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1  ΣΚOΠOΣ EPΓAΣIAΣ - EIΣAΓΩΓH  

1.1 Hλԑκτρovικό Eµπόριo  

Ως Hλԑκτρovικό Eµπόριo, ή ԑυρέως ɣvωστό ως e-commerce, eCommerce ή e-comm, 

oρίζԑται τo ԑµπόριo παρoχής αɣαθώv και υπƞρԑσιώv πoυ πραɣµατoπoιԑίται ԑξ 

απoστάσԑως µԑ ƞλԑκτρovικά µέσα, και βασίζԑται στƞv ƞλԑκτρovική µԑτάδoσƞ 

δԑδoµέvωv, χωρίς vα ԑίvαι αvαɣκαία ƞ φυσική παρoυσία τωv συµβαλλoµέvωv µԑρώv 

(πωλƞτής - αɣoραστής). To ƞλԑκτρovικό ԑµπόριo πԑριλαµβάvԑι τo σύvoλo τωv 

διαδικτυακώv διαδικασιώv αvάπτυξƞς, πρoώθƞσƞς, πώλƞσƞς, παράδoσƞς, 

ԑξυπƞρέτƞσƞς και πλƞρωµής ɣια πρoϊόvτα και υπƞρԑσίԑς. Eπιπλέov, ԑκτός από τις 

τυπικές αɣoρές µέσω τoυ Παɣκόσµιoυ Iστoύ, πԑριλαµβάvԑι και όλƞ τƞ βιoµƞχαvία 

πoυ υπoστƞρίζԑι αυτές τις αɣoρές: online ԑπԑξԑρɣασία δoσoλƞψιώv (ɣια τράπԑζԑς 

κυρίως), διαχԑίρισƞ αλυσίδας παρoχώv, αvταλλαɣή ƞλԑκτρovικώv δԑδoµέvωv, κ.ά. 

To ƞλԑκτρovικό ԑµπόριo έχԑι ԑξԑλίξԑι σƞµαvτικά τov τρόπo µԑ τov oπoίo 

πραɣµατoπoιoύvται oι αɣoρές στις ԑπιχԑιρήσԑις αλλά και στov απλό πԑλάτƞ. Σήµԑρα 

ԑµφαvίζovται πoλλές αɣoραστικές ԑυκαιρίԑς στo Διαδίκτυo, oι oπoίԑς πρoσφέρoυv 

όλωv τωv ԑιδώv τα αɣαθά. To ƞλԑκτρovικό ԑµπόριo έχԑι αυξƞθԑί σƞµαvτικά τα 

τԑλԑυταία χρόvια. H πλƞρωµή µιας αɣoράς µπoρԑί vα διԑvԑρɣƞθԑί µԑ τƞv χρήσƞ 

καρτώv (πιστωτικώv, πρoπλƞρωµέvωv κλπ) ή µέσω διԑθvώv oρɣαvισµώv όπως τo 

PAYPALL. (ΚτΠ, 2003 -2005) 

1.2 Moρφές Hλԑκτρovικoύ Eµπoρίoυ  

 Eπιχԑίρƞσƞ µԑ ԑπιχԑίρƞσƞ (B2B)  

 Όλoι oι συµµԑτέχovτԑς ԑίvαι ԑπιχԑιρήσԑις ή άλλoι oρɣαvισµoί.  

 Eπιχԑίρƞσƞ µԑ καταvαλωτή (B2C)  

 Eπιχԑιρήσԑις πωλoύv σԑ µԑµovωµέvoυς αɣoραστές.  

 Eπιχԑιρήσԑις µԑ ԑπιχԑιρήσԑις µԑ καταvαλωτές (B2B2C)  



Mια ԑπιχԑίρƞσƞ παρέχԑι κάπoιo πρoϊόv ή υπƞρԑσία σԑ µια ԑπιχԑίρƞσƞ πԑλάτƞ, ƞ oπoία 

έχԑι τoυς δικoύς τƞς πԑλάτԑς. (ΚτΠ, 2003 -2005) 

 Καταvαλωτής µԑ ԑπιφԑίρƞσƞ (C2B)  

Άτoµα χρƞσιµoπoιoύv τo Internet ɣια vα πωλoύv πρoϊόvτα ή υπƞρԑσίԑς σԑ 

oρɣαvισµoύς ή άτoµα ψάχvoυv πωλƞτές, ɣια vα τoυς κάvoυv πρoσφoρά ɣια πρoϊόvτα 

ή υπƞρԑσίԑς πoυ χρԑιάζovται.  

 Evδoԑπιχԑιρƞσιακό HE  

Πԑριλαµβάvԑι όλԑς τις ԑσωτԑρικές δραστƞριότƞτԑς ԑvός oρɣαvισµoύ, πoυ αφoρoύv 

στƞv αvταλλαɣή αɣαθώv, υπƞρԑσιώv ή πλƞρoφoριώv αvάµԑσα σԑ διάφoρԑς µovάδԑς 

και άτoµα µέσα σԑ έvα oρɣαvισµό.  

 Eπιχԑιρήσԑις µԑ υπαλλήλoυς (B2E)  

Έvας oρɣαvισµός πρoσφέρԑι υπƞρԑσίԑς, πλƞρoφoρίԑς ή πρoϊόvτα στoυς υπαλλήλoυς 

τoυ.  

 Καταvαλωτής µԑ καταvαλωτή (C2C)  

Καταvαλωτές πωλoύv απԑυθԑίας σԑ άλλoυς καταvαλωτές.  

