, χαιρετισμούς, υποδείξεις για νέες χρήσεις των 
προϊόντων, συνταγές, και ενημερώσεις ανανεώσεων ειδήσεων ή 
προϊόντων. Καθόσον αυτά δεν είναι διαφήμιση per se, τέτοιες 
αλληλογραφίες επιχειρήσεων είναι ένα κρίσιμο μέσο επαφής με τους 
πελάτες και βοηθάει στην οικοδόμηση μακροπρόθεσμων σχέσεων. Ο 
ακόλουθος πίνακας77 περιλαμβάνει τις βασικές κατηγορίες του 
Διαχειριστικού ταχυδρομείου.  
 

Κατηγορίες Διαχειριστικού Ταχυδρομείου77 

 
Λογαριασμοί και εντολές 

Πληρωμές 
Λογαριασμοί 
Εντολές πληρωμής 
Αποδείξεις και βεβαιώσεις λήψης αποδείξεων  

Επιχειρησιακά έγγραφα  
Νομικές ειδοποιήσεις 
Αλλαγή στην υπηρεσία 
Έκπτωση και κουπόνια 

Παραγγελίες προϊόντων 
Νέες παραγγελίες  
Επιβεβαιώσεις 

Άλλη Αλληλογραφία 
Αγγελίες 
Προσκλήσεις 
Χαιρετισμούς 
Σημειώματα και νέα 
Σημειώματα Συνάντησης  
 

Πηγή : Διάφορες ταχυδρομικές αρχές 
 

                                    
77 Workers Postal Strategies and Mail Volumes, FUTURE OF GLOBAL MAIL 
PROGRAM, INSTITUTE FOR THE FUTURE, Μάρτιος 2003, SR-785 C 
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Οι επιχειρήσεις στέλνουν το περισσότερο Διαχειριστικό ταχυδρομείο 
δια μέσω των κυβερνήσεων και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών. 
Τα νοικοκυριά συνεισφέρουν ένα μικρό μερίδιο με την πληρωμή 
λογαριασμών, τις αναζητήσεις πληροφοριών, τις πληρωμές των 
φόρων και τις παραγγελίες των προϊόντων. Σχετικός είναι ο 
παρακάτω πίνακας77 

Πίνακας 8. Ποσοστό συνολικού Διαχειριστικού Ταχυδρομείου κατά περιοχή 

Πηγή: FUTURE OF GLOBAL MAIL PROGRAM, INSTITUTE FOR THE FUTURE, 
Μάρτιος 2003, SR-785 C 

Το Διαχειριστικό ταχυδρομείο είναι αυτό που δέχεται την μεγαλύτερη 
πρόκληση. Η αντικατάσταση των ηλεκτρονικών αντί για βασισμένων 
στο χαρτί πληρωμών δεν είναι ασυνήθιστες, αλλά η ολίσθηση ενός 
χονδρέμπορου προς τις ψηφιακές πληρωμές και άλλους τύπους 
οικονομικών και επιχειρησιακών αλληλογραφιών (λογαριασμοί, 
επιβεβαιώσεις, τιμολόγια, εντολές πληρωμής, όρους συμφωνιών, 
παρατηρήσεις αλλαγών στις τιμές) είναι μακριά από την 
πραγματικότητα. Δύο διακριτές τάσεις που παίζουν θα έχουν μέγιστο 
αντίκτυπο στο μέγεθος και στην ανάπτυξη του διαχειριστικού 
ταχυδρομείου. Η πρώτη τάση είναι ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές 
γίνονται στάνταρτ για την πλειοψηφία των C2B συναλλαγών (βλ. 
παρακάτω πίνακα 9). 
 
Πίνακας 9. Ποσοστό συνολικού Διαχειριστικού Ταχυδρομείου, κατά κατηγορία 
αποστολέα-παραλήπτη και περιοχή  

 

Πηγή: FUTURE OF GLOBAL MAIL PROGRAM, INSTITUTE FOR THE FUTURE, 
Μάρτιος 2003, SR-785 C 
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Αυτό ήδη συμβαίνει με τη μορφή πιστωτικών και χρεωστικών καρτών 
στις λιανικές πωλήσεις είτε online είτε με το τηλέφωνο. Η δεύτερη 
τάση (bills & statements), θα αποτελέσει τον διακόπτη από 
βασισμένα στο χαρτί σε ψηφιακά σχήματα κατά μήκος της ευρύτερης 
γκάμας των διαχειριστικών θεμάτων. Αυτή είναι μια δυσάρεστη 
υπόδειξη και θα συμπεριλάβει μια μακροπρόθεσμη και βαθμιαία 
ανάπτυξη που θα προοδεύσει μόνο με ένα λογικευμένο βηματισμό τα 
επόμενα δέκα χρόνια75.  
Τα κίνητρα και τα όρια στη ψηφιακή αντικατάσταση καθώς επίσης και 
η τεχνολογική προσαρμογή καθορίζεται από τρεις παράγοντες75.   
Α. Εφαρμογές τεχνολογιών που προσφέρουν οφέλη (στο κόστος, ή 
στην ευκολία ή σε μια αναγκαστική υπηρεσία),  
Β. μια υποδομή που υποστηρίζει αυτή την αλλαγή, 
Γ. και συμμέτοχοι που έχουν την διάθεση να πληρώσουν  για αυτή 
τη προσαρμογή. 
Για τις επιχειρήσεις υπάρχουν κάποιοι υπολογισμοί κόστους που τις 
οδηγούν στην προτίμηση των ηλεκτρονικών σχημάτων. Στις Η.Π.Α. 
υπολογίζεται ότι το κόστος συναλλαγής με ηλεκτρονικό τρόπο είναι 
το μισό του 1,25$ που είναι το κόστος συναλλαγής που βασίζεται στο 
χαρτί. Στην Νορβηγία κάθε μορφή πληρωμής (Norges Bank) κόστιζε 
το 1/3 από την πληρωμή μιας επιταγής με Giro ή ΑΤΜ ή ιντερνετ 
συναλλαγή το 200275. Έτσι δίνονται ιδιαίτερα κίνητρα στα 
νοικοκυριά να ενταχτούν στις η-πληρωμές. Παρόλα αυτά θα πρέπει 
οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν ακριβή ηλεκτρονική υποδομή. Επίσης 
θα πρέπει να ξοδέψουν αρκετά κεφάλαια για διαφήμιση ώστε να 
προσελκύσουν πελάτες να χρησιμοποιούν η-πληρωμές. 
Συμπερασματικά, με μια πιο προσεκτική ματιά, κατά βάθος πολλές 
επιχειρήσεις δεν θέλουν να στοιχηματίσουν ευμεγέθεις απώλειες σε 
νεωτεριστικά συστήματα που απαιτούν χρόνια για να γίνουν 
κερδοφόρα.  
Η συνολική πρόβλεψη77 για το διαχειριστικό ταχυδρομείο είναι ότι η 
χρήση του ταχυδρομείου για πληρωμές και αλληλογραφία από τους 
καταναλωτές προς τις επιχειρήσεις (C2B) αναπόφευκτα θα φθίνει 
μακροπρόθεσμα (βλ. πίνακα 10). Προβλέπεται ότι αυτή η ροή του 
ταχυδρομείου θα ελαττώνεται με ρυθμό περισσότερο του 2% το έτος 
μεταξύ του σήμερα και του 2010 και στη Βόρεια Αμερική και στη 
Βόρεια Ευρώπη.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας 10. Μέσο Ετήσιο ποσοστό διακύμανσης  
α) Πληρωμών – β)Αλληλογραφίας 

Πηγή: FUTURE OF GLOBAL MAIL PROGRAM, INSTITUTE FOR THE FUTURE, 
Μάρτιος 2003, SR-785 C 

2. Το Διαφημιστικό ταχυδρομείο 
Η λειτουργία της διαφήμισης είναι να προκαλέσει την προσοχή για 
ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Οπότε απολύτως φυσιολογικά η μάζα 
των διαφημιστικών μηνυμάτων ρέει από τις επιχειρήσεις στους 
πελάτες τους – ή σε άλλες επιχειρήσεις ή καταναλωτές. Με τα χρόνια 
το ταχυδρομείο έγινε ένα από τα πιο σημαντικά κανάλια για την 
διαφήμιση τόσο πολύ ώστε η διαφήμιση είναι η πιο σημαντική 
ταχυδρομική κίνηση για τα ταχυδρομεία σήμερα. Αποτελεί το ένα 
τέταρτο του ταχυδρομικού όγκου σε μερικές Ευρωπαϊκές χώρες και 
πάνω από το μισό στις Η.Π.Α. Εν τούτοις, η διαφήμιση υπόκειται σε 
σημαντικές αλλαγές. Ο ρόλος του ταχυδρομείου, όπως επίσης και 
άλλων παραδοσιακών διαφημιστικών μέσων όπως η τηλεόραση, το 
ράδιο, οι εφημερίδες και τα περιοδικά, προκαλείται από νέες μορφές 
επικοινωνιών και των νέων καναλιών που αυτές δημιουργούν. Αυτές 
περιλαμβάνουν δορυφορικές και καλωδιακές συνδέσεις, το ιντερνετ,  
e-mail, και συσκευές ασύρματης επικοινωνίας. Από τη μια μεριά, 
αυτά τα νέα κανάλια πιέζουν τις επιχειρήσεις να αλλάζουν τις 
στρατηγικές τους για το πλησίασμα των καταναλωτών μέσω μιας 
ποικιλίας νέων μέσων και διαδραστικών καναλιών. Από την άλλη 
μεριά, τα νέα κανάλια δημιουργούν επίσης μια καλλίτερη κατανόηση 
των καταναλωτών η οποία προσφέρει ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις 
να βρουν νέους τρόπους χρήσης του ταχυδρομείου που είναι 
περισσότερο στοχευμένοι, καλά προσεγμένοι και επίκαιροι. Αυτή η 
δεύτερη αξιοποίηση, πιο πιθανά, θα αυξήσει τη χρήση και του B2C 
και του Β2Β διαφημιστικού ταχυδρομείου την επόμενη δεκαετία. 
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Συμπερασματικά, το B2C διαφημιστικό ταχυδρομείο θα έχει αιχμή 
ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού της δεκαετίας σαν 
ξενιστής νέων μορφών στοχευμένου ταχυδρομείου, καθοδηγούμενο 
(α) από την επέκταση μικρότερων πιο επίκαιρων ταχυδρομικών 
λιστών και (β) από τις ικανότητες της νέας γενιάς των φθηνότερων 
και γρηγορότερων και μικρότερων ψηφιακών εκτυπωτών,  να 
παράγουν γρήγορη ανάπτυξη σε τεμαχισμένες αγορές. Το B2C θα 
μεγαλώσει γρηγορότερα από τη γενική κλάση όλου του 
ταχυδρομείου κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας είτε στη Β. 
Αμερική είτε στη Β. Ευρώπη. Στον πίνακα 11 φαίνεται η πρόβλεψη 
αύξησης του Β2C Διαφημιστικού Ταχυδρομείου.  
Πίνακας 11. Η Μέση Ετήσιο ποσοστό διακύμανσης - Πρόβλεψη Διαφημιστικού 
Ταχυδρομείου 

 

 

Πηγή: FUTURE OF GLOBAL MAIL PROGRAM, INSTITUTE FOR THE FUTURE, 
Μάρτιος 2003, SR-785 C 

Μια γενικότερη τμηματοποίηση της διεθνούς αγοράς της 
αλληλογραφίας φαίνεται στο σχήμα 22, όπου η πρόβλεψη για τη 
μεταβολή δείχνει συρρίκνωση της αλληλογραφίας C2C και αύξηση 
της B2C λόγω κυρίως της τάσης άμεσης προσέγγισης του πελάτη από 
τις επιχειρήσεις.  
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Σχήμα 22. Τμηματοποίηση διεθνούς αλληλογραφίας (mail market) 

 
Πηγή: Εθνική Επιτροπή Τηλ/νιών κ Ταχ., 2001, UPU.  

5.6.1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΤΑ. 
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες78 των Ελληνικών Ταχυδρομείων 
χωρίζονται σε επτά κατηγορίες. 
1. Υπηρεσίες Επιστολικού Ταχυδρομείου 
1.1. Επιστολικό ταχυδρομείο 

Υπηρεσία Α προτεραιότητας 
Υπηρεσία Β προτεραιότητας 

1.2. Ειδικές διαχειρίσεις 
Συστημένα 

        Βεβαιωμένη επίδοση 
        Δηλωμένη αξία 
        Αντικαταβολή 
        Ειδική καταχώρηση (registered) 
1.3. Διαφημιστικό ταχυδρομείο(Direct mail) 

Ομαδικές επιστολές 
Info post 
Press post 

1.4. Marketing ταχυδρομείο  
Family post 

2. Υπηρεσία δεμάτων 
2.1. δέματα εσωτερικού 

απλό,  

                                    
78 Οδηγός Προϊόντων και Υπηρεσιών ΕΛ.ΤΑ., Ιανουάριος 2004 
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δηλωμένης αξίας, 
αντικαταβολής, 
εύθραυστο, 
ομαδικό, 
στρατιωτικό 

2.2. δέματα εξωτερικού 
απλό ή express 
δηλωμένης αξίας 
αντικαταβολής 

3. Προϊόντα ΕΛ.ΤΑ. 
3.1. Προπληρωμένου τέλους  

Ευχετήριες κάρτες με φακέλους prepaid 
Κάρτες τοπικής αναφοράς 
Φάκελοι prepaid 
Φάκελοι Taxis post (για εφορίες) 

3.2. Προϊόντα συσκευασίας 
Δεμάτων 
Εύθραυστων 
Φιαλών – bottle post 

3.3. Ιδιωτικά γραμματοκιβώτια 
Απλά 
Επί στύλου 

4. Φιλοτελικά-συλλεκτικά προϊόντα 
4.1. φιλοτελικά προϊόντα 

σειρές, φεγιέ, Φ.Π.Η.Κ., τευχίδια, κάρτα Max, φυλλαράκια, 
λευκώματα 
προσωπικό – εταιρικό γραμματόσημο 

4.2. Προσωπικά και επιχειρηματικά δώρα (post collection) 
5. Χρηματοοικονομικά προϊόντα 
5.1. κίνηση κεφαλαίων εσωτερικού 

ταχυδρομικές επιταγές εσωτερικού απλές 
ταχυδρομικές επιταγές εσωτερικού αντικαταβολής 
ταχυδρομικές επιταγές εσωτερικού τηλεφωνικές 

5.2. κίνηση κεφαλαίων εξωτερικού 
eurogiro 
Western union (αποστολές χρημάτων στο εξωτερικό) 

5.3. ταχυπληρωμή 
εισπράξεις – πληρωμές 
πληρωμές ΙΚΑ ΟΓΑ 

5.4. ταχυδρομικό ταμιευτήριο 
λογαριασμοί ταχ. Ταμιευτηρίου 
πιστωτικές κάρτες 

5.5. αμοιβαία κεφάλαια 
διαχείριση διαθέσιμων βραχυπρόθεσμων τοποθετήσεων 
εσωτερικού  
ομολογιών εσωτερικού 
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μικτό εσωτερικού 
5.6. λογαριασμοί Giro 

Giro φυσικών προσώπων – Giro Business (νομικών 
προσώπων) 

6. Προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων 
6.1. Προϊόντα και υπηρεσίες τηλεφωνίας 

Κάρτες σταθερής τηλεφωνίας (τηλεκάρτες, χρονοκάρτες, ΟΤΕ) 
Κάρτες κινητής τηλεφωνίας  
Συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας και ιντερνετ Tellas 
Συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας Forthnet 
Συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας Telestet 

6.2. Ολυμπιακά προϊόντα 
Ολυμπιακές κάρτες, καρφίτσες, κούπες, κλειδοθήκες, 
νομίσματα 

6.3. λοιπά προϊόντα τρίτων 
κάρτες Unicef, τετράδια Unicef, εισιτήρια ΟΑΣΑ 

7. Προϊόντα και υπηρεσίες ταχυμεταφορών 
Πόρτα-πόρτα, EMS, SPM 
 

5.7. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 
Με βάση όσα αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια μπορούμε 
σχηματικά να θεωρήσουμε ότι τα Ταχυδρομεία παίζουν τον ρόλο το 
ενδιάμεσου-μεσίτη σε μια σειρά δοσοληψιών επικοινωνίας μεταξύ 
των επιχειρήσεων, των καταναλωτών και της εκάστοτε κυβέρνησης. 
Με τον όρο κυβέρνηση εννοούνται  η αλληλογραφία του δημοσίου, 
οι κάθε είδους πληρωμές προς τους δημόσιους οργανισμούς 
(πρόστιμα, εφορία κλπ), καθώς επίσης και οι εισπράξεις επιταγών 
από τους δημόσιους οργανισμούς (συντάξεις, επιδόματα κλπ). Για 
λόγους συντομίας αλλά και διεθνούς πρακτικής, η κυβέρνηση ως 
δημόσιος τομέας μετά την εξάλειψη σχεδόν της προνομιακής του 
αντιμετώπισης (εκπτώσεις, μη είσπραξη χρεών κ.λ.π.) εντάσσεται 
στην κατηγορία «επιχείρηση». Παρόλα αυτά σήμερα ένα μεγάλο 
κομμάτι δοσοληψιών με τα Ταχυδρομεία καλύπτεται από τον δημόσιο 
τομέα, αποφέρει μεγάλα ρεύματα εσόδων και αποτελεί ένα 
ξεχωριστό τομέα. H ανάπτυξη του e-Government αποτελεί ίσως 
απειλή για τα έσοδα του ταχυδρομείου από το δημόσιο, δεν 
πρόκειται όμως ποτέ να μειώσει το χαρτί ως στοιχείο εμφάνισης των 
κρατικών δεδομένων και αξιών του δημοσίου, προς τον πολίτη.  
Ένα συμβατικό μοντέλο διαδικασιών δραστηριοτήτων (activities 
process)  είναι το ακόλουθο: Tο ρόλο του δράστη (actor) παίζει ο 
εκάστοτε πελάτης/επιχείρηση/κυβέρνηση και οι γενικές κατηγορίες 
διαδικασιών είναι η προσέλευση στο ταχυδρομείο, η αίτηση μιας 
υπηρεσίας ή ενός προϊόντος, η επεξεργασία από το εσωτερικό 
σύστημα του ταχυδρομείου, είτε του ταχυδρομικού αντικειμένου, 
είτε της διαδικασίας χρηματικών συναλλαγών και εν συνεχεία η 
διαδικασία παράδοσης στον παραλήπτη που μπορεί να είναι διανομή 



κατ΄οίκον των αντικειμένων και των εισπράξεων – πληρωμών, αλλά 
και προσέλευση του παραλήπτη στο ταχυδρομείο. 
κατ΄οίκον των αντικειμένων και των εισπράξεων – πληρωμών, αλλά 
και προσέλευση του παραλήπτη στο ταχυδρομείο. 

 Σχήμα 23. Σύστημα Δοσοληψιών Ταχυδρομείου
  
  Σχήμα 23. Σύστημα Δοσοληψιών Ταχυδρομείου 

  

στείλε αντικείμενο  
(δέμα, επιταγή , γράμμα) 

Πλήρωσε 
αντίτιμο 

Παρέλαβε αντικείμενο Είσπραξε -πλήρωσε

                                                           
 
 

 
 
 
 
                                        Σύστημα δοσοληψιών ταχυδρομείου 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 

Αγόρασε προϊόν 
ταχυδρομείου

Εσωτερικές διαδικασίες 
ταχυδρομείου , 

ταξινόμηση, διανομή, 
επεξεργασία χρηματικής 
πληρωμής - είσπραξης 

κ.λ.π.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΠΕΛΑΤΗΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Με βάση το παραπάνω σχήμα 23 τα επιχειρησιακά μοντέλα των 
ταχυδρομείων μπορούν να καταταγούν στις εξής κατηγορίες: 
Με βάση το παραπάνω σχήμα 23 τα επιχειρησιακά μοντέλα των 
ταχυδρομείων μπορούν να καταταγούν στις εξής κατηγορίες: 
Πελάτη σε πελάτη (C2C), όπου αναφερόμαστε κυρίως στην απλή 
αλληλογραφία, αποστολή λήψη δεμάτων, επιταγών κλπ. Εδώ 
Πελάτη σε πελάτη (C2C), όπου αναφερόμαστε κυρίως στην απλή 
αλληλογραφία, αποστολή λήψη δεμάτων, επιταγών κλπ. Εδώ 
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Πηγή: ίδιος 
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ακριβώς λαβαίνει νόημα ο μονοπωλιακός χαρακτήρας των 
ταχυδρομείων.  
Πελάτη σε επιχείρηση (C2B), όπου κυρίως αναφερόμαστε σε 
πληρωμές πελατών προς τις επιχειρήσεις, λογαριασμούς πελατών και 
οφειλές προς επιχειρήσεις και το δημόσιο. 
Επιχείρηση σε επιχείρηση (B2B), όπως είναι το διαφημιστικό 
ταχυδρομείο (direct mail), υπηρεσίες ταχυμεταφορών, ομαδικές 
αποστολές, υπηρεσίες πληρωμών-εισπράξεων, mail order, υπηρεσίες 
χρηματικών συναλλαγών Giro business (χρηματικές συν/γές με 
νομικά πρόσωπα) κ.λ.π.  
Επιχείρηση σε πελάτη (B2C), όπως είναι το διαφημιστικό 
ταχυδρομείο, ομαδικές αποστολές, υπηρεσίες Giro, αποστολές 
δεμάτων κ.λ.π. 
Επιχείρηση σε επιχείρηση σε πελάτη (B2B2C), εδώ 
αναφερόμαστε στην πρακτόρευση των ταχυδρομικών προϊόντων και 
υπηρεσιών προς τους πελάτες. Συγκεκριμένα, τα ταχυδρομεία 
προκειμένου να έχουν εξοικονόμηση κόστους και εξυπηρέτηση του 
πελάτη με διευρυμένα ωράρια, δίνουν σε άλλες επιχειρήσεις την 
δυνατότητα να παρέχουν ταχυδρομικά προϊόντα και υπηρεσίες σε 
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή έναντι μιας προμήθειας. Από το 
σχήμα φαίνεται πως τα παραδοσιακά επιχειρησιακά μοντέλα δεν είναι 
και τόσο αποδοτικά, δεδομένου ότι έχουν μεγάλο κόστος, 
εμφανίζουν επικαλυπτόμενες και μη ελεγχόμενες σωστά διαδικασίες, 
δεν αντιμετωπίζουν τις απειλές των αγορών Β2Β  και C2C που είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητες στα υποκατάστατα προϊόντα (π.χ. e-mail). Μια 
άλλη όψη κατάταξης των επιχειρησιακών μοντέλων, κατά Rappa, 
όπως αναφέρεται στα προηγούμενα κεφάλαια δείχνει πως τα  
παραδοσιακά επιχειρησιακά μοντέλα έχουν εξαντλήσει τις 
δυνατότητες τους και μια προσαρμογή σε νέα ηλεκτρονικά πλέον 
μοντέλα είναι ανάγκη επιβίωσης. Πιο συγκεκριμένα, τα μοντέλα κατά 
Rappa των ταχυδρομείων είναι: 
1. Μεσιτικό (brokerage) όπου τα ταχυδρομεία είναι δημιουργοί 
Β2Β, B2C ή C2C αγορών. Οι αλληλογραφίες, οι δοσοληψίες, 
λογαριασμοί κ.λ.π. είναι οι συναλλαγές που επιτελούνται με τη 
χρέωση κάποιων προμηθειών (τιμολογίου που καθορίζεται 
συνήθως με κυβερνητική παρέμβαση). Στην υποκατηγορία 
Διανομέας (Distributor) – μπορεί επίσης να εξειδικευτεί η 
κατάταξη των ταχυδρομείων με μια σειρά ειδικών προϊόντων που 
προσφέρουν. Π.Χ. τα Ελληνικά Ταχυδρομεία με το info Post, 
press Post (αποστολή καταλόγων, εφημερίδες-περιοδικά μη 
επιδοτούμενα από το υπουργείο). Οι κατάλογοι του info Post δεν 
παράγονται απλώς διαχειρίζονται από τα ΕΛ.ΤΑ. 

2.  Μεσάζων πληροφοριών (infomediary) που βοηθάει τους 
αγοραστές και/η τους πωλητές να μάθουν μια δεδομένη αγορά 
προϊόντων. Ειδικά μάρκετινγκ κινήτρου (Incentive 
Marketing) με τους ειδικούς καταλόγους μια μεγάλης γκάμας 
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προϊόντων και την παροχή μέσω αυτών εκπτωτικών κουπονιών. 
Στα ΕΛ.ΤΑ. είναι γνωστό αυτό το προϊόν ως family post.  

3. Μεγαλέμπορου και ειδικά μεγαλέμπορου καταλόγου 
(Merchant catalog) όπου τα ταχυδρομεία παίζουν τον ρόλο του 
καναλιού διανομής καταλόγων προϊόντων μεγάλων επιχειρήσεων 
που δεν αποτυπώνονται όμως στο web αλλά στο χαρτί. Τα ίδια 
βέβαια τα ταχυδρομεία διαθέτουν τα λεγόμενα προϊόντα τρίτων 
που πουλούν τα ίδια μέσω καταλόγων που διαθέτουν. Επίσης σε 
αυτή την κατηγορία ανήκει και το μοντέλο click and mortar  
που έχει αντικαταστήσει το παραδοσιακό brick and mortar στη 
λιανική. Τα περισσότερα ταχυδρομεία διεθνώς, έχουν στην 
κατοχή τους ένα site μέσω του οποίου πραγματοποιούν 
αγοραπωλησίες των προϊόντων που διαθέτουν. (e-tailer). 

Τέλος σύμφωνα με τη ροή πληροφοριών (Timmers, 1998) και με 
δεδομένη την είσοδο της νέας τεχνολογίας και στα ταχυδρομεία, θα 
μπορούσαμε να τα κατατάξουμε στα πιο κάτω κυρίως μοντέλα: 
1. Η-κατάστημα(e-shop), όπου όμως κυρίως παρέχονται 
πληροφορίες από τα site των ταχυδρομείων και ελάχιστες 
αγοραπωλησίες. 

2. Εμπορικός τόπος από 3ο συμμέτοχο (third party 
marketplace), συναλλακτική υποστήριξη πελατών με κλασικό 
παράδειγμα τις ταχυμεταφορές π.χ. FeDex, που διαθέτει ένα τόπο 
ως τρίτος συμμέτοχος μέσω του οποίου αναλαμβάνει το 
μάρκετινγκ προϊόντων των άλλων μερών (αγοραστών/πωλητών). 

3. Πάροχος υπηρεσιών αλυσίδας αξίας (Value chain service 
provider), κυρίως αναφέρεται στις ταχυμεταφορές και στη 
δυνατότητα track and trace με το οποίο υπάρχει just in time και 
online ανίχνευση των επιστολών και δεμάτων ταχυμεταφοράς. 
Όλα σχεδόν τα σύγχρονα ταχυδρομεία έχουν κάνει επενδύσεις 
στον εκσυγχρονισμό της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.  

Τα επιχειρησιακά μοντέλα των ΕΛ.ΤΑ. ανήκουν στις παραπάνω 
κατηγορίες.  
Ο λόγος αναφοράς στα παραπάνω μοντέλα και ο τρόπος 
παρουσίασης τους είναι σημασιολογικός. Καταδεικνύεται ότι στα 
ταχυδρομεία έχουν δυνατότητες να συνδυάσουν πολλά από τα 
υπάρχοντα μοντέλα, να χρησιμοποιήσουν υβριδικά μοντέλα και να 
καλύψουν πολλές από τις ανάγκες των πελατών τους, 
εξασφαλίζοντας μεγάλα ρεύματα εσόδων. Αντίθετα τα παραδοσιακά 
μοντέλα που χρησιμοποιούν είναι απελπιστικά περιοριστικά στις 
δυνατότητες που έχουν αλλά και στα έσοδα που προκύπτουν, χωρίς 
να εξασφαλίζουν και μείωση του κόστους.  
 



ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 
6. ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ Η-ΕΜ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Η-ΕΜΠ A. OSTERWALDER 
Τα η-επιχειρησιακά μοντέλα που εξετάζονται σε αυτή την παράγραφο 
αφορούν τους δύο πιο βασικούς παίκτες στην ταχυδρομική αγορά 
που είναι το Deutsche Post World Net και United States Postal 
Service. Μαζί με αυτές εξετάζονται και οι θυγατρικές ή 
συνεργαζόμενες εταιρίες ταχυμεταφορών, που παρουσιάζουν 
καινοτόμα η-ΕΜ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καινοτομία 
προϊόντος αλλά και στο reach vs richness (Turban κ.α.,2004) που 
θεωρείται το συγκριτικό πλεονέκτημα των ταχυδρομείων. Η εξέταση 
επιπλέον ταχυδρομικών οργανισμών θεωρείται ότι δεν θα είχε να 
προσθέσει τίποτα περισσότερο στην εξαντλητική ανάλυση αυτών των 
δύο παραδειγματικών ταχυδρομείων. Για τον καθορισμό της 
διαδικασίας δημιουργίας αξίας χρησιμοποιείται το μοντέλο Porter79 
αλλά οι υποστηρικτικές και βασικές δραστηριότητες περιγράφονται 
με την βοήθεια της επέκτασης της αλυσίδας αξίας με την αξία αγοράς 
και αξία δικτύου80  και του SCM. Χαρακτηριστικό είναι το σχήμα 24 
που εφαρμόζεται στην ανάλυση της παρούσας εργασίας. 

 
 

Σχήμα 24. Προσαρμογή Αλυσίδας Αξίας

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: Προσαρμογή από A. Osterwalder, 2002 

                                    
79 Porter, M. E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan 
Press Ltd, Hong Kong 
80 “An e-Business Model Ontology for Modeling e-Business”, A.Osterwalder, Yves 
Pigneur, 15th Bled Electronic Commerce Conference, Bled Slovenia, June 17-
19,2002 
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7. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ DEUTSCHE POST WORLD NET81

Τα Γερμανικά ταχυδρομεία έχουν τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό κύκλο 
εργασιών με 32,782 δις  Euro. Βρίσκονται στη δεύτερη θέση 
παγκοσμίως μετά το USPS με 69,083 δις $. Κάτω από την επωνυμία 
Deutsche Post World Net (Mail-Express-Logistics-Finance), 
βρίσκονται τρεις κολοσσοί των διεθνών επιχειρήσεων και μια 
ενωμένη πολυεθνική. Η Deutsche Post Mail, η εξαγορασμένη DHL με 
τα Express και Logistics και η Post Bank Finance. Με το σύνθημα 
«κινούμε τον κόσμο» προσφέρουν μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Με ένα στρατηγικό 
πρόγραμμα που ονομάζεται STAR-Value Enhancement and 
Integration Program84 φιλοδοξεί ο όμιλος DP World Net να γίνει 
πρώτος παγκοσμίως. Αν και είναι σχετικά πρόσφατη η ολοκλήρωση 
δημιουργίας της πολυεθνικής, ήδη εξυπηρετεί 5 εκ. επιχειρησιακούς 
πελάτες διεθνώς. Μια τεράστια βάση πελατών η οποία αναπτύσσεται 
δραστηριοποιείται και μοχλεύεται από την ίδια την πολυεθνική μέσω 
του cross-selling85 και των από κοινού προσφερομένων υπηρεσιών 
και ιδεών των  381.173 υπαλλήλων (Δεκέμβριος 2003). Αυτά τα δύο 
συνιστούν την πλατφόρμα επιτυχίας δυνάμει των υπηρεσιών που 
παρέχουν και το know-how. Ένα δείγμα αυτού είναι οι 100.000 ιδέες 
και υποδείξεις που υποβλήθηκαν από το προσωπικό σαν μέρος του 
Deutsche Post AGs πλάνου ενεργειών του 2003. 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια ανάλυση του DPWN 
χρησιμοποιώντας τους βασικούς πυλώνες της οντολογίας A. 
Osterwalder. Αρχικά παρουσιάζεται σε πίνακα η καινοτομία 
προϊόντος του DPWN με τα τρία βασικά στοιχεία α) την πρόταση 
αξίας, β) τους πελάτες στόχο και γ) τις δυνατότητες 
επιχείρησης. Ο πίνακας αυτός είναι αποτέλεσμα της επεξεργασίας 
των συγκεντρωθέντων πληροφοριών από το DP website81.  Εκτός 
από τον πίνακα, παρουσιάζονται και διευκρινιστικές και αναλυτικές 
πληροφορίες που αφορούν στην πρόταση αξίας και τις θεμελιώδεις 
ικανότητες που απαιτούνται για τη σχηματοποίηση της. Στη συνέχεια 
αναλύονται η διοίκηση υποδομής και η σχέση με τον πελάτη και 
τέλος ολοκληρώνεται η ανάλυση με τα μοντέλα εσόδων, τη δομή 
κόστους και το οικονομικό αποτέλεσμα ώστε να καταδεικνύεται 
όλη η αρχιτεκτονική των η-ΕΜ του DPWN. 

                                    
81 http://www.deutschepost.de/dpag?check=yes&lang=de_EN&xmlFile=828 
82 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,Brussels, 25.11.2002, 
COM(2002) 632 final, “REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND THE COUNCIL”  
83 United States Service Postal, annual report 2004, 
http://www.usps.com/history/anrpt04/ 
84 http://investors.dpwn.de/en/ueber_dpwn/star/star_charts_en.pdf 
85 cross-selling η πώληση σε κάποιον πελάτη που συσχετίζεται με τις 
προηγούμενες πραγματοποιηθείσες πωλήσεις του.  
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7.1. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
7.1.1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΑΣ 

 Πίνακας 12. Καινοτομία Προϊόντος 

 
Επιχειρήσεις εκτύπωσης 
φωτογραφιών και 
άλλων γραφικών και 
νοικοκυριά που θέλουν 
έκδοση φωτογραφιών  

Software για σχεδίαση 
Fotopost mailer φακέλων, 
διαδικασίες παράδοσης-
παραλαβής π.χ. 
HIN+WEG, Postwurf, 
διαδικασίες πληρωμής 
π.χ. direct debit. 

• Fotopost, σώσιμο 
χρόνου και μετακινήσεων 
• παράδοση μια μέρα 
μετά την παραγγελία,  
• πληρωμή με δυ-
νατότητα ηλεκτρονικής 
διαδικασίας, ειδική 
χαμηλή τιμή. Δυνατότητες διαφήμισης 

των φωτογ. Επιχειρήσεων 
π.χ. Info Post 

• δυνατότητα σχεδιασ-
μού των φακέλων με 
ειδικό software, 
• συνδυασμός με 
προώθηση διαφήμισης 
  

σε κάθε νέο-α, 
νοικοκυριό, 
επιχειρηματία, 
επιχείρηση, δηλ. όλο το 
φάσμα του ενεργού 
πληθυσμού που διαθέτει 
εξοπλισμό Η/Υ και 
ιντερνετ.   

• Funcard, αποστολή 
κάρτας προσωποποιημέ-
νης, 
• αποστολή ανά πάσα 
στιγμή, 
• επιλογή εικόνων, 
θεμάτων από το 
www.funcard.de, 
• διαδικασίες πληρωμής 
online 

Web server εφαρμογές 
και υποδομή hardware και 
software για σχεδιασμό 
και εκτύπωση των 
προσωποποιημένων 
καρτών, 
Online πληρωμή ή 
χρέωση μέσω Postbank, 
Διανομή και παράδοση 
στους προβλεπόμενους 
χρόνους.  
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Κάθε νομικό 
πρόσωπο που δεν 
γνωρίζει ακριβή 
διεύθυνση είτε έχει 
εξοπλισμό Η.Υ είτε 
όχι. 
Ειδικά για 
επιχειρήσεις που 
επιθυμούν 
διαφημιστικές 
καμπάνιες μέσω 
ταχυδρομείου, 
αποστολές 
εγγράφων κ.λ.π. 

Υπηρεσία επαλήθευσης 
διεύθυνσης,  
• σώζει χρόνο, χρήμα 
• παρέχει ευκολία 
διαχείρισης μέσω 
ηλεκτρονικών μέσων 
• παραγγελία κάρτας 
επαλήθευσης online 
• αίτηση μαζικών 
επαληθεύσεων μέσω 
αρχείου που ταχυδρομείται 
από το ιντερνετ μέσα σε 24 
ώρες 
(ADDRESSFACTORY 
WEB). 
• Με το 
ADDRESSFACTORY 
DIREKT 
• χρόνος πρόσβασης 1-3 
δευτερόλεπτα, 
• προστασία από λάθος 
δεδομένα και απόπειρες 
απάτης, 
• δεδομένα πιστότητας για 
ασφάλεια πληρωμών, 
• ελαχιστοποίηση λαθών, 
μεγιστοποίηση 
ικανοποίησης του πελάτη, 
• διασταυρώσεις 
πωλήσεων (cross-selling) 
χάρις στις επιπλέον 
πληροφορίες σχετικά με τον 
πελάτη,  
• καλλίτερος σχεδιασμός 
μάρκετινγκ χάρις στις 
πολλές πληροφορίες για 
τους πελάτες.  
• μακροπρόθεσμη 
βελτίωση του όγκου 
πωλήσεων. 

Το Deutsche Post κατέχει 
τα επαγγελματικά εργαλεία 
για καθημερινή ανανέωση 
και ενημέρωση , 
εμπλουτισμό, διαχείριση 
και συντήρηση των βάσεων 
δεδομένων των πελατών 
κάθε επιχείρησης και όλα 
αυτά online. Μπορεί επίσης 
κάθε επιχείρηση να   
προβεί και να εκτελέσει 
την ταχυδρομική της 
καμπάνια από την αρχή 
μέχρι το τέλος online. 
ADDRESSFACTORY. 
1. Web (δωρεάν software) 

για ενημέρωση των 
βάσεων δεδομένων των 
πελατών με βάση το 
Postal reference file 
που συντηρεί η DP 
Direct και περιέχει 95 
εκ. ενημερωμένες 
διευθύνσεις πελατών. 

2. Direct,  ειδικό software 
του ταχυδρομείου που 
τρέχει στο screen του 
πελάτη και παρέχει 
άμεση διόρθωση 
διεύθυνσης online μέσω 
DP direct 

3. SYSTEM, είναι ο 
πρώτος παγκόσμιος 
server διευθύνσεων που 
μπορεί να εγκατασταθεί 
στην τοποθεσία του 
πελάτη. Το σύστημα 
αποτελείται από ένα 
πακέτο δεδομένων και 
ένα πακέτο software. 
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 Τα δεδομένα παρέχονται 
από την Deutsche Post 
Direkt, και το software από 
την Uniserv. 

• παγκόσμια παραπομπή 
και πληροφοριακά συστή-
ματα που επιτρέπουν μια 
πλήρη γενική εικόνα των 
πελατών,  

ADDRESSFACTORY 
TAPE : Αντιπαραβάλλει 
μεγάλους όγκους 
δεδομένων διευθύνσεων. 
Απλά στέλνει κανείς το 
ψηφιοποιημένο αρχείο του, 
και ενημερώνεται και 
διορθώνεται μέσω της 
υπηρεσίας Addressfactory 
tape. Ακόμη και αν το 
αρχείο δεν είναι 
ομοιόμορφης δομής, 
Συγκρίνεται το αρχείο με 
το Postal Refrence file και 
γίνονται οι σχετικές 
διορθώσεις. Με την 
ADDRESSFACTORY 
TAPE υπηρεσία μπορεί η 
επιχείρηση να επεκτείνει το 
αρχείο διευθύνσεων που 
διαθέτει συμπεριλαμβάνον-
τας ποιοτικές πληροφορίες 
όπως τον δείκτη αγορα-
στικής δύναμης , την δομή 
των νοικοκυριών κ.λ.π. 
Μικρο-γεωγραφικά 
δημογραφικά δεδομένα με 
χρήση του microdialog86 
συστήματος.

• υψηλή ασφάλεια επειδή 
τα δεδομένα παραμένουν 
στην τοποθεσία της επιχεί-
ρησης,  
• βελτίωση της βάσης 
δεδομένων της επιχείρησης 
χάρις σε μια βάση δεδομέ-
νων που είναι η καλύτερη 
στη Γερμανία, 
• εύκολα ολοκλήρωση 
της όλης εργασίας στο υπά-
ρχον IT περιβάλλον της 
επιχείρησης,  
συμμόρφωση με τους 
νόμους προστασίας 
δεδομένων, 
ADDRESSFACTORY 
TAPE, αποτελεσματική 
διόρθωση και ενημέρωση 
μεγάλων αρχείων πελατών 
ακόμη και αν δεν είναι 
ομοιόμορφης δομής, δημο-
γραφικά και μικρο – γεω-
γραφικά συστήματα πληρο-
φοριών για εμπλουτισμό με 
πληροφορίες του αρχείου 
των επιχειρήσεων π.χ. αγο-
ραστική δύναμη, δομή 
νοικοκυριών κ.λ.π. 

 

 

                                    
86 Σύστημα ICT που κατασκευάστηκε από Deutsche Post Direkt, Quelle και 
Neckermann και διαθέτει η DP Direct. Σύμφωνα με αυτό καθίστανται ικανές οι 
επιχειρήσεις να γνωρίζουν καλύτερα τους πελάτες και τις οικονομικές προσδοκίες 
τους. Έξυπνα συνδέει τις διευθύνσεις με πληροφορίες σχετικά με τα κτίρια, το 
ζωντανό περιβάλλον και τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Περιέχει 6,8 εκ. 
νοικοκυριά. 
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ADDRESSFACTORY 
LOCAL 
• έλεγχος όχι ιδιωτικών 
διευθύνσεων αλλά 
ολόκληρων αρχείων 
διευθύνσεων χωρίς την 
αυστηρότητα των 
αλγορίθμων αλλά με έξυπνη 
συνδυαστική λογική ακόμη 
και για διευθύνεις που 
περιέχουν λάθη.  
 

ADDRESSFACTORY 
LOCAL: Αντιπαραβολή 
ταχυδρομικών διευθύνσεων 
σε stand-alone ή 
δικτυωμένα PC. 
Αποτελείται από ένα 
CDROM που περιέχει 
πλήρη στοιχεία 
διευθυνσιοδοτήσεων, και 
ένα πρόγραμμα 
ενημέρωσης. 

 

 

 

 

 

 

 
  Είναι η 

υπηρεσία με την οποία 
γίνεται έρευνα για α) 
καταναλωτές και β) 
επιχειρήσεις σε 
ενημερωμένα και 
συντηρημένα αρχεία.  

 
 
 
 

 

 

  
 
 
 

 

Επιχειρήσεις που 
ενημερώνονται για 
το θάνατο πελατών 
τους και οικογένειες 
ή συγγενείς 
αποθανόντων που 
μένουν στην ίδια 
διεύθυνση.  

