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ΕΝΟΤΗΤΑ Α, ΔΙΑΛΕΞΗ 7    
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ  

‘Σε 5 χρόνια όλες οι επιχειρήσεις θα είναι e-επιχειρήσεις ή δε θα 
υπάρχουν!’ (Andy Grove, πρόεδρος της Intel 1999). 
 
Αν και η πρόβλεψη αυτή δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, οι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο κατέχουν 
ένα στρατηγικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπόλοιπες. 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα σημαντικότερα 
επιχειρηματικά μοντέλα που μπορούν να υιοθετήσουν οι 
επιχειρήσεις ώστε να αποκτήσουν εμπορική παρουσία στο 
διαδίκτυο και από απλές επιχειρήσεις να μετατραπούν σε e-
επιχειρήσεις. 
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Ορισμός Επιχειρηματικών Μοντέλων 

Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα χαρακτηριστικά του διαδικτύου και 
της ψηφιακής τεχνολογίας, αναδεικνύονται ορισμένα καθοριστικά 
ερωτήματα όσο αφορά τις επιχειρήσεις: 
 
•  Πώς μία επιχείρηση θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί τα νέα μέσα 
επικοινωνίας ώστε να αυξήσει τα έσοδα της και να αποκτήσει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα; 
•  Τι είναι επιχειρηματικό μοντέλο; 
•  Ποια είναι τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα; 
  
To πρώτο ερώτημα κρίνεται επιτακτικό για να καταφέρει η 
επιχείρηση μια επιτυχημένη είσοδο στο χώρο του e-business. 
Αυτό μπορεί αν επιτευχθεί με την υιοθέτηση ενός ή 
περισσοτέρων επιχειρηματικών μοντέλων που θα μετατρέψουν 
την επιχείρηση από παραδοσιακή σε e-επιχείρηση. 
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Τι είναι επιχειρηματικό μοντέλο 
Συμπληρωματικοί ορισμοί της έννοιας του επιχειρηματικού 
μοντέλου σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία. 
 
«Ο πρώτος παράγοντας για την απόδοση μιας εταιρίας είναι το 
επιχειρηματικό της μοντέλο. Αυτό είναι η μέθοδος που η εταιρία 
κατασκευάζει και χρησιμοποιεί τους πόρους της για να 
προσφέρει στους πελάτες της μεγαλύτερη αξία από όσο 
μπορούν οι ανταγωνιστές της και να κερδίσει χρήματα. 
Συγκεκριμένα, καθορίζει λεπτομερώς τον τρόπο που η εταιρία 
παράγει κέρδος τώρα και πώς σχεδιάζει να κάνει το ίδιο 
μακροπρόθεσμα, είναι αυτό που καθιστά μια εταιρία ικανή να 
αποκτήσει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» (Affuah & 
Tucci, 2001). 
 
«Επιχειρηματικό μοντέλο είναι η μέθοδος πραγματοποίησης των 
δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης ώστε να έχει έσοδα. Το 
επιχειρηματικό μοντέλο επεξηγεί τον τρόπο που η επιχείρηση 
έχει κέρδος με τον καθορισμό της θέσης της στην αλυσίδα 
αξιών.» (Rappa, 2001). 
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«Επιχειρηματικό μοντέλο είναι το σύνολο των τρόπων που μια 
εταιρία επιλέγει τους πελάτες της, ορίζει και διαφοροποιεί τις 
προσφορές της, αποφασίζει τις εργασίες που θα πράξη μόνη της 
και αυτές που θα αναθέσει σε  τρίτους, καθορίζει τους πόρους 
της, αναπτύσσεται στην αγορά, προσφέρει προϊόντα και 
υπηρεσίες στους πελάτες και κατακτά κέρδη.»(Slywotzkh, 1996), 
(Lee, 2001). 
 
«Ένα επιχειρηματικό μοντέλο δεν είναι παρά μια περιγραφή της 
αξίας που μία εταιρία προσφέρει σε ένα ή περισσότερα τμήματα 
πελατών, της αρχιτεκτονικής της εταιρίας καθώς και το δίκτυο 
συνεργατών για τη δημιουργία, το marketing και τη διανομή 
αυτής της αξίας, ώστε να παράγει επικερδή και ισχυρά ρεύματα 
εσόδων» (Osterwalder & Pingeur, 2002).» 
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«Ένα  επιχειρηματικό μοντέλο είναι: 
  μια αρχιτεκτονική για τα προϊόντα, τη ροή πληροφορίας και τις 
υπηρεσίες, ενώ περιλαμβάνει και μία περιγραφή των διαφόρων 
επιχειρηματικών εταιριών καθώς και των ρόλων τους, 
  μια περιγραφή των πιθανών πλεονεκτημάτων και ωφελειών 
για τoυς διάφορους επιχειρηματικούς εταίρους, 
  μια περιγραφή των πηγών εσόδων» (Timmers, 1998). 
 
«Τα νέα e-επιχειρηματικά μοντέλα b-webs (business webs) 
δημιουργούν νέες εμπορικές προσφορές, μετασχηματίζουν τους 
κανόνες του ανταγωνισμού και κινητοποιούν άτομα και πόρους 
προς πρωτοφανή επίπεδα απόδοσης. Το  b-web είναι ένα σαφές 
σύστημα προμηθευτών, διανομέων, παροχέων εμπορικών 
υπηρεσιών και πελατών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τις 
βασικές εργασιακές συνεννοήσεις και συναλλαγές τους» 
(Tapscott et al., 2000). 
 



7 

Τι είναι το μοντέλο marketing 

Το επιχειρηματικό μοντέλο συνίσταται από τρία κύρια 
χαρακτηριστικά και μπορεί να θεωρηθεί ότι περικλείει τρεις 
διαφορετικές σκοπιές: 
 
•  τη σκοπιά των εσόδων και των προϊόντων 
 

•  τη σκοπιά των επιχειρηματικών εταίρων 
 
•  τη σκοπιά του marketing. 
  
Η στρατηγική marketing της επιχείρησης είναι συστατικό κομμάτι 
του επιχειρηματικού της μοντέλου. 
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Το marketing της επιχείρησης είναι απαραίτητο για την 
επιχειρηματική της βιωσιμότητα και απαντάει στα ερωτήματα: 
 
• πώς χτίζονται τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της 
επιχείρησης 
 
• πώς καθορίζεται η θέση της επιχείρησης έναντι του 
ανταγωνισμού 
 
• ποια στρατηγική πωλήσεων προϊόντων θα ακολουθήσει η 
επιχείρηση. 
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Αρχιτεκτονική του επιχειρηματικού μοντέλου 

Το σύγχρονο επιχειρηματικό μοντέλο αποτελεί το σύνδεσμο 
μεταξύ των: 
 
• στρατηγικών διαδικασιών (strategy) 
 

• επιχειρηματικών διαδικασιών (business process) 
 
• διαθέσιμης τεχνολογίας πληροφορικής και τεχνολογιών. 
 