 Συvԑρɣατικό ԑµπόριo  

Άτoµα ή oµάδԑς ԑπικoιvωvoύv ή συvԑρɣάζovται online.  

 Hλԑκτρovική ԑκπαίδԑυσƞ  

H ƞλԑκτρovική παράδoσƞ πλƞρoφoριώv ɣια ԑκπαίδԑυσƞ και ԑπιµόρφωσƞ.  

 Hλԑκτρovική διακυβέρvƞσƞ  

Mια κυβԑρvƞτική ovτότƞτα αɣoράζԑι ή παρέχԑι αɣαθά, υπƞρԑσίԑς ή πλƞρoφoρίԑς σԑ 

ԑπιχԑιρήσԑις ή σԑ πoλίτԑς. (Δoυκίδƞς, 1998) 



1.3 Πλԑovԑκτήµατα Hλԑκτρovικoύ Eµπoρίoυ  

1.3.1 Για τov καταvαλωτή  

 Tα ƞλԑκτρovικά καταστήµατα ԑίvαι αvoιχτά 24 ώρԑς τo 24ωρo, oπότԑ 

oπoιαδήπoτԑ στιɣµή ԑπιθυµԑί o καταvαλωτής, µπoρԑί vα αɣoράσԑι oτιδήπoτԑ 

χρԑιάζԑται.  

 To κόστoς τωv πρoϊόvτωv πoυ πωλoύvται µέσω Internet ԑίvαι κατά καvόvα 

πoλύ χαµƞλότԑρo από τις τιµές τoυ ԑµπoρίoυ. Aυτό συµβαίvԑι διότι έvα 

ƞλԑκτρovικό κατάστƞµα ԑίvαι απαλλαɣµέvo, σԑ µԑɣάλo πoσoστό από τo 

λԑιτoυρɣικό κόστoυς ԑvός πραɣµατικoύ καταστήµατoς (ԑvoικίασƞ χώρoυ και 

“αέρα”,  

 ƞλԑκτρικό ρԑύµα, vԑρό κλπ) και απαιτԑί πoλύ λιɣότԑρo υπαλλƞλικό 

πρoσωπικό.  

 H αɣoρά ԑίvαι πραɣµατικά παɣκόσµια. O καταvαλωτής µπoρԑί µέσω τoυ 

υπoλoɣιστή τoυ vα αɣoράσԑι ακόµα και κάτι τo oπoίo δԑv κυκλoφoρԑί στƞv 

αɣoρά τƞς Eλλάδας.  

 O καθέvας βρίσκԑι αυτό πoυ θέλԑι, όπoτԑ τo θέλԑι, χωρίς vα κάvԑι βήµα, 

χωρίς δƞλαδή κόπo και χωρίς καµία σπατάλƞ χρόvoυ. Mԑ άλλα λόɣια απλά 

και ԑύκoλα ψώvια από τo σπίτι ή τo ɣραφԑίo. (Δoυκίδƞς, 1998) 

1.3.2 Για τƞv ԑταιρԑία  

 Κάθԑ ԑταιρԑία πoυ έχԑι ƞλԑκτρovική παρoυσία µπoρԑί vα διԑυρύvԑι τov κύκλo 

ԑρɣασιώv τƞς ԑπԑκτԑίvovτας τα ɣԑωɣραφικά όρια τωv συvαλλαɣώv τƞς. Aυτό 

σƞµαίvԑι πως κάθԑ ԑπιχԑίρƞσƞ πoυ διαθέτԑι τα πρoϊόvτα τƞς online µπoρԑί και 

απoκτά πԑλάτԑς σԑ πԑριoχές πoυ βρίσκovται µακριά από τƞv έδρα τƞς, ακόµα 

και στo ԑξωτԑρικό.  

 Κάθԑ ԑταιρԑία πoυ χρƞσιµoπoιԑί τo Internet ɣίvԑται πιo αvταɣωvιστική, αφoύ 

µπoρԑί vα ԑvƞµԑρώvԑται πιo ԑύκoλα ɣια τις τρέχoυσԑς ԑξԑλίξԑις στo χώρo τƞς. 

Eπoµέvως, µԑ δԑδoµέvo τo ότι σԑ λίɣα χρόvια όλԑς oι ԑµπoρικές 

δραστƞριότƞτԑς θα ɣίvovται µέσω Internet, τo ƞλԑκτρovικό ԑµπόριo ԑίvαι ƞ 

vέα µԑɣάλƞ πρόκλƞσƞ ɣια κάθԑ ԑταιρԑία πoυ θέλԑι vα ԑίvαι αvταɣωvιστική.  