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

 
ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΘΑΜΕΝΩΝ ΣΕΒΑΣΜΟΣ και 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ για 
τους συγγενείς 
αποθανόντων που μένουν 
στην ίδια διεύθυνση 
γνωρίζοντας το γεγονός και 
ενημερώνοντας το ΑΡΧΕΙΟ 
ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΩΝ 

 

  

 

ΕΛΕΓΧΟΣ και 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ με 
το AddressDoctor: που 
μέσω του web μπορείς 
κανείς να συγκρίνει τις 
βάσεις διευθύνσεων που 
διαθέτει με διεθνείς βάσεις. 
Η AddressDoctor(TM) 
διαθέτει πλήρως 
ενημερωμένες και σε καλή 
φόρμα βάσεις για πάνω 
από 200 χώρες και 
περιοχές. 
www.addressdoctor.de) 

Σώσιμο κόστους και χρόνου 
από την άμεση επαλήθευση 
διευθύνσεων παγκοσμίως. 
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Πληρωμές με Postcard Επιχειρήσεις για να  

κάνουν πληρωμές με 
κάρτα ή online. 

POSTCARD. Με την 
γνώση της υποδομής της 
POSTBANK εκδίδεται 
δωρεάν η POSTCARD. Το 
site eFiliale περιέχει όλες 
τις υποδομές για την αγορά 
λιανικών αγαθών από το 
ταχυδρομείο και την 
ασφάλεια για συναλλαγές 
μέσω χρέωσης της 
POSTCARD.  

• Εξοικονόμηση χρόνου- 
κόπου και κόστους για τις 
καθημερινές πληρωμές με 
ημερομηνία λήξης, 

Άτομα που 
αρέσκονται στις 
αγορές online. • Αγορές online 
Νοικοκυριά με 
λογαριασμούς 
λήξης. 

• Πληρωμές online της 
υπηρεσίας HIN+WEG 
• Πληρωμές των 
υπηρεσιών 
FRANKIERSERVICE 

Η υπηρεσία επίσης 
FRANKIERSERVICE που 
αναφέρεται σε online 
χρέωση των ταχυδρομικών 
τελών παρέχεται με τις 
απαραίτητες δικλείδες 
ασφαλείας και 
εξυπηρέτησης από τις 
υποδομές του webserver 
της D.P.  

• Έκδοση της κάρτας 
δωρεάν 
• Δεν υπάρχει ελάχιστος 
όγκος συναλλαγών. 

Ψηφιακές υπογραφές Επιχειρήσεις και 
ιδιώτες και το DP 
που δεν 
ταλαιπωρείται από 
πιστοποιήσεις και 
ταυτοπροσωπίες και 
αποφεύγει λάθος 
πληρωμές κ.λ.π. 

Deutsch Post Com, 
SingTrust, TrustCenter, 
Singtrust Net, Σύγκριση 
ηλεκτρονικών υπογραφών 
με αυτές που μπαίνουν με 
το χέρι Singtrust Pen. 
Μετατροπή χειρόγραφων 
αρχείων σε ηλεκτρονικά 
eArchive από την 
ARCHIVEFACTORY 

Κάρτα υπογραφής, Έκδοση 
και σύγκριση εγγράφων 
(τιμολόγια, αποδείξεις, 
δημόσια έγγραφα προϊόντα 
και υπηρεσίες που 
χρειάζονται επίσημη 
καταχώρηση και υπογρα-
φή). Αρχεία υπογραφών.  

Κλασικό e-Post , 
εκτύπωση, φακελοποίηση, 
τιμολόγηση και προώθηση 
για διανομή των 
αντικειμένων 
αλληλογραφίας,  

Επιχειρήσεις 

Ελαχιστοποίηση κόστους, 
πόρων,  
Ευελιξία, 24ωρες/365 μέρες 

 

DP PrintCom 
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Επιχειρήσεις με 
καθημερινό ή συχνό 
μεγάλο όγκο 
αλληλογραφίας π.χ. 
εφημερίδες κ.λ.π., 
24ώρες / 7 μέρες 

Deutsche Post's IT franking 
υπηρεσία, υποδομή soft-
ware και hardware ταξινό-
μηση, φακελοποίηση, προ-
ώθηση και διανομή. 
Υπηρεσία PC Franking 

• IT franking, 
αλληλογραφία μεγάλου 
όγκου με χαμηλό κόστος, 
αφού δεν χρειάζονται 
γραμματόσημα για κάθε 
αντικείμενο.  
• Εύκολη διευθέτηση 
χωρίς επιπρόσθετες 
επενδύσεις αλλά με 
υποδομή Η/Υ συστημάτων. 
 
Direct marketing Λύσεις Επιχειρήσεις με 

εθνικές ή/και  
διεθνείς 
δραστηριότητες 

DP Κέντρο Παγκόσμιου 
Ανταγωνισμού, DP Κέντρο 
Συμβουλευτικού 
Μάρκετινγκ. Υπάρχων 
εξοπλισμός σε λογισμικό 
Prospekt Service, Mailing 
manager, Infopost 
manager, σε ανθρώπινο 
δυναμικό και υλικοτεχνική 
υποδομή. 

Εξολοκλήρου ανάληψη 
διαφημιστικών 
εκστρατειών, 
διασυνοριακές καμπάνιες, 
σχεδιασμός υπολογισμός 
εκτέλεση, know-how 

Ομαδικές αποστολές 
online,  

MailingFactory, 
FUNCARD 
SPONSORING που είναι 
ενίσχυση με ειδικό 
λογισμικό και θεματολογία 
των websites των πελατών 
ώστε να πραγματοποιούν-
ται ομαδικές και απλές 
επιστολές καρτών. 
Λογισμικό Sinus Milieus® 
και MOSAIC Milieus® για 
ανάλυση κινδύνου και 
μικρογεωγραφικών 
δεδομένων στις ομαδικές 
αποστολές ταχυδρομείου. 

Όλες οι επιχειρήσεις 
με ομαδικές απλές 
και σύνθετες 
ταχυδρομικές 
αποστολές. 
Επιχειρήσεις με 
πωλήσεις με 
αντικαταβολές και 
με πελατεία ευρέων 
γεωγραφικών 
περιοχών  

Ιστοσελίδα για απλές και 
ομαδικές αποστολές με 
ειδικό λογισμικό και 
θεματολογία,  
Ομαδικές αποστολές σε 
στοχευμένα γκρουπ για 
προϊόντα αξίας ή 
αντικαταβολής ή επί 
πληρωμή 

CDROM με 
ταχυδρομικούς κώδικες, 
οπτικοποίηση διευθύνσεων 
κ.λ.π. και υπηρεσία 
DATAFACTORY 

Προϊόντα ταχυδρομικού 
κώδικα, εύκολη ανεύρεση 
ταχ. κωδικών κ.λ.π. από το 
PC του πελάτη με 
CDROM 

Όλα τα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα, 
κυβέρνηση κ.λ.π.  

Μετατροπή χειρόγραφων 
αρχείων σε ηλεκτρονικά, 
Καταγραφή δεδομένων 
σε ηλεκτρονικά αρχεία 
αιτήσεις αναζήτησης, 
σημειώσεις κ.λ.π. 

Κάθε εταιρία που 
έχει σχέση με 
συμβόλαια, 
τιμολόγια και άλλα 
επίσημα έγγραφα, 
Ακόμη και το D.P 
για πληρεξούσια κ.α. 

FORMSFACTORY, 
ARCHIVEFACTORY, 

 

RESPONSEFACTORY 
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Νοικοκυριά πελάτες, 
επιχειρήσεις 

Υπηρεσία διαφήμισης, 
πλησίασμα (reach) του 
πελάτη, έρευνα, αγορά, 
παραγγελία, online 

Επιχειρηματικά δώρα, 
EINKAUFAKTUELL, 
infopost, Postwurf spezial, 
infocard, “local look” 

Ειδική αγορά 
φιλοτελιστών 

Φιλοτελισμός on line Website για φιλοτελισμό 

Κάθε νομικό και 
φυσικό πρόσωπο 
που διαθέτει 
υποδομή Η/Υ. 

Ταχυδρομικά τέλη online 
με την ειδική σφραγίδα 
που παραγγέλνεις από το 
PC και χρεώνεσαι με 
ειδικό λογαριασμό 

Digitalmarke, STAMPIT 
λογισμικό για επιχειρήσεις 
και νοικοκυριά 

Αγορές Λιανικών 
πωλήσεων  

Online αγορές λιανικών 
πωλήσεων αγαθών και 
από τα ταχ. Πρακτορεία 
αναμνηστικά, αλλαγή 
διεύθυνσης, πήλινα 
κύπελλα. 

Ηλεκτρονικό κατάστημα 
προϊόντων λιανικής  
(e-shop)  

Κάθε νομικό και 
φυσικό πρόσωπο 

Παραγγελία για 
παραλαβή και παράδοση 
πακέτων από το PC 

e-Πακέτο μέσω του site 
www.eFiliale.de μέσω της 
DHL 

Επιχειρήσεις που 
έχουν ανάγκη 
οργάνωσης των 
αποθηκών και των 
διακινήσεων των 
εμπορευμάτων τους 
με outsourcing 

Logistics και διοίκηση 
εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Από τη γραμμή παραγωγής 
μέχρι τα ράφια του τελικού 
χρήστη. Παροχή όλου του 
know-how. Πληροφορίες 

DHL, όλη η σύγχρονη 
υποδομή σε IT. e-Portal 
της DHL για 
ολοκληρωμένη παροχή 
βοήθειας. 

Κυρίως επιχειρήσεις 
με ανάγκη γρήγορης 
ανίχνευσης και 
παράδοσης 
αντικειμένων 

Ιχνηλάτηση ανίχνευση 
όλων των φάσεων 
φόρτωσης και μεταφοράς 
και παράδοσης των ταχ. 
Προϊόντων μέσω του 
Ιντερνετ, Ιντρανετ των 
επιχειρήσεων 

Webshipping, Intraship 
SPS λογισμικό.  

Λιανική αγορά της 
γειτονιάς του 
σχετικά μικρού 
γεωγραφικού 
περίγυρου 

Ταχ. Πρακτορεία με 
online υπηρεσίες σε όποιο 
σημείο της Γερμανίας 
βρεθεί κανείς. 

Προσφορές της PostBank, 
προϊόντα τηλεπικοινωνιών, 
αλλαγές διευθύνσεων 
αλλαγή πάροχου 
ηλεκτρισμού κλπ. 

http://www.efiliale.de/


 

Συνεργατική 
συμπεριφορά με τον 
πολίτη. Επιστημονική 
τεκμηρίωση και ανάλυση 
της εργασίας και των 
αγορών, διασύνδεση με 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, 
Ενίσχυση της εκστρατείας 
προστασίας των παιδιών 
ατυχημάτων από 
μηχανάκια. 

Ιδρύματα, 
Οργανισμοί το D.P. 
το ίδιο, και όλες οι 
επιχειρήσεις σε 
κρατικό και 
διακρατικό επίπεδο 

1. Ινστιτούτο μελέτης 
ανάλυσης της εργασίας και 
της αγοράς IZA. 
2. ADAC. 

Αγορά εργασίας της 
Γερμανίας και της 
E.E. 

Αγορά εργασίας, ανεύρεση 
πόρων ανθρώπινου 
δυναμικού. 

Deutsche Post Carreer 
τομέας. Website DPWN 

Όλη η κοινωνία Ευαισθησία στην Κοινωνία 
και το Περιβάλλον. 
Πρωτοβουλίες ενίσχυσης. 

DHL, Logistics, ώστε 
καλύτερη και 
αποτελεσματικότερη 
οργάνωση μεταφορών για 
μείωση της κινητικότητας 
των φορτηγών. 
Deutsche Post Fleet 
GmbH. Πλειστηριασμοί 
μεταχειρισμένων 
αυτοκινήτων. 

Μεμονωμένοι 
αγοραστές και 
επιχειρήσεις. 

Αγορά μεταχειρισμένων 
αυτοκινήτων  

Πηγή: ίδιος 
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1. FOTOPOST.  
Με το Fotopost προσφέρεται στους πελάτες (φωτογραφικές εταιρίες 
εκτυπώσεων, φωτογράφους κ.λ.π.),  μια ειδική υπηρεσία που σώζει 
χρόνο και μετακίνηση. Τα αρνητικά film έρχονται στους 
φωτογράφους, μέσω Fotopost mailer από τους δικούς τους πελάτες. 
Οι φωτογράφοι, έχουν τη δυνατότητα να διαφημιστούν για να 
γίνουν γνωστοί στέλνοντας τα προϊόντα τους μέσω DP. Είτε με το 
διαφημιστικό ταχυδρομείο, Postwurf, με απευθείας αποστολές χωρίς 
διεύθυνση παραλήπτη, είτε με το Postwurfspezial Infopost, είτε με 
διαφημίσεις σε μια εφημερίδα. Ο πελάτης που θέλει να εκτυπωθούν 
οι φωτογραφίες του, τοποθετεί το αρνητικό φιλμ στον ειδικό φάκελο 
Fotopost mailer και το στέλνει στο φωτογράφο ο οποίος δέχεται το 
υλικό την επόμενη μέρα. Ο φωτογράφος έχει την επιλογή είτε να τις 
πάρει από το ταχυδρομείο ή να του παραδοθούν μέσω της υπηρεσίας 
HIN+WEG (προκαθορισμένης ώρας και συνθηκών παράδοσης και 
παραλαβής). Στη συνέχεια επιστρέφει τα αρνητικά και τις εκτυπώσεις 
(φωτογραφίες, poster, κλπ) στον πελάτη, μέσα σε ένα φάκελο 
μεταφοράς, που σχεδιάστηκε και παράχθηκε σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του φωτογράφου, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό 
αποτύπωμα πληρωμής ταχυδρομικών τελών αντί για γραμματόσημα. 
Ο φωτογράφος πληρώνει μια τιμή και για τις δυο κατευθύνσεις 
πράγμα το οποίο διευκολύνεται με την υπηρεσία απευθείας χρέωση. 
Για την διαδικασία σχεδιασμού των φακέλων μεταφοράς προβλέπεται 
ειδικό software που περιλαμβάνει οδηγίες σχεδιασμού με δεδομένα 
εκτύπωσης (TIF) για τη δημιουργία του πεδίου διεύθυνσης και των 
ζωνών ταχυδρομικών τελών του επιστρεφόμενου Fotopost 
αντικειμένου.  
 

2. FUNCARD   
Με την Funcard, μπορεί κανείς να στέλνει αυθόρμητες και 
προσωποποιημένες ευχετήριες κάρτες. Το επιχειρηματικό μοντέλο 
που εφαρμόζεται εδώ είναι click and mortar. Μπορεί κανείς να 
πατήσει ένα απλό κλικ και η κάρτα του ταξιδεύει σαν πραγματική 
κάρτα στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη οπουδήποτε στον 
κόσμο. Η όλη διαδικασία γίνεται με απλό τρόπο ως εξής: 
Πρέπει να μπει κανείς στο Funcard Web site:www.funcard.de που 
βρίσκεται στους web servers των Γερμανικών ταχυδρομείων, στη 
συνέχεια επιλέγει κανείς ένα κεντρικό θέμα ή μια εικόνα και τη 
στέλνει μαζί με το μήνυμά του και τη διεύθυνση παραλήπτη στο web 
server των DP. Η Funcard θα μεταφερθεί στο γραμματοκιβώτιο του 
παραλήπτη σαν αληθινή κάρτα. Μπορεί επίσης κανείς να διαλέξει 
θέματα και εικόνες από το website DPWN. Είτε πρόκειται για ευχές 
διακοπών, συγκινητικές πληροφορίες, ή απλώς ένα γρήγορο «γεια 
σου», η Funcard φθάνει, προσωποποιείται και εκτυπώνεται γρήγορα 
μέσω του Internet. 
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3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Είτε ταχυδρομεί κάποιος μέσω ειδικής ταχυδρομικής κάρτας, είτε 
μέσω Ιντερνετ είτε μέσω αρχείου όπου είναι καταγεγραμμένες οι 
διευθύνσεις, η D(eutsche) P(ost) ελέγχει και διαβεβαιώνει την 
εγκυρότητα της διεύθυνσης μέσω της υπηρεσίας «DP επαλήθευση  
διεύθυνσης». 
Η υπηρεσία αυτή: 
 Διαθέτει την «Οικονομική επαλήθευση» που αφορά την 
πληρότητα της διεύθυνσης για περισσότερη ακρίβεια και αν 
αιτηθεί διόρθωση της διεύθυνσης. 

 Οι ανεπίδοτες διευθύνσεις μαρκάρονται σαν τέτοιες. 
 Παρέχει τον Έλεγχο: Επιθέτου και Ονόματος ιδιωτών και αν 
αιτηθεί τα ονόματα εταιριών, δρόμοι και διευθύνσεις σπιτιών ή/και 
γραμματοθυρίδες όπως επίσης και ταχυδρομικός κώδικας και 
τοποθεσία.  

 Δεν ελέγχει: διευθύνσεις μελών ομάδας, collective addresses, 
επακόλουθους εισερχόμενους τίτλους στη διεύθυνση, ονόματα 
ανθρώπων σε εταιρίες ή ιδρύματα (διευθύνσεις εργασίας), και 
κοινοτικά καταλύματα, τηλέφωνα και αριθμοί fax, email 
διευθύνσεις, υπεκμισθωμένα σπίτια και τέλος μόνο μερικώς 
διευθύνσεις με μη υπάρχον όνομα δρόμου. 

 Η υπηρεσία επαλήθευσης δεν είναι υπηρεσία αστυνομικής 
έρευνας. Μόνο υπάρχουσες πληροφορίες ψάχνονται π.χ. ονόματα 
στα γραμματοκιβώτια ή στα κουδούνια της πόρτας, αντικείμενα 
πρόσφατα παραδομένα χωρίς αντίρρηση υπάρχουσας διεύθυνσης 
κ.λ.π. 

 Η ανατοποθέτηση πληροφοριών διεύθυνσης μπορούν να δοθούν 
μονάχα αν υπάρχει έγκυρο αίτημα αναδιεύθυνσης από τον  
παραλήπτη και έχει συναινέσει στην προώθηση της διεύθυνσης σε 
τρίτο μέρος. Τα δεδομένα που αφορούν μη-συναινούντες 
παραλήπτες μπορούν να προωθηθούν απευθείας σαν μέρος της 
υπηρεσίας ελέγχου αρχείου και μόνο για δικαστήρια και δημόσιες 
αρχές. 

 Οι επαληθευμένες διευθύνσεις, υπάρχει κανόνας να διατίθενται 
μέσα σε οκτώ εργάσιμες μέρες,  η αναζήτηση πληροφορίας 
κλείνεται το αργότερο μετά από δεκαεπτά μέρες και ο αναζητών 
ενημερώνεται για την κατάσταση.  

 Η ενημέρωση γίνεται με καθιερωμένο έγγραφο για το αποτέλεσμα 
της έρευνας. 

 Λάθη στα ιδιωτικά τμήματα της διεύθυνσης σημαίνουν ότι η 
διεύθυνση δεν θα επαληθευτεί. 

 
 
 
 
 



Πίνακας 13. Συγκριτικά των επαληθεύσεων αναζήτησης DPWN 

Έλεγχος Αρχείων  Website Έλεγχος  Κάρτα Επαλήθευσης  

Για εκτεταμένα αρχεία 
των 20 και πλέον 
επαληθεύσεων διεύθυνσης 

Ταχυδρομημένα μέσω 
Internet 

Ταχυδρομημένα μέσω 
κλασικού ταχυδρομείου 

Αρχίζουν από EUR 0.52* 
για κάθε διεύθυνση που 
μπορεί να επαληθευθεί 
(*επιπλέον ΦΠΑ) 

Αρχίζουν από EUR 0.52* 
για κάθε διεύθυνση που 
μπορεί να επαληθευθεί 

EUR 0.82 για κάθε 
διεύθυνση που μπορεί να 
επαληθευθεί συν τα 
ταχυδρομικά τέλη  (*επιπλέον ΦΠΑ) 

Αποστελλόμενο αρχείο 
μέσω Internet upload. 

Η γρήγορη και εύκολη 
επαλήθευση των 
ιδιωτικών διευθύνσεων. 

Ο κλασικός τρόπος του 
ταχυδρομείου για 
επαλήθευση των 
διευθύνσεων. 

 
Μπορεί κανείς να παραγγείλει την κάρτα επαλήθευσης και επιπλέον 
υλικό online. Θα φθάσουν στον αιτούντα με το ταχυδρομείο. 
  

4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ POSTCARD 
Με την POSTCARD, μπορεί κανείς να πληρώσει χωρίς μετρητά για 
κάθε προϊόν ή υπηρεσία σε κάθε Deutsche Post αγορά λιανικών 
αγαθών ή σε κάθε γραφείο οργανωμένης παραλαβής ταχυδρομείου 
σε κάθε σημείο της Γερμανίας. Επίσης αν κάποιος επιθυμεί να κάνει 
τα πάντα online, μπορεί να χρησιμοποιήσει την POSTCARD για να 
ψωνίσει στην eFiliale  ηλεκτρονική αγορά αγαθών του Deutsche 
Post. Επί πλέον, η POSTCARD μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
πληρωμή της υπηρεσίας HIN + WEG (προκαθορισμένης παράδοσης 
και παραλαβής), για την FRANKIERSERVICE και ακόμη για τον 
μεταφορέα του ταχυδρομείου ή τον άνθρωπο που παραδίδει τα 
μικροδέματα. Στην περίπτωση που πληρώνει κάποιος μετρητά για τις 
υπηρεσίες του DP με ημερομηνία λήξης, θα πρέπει να γνωρίσει την 
POSTCARD. Δεν κάνει μόνο την καθημερινή δουλειά ρουτίνας 
ευκολότερη, αλλά γλιτώνει πολύ χρόνο και σαν bonus – δίνει 
εξαιρετικές ωφέλειες από μια σειρά άλλων ανέσεων. Η POSTCARD 
είναι δωρεάν. Δεν απαιτείται ελάχιστος όγκος συναλλαγών. Η 
POSTCARD είναι σχεδιασμένη για τους πελάτες επιχειρήσεις. Μπορεί 
να παραγγελθεί δωρεάν από οποιονδήποτε που μπορεί να δεσμευθεί 
με συνυπογραφή χρησιμοποιώντας την κατάλληλη φόρμα 
παραγγελιάς. Το μόνο που πρέπει να αποφασίσει κανείς είναι πόσες 
POSTCARDS χρειάζεται. Κάθε POSTCARD έχει έναν κωδικό 
ταυτοποίησης που συνοδεύεται από τα χαρακτηριστικά του ονόματος 
ενός τμήματος ή ενός υπαλλήλου.  
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5. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
Deutsche Post Com, το Επιχειρησιακό Τμήμα Signtrust μπορεί 
να μετατρέψει το Internet σε μια ασφαλή πλατφόρμα, 
χρησιμοποιώντας προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με 
ψηφιακές υπογραφές και τεχνολογίες υψηλής κρυπτογράφησης και 
αυθεντικότητας σε επίπεδο τελικού χρήστη. Μπορεί να γίνει αυτό με 
την Signtrust Card που είναι μια κάρτα υπογραφής. Η Signtrust Card 
περιέχει προσωπικά ταυτοποιητικά δεδομένα και αποτελεί το θεμέλιο 
του Signtrust digital signature συστήματος. Η κάρτα υπογραφής 
είναι το ασφαλές μέσο που εφαρμόζεται σε πολλές Singtrust 
εφαρμογές. Ένα τέτοιο μέσο πρέπει να είναι ασφαλές σε κάθε 
προσπάθεια ανάγνωσης των αποθηκευμένων ιδιωτικών κλειδιών του 
και αυτή θα πρέπει να εμποδίζεται ακόμη και αν εγκαταλείπεται το 
μέσο. Το αποθηκευτικό μέσο που χρησιμοποιείται από το Deutsche 
Post είναι μια έξυπνη κάρτα που είναι πλήρως συμμορφωμένη με τη 
German Digital Signature Act και εμπεριέχει όλες τις εφαρμόσιμες 
απαιτήσεις ασφάλειας. Από τη στιγμή που ένα κλειδί θα παραχθεί στο 
Trustcenter, αντιστοιχίζεται με τον Singtrust χρήστη. 
Προσωποποιείται κατά τρόπο τελεσίδικο με τα δεδομένα του και το 
ζεύγος κλειδιών στην κάρτα υπογραφής. Η Signtrust κάρτα είναι η 
κάρτα υπογραφής με τα προσωπικά πιστοποιητικά του χρήστη που 
χρησιμοποιείται για ψηφιακή υπογραφή και κρυπτογράφηση και 
αυθεντικοποίηση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Τώρα για πρώτη 
φορά οι η-επιχειρησιακές επικοινωνίες είναι και ασφαλείς και 
νομίμως δεσμευμένες. Τα δημόσια πιστοποιητικά κρατούνται στο 
κέντρο Signtrust Trust, όπου είναι διαθέσιμα για κάθε διαδικασία 
έρευνας. Τα πιστοποιητικά μπορούν να ελεγχθούν ανά πάσα στιγμή 
χρησιμοποιώντας την υπηρεσία online lookups. Τιμή διάθεσης 39 
EUR, 45,24 EUR (incl. VAT). 
Το Signtrust Net. Αποθήκευση μεγάλης μάζας υπογραφών και 
server υπογραφών για ηλεκτρονικά τιμολόγια και αρχεία. Ο νέος 
server Signtrust Net από το Deutsche Post Signtrust επιτρέπει στον 
κόσμο στέλνοντας ηλεκτρονικά έγγραφα να υπογράφουν μεγάλη 
μάζα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά μια αυτοματοποιημένη 
διαδικασία χωρίς την ανάγκη επένδυσης σε hardware και software. 
Το Signtrust Net χρησιμοποιείται για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια των 
επιχειρησιακών πελατών και διαβεβαιώνει ότι τα τιμολόγια μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την επιβολή φορολογικής μείωσης. Αν τα 
έγγραφα παραδίδονται με την κατάλληλη ψηφιακή υπογραφή, οι 
πελάτες δεν έχουν κανένα πρόβλημα γιατί γίνονται αποδεκτά από τις 
εφορίες. Η λύση που προσφέρεται έχει δύο τρόπους:  ο πελάτης μιας 
επιχείρησης μπορεί να επαληθεύσει ότι το τιμολόγιο δεν έχει ύποπτα 
μπερδέματα και γνησίως προέρχεται από την επιχείρηση και δεύτερο, 
χρησιμοποιώντας υπογραμμένα έγγραφα επιβεβαιώνεται ότι θα 
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τύχουν της σχετικής μείωσης από την εφορία στην εκκαθάριση, 
σύμφωνα με το νόμο German VAT Act. Αυτό παρέχει νόμιμα οφέλη 
όπως επίσης και πολλά οφέλη μάρκετινγκ για την εταιρία.  
Θεσμοθετημένη αρχειοθέτηση – Προσημασμένα eArchiv  
Η υπηρεσία Signtrust Net χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός 
ασφαλούς αρχείου ηλεκτρονικών εγγράφων, που στη συνέχεια 
μπορεί να αποδείξει αυτός που τα επικαλείται ότι δεν έχουν ανάμιξη 
με διάφορα μπερδέματα (δωροδοκίες κλπ), συνδυασμένο με ένα 
σύστημα αρχειοθέτησης. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί μια επιχείρηση να 
αρχειοθετήσει ηλεκτρονικά έγγραφα  σύμφωνα με τους όρους των 
«Βασικών Κανονισμών των υποστηριζόμενων λογιστικών 
συστημάτων του DP» που έχουν εκδοθεί από τον AWV. Σαν επιλογή, 
μπορεί μια επιχείρηση να δημιουργήσει κλωβούς από υπογραφές με 
την «αδιαφανούς προσήμανσης» διαδικασία υπογραφής, σύμφωνα 
με την οποία το αυθεντικό αρχείο και το αρχείο υπογραφών 
συνδυάζονται σε ένα αρχείο. Η λύση αυτού του είδους του 
αρχειοφυλακείου υπογραφών δουλεύει με το ίδιο αρχείο διάδρασης 
όπως ακριβώς θα δούλευε και ο ενδιαφερόμενος. 
Η Signtrust Pen υπηρεσία. Η Signtrust Pen είναι η σύνδεση 
ανάμεσα στην υπογραφή με το χέρι και την ηλεκτρονική υπογραφή. 
Με την Signtrust Pen, οι πελάτες και οι επιχειρησιακοί συνεργάτες 
μπορούν να υπογράφουν συμβόλαια, εντολές αγοράς, αναφορές, 
φόρμες αιτήσεων, ή αποδείξεις χρησιμοποιώντας την αυθεντική 
υπογραφή τους, χωρίς να χρειάζεται τα φυσικά έγγραφα να έχουν 
αρχειοθετηθεί και φυλαχτεί. Για Παράδειγμα: Υπογραφή ενός 
συμβολαίου σε ένα σημείο πώλησης. Πρώτα από όλα, όλα τα 
απαραίτητα δεδομένα του συμβολαίου καταγράφονται σε μια φόρμα 
στο PC του συμβούλου του πελάτη. Ο πελάτης ταυτοποιείται, με τα 
στοιχεία της ταυτότητας του και υπογράφει στο σημείο υπογραφής 
της φόρμας. Η υπογραφή αμέσως εμφανίζεται στην οθόνη του PC. 
Το υπογραμμένο έγγραφο προμηθεύεται με μια ηλεκτρονική 
υπογραφή και μπορεί να διαχειριστεί περισσότερο και να 
αρχειοθετηθεί. Εναλλακτικά, μια εκτύπωση του συμβολαίου μπορεί 
να υπογραφεί ταυτόχρονα με στυλό απευθείας στο τετραγωνάκι 
υπογραφής της φόρμας. Έτσι ο πελάτης μπορεί να πάρει σπίτι το 
πρωτόγραφο όπως στο παρελθόν ενώ το έγγραφο που υπογράφηκε 
ηλεκτρονικά την ίδια στιγμή κρατείται στην εταιρία. Ατομικά τμήματα 
ενός εγγράφου μπορούν επίσης να υπογραφούν από διαφορετικούς 
ανθρώπους. Αυτό συμβαίνει π.χ. για την παράδοση επιταγών 
πληρωμής ή τιμολογίων όπου πρέπει να υπογράψουν διάφοροι 
υπεύθυνοι. Όταν η Signtrust Pen χρησιμοποιείται σαν υπηρεσία 
ταυτοποίησης η εγγεγραμμένη υπογραφή συγκρίνεται με τις 
υπογραφές αναφοράς του υπογράφοντος. Αυτή η διαδικασία απαιτεί 
να έχει καταγραφεί ο υπογράφων εκ των προτέρων και η υπογραφή 
να έχει αποθηκευτεί σε μια βάση αναφοράς της Signtrust. Αυτή η 



 
Π.Καλαϊτζίδης -MIS Διπλωματική 98 

τεχνολογία χρησιμοποιείται ήδη διεθνώς σαν υψίστης ασφαλείας 
τρόπος ελέγχου πρόσβασης.  
 

6. ΛΥΣΕΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Το Deutsche Post προσφέρει πολύ περισσότερα από μια αξιόπιστη και 
γρήγορη παράδοση των γραμμάτων: οι λύσεις ταχυδρομείου 
αλληλογραφίας που προσφέρει, περιορίζουν την εργασία που 
σχετίζεται με την αλληλογραφία και την ίδια στιγμή βοηθούν τους 
πελάτες να περικόψουν τα κόστη. 

Λύσεις Αλληλογραφίας – ΤΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ e-POST  
Μια βέλτιστη επικοινωνία με γράμμα, με τους πελάτες μιας 
επιχείρησης, σημαίνει περίπλοκες τεχνικές και οργανωσιακές 
απαιτήσεις. Αυτές επιφέρουν επενδύσεις και κόστη που μπορούν να 
αποφευχθούν. Με το ePOST CLASSIC, την ηλεκτρονική υπηρεσία 
γραμμάτων της PrintCom, αναλαμβάνεται όλη η παραγωγή των 
ταχυδρομικών επικοινωνιών των επιχειρήσεων. Έτσι οι επιχειρήσεις 
εξοικονομούν επενδύσεις και κόστη από το να έχουν το δικό τους 
περίπλοκο σύστημα εκτύπωσης αλληλογραφίας και ταχυδρομικής 
επικοινωνίας. Οτιδήποτε καταλήγει να παραδοθεί στην PrintCom – 
από μια επιχείρηση είτε είναι αιχμή παραγωγής, είτε υπηρεσία 
υποστήριξης είτε όλη η παραγωγή- το ακόλουθο είναι σίγουρο: 
αρχές κομμένες και ραμμένες στις ανάγκες της επιχείρησης 
εγγυώνται υψηλή λειτουργική και μελλοντική εξασφάλιση της 
επικοινωνίας της. Η επιχείρηση γίνεται πιο ευέλικτη και σώζει χρήμα 
και χρόνο και χρησιμοποιεί το προσωπικό της πιο αποτελεσματικά και 
ενισχύεται η θέση της στην αγορά, αφήνοντας στην PrintCom κάθε 
δραστηριότητα ταχυδρομικής αλληλογραφίας.  
Το ePOST CLASSIC επιτρέπει στους πελάτες να έχουν διάφορα 
πράγματα, όπως λογαριασμό τράπεζας και καταστάσεις λογαριασμών 
κατατιθεμένων μετοχών, ασφαλιστικά συμβόλαια, σημειώσεις 
διανομής, αλληλογραφίες πελάτη, κάρτες ψηφοφορίας, κάρτες 
φορολογικής ενημερότητας, ή κάρτες φιλοτελικών σφραγίδων απλώς 
για να ονοματιστούν μερικά. Τα αντικείμενα στέλνονται από τον 
πελάτη ηλεκτρονικά από το σύστημα υπολογιστή που διαθέτει, στο 
ταχυδρομείο, 24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες τον χρόνο. Η 
παραγγελία του μετά διανέμεται μέσω μεταφοράς δεδομένων δια 
μέσω των κέντρων δικτύου της PrintCom. Τα επιχειρηματικά 
αντικείμενα τυπώνονται, φακελώνονται, και υπολογίζονται τα τέλη 
τους ώστε να ταχυδρομηθούν χωρίς να κολληθούν γραμματόσημα. 
Τα αντικείμενα στη συνέχεια προωθούνται στα κέντρα διανομής 
αλληλογραφίας και παραδίδονται στους παραλήπτες. Το Deutsche 
Post PrintCom είναι ένα καινοτόμο τμήμα που ειδικεύεται στην 
υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Μπορεί να διαχειριστεί τα 
πάντα από την απόδειξη των αρχείων εκτύπωσης μέχρι την 
εκτύπωση, φακελοποίηση και αρχειοθέτηση των γραμμάτων του 
πελάτη παντοιοτρόπως ώστε να παραδοθούν τα παραγόμενα 



αντικείμενα στις μονάδες logistics του Deutsche Post.  
  

IT-Franking υπηρεσία-Πληροφορικής Τεχνολογίας 
γραμματοσήμανση ταχυδρομικών τελών  

 
Είναι η υπηρεσία 
γραμματοσήμανσης των 
ταχυδρομικών αντικειμένων με 
ταχυδρομικά τέλη μέσω 

πληροφορικής τεχνολογίας εγκατεστημένης στο τόπο του πελάτη. 
Αντικαθιστά τα γραμματόσημα.  
Αν μια επιχείρηση αποστέλλει μεγάλους όγκους αλληλογραφίας κάθε 
μέρα μπορεί να εκμεταλλευθεί τα πλεονεκτήματα της Deutsche 
Post's IT franking service. Αυτή η υπηρεσία καθιστά ικανή μια 
επιχείρηση να χειριστεί την αποστολή αλληλογραφίας και αγαθών 
απλά, αποτελεσματικά και αποδοτικά από άποψη κόστους 
χρησιμοποιώντας τα υπολογιστικά συστήματα της. Τα οφέλη που 
προκύπτουν είναι: 
• Περισσότερη έκπτωση στα έξοδα μεταφοράς. 
• Αποδοτική επεξεργασία, γιατί η απαιτούμενη ταχυδρομική 
τεκμηρίωση, μια τιμολόγηση ταξινομημένης αλληλογραφίας και 
ένα σχέδιο αποστολής δημιουργούνται αυτόματα για όλα τα 
ταχυδρομικά αντικείμενα που γραμματοσημαίνονται από 
ταχυδρομικά τέλη μέσω IT. 

• Η συνολική επιβάρυνση χρεώνεται απλώς στον λογαριασμό της 
επιχείρησης μετά την ταχυδρόμηση. 

• Και η διαφάνεια κόστους είναι ένα πάτημα πλήκτρου μακριά: το 
software μπορεί αυτόματα να υπολογίσει τα ταχυδρομικά τέλη 
ανά πάσα στιγμή. 

• Τα IT-γραμματοσημασμένα αντικείμενα είναι έτοιμα για αποστολή 
αμέσως μόλις φακελοποιηθούν.  

• Για πολλές επιχειρήσεις, η IT-γραμματοσήμανση ταχυδρομικών 
τελών, προσφέρει μια ιδανική λύση η οποία σε ορισμένες 
περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς οποιεσδήποτε επιπλέον 
επενδύσεις. 

• Επίσης μπορεί η επιχείρηση να κάνει χρήση επιπλέον ωφελειών 
μεταφέροντας την ταχυδρομική τεκμηρίωση μέσω EDI. 

Η IT γραμματοσήμανση ταχυδρομικών τελών μπορεί να γίνει για όλα 
τα παρακάτω: Γράμματα, ταχυδρομικές κάρτες, Infobrief, Infopost 
και Postident αντικείμενα, μεταφορές εμπορευμάτων, μεταφορές 
βιβλίων, "Streifbandzeitung" συσκευασμένες σε πακέτα εφημερίδες, 
παραγγελίες εγγράφων επίσημων υπηρεσιών μέσω του DP (PZA), 
Τύπος και βιβλία. 
 

7. DIRECT MARKETING  
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Το Deutsche Post είναι ο 
ικανός συνεργάτης για 

 



όλα τα σχετιζόμενα με τη διαφήμιση θέματα. Τα προϊόντα και οι 
υπηρεσίες είναι κομμένα και ραμμένα για την επιτυχία μιας 
επιχείρησης στις πωλήσεις. Για αυτό χρησιμοποιεί το know-how και 
την ευρεία εμπειρία των ειδικών του Direct Marketing που διαθέτει. 
Με τη DIRECT MARKETING  CONSULTING τα Γερμανικά Ταχυδρομεία 
υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις με το know-how και προσφέρουν 
εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το 
διαφημιστικό μάρκετινγκ. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί η έμπειρη 
γνώση του DP για σχεδιασμό και 
διεκπεραίωση των ταχυδρομείων 
της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό 
υπάρχει το Direct Marketing Center που συμβουλεύει τις επιχειρήσεις 
για όλες τις ανάγκες τους σε ταχυδρομείο συμπεριλαμβανομένου και 
του διαφημιστικού μέρους. Στα κέντρα διαφημιστικού μάρκετινγκ 
των DP θα βρει κανείς τις κατάλληλες επαφές για να συζητήσει για 
τις ταχυδρομικές ανάγκες της επιχείρησης και για την υποστήριξη 
που χρειάζεται για αποτελεσματικές καμπάνιες πελατών. Το Direct 
marketing είναι το ιδανικό εργαλείο για τη διατήρηση και το κέρδος 
νέων πελατών. Οι έμπειροι υπάλληλοι του DP είναι πάντα διαθέσιμοι 
να δώσουν προσωπικές συμβουλές δωρεάν. Μικρές συμβουλές για το 
πώς μπορεί μια επιχείρηση να κερδίσει νέους πελάτες και να 
διατηρήσει τους παλιούς. 
• Υποστήριξη για καμπάνιες διαφημιστικού μάρκετινγκ από την 
ανάπτυξη και διεκπεραίωση ιδεών μέχρι την μέτρηση των 
αποτελεσμάτων. 

• Βελτιστοποίηση του κόστους των διαφημιστικών εκστρατειών.  
• Παροχή συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και 
λύσεις, ενοικιάσεις ομιλιών και επιλογές παρόχου υπηρεσιών. 

• Παροχή συμβουλών σε προϊόντα καινοτομίας και λύσεις για το 
ταχυδρομείο της επιχείρησης.  

Με επίσημα γεγονότα (events) και σεμινάρια παρέχεται η κατάλληλη 
εκπαίδευση ώστε να γίνονται γνωστές όλες οι σύγχρονες 
προσεγγίσεις του διαφημιστικού μάρκετινγκ και να ανακαλύπτονται 
νέες ιδέες για την εταιρία πελάτη. Η εταιρίες πελάτες έχουν έτσι τη 
δυνατότητα να μαθαίνουν από έμπειρους και ειδικά επιλεγμένους 
ομιλητές. 
Υλικά. Στο πλησιέστερο κέντρο Direct Marketing μπορεί να βρει 
κανείς, δωρεάν, πληροφοριακό υλικό σχετικά με το διαφημιστικό 
μάρκετινγκ από μπροσούρες και τεχνική βιβλιογραφία μέχρι και CD-
ROM. Επίσης πωλούνται και μια γκάμα από προϊόντα για τις ανάγκες 
διαφημιστικών εκστρατειών. 
Αναζήτηση Direct Marketing Center.
Από το DP website  μπορεί να βρει κανείς κάποιο κέντρο DMC κοντά 
στην περιοχή του.  
Σχεδιασμός και υπολογισμός Direct Marketing 
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Μπορεί μια επιχείρηση να σχεδιάσει την επόμενη Direct Marketing 
καμπάνια με τον DM Calculator του 
DP. 
Για τους πελάτες του εξωτερικού 
προβλέπεται παροχή συμβουλών 

διεθνούς περιβάλλοντος (International consulting). Το Κέντρο 
Επάρκειας συμβουλεύει τις επιχειρήσεις για το μάρκετινγκ διεθνών 
διαφημιστικών εκστρατειών και παρέχει νομικές συμβουλές και 
πραγματοποιεί σχέδια δράσης για τους πελάτες της, ώστε να 
συμμετέχουν σε συσκέψεις με τις ανώτατες διοικήσεις ξένων 
επιχειρήσεων. Επίσης παρέχεται σε ανώτατες διοικήσεις επιχειρήσεων 
εκτός Γερμανίας η δυνατότητα διασυνοριακής προώθησης των  
προϊόντων και των υπηρεσιών τους, με τη χρησιμοποίηση του know-
how του Deutsche Post Global Mail's Competence Center για όλες τις 
φάσεις της ταχυδρομικής προετοιμασίας. Η μακρόχρονη εμπειρία του 
DP ρέει κατευθείαν μέσα στην διαφημιστική εκστρατεία της 
επιχείρησης του πελάτη. Οι διασυνοριακές ευκαιρίες περιμένουν κάθε 
επιχείρηση. Μόνο μέσα στη Γερμανία 81 εκ. άνθρωποι και 
περισσότερα από 150 εκ. νοικοκυριά στην Ευρώπη είναι μια 
δελεαστική αγορά που μπορεί να γίνει εξίσου οικεία χάρη στο Κέντρο 
Επάρκειας των D.P.   
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι: 

 Συμβουλές και ανάλυση των αγορών και των στόχων των 
πελατών 

 Ιδεατός σχεδιασμός και δημιουργία 
 Συγκέντρωση διευθύνσεων και εκκαθάρισή τους 
 Εφαρμογή με επιλεγμένους παρόχους υπηρεσιών 
 Παραγωγή: Εκτύπωση, υπηρεσίες μαζικής ταχυδρόμησης 
κ.λ.π. 