Το επιχειρηματικό μοντέλο είναι η εννοιολογική, αρχιτεκτονική 
και ψηφιακή εφαρμογή της στρατηγικής μιας επιχείρησης και 
αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση των επιχειρηματικών 
διαδικασιών της επιχείρησης τόσο με τον παραδοσιακό τρόπο 
όσο και ψηφιακά με την αξιοποίηση των διαθέσιμων 
πληροφοριακών συστημάτων. 
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Το τρίγωνο της επιχειρηματικής λογικής 

  

Επιχειρείν 

Παραδοσιακό Επιχειρείν Ε-Επιχειρείν 

Στρατηγική 

Επιχειρηματικό 
Μοντέλο 

Επιχειρηματικές 
Διαδικασίες 

Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών 

Δυνατότητες για 
e-Επιχειρείν 

Εφαρμογή 
Διαδικασιών  
e-Επιχειρείν 

Επίπεδο 
Σχεδιασμού 

Επίπεδο 
Αρχιτεκτονικής 

Επίπεδο 
Υλοποίησης 
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Η κατανόηση του επιχειρηματικού μοντέλου σε ένα δυναμικό 
περιβάλλον όπως αυτό του e-business είναι απαραίτητο για τους 
ακόλουθους λόγους:  
 
•  Η επιχειρηματική μοντελοποίηση συνεισφέρει ουσιαστικά στον 
καθορισμό των στοιχείων που απαρτίζουν μία επιχείρηση και 
των μεταξύ τους σχέσεων, όπως: 
-  το είδος της επιχείρησης 
-  την καινοτομία των προϊόντων της 
-  τη θέση που κατέχει στην αγορά 
-  σε ποιους πελάτες απευθύνεται 
-  πώς διανέμει τα προϊόντα της  
-  πως κτίζει σχέσεις με πελάτες 
-  ποιο είναι το μοντέλο κόστους. 
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• Η χρήση τυποποιημένων επιχειρηματικών μοντέλων 
διευκολύνει τους σχεδιαστές μιας επιχείρησης να αλλάζουν 
συγκεκριμένα στοιχεία ενός μοντέλου ώστε να το βελτιώνουν και 
να προσαρμόζουν στις συγκεκριμένες ανάγκες της επιχείρησης. 
 
• Ένα τυποποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο παρέχει το πλαίσιο 
για τον καθορισμό των μετρικών που θα χρησιμοποιηθούν στην 
αξιολόγηση της e-επιχείρησης. 
 

• Το επιχειρηματικό μοντέλο δίνει την δυνατότητα προσομοίωσης 
της e-επιχείρησης και απόκτηση γνώσης για αυτήν χωρίς να 
θέτει σε κίνδυνο την πραγματική επιχείρηση. 
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Το επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύστημα 
που αποτελείται από:  
 
-  στοιχεία (components) 
 
-  συνδέσεις (linkages) μεταξύ των στοιχείων 
 
- μίας δυναμικής (dynamics) που εμφανίζεται πάνω στα στοιχεία. 
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         Επιχειρηματικό Μοντέλο 
- στοιχεία 
- συνδέσεις μεταξύ των στοιχείων 
- δυναμική 

Αλλαγή  Απόδοση  
Επιχείρησης 

              Περιβάλλον  
- ανταγωνισμός 
- άλλοι εξωγενείς παράγοντες 
 

Οι εξωτερικοί παράγοντες που επιδρούν σε ένα 
επιχειρηματικό μοντέλο 
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• Στοιχεία, Συνδέσεις και Δυναμική 
Το επιχειρηματικό μοντέλο αποτελείται από στοιχεία που 
αναφέρονται 
- στην αξία που προσφέρει μια εταιρία στους πελάτες 
- στο τμήμα πελατών που στοχεύει 
- στο εύρος  προϊόντων/υπηρεσιών που παρέχει 
- στις πηγές των εσόδων της 
- στον τρόπο που τιμολογεί την προστιθέμενη αξία. 
Επιπλέον το επιχειρηματικό μοντέλο αναφέρεται: 
- στις δραστηριότητες που πρέπει να εκτελέσει για την 

προσφορά αυτή 
- σε τι ικανότητες στηρίζονται οι δραστηριότητες 
- τι πρέπει να κάνει η εταιρία για να διατηρήσει ή να ενισχύσει 

το πλεονέκτημά της 
- πόσο αποτελεσματικά μπορεί να εφαρμόσει τα στοιχεία του 

μοντέλου. 
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Το μοντέλο δεν εξαρτάται μόνο από τα συστατικά του στοιχεία 
αλλά και από τις συνδέσεις μεταξύ τους, οι οποίες σε ένα 
ανταγωνιστικό περιβάλλον αλλάζουν συνεχώς. 
 
Εκεί βρίσκεται και η δυναμική του μοντέλου όπου η συνεχής 
ανανέωσή του αποτελεί αναγκαιότητα για την επιβίωση της 
επιχείρησης. 
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• Περιβάλλον 
Οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον 
όπου οι ανταγωνιστές: 
-  χρησιμοποιούν ίδια/παρόμοια επιχειρηματικά μοντέλα 
-  έχουν το ίδιο ενδιαφέρον για την παραγωγή κέρδους 
-  προσφέρουν το ίδιο επίπεδο αξίας στους πελάτες 
-  ανταγωνίζονται στην τεχνολογία που χρησιμοποιούν στην 
παραγωγή των προϊόντων τους  
-  ανταγωνίζονται σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών τους 
δραστηριοτήτων. 
Ένα επιχειρηματικό μοντέλο επηρεάζεται και από άλλους 
εξωγενείς παράγοντες όπως: 
-  το φυσικό περιβάλλον  
-  οι νομοθετικοί περιορισμοί 
-  η τεχνολογική αλλαγή κτλ. 
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• Αλλαγή 
Η αλλαγή επιδρά άμεσα ή έμμεσα στα μοντέλα και στο 
περιβάλλον και μπορεί να προέλθει από ανταγωνιστές, 
προμηθευτές, πελάτες, δημογραφικά στοιχεία, το περιβάλλον ή 
την ίδια την εταιρία. 
 
Αν η αλλαγή είναι πλήρη ή διασπαστική μπορεί να αχρηστεύσει 
υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα και να αλλάξει το 
ανταγωνιστικό τοπίο ή να δημιουργήσει νέες βιομηχανίες ή 
εταιρίες. 
 
Το διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει τέτοιου είδους αλλαγές 
δημιουργώντας νέους τρόπους διεξαγωγής της 
επιχειρηματικότητας με πολλά οφέλη για τους συμμετέχοντες. 
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Αλυσίδες αξιών και επιχειρηματικά μοντέλα 

Οι αλυσίδες αξιών (value chains) της  επιχείρησης 
αναγνωρίζουν: 
-  τα επιμέρους στοιχειά της αλυσίδας 
-  τους πιθανούς τρόπους ενοποίησης των διάφορων     
   πληροφοριών 
-  τη δημιουργία πιθανών e-αγορών. 
 