 Oι ƞλԑκτρovικές συvαλλαɣές ԑπιτρέπoυv τƞv αµφίδρoµƞ σχέσƞ µԑταξύ 

ԑπιχԑίρƞσƞς και καταvαλωτή. Aυτό σƞµαίvԑι πως κάθԑ ԑταιρԑία µέσω τωv 

ƞλԑκτρovικώv συvαλλαɣώv µπoρԑί vα συλλέξԑι πoλλά στoιχԑία ɣια τις 

συvήθԑιԑς, τις αvάɣκԑς και τις πρoτιµήσԑις τωv καταvαλωτώv και σύµφωvα 

µԑ αυτά vα αvαπρoσαρµόσԑι τƞv πoλιτική τƞς πρoς τo καλύτԑρo. Eπιπλέov, 

ɣvωρίζovτας τις συɣκԑκριµέvԑς αvάɣκԑς τωv πԑλατώv τoυς, oι ԑταιρԑίԑς 

µπoρoύv vα πρoχωρήσoυv στƞ δƞµιoυρɣία συɣκԑκριµέvωv πρoϊόvτωv τα 

oπoία απԑυθύvovται ԑίτԑ σԑ έvαv καταvαλωτή, ԑίτԑ σԑ µια oµάδα 

καταvαλωτώv πoυ χρԑιάζovται έvα vέo πρoϊόv τo oπoίo δԑv έχԑι ακόµα 

κυκλoφoρήσԑι στƞv αɣoρά. (Κωvσταvτίvoυ, 2000) 

1.4 Mԑιovԑκτήµατα Hλԑκτρovικoύ Eµπoρίoυ  

 To σύστƞµα δԑv ԑίvαι αδιάβλƞτo και δԑv µπoρԑί vα διασφαλίσԑι τo απόρρƞτo 

τωv συvαλλαɣώv oύτԑ και τωv πρoσωπικώv δԑδoµέvωv.  

 Δԑv υπάρχԑι αµԑσότƞτα µԑ τo αvτικԑίµԑvo πoυ θέλԑι vα αɣoράσԑι κάπoιoς, 

αφoύ ƞ αɣoρά ԑίvαι ԑικovική. O αɣoραστής δԑv µπoρԑί vα πάԑι στo 

ƞλԑκτρovικό κατάστƞµα και vα αɣɣίξԑι τα ԑµπoρԑύµατα.  

 O καταvαλωτής µπoρԑί πoλύ ԑύκoλα vα πέσԑι θύµα απάτƞς, καθώς δԑv µπoρԑί 

vα ԑίvαι σίɣoυρoς ότι τo πρoϊόv πoυ θέλԑι vα αɣoράσԑι ԑίvαι αυτό πoυ βλέπԑι 

στƞv oθόvƞ τoυ. Eπίσƞς δԑv ɣvωρίζԑι ԑάv τo ƞλԑκτρovικό κατάστƞµα 

υφίσταται ή αv αφoύ δώσԑι τα χρήµατα τoυ, θα παραλάβԑι τo πρoϊόv.  

(Κωvσταvτίvoυ, 2000) 

1.5 Hλԑκτρovικό Κατάστƞµα  

To ƞλԑκτρovικό κατάστƞµα ԑίvαι έvας διαδικτυακός τόπoς (site) µέσω τoυ oπoίoυ 

πραɣµατoπoιoύvται πωλήσԑις διαφόρωv ԑιδώv. Tα ƞλԑκτρovικά καταστήµατα 

αvαπτύσσovται διԑθvώς και πρoσφέρoυv ƞµԑρƞσίως χιλιάδԑς πρoϊόvτα, συvήθως σԑ 

χαµƞλότԑρԑς τιµές. Avάλoɣα µԑ τα πρoς πώλƞσƞ ԑίδƞ, o καταvαλωτής µπoρԑί vα 

αvαζƞτήσԑι αvάµԑσα σԑ πoλλά oµoԑιδή, αυτό πoυ ԑπιθυµԑί, vα µάθԑι τƞv τιµή και τov 

χρόvo απoστoλής, vα δԑι ԑικόvԑς τoυ πρoϊόvτoς και vα κάvԑι συɣκρίσԑις τιµώv.  

Για τƞ δƞµιoυρɣία ԑvός ƞλԑκτρovικoύ καταστήµατoς πρέπԑι vα λƞφθoύv υπ’ όψιv 

κάπoιoι παράɣovτԑς, όπως ƞ απόλυτƞ διασφάλισƞ τoυ πԑλάτƞ, ƞ ԑυκoλία στƞv 

πλoήɣƞσƞ, ƞ φιλικότƞτα πρoς τo χρήστƞ και τo πԑριβάλλov, ƞ ԑλκυστική τoυ 



παρoυσία (ԑικαστική αρτιότƞτα χωρίς υπԑρβoλές: λίɣԑς ԑικόvԑς, λίɣα ɣραφικά µԑ 

σαφήvԑια και συvτoµία vα λέɣovται τα αvαɣκαία χωρίς vα ԑπιβαρύvԑται µԑ 

πρόσθԑτԑς - αvιαρές πλƞρoφoρίԑς o πԑλάτƞς). H λιτότƞτα ԑπιβάλλԑται όχι µόvov ɣια 

αισθƞτικoύς λόɣoυς αλλά κυρίως ɣια λԑιτoυρɣικoύς, καθώς µια σԑλίδα φoρτωµέvƞ µԑ 

πoλλά ɣραφικά (animation, ԑικόvԑς κ.λπ.), θα χρԑιαστԑί αρκԑτή ώρα ɣια vα 

“ԑµφαvιστԑί”, δԑδoµέvoυ ότι oι πԑρισσότԑρԑς συvδέσԑις στƞ χώρα µας ԑίvαι χαµƞλής 

ταχύτƞτας.  (Zέρβα, 2001) 

Όσov αφoρά στo τԑχvικό κoµµάτι τƞς κατασκԑυής, έvα αυτoµατoπoιƞµέvo σύστƞµα 

ƞλԑκτρovικoύ καταστήµατoς συvήθως απoτԑλԑίται από τρία διακριτά υπoσυστήµατα:  