 Διανομή μέσω του Deutsche Post 
 Χειρισμό Απόκρισης, υποστήριξη βάσεων δεδομένων 
 Εκτίμηση της όλης λειτουργίας και βελτιστοποίηση για 
επακόλουθες. 

Όλα αυτά με μια ομαδική ταχυδρομική αποστολή που ενέχει, 
 Αποτελεσματική διαφήμιση 
 Καλά αποτελέσματα και τιμές σχετικές με το αποτελεσματικό 
κόστος 

 Εξέταση νέων αγορών 
 

Εργαλεία λογισμικού για το direct marketing 
Το Deutsche Post 
προσφέρει τρία πανίσ-
χυρα προγραμματιστικά 
εργαλεία για την 

προετοιμασία και χειρισμό των δραστηριοτήτων διαφημιστικού 
μάρκετινγκ μιας επιχείρησης.  
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Το Prospekt Service 
Το Prospektservice – αφορά τον σχεδιασμό υπολογισμού και 
διανομής της ταχυδρόμησης χωρίς διεύθυνση. Είτε με CD-ROM ή 
online, το Prospektservice είναι το ιδανικό software για σχεδιασμό 
της ομαδικής αποστολής χωρίς διεύθυνση. Ενημερωμένες μετρήσεις 
των νοικοκυριών, χάρτες και δομικά δεδομένα καθιστούν ικανό τον 
ακριβή σχεδιασμό των κατανομών των  διαφημιστικών εκστρατειών.   

To Mailing Manager  
Διαχείριση διευθύνσεων, ημερολόγια, ομαδικές αποστολές, βέλτιστη 
επιλογή ταχυδρομικών τελών, απόκτηση των αποκρίσεων, και άλλα. 
Το πρόγραμμα Mailing-Manager είναι η πλήρης λύση από την 
διαχείριση της διεύθυνσης μέχρι τη βελτιστοποίηση των 
ταχυδρομικών τελών και την απόκτηση των αποκρίσεων. Σε όλο το 
μήκος και πλάτος του κύκλου ανάπτυξης του Mailing-Manager όλη η 
ομάδα εστίασε στη δημιουργία ενός φιλικού προς τον χρήστη 
πακέτου λογισμικού για το διαφημιστικό μάρκετινγκ με διεύθυνση. 
Επιπλέον, το λογισμικό θα έπρεπε να αντανακλά το διάλογο με το 
πελάτη σε όλη την πληρότητα. Από την ακριβή και διπλή 
καταχώρηση μέχρι μια απλή και σωστή απόκτηση απόκρισης και 

ανάλυση. Φυσικά το λογισμικό είναι 
πολλαπλών χρηστών και έτσι 
επιτρέπει στιγμιαία πρόσβαση για 
όλους στα πιο τρέχοντα δεδομένα 
του πελάτη. 
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Το Infopost-Manager λογισμικό.  
Το Infopost-Manager – παρέχει 
διαχείριση διευθύνσεων, βέλτιστη 
επιλογή ταχυδρομικών τελών, 
συγχώνευση αλληλογραφίας. Το 

Infopost-Manager είναι η επίσημη PC λύση για προετοιμασία 
μεγάλων και μικρών ποσοτήτων των Infopost και Infobrief 

αντικειμένων για αποστολή.  
Με το Infopost-Manager, η ταχυδρομική 
προετοιμασία και εφαρμογή των εκστρατειών 
διαφημιστικού μάρκετινγκ γίνεται παιδικό παιχνίδι. 
Από τον έλεγχο της διεύθυνσης μέχρι την εξάλειψη 
διπλών καταχωρήσεων, μέχρι βέλτιστη επιλογή 

ταχυδρομικών τελών, όπως επίσης μέχρι και όλων των εγγράφων 
που χρειάζονται για ταχυδρόμηση και επεξεργασία, το Infopost-
Manager λογισμικό είναι η πλήρης λύση.  
 

Παραγγελία ομαδικών αποστολών online – άμεσο και 
αποτελεσματικό-MAILINGFACTORY.

Για επιτυχή διαφημιστικά 
ή πληροφοριακά γράμμα-
τα, μπορεί να χρησι-

μοποιηθεί η περιεκτική online υπηρεσία που προσφέρεται από το 
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MAILINGFACTORY. Η απολαβή νέων πελατών μπορεί να γίνει επίσης 
μέσω του αποτελεσματικού 1:1 μάρκετινγκ με την FUNCARD, την 
γνήσια Internet κάρτα ταχυδρομείου.  

MAILINGFACTORY 
Με αυτή την υπηρεσία πραγματοποιούνται ταχυδρομήσεις απλές και 
ομαδικές online. Παραδίδονται από τον πελάτη τα ταχυδρομικά 
δεδομένα online και το DP αναλαμβάνει τα υπόλοιπα, από την 
εκτύπωση μέχρι και την αποστολή. 

Μετατροπή των δεδομένων σε Ταχυδρομικές Κάρτες  
Ελκυστικές ταχυδρομικές κάρτες που μπορούν να προσωποποιηθούν 
όπως επιθυμεί ο πελάτης.  

FUNCARD SPONSORING 
Η πύλη ταχυδρομικής κάρτας στο Web. Το FUNCARD SPONSORING 
– διαφημίζει την ιστοσελίδα που το διαθέτει, χρησιμοποιώντας 
ταχυδρομικές κάρτες του ιντερνετ. Έτσι η προσωπική ιστοσελίδα 
γίνεται πιο ενδιαφέρουσα για τους πελάτες, τους συνεργάτες και 
τους φίλους. Μπορεί κανείς να ανοίξει τη δική του πύλη 
ταχυδρομικών καρτών μέσω του FUNCARD SPONSORING. Η ιδέα 
βασίζεται στη δυνατότητα των επισκεπτών της ιστοσελίδας του 
πελάτη να μπορούν να συνθέσουν και να στείλουν υψηλής ποιότητα 
ταχυδρομικές κάρτες απευθείας χωρίς κόστος. Σαν υποστηρικτής 
εμφανίζεται στα σχέδια των καρτών η επιγραφή, «το Deutsche Post 
φροντίζει για την εκτύπωση και την παράδοση». Το FUNCARD 
SPONSORING καθιστά εύκολο για τον πελάτη να κυκλοφορήσει το 
διαφημιστικό του μήνυμα χωρίς περιττά καλύμματα και να 
προσελκύει περισσότερο ενδιαφέρουσες συντροφιές στην ιστοσελίδα. 
Το FUNCARD SPONSORING είναι ένας πραγματικός 
δημιουργός ταχυδρομικής κίνησης: 

 Ο επισκέπτης βρίσκει έναν σύνδεσμο στην FUNCARD επιλογή 
πάνω στην ιστοσελίδα που επισκέπτεται. 

 Επιλέγει ένα από τα διαφημιστικά θέματα, εισάγει το κείμενο 
χαιρετισμού και την ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη 
online και «στέλνει» την κάρτα με ένα κλικ του ποντικιού.  

 Η FUNCARD τυπώνεται ψηφιακά σε ένα εκτυπωτικό κέντρο 
των Deutsche Post και αποστέλλεται με τον κανονικό τρόπο 
ταχυδρομικής διανομής. 

 Ο παραλήπτης είναι ευχαριστημένος με την κάρτα και το 
διαφημιστικό μήνυμα. Η διαδικασία του προκαλεί έλξη και θα 
ήθελε να προσπαθήσει να το δοκιμάσει και αυτός.  

 Περίεργος, επισκέπτεται το website... 
Το DP προσφέρει το Funcard Sponsoring για μια ποσότητα των 
2,000 καρτών ή περισσότερων ανά παραγγελία. Οι τιμές 
περιλαμβάνουν εκτύπωση και κόστη ταχυδρομικών τελών όπως 
επίσης και τέλη που σχετίζονται με την χρήση του Ιντερνετ. Διεθνείς 
αποστολές είναι δυνατές με αυτό το προϊόν.  



Ταχυδρομικές κάρτες από το website της επιχείρησης  
H FunCard Sponsoring- ομαδική αποστολή ταχυδρομικών καρτών σε 
όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα της επιχείρησης. Προσφέρει στους 
επισκέπτες της ιστοσελίδας μια ελκυστική υπηρεσία και προάγει το 
διαφημιστικό μήνυμα της επιχείρησης κατά ένα καινοτόμο τρόπο και 
διεθνικά.  

Target Group Πληροφορίες – MOSAIC Milieus®. 
Πληροφορίες σύμφωνα με τον τρόπο που ζουν οι άνθρωποι και 
σύμφωνα με τα προσωπικές στάσεις.  

Μπορεί να 
χρησιμοποιήσει μια 
επιχείρηση το Sinus 
Milieus®, το οποίο είναι 
πολύ γνωστό στην 
περιοχή της έρευνας 

αγοράς, για το διαφημιστικό μάρκετινγκ μιας εταιρίας. Το μοντέλο 
Sinus Sociovision's target group συνδυάζει ανθρώπους σύμφωνα με 
τις στάσεις και συμπεριφορές τους στη ζωή, μέσα σε «ομάδες 
ομοιάζουσας νοοτροπίας». Επιπλέον η κοινωνική κατάσταση, οι αξίες 
και το lifestyle όπως επίσης και οι ανθρώπινες συμπεριφορές στην 
εργασία, την οικογένεια, τον χρόνο ανάπαυσης και την κατανάλωση 
παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Το MOSAIC Milieus® συνδέει τα 
microm's MOSAIC μικρο-γεωγραφικά συστήματα δεδομένων με το 
αποδεδειγμένο μοντέλο του Sinus Milieus® της ομάδας εστίασης. 
Έτσι τα ευρήματα από την κοινωνικό-πολιτιστική έρευνα 
προσδιορίζοντα σε γεωγραφικά επίπεδα. Κατ’ αυτό τον τρόπο, 
μπορούν οι ομάδες να κατανεμηθούν σε ταχυδρομικές διευθύνσεις. 
Για λόγους προστασίας δεδομένων, 8 νοικοκυριά κατά μέσο όρο 
ομαδοποιούνται σε ένα τομέα. Αναφορικά με κάθε τομέα, ο 
επικρατέστερος κοινωνικός τομέας και η στατιστική πιθανότητα του 
ατομικού κοινωνικού περίγυρου που σημειώνεται, έχει υπολογισθεί. 
Κατ’ αυτό τον τρόπο οι Sinus Milieus® τοποθετούνται σε κτίρια μέσω 
μιας δήλωσης πιθανότητας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
στοχευόμενες διαφημιστικές εκστρατείες και γεωγραφικό σχεδιασμό.   
Οφέλη 

 Οποιεσδήποτε στοχευμένες ομάδες που επιλέγει μια επιχείρηση 
μπορούν να αναλυθούν, ταυτοποιηθούν και να τοποθετηθούν 
με ακρίβεια έως και σε κάποιο κτίριο.  

 Οι διευθύνσεις αξιοποιούνται σύμφωνα με το αν ανήκουν σε 
ένα συγκεκριμένο κοινωνικό περίγυρο, καταλήγοντας σε 
στοχευμένη χρήση για ταχυδρομική καμπάνια. 

 Δυναμικά γεωγραφικά στοχευόμενα γκρουπ εμφανίζονται σε 
όλα τα γεωγραφικά επίπεδα, έως και το επίπεδο κτιρίων. 

 Ακριβής σχεδιασμός εντοπισμού.  
Το MOSAIC Milieus® είναι ένα αρθρωμένο προϊόν της Sinus 
Sociovision GmbH, στη Χαϊδελβέργη και της microm 
Micromarketing-Systeme und Consult GmbH, Neuss. 
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Ποιους επιπλέον πελάτες θα πρέπει μια εταιρία να πλησιάσει; 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο δείκτης ρίσκου (Risk Index) για τον 
εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων των διευθύνσεων ώστε να είναι 
γνωστό σε ποιο μέρος οι αθετήσεις πληρωμών μπορούν να θέσουν 
μια απειλή, γιατί ο δείκτης ρίσκου παρέχει την στατιστική πιθανότητα 
αθετήσεων πληρωμών. Είναι βασισμένο στην κατηγοριοποίηση των 
διευθύνσεων των πελατών σύμφωνα με τις διάφορες κατηγορίες 
ρίσκου. Φυσικά, όλα τα δεδομένα που επεξεργάζονται είναι ανώνυμα 
και συμμορφώνονται με τους νόμους προστασίας δεδομένων. Ο 
δείκτης ρίσκου του Deutsche Post Address GmbH σε συνεργασία με 
το microm παρέχει μη προσωπικές πληροφορίες, αλλά καλύπτει κάθε 
διεύθυνση στη Γερμανία. Ο Δείκτης Ρίσκου μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
κατά διαφόρους τρόπους. Είναι αρκετά ευέλικτος ώστε να 
αντικατοπτρίζει όλες τις ατομικές ανάγκες: 

 σαν ένα "φιλτράρισμα δεδομένων»  πριν από μια ταχυδρομική 
εκστρατεία για παράδειγμα. 

 σαν απλής χρήσης, ατομικά ερωτήματα, για παράδειγμα για να 
τροποποιηθεί ο τύπος μιας πληρωμής- πράγματα τα οποία 
ελαττώνουν τα έξοδα πληροφόρησης.  

 σαν ένα αρχείο βοήθειας που καθιστά πιθανό να καθορίζεται ο 
τύπος πληρωμής «ακριβώς εκείνη στη στιγμή» "just in time" 
κατά τη διάρκεια διαβούλευσης με τον πελάτη.  

Πλεονεκτήματα : 
 Ελάττωση των αθετήσεων των πληρωμών 
 Ελαχιστοποίηση κόστους 

 Κάθε μια και όλες οι διευθύνσεις μπορούν να 
αξιολογηθούν. 

 Σημαντικά χαμηλότερα έξοδα από τους ελέγχους 
ατομικών προσώπων  

 Γρήγορα: πληροφορίες με τη ζήτηση 
 Δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ενεργήματα 
καθαρισμών 

 
8. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ  

Όλα οι ταχυδρομικοί κώδικες συν ακατέργαστα δεδομένα για 
ολοκλήρωση στη βάση 
δεδομένων της επιχείρη-
σης. Οι ταχυδρομικοί κώ-
δικες και τα δεδομένα 

αναφοράς- αξιόπιστα και πάντα ενημερωμένα σε επίπεδο μέρας. Η 
χρήση των δεδομένων των ταχυδρομικών κωδικών του DP αυξάνει 
την επιτυχία των διαφημιστικών εκστρατειών. Το Datafactory του DP 
επίσης προσφέρει δεδομένα αναφοράς που επιτρέπει να συνδυάσουν 
τις διευθύνσεις με, τους καταλόγους των οδών και 
γεωσυντεταγμένες, για παράδειγμα. Τα προϊόντα Ταχυδρομικού 
κώδικα είναι:
Παραγγελία ταχυδρομικών κωδικών σε CD-ROM  
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Postleitzahleninfo: Περιλαμβάνει όλους τους Γερμανικούς 
ταχυδρομικούς κώδικες σε ένα CD-ROM. 
Παραγγελία ταχυδρομικών κωδικών σε πόστερ  
Συμπληρωματικά δεδομένα αναφοράς. 
Περιέχει ταχυδρομικούς κώδικες, δρόμους και geodata.  

Το προϊόν και υπηρεσία 
Datafactory του DP έχει 
τα προϊόντα για την 

επιχείρηση: Ολοκλήρωση των ταχυδρομικών κωδικών, κατάλογοι 
οδών, γεωδεδομένα, και οτιδήποτε παρόμοιο που χρειάζεται μια 
επιχείρηση για να υποστηρίξει ακριβώς τον λογιστικό σχεδιασμό και 
να βελτιστοποιήσει τις δραστηριότητες του μάρκετινγκ.  
Το Datafactory του DP περιλαμβάνει: 
1. To Datafactory Postalcode που είναι ένα CD ROM που προμηθεύει 
τις επιχειρήσεις με όλα εκείνα τα δεδομένα που χρειάζονται για 
ταυτοποίηση των ταχυδρομικών κωδικών. 
2. Το Datafactory geocode που μπορεί να συνδυάσει τις διευθύνσεις 
της βάσης δεδομένων της επιχείρησης με γεω-δεδομένα (χωρικές 
αναλύσεις,  αποτιμήσεις και οπτικοποιήσεις των διευθύνσεων). Τα 
δεδομένα είναι διαθέσιμα σε επίπεδο χώρας για κάθε κτίριο.  
3. Το Datafactory Streetcode  

Συμπληρώνει τις 
διευθύνσεις της βάσης 
διευθύνσεων μιας 
επιχείρησης με τους πιο 

κατανοητούς καταλόγους των δρόμων της Γερμανίας. Το 
DATAFACTORY STREETCODE παραδίδει στον πελάτη έναν τρέχοντα 
και κατανοητό κατάλογο όλων των 1.2 εκ. οδών της Γερμανίας, 
προσεγγιστικά. Οι διευθύνσεις βρίσκονται υπό την διοίκηση του 
Ομοσπονδιακού Στατιστικού Γραφείου. 
4. Διευθύνσεις εταιριών  
Το DP προσφέρει 5 εκ. διευθύνσεις επιχειρήσεων που μπορεί να 
νοικιάσει ή να αγοράσει μια επιχείρηση για οποιαδήποτε ταχυδρομική 
καμπάνια.  
5. Ιδιωτικές Διευθύνσεις.  
Μπορεί να νοικιάσει κανείς υψηλής ποιότητας και ενημερωμένες 
διευθύνσεις καταναλωτών.   
 

9. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (RESPONSEFACTORY)  
Καταγραφή ηλεκτρονικών δεδομένων, από σημειώσεις παράδοσης 
μέχρι επιστροφές επεξεργασίας καταγραφής ντοκουμέντων. Το 
Deutsche Post προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες για ηλεκτρονική 
καταγραφή εγγράφων. Μια χρήσιμη υπηρεσία που εξοικονομεί χρόνο 
και χρήμα. 
Υπηρεσίες Σύλληψης δεδομένων αποκρίσεων  
Με το RESPONSEFACTORY μπορεί κανείς να συλλάβει τα έγγραφα 
απόκρισης. Αυτό καθιστά ικανή τη δυνατότητα απάντησης στις 
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επιθυμίες των πελατών άμεσα. Οι Responsefactory διαδικασίες περι-
λαμβάνουν: 
• Καρτέλες αιτήσεων των πελατών 
• Καρτέλες παραγγελίες  
• Κουπόνια  
• Κάρτες διαγωνισμού  
• Έγγραφα ερωτημάτων Καταλόγων  
• Κάρτες εισαγωγής δεδομένων  
Τα οφέλη 
• Σύμφωνα με τον αριθμό των εγγράφων προσφέρεται με τη 
βοήθεια υπολογιστών ή χειρωνακτική καταγραφή. 

• Όλα τα δεδομένα είναι διαθέσιμα μέσα σε εξαιρετικά βραχύ χρόνο 
– σε κάθε ζήτηση ακόμη και την ίδια μέρα. 

• Ψηφιακά δεδομένα ολοκληρώνονται χωρίς συρραφή μέσα στο ΙΤ 
σύστημα της επιχείρησης. 

• Στέλνονται κατόπιν επιθυμίας τα ελεγμένα δεδομένα 
διευθύνσεων. 

• Διατίθεται αποθήκευση εγγράφων ή καταστροφή σύμφωνα με 
τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.  

10. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  (FORMSFACTORY) 
FORMSFACTORY: Μετατροπή εγγράφων με αποδοτικό κόστος και 
τυποποίηση τους σε ψηφιακά δεδομένα. Με το FORMSFACTORY 
μπορείς να συλλάβεις ακόμη και μεγάλες ποσότητες διαφορετικών 
στάνταρτ εγγράφων και να τα μετατρέψεις σε ψηφιακά δεδομένα με 
αποδοτικό κόστος. Οι Formsfactory διαδικασίες μεταξύ άλλων είναι:  

• Σημειώσεις παραδόσεων 
• Τιμολόγια 
• Κλήσεις στράτευσης 
• Περιστροφικές κάρτες για εταιρίες logistics 
• Αναφορές από έρευνες αγοράς  

Τα οφέλη είναι: 
• αστραπιαία-γρήγορη σύλληψη των εγγράφων 
• εξαιρετική ποιότητα σύλληψης δεδομένων και ψηφιοποίησης  
• ήπια ολοκλήρωση των ψηφιακών δεδομένων μέσα στο IT 
σύστημα 

• ελάττωση τιμών των σφαλμάτων 
• πτώση κόστους αποθήκευσης για τα φυσικά έγγραφα 

Κατόπιν αιτήματος, μπορούν να ετοιμαστούν οι εικόνες που 
δημιουργήθηκαν για εισαγωγή μέσα στο σύστημα διαχείρισης 
εγγράφων. Η υπηρεσία που προσφέρει αυτό το πλεονέκτημα λέγεται 
Archivefactory. Ψηφιοποίηση εγγράφων -ARCHIVEFACTORY: 
Μετατροπή των αρχείων από χαρτί σε ηλεκτρονικά έγγραφα.  
 

11. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ - DHL 
Υπηρεσίες μάρκετινγκ: Η DHL Fulfillment GmbH προσφέρει 
κατανοητές λύσεις outsourcing που αντανακλούν σύνθετες 



απαιτήσεις. Για να γίνει αυτό το D.P. ολοκληρώνει τις διαδικασίες 
διακίνησης και διανομής με logistics, καθώς επίσης και τις υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας για να παραχθούν κατάλληλες λύσεις 
εξειδικευμένου τομέα του εμπορίου και της βιομηχανίας. Οι πελάτες 
του D.P. είναι εταιρίες ταχυδρομικών παραγγελιών με διάφορα 
κανάλια πωλήσεων, πάροχοι υπηρεσιών και διανομείς με κλαδικές 
επιχειρήσεις διανομής και κατασκευαστικές εταιρίες με μοντέλα 
απευθείας πωλήσεων. 

Η εκπλήρωση σημαίνει ικανοποίηση. Σαν πάροχος 
υπηρεσιών που εργάζεται για τους πελάτες και τους 
καταναλωτές αγαθών, τα Γερμανικά Ταχυδρομεία 
καλύπτουν όλες τις διαδικασίες. Από προμήθειες, 
τοποθέτηση παραγγελιών, αποθήκευση, κόμιστρα 

και διανομή. Επίσης προσφέρουν υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας 
όταν έρχεται η στιγμή της τιμολόγησης, της διαδικασίας πληρωμής, 
διαχείρισης επιστροφών, και άλλων υπηρεσιών των πελατών. Για το 
D.P. η εκπλήρωση αυτή σημαίνει ικανοποίηση. Με κάθε σεβασμό, οι 
κατανοητές λύσεις εξειδικευμένου τομέα έχουν σκοπό να 
αντανακλούν τις απαιτήσεις των πελατών του σε όλο το μήκος και 
πλάτος των διαδικασιών αλυσίδας παροχής λύσεων οι οποίες είναι 
προσαρμοσμένες στον πελάτη όσο χρειάζεται και στανταρισμένες όσο 
το δυνατό γίνεται.  

 
12. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  

Το Deutsche Post προσφέρει μια πλήρη φιλοξενία διαφορετικών 
προϊόντων για αποστολή των 
διαφημιστικών μηνυμάτων μιας 
επιχείρησης. Ανεξάρτητα από τον 
αποστελλόμενο όγκο μικρό ή 

μεγάλο, χωρίς διεύθυνση ή μερική διεύθυνση παραλήπτη ή πλήρως 
προσωποποιημένη αποστολή, όλες οι λύσεις υπάρχουν για το D.P. 
 Διαφήμιση με διεύθυνση παραλήπτη  

Infopost: ομαδικές αποστολές με προσωποποιημένη προσέγγιση.  
Μερικής διεύθυνσης διαφημίσεις  

Postwurfspezial: διαφημιστική αποστολή με την διεύθυνση σπιτιού 
σε ειδικά στοχευμένα γκρουπ πελατών  
Διαφήμιση χωρίς διεύθυνση   
Αποστολή διαφημιστικών φυλλαδίων σε ειδικούς προορισμούς ακόμη 
και χωρίς διεύθυνση  
Απάντηση Επιχείρησης (Business reply)  
Εύκολη απάντηση για τους πελάτες- εντός και εκτός της Γερμανίας. 
Διαφήμιση για τους πελάτες των επιχειρήσεων  
Άλμπουμ γραμματοσήμων  - ένα ωραίο δώρο για τους πελάτες. 
Διαφήμιση που αρχίζει από 50 αντικείμενα  
Απλή και αποδοτικού κόστους αποστολή, ακόμη και για μικρές 
παρτίδες χρησιμοποιώντας το Infobrief. 
Διαφήμιση με κάρτα ανταπόκρισης  
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InfoCard: Διαφήμιση στην postcard φόρμα με μια ολοκληρωμένη 
ανταπόκριση. 
Αποστολή δειγμάτων
Η Sampleservice φέρνει τα δείγματα προϊόντων στους πελάτες
Παγκόσμια διαφήμιση με το "local look"  
Αποστολή εθνικών τυπικών διαφημίσεων σε 11 χώρες 
χρησιμοποιώντας το Διαφημιστικό Ταχυδρομείο.  
Συνδυασμένο διαφημιστικό ταχυδρομείο για νοικοκυριά.  
Με το EINKAUFAKTUELL μπορεί μια επιχείρηση να φθάσει τον 
πελάτη.  
 

13. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ  
Εκτός από τους κλασικούς τρόπους καταβολής ταχυδρομικών τελών, 

το D.P. προσφέρει μια 
σειρά υπηρεσίες και 
προϊόντα καταβολής 
ταχυδρομικών τελών με 

ηλεκτρονικό τρόπο. Αυτά τα προϊόντα αναφέρονται παρακάτω ώστε 
να ενταχθούν στην καινοτομία προϊόντος.  
Υπηρεσία Επιχειρησιακού Φιλοτελισμού. Παραγγελία 
γραμματοσήμων έξω από το Deutsche Post, online. Για το σκοπό 
αυτό υπάρχει το Philately Web site μέσα στο οποίο ικανοποιούνται 
όλες οι απαιτήσεις και ανάγκες των φιλοτελιστών. 
Επιλογές σφράγισης Ταχ. Αντικειμένων με ταχ. τέλη 
Φτηνή και εύκολη σφράγιση ταχ. αντικειμένων με τέλη για διεθνή 
γράμματα σε τιμές ανά κιλό.  

Digitalmarke (ψηφιοποίηση 
γραμματοσήμων) 
Καταβολή ταχυδρομικών τελών και 
ειδικές υπηρεσίες σε ένα απλό 

γραμματόσημο. Digitalmarke, το ψηφιακό γραμματόσημο – ο 
μοντέρνος τρόπος για ταχυδρόμηση αντικειμένων χωρίς κλασικά 

γραμματόσημα και ειδικές υπηρεσίες. 
Τον Ιανουάριο του 2004 το μεγαλύτερο 
δίκτυο ταχυδρομικών πρακτόρων 
αγοράς πώλησης αγαθών ψηφιοποίησε 
την αποστολή γραμμάτων απαλ-
λάσσοντας τα από γραμματόσημα. Αντί 
για αυτά χρησιμοποιήθηκε το νέο 

ψηφιακό γραμματόσημο – Digitalmarke. Γρήγορο και απλό το 
Digitalmarke, το νέο ψηφιακό γραμματόσημο τυπώνεται απευθείας 
από τις ταμειακές μηχανές, ακόμη και των ταχυδρομικών 
πρακτορείων πώλησης λιανικών αγαθών και τοποθετείται στα 
ταχυδρομικά αντικείμενα. Υπάρχει και κάτι περισσότερο από την τιμή 
και τα ταχυδρομικά τέλη στην πινακίδα του σχήματος. Μαζί με την 
ημερομηνία κατάθεσης και το ID του πρακτορείου, το Digitalmarke 
επίσης χαρακτηρίζεται από ειδικά αποκρυπτόμενα δεδομένα που το 
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κάνουν 100% μη πλαστογραφημένο. Όμοια με αυτά που 
εφαρμόζονται στην σφράγιση για αποστολή ταχυδρομικών 
αντικειμένων με το PC, οι γραμμωτοί κώδικες δύο διαστάσεων των 
ψηφιακών γραμματοσήμων ανιχνεύονται στα κέντρα διαλογής για 
την αυθεντικότητα τους. Το Digitalmarke μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε συνδυασμό με ειδικές υπηρεσίες όπως τα Συστημένα αντικείμενα 
με μια απλή επιπρόσθετη αποτύπωση. Η Κατανομή φορτώσεων με 
προγράμματα (Shipment tracking) – είτε μέσω Internet ή 
χρησιμοποιώντας το κέντρο κλήσης – πραγματοποιείται χάρη στο 
Digitalmarke. Τα οφέλη από τη χρήση του Digitalmarke είναι: 
• Τα ταχυδρομικά τέλη μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε 
ποσό.  

• Ο κωδικός μήτρας περιέχει δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε 
διαδοχική ψηφιακή διαδικασία.  

• Τα λάθη αποστολής και τιμολόγησης ταχ. Αντικειμένων 
εξαλείφονται.  

• Εξοικονομείται χρόνος στα ταχυδρομικά πρακτορεία και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί κατά πιο αποτελεσματικό τρόπο, για παράδειγμα 
για πιο γρήγορες ή πιο εντατικές υπηρεσίες πελάτη.  

• Το Digitalmarke μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό 
με ειδικές υπηρεσίες.  

 
Το Stampit Software για σφράγιση ταχ. Αντικειμένων.  

 Καταβολή ταχυδρομικών τελών απευθείας από το Ιντερνετ. Το  
 – είναι ο πρακτικός τρόπος για σφράγιση ταχ. αντικειμένων μέσω PC 
και του Ιντερνετ. Τώρα τα «ταχυδρομικά γραμματόσημα» βγαίνουν 

από το PC – με το Stampit, το 
λογισμικό σφράγισης ταχ. 
αντικειμένων για αποστολή.  
Απλώς αγοράζει κανείς τα 

ταχυδρομικά τέλη online και μέχρι δεκάρας. Οι σφραγίδες ταχ. τελών 
αποτυπώνονται μέσω του εκτυπωτή στους φακέλους. Ετικέτες και 
έγγραφα μαζί με την διεύθυνση παραλήπτη, - 24 ώρες την ημέρα, 
επτά ημέρες την εβδομάδα! Σώζει χρόνο και μετακινήσεις. Βολική 
κοστολόγηση για τα ταχυδρομικά τέλη με απευθείας χρέωση στο 
λογαριασμό του χρήστη. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα PC με 
εκτυπωτή και πρόσβαση στο Ιντερνετ. 
Οι εκδόσεις του Stampit που υπάρχουν είναι: 
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Stampit Home 
Πλεονεκτήματα: 

 24-ωρη υπηρεσία –  
 Ασφαλής, προσωπικός 
λογαριασμός 
ταχυδρομικών τελών (Portokasse) στο Ιντερνετ –Μπορεί 
κανείς να προσθέτει ένα ποσό των 5 με 10 € στο ταμιευτικό 
λογαριασμό του κάθε εβδομάδα. Η πίστωση των αγορασμένων 



ταχυδρομικών τελών γίνεται εύκολα και βολικά με απευθείας 
χρέωση του ταμιευτικού λογαριασμού.  

 Ετικέτες, φάκελοι ή έγγραφα γραφείου κατευθύνονται και 
σφραγίζονται με τη μία, χρησιμοποιώντας το Microsoft 
Word® και το StarOffice Writer/Calc, ατομικά ή σαν 
συγχωνευμένη αλληλογραφία. 

 Βοήθεια σφράγισης, πληροφορία προϊόντος και εύρεση 
ταχυδρομικού κώδικα – είναι οι «βοηθοί σφράγισης» στο 
STAMPIT. 

 Ανάληψη Διευθύνσεων από το Microsoft Windows Address 
Book (WAB) ή απευθείας εισαγωγή της διεύθυνσης αγοραστή 

από τους πλειστηριασμούς του eBay μέσω του 
eBay online διάδρασης.  

 Υποστήριξη πολλαπλών χρηστών – χρήση του STAMPIT και 
του λογαριασμού ταχυδρομικών τελών ταυτόχρονα από 
πολλούς υπολογιστές. 

 Κατάθεση ταχ. Αντικειμένων οπουδήποτε με το Deutsche 
Post – σε όλα τα ταχυδρομικά κουτιά και ταχυδρομικά 
πρακτορεία.  

Τεχνική υποστήριξη – ελεύθερη οικονομικών επιβαρύνσεων 
τεχνική υποστήριξη σαν μέρος της πρώτης εγκατάστασης και 
εγγραφής.  

 
To Stampit Business  

Το STAMPIT BUSINESS περιέχει επιπλέον 
λειτουργίες από το Stampit Home: 
Εγκατάσταση δικτύου – εγκατάσταση του STAMPIT πάνω σε κεντρικό 
server τοπικού δικτύου. Ολοκλήρωση του λογότυπου ή του 
διαφημιστικού κειμένου. Κατά παραγγελία σχεδίαση της σφράγισης 
των ταχ. αντικειμένων. Ολοκληρωμένη εκτύπωση ετικέτας για 
ειδικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. Στην σφράγιση τυπώματα για 
γρηγορότερη διαχείριση των συστημένων και των προϊόντων 
αντικαταβολής. 
Λίστες Κατάθεσης που συμπληρώνονται πάνω στο PC 
χρησιμοποιώντας το STAMPIT για συστημένα /αντικαταβολής 
αντικείμενα όπως επίσης και για Infopost και Infobrief αντικείμενα. 
Online επιστροφές– υποβολή λανθασμένα σφραγισμένων 
αντικειμένων την ίδια μέρα online για επιστροφή. 
Ημερολόγιο – αυτό το ηλεκτρονικό "βιβλίο εξερχόμενου 
ταχυδρομείου»  δίνει μια γενική εποπτεία όλων των STAMPIT-
σφραγισμένων αντικειμένων.  
Ταξινόμηση – ατομικές λεπτομέρειες για κάθε διαδικασία σφράγισης 
(π.χ. κέντρο κόστους) καταγράφονται στο «Ημερολόγιο» και 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αξιολόγηση. 
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Microsoft Excel® ολοκλήρωση – απευθείας μέσα στα έγγραφα 
του Excel ολοκλήρωση σφράγισης. 
Αυτόματη ενημέρωση λογισμικού. 
Ελεύθερη, αυτόματη ενημέρωση λογισμικού- η τελευταία 
έκδοση λογισμικού είναι πάντα πάνω στο PC. 
Σφράγιση χρησιμοποιώντας άλλα βιομηχανικά λογισμικά. Το 
STAMPIT επίσης ολοκληρώνεται με άλλα βιομηχανικά λογισμικά.  
Η PC Σφράγιση ταχ. αντικειμένων με ταχ. τέλη
Η διαδικασία σφράγισης των ταχυδρομικών αντικειμένων 
χρησιμοποιώντας το PC και το Ιντερνετ. Η σφράγιση μπορεί να γίνει 
με εκτύπωση απευθείας πάνω στο φάκελο, ή απευθείας στο έγγραφο 
όταν χρησιμοποιούνται φάκελοι με διαφανές παράθυρο.  
Τα οφέλη που προκύπτουν είναι εξοικονόμηση χρόνου και 
μετακινήσεων. 24 ώρες τη μέρα, 7 μέρες τη βδομάδα. Επιπλέον των 
επιβαρύνσεων των ταχυδρομικών τελών, ο πελάτης πληρώνει την 
τιμή που δίνεται από τον σχετικό προμηθευτή, για παράδειγμα η τιμή 

αγοράς και / η μηνιαίες εισφορές. 
IT Σφράγιση ταχ. αντικειμένων 
με ταχ. τέλη
Σφράγιση μεγάλων ποσοτήτων 

ταχυδρομικών αντικειμένων χρησιμοποιώντας την ΙΤ εγκατεστημένη 
υποδομή 
 

14. ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ONLINE 
Το τεράστιο online Κατάστημα προσφέρει σχεδόν όλη τη γκάμα 
προϊόντων του Deutsche Post Φιλοτελισμού. Τα εξαιρετικά 
φιλοτελικά προϊόντα, για παράδειγμα, αναμνηστικά φύλλα και 
φιλοτελικές εκδόσεις- όπως επίσης και ταχυδρομικά συλλεκτικά 
κομμάτια μη εμπορικής αξίας (όπως πήλινα κύπελλα μπύρας, 
μετάλλια με ιστορικά ταχυδρομικά θέματα) μπορούν να 
παραγγελθούν εύκολα από τον υπολογιστή. Με ένα απλό κλικ το 
σύγχρονο κέντρο Φιλοτελισμού στο Weiden παραδίδει τα επιθυμητά 
αντικείμενα απευθείας στην παρεχόμενη διεύθυνση. Όλα αυτά 24 
ώρες τη μέρα. 
 

15. ΔEMATA /EXPRESS 
η-Πακέτα  

Το ePAKET επιτρέπει τα πακέτα του πελάτη να μαζεύονται γρήγορα 
και εύκολα 
από το 
μέρος του 
και να 

παραδίδονται μέσα στη Γερμανία. Είτε είναι ένα δώρο γενεθλίων για 
τον ανιψιό, είτε για την επιστροφή στον κατασκευαστή ενός 
ελαττωματικού PC, αν χρησιμοποιεί ο πελάτης το www.efiliale.de, 
τα πακέτα μπορούν να μαζεύονται απευθείας από το μέρος του 
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πελάτη, να μπαίνουν πινακίδες και μετά να παραδίδονται κατά τον 
κανονικό τρόπο.  
 
 
 

16. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ  
Κατά Παραγγελία Λύσεις logistics. 

Τα Γερμανικά Ταχυδρομεία μέσω της DHL προσφέρουν κατά 
παραγγελία λύσεις logistics σε κάθε 
σύνδεση της αλυσίδας αξίας για 
όλους τους τομείς της βιομηχανίας. 
Οι Λύσεις της DHL παραδίδουν το 

απαραίτητο know-how από την γραμμή παραγωγής έως τα ράφια του 
καταστήματος του τελικού χρήστη. Η γκάμα των προϊόντων και 
υπηρεσιών καλύπτουν οτιδήποτε από παροχή και σχεδιασμό 
συμβουλών όλων των ειδών, μέχρι το χειρισμό διοίκησης και ειδικών 
έργων. Οι Λύσεις της DHL καλύπτουν όλο το φάσμα των logistics 
των προμηθειών, αποθήκευσης και πώλησης εμπορευμάτων, 
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας όπως τελειοποιήσεις, συσκευασία και 
προσδιορισμό τιμής με ετικέτα, όπως επίσης και προώθηση 
πωλήσεων και οικονομικές υπηρεσίες. Οι Λύσεις της DHL βασίζονται 
στις λύσεις ΙΤ της επόμενης γενιάς και την επακόλουθη χρήση του 
Ιντερνετ. Εξάλλου τέτοια πρακτικά πλεονεκτήματα όπως η κατανομή 
των αποστολών εμπορευμάτων με προγράμματα online ή το υψηλό 
επίπεδο τεχνικής της διοίκησης παραγγελιών σε κάθε σημείο του 
πλανήτη δεν θα ήταν δυνατό χωρίς αυτές.  
 

eSolutions – Απλή Αποστόλη Εμπορευμάτων online 

 
EDI, Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων αποστολής εμπορευμάτων 
με την DHL. 
Πολλαπλής γραμμής μεταφοράς ταχυδρομείου Λύσεις. Ολοκλήρωση 
των DHL υπηρεσιών μέσα στο λογισμικό αποστολής και μεταφοράς 
εμπορευμάτων του πελάτη. Η DHL επίσης συνεργάζεται με 
προμηθευτές λογισμικού αποστολής και μεταφοράς εμπορευμάτων 
όπως οι: AEB, Bizerba, Pitney Bowes, Stielow, Anton, MHP 
 

17.   E-PORTALS   
Η πληροφοριακή πύλη της DHL μέσα στο intranet της επιχείρησης. 
Πάνω από 50 μονάδες-προγράμματα στο DHL ePortal προσφέρονται 
για την ενημέρωση των πελατών. 
Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας σύνδεσμος από την επιφάνεια 
υπολογιστή ή ενός intranet για να υπάρχει πρόσβαση στις υπηρεσίες 
της DHL που είναι ουσιώδεις για την επιχείρηση του πελάτη. 
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Μπορεί επίσης κανείς να επιτρέψει στους προμηθευτές και 
συνεργάτες του να έχουν πρόσβαση στο ePortal. Υπάρχουν μια 
γκάμα τρόπων διοίκησης και χειρισμού της πρόσβασης.  

 
Web Shipping  

Το Web Shipping είναι η δωρεάν λύση σε πολλούς τομείς, που 
επιτρέπει τον χειρισμό όλων των αναγκών αποστολής και μεταφοράς 
εμπορευμάτων πάνω από το Ιντερνετ.  
Με ένα κλικ του ποντικιού το Web Shipping προσφέρει:  

 e@sy υπολογισμός προμηθειών: το Web Shipping υποστηρίζει 
online υπολογισμό κομίστρων μεταφοράς με λειτουργίες 
βοήθειας. 

 e@sy διοίκηση: το Web Shipping διατηρεί δεδομένα μέχρι 
300-διευθύνσεις και αρχεία μεταφοράς από τις τελευταίες 100 
μέρες. 

 e@sy υπηρεσία: με το Web Shipping μπορεί κανείς να 
ιχνηλατήσει τη μεταφορά online και να ενημερώνεται 
αυτόματα με email κατόπιν αιτήματος. 

 
Intraship  

Η εντελώς web-based e-Λύση με ολοκληρωμένη διοίκηση ροής 
εργασίας. Δωρεάν e-λύση που επιτρέπει να συμπληρώνεις όλες τις 
φορτώσεις και αποστολές εμπορευμάτων από διάφορα σημεία 
πρόσβασης μέσω του Ιντερνετ. Το IntraShip φέρνει όλα τα 
πλεονεκτήματα του Web Shipping και επιπλέον άμεσα υπολογίζει 
το κόστος στη βάση του συμβολαίου με την DHL. Με το σύστημα 
IntraShip Workflow Management μπορούν να κατανεμηθούν 
διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης, να ελεγχθούν κόμιστρα ή να 
διαγραφούν.  

 
Το Easyship SPS λογισμικό – DHL – Διαδραστική επαφή πελάτη

Από σύγκριση κόστους μέχρι την ιχνηλάτηση φόρτωσης και 
μεταφοράς και την καταγραφή αναφοράς, τα πάντα είναι πιθανά 
online. 
  

18. ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 
Τα Deutsche Post πρακτορεία λιανικής πώλησης αγαθών 
προσφέρουν πολύ περισσότερα από γραμματόσημα όπως 
Telecommunications T-ISDN xxl, T-DSL, T-D1, και κινητά 
τηλέφωνα: λύσεις για μια μοντέρνα επικοινωνία. 
Σταθερά / Extras  
Φάκελοι και πολλά άλλα, Ελβετικές κόλλες κ.λ.π. 
Υπηρεσία διαμονής  
Με επίσκεψη στο τοπικό Deutsch Post πρακτορείο λιανικής πώλησης 
αγαθών μπορεί κανείς να αλλάξει την διεύθυνση ή τον πάροχο 
ηλεκτρισμού.  
Προσφορές της Postbank  
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Τα ταχ. Πρακτορεία προσφέρουν προϊόντα της Postbank όπως το 
Postbank Privatkredit και πληροφορίες όπως:  
Postbank Giro συν and Giro extra plus λογαριασμούς 
Postbank Gewinn-Sparen – κερδίζει ο καθένας!  
Extra αποζημίωση, Extra πρόβλεψη με PB Versicherung  
Γρήγορα γραμματόσημα έξω από τη μηχανή 

 
19. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ (Corporate 

citizenship). 
Το Deutsche Post World Net αποδεικνύει την 
υποχρέωση του με πολυάριθμες 
δραστηριότητες στα αθλήματα, στον 
πολιτισμό και στην κοινωνία. Π.χ. 
υποστήριξη αθλημάτων, εκστρατειών 
φιλανθρωπίας κ.λ.π. Μια από τις βασικές 
δραστηριότητες υποστήριξης της επιστήμης 
είναι το IZA-Ινστιτούτο Έρευνας για τη 
μελέτη  της εργασίας και της αγοράς. Με το 
ίδρυμα IZA, το Deutsche Post δημιούργησε 

ένα μοναδικό ινστιτούτο στη Γερμανική και Ευρωπαϊκή ερευνητική 
σκηνή. Το IZA αναλύει τα προβλήματα που σχετίζονται με τον 
οργανισμό εργασίας σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο διεθνοποιημένο 
οικονομικό περιβάλλον. Institute for the Study of Labor(IZA) - 
www.iza.org  
Μια άλλη βασική δραστηριότητα είναι η ADAC συνεργασία που 
αφορά το πρόγραμμα διάσωσης των παιδιών από ατυχήματα με 
μηχανάκια ποδήλατα κ.λ.π. 
 

20. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑ και Deutsche Post 
 
Τα Γερμανικά Ταχυδρο-
μεία προσφέρουν μια 
σειρά ευκαιρίες που 

έχουν σχέση με την καριέρα και την εκπαίδευση, τη συνεργασία με 
Πανεπιστήμια, τις ανταλλαγές πρακτικής εκπαίδευσης και τις 
δεξαμενές ταλέντων.  
 

21. ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Προστασία περιβάλλοντος. Το D.P. δηλώνει αποφασισμένο να 

βελτιώνει σταθερά το 
περιβαλλοντικό αρχείο και να 
δημιουργεί νέα καινοτόμα logistics 
για τους πελάτες που πιο ευνοϊκά 

μπορούν να συνδυάσουν την κινητικότητα και την σταθερότητα. 
Μόνο τα αποδοτικά δίκτυα επιτρέπουν την μείωση του 
περιβαλλοντικού αντίκτυπου και την ίδια ώρα την πλήρη 

 
Π.Καλαϊτζίδης -MIS Διπλωματική 115 

http://www.dpwn.de/disclaimer.jsp?lang=de_EN&site=DPWN&href=http://www.iza.org/
http://www.dpwn.de/disclaimer.jsp?lang=de_EN&site=DPWN&href=http://www.iza.org/
http://www.dpwn.de/disclaimer.jsp?lang=de_EN&site=DPWN&href=http://www.iza.org/


 
Π.Καλαϊτζίδης -MIS Διπλωματική 116 

εκμετάλλευση των ευκαιριών που προσφέρονται από την 
παγκοσμιοποίηση.  
Η Δέσμευση και υποχρέωση του D.P. είναι η προστασία του 
περιβάλλοντος στην πράξη.  
 

22. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ.  

Όλο το φάσμα των λειτουργικών αυτοκινήτων είναι προς προσφορά, 
από τα μικρά εμπορικά αυτοκίνητα στα μεγάλα φορτηγά, καθώς 
επίσης και τα αυτοκίνητα της διοίκησης, από διαφορετικούς 
κατασκευαστές. Οι προσφορές γίνονται με δέσμευση από το νόμο 
προστασίας του καταναλωτή που ίσχυσε από της 1-1-2002 και 
σύμφωνα με τον οποίο η Deutsche Post Fleet GmbH μπορεί να 
πουλάει μόνο τα οχήματά της που έχουν περάσει από σέρβις στο 
εμπόριο.  
 
 



7.2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
Η Διοίκηση Υποδομής του DPWN απεικονίζεται στο σχήμα 25. Οι 
υποστηρικτικές λειτουργίες εμφανίζονται στο πάνω μέρος της 
αλυσίδας αξίας και οι βασικές λειτουργίες που εξασκούνται από το 
δίκτυο συνεργατών στο κάτω, μέσα σε λευκά πλαίσια. Από το σχήμα 
διαπιστώνεται πως το DPWN είναι μια κάθετα ολοκληρωμένη 
επιχείρηση που βασίζεται αποκλειστικά στις δυνάμεις της 
επενεργώντας με την IT υποδομή της σε όλα τα στάδια αλυσίδας 
αξίας.  

 
 Σχήμα 25. Διοίκηση Υποδομής DPWN. 

 
 

 

 
Πηγή: Προσαρμοσμένο από A.Osterwalder, 2002 
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7.2.1. ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
Τα Γερμανικά Ταχυδρομεία εμφανίζουν μια αξιοσημείωτη στροφή 
προς τη χρήση ιντερνετ και ICT τεχνολογιών. Η παραγόμενη αξία 
προέρχεται κυρίως από την ελάττωση κόστους και χρόνου που 
απαιτούσαν οι κλασικές διαδικασίες αλλά και από υπηρεσίες και 
προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως είναι οι παροχές 
συμβουλών, η λειτουργία τους ως outsourcing διοίκηση 
εφοδιαστικής αλυσίδας για τις άλλες επιχειρήσεις, η παροχή  
 

 Σχήμα 26. Σχηματοποίηση Δραστηριότητας DPWN 

Πηγή: Προσαρμοσμένο από A.Osterwalder, 2002 

 
προϊόντων και συμβουλών που έχουν σχέση με διαφημιστικές 
εκστρατείες και μικρο-γεωγραφικά δεδομένα, ανάλυση ρίσκου κ.λ.π. 
Οι κλασικές διαδικασίες όπου απαιτούνταν προσέλευση του πελάτη 
στο κατάστημα, κατάθεση για αποστολή ταχ. αντικειμένου, 
τιμολόγηση με ταχυδρομικά τέλη, μεταφορά- ταξινόμηση-διανομή, 
παραλαβή από τον παραλήπτη με όλες τις αδυναμίες που 
εμπεριέχουν (λάθος διαβιβάσεις, τιμολογήσεις κ.λ.π.), έχουν 
αντικατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους. Αυτό έχει προκαλέσει 
αύξηση τζίρου, ποιότητα, ικανοποίηση πελάτη, ελάττωση κόστους, 
κ.α. θετικά. Η κλασική διαδικασία που φαίνεται στο σχήμα 25 
αντικαθίσταται με το σχήμα 26:   
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Σχήμα 27. Σχηματοποίηση Δραστηριότητας με τη χρήση IT, DPWN 

Δυνατότητα σφράγισης ταχ αντικ. ηλεκτρονικά, 
αυτόματη χρέωση, αποστολή καρτών, πρόσβαση 
στα websites των D.P. κ.λ.π. 

Πηγή: Προσαρμοσμένο από A.Osterwalder, 2002 

 
 

7.2.2. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
Οι δραστηριότητες αυτές που προσφέρονται στηρίζονται σε πόρους 
που προέρχονται αποκλειστικά από τα Γερμανικά Ταχυδρομεία. Με 
381.173 υπαλλήλους που καταθέτουν 100.000 ιδέες μόνο για το 
Deutsche Post AGs πλάνο ενεργειών του 2003 και με εξαιρετικό 
know-how. Τα Γερμανικά Ταχυδρομεία είναι μια πολυεθνική δύναμη 
που κατέχει το ταχυδρομικό δίκτυο της Γερμανίας, την DHL για 
διεθνείς μεταφορές με αεροπλάνα και τεράστιο στόλο και την 
τράπεζα PostBank κάτω από την επωνυμία Deutsche Post World Net 
(Mail-Express-Logistics-Finance). Η υποδομή απόδοσης αυτών των 
δραστηριοτήτων στηρίζεται σε ένα μεγαλόπνοο σχέδιο το STAR-
Value Enhancement and Integration Program 2001-2005 με το 
οποίο φιλοδοξεί ο όμιλος DP World Net να γίνει ο πρώτος 
παγκοσμίως. Με το πρόγραμμα αυτό αλλά και το πρόγραμμα 
«Παγκοσμιοποίηση» εξασφαλίστηκαν υποδομές από hardware και 
software καθώς και μηχανισμοί track and trace που απαιτούνται για 
την υψηλή ποιότητα που παρέχουν τα Γερμανικά Ταχυδρομεία, αλλά 
και οι υπηρεσίες online, το ηλεκτρονικό κατάστημα κ.λ.π.  Μέσα 
στους πόρους πρέπει να περιληφθούν και το IZA το ινστιτούτο 
ανάλυσης και επεξεργασίας της εργασίας και της αγοράς. Στο τέλος 
του 2002 υπολογίστηκε ότι εξοικονομήθηκαν 601εκ € με το 
πρόγραμμα STAR87. Η μέτοχοι που συμμετέχουν του ομίλου 
φαίνονται σο παρακάτω σχήμα 27. 
 
 
 
 
 
                                    
87 STAR –Value Enhancement and Integration Program, 
http://investors.dpwn.de/en/ueber_dpwn/star/star_charts_en.pdf 
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Σχήμα 28. Δομή Μετόχων 

 Τα Γερμανικά ταχυδρομεία διαθέτουν τους δικούς τους webservers, 
τα δικά τους κτίρια και υποδομές και τον δικό τους στόλο 
μεταφοράς.  
 

7.2.3. ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ   
Το Deutsche Post World Net παρόλο που εστιάζεται στην 
αυτοδύναμη ανάπτυξη εντούτοις συνεργάζεται με μια σειρά άλλες 
εταιρίες. Βέβαια η τακτική του στο παρελθόν δείχνει μια σειρά 
ξαγορές και ενσωματώσεις. Εξαγόρασε την PostBank, κατείχε το 
25% της DHL και το 2002 την εξαγόρασε τελείως88. Εισέρχεται στην 
Ολλανδική, Ισπανική, Βρετανική, Λατινική Αμερική, Γαλλική και το 
Hong Kong89 αγορά, επεκτείνει την συνεργασία της με την JAL 
(Japan Airlines) μέσω της DHL. Ενσωμάτωσε την EuroExpress και 
την DANZAS με την DHL σε μια νέα εταιρία. Συνεργάζεται με την 
eBAY για τις ανάγκες του ηλεκτρονικού εμπορίου ειδικά για την 
υπηρεσία διευθύνσεων, εκτύπωση γραμματοσημάνσεων, αγορές 
κ.λ.π.. Από 1-10-2004 και μόνο για το Βερολίνο προσφέρει 
συμμετοχή σε πλειστηριασμούς μέσω eBAY απευθείας από τα 
Ταχυδρομεία. Σημαντική συνεργασία για logistics με την eBay έχει η 
DHL. 
 

7.3. ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 
Οι σχέσεις με τον πελάτη αποτελούν μια σημαντική προσδιοριστική 
της ποιότητας πλευρά των Γερμανικών Ταχυδρομείων. Οι σχέσεις 
αυτές περιλαμβάνουν εκπλήρωση, υποστήριξη, αλλά και αίσθηση 
των αναγκών του, αυτών που κατανοεί αλλά και ορισμένων που τις 
ανακαλύπτει το D.P. για αυτόν (π.χ. FACTORYSPONSORING) 
Περιλαμβάνουν επίσης και παροχή συμβουλών και ειδικές αναλύσεις 
για την εξυπηρέτησή του. Κυρίως όμως περιλαμβάνουν μια σειρά 
υπηρεσίες που τα καθιστούν αξιόπιστα, γρήγορα, ευέλικτα και 
ταυτόχρονα ευαίσθητα σε ζητήματα αιχμής για τον άνθρωπο , την 
κοινωνία και το περιβάλλον.  
                                    
88 “Ten years of Deutsche Post AG”. 
http://www.deutschepost.de//mlm.html/dpag/images/download/broschueren/unt
ernehmen_broschueren.Par.0004.File.pdf/history_en_final.pdf 
89 Interim Report January 1 to September 30, 2004. DPWN.  
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Σχέση με τον πελάτη. 
Στο σχήμα 28, φαίνεται πως συνδέονται  τα συστατικά στοιχεία του 
πυλώνα «Σχέση με τον πελάτη».  Στη συνέχεια καταγράφονται για 
κάθε συστατικό οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από το DPWN 
site, και αναλύονται ώστε να αποδειχθεί μια συστηματική και 
ολοκληρωμένη σχέση μεταξύ τους.    

Σχήμα 29. Σχέση με τον πελάτη 

 

 
 Πηγή: Προσαρμοσμένο από A.Osterwalder, 2002 

 
7.3.1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ) 

Τα Γερμανικά Ταχυδρομεία και ιδιαίτερα οι τομείς που ασχολούνται 
με τη διαφήμιση, το στοχευμένο μάρκετινγκ, την εφοδιαστική 
αλυσίδα, την παροχή συμβουλών και ανάλυσης κινδύνου διαθέτει το 
κατάλληλο λογισμικό αλλά και υποδομή για την συγκέντρωση 
πληροφοριακού υλικού σχετικού με τις προτιμήσεις, τις στάσεις, την 
καταναλωτική συμπεριφορά, την αγοραστική δύναμη, το επίπεδο 
επικινδυνότητας ειδικών περιοχών ως προς την πληρωμή κ.α. των 
πελατών του. Όλα αυτά βέβαια με την προϋπόθεση ότι δεν 
παραβιάζονται οι κανονισμοί προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων. Πληροφορίες επίσης που αφορούν αιτήσεις αναζήτησης, 
έγγραφα και αντίγραφα συμβολαίων κ.α. διαχειρίζονται με 
ηλεκτρονικό τρόπο. Η ύπάρξη επίσης ειδικής υπηρεσίας 
ηλεκτρονικών υπογραφών και άλλων στοιχείων των πελατών 
κρατούνται στα ειδικά κέντρα του D.P. To μάρκετινγκ 1:1 που 
αναπτύσσει το D.P. μέσω π.χ. της FUNCARD είναι και ένα μέσο 
συλλογής στοιχείων. Η πρόσβαση στα website (Philately, Filiale) κλπ 
σημαίνει και συλλογή προσωπικών στοιχείων που προαναφέρθηκαν. 
Εκτός όμως αυτών η ανάπτυξη ειδικού λογισμικού ανάλυσης (Sinus 
Milieus κ.λ.π.), χωρικών συντεταγμένων ενισχυμένων με βάσεις 
δεδομένων που έρχονται από διανομείς, πελάτες, έρευνες κ.α. είναι 
άκρως βοηθητικά για συγκέντρωση και επεξεργασία ειδικών 
πληροφοριών που βοηθούν το cross-selling και άλλες πτυχές των εν 
δυνάμει αγορών. 
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7.3.2. ΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
Αυτό το στοιχείο αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο το D.P. 
«πηγαίνει στην αγορά» και πως στην πράξη «φθάνει» στον πελάτη. 
Ο τρόπος που πετυχαίνεται αυτό είναι με: 
1. Στρατηγική Καναλιού 
Η στρατηγική που ακολουθεί το D.P. είναι μια «Bricks & click and 
mortar», στρατηγική, διατηρεί τα παραδοσιακά κανάλια κατάθεση –
διαχείριση - αποστολή και παράδοση των ταχ. αντικειμένων αλλά 
κυρίως εστιάζεται στην χρήση καναλιού μέσω του ιντερνετ.  
2. Κανάλια ιντερνετ 
Εγκατάσταση λογισμικού στον ίδιο τον ΙΤ εξοπλισμό του πελάτη για 
εκτέλεση τιμολόγησης, σφράγισης, κωδικοποίησης κ.α. επί τόπου. 
Websites του D.P., για όλη την προαναφερόμενη διαδικασία, 
προώθηση των ηλεκτρονικών δεδομένων και εκτύπωση 
φακελοποίηση διανομή παράδοση από ειδικό εξοπλισμό του 
ταχυδρομείου.  
Websites για online αγορές ταχυδρομικών προϊόντων (π.χ. 
επιχειρηματικών δώρων) 
Website των χρηστών ενισχυμένο από software του D.P. για 
διακίνηση καρτών που εκτυπώνονται και προωθούνται από το D.P. 
Συνεργατικό website με eBAY για online αγορές. 
3. Κανάλια Πωλήσεων  
Τα Ταχυδρομικά Γραφεία και τα Ταχ. Πρακτορεία λιανικών πωλήσεων 
αγαθών.  
 

7.3.3. ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 
Μέσω της εξαιρετικής ποιότητας, των πολλών και απίθανων λύσεων, 
της γρήγορης ακριβούς και ακέραιης παράδοσης των αντικειμένων, 
της εξοικονόμησης χρόνου κόστους και ταλαιπωρίας επιχειρούν τα 
Γερμανικά Ταχυδρομεία να κάνουν τους πελάτες τους πιστούς. Με 
την ευαισθησία που δείχνουν για το περιβάλλον, για τους συγγενείς 
αποθανόντων που γνωρίζουν χάρις στην οργάνωση (data 
warehousing), για κοινωνική προσφορά (ADAC) και για την 
επιστήμη, IZA, επιχειρούν να καταστούν εταιρία πίστης των 
πελατών. Με την ακρίβεια των συναλλαγών, την εξασφάλιση των 
πελατών από κινδύνους (Risk Index Software), το know-how 
καθίστανται στην αγορά ένας έμπιστος οργανισμός. Η συνεχής 
πρόοδος, οι επενδύσεις και η επέκταση τους σε ξένες αγορές καθώς 
και οι συνεργασίες και εξαγορές τους με κολοσσούς όπως την  Japan 
Airlines, η Lufthansa cargo, η Καναδική Mayne Logistics Loomis 
(μικροδέματα), κ.λ.π. καθιερώνουν το D.P.World Net group σαν ένα 
έμπιστο και εύρωστο οργανισμό. 
 

7.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Τα οικονομικά θέματα είναι το τρίγωνο στη δομή της οντολογίας 
Osterwalder και  ως εκ’ τούτου επηρεάζεται και από τους τρεις 
πυλώνες. 



7.4.1. ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  
Αυτό το στοιχείο μετράει την ικανότητα της επιχείρησης να 
μεταφράσει την αξία που προσφέρει στους πελάτες της σε χρήματα.  
Έτσι τα έσοδα για τo D.P. προκύπτουν ως εξής: 
Για κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο που διαβιβάζεται υπάρχουν τέλη. 
Για κάθε δοσοληψία πληρωμής-είσπραξης  υπάρχουν προμήθειες. 
Πολλά από τα μέσα που χρησιμοποιεί ο χρήστης (λογισμικό, 
λογαριασμοί, κάρτες κ.λ.π. είναι δωρεάν).  
Τα έσοδα προκύπτουν από τα τέλη στα ταχυδρομικά προϊόντα και 
υπηρεσίες, τις υπηρεσίες EXPRESS, την παροχή συμβουλών know-
how (logistics) και τις οικονομικές υπηρεσίες του 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της PostBank.  Ο παρακάτω πίνακας 
είναι ενδεικτικός. 90

 
 Πίνακας 14. Συγκεντρωτικά 9μήνου 2003-2004, DPWN 

 

 
 

Πηγή: Deutsche Post WorldNet Investor Relations -November 2004 

 

                                    
90 Deutsche Post WorldNet Investor Relations -November 2004, 
http://investors.dpwn.de/en/praesentationen/veranstaltung_2004_11_08/dpwn_
presentation_november2004_e.pdf 

 
Π.Καλαϊτζίδης -MIS Διπλωματική 123 



7.4.2. ΔΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
Αυτό το στοιχείο μετράει όλο τα κόστη που επιφέρει στην επιχείρηση 
η ανάγκη να δημιουργήσει αξία για να την παραδώσει στους πελάτες 
της. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η μεγάλη εξοικονόμηση 
κόστους που προέκυψε με την εφαρμογή του προγράμματος STAR 
των νέων τεχνολογιών στο D.P. Σύμφωνα με αυτό φαίνεται να 
υπάρχουν κέρδη 601 εκ € από τότε που εφαρμόστηκαν οι νέες 
τεχνολογίες αιχμής (πρόγραμμα STAR). Τα Γερμανικά Ταχυδρομεία 
αποδεικνύουν ότι κάνουν αποδοτική και αποτελεσματική χρήση της 
Πληροφορικής τεχνολογίας και επικοινωνιών και ανοίγουν νέες 
προοπτικές και ευκαιρίες με την εταιρία γνώσης που εγκαθιδρύουν 
αλλά κυρίως με την εξαιρετική ποιότητα που παραδίδουν στους 
πελάτες τους και για αυτό το λόγο δημιουργούν αξία. 
 
Σχήμα 30. Δομή κόστους, EXPRESS, LOGISTICS, MAIL 
 

 

 
 
Πηγή: Deutsche Post WorldNet Investor Relations -November 2004 
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Σχήμα 31. Οικονομικός αντίκτυπος των €601 στο τέλος του 2ου
τετραμήνου του 2004, DPWN.  
 

 
 
Πηγή: Deutsche Post WorldNet Investor Relations -November 2004 
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7.4.3. ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΕΡΔΟΥΣ  
Το στοιχείο αυτό μετράει το αποτέλεσμα της διαφοράς από το 
μοντέλο εσόδων και τη δομή κόστους. Για το λόγο αυτό παρατίθεται 
ο παρακάτω πίνακας με οικονομικές πληροφορίες για τη θετική 
διαφορά και την καλή πορεία των Γερμανικών Ταχυδρομείων. 
 
Πίνακας 15. Οικονομική περίοδος 1 Ιαν.- 30 Σεπ. 2004 κατά δραστηριότητα 

 

 
 
Πηγή: Deutsche Post WorldNet Investor Relations -November 2004 

 
από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι α) το Κλασικό Ταχυδρομείο 
αυξάνει τα έσοδα πράγμα που οφείλεται στην μεγαλύτερη επέκτασή 
του σε διεθνείς ταχυδρομικές υπηρεσίες.   β) Το EXPRESS σηκώνει 
τα λειτουργικά του έσοδα σε όλες τις περιοχές και τα κέρδη είναι όλα 
επάνω, παρόλο τον αντίκτυπο της ολοκλήρωσης του κόστους του 
ομίλου στις Η.Π.Α. γ) Τα LOGISTICS συνεχίζουν τη θετική τάση και 
επακόλουθα αυξάνουν τα έσοδα και τα κέρδη. δ) Οι Οικονομικές 
Υπηρεσίες διατηρούν σταθερή ανάπτυξη του καθαρού κέρδους. 
(EBITA)91. 
 
 
 

                                    
91 EBIT: Όφελος από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες,  
ΕΒΙΤΑ: όφελος από τις επιχειρηματικές δραστηρίοτητες πριν τις κοινωφελείς 
πληρωμές 
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8. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ UNITED STATES POSTAL SERVICE92

Το USPS πρωτοïδρύθηκε93 το 1775 όταν διορίστηκε στη Φιλαδέλφεια 
ο πρώτος διευθυντής ταχυδρομείου ο Βενιαμίν Φραγκλίνος από το 
Ηπειρωτικό Συμβούλιο και τα Ταχυδρομεία αποτελούσαν 
κυβερνητικό τμήμα. To 1970 ιδρύεται ένας ανεξάρτητος οργανισμός 
που ονομάζεται U.S.P.S., που αρχίζει τη λειτουργία του το 1971. Τα 
συνολικά έσοδα του είναι για  το 2004, 69  δισ. $, που είναι το 
μεγαλύτερο ποσό παγκοσμίως. Διαθέτει 27.505 Ταχυδρομεία και 
συνολικά 37.159 Ταχ. Γραφεία, σταθμούς και Ταχ. Πρακτορεία. Στο 
παρακάτω πίνακα94 φαίνονται οι αλλαγές από το 2000 μέχρι το 
2004. 
 
Πίνακας 16. Ταχυδρομικά Γραφεία, Σταθμοί και Ταχ. Πρακτορεία, USPS 

  
 

Πηγή: USPS, 2004 annual report 

 
Στο U.S.P.S. υπηρετούν 707.485 χιλ. υπάλληλοι καριέρας και 
10.534 ανώτατα διοικητικά στελέχη και πληρώνει περίπου 2 δις $ 
ανά δύο βδομάδες για μισθούς. Το USPS διαθέτει ένα στόλο από 
αυτοκίνητα, φορτηγά κ.α. όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα. 
 
Πίνακας 17. Απογραφή οχημάτων, USPS 

Μετά την απαγκίστρωση του 
από το υπουργικό συμβούλιο 
τον Ιούλιο του 1971 η νέα 
Ταχυδρομική υπηρεσία είχε: 

1) Λειτουργική εξουσία 
που ασκείται από 
Συμβούλιο Κυβερνητών 

και εκτελεστική διοίκηση 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Εξουσία 

Πηγή: USPS, 2004 annual report 

                                    
92 USPS.com site, 
http://www.usps.com/common/welcome.htm?from=global&page=0001home2 
93 The United States Postal Service An American History 1775 – 2002, 
http://www.usps.com/cpim/ftp/pubs/pub100.pdf. 
94 USPS, 2004 annual report,  http://www.usps.com/history/anrpt04/anrpt04.pdf 
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να εκδώσει δημόσιες ομολογίες για χρηματοδότηση των 
ταχυδρομικών κτιρίων και της μηχανοποίησης. 

2) Απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσώπων 
διοίκησης και των σωματείων. 

3) Μια νέα διαδικασία τιμολογίων, κτισμένη γύρω από μια 
ανεξάρτητη Ταχυδρομική Επιτροπή Τιμολογίων.  

Η Ταχυδρομική πράξη Αναδιοργάνωσης άλλαξε το ταχυδρομικό 
σύστημα των Η.Π.Α. κατά πολλούς τρόπους και κυρίως σε τρεις 
τομείς: 
α) Παγκόσμια πρόσβαση, παγκόσμια υπηρεσία. Το ταχυδρομείο κάνει 
διανομή οπουδήποτε, κάθε μέρα, σε κάθε έναν.  
β) Το ταχυδρομείο είναι μεγάλη επιχείρηση. Τρεις από τις έξι 
γραμμές παραγωγής των ταχυδρομικών υπηρεσιών θα μπορούσαν 
να καταταχτούν στο Fortune των 500 εταιριών. 
Αλληλογραφία & συναλλαγές      $36 δις εμπορική δραστηριότητα 
Επιχειρηματική Διαφήμιση $18 δις εμπορική δραστηριότητα 
Επισπευσμένη παράδοση $5.3 δις εμπορική δραστηριότητα 
Παράδοση τύπου $2.2 δις εμπορική δραστηριότητα 
Στάνταρτ πακέτο παράδοσης $2.2 δις εμπορική δραστηριότητα 
Διεθνές ταχυδρομείο $1.7 δις εμπορική δραστηριότητα 
Το 2002 ξεκίνησε ένα σχέδιο Μετασχηματισμού95 του USPS ώστε με 
βάση το νέο νομικό καθεστώς να προχωρήσει σε κρίσιμες 
στρατηγικές κατευθύνσεις που είναι: α) Λειτουργική 
αποτελεσματικότητα με την οποία σώθηκαν δισεκατομμύρια δολάρια 
κόστους από το σύστημα και βελτιώθηκε η όλη κουλτούρα της 
καθημερινής αποτελεσματικής λειτουργίας. β)  Υπηρεσία και 
ικανοποίηση για τον πελάτη στα μεγαλύτερα σκορ που έγιναν ποτέ 
ενώ μειώθηκαν οι υπάλληλοι κατά 45.000 με την εξάλειψη της 
διαφθοράς. γ) χρήση νέας τεχνολογίας για την επαύξηση της αξίας 
του ταχυδρομείου με καινοτόμα προϊόντα όπως το  Confirm® και 
το Click-N-Ship™. δ) Επέκταση πρόσβασης σε προϊόντα και 
υπηρεσίες του USPS® μέσω εναλλακτικών ταχυδρομικών 
τοποθεσιών και καναλιών, συμπεριλαμβανομένων 60,000 σούπερ 
μάρκετ, φαρμακείων και μηχανών αυτόματης συναλλαγής ATM.  
 

8.1. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
Το USPS προσφέρει μια ποικιλία από προϊόντα και υπηρεσίες η-
εμπορίου96 ή/και σχετιζόμενα με το Ιντερνετ που αναφέρονται στην 
παράδοση χρημάτων, μηνυμάτων, και εμπορευμάτων. Με το τέλος 
του περασμένου χρόνου (2000), το USPS έθεσε εξειδικευμένους 
τελικούς στόχους και στρατηγικές για το πρόγραμμα του η-εμπορίου 

                                    
95 Transformation Plan Progress Report, 
http://www.usps.com/strategicdirection/transform.htm 
96 U.S. POSTAL SERVICE Update on E-Commerce Activities and Privacy 
Protections, GAO-United States General Accounting Office, December 2001 
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του. Το Σεπτέμβριο 2000, το USPS ανέφερε ότι ο τελικός στόχος του  
η-εμπορίου για το οικονομικό έτος 2001 ήταν να «χρησιμοποιήσει το 
κανάλι του Ιντερνετ για να προσφέρει νέα και εμπλουτισμένα 
προϊόντα και υπηρεσίες που θα παρέχουν στο USPS έσοδα τέτοια 
όπως τέλη έκδοσης αδειών και επιβολές χρηματικών προστίμων.” Πιο 
εξειδικευμένα, οι στόχοι του οικονομικού έτους 2001 περιελάμβαναν 
(1) τη δημιουργία $104 εκ. εσόδων από τις πρωτοβουλίες η-
εμπορίου, (2) την αύξηση της κίνησης πελατών του USPS Web 
καναλιού (USPS.com), και (3) τη βελτίωση της γενικής ικανοποίησης 
του πελάτη με τις προσφορές του USPS καναλιού /  υπηρεσίας. Τον 
Φεβρουάριο του 2001, οι τρεις βασικοί στόχοι του USPS για το  
USPS.com, από τους οποίους πολλές προσφορές του η-εμπορίου και 
αυτών που είχαν σχέση με το Ιντερνετ προσεγγίστηκαν, ήταν να (1) 
να αυξηθεί το εισόδημα του USPS, (2) να μεγιστοποιηθεί η 
ικανοποίηση του πελάτη, και (3) να μειωθεί το κόστος για το USPS. 
Τον Ιούνιο του 2001, ειπώθηκε ότι οι τελικοί στόχοι ήταν να 
χρησιμοποιηθούν οι καλύτερες διαθέσιμες και ανερχόμενες 
τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένου και του Ιντερνετ για να 
εμπλουτιστεί η αξία, η διαθεσιμότητα και οικονομική ανεκτικότητα 
των ταχυδρομικών προϊόντων και υπηρεσιών για όλους τους πελάτες 
και να επιδιωχθεί επέκταση της πρόσβασης σε παγκόσμιο επίπεδο για 
την παράδοση των μηνυμάτων, εμπορευμάτων και χρημάτων με 
δυνατότητες επιλογής προμηθειών για τους πελάτες όταν κάνουν 
δουλειές με το USPS. Πρόσφατα, το USPS εμφανίζεται να στενεύει 
την εστίαση του στο πεδίο του η-εμπορίου. Τον Σεπτέμβριο του 
2001, ο Γενικός Διευθυντής ανέφερε97 ότι, “Θα ρίξω διεξοδική ματιά 
στις δραστηριότητες μας του η-εμπορίου και θα διατηρήσουμε αυτές 
που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των θεμελιωδών μας προϊόντων και 
άλλες οι οποίες είναι κερδοφόρες». Διαπιστώνουμε δηλαδή μια 
συνεχή αμφισβήτηση της χρήσης του η-εμπορίου. 
 

8.1.1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΑΣ   
Οι πρωτοβουλίες του η-εμπορίου είναι απλώς ένα υποσύνολο των 
νέων προϊόντων και υπηρεσιών του USPS, τα οποία μπορεί να 
περιλαμβάνουν άλλες σχετιζόμενες με το Ιντερνετ πρωτοβουλίες 
όπως επίσης και πρωτοβουλίες λιανικού εμπορίου και διαφήμισης. Οι 
πρωτοβουλίες η-εμπορίου είναι: 
ePayments, PosteCS, NetPost Certified, NetPost Mailing 
Online/NetPost Cardstore, και Secure Electronic Delivery 
Services/Electronic Postmark. Αυτές οι πρωτοβουλίες θα 
μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες που 
σχετίζονται με το Ιντερνετ. Πρώτη, μερικές πρωτοβουλίες 
προτίθενται να δημιουργήσουν έσοδα απευθείας σαν αυτόνομα 
προϊόντα. Δεύτερη, άλλες πρωτοβουλίες μπορούν να δημιουργήσουν 

                                    
97 USPS 5-year strategic plan, FY 2001 to 2005. Page 6 GAO-02-79 U.S. Postal 
Service 



έσοδα έμμεσα, υποστηρίζοντας υπάρχοντα θεμελιώδη προϊόντα και 
υπηρεσίες. Τρίτη, άλλες πρωτοβουλίες μπορεί ακόμη να δημιουργούν 
ή να μη δημιουργούν ακόμη έσοδα, αλλά να έχουν σκοπό κυρίως να 
παρέχουν στους πελάτες με ευκολότερη πρόσβαση σε άλλες 
υπηρεσίες και προϊόντα. Σήμερα εκτός από αυτές υπάρχουν και 
άλλες υπηρεσίες και προϊόντα που είναι καινοτόμες και μπορούν να 
ενταχθούν στα προσδιοριστικά στοιχεία των ηλεκτρονικών 
επιχειρησιακών μοντέλων. 
 

1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
Για να γνωρίζει ο πελάτης πότε έφθασε το ταχυδρομικό του 
αντικείμενο στον παραλήπτη χρησιμοποιεί την υπηρεσία 
επιβεβαίωσης παράδοσης. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται σε χαμηλό 
κόστος και δίνει στον πελάτη την ημερομηνία, το ταχυδρομικό 
κώδικα και την ώρα που παραδόθηκε το αντικείμενο. Αν 
αποπειράθηκε αλλά δεν πραγματοποιήθηκε παράδοση, ο πελάτης 
μαθαίνει την ημέρα και την ώρα απόπειρας παράδοσης. Μπορεί 
κανείς εύκολα να προσπελάσει αυτές τις πληροφορίες με το εργαλείο 
του USPS Track & Confirm tool. Εκτυπώνοντας μια ετικέτα 
Αποστολής και Μεταφοράς ταχυδρομείου, Online, μπορεί να 
εξοικονομήσει και την υπηρεσία Επιβεβαίωσης Παράδοσης. Η 
επιβεβαίωση παράδοσης διατίθεται σε λιανική και ηλεκτρονική 
κατηγορία. Η λιανική μπορεί να αγοραστεί από το Ταχυδρομικό 
κατάστημα και με το τηλέφωνο online. Η Ηλεκτρονική κατηγορία 
είναι για αποστολείς που χρησιμοποιούν online ετικέτες Αποστολής 
και μεταφοράς ή είναι ικανοί να στέλνουν και δέχονται ηλεκτρονικά 
αρχεία των αποστολών τους. Οι πληροφορίες παράδοσης είναι 
διαθέσιμες online και για πιστοποιημένους αποστολείς με μετάδοση 
του αρχείου.  
 

2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (DIRECT MAIL) 
Το απευθείας ταχυδρομείο ή διαφημιστικό ταχυδρομείο είναι ένας 
εγκεκριμένος και αποτελεσματικού κόστους τρόπος που βοηθάει 
στην απόκτηση νέων πελατών, αυξάνει την πίστη των πελατών και 
οδηγεί τις πωλήσεις. Το USPS προκειμένου να βοηθήσει τις 
επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν  τις διαφημιστικές τους καμπάνιες 
με πόρους και υπηρεσίες συνεργάζεται με κάποιους πάροχους 
ταχυδρομικών υπηρεσιών όπως στον παρακάτω πίνακα. 
DirectMailQuotes.com 
Συμπληρώνεις online ένα ερωτηματολόγιο και δέχεσαι προσφορές από 
πάνω από έξι Ταχυδρομικά μαγαζιά που συνδυάζουν τις ανάγκες σου. 
infoUSA.com 
Δημιουργείς τους ταχυδρομικούς καταλόγους που θέλεις από τις πιο 
ενημερωμένες τράπεζες πληροφοριών στη βιομηχανία.  
DataDialogMarketing.com 
Παίρνεις online, βασισμένες σε συνδρομή ταχυδρομικές λίστες χωρίς 
επιβαρύνσεις κατά όνομα ή κατά χρήση.   
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3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ CLICK-N-SHIPS® 
Αυτή είναι μια υπηρεσία εκτύπωσης ετικετών αποστολής 
ταχυδρομικών αντικειμένων με τη χρήση ειδικού λογισμικού που 
κατεβάζεις άπαξ από το site του USPS. Οι εκτυπώσεις αφορούν είτε 
μόνο Ταχυδρομείου Προτεραιότητας είτε και Express Mail® ετικέτες, 
με ή χωρίς γραμματοσήμανση. Για τις παραγγελίες 
γραμματοσημάνσεων και των ομαδικών ετικετών απαιτείται ειδική 
εγγραφή.  Μπορείς επίσης να εκτυπώσεις είτε εγχώριας αποστολής 
είτε διεθνούς αποστολής ετικέτες για τα α) Εγγυημένα Διεθνή 
Επείγοντα και β) Διεθνή Επείγοντα Ταχυδρομείων με ή χωρίς 
γραμματοσήμανση.  Γενικά χρησιμοποιώντας την Click-N-Ship® 
υπηρεσία μπορείς κανείς να εκτυπώσει ετικέτες για τα Ταχυδρομείο 
προτεραιότητας (Priority Mail®), Express Mail®, Παγκόσμιο Επείγον 
Ταχυδρομείο (Global Express Mail™), ή Παγκόσμιο Επείγον 
Εγγυημένο (Global Express Guaranteed®),  με ή χωρίς 
γραμματοσήμανση. Οι ετικέτες του Ταχυδρομείου προτεραιότητας 
έχουν δωρεάν Επιβεβαίωση Παράδοσης (Delivery Confirmation™) 
και οι ετικέτες Express Mail περιλαμβάνουν απόδειξη υπογραφής της 
παράδοσης. Η Επιβεβαίωση Υπογραφής (Signature Confirmation®) 
είναι διαθέσιμη για μια μικρή επιβάρυνση. Μπορείς επίσης να 
αγοράσεις ασφάλεια από το USPS online για να ασφαλίσεις τις 
εγχώριες διακινήσεις ταχ. αντικειμένων. Επίσης μπορείς να πάρεις τις 
προμήθειες υλικών για μεταφορά και αποστολή ταχ. αντικειμένων 
online από το Ταχυδρομική αποθήκη με καθόλου κόστος. Δεν 
απαιτείται μηνιαία επιβάρυνση για να τυπώσεις τις ετικέτες ή 
γραμματοσήμανση για τη χρησιμοποίηση της Click-N-Ship.     
          

4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΡΑΜΜΩΤΟ ΚΩΔΙΚΑ 
 
 
Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα για την αποστολή ταχυδρομείου 
με το USPS είναι η ευκαιρία να κερδίσει κανείς επιπρόσθετη έκπτωση 
βάζοντας γραμμωτό κώδικα πάνω στα ταχυδρομικά πακέτα. Τώρα, η 
Ταχυδρομική Υπηρεσία Postal Service™ έχει ένα ακριβές σύστημα 
συμβόλων για την τοποθέτηση γραμμωτού κώδικα στα δέματα. Το 
UCC/EAN Code 128. Οι αποστολείς που χρησιμοποιούν τον κώδικα 
για τις μεταφορές 50 ή και περισσότερων δεμάτων θα παίρνουν μια 
έκπτωση 3¢ για κάθε δέμα. Γιατί θα έπρεπε να χρησιμοποιούν την 
κωδικοποίηση UCC/EAN 128 οι επιχειρήσεις; Το σύστημα συμβόλων 
της κωδικοποίησης UCC/EAN 128 είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα, 
συμπαγή, μιας διάστασης γραμμωτού κώδικα που είναι διαθέσιμα. 
Πολύ γρήγορα γίνεται το πιο ευρέως αποδεκτό σύστημα γραμμωτού 
κώδικα σε χρήση σήμερα.  Επιπλέον υπάρχουν και μια σειρά άλλα 
πλεονεκτήματα όπως: 
Έκπτωση 3¢ για κάθε δέμα που έχει σωστό γραμμωτό κώδικα και 
αποστολές μεγαλύτερες των 50 κομματιών.  
Βελτίωση ποιότητας διανομής. 
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Αυξανόμενη ακρίβεια επεξεργασίας με αφαίρεση της χειρωνακτικής 
επεξεργασίας. 
Ελάττωση των προβλημάτων αποδοχής και επαλήθευσης. 
Υπάρχουν δύο τύποι γραμμωτού κώδικα: Απλής αλυσιδωτής 
σύνδεσης (που συνδυάζει τον γραμμωτό κώδικα ταχυδρομικής 
δρομολόγησης και της υπηρεσίας Βεβαίωσης Επίδοσης (Delivery 
Confirmation™) ή Επιβεβαίωσης Υπογραφής (Signature 
Confirmation™)) ή τον 5-digit ZIP Code™ γραμμωτό κώδικα 
ταχυδρομικής δρομολόγησης.  
 

5. Η-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ 
 
 
Βοηθάει την απλή και ηλεκτρονική επιστροφή εμπορεύματος. Οι 
πελάτες μιας επιχείρησης θα εκτιμήσουν τον εύκολο και βολικό 
τρόπο της αποδοχής μιας προτυπωμένης και προπληρωμένης 
ετικέτας επιστροφής εμπορεύματος. Απλώς συμπεριλαμβάνεις μια 
ετικέτα επιστροφής με κάθε παραγγελία του πελάτη ή τη στέλνεις με 
ταχυδρομείο, e-mail ή fax. Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις την 
υπηρεσία Ηλεκτρονικής Επιστροφής Εμπορεύματος που δίνει τη 
δυνατότητα στον πελάτη της επιχείρησης να τυπώσει ετικέτες 
επιστροφής εμπορεύματος κατευθείαν από το website. Το μόνο που 
έχουν να κάνουν οι πελάτες είναι να προσαρτήσουν την ετικέτα και 
να ταχυδρομήσουν το αντικείμενο. Τα οφέλη από την υπηρεσία 
Επιστροφής Εμπορεύματος είναι: 
Ελέγχεις ποιος παίρνει την πινακίδα επιστροφής, το επίπεδο και το 
κόστος υπηρεσίας και πότε παραδίδεται το επιστρεφόμενο 
αντικείμενο. Η υπηρεσία Επιστροφής Εμπορεύματος μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με First-Class Mail®, με Priority Mail®, και τις 
υπηρεσίες Συσκευασίας Δεμάτων. Τα ταχυδρομικά τέλη και τα 
γραμματόσημα χρεώνουν τον λογαριασμό αλλά πληρώνεις μόνο για 
τα πακέτα που πραγματικά επιστρέφονται.  
    

6. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Μπορεί να αλλάξει κανείς την διεύθυνσή του όταν μετακομίζει. 
Μπορεί να προωθήσει ή να κρατήσει για κάποιο χρονικό διάστημα το 
ταχυδρομείο του- online ή στο τοπικό Post Office™ - όταν πηγαίνει 
διακοπές ή σε εκτεταμένο ταξίδι. Το Γραφείο Διαχείρισης 
Διευθύνσεων (Office of Address Management) βρίσκεται στο 
National Customer Support Center (NCSC) στο Μέμφις του Τενεσί. 
Το Γραφείο Διαχείρισης Διευθύνσεων παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες 
προστιθέμενης αξίας που καθιστούν ικανούς τις επιχειρήσεις-πελάτες 
του United States Postal Service® να διαχειριστούν καλύτερα την 
ποιότητα των ταχυδρομικών λιστών τους καθόσον θα μεγιστοποιούν 
την ικανότητα του USPS να παραδίδουν αποτελεσματικά το 
ταχυδρομείο όπως έχει διευθυνσιοδοτηθεί. Για το λόγο αυτό 
υπάρχουν τα: 
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1. Address Information Systems (AIS) Database Products – 
Προϊόντα για βελτίωση και εμπλουτισμό της προτυποποίησης των 
διευθύνσεων.  
2. Address Management Products – Εργαλεία για επιχείρηση 
εκτέλεσης έργου λύσεων λογισμικού.  
3. Address Management Services - Αποτίμηση, διαβάθμιση και 
υπηρεσίες πιστοποίησης. 
4. Address Management Publications – Δημοσιοποιήσεις που 
σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Διαχείρισης Διεύθυνσης. 
5. Πρότυπα Διευθυνσιοδότησης για το Puerto Rico και τα Virgin 
Islands 
6. Τέλος η υπηρεσία ZIP Code® Lookup και Address Information   
Contact Address Management, για την ανεύρεση των ταχυδρομικών 
κωδικών που σχετίζονται με τις ζώνες και τομείς διανομείς. 
 

7. ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ONLINE. 

 
Το U.S. Postal Service βοηθάει με τη χρήση του MoversGuide να 
απαλλαγεί κανείς από το στρες και να αλλάξει την διεύθυνσή του 
Online. Το MoversNet περιλαμβάνει τρία προϊόντα και υπηρεσίες: τις 
εκτυπωμένες εκδόσεις - Movers Guide and Welcome Kit – και την 
Ιντερνετ εφαρμογή που καλείται MoversNet.com. Επί του παρόντος 
το MoversNet.com επιτρέπει να κατεβάσει κανείς από το site μια (1) 
φόρμα για τους πελάτες, (2) να υποβάλλει αλλαγές των φυσικών 
διευθύνσεων και είναι (3) προσβάσιμη μέσω του USPS Web site και 
μέσω απευθείας συνδέσμου. Προσφέρεται μέσω της στρατηγικής 
συμμαχίας με μια ιδιωτική εταιρία. Το MoversGuide.com, μια 
εμπλουτισμένη έκδοση του MoversNet, επιτρέπει αλλαγές 
διεύθυνσης, επιταγές να γίνουν αποδεκτές ηλεκτρονικά και με 
ασφάλεια από το Ιντερνετ με κατάλληλη επαλήθευση ταυτότητας. Η 
εταιρία που προσφέρει τη συνεργασία είναι η Imagitas98, Inc. 
Company. Η εταιρία αυτή είναι μια εταιρία μάρκετινγκ που παρέχει 
υπηρεσίες στοχευμένου διαφημιστικού ταχυδρομείου σε κρατικούς 
και ομοσπονδιακούς κυβερνητικούς οργανισμούς, ειδικά για τη USPS 
(οδηγός μετακινήσεων και καλωσορίσματος) και κρατικά τμήματα 
των Αυτοκινούμενων οχημάτων (εγγραφές και ανανεώσεις). Το 
Carlyle Group και το Bain Capital είναι μεταξύ των μεγάλων 
επενδυτών της Imagitas, και στους πελάτες της περιλαμβάνονται 
Home Depot, Ford, and SBC. 
 

8. ΥΠΗΡΕΣΙΑ Confirm® Service 
Η υπηρεσία επιβεβαίωσης είναι διαθέσιμη από τη United States 
Postal Service® που χρησιμοποιεί τον PLANET® γραμμωτό κώδικα 
για να παρακολουθήσει τα ίχνη του Ταχυδρομείου Πρώτης Κλάσης 
First-Class Mail®, των περιοδικών, και του Στάνταρτ Ταχυδρομείου 

                                    
98 http://www.imagitas.com/ 
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Standard Mail™. Υπάρχουν δύο τύποι της υπηρεσίας επιβεβαίωσης 
που σου επιτρέπουν να γνωρίζεις που βρίσκεται το ταχυδρομικό 
αντικείμενο σου, και πότε θα παραδοθεί. Αμφότεροι παρέχουν ένα 
προειδοποιητικό σημείωμα για το πότε τα ταχυδρομικά αντικείμενα 
θα φθάσουν στον προορισμό τους. Η υπηρεσία Επιβεβαίωσης 
Προορισμού για τα εξερχόμενα ταχ. αντικείμενα σου δίνει 
πληροφορίες από πριν σχετικά με το πότε τα ταχυδρομικά 
αντικείμενα σου θα φθάσουν στους προορισμούς τους. Η υπηρεσία 
Επιβεβαίωσης Προέλευσης για εισερχόμενο ταχυδρομείο σε αφήνει 
να προβλέψεις πότε οι επιταγές των πελατών, οι απαντήσεις, ή οι 
παραγγελίες είναι στον δρόμο επιστροφής για σένα.  Πριν να 
ξεκινήσει κανείς να χρησιμοποιεί την υπηρεσία επιβεβαίωσης για να 
παρακολουθήσει τα ίχνη των ταχ. αντικειμένων πρέπει να 
αποφασίσει τι πληροφορίες χρειάζεται: 
    * Αν χρησιμοποιεί την υπηρεσία επιβεβαίωσης για να 
παρακολουθήσει τα ίχνη του εξερχόμενου ταχυδρομείου (υπηρεσία 
Επιβεβαίωσης Προορισμού), πρέπει να χρησιμοποιήσει τις PLANET 
κωδικοποιήσεις για να ταυτοποιήσει διαφορετικά χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα που χρειάζεται να παρακολουθήσει.  
    * Αν χρησιμοποιεί την υπηρεσία Επιβεβαίωσης για να 
παρακολουθήσει ίχνη εισερχόμενου ταχυδρομείου (υπηρεσία 
Επιβεβαίωσης Προέλευσης) μπορεί να χρησιμοποιήσει τις PLANET 
κωδικοποιήσεις για να ταυτοποιήσει τον αποστολέα ταχυδρομείου.  
Κάθε ένα ταχυδρομικό αντικείμενο θα πρέπει να περιέχει ένα  
POSTNET και ένα PLANET γραμμωτό κώδικα. Ο Postal Service™ 
ταξινομητικός εξοπλισμός διαβάζει και τους δύο κώδικες και τους 
κάνει διαθέσιμους σε ένα κεντρικοποιημένο σέρβερ δικτύου. Ο 
αποστολέας μετά δέχεται ηλεκτρονικά δεδομένα και μαθαίνει πότε η 
εξερχόμενη αλληλογραφία είναι κοντά στην παράδοση ή πότε η 
απαντητική αλληλογραφία είναι στο δρόμο επιστροφής. Οι 
πληροφορίες για τις επιλογές εγγραφής για την υπηρεσία 
Επιβεβαίωσης και για τις τιμές δίνονται από το Mail Tracking & 
Reporting ή από το National Customer Support Center.  
  

9. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
 

 
 Το USPS προσφέρει πολλές γρήγορες και εύκολές επιλογές να 
στείλει ο πελάτης τις πληρωμές του. Οι USPS Υπηρεσίες Πληρωμής 
Online έχουν διακοπεί. Μπορεί κανείς να στείλει τις πληρωμές του 
είτε με Express Mail®. Είναι εγγυημένη η παράδοση και καθ’ όλη τη 
διάρκεια της νύκτας σε πολλές τοποθεσίες 365 μέρες το έτος. Είτε με 
Priority Mail® για να φθάσουν σε 2-3 μέρες. Μπορεί επίσης κανείς 
να στείλει λογαριασμούς First-Class με την τιμή ενός 
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γραμματοσήμου και να πάρεις τις πληρωμές σε μερικές μέρες. Το 
United States Postal Service® σε συνεργασία με την CheckFree 
Corporation, κατέστησε δυνατή την υπηρεσία πληρωμή online από 
τον Απρίλιο του 2000, αλλά αποφάσισε να τη διακόψει από το 1-5-
04. Οι πελάτες της Υπηρεσίας Πληρωμής Online μπορούν να 
συνεχίσουν να πληρώνουν λογαριασμούς online  μέσω της 
CheckFree ασφαλούς WebPay99 υπηρεσίας, που χρησιμοποιεί την 
ίδια λειτουργικότητα με την υπηρεσία του USPS και τις ίδιες τιμές.  
Οι πληροφορίες του δικαιούχου πληρωμής μαζί με τρέχουσες 
προγραμματισμένες πληρωμές και ιστορικό πληρωμών αυτόματα 
μεταφέρονται στη νέα υπηρεσία.  
 

10. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

  
Είτε θέλει κάποιος να χρησιμοποιήσει μετρητά, ή έχει την 
επιπρόσθετη ευκολία να πληρώσει απευθείας από τραπεζικό 
λογαριασμό το USPS προσφέρει διάφορες επιλογές πληρωμής των 
ταχυδρομικών τελών.  
1) Αυτόματη αφαίρεση από την τράπεζα με το ACH Debit. Το ACH 
Debit επιτρέπει τη United States Postal Service® να χρεώσει τον 
τραπεζικό λογαριασμό και να βάλει τα ταχυδρομικά τέλη κατ’ ευθείαν 
μέσα στο ειδικό μηχάνημα σφράγισης γραμμάτων. Έχεις τα 
γραμματόσημα μέσα σε μερικά λεπτά αλλά ο λογαριασμός δεν 
χρεώνεται μέχρι την επόμενη μέρα. Γιατί να αφήσεις τα χρήματα να 
κάθονται σε ένα λογαριασμό με χαμηλό επιτόκιο όταν μπορείς να τα 
έχεις στο δικό σου λογαριασμό μέχρι να χρειαστείς γραμματόσημα;  
H ACH χρέωση είναι η γρηγορότερη και με λιγότερα έξοδα μέθοδος 
πληρωμής ακόμη και για τα μικρότερα ξαναγεμίσματα των ειδικών 
μηχανών σφράγισης ταχ. αντικειμένων.  
2) Ο πελάτης διαλέγει από ποιόν Τραπεζικό Λογαριασμό να πληρώσει 
με την ACH Credit. Η ACH Credit αφήνει την τράπεζα του να κάνει 
όλη τη δουλειά πιστώνοντας τον λογαριασμό ταχυδρομικών τελών 
από ένα λογαριασμό της δικής του επιλογής. Αυτή η εργασία γίνεται 
όλη τη νύκτα και δεν υπάρχει ανάγκη για προηγούμενες 
διευθετήσεις.   
3) Μεταφορά Χρημάτων από την Τράπεζα με την Federal Wire. Η 
FedWire στέλνει χρήματα απευθείας από την τράπεζα του πελάτη και 
είναι ένας άλλος γρήγορος τρόπος να πιστωθεί ο λογαριασμός 
ταχυδρομικών τελών. Αυτή είναι η πιο συχνή επιλογή που 
χρησιμοποιείται για ανάγκες μεγάλων ποσοτήτων γραμματοσήμων. 
Πάλι δεν χρειάζονται προηγούμενες διευθετήσεις.  
4) Μετρητά, Πιστωτική κάρτα ή επιταγή. Μπορεί επίσης ο πελάτης να 
πληρώσει χρησιμοποιώντας 
   Μετρητά – σε κάποιο Ταχυδρομικό κατάστημα. 
   Πιστωτική κάρτα – πληρώνοντας προσωπικά ή online. 
                                    
99 https://mybills.com/webpay
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   Check –πληρώνοντας με Traveler’s checks για μια ελάχιστη 
αγορά του μισού της αξίας του check και με άλλα.  
 

11. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 
  

Τώρα μπορεί κανείς να υπολογίζει τα σωστά γραμματόσημα ή 
ταχυδρομικά τέλη από τον υπολογιστή του. Επιλέγει τον τύπο 
υπηρεσίας για τις ταχυδρομικές του ανάγκες. Πρέπει βέβαια 
προηγουμένως να γνωρίζει το μέγεθος, το σχήμα, το βάρος και τον 
ταχυδρομικό κώδικα και με ένα κλικ καταφέρνει να γνωρίζει αμέσως 
το κόστος.  
 

12. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Μέσω του USPS.com υπάρχει ειδικός σύνδεσμος το site Firstgov.gov 
όπου παρέχονται κυβερνητικές πληροφορίες και υπηρεσίες για του 
πολίτες. Επίσης μπορεί κανείς να πάρει τις φόρμες που χρειάζεται 
από την επίσημη κυβερνητική πύλη. Μπορεί π.χ. να υποβάλλει 
αίτηση για διαβατήριο, να μάθει πως μπορεί να βγάλει διαβατήριο, να 
αλλάξει διεύθυνση στην υπηρεσία κοινωνικής ασφάλισης  και να 
διευθετήσει θέματα που αφορούν στην συμπεριφορά του κράτους 
προς τον πολίτη καθώς επίσης και θέματα μετανάστευσης. 
 

13. ΥΠΗΡΕΣΙΑ USPS® ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

  
Το Κέντρο Ταχυδρομικής Ανάκτησης της Ατλάντα είναι 
προγραμματισμένο να διατηρεί τις δημόσιες δημοπρασίες για πώληση 
των αζήτητων, κατεστραμμένων και  διεκδικούμενων να πληρωθούν, 
εμπορευμάτων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και τόπους. 
 

14. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
Προκειμένου ο πελάτης να είναι έτοιμος να περάσει από τελωνειακό 
έλεγχο το ταχυδρομείο και τα πακέτα του, το USPS του παρέχει μια 
σειρά από βοηθητικές φόρμες που τις παίρνει online ή με το 
Ταχυδρομείο. Μπορεί να τυπώσει και να συμπληρώσει τις φόρμες 
από τον υπολογιστή του, ή να τις παραγγείλει μέσω Ταχυδρομείου. 
Για επιπλέον πληροφορίες μπορεί κανείς να συμβουλεύει το 
εγχειρίδιο International Mail Manual online. 
 

15. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΝΤΡΟΥ 
ELECTRONIC POSTMARK 

Προστασία της ακεραιότητας των δεδομένων των πελατών. Το USPS 
Electronic Postmark™(EPM) προστατεύει την ακεραιότητα των 
ηλεκτρονικών δεδομένων των πελατών μέσω της χρήσης 
ελεγχόμενου χρόνου γραμματοσήμανσης, ψηφιακών υπογραφών, 
και κατακερματισμένων κωδικών. Μέσω της  USPS EPM βασισμένης 
στο Web υπηρεσίας, οποιοσδήποτε τρίτος μπορεί να επαληθεύσει την 
αυθεντικότητα του ηλεκτρονικού περιεχομένου. Το EPM παρέχει 
αποδείξεις για την υποστήριξη μη άρνησης πληρωμής δημοσίου 
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χρέους των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Το EPM είναι σχεδιασμένο 
να αποτρέψει και να ανιχνεύσει κάθε απατεωνίστικο μπέρδεμα ή 
μεταβολή των ηλεκτρονικών δεδομένων.  Η υπηρεσία που είναι 
βασισμένη στο web και αναφέρεται στην πιστοποίηση των 
περιεχομένων (στηρίζεται πάνω στην American Bar Association PKI 
Guidelines) αποδεικνύει την αυθεντικότητα των εγγράφων και την 
ακρίβεια της χρονικής σφράγισης για την ανίχνευση και εμπόδιση 
απάτης. Ολοκληρώνεται εύκολα μέσα στις υπάρχουσες εφαρμογές 
και έχει καθορισμένη αλληλεπιδραστική επαφή (interface). 
Περιλαμβάνονται οι επιλογές επαλήθευσης, για τοπική ή/και 
κεντρικοποιημένη χρήση με βάση το Ιντερνετ. Η επαλήθευση είναι 
δωρεάν. Παρέχεται κρυπτογράφηση 128 Bit SSL διασφάλισης 
ιδιωτικής προστασίας και ασφάλειας επικοινωνιών. Τα δεδομένα 
παραμένουν ιδιωτικά. Η Υπηρεσία ποτέ δεν έχει πρόσβαση στα 
περιεχόμενα του πελάτη και απαιτεί μη τροποποίηση ή αποστολή των 
περιεχομένων (μόνο ένας κατακερματισμένος κωδικός100 του 
αρχείου ενσωματώνεται σαν απόδειξη της αυθεντικότητας). Το EPM 
λογισμικό παρέχεται σαν ολοκληρωμένο σύνολο προγραμμάτων 
λογισμικού (software suite). Μπορεί να  δουλέψει με Windows 
λειτουργικό. Είναι οργανωμένο σε ένα σύνολο από Component 
Object Module (COM), υποστηρίζεται από κάθε γλώσσα ανάπτυξης 
όπως Microsoft C++, Visual Basic, ASP, C#, κλπ. Επίσης υπάρχει και 
η έκδοση της JAVA Software Developer Kit για ανεξάρτητες 
πλατφόρμες. Τα kit αυτά καθιστούν ικανό τον πελάτη να αποκτήσει 
τα χρονολογικά σήμαντρα, να τα επαληθεύσει και τοπικά και με 
server, και να λάβει τις αποδείξεις επαλήθευσης. Τα οφέλη από το 
EPM είναι: Εμπιστοσύνη και δικαίωμα ιδιωτικότητας με:. 
Επεκτεινόμενη σε όλη την επικράτεια έμπιστης αλληλογραφίας 
χειριζόμενης από το USPS υποκείμενης σε νομοθεσίες και 
κανονισμούς. Έλεγχος μόνο από ουδέτερα τρίτα μέρη με εντολή 
διεθνούς δημόσιας υπηρεσίας. Ομοσπονδιακοί κανονισμοί που 
επιβάλλονται στους υπαλλήλους του USPS – τονίζοντας την 
εμπιστοσύνη των πελατών. Νομιμότητα και μακροβιότητα. 
Ιστορία προμήθειας χρονολογικών σήμαντρων με νόμιμη 
σημαντικότητα. Νόμιμο Περιβάλλον. Το EPM είναι απόλυτα 
εναρμονισμένο και ενημερωμένο με τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 
Η.Π.Α. 
    

16. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 
 
Πληροφορίες κατάστασης παράδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου - 
online! Γνωρίζοντας την κατάσταση παράδοσης δηλ. σε ποιο στάδιο 
επεξεργασίας βρίσκεται το ταχυδρομικό αντικείμενο, μπορεί μια 

                                    
100 Τα hash keys ή κωδικοί, είναι κλειδιά που χρησιμοποιούνται στην γρήγορη 
αναζήτηση. Ι.Μανωλόπουλος, “Δομές Δεδομένων”, 1989. 
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επιχείρηση να βοηθήσει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
επικοινωνιών, να χαμηλώσει το κόστος και να βελτιώσει την 
ικανοποίηση του πελάτη. Το U.S. Postal Service® μπορεί να παρέχει 
αυτές τις πληροφορίες μέσω των υπηρεσιών Έξυπνου Ταχυδρομείου 
που περιλαμβάνει:   
Την υπηρεσία Confirm® που παρέχει πληροφορίες για το πότε η U.S. 
Ταχυδρομική Υπηρεσία δέχεται το ταχυδρομείο και πότε το ταξινομεί 
στον αυτόματο εξοπλισμό επεξεργασίας.   
Τις Delivery Confirmation™ και Signature Confirmation™ υπηρεσίες 
που παρέχουν πληροφορίες για το στάδιο και την κατάσταση 
παράδοσης του Ταχυδρομείου Προτεραιότητας, των Υπηρεσιών 
Συσκευασίας, των δεμάτων Πρώτης Κλάσης και των δεμάτων 
στάνταρτ ταχυδρομείου (για επιβεβαίωση παράδοσης μόνο).   
Την υπηρεσία Αναφορών Λειτουργίας Προϊόντων που αναφέρεται σε 
πληροφορίες λειτουργίας για το ταχυδρομείο προτεραιότητας και την 
υπηρεσία συσκευασίας δεμάτων. Το πρόγραμμα Είσοδος 
Πληροφοριών είναι πιλοτικό και παρέχει πληροφορίες για το πότε το 
ταχυδρομικό αντικείμενο ξεφορτώθηκε και παραλήφθηκε από την 
U.S. Ταχυδρομική υπηρεσία.  
 

17. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EXPRESS ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΗΣ FedEΧ 

Η Global Express Guaranteed® (GXG) είναι μια επιλογή διεθνούς 
αποστολής και μεταφοράς ταχ. αντικειμένων από την U.S. P.S. και 
τη FedEX Express. H GXG™ είναι μια υπηρεσία καθορισμένης 
ημερομηνίας παράδοσης που παίρνει 1-2 μέρες για την πλειονότητα 
των διεθνών αγορών και 3-μέρες για την πλειονότητα των διεθνών 
προορισμών. Η GXG προσφέρει αξιόπιστη, καθορισμένης-ημέρας 
μεταφορά και αποστολή ταχ. αντικειμένων σε περισσότερες από 190 
χώρες και περιοχές σε όλο τον πλανήτη. Η GXG είναι διαθέσιμη σε 
χιλιάδες συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής πώλησης σε όλα τα 
σημεία των ΗΠΑ και προσφέρει: 
Παράδοση συγκεκριμένη μέρα.  
Στέλνει σε χιλιάδες προορισμούς σε όλο τον κόσμο. 
Επιστρέφει χρήματα για καθυστερημένες επιδόσεις. 
Υπηρεσίες Online – Ιχνηλάτηση και Επιβεβαίωση.  
 

18. ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

Υπηρεσίες Ταχυδρόμησης online. Από την επιφάνεια εργασίας στον 
υπολογιστή - στο σκαλοπάτι της πόρτας, η Ταχυδρομική Υπηρεσία 
προσφέρει διάφορες online υπηρεσίες που συνδυάζουν την ταχύτητα 
του Ιντερνετ με την αποτελεσματικότητα του παραδοσιακού 
ταχυδρομείου. Οι Online υπηρεσίες επιτρέπουν να επιλέξεις ή να 
σχεδιάσεις ένα ταχυδρομικό αντικείμενο και να βάλεις διευθύνσεις ή 
να στείλεις στον σέρβερ του USPS μια λίστα διευθύνσεων. Τα 
ταχυδρομικά αντικείμενα τυπώνονται, ετοιμάζονται και παραδίδονται 



σε μια ή δυο μέρες. Το NetPost Mailing Online προσφέρει μια ποικιλία 
υπηρεσιών εκτύπωσης και ταχυδρόμησης.  

 Το NetPost είναι απλό, σώζει χρόνο και αποτελεσματικού 
κόστους.  

 Αν τεθεί πριν τις 2 μ.μ. EST, η παραγγελία θα είναι για διανομή 
την επόμενη εργάσιμη μέρα, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη 
είναι η παραγγελία.  

 Το NetPost μπορεί να παρέχει μια εκπτωτική τιμή 
ταχυδρομικών τελών με την αυτοματοποίηση και προ 
ταξινόμηση του ταχυδρομείου της επιχείρησης. Δεν υπάρχει 
ελάχιστος αριθμός απαιτουμένων κομματιών. 

 Το NetPost δεν απαιτεί αίτηση άδειας ή πληρωμή ετήσιας 
συνδρομής.  

Πως δουλεύει; 
Οι NetPost Mailing Online υπηρεσίες επιτρέπουν στους πελάτες να 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά έγγραφα και ταχυδρομικές λίστες μέσω του 
Postal Service Web site. Η ταχυδρομική υπηρεσία στέλνει αυτά τα 

αρχεία σε ένα συμβαλλόμενο εκτυπωτή, που τυπώνει 
τα αντικείμενα και τα βάζει στη μηχανή σφραγίσματος. 
Από τον υπολογιστή του ο πελάτης μπορεί 
να δημιουργήσει ή να διαλέξει από μια 
σειρά από ταχυδρομικές ή ευχετήριες 

κάρτες, ή μπορεί να φορτώσει στον σέρβερ τα αρχεία 
που δημιούργησε για τις επιστολές, τα διαφημιστικά 
κείμενα, τα φυλλάδια, ή τα γράμματα χωρίς φάκελο. Η 
Ταχυδρομική Υπηρεσία βοηθάει να σταλούν σε όλους τους 
παραλήπτες της ταχυδρομικής λίστας μετά την δημιουργία ή την 

επιλογή σχεδίασης. Μπορείς να φορτώσεις στον 
σέρβερ την λίστα 
διευθύνσεων ή να την 
τοποθετήσεις χειρωνακτικά. 
Οι NetPost υπηρεσίες 
μεταδίδονται με ασφάλεια 
στο site εκτύπωσης που 

βρίσκεται πλησιέστερα στις διευθύνσεις των 
παραληπτών. Μετά τα έγγραφα τυπώνονται, 
σφραγίζονται με γραμματόσημα, και 
μεταφέρονται στο ταχυδρομικό κατάστημα για επεξεργασία και 
διανομή. Οι τιμές εξαρτώνται από τα ταχυδρομικά τέλη, την 
παραγωγή, και τα χαρακτηριστικά που επιλέγει ο πελάτης. Υπάρχουν 
όμως πολλές εκπτώσεις σε πολλές από τις υπηρεσίες NetPost. 
  

19. ΥΠΗΡΕΣΙΑ NetPost Cardstore 
Φορτώνεις την εικόνα της αρεσκείας σου ή διαλέγεις από μια online 
γκαλερί για να τη στείλεις μαζί με ιδιαίτερα χαιρετίσματα στους 
πελάτες σου. Τι είναι προσωπικές και επιχειρησιακές επαφές; Οι  
επαφές αυτές είναι τα δύο είδη διαθέσιμων λογαριασμών στο NetPost 
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CardStore. Η Προσωπική Επαφή είναι για ιδιώτες και τις 
ταχυδρομικές τους ανάγκες και η Επιχειρησιακή Επαφή προσφέρει 
ένα κεντρικά ελεγχόμενο επιχειρησιακό λογαριασμό που μπορεί να 
προσπελαστεί από πολλούς χρήστες.  Και η Προσωπική Επαφή και η 
Επιχειρησιακή Επαφή σ’ αφήνουν να διαλέξεις από μια σειρά εικόνων 
σχεδιασμένων για κάθε περίπτωση ή να στείλεις την φωτογραφία 
σου ή άλλο καλλιτέχνημα. Και οι δυο επαφές σε αφήνουν να στείλεις 
τις λίστες των διευθύνσεων και να τις αποθηκεύσεις σε ένα ιδιωτικό 
βιβλίο. Για μια ετήσια επιβάρυνση των $50, οι πελάτες της 
Επιχειρησιακής Επαφής, μπορούν να πάρουν πλεονέκτημα μερικών 
εξειδικευμένων χαρακτηριστικών συμπεριλαμβανομένης μιας 
κεντρικής γκαλερί των εικόνων τους και των λογότυπων τους. 
Πλήρως έγχρωμα λογότυπα και χειρόγραφες υπογραφές μπορούν να 
περιληφθούν στα χαιρετίσματα. Αναρίθμητοι άνθρωποι στην εταιρία - 
πελάτη μπορούν να προσπελάσουν το επιχειρησιακό λογαριασμό, και 
όλοι θα έχουν το δικό τους ιστορικό του λογαριασμού, χειρόγραφες 
υπογραφές, και πληροφορίες του προφίλ τους. Μπορείς επίσης να 
εγκαταστήσεις αυτόματα προγράμματα ταχυδρόμησης για μελλοντικά 
ταχυδρομεία.  
Ο τρόπος που δουλεύει είναι ο εξής. Με το NetPost CardStore, 
μπορείς να δημιουργήσεις και να στείλεις κάρτες χαιρετισμού ή 
ταχυδρομικές κάρτες. Και οι δυο επιλογές σου επιτρέπουν να 
διαλέξεις μια εικόνα για την μετωπίδα του ταχυδρομικού 
αντικειμένου σου από μια εκτεταμένη online γκαλερί ή να στείλεις 
την δική σου εικόνα σε μορφή JPEG. Μπορείς να σώσεις τις εικόνες 
σου σε ένα προσωπικό λογαριασμό για να τις χρησιμοποιήσεις σε 
μελλοντικές ταχυδρομήσεις. Μια ποικιλία από γραμματοσειρές και 

χρώματα συμπληρώνουν τις επιλογές των 
σχεδίων. Μπορείς είτε να βάλεις την 
διεύθυνση με το χέρι ή να στείλεις μέσω 
ιντερνετ την λίστα διευθύνσεων, την οποία 
μπορείς επίσης να αποθηκεύσεις σε ένα 
ιδιωτικό βιβλίο διευθύνσεων. Συγχωνεύσεις 

χαιρετισμών σε αφήνουν να προσωποποιήσεις το μήνυμα σε κάθε 
ένα από τους αποδέκτες με έναν κατά παραγγελία χαιρετισμό, τέτοιο 
όπως “Αγαπητέ Δημήτρη”. Μετά τη μεταφόρτωση-αποστολή των 
εγγράφων, μπορείς να τα προβάλεις πρόχειρα και να τα υποβάλεις. 
Μετά αυτά μεταδίδονται με ασφάλεια, τυπώνονται, συλλέγονται και 
ταχυδρομούνται την επόμενη εργάσιμη μέρα αν παραγγελθούν μέχρι 
τις 8.00 μ.μ. EST. Έχεις την επιλογή να προγραμματίσεις τις 
ταχυδρομήσεις (αποστολές-αφίξεις) μέχρι και ένα χρόνο πριν. Ένα 
e-mail διαβεβαίωσης ότι η παραγγελία σου έχει γίνει αποδεκτή και 
ταχυδρομήθηκε θα σου αποσταλεί.  
Ποιες Ταχυδρομικές Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες; 
Όλες οι κάρτες στέλνονται χρησιμοποιώντας το First-Class Mail και 
μπορούν να σταλούν σε εγχώριες και διεθνείς διευθύνσεις. Αν θα 
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ήθελες οι εκτυπωμένες κάρτες να επιστραφούν σε σένα, με ή χωρίς 
διεύθυνση παραλήπτη και ταχυδρομικά τέλη, μπορούν να σας 
αποσταλούν χρησιμοποιώντας το Priority Mail η το Express Mail. 
Ποιοι είναι οι τύποι αρχείων που είναι αποδεκτοί για τις λίστες των 
διευθύνσεων; Οι (.csv, comma separated value) τύποι αρχείων από 
τους περισσότερους επεξεργαστές κειμένου, τις database, και των 
φύλλων επεξεργασίας.  
Οι τιμές ποικίλουν σύμφωνα με τον τύπο του χαιρετισμού και τα 
προστιθέμενα ταχυδρομικά τέλη. Όσα περισσότερα αγοράζεις τόσο 
περισσότερο το κόστος παραγωγής πέφτει. 
Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας τη πιστωτική ή το 
τιμολόγιο μέσω ενός λογαριασμού από συνεργαζόμενη εταιρία με το 
USPS.  Ίδιας κλάσης κατηγορία είναι και το NetPost Premium 
Postcard Service με το οποίο μπορείς να επιτύχεις επαφή με τους 
πελάτες σου στέλνοντας υψηλής ποιότητας πλήρους χρώματος 
γυαλιστερές ταχυδρομικές κάρτες που μπορείς να δημιουργήσεις 
online. 
 

20. ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 
Η δημιουργικότητα είναι σημαντική για το μέλλον της Postal 
Service™. Οι ιδέες μπορούν να έρχονται από τον οποιονδήποτε 
οποτεδήποτε. Από τους πελάτες, τρέχοντες ή δυνητικούς 
επιχειρησιακούς συνεργάτες και καινοτόμους ανθρώπους στην 
αγορά. Το USPS δίνει την ευκαιρία να μιλήσουν όλοι αυτοί για 
σχετικά με τις καινοτόμες αντιλήψεις ή τις επιχειρησιακές 
πρωτοβουλίες που πιστεύουν ότι θα βοηθήσουν τις United States 
Postal Service® να πετύχουν τώρα και στο μέλλον. Μπορεί κανείς να 
υποβάλει μια πρόταση online101. Οι προτάσεις εκτιμώνται εκτενώς 
και δίκαια. Οι σχετικές προτεινόμενες ιδέες θα πρέπει να έχουν 
σχέση με όλες ή με κάποιες από τις παρακάτω ερευνητικές περιοχές: 
 Νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 
 Βελτίωση οικονομικής λειτουργίας. 
 Εμπλουτισμοί των υπαρχόντων προϊόντων, υπηρεσιών και 
λειτουργιών. 

Για να διαπιστώσει κανείς αν η ιδέα του υποστηρίζει το όραμα και 
τους τελικούς στόχους του USPS, αυτό προσφέρει ένα περίγραμμα 
των Επιχειρησιακών Στρατηγικών Κατευθύνσεων102. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές Στρατηγικών Επιχειρησιακών 
Πρωτοβουλιών103 παρέχουν πληροφορίες για το είδος των ιδεών που 
μπορούν να υποβληθούν. Αν κάποιος είναι υπάλληλος του USPS και 
θα ήθελε να υποβάλλει μια ιδέα που πιθανό να γίνει κριτήριο 
πιστοποίησης προσόντων πρέπει να την υποβάλλει μέσω του U.S. 
Postal Service ιντρανετ. Η ιστοσελίδα Strategic Business Initiatives' 

                                    
101 http://innovations.usps.com/welcome.aspx 
102 http://www.usps.com/strategicdirection/welcome.htm 
103 http://www.usps.com/innovations/guidelines.htm 



Innovations@USPS δεν παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης των 
κινήτρων. Σύνδεσμοι για άλλες συστάσεις ή σχόλια δίνονται 
παρακάτω. Θέματα Γραμματοσήμων σφράγισης και Ιδεών104. 
Συνεργασία με το USPS για αγορές105, προμήθειες και υπηρεσίες.  
Ταχυδρομικό Γραφείο, ή σχόλια Παράδοσης και άλλων Υπηρεσιών106

 
21. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ONLINE 

 
Εξοικονόμηση μέχρι και 85% από την εγγραφή συνδρομής στο 
USPS. Το εμπορικό κέντρο Magazine Mall Inc. με την συνεργασία 
του USPS προσφέρει χιλιάδες περιοδικά με έκπτωση μέχρι και 85% 
στις τιμές λιανικής. Τα πλεονεκτήματα αυτής της συνεργασίας είναι: 
Αγορά περιοδικών για δώρο ή για τον ίδιο τον πελάτη. Ανανέωση ή 
παράταση εγγραφής συνδρομών. Παραγγελία εγγραφής συνδρομών 
online, με το τηλέφωνο ή με το fax ή με το ταχυδρομείο. Πληρωμή 
με τσεκ, πιστωτική κάρτα, ή χρηματική παραγγελία. Μεγάλη επιλογή 
τίτλων και περιοδικών. Αγορά εμπιστοσύνης, το Web site του USPS 
είναι φιλικό προς την οικογένεια. Έξυπνη αγορά – με χαμηλές τιμές. 
 

22. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ  -POSTAGE METERS 
Οι ειδικές μηχανές γραμματοσήμανσης βοηθούν στην επιτάχυνση 
των ταχυδρομήσεων και δίνουν στον πελάτη τη δυνατότητα ελέγχου 
κόστους που χρειάζεται για την επιχείρηση του. Εύκολα τυπώνεις τις 
ταχυδρομικές σφραγίδες τελών για το ταχυδρομείο σου ή τα δέματα 
ακριβώς στο τόπο της επιχείρησης. Τα postage meter είναι ειδικές 
μηχανές ή συστήματα εκτύπωσης για το σπίτι ή το γραφείο. Οι 
μηχανές αυτές εκτυπώνουν ταχυδρομικές σφραγίδες απευθείας πάνω 
στα ταχυδρομικά αντικείμενα ή πάνω σε εγκεκριμένες ετικέτες που 
τις προσαρτάς στα ταχυδρομικά αντικείμενα. Μπορείς να 
παρακολουθείς το κόστος των ταχυδρομικών τελών εύκολα και 
μπορείς επίσης να τα χρησιμοποιείς για να πληρώνεις έξτρα 
υπηρεσίες.  
 

23. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
Η Υπηρεσία Γενικής Επιθεώρησης (Office of Inspector 
General (OIG)) της U.S. Postal Service ιδρύθηκε με νόμο 
το 1996. Πριν την νομοθεσία του 1996, η Ταχυδρομική 
Υπηρεσία Επιθεώρησης εκτελούσε τα καθήκοντα της OIG. 

                                    
104 http://www.usps.com/communications/organization/csac.htm 
105 http://www.usps.com/common/contact_us/welcome.htm 
106 http://www.usps.com/cpim/ftp/pubs/pub131 
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Η Γενική Επιθεώρηση, που είναι ανεξάρτητη από την ταχυδρομική 
διοίκηση διορίζεται και αναφέρεται απευθείας στους εννέα 
Προεδρικούς διορισμένους κυβερνήτες της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας.  
Ο Κύριος σκοπός της OIG είναι να εμποδίσει, να ανιχνεύσει και να 
αναφέρει απάτες, σπατάλες και κακοδιαχειρίσεις και να προάγει την 
αποτελεσματικότητα στις λειτουργίες της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας. Η 
OIG έχει ευθύνη "εποπτείας" για όλες τις δραστηριότητες της 
Ταχυδρομικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης, μια σημαντική υπηρεσία 
επιβολής νόμου, θεσπισμένη με ομοσπονδιακό νομοθετική ρύθμιση. 
Η αποστολή της Υπηρεσίας Ταχυδρομικής Επιθεώρησης των Η.Π.Α. 
είναι να προστατέψει το USPS, τους υπαλλήλους και τους πελάτες 
του από εγκληματικές επιθέσεις και να προστατέψει το εθνικό 
σύστημα ταχυδρομείων από εγκληματική κακομεταχείριση. Το σώμα 
των επιθεωρητών αποτελείται από 1.100 άτομα που με νόμο φέρουν 
όπλο κάνουν συλλήψεις και πραγματοποιούν  ομοσπονδιακές 
έρευνες με ένταλμα καθώς επίσης και κλητεύσεις σε δικαστήριο.  
 

24. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ  
Τώρα μπορεί κανείς να κατεβάσει τις φόρμες διαβατηρίων απευθείας 
από το ιντερνετ. Οι φόρμες είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας 
του USPS σε .PDF τυποποίηση. Οι φόρμες είναι επίσης διαθέσιμες και 
στα τοπικά ταχυδρομικά καταστήματα και σε δημόσιες βιβλιοθήκες.  
 

25. ONLINE ΛΥΣΕΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΤΑΧ. 
ΤΕΛΩΝ  

 

Μπορεί ο πελάτης να εκτυπώσει σφραγίσεις ταχ. τελών ή ετικέτες 
μεταφοράς και αποστολής ταχ. αντικειμένων με σφραγίσεις ταχ. 
τελών από τον υπολογιστή του με την U.S.P.S.® ή με έναν από τις 
εγκεκριμένες εταιρίες πωλητές της. Μερικοί πωλητές μπορεί να 
απαιτούν την ύπαρξη λογαριασμού πριν από την εκτύπωση ταχ. 
τελών online. Εκτός από την υπηρεσία Click-N-Ship® που παρέχεται 
αποκλειστικά από το USPS υπάρχουν και άλλες εταιρίες πωλητές που 
προσφέρουν αυτή την υπηρεσία ειδικά για προϊόντα που αυτές 
εμπορεύονται. Οι εγκεκριμένες εταιρίες πωλητές είναι: 
Η εταιρία eBay® που συνεργάζεται με την PayPal® 

για online πληρωμή. Οι χρήστες μπορούν να 
εκτυπώνουν ετικέτες μαζί με τα ταχ. τέλη online και 
να πληρώνουν χρησιμοποιώντας τον PayPal 

λογαριασμό τους. Δεν χρειάζεται εγγραφή σε λογαριασμό του USPS, 
ή προ-τοποθέτηση χρημάτων σε λογαριασμό ή εγκατάσταση ειδικού 
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λογισμικού. Όλα γίνονται από την ιστοσελίδα του eBay. Μπορείς να 
εκτυπώσεις ετικέτες Ταχυδρομείου Προτεραιότητας με δωρεάν την 
υπηρεσία Επιβεβαίωση Παράδοσης ή τις ετικέτες Express Mail που 
περιλαμβάνουν απόδειξη υπογραφής για την παράδοση. Ένα τέλος 
επεξεργασίας των $.20 επιβαρύνει κάθε εκτυπωμένη ετικέτα του 
Media Mail®, του First-Class Mail®, και του Parcel Post®. Οι 
χρήστες μπορούν να αγοράζουν ετικέτες για κάθε αγορά προϊόντος 
από το eBay ή PayPal. 
 

 
Μπορεί κανείς να εκτυπώσει πλήρως ετικέτες 

πληρωμής ταχ. τελών του USPS® για εγχώρια και διεθνή αποστολή 
και μεταφορά ταχ. αντικειμένων με την. Η Endicia προσφέρει με 
έκπτωση την υπηρεσία Επιβεβαίωση Παράδοσης και Επιβεβαίωση 
Υπογραφής®, χαμηλού κόστους ασφάλιση, και μια επιλογή να 
τυπώσει ετικέτες που δεν δείχνουν το ποσό πληρωμής για τέλη (αυτό 
ενσωματώνεται στον γραμμωτό κώδικα). Κάθε PC ή Mac χρήστης με 
μια Ιντερνετ σύνδεση μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Δεν υπάρχει 
hardware να νοικιάσεις ή να εγκαταστήσεις. Η υπηρεσία 
περιλαμβάνει και 30-μερη δοκιμαστική εξυπηρέτηση δωρεάν.  

 
Μια άλλη εταιρία που παρέχει αυτή την 
υπηρεσία είναι η γνωστή   Pitney Bowes Inc 
και η υπηρεσία λέγεται ClickStamp® εκτύπωση 
σφραγίδων ταχ. τελών από το ιντερνετ. Η 

υπηρεσία αυτή προσφέρει ένα  οικονομικό τρόπο να διαχειριστείς το 
ταχυδρομείο online. Τυπώνεις τις ακριβείς ταχ. σφραγίδες τελών 
ακριβώς από τον υπολογιστή και μπορείς να δημιουργήσεις και 
φακέλους υψηλής ποιότητας εκτύπωσης. Η υπηρεσία ClickStamp 
Internet Postage είναι δωρεάν συντήρησης και εύκολη στη χρήση με 
μια σύνδεση ιντερνετ.  
 