Οι αγορές αυτές μπορεί να είναι είτε: 
-  πλήρως ανοικτές με αυθαίρετο αριθμό πωλητών και  
   αγοραστών 
-  μερικώς ανοικτές με ένα αγοραστή και πολλούς πωλητές ή το  
  αντίθετο (π.χ. δημόσιες προμήθειες). 
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1. Η μελέτη της αλυσίδας αξιών αφορά τον καθορισμό 9 
διαφορετικών στοιχειών: 
 
-  εισερχόμενα λογιστικά 
-  λειτουργίες 
-  εξερχόμενα λογιστικά 
-  πωλήσεις και marketing 
-  υπηρεσίες 
-  υποστήριξη δραστηριοτήτων ανάπτυξης τεχνολογιών 
-  προμήθειες 
-  διαχείριση ανθρωπίνων πόρων 
-  εταιρική υποδομή 
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2. Τα πρότυπα αλληλεπίδρασης μπορεί να είναι 1-προς-1 
(1:1), 1-προς-πολλά (1:n) και πολλά-προς-πολλά (n:m). 
 
-  1:1 αφορά την διαπραγμάτευση μεταξύ ενός πωλητή και ενός 
αγοραστή, π.χ, e-shop 
 
-  1:n ή n:1 αφορά τον πωλητή  που συναλλάσσεται με n  
αγοραστές, π.χ., on line δημοπρασίες (e-auctions) ή αφορά n 
πωλητές που συναλλάσσονται με έναν αγοραστή, π.χ., 
διαγωνισμοί. (invitations to tender) 
 
-  n:m αφορά n πωλητές που συναλλάσσονται με m αγοραστές, 
π.χ., χρηματιστήριο (stock market). 
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Πρότυπα αλληλεπίδρασης 

  

1:1 1:n 

n:m n:m 
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Η υλοποίηση της αρχιτεκτονικής ενός επιχειρηματικού μοντέλου 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο state of the art της τεχνολογίας. 
 
Από την  παρατήρηση πραγματικών επιχειρήσεων στο διαδίκτυο 
συμπεραίνουμε: 
 
• οι τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφοριών ευνοούν την 
ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού επιχειρηματικών μοντέλων. 
 

• οι δυνατότητες των state of the art  τεχνολογιών αποτελούν 
απλώς ένα κριτήριο κατά τη διαδικασίας επιλογής ενός 
επιχειρηματικού μοντέλου. 
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• η τεχνολογία από μόνη της δεν παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες 
για την επιλογή του επιχειρηματικού μοντέλου 
 

• η πετυχημένη υιοθέτηση ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου 
μπορεί να κατευθύνει την ανάπτυξη της τεχνολογίας 
 

• πολλά επιχειρηματικά μοντέλα δεν έχουν ακόμα δοκιμαστεί 
εμπορικά. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α, ΔΙΑΛΕΞΗ 8 
Παρουσίαση επιχειρηματικών μοντέλων 
1. Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) 
 
Είναι το πιο γνωστό επιχειρηματικό μοντέλο. Πρόκειται για 
διαδικτυακό marketing της εταιρίας για την ηλεκτρονική 
προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της. 
 
Στην πορεία μπορούν να προστεθούν νέες δυνατότητες: 
 
- παρουσίαση ηλεκτρονικού καταλόγου των διαθέσιμων  
  προϊόντων 
- δυνατότητα συμπλήρωσης και αποστολής μιας e-παραγγελίας 
- ηλεκτρονική πληρωμή 
- διανομή προϊόντων ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά. 
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Για να επιτύχει ένα e-shop την αποστολή του θα πρέπει να 
παρέχει αξιοπιστία, ευκολία στην πλοήγηση, αισθητική και 
συνεπή παρουσίαση, διαθεσιμότητα και ενημέρωση υπηρεσιών 
και πληροφοριών, ασφάλεια στις συναλλαγές και προστασία 
προσωπικών δεδομένων. 
 
Τα άμεσα οφέλη για την επιχείρηση περιλαμβάνουν: 
 
- παγκόσμια παρουσία με χαμηλό κόστος 
- ταχύτητα και ακρίβεια στις συναλλαγές 
- μείωση εξόδων για τη διαφήμιση και τις πωλήσεις 
- δυνατότητα καταγραφής και ανάλυσης των προτιμήσεων των  
  πελατών. 
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Για τους καταναλωτές τα οφέλη περιλαμβάνουν: 
 
-  χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με το παραδοσιακό εμπόριο 
-  καλύτερη πληροφόρηση 
-  περισσότερες επιλογές 
-  διαθεσιμότητα επί 24 ώρες 
-  αποφυγή μετακίνησης στο φυσικό χώρο του καταστήματος 
-  ευκολία στην επιλογή, στην αγορά, στην πληρωμή και την  
   παραλαβή των προϊόντων 
-  παροχή δυνατοτήτων εξατομίκευσης. 
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Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επισκέψεων ενός πελάτη σε 
e-shop, το 1:1 marketing βελτιώνει περαιτέρω τη μεταξύ τους 
σχέση και αυξάνει τα οφέλη και για τις δύο πλευρές. 
 
Τα έσοδα e-shop προέρχονται από τις πωλήσεις προϊόντων και 
υπηρεσιών, τη μείωση του κόστους των συναλλαγών και από τη 
διαφήμιση. 
 
Τα εμπορικά websites είναι B2C e-shop όπως: ανθοπωλεία, 
βιβλιοπωλεία, συστήματα πώλησης εισιτηρίων, ειδών για το 
σπίτι, δώρων. 
 
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει για παράδειγμα μία ενδεικτική 
λίστα on-line ανθοπωλείων και βιβλιοπωλείων της ελληνικής 
αγοράς. 
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http://www.allflowers.gr 
http://www.antonello.gr 
http://www.bouquet.gr 
http://www.cactusflower.gr 
http://www.campodeifiori.gr 
http://www.easyflower.gr 
http://www.fiorellino.gr 
http://www.fiorissimo.gr 
http://www.fleria.gr 
http://www.flowers.gr 
http://www.flowerstores.gr 
http://www.gardenshop.gr 
http://www.intrflora.gr 
http://www.louloudia.gr 
http://www.myflowers.gr 
http://www.red-rose.gr 
http://www.rosetta.gr 
http://www.valentine.gr 
http://www.yacca.gr 
http://www.zerbera-flowers.gr 
 
 
 
 
 

http://www.allbooks.gr 
http://www.bookmarket.gr 
http://www.books-in-greek.gr 
http://www.easyshoping.gr 
http://www.bookstore.gr 
http://www.greeceinprint.com 
http://www.greekbooks.gr 
http://www.greekbooksonline.gr 
http://www.helassbooks.gr 
http://www.ianos.g 
http://www.katoptro.gr 
http://www.leaderbooks.gr 
http://www.livanis.gr 
http://www.malliaris.gr 
http://www.melissabooks.gr 
http://www.mgiurdas.gr/store.htm 
http://www.papasotiriou.gr 
http://www.paratiritis.gr 
http://www.protoporia.r 
http://www.vivliopolis.gr 
 