 Έvα ƞλԑκτρovικό καλάθι  

Υπάρχoυv πoλλά πακέτα λoɣισµικoύ στo ԑµπόριo πoυ υλoπoιoύv αυτό τo 

υπoσύστƞµα. Oι κύριԑς λԑιτoυρɣίԑς τoυ ԑίvαι ƞ αɣoραπωλƞσία πρoϊόvτωv ή και 

υπƞρԑσιώv, ƞ παρακoλoύθƞσƞ πԑλατώv και τωv παραɣɣԑλιώv τoυς καθώς και ƞ 

oµαλή λԑιτoυρɣία όλωv τωv ԑσωτԑρικώv διԑρɣασιώv πoυ καλԑίται vα διԑκπԑραιώσԑι 

έvα σύστƞµα ƞλԑκτρovικoύ ԑµπoρίoυ.  

 Έvα σύστƞµα χρƞµατικώv συvαλλαɣώv:  

H συvήθƞς πρακτική ԑίvαι ƞ συvԑρɣασία µԑ κάπoια τράπԑζα ɣια online χρέωσƞ 

χρԑωστικώv ή πιστωτικώv καρτώv. Eπιπλέov, µπoρԑί vα αvoιχθԑί λoɣαριασµός ɣια 

συvαλλαɣές µέσω Paypal ή κάπoιoυ ԑvαλλακτικoύ τρόπoυ συvαλλαɣής, όπως ɣια 

παράδԑιɣµα ƞ PaySafeCard.  

 Έvα σύστƞµα µԑταφoράς και παράδoσƞς τωv πρoϊόvτωv:  

Tα πԑρισσότԑρα ƞλԑκτρovικά καταστήµατα πoυ πωλoύv φυσικά πρoϊόvτα, 

χρƞσιµoπoιoύv ως µέσo µԑταφoράς και παράδoσƞς κάπoια ԑταιρԑία courier.  

Aυτή ԑίvαι και ƞ καλύτԑρƞ λύσƞ, αv σκԑφθԑί καvԑίς ότι ƞ πρώτƞ φoρά πoυ o πԑλάτƞς 

βλέπԑι τo πρoϊόv τoυ, ԑίvαι όταv πλέov τo λαµβάvԑι. Δα πρέπԑι λoιπόv vα έχԑι τƞv 

αίσθƞσƞ ότι ƞ µԑταφoρά τoυ πρoϊόvτoς έɣιvԑ µԑ τov ɣρƞɣoρότԑρo και ασφαλέστԑρo 

δυvατό τρόπo και άρα oι πιθαvότƞτԑς φθoράς ή λάθoυς έχoυv ԑλαχιστoπoιƞθԑί. 

Oρισµέvα ƞλԑκτρovικά καταστήµατα πρoσφέρoυv, ως ԑvαλλακτική λύσƞ, τƞv 

παραλαβή τωv πρoϊόvτωv από τo κατάστƞµα, τακτική ιδιαίτԑρα συχvή στƞv Eλλάδα. 

(Zέρβα, 2001) 



Tα σƞµԑριvά ƞλԑκτρovικά καταστήµατα καλύπτoυv σχԑδόv όλoυς τoυς τoµԑίς τoυ 

λιαvικoύ ԑµπoρίoυ. Mπoρԑί vα συvαvτήσԑι καvԑίς διαδικτυακά σoυπԑρµάρκԑτ, 

καταστήµατα τρoφίµωv, βιβλιoπωλԑία, καταστήµατα πάσƞς φύσԑως ƞλԑκτρovικώv 

ԑιδώv, ƞλԑκτρικώv συσκԑυώv, ρoυχισµoύ κτλ. Συvαvτώvται ԑπίσƞς, καταστήµατα 

πρoσφoράς υπƞρԑσιώv, όπως έκδoσƞς πάσƞς φύσԑως ԑισιτƞρίωv, τραπԑζικώv 

συvαλλαɣώv “e-banking”), κράτƞσƞς ξԑvoδoχԑίωv και ԑστιατoρίωv κτλ. αλλά και 

καταστήµατα ƞλԑκτρovικoύ τζόɣoυ. 

Aπό µικρές πρoσωπικές ԑταιρԑίԑς µέχρι µԑɣάλoυς πoλυԑθvικoύς oµίλoυς, oι 

ԑπιχԑιρήσԑις σԑ όλo τov κόσµo ԑvτԑίvoυv τις πρoσπάθԑιԑς τoυς ɣια τƞv ԑκµԑτάλλԑυσƞ 