   Η Stamps.com είναι μια γρήγορος, εύκολος και 
βολικός τρόπος να διαχειριστεί κανείς όλες του 
τις ανάγκες σε σφραγίσεις ταχ. τελών. Μπορείς 

να τυπώσεις τις σφραγίσεις των ταχ. τελών και τις 
ταχυδρομικές ετικέτες ή να στείλεις Ταχυδρομείο Προτεραιότητας 
δέματα και επιστολές ακριβώς από τον υπολογιστή του ο χρήστης - 
24 ώρες την μέρα, 7 μέρες την βδομάδα.  
 
Σημείωση: Η Ταχυδρομική Υπηρεσία δεν υποστηρίζει οποιαδήποτε 
εταιρία ή προϊόν που δεν προσφέρεται από την Ταχυδρομική 
Υπηρεσία συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων στην 
ιστοσελίδα του.  
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26. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ   
Είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα του USPS από το οποίο μπορεί 
κανείς να προμηθευτεί πολλά προϊόντα που είτε διαθέτει το 
ταχυδρομείο είτε όχι. Τα προϊόντα αυτά αγοράζονται online με τη 
μεγαλύτερη ασφάλεια και παρακολούθηση από τους Ταχυδρομικούς 
επιθεωρητές του Office of Inspector General που είναι ανεξάρτητο 
σώμα επιθεωρητών. Μπορεί κανείς να παραγγείλει βιβλία, 
γραμματόσημα, ειδικά φιλοτελικά προϊόντα, δώρα, περιοδικά κ.α. 
από το ηλεκτρονικό ταχυδρομικό κατάστημα. Επίσης μπορεί να 
παραγγείλει προμήθειες υλικών για αποστολή ταχ. αντικειμένων 
όπως ειδικές ζυγαριές κ.λ.π. 

 
 

27. ΥΠΗΡΕΣΙΑ POSTALONE 
Το PostalOne® σύστημα προσφέρει μια εναλλακτική λύση βασισμένη 
στο Web απέναντι στις υπάρχουσες χειρωνακτικές ταχυδρομικές 
διαδικασίες, με μια ηλεκτρονική σουίτα υπηρεσιών σχεδιασμένη 
αποκλειστικά για επιχειρησιακούς αποστολείς ταχυδρομείου. 
Χαρακτηρίζει ένα αυτοματοποιημένο, εκσυγχρονισμένο, εναλλακτικό 
σύστημα απέναντι στην υπάρχουσα ιδιόρρυθμη τεκμηρίωση που 
χρησιμοποιείται στη διαδικασία παραδοχής του επιχειρησιακού 
ταχυδρομείου. Tο σύστημα συνδέει τις πληροφορίες της 
ταχυδρόμησης των αντικειμένων του πελάτη ηλεκτρονικά με τις 
παραδοχές της Ταχυδρομική Υπηρεσίας, τα συστήματα επαλήθευσης 
και πληρωμών, εξαλείφοντας την περισσότερη από την 
χαρτοδουλειά. Επίσης παρέχει ένα πλούτο Online πληροφοριών που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πελάτες για να διαχειριστούν τις 
επιχειρήσεις τους πιο αποτελεσματικά. Χαρακτηριστικά και οφέλη. 
Ολοκληρωμένη, βασισμένη στο Web λύση που παρέχει: 
Απλοποιημένη παραδοχή ταχυδρομείου. Δημιουργούμενη από το 
σύστημα ηλεκτρονική τεκμηρίωση και γραμματοσήμανση 
καταστάσεων λογαριασμών. Βελτιωμένη ιχνηλάτηση των 
ταχυδρομικών εργασιών και πρόσβαση στις ταχυδρομικές 
πληροφορίες. Ικανότητα εμπλουτισμού διαχείρισης λογαριασμού. Οι 
απαιτήσεις του προγράμματος είναι απλές: Χρειάζεται πρόσβαση στο 
Ιντερνετ. Ικανότητα να στέλνει κανείς αρχεία χρησιμοποιώντας τον 
Mail.dat τύπο αρχείου. Μια αποσπώμενη ταχυδρομική συσκευή στο 
κτίριο ταχυδρομικών υπηρεσιών. Σχετικές υπηρεσίες και σύνδεσμοι 
παρατίθενται πιο κάτω.  
 
Σύστημα Διαχείρισης Μεταφορών  
Το PostalOne σύστημα Διαχείρισης Μεταφορών χαρακτηρίζει 
προοδευμένες αποστολές επιφάνειας και μεταφορών από αέρα σε 
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δρομολόγια ταχυδρομείων μέσω των πιο γρήγορων μεθόδων που 
είναι διαθέσιμοι. Το τεχνολογικό στοιχείο χαρακτηρίζεται από ένα 
σύστημα φόρτωσης και μεταφοράς που σκανάρει τις ετικέτες των 
δίσκων που εναποτίθενται τα γράμματα, συλλαμβάνει το βάρος, και 
αλληλεπιδρά με το Επιφάνειας-Αέρος Διαχειριστικό σύστημα(S-AMS)  
για αποστολές.  
Λογαριασμός Πληρωμής 
Έχεις online πρόσβαση στον λογαριασμό πληρωμής 
γραμματοσήμανσης. Ο λογαριασμός πληρωμής είναι ένα σύστημα 
πληρωμής ηλεκτρονικής γραμματοσήμανσης που εξαλείφει την 
ανάγκη να διατηρείς διαφορετικούς καταπιστευτικούς λογαριασμούς 
σε κάθε Ταχυδρομικό Γραφείο. Ένας κεντρικοποιημένος (με 
συνδέσμους) λογαριασμός πληρωμής γραμματοσήμανσης παρέχει 
ένα εναλλακτικό τρόπο παρουσίασης τσεκ και ρευστού για τη 
γραμματοσήμανση και των τελών σε πολλά Ταχυδρομικά Γραφεία. 
Παρέχει στις επιχειρήσεις αποστολείς αλληλογραφίας ένα εύκολο και 
αποτελεσματικού κόστους τρόπο ηλεκτρονικής αποταμίευσης. 
 Για περιοδικούς αποστολείς αλληλογραφίας 
Το σύστημα προγραμματισμένης εισαγωγής δεδομένων για 
περιοδικούς (Entry Schedule for Periodicals, ESP) παρακολουθεί ίχνη 
από περιοδικές ταχυδρομήσεις, παρέχοντας στους πελάτες πιο 
πλήρεις μετρήσεων και πληροφορίες πρόβλεψης.  
Ηλεκτρονικό σύστημα Επαλήθευσης (e-VS)  
Το e-VS επιτρέπει τους αποστολείς μεγάλου όγκου δεμάτων και 
ταχυδρομικών υπηρεσιών δεμάτων να τεκμηριώνουν και να 
πληρώνουν τη γραμματοσήμανση, συμπεριλαμβανομένων και 
ειδικών υπηρεσιών προμήθειας, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά 
αρχεία φορτωτικών. 
 

28. ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
Το USPS Shipping Assistant® είναι ένα προϊόν λογισμικού για PC 
που παρέχει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα τρέχοντα δεδομένα μιας 
ταχ.  αποστολής που είναι διαθέσιμα μέσω των USPS Web Tools™. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο γραφείο ή στο τμήμα διακίνησης για 
να δημιουργηθούν απλές ετικέτες διακίνησης με τις υπηρεσίες 
επιβεβαίωσης παραλαβής, επιβεβαίωσης υπογραφής ή Express Mail. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για να 
απαντηθούν ερωτήσεις σχετικά με τα τέλη διακίνησης, τα στάνταρτ 
της υπηρεσίας και το στάδιο της ταχυδρόμησης. Είναι εύκολο, είναι 
βολικό και είναι δωρεάν.  
 

29. ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ WEB ΤΟΥ USPS 
Ο πελάτης μπορεί να ολοκληρώσει την ιστοσελίδα του με τα USPS 
Web Tools™, την λειτουργία αποστολής και μεταφοράς, ή το κέντρο 
υπηρεσίας του πελάτη, χωρίς επιπρόσθετες επιβαρύνσεις. Το 
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Πρόγραμμα Εφαρμογής Αλληλεπίδρασης (APIs)107 παρέχει τις 
τιμολογήσεις, τις ετικέτες διακίνησης του USPS και πολλά 
περισσότερα καθώς κρατάει τους πελάτες του στην ιστοσελίδα του. 
Ξεκινώντας θα πρέπει:  

1. Να αποφασίσει ο πελάτης αν χρησιμοποιώντας τα USPS 
Web Εργαλεία είναι ο σωστός δρόμος για την επιχείρηση 
του. Αν δεν είναι, πρέπει να δει και τις υπηρεσίες USPS 
Shipping Assistant® και Click-N-Ship™ 

2. Αν αποφασίσει να χρησιμοποιεί τα USPS Web Tools, πρέπει 
να καθορίσει αν θα κάνει τα προγράμματα μόνος του ή θα 
διαλέξει ένα πάροχο υπηρεσίας για ολοκληρώσει τα 
εργαλεία για αυτόν. 

3. Αν κάνει τα προγράμματα μόνος του, μπορεί να βοηθηθεί 
κατεβάζοντας από το ιντερνετ τον τεχνικό οδηγό βήμα-
βήμα.  

4. Πρέπει επίσης να εκπληρώσει μια απλή διαδικασία εγγραφής  
για να αρχίσει να χρησιμοποιεί τα USPS Web Tools.  

Οι τύποι των USPS Web Tools που είναι διαθέσιμα είναι:      
(1) Πληροφορίες Διεύθυνσης APIs με το οποίο γίνεται 

σίγουρο αν οι διευθύνσεις είναι σωστές.  
(2) Πληροφορίες Παράδοσης APIs με το οποίο ελέγχονται  

οι εκτιμώμενες φορές παράδοσης που προηγούνται 
από τη ταχυδρόμηση ή με τον οποίο ελέγχεται η 
κατάσταση και το στάδιο παράδοσης του πακέτου 
μετά την ταχυδρόμηση. 

(3) Μετρητές Τιμών APIs καθορίζουν τις τιμές της 
γραμματοσήμανσης βασισμένες στο βάρος, την τάξη 
του ταχυδρομείου, και στις πληροφορίες κατάθεσης 
/προορισμού. 

 
30. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WEB LINKING  

Το U.S. Postal Service® ενθαρρύνει ποιοτικά Web sites να 
συνδεθούν με Web-Linking προγράμματα. Τα Web sites που 
διαθέτουν τα ταχυδρομικά προσόντα και εγκρίθηκαν μπορούν να 
παρέχουν συνδέσμους στο to USPS.com, ή ακόμη το USPS.com να 
παρέχει  συνδέσμους σε αυτά.  
 

31. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ePubWatch   
Ιχνηλάτηση του περιοδικού ταχυδρομείου. Το σύστημα ePublication 
Watch επιτρέπει στους Εκδότες να εγγραφούν σε μια ταχυδρομική 
υπηρεσία σχετιζόμενη με παράπονα και να ζητούν μια ηλεκτρονική 
παρακολούθηση των δημοσιεύσεων. Το σύστημα Ηλεκτρονικής 
Παρατήρησης της Δημοσίευσης (Electronic Publication Watch System 
(ePubWatch)) είναι σχεδιασμένο να επιτρέπει στους εκδότες να 
ζητούν ηλεκτρονικά την παρακολούθηση των ιχνών των 

                                    
107 Application Program Interface 
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δημοσιεύσεών τους και της καταγραφής σε ημερολόγιο των 
παρεκκλίσεων που αφορούν στην παράδοση των δημοσιεύσεων. Το 
ePubWatch θα αντικαταστήσει το χειροκίνητο σύστημα 
Παρακολούθησης Δημοσιεύσεων που χρησιμοποιείται σήμερα για την 
ιχνηλάτηση των δημοσιεύσεων από τους εκδότες και τους πελάτες. 
Το ePubWatch παρέχει σε πραγματικό χρόνο διάδραση μεταξύ των 
εκδοτών και των μονάδων παράδοσης, των μονάδων παράδοσης και 
των συντονιστών περιοχών ή ζωνών διανομής και των εκδοτών και 
του προσωπικού διοίκησης του USPS. Το σύστημα επίσης παρέχει 
λίστες, τα στάδια και την κατάσταση διακίνησης των αντικειμένων, 
δυνατότητες συνδυασμού διευθύνσεων και υποδείξεις για αποφάσεις 
εκδόσεων.  Για να πάρεις πρόσβαση στο ePublication πρέπει να 
συμπληρώσεις και να υποβάλλεις την φόρμα την ePublication Watch 
Web Access Request στο Εθνικό Κέντρο Υποστήριξης Πελατών 
(NCSC) που βρίσκεται στο Memphis, TN. 
 
Καινοτομία-Προϊόντος-Πρόταση-Αξίας-Θεμελιώδεις 
Ικανότητες της USPS. 
Στη συνέχεια παρατίθεται ο πίνακας 17 που αφορά στην καινοτομία 
προϊόντος της USPS μαζί με τα βασικά συστατικά της, προκειμένου 
να διαπιστωθούν οι σχέσεις μεταξύ τους. Οι θεμελιώδεις ικανότητες 
της Αμερικανικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας είναι το σύνολο των 
υπηρεσιών και προϊόντων που έχουν την δυνατότητα να 
προσφέρουν στους πελάτες τους και στηρίζονται κατά κύριο λόγο σε 
υποδομές software, hardware μηχανισμούς αυτοματοποίησης, κ.α. 
Στον πίνακα 17 ονοματίζονται και καταγράφονται α) αυτές οι 
ικανότητες, β) η συνεπακόλουθη πρόταση αξίας που προϋποθέτει 
καθεμιά από αυτές τις θεμελιώδεις ικανότητες και μέσω των οποίων 
(ικανοτήτων) καθίσταται ικανή η πρόταση αξίας και τέλος γ) οι 
πελάτες στόχος στους οποίους απευθύνονται οι προτάσεις αξίας, 
καθώς επίσης και οι ανάγκες τις οποίες αυτές εξυπηρετούν.  



 
 Πίνακας 18. Καινοτομία προϊόντος, USPS 

 
Electronic Postmark 
(EPM). Εφαρμόστηκε τον 

Οικονομικό, 
Δικαιοσύνης, Υγείας , 
κυβερνητικούς τομείς 
και εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς .  

Πιστοποίηση 
περιεχομένων 
ηλεκτρονικών εγγράφων 
και δεδομένων. 
Παράδοση, αποστολή και 
πιστοποίηση 
ηλεκτρονικών εγγράφων. 
Χρόνος, ακεραιότητα και 
εξαιρετική ποιότητα. 
Διαφοροποίηση με 
ψηφιοποίηση προϊόντος 
και διασφάλιση 
ακεραιότητας. 

4/2000.  Δημιουργεί ένα 
ασφαλές  ηλεκτρονικό 
γραμματόσημο  με 
αποτύπωση χρόνου και 
ημερομηνίας για τις 
ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες και παρέχει 
απόδειξη κάθε απόπειρας 
παραποίησης ή 
πλαστογραφίας. EPM έχει 
συνεργαστεί με άλλες 
πρωτοβουλίες όπως το 
PosteCS.  

 

ePayments Καταναλωτές και 
επιχειρήσεις 

Ηλεκτρονικές πληρωμές 
καταναλωτών, αποστολές 
λογαριασμών από τις 
επιχειρήσεις, 
καταναλωτές πληρώνουν 
ο ένας τον άλλον και 
δέχονται οικονομικές 
ενημερώσεις 
λογαριασμών.   

(e-BillPay) Το eBillPay 
εφαρμόστηκε τον 4/2000, 
και οι άλλες εμπλουτίσεις 
εφαρμόστηκαν τον 
9/2001. Παρέχει 
ολοκληρωμένες ePayment 
λύσεις. Από 1-5-2004, 
εμφανίζεται αυτή η 
υπηρεσία να έχει διακοπεί 
και να προτιμώνται οι 
αποστολές πληρωμών και 
λογαριασμών με Express 
Mail ή Priority Mail . 
Παράλληλα τις online 
πληρωμές παρέχει η 
συνεργαζόμενη πλέον 
επιχείρηση της CheckFree 
μέσω της WebPay 
υπηρεσίας που έχει ίδιες 
τιμές με το USPS. 
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Όλοι οι πελάτες του 
ταχυδρομείου.  

Υποβολή αλλαγής 
διεύθυνσης online μέσω 
του website USPS και με 
απευθείας σύνδεσμο. 
Αλλαγές διευθύνσεων 
των επιταγών 
ηλεκτρονικά και με 
έλεγχο ταυτότητας..   

Αλλαγή Διεύθυνσης από 
το Ιντερνετ και σχετικά 
με τι μετακινήσεις 
προϊόντα και υπηρεσίες. 
(MoversNet.com) για 
εφαρμογή Ιντερνετ και το  
(MoversGuide.com) . Το 
MoversNet εφαρμόστηκε 
το καλοκαίρι του 1996. 
Το MoversGuide.com 
εφαρμόστηκε τον  
9/2001. Την υπηρεσία 
αυτή την προσφέρει σε 
συνεργασία με το USPS 
η ιδιωτική εταιρία 
Imagitas Inc. Co.   

 
 
 
 
 
 
 



 

 
NetPost Cardstore, και 
NetPost Premium 
Cardstore  Service. 
Εφαρμόστηκε τον 
12/2000. Επιτρέπει στους 
πελάτες να στείλουν 
κάρτες μέσω ενός Web 
interface. Οι πελάτες 
μπορούν να επιλέξουν 
από ένα μενού 
υπαρχόντων καρτών από 
πολλαπλές επιχειρησιακές 
και προσωπικές 
περιπτώσεις. 

Όλοι οι πελάτες του 
ταχυδρομείου 

Εύκολα και γρήγορα 
ολοκληρωμένη 
διαδικασία αποστολής 
καρτών μέσω Web. 
Εύκολη και γρήγορη 
πληρωμή online με 
πιστωτική ή χρέωση 
λογαριασμού μέσω 
συνεργαζόμενης 
επιχείρησης CheckFree 
WebPay. 

 

Κυβερνητικοί 
Οργανισμοί 
 

Ευελιξία για το USPS και 
τους κυβερνητικούς 
οργανισμούς στις σχέσεις 
τους με τους πολίτες για  
ταυτοποιήσεις, 
εξουσιοδοτήσεις, 
συμβολαιογραφικές 
πράξεις, πληρεξούσια 
κ.λ.π. άμεσα γρήγορα 
ηλεκτρονικά 

NetPost Certified, 
εφαρμόστηκε τον 1/2001. 
Επιτρέπει ασφαλή 
ηλεκτρονική ανταλλαγή 
εγγράφων και δεδομένων. 
Το πρόγραμμα 
υποστηρίζεται από 
ψηφιακά πιστοποιητικά 
και ηλεκτρονικό 
ταχυδρομική στάμπα που 
εκδίδεται από το USPS. Η 
υπηρεσία χρησιμοποιείται 
για τους κυβερνητικούς 
οργανισμούς.  
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Πελάτες, Μικρά 
Γραφεία και Οικιακά 
Γραφεία (Small Office 
and Home Office, 
SOHO) 
 

Προσωποποιημένη και 
online μεταφορά 
αλληλογραφίας σε 
στοχευμένες ομάδες. 
Εύκολη, ασφαλής και 
χαμηλού κόστους 
μετάδοση διαφημιστικής 
αλληλογραφίας. 
Εξοικονόμηση χρόνου και 
κόστους από την 
διαδικασία εκτύπωσης,  
φακελοποίησης και 
ταξινόμησης που 
πραγματοποιείται από 
εργολάβους 
(outsourcing). 

NetPost Mailing Online, 
εφαρμόστηκε τον 9/2000. 
Επιτρέπει στους 
αποστολείς ταχυδρομείου 
να μεταδίδουν 
ηλεκτρονικά τα έγγραφά 
τους, την αλληλογραφία 
τους, τις ενημερωτικές 
επιστολές και άλλα First-
Class Mail αντικείμενα 
και  Standard-A 
ταχυδρομείο (κυρίως 
διαφημιστικό 
ταχυδρομείο), μαζί με 
ταχυδρομικές λίστες, στο 
USPS. Τα ηλεκτρονικά 
αρχεία μετά μπορούν να 
κατανέμονται με 
ασφάλεια σε εργολάβους 
εκτύπωσης που τυπώνουν 
τα έγγραφα, τα βάζουν 
μέσα σε φακέλους, ταξι-
νομούν τα ταχυδρομικά 
αντικείμενα και τα μετα-
φέρουν στα Ταχυδρομικά 
Γραφεία για επεξεργασία 
και διανομή. 

Μεγάλες έως μεσαίες 
επιχειρήσεις και SOHOs 
 

Παράδοση επειγόντων 
εγγράφων διεθνώς 
πλήρως ψηφιοποιημένων 
με ασφαλή και γρήγορο 
τρόπο. Σώζει χρόνο, 
στρες και ενοχλήσεις. 
Προσωποποίηση online 
διαδικασίας, καλύτερη 
ποιότητα από το 
παλαιότερο σύστημα, 
χαμηλότερο κόστος 
λειτουργίας. 

PosteCS, εφαρμόστηκε 
τον 5/2000. Μια υπηρεσία 
ηλεκτρονικής 
ταχυμεταφοράς, παρέχει 
ένα σύστημα ασφαλούς, 
ιδιωτικής, βασισμένης 
στο ιντερνετ παράδοσης 
εγγράφων. Το USPS έχει 
συνδεθεί με το Canada 
Post και το LaPoste της 
Γαλλίας για να παρέχει 
αυτή την υπηρεσία 
διεθνώς. 
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Όλοι οι πελάτες του 
Ταχυδρομείου. 
 

Εύκολος και γρήγορος 
τρόπος αγοράς 
ταχυδρομικών προϊόντων 
από το ηλεκτρονικό 
κατάστημα (site) του 
USPS. Οι πληρωμές και 
οι παραδόσεις γίνονται 
από τον ταχυδρόμο και οι 
χρεώσεις επίσης online.  

Postal Store, 
αντικατέστησε την 
υπηρεσία Γραμματόσημα  
Online τον 11/2000. Το 
Ταχυδρομικό Κατάστημα, 
επισήμως Γραμματόσημα 
Online, επιτρέπει τους 
πελάτες του ταχυδρομείου 
να αγοράζουν 
γραμματόσημα, 
φιλοτελικά προϊόντα, 
τηλεφωνικές κάρτες και 
άλλα προϊόντα του USPS 
μέσω του Internet. 

Επιχειρήσεις που 
διαθέτουν υποδομή η/υ 

Καθολική διαφήμιση 
μέσω ενός site με χιλιάδες 
προσπελάσεις την ημέρα. 
Για την περίπτωση που 
κάποιος έχει σύνδεσμο το 
USPS.com στην 
ιστοσελίδα του 
δημιουργεί άμεσα 
ενδιαφέρον του σερφερ 
του και προσδοκία 
(κόστος ευκαιρίας). 

WebLinking η σύνδεση 
της ιστοσελίδας του 
πελάτη με το USPS.com ή 
σύνδεσμος του USPS.com 
με την ιστοσελίδα του 
πελάτη. 

Εκδοτικοί οίκοι 
περιοδικού τύπου 

Επιβεβαίωση παράδοσης 
τύπου και 
παρακολούθηση σε 
πραγματικό χρόνο όλων 
των φάσεων διακίνησης 
και διανομής τύπου 
ηλεκτρονικά.  

ePubWatch ειδική 
υπηρεσία ιχνηλάτησης 
και όχι μόνον για τους 
εκδότες περιοδικού 
τύπου.  

Όλοι οι πολίτες Άμεση και online 
συμπλήρωση των 
απαραίτητων φορμών για 
διάφορα θέματα, που 
αλλιώς απαιτούνται 
ταλαιπωρία, χρόνος, 
ουρές κ.λ.π. 

Σύνδεσμος στο 
Firstgov.gov για 
πληροφορίες σχετικές με 
κοινωνική ασφάλιση, 
σχέσεις κράτους πολίτη, 
υπηρεσία μετανάστευσης, 
το κοινό.  
Συμπλήρωση online της 
φόρμας για διαβατήρια.    

Πηγή:ίδιος 

 
 



8.2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
 Σ
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  Το USPS παρουσιάζει μια 
εξαιρετική υποδομή και 
ένα συνεχή πειραματισμό 
στην υιοθέτηση νέων 
τεχνολογιών. Η πρώτη 
πλήρως αυτοματοποιη-
μένη διαδικασία ταξινόμη-
σης έγινε με τη μηχανή 
(AFSM 100) για περιοδικά 
και ογκώδεις φακέλους 
στη Βαλτιμόρη το 1999. 
Το AFSM 100 έχει ένα 
βίντεο κωδικοποιητή για 
να διαβάζει διευθύνσεις 
που δεν μπορεί ο 
υπολογιστής να αποκρυπ-
τογραφήσει και στέλνει μια 

εικόνα του αντικειμένου σε ένα χειριστή μετατροπέα δεδομένων σε 
ένα RBCS site. Η ανάπτυξη του πρώτου AFSM 100 άρχισε τον 
Απρίλιο 2000 και τελείωσε τον Απρίλιο 2002 με 534 συστήματα 
εγκατεστημένα σε 229 κτίρια διαλογής σε όλος το κράτος. Κάθε 
AFSM μπορεί να διαχειριστεί 300,000 δίσκους διαλογής γραμμάτων 
τη μέρα – σχεδόν τρεις φορές περισσότερο από τον εξοπλισμό που 
αντικατέστησε. Το 2000 και 2001, 100 ρομποτικά συστήματα 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container) εγκαταστάθηκαν για 
να φορτώνουν και να ταξινομούν αυτόματα δίσκους γραμμάτων σε 
εμπορευματοκιβώτια ή παλέτες μεταφοράς. Το 2002 η Ταχυδρομική 
υπηρεσία ξεκίνησε την ανάπτυξη του ευρέως  πεδίου επισκόπησης με 
κάμερα για να αντικαταστήσει την ευρείας περιοχής γραμμωτού 
κώδικα ανάγνωση στους ταξινομητές παράδοσης γραμμωτού κώδικα. 
Η κάμερα μπορεί να διαβάζει «ηλεκτρονική γραμματοσήμανση» και 
να αναγνωρίζει γραμμωτούς κώδικες για ταχυδρομείο επιβεβαίωσης, 
ώστε να γίνουν εφικτές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας τέτοιες όπως 
ιχνηλάτηση ενός αντικειμένου από την εισαγωγή στην παράδοση. 
Στις Λιανικές Πωλήσεις, η Ταχυδρομική Υπηρεσία επιτάχυνε την 
εγκατάσταση αυτόματου εξοπλισμού στα ισόγεια των Ταχ. 
Καταστημάτων για να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πελάτες.  Στα 
1990 η ραχοκοκαλιά αυτής της προσπάθειας ήταν το ολοκληρωμένο 
τερματικό λιανικής (IRT integrate retail terminal), ένας υπολογιστής 
που ολοκληρώνεται με μια ηλεκτρονική ζυγαριά και παρέχει 
πληροφορίες στους πελάτες για τις συναλλαγές και απλοποιεί την 
ταχυδρομική λογιστική συγκεντρώνοντας τα δεδομένα. Αποτυπώσεις 
επικύρωσης γραμματοσημάνσεων τελών έχουν ενσωματωθεί στο IRT 
για να παράγουν αυτοκόλλητες ετικέτες γραμματοσήμανσης με 
γραμμωτό κώδικα για επεξεργασία.  Το 1998, η Ταχυδρομική 

χήμα 32. Διοίκηση υποδομής USPS 

Πηγή: Προσαρμοσμένο από A.Osterwalder, 2002 
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Υπηρεσία άρχισε την προώθηση του συστήματος Σημείο 
Εξυπηρέτησης (POS, Point of Service,  ONE).  Τελικά 60,000 
τερματικά λιανικής θα εγκατασταθούν σε 20.000 κτίρια. Παρέχοντας 
την τελευταία λέξη της τεχνολογίας υπολογιστών και συνδέοντας τις 
μονάδες λιανικής με τηλεφωνικές γραμμές και δορυφορικές 
συνδέσεις , το POS ONE παρέχει στους διευθυντές πληροφορίες 
πραγματικού χρόνου και στους πελάτες με ταχύτερη και πιο 
αποδοτική εξυπηρέτηση. Το Μάρτιο του 1998 η Ταχυδρομική 
Υπηρεσία ενέκρινε τη χρήση του «PC postage». Αυτό το προϊόν 
αναπτύχθηκε και διανεμήθηκε από εγκεκριμένες επιχειρήσεις από το 
USPS  ώστε να μπορούν να τυπώνουν οι πελάτες απευθείας στους 
φακέλους ή ετικέτες διευθύνσεων. Το PC postage δίνει στους 
πελάτες πρόσβαση 24 ώρες τη μέρα, 7 μέρες τη βδομάδα, έχοντας 
την ευκολία να γίνεται από το σπίτι τους και από το Γραφείο. Το 
Μάρτιο του 1999 η Ταχυδρομική Υπηρεσία εισήγαγε την Επιβεβαίωση 
Παράδοσης για να αποδίδει, τη μέρα, το χρόνο και τον ταχυδρομικό 
κώδικα παράδοσης του Ταχυδρομείου Προτεραιότητας και των 
δεμάτων. Οι πελάτες καλούν ένα ατελή αριθμό ή επισκέπτονται την 
ιστοσελίδα της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας για πληροφορίες. 
Περισσότεροι από 300.000 σκάνερ χειρός έχουν αναπτυχθεί στους 
διανομείς επιστολών για την υποστήριξη της Επιβεβαίωσης 
Παράδοσης. Το 2001, η Ταχυδρομική Υπηρεσία εισήγαγε την 
Επιβεβαίωση Υπογραφής, επιτρέποντας στους πελάτες να ζητάν ένα 
αντίγραφο της υπογραφής του ατόμου που δέχθηκε το ταχυδρομικό 
αντικείμενο. Το 2002 η Ταχυδρομική υπηρεσία επισήμως εισήγαγε 
την υπηρεσία Επιβεβαίωσης για να παρέχει πληροφορίες ιχνηλάτησης 
στις συμμετέχουσες μηχανές  επιστολών και ταχυδρομικών δίσκων 
γραμμάτων. Οι μηχανές προετοιμασίας ταχυδρομείου εκτυπώνουν 
ένα γραμμωτό κώδικα ταυτότητας, γνωστό σαν PLANET κωδικό πάνω 
στα ταχυδρομικά αντικείμενα. Αυτοματοποιημένος εξοπλισμός 
διαβάζει το γραμμωτό κώδικα και καθιστά τις πληροφορίες 
διαθέσιμες στον αποστολέα μέσω του Ιντερνετ στο χρόνο, τον τόπο 
και τον χειρισμό που διαχειρίζεται η αλληλογραφία.  
Ένα άλλο βασικό στοιχείο της διοίκησης υποδομής της USPS είναι η 
απόδοση μεγάλων κομματιών των Ταχυδρομικών δραστηριοτήτων 
και  παραγωγής σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Έτσι βλέπουμε τις 
υπηρεσίες πληρωμής π.χ. να τις προσφέρουν CheckFree 
Corporation με την υπηρεσία WebPay. Την online αγορά 
γραμματοσημάνσεων και τις υπηρεσίες επιβεβαιωμένης παράδοσης 
να την προσφέρουν και οι eBay, endicia, clickstamp online της 
Pitney Bowes και stamps.com. Την υπηρεσία αλλαγής διεύθυνσης 
την προσφέρει η Imagitas Inc. Co., ενώ τις υπηρεσίες 
Διαφημιστικού Ταχυδρομείου και τις επακόλουθες υπηρεσίες υψηλής 
προστιθέμενης αξίας τις προσφέρουν οι DirectMailQuotes.com, 
infoUSA.com, DataDialogMarketing.com. Την υπηρεσία 
ταχυμεταφορών την προσφέρει στην ουσία η συνεργαζόμενη FedEX 



και την PosteCS την προσφέρουν σε συνεργασία με τη Γαλλική 
Ταχυδρομική υπηρεσία LaPoste και τα Καναδικά Ταχυδρομεία 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η εκτέλεση της διεθνώς. Τις συνδρομές 
για περιοδικά τις παρέχει σε συνεργασία με τη Magazine Mall Inc. 
Τέλος από την NetPost mailing online τη διαδικασία ταξινόμησης, 
προώθησης στα ταχυδρομικά κέντρα διαλογής την κάνουν 
εργολάβοι. Για τον καθορισμό της διαδικασίας δημιουργίας αξίας 
χρησιμοποιείται το μοντέλο Porter108 αλλά περιγράφονται με την 
βοήθεια της επέκτασης της αλυσίδας αξίας με την αξία αγοράς και 
αξία δικτύου109  και του SCM για ενδιάμεσες και μεσιτικές 
δραστηριότητες.  

 

Σχήμα 33. Αλυσίδα Αξίας USPS 

 
 Πηγή: Προσαρμοσμένο από A.Osterwalder, 2002 

 
 
 
 
 
 

                                    
108 Porter, M. E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan 
Press Ltd, Hong Kong 
109 “An e-Business Model Ontology for Modeling e-Business”, A.Osterwalder, Yves 
Pigneur, 15th Bled Electronic Commerce Conference, Bled Slovenia, June 17-
19,2002 
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8.2.1. ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Η κλασική διαδικασία πραγματοποίησης των ταχυδρομικών 
δραστηριοτήτων παραμένει η ίδια με αυτή που αναφέρθηκε στην 
ενότητα που αφορούσε τα Γερμανικά Ταχυδρομεία. Προκειμένου για 
τις δραστηριότητες και διαδικασίες που προκαλούν εισόδημα και 
προσφέρουν αξία εξετάζουμε και στη USPS τις νέες δραστηριότητες 
που στηρίζονται στη νέα τεχνολογία ICT. Η αναγνώριση των 
απαραίτητων δραστηριοτήτων και διαδικασιών που υφίστανται έχουν 
ως εξής. Τα εισερχόμενα είναι ψηφιακά γράμματα ή ευχετήριες 
κάρτες που μεταδίδονται από το PC του πελάτη, φυσικά γράμματα , 
δέματα που όμως γραμματοσημαίνονται ηλεκτρονικά, ή 
αποτυπώνονται ετικέτες με γραμμωτό κώδικα, ή ηλεκτρονικές 
αποστολές επιταγών, ή παραγγελίες βιβλίων, μικρών δώρων, 
συνδρομών περιοδικών, ηλεκτρονικών φορμών κυβερνητικών 
εγγράφων (διαβατήρια, κοινωνική ασφάλιση κ.λ.π.). Οι βασικές 
λειτουργίες που επιτελούνται από το USPS είναι η ταξινόμηση και  
επεξεργασία των αντικειμένων αυτών με ηλεκτρονικό τρόπο tracking 
and reporting, Postalone κ.λ.π. και η κατάλληλη προώθησή τους 
προς τη διανομή. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία διανομής 
(εξόδου) τους στον παραλήπτη και η δυνατότητα επαλήθευσης της 
παραλαβής με την υπηρεσία Επαλήθευσης confirm delivery και την 
υπηρεσία επαλήθευσης της υπογραφής. Η διακίνηση και παράδοση 
μπορεί να θεωρηθεί σαν μέρος της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας 
του USPS. Μια επίσης σημαντική θεμελιώδης δραστηριότητα είναι το 
μάρκετινγκ και οι πωλήσεις. Εδώ το βασικό κανάλι πωλήσεων είναι 
το USPS.com site, το Postal Store ηλεκτρονικό κατάστημα, οι πολλοί 
συνεργάτες που δραστηριοποιούνται στις πωλήσεις ηλεκτρονικών 
γραμματοσημάνσεων, ταμιευτηριακών, πιστωτικών και χρεωστικών 
καρτών. Επίσης κλασικές δραστηριότητες του direct mail 
(διαφημιστικού ταχυδρομείου) προσφέρονται από συνεργάτες. Υλικό 
και CDs με φυλλάδια και οι αμέτρητες βοηθητικές προσφορές από το 
site για απλούστευση των αποστολών κ.α., συμπληρώνουν το 
μάρκετινγκ προϊόντος. Τέλος, οι υπηρεσίες μετά την πώληση που 
προσφέρονται και αφορούν στην ικανοποίηση του πελάτη είναι η 
δυνατότητα ιχνηλάτησης, εντοπισμού του σταδίου που βρίσκεται το 
ταχ. αντικείμενο, η δυνατότητες επαλήθευσης παράδοσης, και η 
συγκέντρωση ιδεών καινοτομίας και παραπόνων από τον κάθε 
πελάτη. Βεβαίως δεν πρέπει να παραληφθεί η σημαντική παροχή 
υπηρεσίας και αίσθησης ασφάλειας από την Υπηρεσία Ταχυδρομικών 
Επιθεωρητών. Εκτός αυτών παρέχονται και υπηρεσίες αλλαγής 
διεύθυνσης online, εγκατάσταση και συντήρηση λογισμικού στα 
δίκτυα και PC των πελατών. Μια δευτερεύουσα υποστηρικτική 
δραστηριότητα που πρέπει να αναφέρουμε είναι η ανάπτυξη 
τεχνολογίας και συντήρησης των εργαλείων λογισμικού τόσο για τις 
διαδικασίες ιχνηλάτησης, ταξινόμησης όσο και σύνδεσης στο ιντερνετ 
και στην ιστοσελίδα του USPS.com αλλά και σύνδεσης αυτού σε 



άλλες σελίδες.  Σχηματικά η διοίκηση υποδομής με την πορεία 
σχηματοποίησης δραστηριοτήτων φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 
 
Σχήμα 34. Σχηματοποίηση δραστηριότητας, USPS 

Δυνατότητα ηλεκτρονικής 
γραμματοσήμανσης,  
αυτόματη χρέωση με 
CheckFree Corp., 
αποστολή καρτών-
εγγράφων-χρημάτων, 

 
 
 

Πηγή: Προσαρμοσμένο από A.Osterwalder, 2002 

 
8.2.2. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

Για να δημιουργήσουν αξία, η USPS διαθέτει πόρους τόσο υποδομής 
όσο και οικονομικούς και ανθρώπινους. Οι εγκαταστάσεις, κτίρια και 
μηχανήματα, είναι τελευταίας τεχνολογίας, (γραμμωτός κώδικας, 
Postalone, EPM, USPS.com, κλπ). Οι ανθρώπινοι πόροι 707,485 
υπάλληλοι, που προσφέρουν μέσω του Postal Service ιντρανετ 
αναρίθμητες ιδέες συμπληρώνονται από τη δυνατότητα να καταθέτει 
ιδέες και ο κάθε πελάτης μέσω του USPS.com. Επίσης το USPS 
διαθέτει ένα στόλο 212.000 περίπου αυτοκινήτων και ένα δίκτυο 
37.000 καταστημάτων σταθμών και περίπου 60.000 ταχυδρομικών 
πρακτορείων σε σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και ATMs. Είναι 
σημαντικό όμως να αναφερθεί ότι σημαντικά κομμάτια παραγωγής 
δίνονται σε εξωτερικούς συνεργάτες. Το διαφημιστικό ταχυδρομείο 
εκμεταλλεύεται από συνεργάτες επίσης. Οι διαδικασίες αυτόματων 
πληρωμών, πιστωτικών καρτών κ.λ.π. έπαψαν να ασκούνται από τη 
USPS και ασκούνται από ξένο συνεργάτη. Οι σύνδεσμοι με τους 
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συνεργάτες είναι σημαντικός παράγοντας καλής λειτουργίας και 
φήμης πέρα από τον ζητούμενο συντονισμό και αποτελεσματικότητα. 
Το USPS κατέχει πολύτιμη πνευματική ιδιοκτησία που περιλαμβάνει 
εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας, δικαιώματα αντιγραφής, 
επαγγελματικά μυστικά και άλλες αποκλειστικές πληροφορίες. 
Δημιουργεί καθημερινά πνευματική ιδιοκτησία στον αγώνα 
ανάπτυξης και βελτίωσης των συστημάτων, των προϊόντων και των 
λειτουργιών του. Στο παρακάτω πίνακα φαίνεται και κατάσταση 
ιδιοκτησιών του USPS. 
Πίνακας 19. Απογραφή Περιουσιακών Στοιχείων, USPS 

 
 Πηγή: USPS, 2004 annual report 

 
8.2.3. ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  

Το USPS εστιάζεται στις θεμελιώδεις ικανότητες του που είναι η 
αποτελεσματική διανομή και παράδοση ταχ. αντικειμένων. Έτσι έχει 
αναπτύξει ένα σημαντικό δίκτυο συνεργατών για όλες τις άλλες 
υπηρεσίες. Οι συνεργασίες αυτές δεν είναι διαφανείς στο χρήστη. 
Γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι πρόκειται για διαφορετικές 
επιχειρήσεις, ανεξάρτητες από το USPS. Η ανάγκη συντονισμού και 
μείωσης κόστους σε αυτές τις συνεργασίες έχουν επιτευχθεί μερικώς 
με την ICT η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους συνεργάτες π.χ. να 
εκτυπώνουν ηλεκτρονικά σήμαντρα, ετικέτες, γραμμωτό κώδικα 
κ.λ.π. Οι πιο βασικοί συνεργάτες   είναι: Στις υπηρεσίες πληρωμής 
CheckFree Corporation με την υπηρεσία WebPay. Στην online 
αγορά γραμματοσημάνσεων και στις υπηρεσίες επιβεβαιωμένης 
παράδοσης οι eBay, endicia, clickstamp online της Pitney 
Bowes και stamps.com. Στην υπηρεσία αλλαγής διεύθυνσης 
MoversNet.com η Imagitas Inc. Co., ενώ στις υπηρεσίες 
Διαφημιστικού Ταχυδρομείου και στις επακόλουθες υπηρεσίες 
υψηλής προστιθέμενης αξίας οι DirectMailQuotes.com, 
infoUSA.com, DataDialogMarketing.com. Στην υπηρεσία 
ταχυμεταφορών η FedEX και στην PosteCS η LaPoste και τα 
Καναδικά Ταχυδρομεία. Στις συνδρομές για περιοδικά η 
Magazine Mall Inc. Τέλος από την NetPost mailing online τη 
διαδικασία ταξινόμησης, προώθησης στα ταχυδρομικά κέντρα 
διαλογής την κάνουν εργολάβοι. Κατά τη διάρκεια του 2003, η 
διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας παρείχε ουσιαστική υποστήριξη για 
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το στρατηγικό πρόγραμμα της Ταχυδρομικής υπηρεσίας και επέκτεινε 
τους στόχους για την ελάττωση κόστους με το SCM και τη 
δημιουργία οφέλους εσόδων με περισσότερο από 269 εκ. $. Το 
πρόγραμμα Mail Transport Equipment Service Center (MTESC) 
παρέχει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο για την επεξεργασία και επισκευή 
των MTE της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας. Πέντε προμηθευτές 
λειτουργούν 22 MTESC συμβαλλόμενες ιστοσελίδες.  
 