Παραδείγματα e-shops (ανθοπωλεία-βιβλιοπωλεία) από την 
ελληνική ηλεκτρονική αγορά 

http://www.allflowers.gr/
http://www.antonello.gr/
http://www.bouquet.gr/
http://www.cactusflower.gr/
http://www.campodeifiori.gr/
http://www.easyflower.gr/
http://www.fiorellino.gr/
http://www.fiorissimo.gr/
http://www.fleria.gr/
http://www.flowers.gr/
http://www.flowerstores.gr/
http://www.gardenshop.gr/
http://www.intrflora.gr/
http://www.louloudia.gr/
http://www.myflowers.gr/
http://www.red-rose.gr/
http://www.rosetta.gr/
http://www.valentine.gr/
http://www.yacca.gr/
http://www.zerbera-flowers.gr/
http://www.allbooks.gr/
http://www.bookmarket.gr/
http://www.books-in-greek.gr/
http://www.easyshoping.gr/
http://www.bookstore.gr/
http://www.greeceinprint.com/
http://www.greekbooks.gr/
http://www.greekbooksonline.gr/
http://www.helassbooks.gr/
http://www.ianos.g/
http://www.katoptro.gr/
http://www.leaderbooks.gr/
http://www.livanis.gr/
http://www.malliaris.gr/
http://www.melissabooks.gr/
http://www.mgiurdas.gr/store.htm
http://www.papasotiriou.gr/
http://www.paratiritis.gr/
http://www.protoporia.r/
http://www.vivliopolis.gr/
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2. Ηλεκτρονική προμήθεια (e-procurement) 
 
Αφορά την διαδικασία ηλεκτρονικής προσφοράς και προμήθειας 
αγαθών, υλικών εξοπλισμού, υπηρεσιών κτλ. 
 
Στόχος είναι να προσφέρει ευέλικτες λύσεις σχετικά με τις 
διαδικασίες προμηθειών μίας επιχείρησης, παραγγελιών, 
διαχείρισης πόρων κτλ., διασφαλίζοντας το μικρότερο δυνατό 
κόστος και τη μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών της 
επιχείρησης. 
 
Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται μία e-πλατφόρμα για να 
υποστηρίζει τη συνεργασία επιχείρησης και προμηθευτών. 
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Το μοντέλο των ηλεκτρονικών προμηθειών 

Σύστημα 
ηλεκτρονικών 
προμηθειών 

Διανομή 

Επιχείρηση 

Προμηθευτής 

Προμηθευτής 

Προμηθευτής 
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Μεγάλες επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί έχουν 
υλοποιήσει τέτοιες εφαρμογές στο διαδίκτυο. 
 
Αρκετές εταιρίες σήμερα διαθέτουν τεχνολογικές λύσεις για το 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη e-procurement 
 
-π.χ. στο εξωτερικό 
    Ariba (http://www.ariba.net) 
    PublicBuy.Net (http://home.publicbuy.net) 
     
-π.χ. στην Ελλάδα  
    cosmoONE Hellas MarketSite AE (http://cosmoone.gr) 
     ΝΩΣΙΣ (http://nosis.gr). 
 

http://www.ariba.net/
http://home.publicbuy.net/
http://cosmoone.gr/
http://cosmoone.gr/
http://cosmoone.gr/
http://cosmoone.gr/
http://cosmoone.gr/
http://nosis.gr/
http://nosis.gr/
http://nosis.gr/
http://nosis.gr/
http://nosis.gr/


33 

Όλο και περισσότερες εταιρίες δραστηριοποιούνται στον 
ευρύτερο χώρο του e-business και εφαρμόζουν ή προσφέρουν 
λύσεις για e-procurement Β2Β και Β2C. 
 
Το ίδιο το Δημόσιο έχει υποχρέωση από την ΕΕ να διεξάγει ένα 
ποσοστό των προμηθειών του με e-τρόπο από το 2003. 
 
Άρα το e-procurement είναι μια πρακτική η οποία καλλιεργείται 
και θα ωριμάσει σύντομα στην Ελλάδα. 
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Τα οφέλη για την επιχείρηση από την εφαρμογή ενός τέτοιου 
μοντέλου είναι η δυνατότητα μίας ευρύτερης επιλογής 
προμηθευτών. 
 
Αυτή με την σειρά της οδηγεί: 
 
-  σε μείωση του κόστους διαδικασιών προμηθειών 
-  στην καλύτερη οργάνωση και ποιότητα των συναλλαγών 
-  στη μείωση του κόστους και του χρόνου διαχείρισης των  
   προμηθειών 
-  στην ταχύτερη διάχυση της πληροφορίας 
-  στην προσφορά καλύτερης τελικής τιμής των προϊόντων 
-  στην ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων 
-  στην ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων  
-  στην διαφάνεια των διαδικασιών κτλ. 
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Επιπλέον, οι e-διαπραγματεύσεις και συμβάσεις και οι 
συνεργατικές εφαρμογές μπορεί να οδηγήσουν σε ακόμη 
μικρότερους χρόνους και έξοδα και σε αυξημένη ευχρηστία. 
 
Τα οφέλη για τους προμηθευτές είναι: 
-  στις μεγαλύτερες επιχειρηματικές προοπτικές, πιθανόν σε  
   παγκόσμια κλίμακα 
-  στο χαμηλότερο κόστος. 
 

Η  κύρια πηγή εσόδων σε τέτοια μοντέλα προέρχεται από τη 
μείωση των εξόδων (αυτοματοποίηση διαδικασίας και 
διαχείρισης προσφορών και προμηθειών). 
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Οι βασικές λειτουργίες του επιχειρηματικού μοντέλου e-
procurement είναι: 
-  προώθηση και παρουσίαση καταλόγων προϊόντων 
-  επιβεβαίωση συνεργασίας μεταξύ εμπορικών εταίρων και  
   διακανονισμός όρων συναλλαγών 
-  μηχανισμός αξιολόγησης προσφορών 
-  διαχείριση συμβάσεων, όρων συνεργασίας και  
   διαπραγματεύσεων 
-  διαχείριση παραγγελιών 
-  διαχείριση αποθεμάτων 
-  διαχείριση πληρωμών 
-  διανομή προϊόντων  
-  υποστήριξη πελατών. 
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3. Ε-Δημοπρασία (e-auction) 
 
Υλοποίηση με e-τρόπο της παραδοσιακή δημοπρασίας. 
 
Αφορά ένα διαδικτυακό χώρο όπου οι χρήστες μπορούν να 
πουλήσουν τα προϊόντα τους ή να κάνουν προσφορές για τα 
προϊόντα άλλων χρηστών. 
 
Οι δυνατότητες που παρέχονται στον πωλητή σχετίζονται με τη 
λεπτομερή περιγραφή των προϊόντων: φωτογραφίες, βίντεο ή 
animation, την αρχική τιμή τους την περίοδο διάθεσης τους κτλ. 
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Ο υποψήφιος αγοραστής μπορεί να αναζητήσει προϊόντα από 
διαφορετικές διαθέσιμες κατηγορίες, να υποβάλει την προσφορά 
του, να παρακολουθήσει τις προσφορές άλλων χρηστών κτλ. 
 