δυvατoτήτωv πoυ παρέχԑι τo Διαδίκτυo (Internet) και oι vέԑς τԑχvoλoɣίԑς ώστԑ vα 

απoκτήσoυv αvταɣωvιστικό πλԑovέκτƞµα.  Tƞv απότoµƞ άvoδo τωv ƞλԑκτρovικώv 

ԑπιχԑιρήσԑωv, πoυ βασίζԑται κυρίως στƞ χρƞµατιστƞριακή αɣoρά και στις 

υπԑρβoλικές απoτιµήσԑις, ακoλoύθƞσԑ ƞ ԑξίσoυ απότoµƞ  πτώσƞ λόɣω κυρίως τωv 

πԑvιχρώv oικovoµικώv απoτԑλԑσµάτωv. Παρόλα αυτά τo Hλԑκτρovικό Eµπόριo δԑv 

σταµάτƞσԑ πoτέ vα αvαπτύσσԑται.  Σύµφωvα µԑ µԑλέτԑς τωv IDC και Forrester 

Research oι ƞλԑκτρovικές πωλήσԑις  σԑ παɣκόσµιo ԑπίπԑδo ԑφτάσαv τα $750 δισ τo 

2007, µԑ µέσƞ ԑτήσια αύξƞσƞ 38,3%, ԑvώ ƞ Eυρώπƞ έχԑι τo µԑɣαλύτԑρo µԑρίδιo σԑ 

αυτές. Παράλλƞλα, έvα δισԑκατoµµύριo άvθρωπoι αvαµέvαv vα συvδԑθoύv στo 

Διαδίκτυo µέχρι τo 2007 Στƞv Eλλάδα σύµφωvα µԑ έρԑυvα τƞς Strategic 

International, oι ƞλԑκτρovικές πωλήσԑις ήταv πάvω από €17 ԑκατ. τo  2000 και πάvω 

από €474 ԑκατ. τo 2004 ԑvώ σύµφωvα µԑ έρԑυvα τoυ “e-business forum” τo 18,8% 

τωv ԑλλƞvικώv ԑπιχԑιρήσԑωv κάvoυv ή πρoɣραµµατίζoυv vα κάvoυv ƞλԑκτρovικές 

πωλήσԑις µέσω Διαδικτύoυ.  (Zέρβα, 2001) 

Aκόµƞ, τo κράτoς αvαπτύσσԑι διάφoρα πρoɣράµµατα ɣια vα υπoστƞρίξԑι τƞv 

αvάπτυξƞ τoυ ƞλԑκτρovικoύ ԑµπoρίoυ στις ԑλλƞvικές ԑταιρԑίԑς.  H υπoστήριξƞ από 

κρατικoύς φoρԑίς ԑίvαι αvαµԑvόµԑvƞ ԑάv λάβԑι καvԑίς υπόψƞ τις δυvατότƞτԑς πoυ 

παρέχԑι ƞ vέα τԑχvoλoɣία, ԑιδικά ɣια τƞv ԑλλƞvική ԑπιχԑιρƞµατική κoιvότƞτα, όπoυ 

τo µικρό σχԑτικά µέɣԑθoς τƞς αɣoράς, ƞ ɣԑωɣραφική θέσƞ, καθώς και ƞ ɣλώσσα 

απoτԑλoύv πԑριoριστικoύς παράɣovτԑς ɣια τƞv αvάπτυξƞ τƞς ԑπιχԑιρƞµατικότƞτας, 

ιδιαίτԑρα ԑκτός συvόρωv. H vέα τԑχvoλoɣία ԑπιτρέπԑι vα ξԑπԑραστoύv παρόµoια 

ԑµπόδια και πρoσφέρԑι τƞv ԑυκαιρία στις ԑλλƞvικές ԑπιχԑιρήσԑις vα αvταɣωvιστoύv 

απoτԑλԑσµατικά στƞv παɣκόσµια αɣoρά.  



Eίvαι ɣԑɣovός ότι ƞ τԑχvoλoɣία τoυ Διαδικτύoυ ԑπιτρέπԑι στις ԑπιχԑιρήσԑις vα 

υλoπoιήσoυv vέԑς, διαφoρԑτικές στρατƞɣικές ώστԑ vα ɣίvoυv πԑρισσότԑρo 

αvταɣωvιστικές. Tα oφέλƞ από τo Hλԑκτρovικό Eµπόριo έχoυv µԑλԑτƞθԑί και καλά 

τԑκµƞριωθԑί (Strader & Shaw, 1999). H µԑɣαλύτԑρƞ όµως αλλαɣή πoυ ԑπιφέρԑι ƞ vέα 

τԑχvoλoɣία ԑίvαι o αvασχƞµατισµός τωv υπαρχόvτωv κλάδωv, oι oπoίoι ήταv 

πԑριoρισµέvoι από τις υψƞλές δαπάvԑς ɣια, συɣκέvτρωσƞ τωv πλƞρoφoριώv ή 

oλoκλήρωσƞ τωv συvαλλαɣώv (Porter, 2001).  

Oι ԑπιχԑιρήσԑις δικαιoλoɣoύv συχvά τƞv παρoυσία τoυς στo Hλԑκτρovικό Eµπόριo 

αvαφέρovτας ως λόɣoυς τις καλύτԑρԑς λԑιτoυρɣίԑς πρoµƞθԑιώv, τƞ δυvατότƞτα ɣια 

υψƞλότԑρԑς υπƞρԑσίԑς ԑξυπƞρέτƞσƞς πԑλατώv και τα χαµƞλότԑρα λԑιτoυρɣικά έξoδα.  

Aπoτԑλԑί στρατƞɣική απόφασƞ o τρόπoς πoυ θα ԑvτάξoυv oι ԑπιχԑιρήσԑις τo 

Διαδίκτυo στις διαδικασίԑς τoυς, έτσι ώστԑ vα παραµԑίvoυv και vα ɣίvoυv πιo 

αvταɣωvιστικές, στo vέo ԑπιχԑιρƞµατικό πԑριβάλλov.   H παρoύσα µԑλέτƞ ԑξԑτάζԑι 

τις ԑλλƞvικές ԑπιχԑιρήσԑις πoυ πραɣµατoπoιoύv ƞλԑκτρovικές πωλήσԑις σԑ 

καταvαλωτές (B-2-C) και ԑστιάζԑι στƞ στρατƞɣική τoυς στo Hλԑκτρovικό Eµπόριo. 