8.3. ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

Σχήμα 35. Σχέση με τον πελάτη, USPS 

 Πηγή: Προσαρμοσμένο από A.Osterwalder, 2002 

To USPS μέσω του site και της ICT προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει 
τις σχέσεις του με τους πελάτες. Για το λόγο αυτό ανέπτυξε την 
Corporate Customer Contact υπηρεσία με την οποία επιτυγχάνεται 
πρόσβαση στις υπηρεσίες και προϊόντα του USPS μέσω του website 
(contact us), τηλεφωνικού κέντρου ή e-mail. Με την υπηρεσία αυτή 
βελτιώνεται η υπηρεσία προς τον πελάτη και η λειτουργική απόδοση, 
μειώνονται τα γενικά τηλεφωνήματα πληροφοριών στα Ταχυδρομικά 
Γραφεία και αυξάνεται το εισόδημα μέσω της εγκατάστασης μιας 
αποτελεσματικής εθνικής υποδομής χειρισμού κλήσεων. Σημαντικό 
ρόλο στις σχέσεις των πελατών παίζει και ο πόλεμος εναντίον της 
ηλεκτρονικής απάτης από την Υπηρεσία Ταχυδρομικής Επιθεώρησης. 
Ο κύριος βέβαια στόχος παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας σε κάθε 
πολίτη των ΗΠΑ με το σύνθημα «Κάθε Αμερικάνος – χωρίς να έχει 
σχέση το ποιος, και το πού- μπορεί να υπολογίζει στην ίδια μεγάλη 
υπηρεσία»110 αποτελεί το θεμέλιο των σχέσεων με τους πελάτες. 
Είναι προσωπικό. Είναι έμπιστο. Είναι αυτό που χρειάζεται ο πελάτης, 
όταν το χρειάζεται και όπως το χρειάζεται. Αν θέλει ο πελάτης να 
φθάσει σε εκατομμύρια αποδέκτες με τη μία ή έναν από 
εκατομμύρια,  τότε τίποτε δεν μπορεί να το κάνει καλύτερα εκτός 
από το Ταχυδρομείο. 
 

8.3.1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ) 
Στον τομέα αυτό δεν φαίνεται κάποια στρατηγική συγκέντρωσης και 
αξιοποίησης των πληροφοριών των πελατών. Στην κατεύθυνση αυτή 
σημαντικό ρόλο παίζει η νομοθεσία των Η.Π.Α. που είναι αρκετά 
                                    
110 Annual Report 2004, USPS. http://www.usps.com/ 
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αυστηρή. Ακόμη και στην Electronic Postmark όπου μεταδίδονται 
ηλεκτρονικά τα έγγραφα των πελατών με δυνατότητα πιστοποίησης, 
πέραν αυτού δεν γίνεται καμία άλλη χρήση. Τις ανάγκες 
εξυπηρέτησης διαφημιστικού ταχυδρομείου σε στοχευμένες ομάδες 
πελατών τις παρέχουν ουσιαστικά μέσω του USPS άλλες εταιρίες 
συνεργάτες και έτσι η συγκέντρωση αξιοποιήσιμων στοιχείων δεν 
αφορά το USPS. Ιστορικό συναλλαγών συγκεντρώνει η CheckFree 
Co. Τις αλλαγές διεύθυνσης η MoversNet.com κ.λ.π. Το USPS 
διατηρεί λειτουργικές πληροφορίες, όπως στάδιο, παράδοσης-
διακίνησης ταχ. αντικειμένου, e-VS πληροφορίες τεκμηρίωσης, 
εγγραφής ePubWatch συνδρομητών περιοδικού τύπου, πληρ. 
Γραμμωτού κώδικα κ.α. 
 

8.3.2. ΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  
Αυτό το στοιχείο αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο το USPS 
«πηγαίνει στην αγορά» και πως στην πράξη «φθάνει» στον πελάτη. 
Ο τρόπος που πετυχαίνεται αυτό είναι με: 
1. Στρατηγική Καναλιού 
Η στρατηγική που ακολουθεί το USPS είναι μια «Bricks & click and 
mortar», στρατηγική, διατηρεί τα παραδοσιακά κανάλια κατάθεση –
διαχείριση - αποστολή και παράδοση των ταχ. αντικειμένων αλλά 
κυρίως εστιάζεται στην χρήση καναλιού μέσω του ιντερνετ.  
2. Κανάλια ιντερνετ 
Websites του USPS.com., για τη διαδικασία αποστολής επιστολών, 
εγγράφων, καρτών ηλεκτρονικά και αποστολή τους σε εργολάβους 
εκτύπωσης.  
Σύνδεσμος του USPS.com σε άλλα site. «Συνεργαζόμενα τρίτα 
μέρη» για πληρωμές, αγορά γραμματοσημάνσεων κ.λ.π. 
Σύνδεσμος συνεργατών στο site του USPS.com. 
Postal Store Websites για online αγορές ταχυδρομικών προϊόντων 
και προμηθειών και μη (π.χ. επιχειρηματικών δώρων, φιλοτελικά, 
ζυγαριές, συνδρομές εφημερίδων – περιοδικών κ.λ.π.) 
Website των χρηστών ενισχυμένο από software κατεβασμένο από το 
USPS για διακίνηση ευχετήριων e-καρτών. 
3. Κανάλια Πωλήσεων  
Τα Ταχυδρομικά Γραφεία και τα Ταχ. Πρακτορεία, οι Ταχ. σταθμοί, 
ΑΤΜs και Αυτοματοποιημένα Ταχυδρομικά Κέντρα (APCs). 
Εγκατάσταση ειδικών μηχανών (postal meter) στον ίδιο τον χώρο 
του πελάτη για εκτέλεση εκτύπωσης ετικετών γραμματοσήμανσης 
τελών.  
 

8.3.3. ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ  
Υπάρχει μεγάλη βαρύτητα στα θέματα που αφορούν  στην 
ηλεκτρονική απάτη. Μια ανεξάρτητη υπηρεσία , η Υπηρεσία  
Ταχυδρομικής Επιθεώρησης με δικά της μέσα ασχολείται 
αποκλειστικά με την καταπολέμηση της ηλεκτρονικής εξαπάτησης με 
σημαντικά αποτελέσματα.  Με τις υπηρεσίες ιχνηλάτησης, 



ηλεκτρονικού χρονολογικού σήμαντρου επιχειρεί η USPS να καταστεί 
η υπηρεσία εχεμύθειας και εμπιστοσύνης των πελατών. Με τη 
δυνατότητα των online υποβολών αιτήσεων χορήγησης διαβατηρίων 
και ενημερώσεων σχέσης κράτους πολίτη καταδεικνύονται σαν 
έμπιστη επιχείρηση του κράτους απέναντι στον πολίτη. Η 
συντονισμένη εργασία με τους συνεργάτες είναι ένα άλλο κριτήριο 
εμπιστοσύνης. Η αναφορά σε θέματα προσλήψεων προς το κοινό, η 
ένδειξη ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή και κατάθεση ιδεών του 
καθώς και μια ευαισθησία σε περιβαλλοντικά ζητήματα στιγματίζουν 
το ενδιαφέρον του USPS για την ζήτηση πίστης και εμπιστοσύνης 
παντοιοτρόπως από τους πελάτες. 
 

8.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
8.4.1. ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 

Αυτό το στοιχείο μετράει την ικανότητα της επιχείρησης να 
μεταφράσει την αξία που προσφέρει στους πελάτες της σε χρήματα.  
Έτσι τα έσοδα για τo USPS προκύπτουν ως εξής: 
Για κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο που διαβιβάζεται υπάρχουν τέλη. 
Τα τέλη και οι τιμές για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες υπόκεινται σε μια 
διαδικασία κανονιστικής αναθεώρησης που ελέγχεται από την 
ανεξάρτητη Ταχυδρομική Επιτροπή Τιμών (PRC). Στον παρακάτω 
πίνακα φαίνεται το μίγμα εσόδων. 
Πίνακας 20. Ροές Εσόδων (εκ. $) 

 
Η συμβολή της ICT δεν φαίνεται καθαρά παρά μονάχα σαν αύξηση 
του ρεύματος κίνησης των ταχ. αντικειμένων.  
Σημαντικό στοιχείο είναι η εξοικονόμηση πόρων και η συρρίκνωση 
κόστους από την ICT. Στο σχήμα 35 φαίνεται η ετήσια εξοικονόμηση 
από το σχέδιο μεταμόρφωσης του USPS. 
Η ελάττωση κόστους το 2004 έφθασε 1,5 δις $. Σημαντικός 
παράγοντας σε αυτή τη μείωση κόστους όμως θεωρείται ο θετικός 
συντελεστής παραγωγικότητας όπως φαίνεται και στο σχήμα 36.  
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Σχήμα 36. Σχέδιο Μετ/σμού USPS.      Σχήμα 37. Ολικός συντελεστής 
                                                                                                παραγωγικότητας     

 

 
 

 Πηγή: USPS, 2004 annual report 

 
8.4.2. ΔΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Αυτό το στοιχείο μετράει όλα τα κόστη που επιφέρει στην επιχείρηση 
η ανάγκη να δημιουργήσει αξία για να την παραδώσει στους πελάτες 
της. Στον πίνακα 20 φαίνεται η κατανομή των εξόδων του USPS. 
Πίνακας 21. Κατανομή εξόδων, USPS 

 
 

 Πηγή: USPS, 2004 annual report 
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Από την εξέλιξη των εξόδων φαίνεται πως οι μεταφορές μειώνονται 
ενώ οι αποζημιώσεις και η ασφαλιστική κάλυψη αυξάνουν. Η 
κοστολόγηση του USPS.com είναι στην κατηγορία «άλλα», δεν είναι 
όμως σαφές το ακριβές κόστος. Νέες έρευνες όμως της comScore111 
δείχνουν ότι κατάλογοι και διαφημιστικό ταχυδρομείο μπορούν να 
φέρουν περισσότερους πελάτες στο site και να αυξήσουν το χρόνο 
και το χρήμα που ξοδεύεται σε αυτό.  
 

8.4.3. ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΕΡΔΟΥΣ 
Το στοιχείο αυτό μετράει το αποτέλεσμα της διαφοράς από το 
μοντέλο εσόδων και τη δομή κόστους. Για το λόγο αυτό μπορεί να 
θεωρηθεί σαν το κρίσιμο σημείο και σαν την έκφραση της όλης 
οντολογίας του e-business μοντέλου. Από την εξέλιξη του καθαρού 
κέρδους από το 2002 όπου υπήρξαν ζημίες, φαίνεται, να υπάρχει μια 
ανάκαμψη το 2003 και το 2004 να εμφανίζονται κέρδη 3,065 εκ. $. 
Ο συνδυασμός της μείωσης κόστους από την βελτίωση της υποδομής 
και της μεγιστοποίησης εσόδων από τις βελτιώσεις στις σχέσεις 
πελατών από το Μεταμορφωτικό Σχέδιο προκάλεσε αυτά τα θετικά 
αποτελέσματα. Η σχετική πρόβλεψη με την ολοκλήρωση του σχεδίου 
για το 2006 είναι μείωση κόστους κατά 5,0 δισ. $. Από τον πίνακα 
εσόδων φαίνεται ότι οι άλλες υπηρεσίες εκτός από τις κλασικές έχουν 
μια δυναμική αναπτυξιακή.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
111 http://www.comscore.com/ ΤΗΕ comScore Media Metrix, the audience 
measurement division of comScore Networks, is the preferred source of Internet 
audience measurement for advertising agencies, publishers, marketers and 
financial analysts 



Πίνακας 22. Λειτουργικά Στατιστικά κατά κατηγορία ταχυδρομείου, USPS  

 
 
 
συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα 
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 Πηγή: USPS, 2004 annual report 
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9. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ112

Τα ΕΛ.ΤΑ. αποτελούν ένα όμιλο που αποτελείται από τις 
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ, το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕK ΕΛΤΑ ΑΕ) και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο-ΕΛΤΑ 
ΑΕΔΑΚ, που είναι θυγατρικές. Ο ΕΛΤΑ παρέχει με υψηλή Ποιότητα, 
Ταχύτητα και Αξιοπιστία: 

 Καθολικές Ταχυδρομικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Γενικού 
Οικονομικού Ενδιαφέροντος, σε προσιτές τιμές 

 Ολοκληρωμένες - Εξειδικευμένες λύσεις, προστιθέμενης αξίας, για 
την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών. 

 Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες καθώς και Προϊόντα - Υπηρεσίες 
λιανικής, αξιοποιώντας το εκτεταμένο ταχυδρομικό δίκτυο και τις 
δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. 

Αύξηση κερδών κατά 19,68% σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο, 
παρουσίασε το 2002 ο ΕΛ.ΤΑ., συνεχίζοντας για τέταρτη συνεχή 
χρονιά την κερδοφόρο πορεία που ξεκίνησε το 1999. Το γεγονός 
αυτό δημιουργεί ευοίωνες προοπτικές για το μέλλον του Οργανισμού 
που φιλοδοξεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
ανάπτυξη της Ταχυδρομικής Αγοράς στην ευρύτερη περιοχή των 
Βαλκανίων και των χωρών της Νοτίου Ευρώπης. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τον Οικονομικό Απολογισμό ΄Έτους 2002 που ενέκρινε 
πρόσφατα το Δ.Σ. του Οργανισμού τα καθαρά (προ φόρων) κέρδη 
του Οργανισμού ανήλθαν σε 19,1 εκατ. € έναντι 15,5 εκατ. € το 
2001.  
Αναλυτικότερα: 

• Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στις 31.12.2002 σε 430,1 εκατ. € 
και είναι αυξημένος κατά 13,09% από τον αντίστοιχο του 
2001. 

• Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 59,2 εκατ. €, παρουσιάζοντας 
αύξηση 36,29% έναντι της χρήσης του 2001. Το ποσοστό 
μικτού κέρδους ανήλθε σε 13.77% έναντι 11,43% το 2001. 

• Τα κέρδη προ τόκων αποσβέσεων και φόρων ανήλθαν στις 
31.12.2002 σε 33,8 εκατ. € και είναι αυξημένος κατά 24% από 
τα αντίστοιχα του 2001. 

• Τα καθαρά κέρδη για τη χρήση 2002 ανήλθαν σε 19,1 εκατ. € 
έναντι 15,5 εκατ. € τη χρήση 2001 παρουσιάζοντας αύξηση 
23,04%. Το ποσοστό καθαρού κέρδους ανήλθε σε 4,44% 
έναντι 4,08% το 2001. 

• Η κίνηση των ταχυδρομικών αντικειμένων το 2002 ανήλθε σε 
653 εκατομμύρια αντικείμενα. 

• Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν το 2002 σε 22,1 
εκατ.€. 

                                    
112 http://www.elta.gr/ 
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Συγκριτικά οικονομικά στοιχεία ΕΛΤΑ ετών 2002 - 2001 φαίνονται 
στον πίνακα 22: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Πίνακας 23. Οικονομικά αποτελέσματα ΕΛ.ΤΑ. 

Πηγή: ΕΛ.ΤΑ. ιστοσελίδα , http://www.elta.gr 
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9.1. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 
Πίνακας 24. Καινοτομία προϊόντος, ΕΛ.ΤΑ. 

 
Επιχειρήσεις και ιδιώτες Άμεση και γρήγορη 

διαδικασία εντοπισμού 
μέσω του website του 
ΕΛ.ΤΑ.  

Track and Trace, Με το 
ηλεκτρονικό σύστημα 
αναζήτησης αντικειμένων 
Track & Trace, μπορείτε 
με ένα τηλεφώνημα ή 
μέσω Internet, να 
εντοπίσετε ανά πάσα 
στιγμή σε ποιο στάδιο 
μεταφοράς βρίσκεται το 
αντικείμενο που έχετε 
στείλει.  

Μετανάστες, 
Τουρίστες που 
επισκέπτονται την 
Ελλάδα, 
Έλληνες Φοιτητές που 
σπουδάζουν στο 
εξωτερικό, 
Όλους όσους έχουν 
ανάγκη επείγουσας 
αποστολής και λήψης 
χρημάτων.  

Άμεση μεταβίβαση των 
χρημάτων μέσα σε λίγα 
λεπτά από την στιγμή της 
αποστολής τους. 
Αξιοπιστία και απόλυτη 
ασφάλεια στις 
συναλλαγές . 
Εύκολη και Γρήγορη 
διαδικασία. Διακίνηση 
μέσω του μεγαλύτερου 
παγκόσμιου δικτύου 
μεταφοράς χρημάτων.  

Western Union, Εντός 
15΄λεπτών. 
 Ταχύτητα μεταβίβασης 
των χρημάτων. 
Παγκόσμιο Ταχυδρομικό 
Δίκτυο (το δίκτυο 
περιλαμβάνει 199 χώρες). 
Χρήση ηλεκτρονικού 
συστήματος πληρωμών. 
Οι πληρωμές 
πραγματοποιούνται σε 
μετρητά στο νόμισμα της 
χώρας προορισμού, ή σε 
δολάρια. Η υπηρεσία 
αυτή προσφέρεται μέσω 
της διεθνούς εταιρίας 
W.U.113   

                                    
113 http://www.westernunion.com/info/selectCountry.asp Η Western Union είναι 
παγκόσμιος ηγέτης στη μεταφορά χρημάτων και υπηρεσίες μηνυμάτων με μια ιστορία 
πρωτοπορίας σε αυτή την υπηρεσία για πάνω από 150 χρόνια.
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Καινοτομία προϊόντος…συνέχεια 

Όλους τους 
συναλλασσόμενους 

Απαιτούν από τους 
πελάτες προσέλευση σε 
σημείο επαφής, αλλά 
αποφυγή της ουράς , 
καθυστέρησης και 
ταλαιπωρίας. 24ωρη 
πρόσβαση 
7μέρες/βδομάδα 

Αυτόματες Συναλλαγές, 
αυτόματη ζύγιση, 
τιμολόγηση, εξόφληση 
λογαριασμών, αναλήψεις 
μετρητών, αποστολή – 
λήψη e-mail κ.λ.π 

Υπηρεσία 
Τηλεφωνικών 
επιταγών, με ένα 
τηλεφώνημα μεταβίβαση 
χρημάτων. 

Επείγουσα αποστολή 
χρημάτων εντός της 
χώρας. 

Άμεση μεταβίβαση 
χρημάτων τηλεφωνικά, 
αξιοπιστία αφού στη 
συναλλαγή 
παρεμβαίνουν 
αποκλειστικά τα ΕΛ.ΤΑ. 
Διακίνηση μέσω του 
μεγαλύτερου εγχώριου 
δικτύου περίπου 900 κατ. 

 
Ο ΕΛ.ΤΑ. προσφέρει ευελιξία, ταχύτητα και ποιότητα στις 
συναλλαγές των πελατών του,  24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την 
εβδομάδα. Επιδιώκοντας την ικανοποίηση των αναγκών τους, 
δημιούργησε στα καταστήματα του σε ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους, με την άνεση της απόλυτης επιλογής του χρόνου εύκολα 
και γρήγορα, να κάνει κανείς τις καθημερινές συναλλαγές στα ΕΛΤΑ:  
Παραλαβή αλληλογραφίας από προσωπική Γραμματοθυρίδα. Με 
μικρό ετήσιο μίσθωμα, ο πελάτης μπορεί να νοικιάσει προσωπική 
γραμματοθυρίδα με δικό του κλειδί και να παραλαμβάνει την 
αλληλογραφία οποιαδήποτε ημέρα και ώρα επιθυμεί. 
Οι αυτόματες μηχανές του ΕΛΤΑ λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, 

επτά ημέρες την εβδομάδα. Είναι 
φιλικές και απλές στη χρήση, 
εκδίδουν απόδειξη πληρωμής και 
δίνουν ρέστα. 
Εξόφληση Λογαριασμών 
ταχυπληρωμής ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, 
πιστωτικών καρτών κ.α. στην 
Αυτόματη Μηχανή Εξόφλησης 
Λογαριασμών. Αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής 

επιστρέφεται το έντυπο Ταχυπληρωμής καθώς και μηχανογραφημένη 
απόδειξη πληρωμής και ρέστα. 
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Αναλήψεις μετρητών με 
κάρτα Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου ή οποιαδήποτε 
κάρτα VISA στο μηχάνημα 
Α.Τ.Μ. 
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Αναζήτηση πληροφοριών, αποστολή 
και λήψη μηνυμάτων (e-mail) στο 
Σταθμό Internet. 
 
 
 

 
 
Αγορά φιλοτελικών και 
ολυμπιακών προϊόντων, φακέ-
λων και προπληρωμένου 
τέλους, καρτών κινητής και 
σταθερής τηλεφωνίας κ.α. από 
την Αυτόματη Μηχανή Πώ-
λησης. Η αυτόματη μηχανή 
πώλησης εμπλουτίζεται συνε-
χώς με νέα προϊόντα. 
 

Ζύγιση, τιμολόγηση και 
αποστολή αλληλογραφίας και 
δεμάτων μέχρι 5 κιλά στην 
Αυτόματη Μηχανή Ζύγισης και 
Τιμολόγησης.  
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9.2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Η μητρική και η θυγατρική 
των ΕΛ.ΤΑ. «Ταχυμετα-
φορές ΕΛ.ΤΑ. 114» χρη-
σιμοποιούν το μοντέλο 
πάροχος αλυσίδας αξίας 
με τις νέες υπηρεσίες ICT 
τεχνολογίας που προσφέ-
ρουν. Η εταιρεία Ταχυμετα-
φορές ΕΛΤΑ εξυπηρετεί τις 
ανάγκες για courier τόσο 
στο εσωτερικό, με το 
Πόρτα-Πόρτα, όσο και στο 
εξωτερικό με τα προϊόντα 
EMS και SPM. Οι υπηρεσίες 
καινοτομίας είναι: Ιχνηλά-
τηση Αντικειμένων  
(Track & Trace). Με το 
ηλεκτρονικό σύστημα 

αναζήτησης αντικειμένων Track & Trace, είναι δυνατό με ένα 
τηλεφώνημα ή μέσω Internet, να εντοπίστεί ανά πάσα στιγμή σε 
ποιο στάδιο μεταφοράς βρίσκεται το ταχυδρομικό αντικείμενο που 
έχει στείλει ο πελάτης. 
Όλοι οι διανομείς της εταιρείας «Ταχυμεταφορές ΕΛ.ΤΑ» είναι 
εφοδιασμένοι με scanner χειρός για τη συνολική μηχανογραφική 
επεξεργασία των πληροφοριών της εκάστοτε διαδρομής (όνομα και 
υπογραφή παραλήπτη, ώρα και ημέρα παράδοσης) του κάθε 
διακινούμενου αντικειμένου. 
Διαχείριση στόλου 

Σχήμα 38. Διοίκηση υποδομής ΕΛ.ΤΑ. 

Πηγή: Προσαρμοσμένο από Α. Osterwalder, 
2002  

Τα μεταφορικά μέσα της εταιρείας «Ταχυμεταφορές ΕΛ.ΤΑ.» είναι 
εφοδιασμένα με GPS (Global Positioning System), ένα από τα πλέον 
προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου του στόλου, το οποίο 
εξασφαλίζει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας του 
οχήματος και της ταχύτητας που κινείται, με στόχο τη συνεχή 
ενημέρωση, τον ακριβή υπολογισμό του χρόνου παράδοσης και την 
απόλυτη ασφάλεια στις παραλαβές και επιδόσεις των αντικειμένων. 
Το τμήμα Διαχείρισης στόλου (fleet management) στην έδρα της 
εταιρείας, ελέγχει και συντονίζει μέσω του GPS, το στόλο των 
μεταφορικών μέσων.  
Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών (Call Center). Για 
πιο αποτελεσματική επικοινωνία με τους πελάτες της, η 
«Ταχυμεταφορές ΕΛ.ΤΑ.» έχει εγκαταστήσει ένα σύγχρονο 

                                    
114 http://www.courierelta.gr/ 
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τηλεφωνικό κέντρο για παραγγελιοληψία και παροχή πληροφοριών 
για τα προϊόντα της. 
Το τηλεφωνικό κέντρο, με αριθμό κλήσης το 800 11 83 000 (χωρίς 
χρέωση), λειτουργεί 6 ημέρες την εβδομάδα και εξυπηρετεί 
καθημερινά περισσότερες από 1.500 κλήσεις. Είναι συνδεδεμένο με 
το τμήμα διαχείρισης του στόλου, ώστε να επιτυγχάνεται άμεση 
ανταπόκριση & ελαχιστοποίηση του χρόνου παραλαβής των 
αντικειμένων των πελατών. 
Σύστημα Αναζητήσεων & Σύστημα Διαχείρισης Παραπόνων 
Ο ΕΛ.ΤΑ. είναι στελεχωμένος από έμπειρους υπαλλήλους για τις 
ανάγκες αιτήσεων αναζητήσεων για τα προϊόντα εσωτερικού και 
εξωτερικού, , οι οποίοι είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν άμεσα και 
υπεύθυνα τους πελάτες και να τους παρέχουν κάθε πληροφορία 
σχετικά με τα αντικείμενά τους. Οι «Ταχυμεταφορές ΕΛ.ΤΑ.» 
διαθέτουν ειδικό τμήμα για αυτή την υπηρεσία.  
 

9.2.1. ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
Ο ΕΛ.ΤΑ. και οι «Ταχυμεταφορές ΕΛ.ΤΑ.» έχουν δικά τους website 
μέσα από τα οποία μπορεί κανείς: 

 Να πάρει πολλές πληροφορίες για τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες των ΕΛ.ΤΑ. και των θυγατρικών του 

 Να παρακολουθήσει και να εντοπίσει τα ταχ. αντικείμενα του  
(track &  trace). 

Όλες οι άλλες υπηρεσίες αυτοματοποιημένες ή όχι παρέχονται με 
προσέλευση του πελάτη στο Ταχυδρομικό κατάστημα. Έτσι η 
σχηματοποίηση των διαδικασιών και δραστηριοτήτων ακολουθούν 
τον κλασικό τρόπο που αναφέρθηκε στις προηγούμενες ενότητες. 
 

9.2.2. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
Για να δημιουργήσουν αξία, τα ΕΛ.ΤΑ. και οι θυγατρικές του 
διαθέτουν πόρους τόσο υποδομής όσο και οικονομικούς και 
ανθρώπινους. Οι περισσότεροι οικονομικοί πόροι διατίθενται από 
κοινοτικές ενισχύσεις115 με συνολικό ύψος 415 εκατ. € (1997-2003). 
Αυτά τα διάφορα χρηματοδοτικά μέτρα προορίζονταν για τον 
εκσυγχρονισμό των ΕΛ.ΤΑ. Πιο συγκεκριμένα, οι ενισχύσεις 
επέτρεψαν στα ΕΛ.ΤΑ. να προμηθευθούν εξοπλισμό 
αυτοματοποίησης, να ανανεώσουν τον στόλο τους φορτηγών 
οχημάτων και να εξοπλίσουν τις εγκαταστάσεις τους με τεχνολογικό 
εξοπλισμό ( αυτόματη ανάγνωση των διευθύνσεων, νέο 
αυτοματοποιημένο κέντρο διαλογής, αναβάθμιση τον στόλο των  
φορτηγών οχημάτων, νέο μοντέλο μέτρησης της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και παρακολούθησης των μετρήσεων της 

                                    
115 Reference:  IP/03/1525, Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2003, Κρατικές ενισχύσεις: 
Η Επιτροπή εγκρίνει ενισχύσεις προς τα Ελληνικά Ταχυδρομεία 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/03/1525&format
=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en 



ποιότητας). Όσον αφορά στους ανθρώπινους πόρους, τα ΕΛ.ΤΑ. 
διαθέτουν116 το 82% των δαπανών τους (2000) ενώ οι υπάλληλοι 
από το 1995 μέχρι το 2000 μειώθηκαν μόνο κατά –1,16%. 

 

9.2.3. ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

 
Πίνακες 25 κ 26. (α) Ποσοστό Αμοιβών ως προς το κόστος.  (β) Η εξέλιξη 
αριθμού υπαλλήλων στους Παρόχους Γενικών Υπηρεσιών                                               
 

Πηγή: Report from the Commission to the E.U. parliement and the council, COM 
2002 

Το δίκτυο συνεργατών περιλαμβάνει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, 
και τη Western Union. Η συνεργασία με το Τ.Τ. περιλαμβάνει την 
εκτέλεση του Ταχ. έργου από σχεδόν όλα τα Καταστήματα του 
ΕΛ.ΤΑ. και τη συνεργασία στη δημιουργία της θυγατρικής Τ.Τ.-
ΕΛ.ΤΑ. ΑΕΔΑΚ. (Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων). Στα προϊόντα καινοτομίας σημαντικός συνεργάτης για 
την αποστολή χρημάτων είναι η W.U.  

                                    
116 Brussels, 25.11.2002 COM(2002) 632 final, REPORT FROM THE 
COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL, 
COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 

 
Π.Καλαϊτζίδης -MIS Διπλωματική 174 



9.3. ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

 
Tα website, call center στην «Ταχυμεταφορές ΕΛ.ΤΑ.», ειδικό δίκτυο 
πωλητών, συγκέντρωση παραπόνων, συστηματική αντιμετώπιση των 
αιτήσεων αναζήτησης και ένα νεότευκτο Customer Relationship 
Management που αναπτύσσεται είναι τα βασικά εργαλεία σχέσεων 
πελατών. Το track & trace προσθέτει αξιοπιστία και σχέση 
εμπιστοσύνης με τον πελάτη. 
   

9.3.1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ) 
Στα ΕΛ.ΤΑ. αναπτύσσεται σαν μέρος του ERP συστήματος και το 
τμήμα CRM. Με το σύστημα αυτό φιλοδοξεί ο ΕΛ.ΤΑ. να 
συγκεντρώσει πληροφορίες για τους πελάτες του, πάντα μέσα στα 
πλαίσια της υπάρχουσας νομοθεσίας περί προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τις 
διάφορες αναζητήσεις στα website δεν φαίνεται να έχουν μια 
συστηματική αξιολόγηση.  
   

9.3.2. ΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  
Αυτό το στοιχείο αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ο ΕΛ.ΤΑ. 
«πηγαίνει στην αγορά» και πως στην πράξη «φθάνει» στον πελάτη. 
Ο τρόπος που πετυχαίνεται αυτό είναι με: 
1. Στρατηγική Καναλιού 
Η στρατηγική που ακολουθούν τα ΕΛ.ΤΑ. είναι μια παραδοσιακή  
στρατηγική ανάπτυξης θεμελιωδών ικανοτήτων.   
2. Κανάλια ιντερνετ 
Websites του elta.gr και courierelta.gr, για πληροφορίες και track & 
trace.  
3. Κανάλια Πωλήσεων  
Τα Ταχυδρομικά Γραφεία 962 τον αριθμό (2003) και τα Ταχ. 
Πρακτορεία, το δίκτυο πωλητών και οι αστικοί και αγροτικοί 
διανομείς.   
Εγκατάσταση ειδικών μηχανών (Franking machines) στον ίδιο τον 
χώρο του πελάτη για γραμματοσήμανση τελών.  
 

Σχήμα 39. Σχέση με τον πελάτη, ΕΛ.ΤΑ. 

Πηγή: προσαρμοσμένος από A. Osterwalder, 2002 
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9.3.3. ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 
Το Track & trace είναι μια ICT υποδομή που κτίζει πίστη των 
πελατών στον ΕΛ.ΤΑ. Το νέο σύστημα CRM φιλοδοξεί να δώσει 
σημαντικά στοιχεία προτίμησης και εξυπηρέτησης των πελατών, 
όπως αναζητήσεις ταχ. αντικειμένων κ.λ.π. Γενικά η πίστη και 
εμπιστοσύνη προς τους πελάτες στηρίζεται επίσης στις κλασικές 
θεμελιώδεις ικανότητες του ΕΛ.ΤΑ. 
 

9.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Ο παρακάτω πίνακας είναι από την UPU. Τα στοιχεία αναφέρονται σε 
λειτουργικά έσοδα και έξοδα και όχι σε σύνολο εσόδων που 
αναφέρονται στην εισαγωγική παράγραφο για τα ΕΛ.ΤΑ. Το 
δεδομένο είναι ότι παρουσιάζουν μια σχετική απόκλιση, που δεν 
έχουν σημαντική επίδραση στην γενική εξαγωγή συμπερασμάτων. 

 

 

Πίνακας 27. Οικονομικά αποτελέσματα ΕΛ.ΤΑ. από UPU 

Πηγή: Universal Postal Union117

9.4.1. ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 
Αυτό το στοιχείο μετράει την ικανότητα της επιχείρησης να 
μεταφράσει την αξία που προσφέρει στους πελάτες της σε χρήματα.  
Έτσι τα έσοδα για τoν ΕΛ.ΤΑ. προκύπτουν αποκλειστικά από τα 
κλασικά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει έτσι όπως 
συμπληρώνονται από την μικρής έκτασης αυτοματοποίηση της 
συναλλαγής. Από τα websites δεν υπάρχουν δυνατότητες 
συναλλαγών, δεν δημιουργείται ταχυδρομική κυκλοφορία όπως 
Deutsch Post World Net και U.S.P.S. απλώς ολοκληρώνεται η 
αλυσίδα αξίας με την πρόσθετη δυνατότητα ιχνηλάτησης.  Παρόλα 
αυτά και με δεδομένο το γεγονός ότι μια γενναία προσπάθεια 
αυτοματοποίησης και μηχανογράφησης ξεκίνησε τα τελευταία δύο 

                                    
117 http://www.upu.int/pls/ap/ssp_report.CreateReport της UPU 
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χρόνια, τα ΕΛ.ΤΑ. εμφανίζουν λειτουργικά έσοδα περισσότερα από τα 
λειτουργικά έξοδα (βλ. πίνακα 26, UPU). 
 

9.4.2. ΔΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ  
Αυτό το στοιχείο μετράει όλα τα κόστη που επιφέρει στην επιχείρηση 
η ανάγκη να δημιουργήσει αξία για να την παραδώσει στους πελάτες 
της. Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται μια συνεχής αύξηση 
λειτουργικών εξόδων και μάλιστα μια κατά 33% από το 2002-2003. 
Το ύψος επενδύσεων που εγκρίθηκαν από την Ε.Ε. για την ανάπτυξη 
τεχνολογίας 2000-2002 ήταν 42 εκ. €. Ενώ τον Απρίλιο του 2003 
εγκρίθηκε επιχορήγηση 80 εκ. €. Από αυτά τα 92 εκ. € προέρχονται 
από το 2Ο και 3Ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Ενώ η χορήγηση 293 
εκ. € την περίοδο 1997-2001 αφορούσε αποκλειστικά το κόστος 
ζημιάς από την παροχή δημόσιας υπηρεσίας114.  
 

9.4.3. ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΕΡΔΟΥΣ 
Τα ΕΛ.ΤΑ. έχουν θετικό αποτέλεσμα το 2002 και 2003. Στο κέρδος 
αυτό η συμβολή των καινοτομιών τεχνολογίας δεν φαίνεται να 
μπορεί να αποτιμηθεί δεδομένου ότι εξαιτίας του μικρού εύρους της 
εφαρμογής τους είναι πολύ μικρή.  
 

9.5. ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑ 
ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Οι γενικές κατηγορίες-κριτήρια118 παροχής προϊόντων και υπηρεσιών 
ICT τεχνολογίας που μπορούν να καθορίσουν και τα e-Business 
Models είναι: 
1. Παροχή υπηρεσιών logistics  
2. Παροχή δημόσιων σημείων πρόσβασης στο Ιντερνετ. 
3. Παροχή βασισμένων στο Ιντερνετ online υπηρεσιών 
4. Παροχή υπηρεσίας γραμματοσήμανσης ταχ. τελών από το 
Ιντερνετ.  

5. Παροχή υπηρεσίας πληρωμής λογαριασμών από το 
Ιντερνετ.  

6. Παροχή υπηρεσίας e-mail.  
7. Διαθέσιμη υπηρεσία παραγγελιοδοσίας αγαθών μέσω 
Ιντερνετ.  

8. Παροχή άλλων online υπηρεσιών  
Τα ΕΛ.ΤΑ. είναι φορέας καθολικών υπηρεσιών και πανελλαδικός 
ηγέτης στην ταχυδρομική αγορά119. Εφαρμόζοντας διαδικασίες 
benchmarking θα μπορούσε σε σύγκριση με τους Παγκόσμιους 
ηγέτες τα Γερμανικά, τα Αμερικάνικα, τα Γαλλικά και Ολλανδικά 
ταχυδρομεία και τις συνεργασίες τους, να εφαρμόσει ανάλογα 

                                    
118 UPU, 
http://www.upu.int/pls/ap/ssp_report.main?p_language=AN&p_choice=BROWSE 
119 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων , 
http://www.eett.gr/gr_pages/index2.htm 
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μοντέλα η-εμπορίου. Οι υπηρεσίες και προϊόντα ICT τεχνολογίας 
αφορούν κυρίως logistics, online υπηρεσίες και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού μάρκετινγκ. Οι βασικές κατηγορίες τέτοιων μοντέλων 
και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ενότητες των Γερμανικών και 
Αμερικάνικων Ταχυδρομείων μπορούν να είναι: 
ΕΛ.ΤΑ. to business, σαν πάροχος αλυσίδας αξίας  (Τimmers, 
1998), με το track & trace, με παροχή δημογραφικών δεδομένων για 
διαφημιστικές εκστρατείες, με παροχή συμβουλών logistics, 
επαλήθευση διευθύνσεων και παραλαβής ταχ. αντικειμένων κ.λ.π. 
ΕΛ.ΤΑ. to customer, με την παροχή ειδικών προϊόντων και 
υπηρεσιών ΕΛ.ΤΑ. μέσα από το website όπως εκτυπώσεις καρτών, 
γραμματοσήμων, γραμματοσημάνσεων ταχ. τελών, ειδικών ετικετών 
γραμμωτού κώδικα120, online αγορών, κ.α. Σαν πάροχος αλυσίδας 
αξίας με επαλήθευση διευθύνσεων και παραλαβής ταχ. αντικειμένων 
κ.λ.π. 
ΕΛ.ΤΑ. to Government, online δημόσια έγγραφα, πιστοποίηση, 
ηλεκτρονική αρχειοθέτηση (συμβόλαια, πρόστιμα, ληξιαρχικές 
πράξεις κ.α.), παραγγελία, υποβολή φορμών ηλεκτρονικά, 
ηλεκτρονική παρακολούθηση επίσημης αλληλογραφίας και παραλαβή 
προώθηση ηλεκτρονικά (e-mail server). 
Business to Business, με distributor τα ΕΛ.ΤΑ., online, 
διαφημιστικό ταχυδρομείο, ταχυδρομικές λίστες, ανταλλαγές 
επισήμων εγγράφων, ηλεκτρονική πιστοποίηση εγγράφων, online 
αγορές καρτών – γραμματοσημάνσεων τελών, υπολογισμό ταχ. 
τελών, κ.α. 
Business to Customer, με distributor τα ΕΛ.ΤΑ.  Στοχευόμενη 
διαφήμιση, cross selling, ηλεκτρονικοί κατάλογοι, πωλήσεις 
προϊόντων online μέσω site, διευθέτηση της όλης διαδικασίας 
(logistics, πακετοποίηση, διανομή, αποστολή εγγράφων, λογιστική, 
αποστολή τιμολογίων αποδείξεων κ.λ.π.) από τον ΕΛ.ΤΑ. και βέβαια 
πολλοί συνδυασμοί υπαρχόντων μοντέλων καθώς και νέες 
καινοτόμες ιδέες μπορούν να δημιουργήσουν η-ΕΜ και να 
δημιουργούν αξία.  
 

9.6. ΠΩΣ ΜΙΑ ΙΔΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΤΕΛΟ 
Η-ΕΜΠΟΡΙΟΥ (E3-VALUE MODEL). 

Ο τρόπος συστηματοποίησης μια ιδέας ηλεκτρονικού εμπορίου ώστε 
να περιλαμβάνει τους (α)βασικούς μέτοχους, (β) τις προτάσεις αξίας 
(όχι των διαδικασιών), (γ) τους δράστες, (δ) τα σενάρια και τις αξίες 
που ανταλλάσσονται, (ε) τις διασυνδέσεις αξίας που δημιουργούν το 
μοντέλο αξίας, περιγράφεται στο e3-value model121 αναλυτικά.  Η 
μεθοδολογία αυτή βασίζεται σε μια γενική οντολογία 

                                    
120 Μ.Βλαχοπούλου, “e-marketing”, εκδ. Rosili, 2003 
121 Value-based Requirements Engineering, Exploring Innovative e-Commerce 
Ideas, Jaap Gordijn, 2002. 
 



προσανατολισμένη στην αξία εξειδικεύοντας τι υπάρχει σε ένα e-
business model. Από τη μια μεριά έχει το στόχο βελτίωσης των 
επικοινωνιών και της λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με τις η-
επιχειρησιακές δουλειές και από την άλλη μεριά σκοπεύει στον 
εμπλουτισμό και την όξυνση την κατανόησης των η-επιχειρησιακών 
λειτουργιών και απαιτήσεων, μέσω της ανάλυσης σεναρίου και 
ποσοτικοποίησης. Το e3-value μοντέλο αποτελείται από ένα αριθμό 
γενικών ιδεών και σχέσεων που φαίνονται στο σχήμα 39 που είναι 
ένα Use Case Map.  

 

 

O Gordijn122 καθορίζει δράστες (actors) που παράγουν, διανέμουν ή 
καταναλώνουν αντικείμενα αξίας εκτελώντας δραστηριότητες αξίας. 
Τα αντικείμενα αυτά ανταλλάσσονται μέσω αλληλεπιδράσεων αξίας 
(value interfaces) των δραστών ή των δραστηριοτήτων. Οι 
αλληλεπιδράσεις αυτές έχουν πύλες προσφέροντας ή απαιτώντας 
αντικείμενα αξίας. Η εμπορική ανταλλαγή των αντικειμένων αξίας 
απεικονίζεται με τις ανταλλαγές αξίας, που διασυνδέουν τις πύλες 
των δραστών ή των αλληλεπιδράσεων αξίας. Η μεθοδολογία e3-value 
εφαρμόστηκε σε επιχειρήσεις του πραγματικού κόσμου και 
αποτιμήθηκε για ενάμισι χρόνο (Gordijn and Akkermans 2003). Η 
μέθοδος στερείται της προοπτικής μάρκετινγκ, που οι επιχειρησιακές 
μονάδες θα έπρεπε να συμπεριλάβουν στην ανάλυσή τους και θα 
ήταν αρκετά βοηθητικό να δουλέψει με τα εξελικτικά σενάρια. Εν 
τούτοις, οι Gordijn και Akkermans είναι θετικοί σχετικά με την 
μεθοδολογία τους εμπλουτίζοντας την κοινή κατανόηση των 
επιχειρησιακών ιδεών, πράγμα το οποίο δεν ήταν δυνατό με τους 

Σχήμα 40. Η οντολογία e3-value για τις η-επιχειρησιακές 
διαδικασίες 

Πηγή: Gordijn, Akkermans κ.α. 2001 

                                    
122 THE BUSINESS MODEL ONTOLOGY A PROPOSITION IN A DESIGN SCIENCE 
APPROACH, Alexander OSTERWALDER, 2004 
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παραδοσιακούς τρόπους, π.χ. με το λεκτικό. Επιπλέον πιστεύουν ότι 
η βασισμένη σε μοντέλο προσέγγιση στα επιχειρησιακά προβλήματα 
μπορεί να βοηθήσει να προσδιοριστούν οι συνέπειες των αλλαγών 
στα επιχειρησιακά μοντέλα.  
Η λεπτομερής ανάλυση και εφαρμογή του e3-value μοντέλου 
ξεφεύγει από τα όρια αυτής της εργασίας. Η αναφορά της όμως θέλει 
να καταδείξει την ύπαρξη πλέον, οντολογιών, που είναι εργαλεία στις 
Διοικήσεις για καθορισμό, οικοδόμηση και εκτίμηση δημιουργίας η-
επιχειρησιακών μοντέλων από η-ιδέες. Για το λόγο αυτό 
υπάρχει και ένα σύνολο προγραμμάτων (OBELIX123 = 
Ontology-Based 
ELectronic Integration of CompleXsuite) που περιλαμβάνει editor, 
εκσφαλμάτωση και εκτίμηση του η-επιχειρησιακού e3-value 
μοντέλου που οικοδομεί ο σχεδιαστής.  Στο σχήμα 40 φαίνονται 
αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά. 