Το e-auction μπορεί να παρέχει συμπληρωματικές λειτουργίες 
όπως: 
-  δημιουργία συμβάσεων 
-  διενέργεια πληρωμών  
-  παράδοση προϊόντων. 
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Το μοντέλο των ηλεκτρονικών δημοπρασιών 

Σύστημα ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας 

Προϊόντα προς 
διάθεση 

Όροι 
συναλλαγών 

Διαπραγμάτευση 

Πωλητής 

Πωλητής 

Πλειστηριαστής 

Αγοραστής 

Αγοραστής 
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Οι πηγές εσόδων για τον παροχέα της δημοπρασίας σχετίζονται 
με την πώληση της τεχνολογικής πλατφόρμας, τις αμοιβές των 
συναλλαγών και τη διαφήμιση. 
 
Τα οφέλη για τους προμηθευτές και τους αγοραστές αφορούν 
την αυξημένη αποδοτικότητα, την εξοικονόμηση χρόνου, τη 
μεγάλη ποικιλία προϊόντων, ενώ δεν είναι απαραίτητη η φυσική 
μεταφορά των συναλλασσόμενων. 
 
Λόγω των μειωμένων εξόδων γίνεται εφικτή η προσφορά 
πώλησης μικρότερων ποσοτήτων σε χαμηλότερες τιμές. 
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Οι προμηθευτές ωφελούνται καθώς ελαττώνεται το πλεονάζον 
απόθεμα τους (στοκ), μειώνονται τα γενικά τους έξοδα, ενώ 
επιτυγχάνεται καλύτερη χρησιμοποίηση του όγκου παραγωγής. 
 
Τα οφέλη για τους αγοραστές είναι η ελάττωση των γενικών 
εξόδων αγοράς καθώς και η μείωση των τιμών των 
προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών. 
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Παραδείγματα e-auction από την διεθνή και ελληνική e-αγορά 
αποτελούν:  
 
-  3nsold Premium Auction System (http://3nsold.com) 
-  BidMarket (http://bidmarket.gr) 
-  ebay (http://ebay.com) 
-  eBazar (http://ebazar.gr) 
-  FleaMarket (http://fleamarket.gr) 
-  iBid (http://www.ibid.gr) 
-  Yahoo! Auctions (http://auctions.yahoo.com). 
 
 

http://3nsold.com/
http://bildmarket.gr/
http://ebay.com/
http://ebazar.gr/
http://fleamarket.gr/
http://www.ibid.gr/
http://auctions.yahoo.com/
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4. E-εμπορικό κέντρο (e-mall) 
 
Στη βασική του μορφή αποτελείται από μία συλλογή e-shops, 
συνήθως ενοποιημένα κάτω από την ίδια ομπρέλα, όπως ένα 
πολύ γνωστό εμπορικό σήμα, που συνήθως υποστηρίζεται από 
μία διαδεδομένη και εγγυημένη μέθοδο πληρωμών. 
 
Παράδειγμα η e-αγορά Bodensee (http://www.emb.ch), που 
παρέχει πρόσβαση σε πολλά ανεξάρτητα  e-shops.  
 
Όταν τέτοιες e-αγορές ειδικεύονται σε συγκεκριμένο τομέα, 
μετατρέπονται σε βιομηχανικές αγορές όπως η Industry.Net 
(http://industry.net) προσφέροντας υπηρεσίες προστιθέμενης 
αξίας (FAQ, forum συζητήσεων, κλειστές ομάδες χρηστών κτλ.). 
 
 

http://www.emb.ch/
http://www.emb.ch/
http://www.emb.ch/
http://www.emb.ch/
http://www.emb.ch/
http://www.emb.ch/
http://www.emb.ch/
http://industry.net/
http://industry.net/
http://industry.net/
http://industry.net/
http://industry.net/
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Ο διαχειριστής της e-αγοράς μπορεί να αυξήσει τα οφέλη μέσω 
των αυξημένων πωλήσεων των τεχνολογιών υποστήριξης, από 
την διάθεση διαφημιστικού χώρου, από τη χρήση του εμπορικού 
σήματος, από την ίδια τη φιλοξενία των e-shops, από την 
αυξημένη δικτυακή κίνηση με την προοπτική ότι η επίσκεψή σε 
ένα e-shop θα οδηγήσει τον χρήστη να επισκεφτεί και κάποιο 
από τα γειτονικά του καταστήματα στην e-αγορά. 
 
Τα οφέλη για τους πελάτες είναι ίδια με αυτά που προκύπτουν 
για κάθε ανεξάρτητο e-shop με την προστιθέμενη ευκολία 
πρόσβασης στα υπόλοιπα e-shops και την ευχρηστία ενός 
κοινού περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης. 
 
Αν η e-αγορά βρίσκεται κάτω από ένα διαδεδομένο εμπορικό 
σήμα τότε επιτυγχάνεται μεγαλύτερο e-trust και αυξημένη 
ετοιμότητα για αγορές. 
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Παραδείγματα πολυκαταστημάτων στην ελληνική e-αγορά 
(http://www.in.gr) 

101 
e-mall: κοσμήματα, καλλυντικά, δώρα, cd, είδη λαϊκής τέχνης, 
πληροφορίες, προϊόντα, παραγγελίες on-line. http://www.101.gr 
Agora 
e-mall: κατηγορίες προϊόντων, νέα, παραγγελίες on-line. 
http://www.agora.gr 
Creta Shop  
e-mall: κρητικά προϊόντα, πληροφορίες, προϊόντα, παραγγελίες on-line. 
http://www.cretashop.gr  
Cybergifts 
e-mall: είδη δώρων, κατηγορίες προϊόντων, Cybergifts 
club,παραγγελίες on-line. http://www.Cybergifts.gr 
cyberMall 
e-mall: πληροφορίες, αναζήτηση επιχειρήσεων ανά κατηγορία, 
παραγγελίες on-line. http://www.mall.cybershop.gr 
 
 

http://www.in.gr/
http://www.101.gr/
http://www.agora.gr/
http://www.cretashop.gr/
http://www.cybergifts.gr/
http://www.cybergifts.gr/
http://www.mall.cybershop.gr/
http://www.mall.cybershop.gr/
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Cyberstore 
e-mall: πληροφορίες, κατηγορίες καταστημάτων. 
http://www.Cyberstore.gr 
E-best  
Η/Υ, περιφερειακά, αναλώσιμα, λογισμικό, βιβλία, ηλεκτρονικές 
συσκευές, πληροφορίες, προϊόντα, παραγγελίες on-line. 

http://www.E-best.gr 
Εnable  
Τηλεπικοινωνίες, τεχνολογία, Internet, βιβλία, είδη γραφείου, 
πληροφορίες, προϊόντα, υπηρεσίες, παραγγελίες on-line. 

http://www.enable.gr 
Eone Mall 
E-mall: κατηγορίες προϊόντων, καταστήματα, παραγγελίες on-line. 
http://www.eshops.eone.gr/mall/default.asp 
E-shop 
Βιβλία, dvd, περιφερειακά Η/Υ, λογισμικό, αναλώσιμα, ηλεκτρονικά 
παιχνίδια, πληροφορίες, προϊόντα, παραγγελίες on-line 
http://www.e-shop.gr 
 

http://www.cyberstore.gr/
http://www.e-best.gr/
http://www.enable.gr/
http://www.eshops.eone.gr/mall/default.asp
http://www.e-shop.gr/
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5. Αγορά τρίτου φορέα (third party marketplace) 
 
Αποτελεί ανερχόμενο μοντέλο κατάλληλο σε εταιρίες που 
επιθυμούν να παραχωρήσουν το δικτυακό τους marketing σε ένα 
τρίτο φορέα. 
 