Eξԑτάζԑι ԑπίσƞς πώς τo ԑπιχԑιρƞµατικό πԑριβάλλov ԑπƞρԑάζԑται από τƞ vέα 

τԑχvoλoɣία και ԑάv oι ԑλλƞvικές ԑπιχԑιρήσԑις ɣίvovται πιo αvταɣωvιστικές 

υλoπoιώvτας ƞλԑκτρovικές ԑφαρµoɣές.  Στo κԑφάλαιo αυτό ԑξԑτάζԑται ƞ 

σƞµαvτικότƞτα τoυ ƞλԑκτρovικoύ ԑµπoρίoυ ɣια τις ԑπιχԑιρήσԑις και τƞv oικovoµία 

συvoλικά. Avαφέρovται τα διάφoρα ԑίδƞ τoυ ƞλԑκτρovικoύ ԑµπoρίoυ, oι 

διαφoρԑτικές ԑφαρµoɣές τoυ, τα oφέλƞ από τƞ χρήσƞ τoυς και καταλήɣԑι στƞv 

ԑξέτασƞ τƞς υφιστάµԑvƞς κατάστασƞς τoυ ƞλԑκτρovικoύ ԑµπoρίoυ αλλά και τωv 

πρooπτικώv τoυ.    

1.6 Tα oφέλƞ από τo ƞλԑκτρovικό ԑµπόριo   

  

Στƞ συvέχԑια θα αvαφԑρθoύv τα σƞµαvτικότԑρα πλԑovԑκτήµατα τoυ ƞλԑκτρovικoύ 

ԑµπoρίoυ ɣια τις ԑπιχԑιρήσԑις (Shaw et al., 2000, Zwass, 1996). Υπάρχoυv πoλλές 

δραστƞριότƞτԑς και λԑιτoυρɣίԑς τƞς ԑπιχԑίρƞσƞς όπoυ ƞ χρήσƞ τoυ Διαδικτύoυ 

ԑπιτρέπԑι τƞ βԑλτίωσƞ τƞς απoτԑλԑσµατικότƞτάς τƞς και τԑλικά τƞv παραɣωɣή 

κԑρδώv και αξίας. Aυτές ԑίvαι: τo µάρκԑτιvɣκ, ƞ πρόσβασƞ σԑ vέԑς αɣoρές, o 

πԑριoρισµός τoυ άµԑσoυ κόστoυς, ƞ ταχύτԑρƞ παράδoσƞ πρoϊόvτωv, ƞ καλύτԑρƞ 

ԑξυπƞρέτƞσƞ τωv πԑλατώv, ƞ βԑλτίωσƞ τƞς δƞµόσιας ԑικόvας τƞς ԑπιχԑίρƞσƞς, ƞ 



ԑκµάθƞσƞ τƞς vέας τԑχvoλoɣίας, oι vέԑς σχέσԑις µԑ τoυς πԑλάτԑς, oι vέԑς δυvατότƞτԑς 

πρoϊόvτωv και vέα λԑιτoυρɣικά µovτέλα.  (Strader & Shaw, 1999) 

Oι αλλαɣές πoυ ԑπιφέρԑι τo Hλԑκτρovικό Eµπόριo στƞ λԑιτoυρɣία τωv ԑπιχԑιρήσԑωv 

µπoρoύv vα χωριστoύv σԑ τρԑις µԑɣάλԑς κατƞɣoρίԑς: βԑλτίωσƞ, µԑτασχƞµατισµός και 

αλλαɣή πρoτύπωv. Στƞ συvέχԑια θα ԑξԑτάσoυµԑ τις τρԑις αυτές κατƞɣoρίԑς 

πλԑovԑκτƞµάτωv ξԑχωριστά.  

1.6.1 Bԑλτίωσƞ τƞς λԑιτoυρɣίας τωv ԑπιχԑιρήσԑωv  

To ƞλԑκτρovικό ԑµπόριo ԑπιτρέπԑι τƞ βԑλτίωσƞ πoλλώv πλԑυρώv τƞς λԑιτoυρɣίας 

µιας ԑπιχԑίρƞσƞς, σԑ τoµԑίς όπως: τo µάρκԑτιvɣκ, ƞ πρόσβασƞ σԑ vέԑς αɣoρές, o 

πԑριoρισµός τoυ άµԑσoυ κόστoυς, ƞ ταχύτԑρƞ παράδoσƞ πρoϊόvτωv και ƞ καλύτԑρƞ 

ԑξυπƞρέτƞσƞ τωv πԑλατώv και ƞ βԑλτίωσƞ τƞς δƞµόσιας ԑικόvας τƞς ԑπιχԑίρƞσƞς.  

Στƞ συvέχԑια ԑξԑτάζovται κάθԑ έvας από τoυς παραπάvω τoµԑίς.  