124

 

Σχήμα 41. Τα βασικά συστατικά του e3-value μοντέλου 

Από την εκσφαλμάτωση, λογική και πραγματική, του μοντέλου που 
κατασκευάστηκε, ακολουθεί η δημιουργία «Φύλλου Ωφελιμότητας» 
με το ίδιο λογισμικό από το οποίο προκύπτει η ικανοποίηση ή όχι του 
μοντέλου με βάση φόρμουλες που κρίνει ο χρήστης. Οι φόρμουλες 
αυτές εκφράζουν και την βαρύτητα ικανοποίησης των κανόνων 
ακεραιότητας στις σχέσεις δραστών και δραστηριοτήτων αξίας και ο 
συνδυασμός τους εκφράζει την συνολική αξιολόγηση του μοντέλου.  

                                    
123 User manual e3-value editor, Jaap Gordijn, Hans Akkermans, Arthur Koks, 
Joost Schildwacht, Vrije Universiteit Amsterdam, April 22, 2004, 
http://obelix.e3value.com 
124 S
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Siixxtthh  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  oonn  EElleeccttrroonniicc  CCoommmmeerrccee,,  Analysing control 
mechanisms in international trade using value modelling, Vera Kartseva, Jaap 
Gordijn, Yao-Hua Tan, 25-27 October 2004, Delft.  



ΜΕΡΟΣ IV 
10. ΣΥΓΚΡΙΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Το πρόβλημα σύγκρισης και αξιολόγησης των η-επιχειρησιακών 
μοντέλων αποτελεί ένα βήμα περισσότερο από την ήδη ασαφή έννοια 
η-επιχειρησιακό μοντέλο.  
Οι γνωστές τεχνικές ανάλυσης και μια βιβλιογραφική ταξινόμηση των 
η-επιχειρησιακών μοντέλων καθώς και τα κριτήρια τους 
περιγράφονται στο παράρτημα Α. Στην προσπάθεια σύγκρισης και 
αξιολόγησης των η-επιχειρησιακών  μοντέλων των Γερμανικών και 
Αμερικάνικων Ταχυδρομείων τίθενται και πρέπει να απαντηθούν τα 
παρακάτω ερωτήματα. 
 

10.1. ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ – ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Στην ανάλυση που χρησιμοποιήσαμε, Α. Osterwalder κ.α., 
αναδείχθηκαν τα βασικά η-Επιχειρησιακά Μοντέλα που 
χρησιμοποιούν τα DPWN και USPS. Συγκεκριμένα ονόματα αυτών 
των η-ΕΜ κατά Osterwalder δεν υπάρχουν για να αποδοθούν. 
Προκειμένου να κάνουμε τις συγκρίσεις των η-ΕΜ DPWN και USPS 
προχωράμε σε κατασκευή πίνακα που στηρίζεται στην ερμηνεία125 
των σχέσεων και των περιεχομένων των πυλώνων που περιγράφει η 
οντολογία Α. Osterwalder. Ο πίνακας αυτός είναι ουσιαστικά μια 
καταγραφή κριτηρίων σύγκρισης και αξιολόγησης των η-ΕΜ των 
DPWN και USPS. Η ολοκληρωμένη δομή της οντολογίας Osterwalder 
και οι σχέσεις μεταξύ των πυλώνων αλλά και των οντοτήτων 
φαίνονται στα παρακάτω σχήματα. 

 
 

Σχήμα 42. Ορισμός – Αρχιτεκτονική Επιχ. Μοντέλου  

 Πηγή: A. Osterwalder, 2002

                                    
125 Alexander Osterwalder HEC Lausanne, PhD Seminar INFORGE/HEC e-Business 
Models, HEC 2002, Lausanne, February 14 2002 
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Σχήμα 43. Οντολογία: Σχέσεις μεταξύ των πυλών η-ΕΜ A. 
Osterwalder 

 
 

 
 
Ο πίνακας που δημιουργούμε έχει σχέση με τις υπηρεσίες και 
προϊόντα που προσφέρονται από τα Ταχυδρομεία που εξετάστηκαν 
και καταγράφηκαν ως  προτάσεις αξίας με υποδομή ICT. Έτσι η 
σύγκριση αφορά αυτές τις υπηρεσίες και προϊόντα και όχι τις 
θεμελιώδεις που παρέχουν ούτως ή άλλως τα εξεταζόμενα 
ταχυδρομεία. Ο παρακάτω πίνακας είναι προϊόν συνοπτικής 
μεταφοράς των στοιχείων της οντολογίας Α. Osterwalder.  

Πηγή: A. Osterwalder, 2002

 
Πίνακας 28. ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Η-ΕΠΙΧΕΙΡ.ΜΟΝΤΕΛΩΝ 

ΠΥΛΩΝΑΣ DEUTSCHE POST 
W.N. 

U.S. POSTAL 
SERVICE 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ   
Α. Αίσθηση κ Εξυπηρέτηση   
  Α.1. εκπλήρωση (πως πάει στην 
αγορά) 

√ √ 

  Α.2. υποστήριξη (φθάνει τον 
πελάτη) 

√ √ 

  Α.3.CRM(διοίκηση , πελατειακών 
σχέσεων, ERP) 

√ √ 

  Α.4. Κανάλια διανομής-παράδοσης    
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    Α.4.1. Ιντερνετ πωλήσεις √ √ 
  Α.5. Κύκλος εμπορικής συναλλαγής       
     Α.5.1. καθεστώς παράδοσης 
προϊόντος  

  

       Α.5.1.1. Η-εξασφάλιση 
παράδοσης 

√ √ 

       Α.5.1.1. Η-ενημέρωση πελάτη √ √ 
    Α.5.2. πληροφορίες οδηγίες μέσω 
website για τον κύκλο ζωής του 
προϊόντος  

  

       Α.5.2.1. Αναζητήσεις online  √(έμφαση) √ 
       Α.5.2.2. Διαθεσιμότητα 
προϊόντων 

√(έμφαση) √ 

       Α.5.2.3. Υπολογισμός τιμών και 
σύγκριση 

√ √ 

   Α.7. Προσωποποίηση της σχέσης   
         Α.7.1. Ανταλλαγές ιδεών-γνωμών   √ √(σε αυστηρά 

επιλεγμένα 
θέματα) 

         Α.7.2. Χρήση website πελάτη για 
προβολή 

√ √(συνεργ.) 

         Α.7.3. Μαζική προσαρμογή στις 
απαιτήσεις 
                     των πελατών (mass 
customization) 

√ √ 

B. Πίστη και Εμπιστοσύνη   
   Β.1. Σαφής πολιτική ιδιωτικών 
δικαιωμάτων 

√ √(νομοθετική 
προσαρμογή) 

   Β.2. Ιστορικό καλής λειτουργίας √ √ 
   Β.3. Διαμεσολαβητικές Υπηρεσίες √ √ 
   Β.4. Αποζημίωση σε περίπτωση 
βλάβης 

√ √ 

   Β.5. Επαληθεύσεις    
     Β.5.1. Παράδοσης προϊόντος √ √ 
     Β.5.2.Διακίνησης προϊόντος 
(στάδιο- 
                κατάσταση) 

√ √ 

   Β.6.  Εξουσιοδότηση   
     Β.6.1. Εξουσιοδότηση διαχείρισης 
η-εγγράφων 

√ √ 

     Β.6.2. Εξασφάλιση ισχύος η-
εγγράφων  
                (η-υπογραφές, η-σήμαντρο 
κ.λ.π) 

√ √ 

     Β.6.3. Τήρησης η-αρχείων √ √(περιορισμένη 
λόγω 

νομοθεσίας) 
   Β.7. Ασφάλεια συναλλαγών √ √(έμφαση με 
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ειδικό σώμα 
επιθεωρητών) 

  Γ. Πληροφορίες πελατών και 
γνώση 

  

    Γ.1. Προφίλ Πελάτη    
      Γ.1.1. Αποθήκευση Ιστορικού 
συναλλαγών 
                Πελάτη 

√ √(εκτός 
πληρωμών, που 
παρέχονται από 

τρίτο) 
      Γ.1.2. Αποθήκευση ερωτημάτων 
πελάτη 

√ √ 

      Γ.1.3. Αποθήκευση ανάδρασης 
πελάτη-επιχείρ. 

√ √ 

      Γ.1.4. Συστηματική παραγωγή 
δημογραφικών κ Γεωγραφικών 
Πληροφο-ριών πελατών 

√ Μη διαθ. πληρ. 

     Γ.1.5. CRM (συγκέντρωση 
παραπόνων κ.λ.π) 

√ √ 

     Γ.1.6. cross-selling, association 
rules, 
                πληροφορίες για 
διασταύρωση αναγκών 

√ Μη διαθ. πληρ. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ   
Α. Πόροι / κεφάλαια   
   Α.1. Χειροπιαστά (εξοπλισμός, 
χρηματικά διαθέσιμα, κτίρια κ.λ.π)       

  

      Α.1.1. Κτιριακές υποδομές 
Αυτοματοποίησης 

√ √ 

      Α.1.2. Υποδομές software, 
hardware   

  

        Α.1.2.1. Υποδομές website √ √ 
        Α.1.2.2. Υποδομές e-shop, e-mall, 
e-auctions, e-portal 

√(περιορισμένη 
συν. eBay) 

√(πολλοί 
συνεργάτες) 

        Α.1.2.3. Υποδομές online 
παραγγελιών 
                       -παραδόσεων 

√ √ 

        A.1.2.4. Υποδομές online 
πληρωμών 

√ √(παρέχεται από 
τρίτους) 

        Α.1.2.5. Υποδομές online 
εκτυπώσεων- 
                       φακελοποιήσεων, 
προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις 
των πελα-τών.  

√ √(παρέχεται από 
το εργολάβους) 

        Α.1.2.6. Υποδομές η-
γραμματοσημάν-σεων 

√ √ 

        Α.1.2.7. Υποδομές Επαληθεύσεων 
διευθύνσεων 

  

          Α.1.2.7.1. Εγχώριων √ √ 
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          Α.1.2.7.2. Διεθνών √  
     Α.1.2.8. Υποδομή Ιχνηλάτησης 
Track & Trace 

√ √ 

     Α.1.2.9. Υποδομές η-εγγράφων √ √ 
     Α.1.2.10. Υποδομή 
Γεωπληροφοριακών Δεδομένων 

√  

     Α.1.2.11. Υποδομή Logistics √ √(παρέχεται από 
FedEX) 

     Α.1.2.12.  data warehousing  Και αρχείο 
πεθαμένων 

Μη διαθ. πληρ. 

  Α.2. Μη χειροπιαστά   
    Α.2.1. Πατέντες η-περιεχομένου  √ √ 
    Α.2.2. Copyrights √ √ 
    A.2.3. Φήμη αξιόπιστης η-
επιχείρησης 

√ √ 

    Α.2.4. Εμπορική σήμα-ταυτότητα 
η-επιχείρησης 

√ √(σε συνεργασία 
με τρίτους) 

    Α.2.5. Εμπορικά Μυστικά √ √ 
  Α.3. Ανθρώπινοι πόροι για χρήση 
και ανάπτυξη ICT.  

√ √ 

Β. Διαδικασίες Σχηματοποίησης  
    Δραστηριοτήτων 

  

  Β.1. Εσωτερικές δραστηριότητες 
(βαθμός εσωτερικής ολοκλήρωσης 
των αυτοματοποιημένων 
δραστηριοτήτων) 

√ √(τμήματα 
παραγωγής 

εκτελούνται από 
τρίτους) 

    Β.1.1. Διαχείριση εφοδιαστικής 
αλυσίδας 

√(DHL,DP) √(FedEX) 

  Β.2. Εξωτερικές δραστηριότητες   
    Β.2.1. Παροχή υπηρεσιών-
προϊόντων 
               Outsourcing 

√  

    Β.2.2. Διαχείριση εφοδιαστικής 
αλυσίδας  

√  

  Β.3. ECR Αποτελεσματική Απόκριση 
στον πελάτη  

√ √ 

  Β.4. VMI Vendor Managed 
Inventory 

√  

Γ. Δίκτυο Συνεργατών    
  Γ.1. Στρατηγικές συμμαχίες   
    Γ.1.1. Outsourcing τμημάτων 
παραγωγής-στενή σχέση 

 √ 

    Γ.1.1. Συνεργασία κεφαλαίων  √ √ 
  Γ.2. Μακροπρόθεσμες συνεργασίες 
αγοραστή-προμηθευτή   

(αυτονομία) √ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

  

Α. Πελάτες Στόχος   
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   Α.1.  Τ2Β, Β2Τ (Τ = Ταχυδρομείο) √ √ 
   Α.2. Τ2C,  √ √ 
   Α.3. Τ2G, G2T (δημοσ.αλ/φια, 
επιταγές δημoσ.,  
           ειδικές υπηρεσίες βλ. OIG - 
USPS κ.λ.π.) 

√ √(στενή σχέση) 

   Α.4. Β2Β με ενδιάμεσο το 
Ταχυδρομείο 

√ √ 

   Α.5. B2C                        -“- √ √ 
   A.6. Τ2C2Β website DPWN όπου ο 
χρήστης πουλάει για λογαριασμό του 
DPWN και εισπράττει προμήθειες. 

√  

     Α.7. Ποιους πελάτες   
    Α.7.1. Στοχευμένη απευθείας 
πώληση με διαφημιστικό 
ταχυδρομείο 

√ √(εκτελείται από 
τρίτους) 

Β. Πρόταση αξίας   
  Β.1. Χαμηλές τιμές προσφορές √ √ 
  Β.2. Εξοικονόμηση χρόνου √ √ 
  Β.3. Εξοικονόμηση κόστους √(υψηλός βαθμός 

ολοκλήρωσης της 
αυτοματοποίησης) 

√(μετακυλιόμενο 
κόστος σε 

συνεργαζόμενους 
τρίτους)  

  Β.4. Αποφυγή ταλαιπωρίας στις 
ουρές 

√ √ 

  Β.5. Ευκολία διαχείρισης online √ √ 
  Β.6. Δυνατότητα προσωποποίησης 
καρτών κ.λ.π. 

√ √ 

  Β.7. Ευαισθησία στον πελάτη από 
ατυχή γεγονότα 

√(αποφυγή 
αποστολής λάθος 
ειδήσεων σε 

ανθρώπους που 
έχασαν τους 
αγαπημένους 
τους, αρχείο 
πεθαμένων) 

Μη διαθ. πληρ. 

  B.8. υπηρεσίες υψηλής 
προστιθέμενης αξίας (επαλήθευση, 
ιχνηλάτηση κ.λ.π, ) 

√ √ 

Γ. Θεμελιώδεις ικανότητες   
  Γ.1. 24ώρες/7μέρες με τις online 
παραγγελίες 
         -πληρωμές κ.λ.π 

√ √ 

  Γ.2. in-house παραγωγή-εκτέλεση √  
  Γ.3. συνεργατική παραγωγή  √ 
  Γ.4. ικανότητες η-διαχείρισης  
εφοδιαστικής αλυσ. 

√ √(FedEX) 

  Γ.5. ικανότητες παροχής συμβουλών √ Από τρίτους 



διαχείρισης δεδομένων με χρήση 
εργαλείων ICT. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   
Α. Μοντέλο Εσόδων   
  Α.1. Αντίτιμο – τέλη για κάθε 
εμπορική πράξη 

√ √ 

  Α.2. προσφορές με τη χρήση PC-
Ιντερνετ 

√ √ 

  Α.3. έσοδα από συμβουλές logistics, 
direct mail  

√ (εκτέλεση, όχι 
παροχή) 

  Α.4. πληρωμή σύνδεσης με website 
Ταχυδρομείου 

όχι όχι 

  Α.5. πληρωμή σύνδεσης website 
Ταχυδρομείου στις σελίδες χρηστών 

√(Μη διαθ. πληρ.) √(όχι) 

  Α.6. έσοδα από μείωση κόστους √ √ 
  Α.7. έσοδα από αύξηση κυκλοφορίας 
μέσω website χρηστών 

√ √ 

Β.  Δομή κόστους   
  Β.1. Κόστος πόρων/κεφαλαίων μείωση μείωση 
  Β.2. Κόστος δικτύου συνεργατών ελάχιστο μεγάλο 
  Β.3. κόστος η-συναλλαγών μείωση (εκτελείται από 

τρίτο) 
  Β.4. κόστος παροχής θεμελιωδών 
ικανοτήτων σε τρίτους 

μηδέν μεγάλο 

 Γ. Δομή Οφέλους   
   Γ.1. Θετική ροή χρημάτων (Έσοδα-
κόστος) 

√(αναλογικά με  
τα μεγέθη έσοδα, 
πληθυσμός, 

υπάλληλοι, κ.λ.π. 
θετικότερη) 

√(αναλογικά με 
τα μεγέθη, έσοδα 
πληθυσμός. 
υπάλληλοι, 

κ.λ.π., λιγότερο 
θετική) 

  Γ.2. Αρνητική    

Πηγή: Επεξεργασία και προσαρμογή από A.Osterwalder κ.α. 2002-04 

 
10.2. ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ DPWN Κ USPS ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. 

OSTERWALDER. 
Από τον συγκριτικό πίνακα ο βαθμός πληρότητας, απόδοσης και 
χρηστικότητας των χρησιμοποιούμενων η-επιχειρησιακών μοντέλων 
κλείνει θετικά προς το DPWN. Βέβαια από τον πίνακα δεν φαίνεται η 
σημαντικότητα, το μέγεθος και η έκταση κάθε δραστηριότητας. 
Παρόλα αυτά το DPWN δείχνει μια ολοκληρωμένη εικόνα 
επιχειρήσεων που καλύπτουν όλες σχεδόν τις πιθανές ανάγκες των 
πελατών. Από τον πίνακα επίσης προκύπτει μια πελατοκεντρική 
στρατηγική που τείνει να μεταφέρει όλη τη διαδικασία αποστολής, 
πληρωμής, επιλογής, πληροφόρησης στο PC του χρήστη. Τα έσοδα 
σε σχέση με το πλήθος των εργαζομένων, τον πληθυσμό της χώρας, 
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τα σημεία επαφής και τους υπαλλήλους είναι αναλογικά περισσότερα 
από τη USPS.  
Πίνακας 29. Δείκτες Σύγκρισης DPWN, USPS. 

 DPWN USPS 
Συνολικά έσοδα 32,7 δις € 69 δις. $ 
Υπάλληλοι 381.173 707.485 
Πληθυσμός 82,5 εκ. 295 εκ. 
Συνολικά έξοδα 30,3 δισ. € 65,85 εκ $ 
Έσοδα / υπαλ. 85,78 χιλ€/υπ. 97,52 χιλ.$ / υπ. 
Έξοδα / υπαλ. 79,49 χιλ€/υπ. 93,07 χιλ. $/υπ. 
Διαφορά 6,29 χιλ€/υπ. 4,45 χιλ.$/υπ. 

Πηγή: ίδιος 

Η διεύρυνση δραστηριοτήτων, η αποκάλυψη και δημιουργία 
αναγκών των πελατών, η αυτονομία οργάνωσης και λειτουργίας, 
έχουν χαμηλώσει το κόστος και έδωσαν δομή στην επιχείρηση. Η 
ανακάλυψη ενός νέου καναλιού αύξησης της κυκλοφορίας ταχ. 
αντικειμένων με την ένταξη χρηστών στην προσπάθεια αύξησης του 
τράφικ  έναντι κινήτρου είναι μια πραγματική καινοτομία με 
χειροπιαστά αποτελέσματα.  
 

10.3. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΜΩΣ Η-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΑ;  

Η προσέγγιση σε αυτή την ερώτηση εξαρτάται από τα κριτήρια που 
χρησιμοποιεί κανείς. Κοινός παρονομαστής στους μέχρις σήμερα 
ορισμούς των επιχειρησιακών και η-επιχειρησιακών μοντέλων είναι η 
έμφαση στο πώς μια επιχείρηση κάνει χρήματα. Κάποιοι πηγαίνουν 
πέρα από αυτό και συζητούν πώς δημιουργείται αξία. Συνοψίζοντας, 
κάθε επιχειρησιακό μοντέλο αποτελείται από δύο συστατικά 
στοιχεία α) τι κάνει η επιχείρηση και β) πως η επιχείρηση 
βγάζει χρήματα κάνοντας αυτά τα  πράγματα.126 Το δεύτερο 
στοιχείο προκειμένου να μετρηθεί χρησιμοποιούνται δύο μέτρα σε 
κάθε μια από τις τρεις τάξεις λειτουργικότητας : λειτουργικά έσοδα 
και Προστιθέμενη Οικονομική αξία (σαν εκτιμητής οφέλους), 
απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου (ROIC) και απόδοση 
κεφαλαίων (σαν εκτιμητές τάξης αποδόσεων και 
αποτελεσματικότητας) και κεφαλαιοποίηση αγοράς και Tobin’s Q 
(σαν εκτιμητής της αξίας της αγοράς).(Weill κ.α., 2004). 
Χρησιμοποιώντας μια εξειδικευμένη ταξινόμηση και στατιστική 
επεξεργασία, οι Weill κ.α., βρίσκουν ότι μερικά μοντέλα, πραγματικά, 
λειτουργούν καλύτερα από άλλα σε ορισμένους εκτιμητές κλειδιά της 
οικονομικής λειτουργικότητας. Στην εργασία αυτή, η εφαρμογή της 

                                    
126 Draft: May 6, 2004 Do Some Business Models Perform Better than Others? A 
Study of the 1000 Largest US Firms Peter Weill, Thomas W. Malone, Victoria T. 
D’Urso, George Herman, and Stephanie Woerner MIT 
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μεθόδου Weill αφορά στην αξιολόγηση των διαφορετικών η-
επιχειρησιακών μοντέλων που χρησιμοποιούν τα Ταχυδρομεία και πιο 
από αυτά είναι πιο αποδοτικό. Στοιχεία για την ανάλυση οικονομικού 
αποτελέσματος για τα Γερμανικά και Αμερικάνικα Ταχυδρομεία δεν 
υπήρξαν διαθέσιμα (ROIC), κεφαλαιοποίηση αγοράς, Operating 
Income After Depreciation (OIAD), Operating Income Before 
Depreciation (OIBD) κ.λ.π. Μπορούμε να θεωρήσουμε ως δεδομένο 
την αύξηση των λειτουργικών εσόδων, μικτού και καθαρού κέρδους 
στις δυο αυτούς οργανισμούς από τα στοιχεία που παραθέσαμε μέχρι 
στιγμής και να υποθέσουμε με ασφάλεια πως η αύξηση αυτή κατά 
μέγα μέρος συμπίπτει με την εφαρμογή νέων η-επιχειρησιακών 
μοντέλων και ICT τεχνολογίας  και στις δύο επιχειρήσεις μέσα σε 
περιόδους τεχνολογικής και εκσυγχρονιστικής αναμόρφωσης. Μια 
εκτεταμένη έρευνα βρίσκει ότι επενδύοντας σε η-επιχειρησιακούς 
οδηγούς βελτιώνεις την λειτουργική υπεροχή, η οποία με τη σειρά 
της βελτιώνει την οικονομική λειτουργικότητα και 
αποτελεσματικότητα127.  
 

                                    
127 Measures for E-Business Value Assessment, Anitesh Barua, Prabhudev 
Konana, Andrew Whinston, and Fang Yin, 11520-9202/00/$10.00 © 2001 IEEE, 
January February 2001 IT Pro 
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ΜΕΡΟΣ V 
11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
To η-εμπόριο διανύει μια φάση δυναμικής επέκτασης και ανάπτυξης, 
παρόλο που τα προηγούμενα χρόνια έτυχε μιας μεγάλης 
αμφισβήτησης. Ο λόγος της δυναμικής αυτής ανάπτυξης στηρίζεται 
κατά κύριο λόγο στο Ιντερνετ.  
Ο αντίκτυπος του η-εμπορίου στις επιχειρήσεις είναι καθοριστικός. 
Βελτιώνεται η αλυσίδα αξίας, το σύστημα αξίας, μεγεθύνεται ο 
πλούτος και το εύρος των πελατών που μπορούν να προσεγγιστούν, 
αναπτύσσονται νέα η-επιχειρησιακά μοντέλα που είτε ανακαλύπτουν 
ανάγκες πελατών (Sony), είτε βελτιώνονται (Porter,2001), είτε 
αντικαθίστανται δραστικά (Bloch, ) τα υπάρχοντα κλασσικά. Το η-
εμπόριο επηρεάζει σημαντικά και τις στρατηγικές των Ταχυδρομείων. 
Η Ταχυδρομική αγορά είναι μια σταθερά αναπτυσσόμενη αγορά. Για 
τα Ταχυδρομεία το η-εμπόριο σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση 
του στρατηγικού πλεονεκτήματος της προσέγγισης και του πιο 
απομακρυσμένου πελάτη. Σημαίνει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, μείωση του κόστους και αύξηση εσόδων. Η 
διαπίστωση αυτή προκύπτει από την εξέταση των η-επιχειρησιακών 
μοντέλων του DPWN, USPS και ΕΛ.ΤΑ. με βάση την οντολογία A. 
Osterwalder. Με την οντολογία αυτή, πραγματικά διαπιστώνεται μια 
πολυποίκιλη και λεπτομερειακή διείσδυση στα η-επιχειρησιακά 
μοντέλα των Ταχυδρομείων. Η ονοματοδοσία όμως των 
αναπτυσσόμενων μοντέλων ανήκει αποκλειστικά στους μελετητές και 
σε αυτούς που τα χρησιμοποιούν. Μια κατάταξη των η-ΕΜ κατά 
γνωστές ακαδημαϊκές ταξινομήσεις (Rappa, Timmers κ.λ.π) δίνει τα 
εξής μοντέλα:Μεσιτικό, Διανομέας, Μεσάζων πληροφοριών, 
Μάρκετινγκ κινήτρων,  Μεγαλέμπορου καταλόγων, (Rappa). Η-
κατάστημα, εμπορικός τόπος με 3ο συμμέτοχο, Πάροχος υπηρεσιών 
αλυσίδας αξίας, (Timmers). 
Η σύγκριση των η-ΕΜ του DPWN και USPS δείχνει το DPWN να έχει 
μια πιο κάθετη και ολοκληρωμένη προσέγγιση του η-εμπορίου. 
Αντίθετα η USPS παρουσιάζεται ως κρίκος σε ένα μεγάλο σύστημα 
αξίας προμηθευτών και τελικού πελάτη. Αυτό συνεπάγεται βέβαια 
χαμηλό κόστος αλλά απαιτεί πολύ καλό συντονισμό και σχέσεις 
εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες. Είναι σημαντική πάντως η 
παραδοχή της ετήσιας αναφοράς της USPS 2004128 όπου 
καταγράφεται η παγκοσμιοποίηση της ανταγωνιστικότητας των ταχ. 
υπηρεσιών. Ξένες εταιρίες όπως η Deutsche Post World Net (DPWN) 
(Γερμανία) και η TNT Post Group (TPG) (Ολλανδία) κινούνται καλά 
πέρα από τις παραδοσιακές ταχυδρομικές υπηρεσίες, προσφέροντας 
logistics, οικονομικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Τέσσερα ξένα 
ταχυδρομεία — DPWN, TPG, Consignia (Ηνωμένο Βασίλειο), και η La 

                                    
128 The Annual Report of the United States Postal Service is published by:United 
States Postal Service Public Affairs & Communications 475 L’Enfant Plaza, SW 
Washington, DC 20260-3100 
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Poste (Γαλλία) — έχουν περιορισμένες λειτουργίες σε 18 μεγάλα 
μητροπολιτικά κέντρα σε όλες τις Η.Π.Α. Το DPWN πρόσφατα 
απέκτησε τον έλεγχο της DHL, της ηγετικής εταιρίας παγκοσμίως στα 
express, γνήσιας εταιρίας των Η.Π.Α.. Το DPWN κατέχει ένα από 
μεγαλύτερους παγκόσμιους διαμετακομιστικούς στόλους, που είναι 
δραστηριοποιημένος και στις Η.Π.Α.  
Οι προοπτικές ανάπτυξης η-ΕΜ για τα Ταχυδρομεία είναι μια 
πολύπλοκη υπόθεση, ωστόσο αποτελεί μια καθοριστική στρατηγική 
στροφή. Είναι σαν τον Δαυίδ του Μιχαήλ Άγγελο που υπάρχει έτσι κι 
αλλιώς μέσα στο μάρμαρο αλλά αυτός απλώς αφαίρεσε την περίσσια 
πέτρα.  Το πιο καθοριστικό στοιχείο (Jimenez, 2000) είναι ότι 
χρειάζονται νέες στρατηγικές και κυρίως wavesense του ιντερνετ, 
όχι «me too» μιμητικές στρατηγικές. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες 
όπως: 

• - Υπηρεσίες διαμετακομιστικού εμπορίου και logistics:  
• - Κτίσιμο σχέσεων με τον πελάτη (track/trace), η 
αναδιοργάνωση των παραδοσιακών διαδικασιών για να 
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα, τα κόστη και η ευκολία (π.χ. 
ψηφιακά γραμματόσημα), 

• - Νέες επιχειρησιακές ευκαιρίες εγείρονται από τις υπηρεσίες 
που βασίζονται στην νέα τεχνολογία: Αυτό περιλαμβάνει τη 
χρήση της παραδοσιακής τοποθέτησης των ταχυδρομικών 
φορέων για τη νέα οικονομία. Π.χ. σαν μονοπωλιακή ένωση 
τρίτων συμμέτοχων (trusted third parties). Στο μοντέλο αυτό 
ήδη έχουμε κατατάξει την Fedex. 

• - ευκαιρίες για αναδιοργάνωση των διαδικασιών του back 
office: (π.χ. εφαρμογή της τεχνολογίας του η-εμπορίου σε 
διακανονισμούς υπο-κατασκευαστικών συμβάσεων). 

• - η-εμπόριο = καύσιμο για τα δέματα με online αγορές εξ’ 
αποστάσεως. 

• - η-διαφημιστικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικοί κατάλογοι 
προϊόντων. 

• - On line πληρωμές – εισπράξεις. 
• - Μεταμόρφωση των Ταχυδρομικών Γραφείων σε κέντρα η-
εμπορίου και η-ειδήσεων - πληροφοριών με την εγκατάσταση 
η-υπηρεσιών όπως data warehousing και logistics.   

• - Λογιστικές λύσεις, ολοκλήρωση φυσικών, οικονομικών ροών 
και ροών δεδομένων, (π.χ. τιμολόγια, λογιστική διευθέτηση, 
μεταφορά προϊόντων, οικονομική τακτοποίηση, όλα από το 
Ταχυδρομείο). 

• - Υπηρεσίες και λειτουργίες εκπλήρωσης απαιτήσεων και 
παράδοσης σε νέα υβριδική μορφή. Τα bits γίνονται boxes, 
δηλαδή τα η-γράμματα, γράμματα, τα η-πακέτα (η-
παραγγελίες κλπ) γίνονται πακέτα κ.λ.π. 

• - παροχή πρόσβασης στο ιντερνετ από τα ταχ. καταστήματα 
λιανικής με δημόσιας χρήσης τερματικά ώστε κάθε επιθυμία 
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του πελάτη να έχει σα μηχανισμό έκδοσης-παράδοσης το 
ταχυδρομείο.    

 
Τα ΕΛ.ΤΑ. είναι ηγέτης στην ελληνική ταχυδρομική αγορά αλλά η 
διείσδυση στο η-εμπόριο βρίσκεται σε νηπιακή ηλικία. Οι προοπτικές 
ανάπτυξης η-εμπορίου και γενικά ε-Επιχειρησιακών ταχυδρομικών 
δραστηριοτήτων φαίνεται να αποτελεί ζωτικής σημασίας στρατηγική 
στροφή, όπως αποδεικνύεται σε όλη σχεδόν την παρούσα εργασία. 
Η επόμενη ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί για τα ΕΛ.ΤΑ. και για 
τα Ταχυδρομεία γενικά, είναι με ποιο τρόπο μπορούμε να 
μετατρέψουμε μια η-ιδέα σε η-ΕΜ, ώστε να υπάρξει ένας 
συστηματικός μετασχηματισμός του Ταχυδρομείου σε η-
Ταχυδρομείο. Το μοντέλο e3-value του Gordijn-Akkermans που 
περιγράφεται στην ενότητα της «Περίπτωσης των Ελληνικών 
Ταχυδρομείων» παρέχει ένα ολοκληρωμένο και συστηματικό 
εργαλείο σύνθεσης και ανάλυσης για το σκοπό αυτό. Με τη χρήση 
ειδικού λογισμικού (OBELIX-suite), μπορεί να κατασκευαστεί το η-
ΕΜ. Από την εκσφαλμάτωση, λογική και πραγματική, του μοντέλου 
που κατασκευάστηκε, ακολουθεί η δημιουργία «Φύλλου 
Ωφελιμότητας» με το ίδιο λογισμικό από το οποίο προκύπτει η 
ικανοποίηση ή όχι του μοντέλου με βάση φόρμουλες που κρίνει ο 
χρήστης. Οι φόρμουλες αυτές εκφράζουν και την βαρύτητα 
ικανοποίησης των κανόνων ακεραιότητας στις σχέσεις δραστών και 
δραστηριοτήτων αξίας και ο συνδυασμός τους εκφράζει την συνολική 
αξιολόγηση του μοντέλου. 
Είναι βέβαιο πως σήμερα η ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και έρευνα 
παρέχει τα εργαλεία για ανάπτυξη η-ΕΜ και για τα Ταχυδρομεία. Στις 
επιχειρήσεις αυτές εναπόκειται ή να ακολουθήσουν τη συμβουλή του 
Woody Allen «δεν θέλω να πετύχω την αθανασία μου με τη δουλειά 
μου, θέλω να την πετύχω με το να μη πεθάνω».  Όσο για το 
ερώτημα αν πηγαίνει κανείς στη σωστή κατεύθυνση η κατάλληλη 
απάντηση έρχεται από τον Rolf Jensen του Ινστιτούτου της 
Κοπεγχάγης «αν βλέπεις το μέλλον σαν εμπόδιο, περπατάς σε λάθος 
κατεύθυνση». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA   
A. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Η-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 
Ταξινόμηση 

EBMs με βάση 
Προσέγγιση 

από 
eBMs Κριτήριο ταξινόμησης 

M.Rappa 
(2001) 

1. Μεσιτικό 
2. Διαφημιστικό 
3. Μεσάζων πληροφοριών 
4. Μεγαλέμπορος 
5. Κατασκευαστής 
6. Σύνδεσης μέλους 
7. Κοινότητας 
8. Συνδρομητικό 
9. Γενικής χρηστικότητας 

Τοποθέτηση της 
επιχείρησης στην 
αλυσίδα αξίας. Τρόπος 
παραγωγής εσόδων 
(πρόταση αξίας) 

Έ
σο
δα

 κ
αι

 π
ρο
ϊό
ντ
α 

Tapscott and 
Lowy (2000) 

b-webs 

1. Αγορές (agoras) 
2. Συσσώρευση 
3. Αλυσίδες αξίας 
4. Συμμαχίας 
5. Δίκτυα διανομής 

Βαθμός ολοκλήρωσης 
αξίας(αυτό-οργάνωση-
ιεραρχία), βαθμός 
ελέγχου (χαμηλός 
/υψηλός) της 
διαδικασίας δημιουργίας 
αξίας. 

Timmers 
(1998) 

1. Η-Καταστήματα 
2. Η-προμήθειες 
3. Η-πλειστηριασμός 
4. Η-εμπορικό κέντρο  
5. Εμπορικός τόπος από 3ο 
συμμέτοχο  
6. Εικονικές κοινότητες 
7. Πάροχος Υπηρεσιών 
Αλυσίδας Αξίας 
8. Ολοκλήρωση Αλυσίδας 
Αξίας 
9. Συνεργατική πλατφόρμα 
10. Μεσίτης πληροφοριών 
11. Πάροχος Υπηρεσιών 
Εμπιστοσύνης 

Αρχιτεκτονική 
προϊόντος, ροές 
πληροφοριών και 
υπηρεσιών, περιγραφή 
του δράστη 
επιχειρησιακής 
διαδικασίας και του 
ρόλου του. Βαθμός 
καινοτομίας και 
λειτουργική 
ολοκλήρωση. 

Gordijn and 
Akkermans 

(2001) 

Οντολογία 
προσανατολισμένη στην 
γενική αξία εξειδικεύοντας 
τι υπάρχει μέσα σε eBM 

Ροές αξίας μεταξύ των 
διαφόρων δραστών ενός 
eBM. Τα στοιχεία είναι 
προσανατολισμένα στην 
αξία και στους δράστες. 

Κ
ύρ
ιο
ς 
Δρ

άσ
τη
ς 
τη
ς ε
πι
χε
ιρ
ησ
ια
κή
ς δ

ια
δι
κα
σί
ας

 κ
αι

 δ
ίκ
τυ
ο 

Afuah and 
Tucci (2001) 

Συστατικά επιχειρησιακών 
μοντέλων 

Κέντρο βάρους η αξία, 
λαμβάνει υπόψη τη 
δημιουργία αξίας που 
παράγεται μέσω των 
διαφόρων δραστών. Δεν 
καθιστά καθαρό πως 
παραδίνεται η αξία στον 
πελάτη.  
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Amit and 
Zott(2001) 

Αρχιτεκτονική 
σχηματοποίηση των 
συστατικών των 
συναλλαγών ώστε να 
αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες 

Κέντρο βάρους στο 
δίκτυο, καταδείχνει τους 
τρόπους που καθίστανται 
ικανές οι συναλλαγές στο 
δίκτυο των επιχειρήσεων, 
προμηθευτών, 
συμπληρωματικών 
παραγόντων και 
πελατών. 

Hamel (2000) 

Συστατικά: 
1. στρατηγική πυρήνα,  
2. στρατηγικές πόρων πάνω 
από το δίκτυο αξίας στη 
διεπαφή του χρήστη. 

Σχέση των συστατικών 
και περαιτέρω ανάλυση 
τους με στόχο μια 
επιχειρηματική σκέψη να 
γίνεται πρακτική. 

Petrovic, 
Kittl, Teksten 

(2001) 

Υποδιαίρεση κάθε eBM σε 7 
υποκατηγορίες  
1. Μοντέλο αξίας, 
2. Μοντέλο πόρων, 
3. Μοντέλο παραγωγής, 
4. Μοντέλο σχέσεων 

πελατών, 
5. Μοντέλο εσόδων, 
6. Μοντέλο κεφαλαίου, 
7. Μοντέλο αγοράς 

Οι συσχετίσεις μεταξύ 
των υπο-μοντέλων 
περιγράφουν τη λογική 
του επιχειρησιακού 
συστήματος για την 
δημιουργία αξίας που 
παράγεται πίσω από τις 
πραγματοποιούμενες 
διαδικασίες. 

Εξ
ει
δι
κε
υμ
έν
α 
θέ
μα
τα

 μ
άρ
κε
τι
νγ
κ 

Weil and 
Vitale (2001) 

Ατομικά eBMs  
1. Απευθείας στον Πελάτη, 
2. Πάροχος πλήρων 

υπηρεσιών 
3. Ολοκληρωτικά από την 

επιχείρηση, 
4. Πύλες /Πράκτορες / 

Πλειστηριασμοί 
/Συναθροιστές / 
Μεσάζοντες, 

5. Καταμερισμένη υποδομή, 
6. Εικονική κοινότητα 
7. Ολοκληρωτής καθαρής 

αξίας, 
8. Πάροχος περιεχομένου 

Ανάλυση του καθενός 
υπό μοντέλου με: 
1. Αντικειμενικοί 

στρατηγικούς 
στόχους και την 
πρόταση αξίας 

2. πηγές εσόδων 
3. κρίσιμους 

συντελεστές 
επιτυχίας, 

4. θεμελιώδεις 
ικανότητες της 
επιχείρησης 

5. κανάλια 
6. τμήματα πελατών 
7. ΙΤ-υποδομή 

* προσαρμοσμένος πίνακας από (A.Osterwalder κ.α., 2002) 
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B. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

BPI Business Process Improvement  

BPR Business Process Reengineering 

DPWN Deutsche Post World Net 

eBM e-Business Model 

eBMF e-Business Model Framework 

ICT Information & Communication Technology 

SCM Supply Chain Management 

USPS United States Postal Service 

WWW World Wide Web 

Η-Ε Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

Η-ΕΜ Ηλεκτρονικό Επιχειρησιακό Μοντέλο  

Η-ΕΜΠ Ηλεκτρονικού-Επιχειρησιακού Μοντέλου Πλαίσιο (οντολογία η-
Επιχ. Μοντέλου), e-BMF 

ΙΤ Information Technology  

Κ.Ε. Κύκλος Εργασιών 

Π.Γ.Υ. Πάροχος Γενικών Υπηρεσιών (Κύριοι Ταχυδρομικοί Φορείς 
Κρατών) 
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Λεπτομέρεια: 
Η εικόνα στο εξώφυλλο είναι απο  
http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/incet-ecf.nsf/en/ok01763e.html 
Electronic Business Models, A Conceptual Framework For Small and 
Medium-Sized Canadian Enterprises της CEFRIO. Η CEFRIO είναι ένα 
δικτυωμένο κέντρο από 140 Πανεπιστήμια, βιομηχανίες και κυβερνητικές 
υπηρεσίες, που αποστολή του είναι να βοηθά στη βελτίωση της οργανωσιακής 
λειτουργικότητας μέσω των εφαρμογών της πληροφορικής και 
επικοινωνιακής τεχνολογίας (ICT). Δραστηριοποιείται στην πόλη του Quebec 
και στο Montreal.  
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