Συνήθως το συναντάμε σε Β2Β εφαρμογές, όπου ο τρίτος 
φορέας αναλαμβάνει να προσφέρει το περιβάλλον 
αλληλεπίδρασης στους καταλόγους προϊόντων και υπηρεσιών 
των επιχειρήσεων. 
 
Άλλες λειτουργίες που μπορεί να παρέχει το μοντέλο αφορούν 
την διεκπεραίωση: 
- παραγγελιών 
- πληρωμών 
- λογιστικών 
- ασφάλειας συναλλαγών 
- εμπορικού σήματος κτλ. 
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Τα έσοδα για τον τρίτο φορέα μπορούν να προκύψουν από: 
- αμοιβές συμμετοχής 
- αμοιβές υπηρεσιών και συναλλαγών 
- ποσοστά επί της αξίας των πραγματοποιηθεισών συναλλαγών. 
 
Παραδείγματα τρίτου φορέα αποτελούν: 
- TradeZone (http://tradezone.onyx.net) 
- FedEx_Virual_Order (http://www.fedex.com) 
 
Τέλος, είναι δυνατόν να συναντήσουμε το μοντέλο αυτό και στο 
χώρο του B2C e-commerce, όπως είναι η παροχή κοινής 
πρακτικής marketing σχετικά με ένα ιδιαίτερο γεγονός που 
περιγράφεται μέσα από διαδεδομένα εμπορικά σήματα, σαν την 
περίπτωση του e-Christmas (http://www.e-christmas.com).  
 

http://tradezone.onyx.net/
http://www.fedex.com/
http://www.e-christmas.com/
http://www.e-christmas.com/
http://www.e-christmas.com/
http://www.e-christmas.com/
http://www.e-christmas.com/
http://www.e-christmas.com/
http://www.e-christmas.com/
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Το μοντέλο αγορών τρίτου φορέα 

Αγοραστής 

Αγοραστής 

Αγοραστής 

Προμηθευτής 

Προμηθευτής 

Προμηθευτής 

Επιχείρηση 
(ενδιάμεσος φορέας) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α, ΔΙΑΛΕΞΗ 9 
6. Εικονική κοινότητα (virtual community)  
 
Πρόκειται για ένα δικτυακό χώρο, όπου όσοι εμπλέκονται στις 
επιχειρηματικές συναλλαγές συναντιούνται, συνεργάζονται, 
ανταλλάσσουν απόψεις, προωθούν ιδέες και μοιράζονται 
εμπορικές πρακτικές. 
 
Συνήθως οι χώροι αυτοί είναι προσβάσιμοι μόνο σε εγεγγραμένα 
μέλη. 
 
Η αξία του virtual community προέρχεται από τα ίδια τα μέλη της, 
τα οποία προσθέτουν τις πληροφορίες τους σε ένα βασικό 
περιβάλλον που τους παρέχεται. 
 

Έσοδα προκύπτουν από τις αμοιβές εγγραφής και συμμετοχής 
στην κοινότητα καθώς και από τις διαφημίσεις. 
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Οι virtual communities μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο στις 
υπάρχουσες πρακτικές e-commerce, χτίζοντας μία σχέση 
εμπιστοσύνης μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών. 
 
Επίσης οι virtual communities αποτελούν σημαντική πηγή 
ανατροφοδότησης για τις επιχειρήσεις που τις 
συμπεριλαμβάνουν στην δικτυακή τους παρουσία. 
 
Στις βασικές τους λειτουργίες εντάσσονται: 
 
- μηχανισμός επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των  
  μελών της κοινότητας 
- υπηρεσία αναζήτησης και καταλόγου 
- υπηρεσία μικρών αγγελιών 
- νέα και ανακοινώσεις που αφορούν ένα συγκεκριμένο κλάδο ή  
  επιχείρηση. 
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Οι virtual communities έχουν εξελιχθεί σαν μία  επιπρόσθετη 
λειτουργία που ενσωματώνεται και συμπληρώνει τα διάφορα 
επιχειρηματικά μοντέλα και τα κάνει πιο ελκυστικά στον τελικό 
χρήστη. 
 
Παραδείγματα virtual communities  
-  Firefly (http://www.firefly.net) η οποία δημιουργεί προφίλ για  
   τους πελάτες  
-  Fabric (http://www.fabric.com/forums) από το χώρο της  
   βιομηχανίας υφασμάτων. 
 

 

http://www.firefly.net/
http://www.fabric.com/forums
http://www.fabric.com/forums
http://www.fabric.com/forums
http://www.fabric.com/forums
http://www.fabric.com/forums
http://www.fabric.com/forums
http://www.fabric.com/forums
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7. Παροχέας υπηρεσιών αλυσίδας αξιών (value chain 
service provider) 
 
Ειδικεύεται κατά περίπτωση σε μία συγκεκριμένη λειτουργία της 
αλυσίδας αξιών, όπως είναι οι προμήθειες, οι e-πληρωμές, τα 
εισερχόμενα ή εξερχόμενα λογιστικά, το marketing κτλ., με 
πρόθεση να την καταστήσει ένα ξεχωριστό και ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της επιχείρησης. 
 
 Ο παροχέας έρχεται να προσφέρει ολοκληρωμένες και 
εξειδικευμένες λύσεις. 
 
Νέες προσεγγίσεις αναδύονται στον τομέα της διαχείρισης της 
παραγωγής, όπου η εξειδικευμένη τεχνογνωσία που απαιτείται 
για την ανάλυση και τη σωστή λειτουργία της παραγωγής 
προσφέρεται από νέους ενδιάμεσους. 
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Παραδείγματα 
 
Σύστημα Fedex Internet Ship (http://www.fedex.com) που 
προορίζεται για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας αποστολής 
εμπορευμάτων και παρέχει τη δυνατότητα δρομολόγησής της 
μέσω του διαδικτύου, χωρίς να χρειάζεται η επιχείρηση να έρθει 
σε επαφή με τον τοπικό πράκτορα, παρά μόνο για την φόρτωση. 

http://www.fedex.com/
http://www.fedex.com/
http://www.fedex.com/
http://www.fedex.com/
http://www.fedex.com/
http://www.fedex.com/
http://www.fedex.com/
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Το μοντέλο του παροχέα υπηρεσιών αλυσίδας αξιών 

Επιχείρηση 

Επιχείρηση 

Επιχείρηση 

Παροχέας υπηρεσιών 
αλυσίδας αξιών 

Παροχέας υπηρεσιών 
αλυσίδας αξιών 

Προώθηση 
προϊόντος 

Διαχείριση 
αποθεμάτων 

Διακανονισμός 

Πληρωμή 

Υ
π

ηρ
εσ

ίε
ς 

αλ
υσ

ίδ
ας

 α
ξι

ώ
ν 



56 

8. Ολοκληρωμένο σύστημα αλυσίδας αξιών (value chain 
integrator) 
 
Εστιάζει στην ενοποίηση πολλαπλών βημάτων της αλυσίδας 
αξιών με την προοπτική να εκμεταλλευτεί τη ροή πληροφορίας 
μεταξύ των βημάτων αυτών. 
 