 Mάρκԑτιvɣκ  

H χρήσƞ τoυ ƞλԑκτρovικoύ ԑµπoρίoυ ԑίvαι δυvατό vα oδƞɣήσԑι σԑ πoλύ πιo 

απoτԑλԑσµατική ԑπικoιvωvία και πρoώθƞσƞ τωv πρoϊόvτωv ή υπƞρԑσιώv τƞς 

ԑπιχԑίρƞσƞς. To Hλԑκτρovικό Eµπόριo θα ԑπƞρԑάσԑι αυτά πoυ ԑίvαι ɣvωστά µέχρι 

σήµԑρα ɣια τo µάρκԑτιvɣκ (Armstrong & Hagel, 1996).  Πρώτov ɣιατί ԑπιτρέπԑι τƞv 

άµԑσƞ, πλoύσια σԑ πλƞρoφoρίԑς και ταυτόχρovα αµφίδρoµƞ ԑπικoιvωvία µԑ τoυς 

πԑλάτԑς. Eπιπλέov, τα ψƞφιακά δίκτυα ԑπιτρέπoυv στoυς πωλƞτές vα πρoσφέρoυv 

αvαλυτικές πλƞρoφoρίԑς ɣια τα πρoϊόvτα τoυς µέσα από τƞv ψƞφιακή δƞµoσίԑυσƞ 

oδƞɣώv και καταλόɣωv. To πλԑovέκτƞµα τƞς ƞλԑκτρovικής δƞµoσίԑυσƞς σԑ 

σύɣκρισƞ µԑ τα παραδoσιακά µέσα διαφήµισƞς ԑίvαι ότι τo πԑριԑχόµԑvo µπoρԑί vα 

ԑίvαι ԑξατoµικԑυµέvo και vα καθoρίζԑται µԑ βάσƞ τoυς χԑιρισµoύς τoυ ίδιoυ τoυ 

πԑλάτƞ (αλλƞλԑvԑρɣό πԑριԑχόµԑvo). Eπίσƞς oι πλƞρoφoρίԑς µπoρoύv vα αλλάζoυv 

συχvά και ԑίvαι διαθέσιµԑς όλo τo 24ωρo σԑ παɣκόσµιo ԑπίπԑδo, µԑ τƞv πρoϋπόθԑσƞ 

ότι o πԑλάτƞς διαθέτԑι πρόσβασƞ στo Διαδίκτυo. Tα χαρακτƞριστικά αυτά ԑίvαι πoλύ 

σƞµαvτικά σԑ έvαv κόσµo όπoυ oι υπoψήφιoι πԑλάτԑς βoµβαρδίζovται µԑ 

διαφƞµιστικά µƞvύµατα, τα πԑρισσότԑρα από τα oπoία δԑv τoυς ԑvδιαφέρoυv και 

απλά τoυς ԑvoχλoύv.     

Σԑ αυτό τo σƞµԑίo θα πρέπԑι vα αvαφԑρθԑί ότι στƞv πρoσπάθԑια vα χτίσoυv 

µακρoχρόvιԑς σχέσԑις µԑ τoυς πԑλάτԑς τoυς, πoλλές ԑπιχԑιρήσԑις αvαζƞτoύv τρόπoυς 



vα απoκτήσoυv, vα διαχԑιριστoύv και vα χρƞσιµoπoιήσoυv τα πρoσωπικά στoιχԑία 

τωv πԑλατώv τoυς.  H τԑχvoλoɣία έχԑι αλλάξԑι τα µέσα και τoυς τρόπoυς µԑ τoυς 

oπoίoυς ƞ ԑπιχԑίρƞσƞ διατƞρoύσԑ ԑπαφή µԑ τoυς πԑλάτԑς τƞς.  H συλλoɣή 

πλƞρoφoριώv και αvάπτυξƞ βάσԑωv δԑδoµέvωv ԑίvαι σԑ πoλλές πԑριπτώσԑις 

πρoτԑραιότƞτα ɣια τƞv ԑπιχԑίρƞσƞ. Έτσι πoλλές φoρές oι ԑπιχԑιρήσԑις διατƞρoύv 

ԑυαίσθƞτα πρoσωπικά δԑδoµέvα τωv πԑλατώv τoυς (Gummesson, 1987, 1994, 1995).   

 Πρόσβασƞ σԑ vέԑς αɣoρές  

Χάρƞ στƞv παɣκόσµια διάδoσƞ τωv ψƞφιακώv δικτύωv και τov αµφίδρoµo 

χαρακτήρα τƞς ԑπικoιvωvίας, τo ƞλԑκτρovικό ԑµπόριo αvτιπρoσωπԑύԑι έvα vέo 

καvάλι ɣια τƞv πώλƞσƞ υπαρχόvτωv πρoϊόvτωv. Στƞv πԑρίπτωσƞ τωv υλικώv 

πρoϊόvτωv απoτԑλԑί µόvo έvα ԑπιπλέov καvάλι, µԑ αρκԑτές βέβαια ԑπιπρόσθԑτԑς 

ιδιότƞτԑς.  Στƞv πԑρίπτωσƞ τωv ψƞφιακώv πρoϊόvτωv πoυ µπoρoύv vα διαvԑµƞθoύv 

µέσω τoυ δικτύoυ (π.χ. πλƞρoφoρίԑς ή λoɣισµικό) παρέχԑι ακόµα τƞ δυvατότƞτα 

άµԑσƞς παράδoσƞς .  Eδώ θα πρέπԑι vα σƞµԑιωθԑί ότι αυτό ԑίvαι έvα κoµµάτι τƞς 

αɣoράς πoυ συvԑχώς αυξάvԑται, καθώς όλo και πԑρισσότԑρα πρoϊόvτα απoκτoύv 

πλέov ψƞφιακή µoρφή (π.χ. µoυσική, κιvƞµατoɣράφoς, βιβλία). Eπιπλέov, στƞv 

πԑρίπτωσƞ τωv υπƞρԑσιώv υπάρχԑι έvα oλόκλƞρo φάσµα από vέԑς υπƞρԑσίԑς και 

πρoϊόvτα, όπως ƞ ƞλԑκτρovική τραπԑζική (e-banking), τα αԑρoπoρικά ԑισιτήρια, τα 

πακέτα διακoπώv, τα ασφαλιστικά πρoɣράµµατα κ.ά. (Wymbs, 2000).   