Μια μορφή μπορεί να είναι ένα δίκτυο ανεξάρτητων 
επιχειρήσεων οριζόντιας ή κάθετης συνεργασίας, π.χ., 
προμηθευτών, κατασκευαστών, εταιριών ανάπτυξης, προϊόντων, 
πωλητών, μεταφορέων, πελατών κτλ., που συνεργάζονται 
ηλεκτρονικά με στόχο την παροχή υπηρεσιών στην αγορά. 
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Κάθε εταιρία ασχολείται με τις λειτουργίες που άπτονται των 
ενδιαφερόντων της. 
 
Οι εταιρίες αυτές μπορεί να είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους σε 
ορισμένες περιπτώσεις. 
 
Τα έσοδα προκύπτουν από τις αμοιβές των συμβουλών και από 
τις αμοιβές που θα προέλθουν από τις πιθανές συναλλαγές. 
 
Παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα ESPRIT TRANS 2000 στην 
περιοχή των πολλαπλών μεταφορών. 
 
Μέρος των αγορών τρίτου φορέα τείνουν να μετακινηθούν προς 
αυτή την κατεύθυνση. 
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9. Πλατφόρμα συνεργασίας (collaboration platform) 
 
Παρέχει όλα τα εργαλεία και το περιβάλλον πληροφοριών και 
υπηρεσιών που είναι απαραίτητο για τη συνεργασία των 
επιχειρήσεων. 
 
Αυτό γίνεται είτε με συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως είναι οι 
παραγγελίες, είτε έχει τη μορφή στήριξης και λήψης βοήθειας 
από ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων. 
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Οι εταιρίες που παρέχουν πλατφόρμες συνεργασίας 
αποκομίζουν οφέλη από την πώληση ή/και τη διαχείριση των 
συγκεκριμένων εργαλείων λογισμικού που υποβοηθούν την 
συνεργασία και από τις συνδρομές των εταιριών-μελών. 
 
Παραδείγματα του μοντέλου είναι: 
-   Deutsche Telecom/Globana’s ICS 
-  Το πρόγραμμα ESPRIT GENIAL και άλλα ερευνητικά  
   προγράμματα. 
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10. Μεσιτεία πληροφοριών και υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
(information brokerage and trust services) 
 
Ένας σημαντικός αριθμός από νέες υπηρεσίες πληροφόρησης 
έχει δημιουργηθεί ώστε να προσθέτει αξία στο μεγάλο όγκο 
δεδομένων που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, ή που 
προέρχονται από ενδοεπιχειρησιακές λειτουργίες όπως π.χ.: 
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- η αναζήτηση πληροφοριών, π.χ. χρήση μηχανών αναζήτησης  
  όπως: Google (http://www.google.com), Yahoo  
  (http://www.yahoo.com) κτλ. 
- η δημιουργία προφίλ πελατών 
- οι συμβουλές για επενδύσεις 
- η διενέργεια ερευνών, π.χ. Forrester (http://www.forrester.com),  
  διενεργεί ειδικές και γενικές έρευνες έναντι αντιτίμου στους  
  συνδρομητές της. 
 

Τα έσοδα προέρχονται από τις συνδρομές ή τις πληρωμές με 
βάση τη χρήση (pay-per-use) των υπηρεσιών και από 
διαφημίσεις. 
 

http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.forrester.com/
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Ειδική κατηγορία του μοντέλου αυτού αποτελούν οι υπηρεσίες 
εμπιστοσύνης, όπως αυτές παρέχονται από διάφορες αρχές 
πιστοποίησης, από e-συμβολαιογράφους και από έμπιστους 
τρίτους φορείς. 
 
Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εταιρίες δρουν ως μεσαζόντες 
μεταξύ των συναλλασσόμενων πλευρών και παρέχουν την 
εγγύηση τους σε θέματα πιστοποίησης και e-συναλλαγών. 
 
Τα έσοδα προκύπτουν από τις συνδρομές και τις αμοιβές, από 
την χρήση των υπηρεσιών καθώς και από τις πωλήσεις 
λογισμικού ή ακόμη και συμβουλών. 
 
Παραδείγματα: 
-Belsign (http://www.belsign.be) 
-Verisgn (http://www.verisign.com) 
 

http://www.belsign.be/
http://www.belsign.be/
http://www.belsign.be/
http://www.belsign.be/
http://www.belsign.be/
http://www.belsign.be/
http://www.belsign.be/
http://www.verisign.com/
http://www.verisign.com/
http://www.verisign.com/
http://www.verisign.com/
http://www.verisign.com/
http://www.verisign.com/
http://www.verisign.com/


63 

Ταξινόμηση επιχειρηματικών μοντέλων 
 
Τα δέκα μοντέλα ταξινομούνται ποιοτικά σε δύο διαστάσεις: 
 
• Η πρώτη διάσταση δείχνει το βαθμό καινοτομίας (innovation) 
 

• Η δεύτερη διάσταση αφορά το βαθμό ολοκλήρωσης των  
  λειτουργιών (functional integration) που κυμαίνονται από  
  επιχειρηματικά μοντέλα απλών λειτουργιών, π.χ., e-shop μέχρι  
  και πλήρως ενοποιημένες λειτουργίες, π.χ., ολοκληρωμένη  
  αλυσίδα αξιών. 



64 

Ταξινόμηση των επιχειρηματικών μοντέλων (Timmers, 1998) 
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Στην αριστερή κάτω γωνία βρίσκονται τα e-shops τα οποία 
αποτελούν την e-έκδοση των παραδοσιακών τρόπων πώλησης. 
 
Στη δεξιά πάνω γωνία υπάρχουν τα ολοκληρωμένα συστήματα 
της αλυσίδας αξιών, τα οποία βασίζονται εξολοκλήρου στις νέες 
τεχνολογίες για τη ροή των πληροφοριών μέσω των δικτύων και 
προσθέτουν μεγαλύτερη αξία από την ενοποίηση των ροών 
πληροφορίας. 
 
Στο ενδιάμεσο βρίσκονται επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία 
συχνά εμφανίζουν κάποιο βαθμό αναλογίας με τις παραδοσιακές 
επιχειρήσεις, ενσωματώνοντας όμως καινοτόμες υπηρεσίες και 
επιχειρηματικές διαδικασίες. 
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Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) 
 
Η απαίτηση των πολιτών για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 
διεκπεραίωση των συναλλαγών τους με το Δημόσιο και η 
αύξηση του ποσοστού των πολιτών που εξοικειώνεται με το 
Internet οδηγούν πολλούς κυβερνητικούς φορείς να προβαίνουν 
στη διάθεση εφαρμογών e-government μέσω web-sites, με 
στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και 
επιχειρήσεων. 
 
Όλο και περισσότερες βρίσκονται στη φάση μετάβασης από την 
παραδοσιακή στην e-διακυβέρνηση. 
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Ο Καναδάς είναι πρωτοπόρος στην παροχή υπηρεσιών e-
government. Η πύλη (http://www.canada.gc.ca) προσφέρει 
υπηρεσίες οργανωμένες με την ομάδα-στόχο στην οποία 
απευθύνονται, π.χ., οι Καναδοί πολίτες, οι αλλοδαποί, οι 
επιχειρήσεις. 
 
Οι ΗΠΑ δείχνουν σταθερό προβάδισμα στο e-government, 
καθώς αποτελούν έναν από τους κυριότερους προμηθευτές 
λύσεων λογισμικού και εξοπλισμού και κατέχουν έναν υψηλό 
δείκτη διείσδυσης στο διαδίκτυο. Η πρώτη πύλη που 
δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό (http://firstgov.gov) 
συγκεντρώνει όλους τους δικτυακούς τόπους της κυβέρνησης σε 
ένα σημείο (one-stop shop). 
 
Στην Ευρώπη η Βρετανική κυβέρνηση μέσω της πύλης 
http://ukonline.gov.uk υποστηρίζει την υποβολή αιτήσεων για 
επιστροφή ΦΠΑ, επιστροφή φόρου, κοινωνικές επιδοτήσεις στον 
αγροτικό τομέα. 

http://www.canada.gc.ca/
http://firstgov.gov/
http://ukonline.gov.uk/
http://ukonline.gov.uk/
http://ukonline.gov.uk/
http://ukonline.gov.uk/
http://ukonline.gov.uk/
http://ukonline.gov.uk/
http://ukonline.gov.uk/


68 

Η ΕΕ με το πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στηρίζει 
την αξιοποίηση του διαδικτύου για την on-line διακυβέρνηση. To 
επιχειρησιακό σχέδιο «e-Europe» περιλαμβάνει δράσεις όπως: 
 
• το πρόγραμμα e-content (http://www.cortis.lu/econtent) για την  
   ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου 
 
• το πρόγραμμα IDA (Interchange of Data between  
  Administrations), (http://europa.eu.int/ispo/ida) για την 
  ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ φορέων της δημόσιας διοίκησης. 
 

• το πρόγραμμα ΙST (Information Society Technologies),  
   (http://cordis/lu/ist) για την υλοποίηση έργων έρευνας. 

http://www.cortis.lu/econtent
http://europa.eu.int/ispo/ida
http://cordis/lu/ist
http://cordis/lu/ist
http://cordis/lu/ist


69 

Στην Ελλάδα το e-Gov.gr (http://www.e-gov.gr) αποτελεί μία από 
τις πρώτες προσπάθειες στο χώρο, με στόχο να λειτουργήσει ως 
θύρα αναφοράς για την είσοδο σε δίκτυα e-κυβερνητικών 
υπηρεσιών, την παροχή πληροφοριών για τις βέλτιστες 
πρακτικές στο εξωτερικό, καθώς και την πρόσβαση σε πόρους 
e-government. Συγκεκριμένα απευθύνεται:  
 
• Στους πολίτες και στις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να  
  ενημερωθούν για τις e-διακυβερνητικές υπηρεσίες στην Ελλάδα 
 

http://www.e-gov.gr/
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• Στα στελέχη της διοίκησης και της Τ.Α. καθώς και σε παροχείς 
τεχνικών υπηρεσιών που επιθυμούν να είναι ενήμεροι για τα 
έργα και τα αποτελέσματα των e-κυβερνητικών υπηρεσιών 
 

• Στους ερευνητές ενός ευρέως φάσματος επιστημονικών 
περιοχών που ενδιαφέρονται για πρακτικά αποτελέσματα, 
μελέτες περιπτώσεων, σύγχρονη έρευνα, όπως επίσης 
δημοσιεύσεις και εκδηλώσεις αναφορικά με το e-government. 
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Άλλο επίπεδο πληροφόρησης στην Ελλάδα αποτελεί το ΚΕΠ  
(Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών), (http://www.kep.gov.gr) που 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα του πολίτη, την 
καθημερινή ζωή, τις άδειες και τα πιστοποιητικά, τη νεολαία, την 
εργασία και την ασφάλιση, τους Έλληνες του εξωτερικού κτλ. 
 
Το  TAXISnet (http://www.taxisnet.gr/web) προσφέρει 
ηλεκτρονικά υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών – Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
(http://www.gsis.gov.gr/home.html).  
 
Μέσω του συστήματος αυτού ο πολίτης μπορεί να καταθέσει την 
φορολογική του δήλωση, να υποβάλει τις δηλώσεις του ΦΠΑ και 
να πληρώσει το ποσό της οφειλής του στην τράπεζα χωρίς να 
απαιτείται η μετάβασή του στην εφορία. 

http://www.kep.gov.gr/
http://www.taxisnet.gr/web
http://www.gsis.gov.gr/home.html
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Τρία είναι τα βασικά μοντέλα στα οποία το e-government μπορεί 
να διακριθεί: 
 
• κυβέρνηση-με-κυβέρνηση (government to government): αφορά  
  όλες εκείνες τις δραστηριότητες που θα βελτιώσουν και θα     
  αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες της κυβέρνησης 
 

• κυβέρνηση-με-πολίτη (government to citizen): αφορά τις  
  σχέσεις της κυβέρνησης με τους πολίτες. Ασχολείται κυρίως με  
  θέματα νομοθεσίας και δημοκρατίας. 
 

• κυβέρνηση-με-επιχείρηση (government to business): αφορά τις  
 σχέσεις της κυβέρνησης με τις επιχειρήσεις. Εντοπίζεται σε  
 συνεργασίες και κοινές δραστηριότητες, τόσο σε εθνικό όσο και    
 σε διεθνές επίπεδο. 
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Η μετάβαση από την παραδοσιακή στην e-διακυβέρνηση οδηγεί 
σε μία σειρά από στρατηγικά, διοικητικά και λειτουργικά οφέλη 
που σχετίζονται με:  
 
- την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών  
- τη μείωση του κόστους και του χρόνου ανταπόκρισης 
- τη μεγαλύτερη ικανοποίηση των πολιτών  
- την υποστήριξη νέων και τη βελτίωση υφισταμένων  
   συνεργασιών 
- την αυτοματοποίηση των διαδικασιών 
- την αναβάθμιση της εικόνας της κυβέρνησης 
- την πρόσβαση σε περισσότερες και αξιόπιστες πληροφορίες. 
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