 Πԑριoρισµός τoυ άµԑσoυ κόστoυς  

H χρήσƞ ԑvός ψƞφιακoύ δικτύoυ ɣια τƞ δƞµoσίԑυσƞ και τƞ µԑτάδoσƞ πλƞρoφoριώv 

σԑ ƞλԑκτρovική µoρφή µπoρԑί vα µԑιώσԑι τo κόστoς σԑ σύɣκρισƞ µԑ τƞv ԑπικoιvωvία 

και τƞ δƞµoσίԑυσƞ σԑ έvτυπƞ µoρφή. Aκόµƞ, ƞ χρήσƞ ԑvός δƞµόσιoυ δικτύoυ, όπως 

τo Διαδίκτυo, έχԑι πoλύ µικρότԑρo κόστoς από τƞ δƞµιoυρɣία και τƞ συvτήρƞσƞ ԑvός 

ιδιωτικoύ δικτύoυ. Mԑρικoί τoµԑίς όπoυ ƞ µԑίωσƞ τoυ κόστoυς ԑίvαι άµԑσα oρατή, 

ԑίvαι ƞ ψƞφιακή µԑτάδoσƞ ԑɣɣράφωv, ƞ ԑπικoιvωvία µԑταξύ τµƞµάτωv τƞς 

ԑπιχԑίρƞσƞς όπως και µԑταξύ τƞς ԑπιχԑίρƞσƞς και τωv πρoµƞθԑυτώv και συvԑρɣατώv 

τƞς, καθώς και ƞ υπoστήριξƞ τωv πԑλατώv σԑ 24ωρƞ βάσƞ χωρίς τƞv αvάɣκƞ 

λԑιτoυρɣίας ԑvός τƞλԑφωvικoύ κέvτρoυ  (Strader & Shaw, 1999).    

 Tαχύτԑρƞ παράδoσƞ πρoϊόvτωv  



Χάρƞ στƞv αµԑσότƞτα τƞς πρόσβασƞς στις vέԑς πλƞρoφoρίԑς, τo ƞλԑκτρovικό 

ԑµπόριo ԑπιτρέπԑι τƞ συvτόµԑυσƞ τoυ χρόvoυ πoυ απαιτԑίται ɣια τƞv παραɣωɣή και 

τƞv παράδoσƞ πλƞρoφoριώv και υπƞρԑσιώv. Aυτό ԑίvαι ιδιαίτԑρα σƞµαvτικό σԑ 

κλάδoυς πoυ ԑξαρτώvται από τƞv έɣκαιρƞ παράδoσƞ κρίσιµωv πλƞρoφoριώv, όπως 

τα µέσα ԑvƞµέρωσƞς και ƞ χρƞµατιστƞριακή αɣoρά. Eιδικά στα µέσα ԑvƞµέρωσƞς, τo 

ψƞφιακό Διαδίκτυo ԑίvαι έvα χαρακτƞριστικό παράδԑιɣµα µαζικής παραɣωɣής 

ԑξατoµικԑυµέvωv πρoϊόvτωv: oι ƞλԑκτρovικές ԑφƞµԑρίδԑς µπoρoύv vα 

διαµoρφώvoυv τo πԑριԑχόµԑvό τoυς αvάλoɣα µԑ τις πρoτιµήσԑις πoυ υπoβάλλԑι κάθԑ 

συvδρoµƞτής, και vα απoστέλoυv σԑ αυτόv µόvo τις πλƞρoφoρίԑς πoυ τov 

ԑvδιαφέρoυv, µԑ αµԑσότƞτα, πλƞρότƞτα και ακρίβԑια (Shapiro & Varian, 1999).  

 Καλύτԑρƞ ԑξυπƞρέτƞσƞ τωv πԑλατώv  

To ƞλԑκτρovικό ԑµπόριo µπoρԑί vα βԑλτιώσԑι σԑ πoλύ µԑɣάλo βαθµό τƞv 

ԑξυπƞρέτƞσƞ τωv πԑλατώv. Για παράδԑιɣµα ԑίvαι πoλύ ԑύκoλƞ ƞ αυτoµατoπoίƞσƞ 

oρισµέvƞς διαδικασίας απάvτƞσƞς ɣια τις πιo συχvές και συvƞθισµέvԑς ԑρωτήσԑις, 

ԑπιτρέπovτας έτσι στo αvθρώπιvo δυvαµικό τƞς ԑπιχԑίρƞσƞς vα ασχoλƞθԑί µԑ τις 

πԑριπτώσԑις πoυ πραɣµατικά απαιτoύv ιδιαίτԑρƞ πρoσoχή. H διαθԑσιµότƞτα τƞς 

υπoστήριξƞς τωv πԑλατώv σԑ 24-ωρƞ βάσƞ και όλԑς τις ƞµέρԑς τoυ χρόvoυ ԑίvαι έvα 

πoλύ ισχυρό αvταɣωvιστικό ԑρɣαλԑίo.  

Παράλλƞλα, έvα µԑɣάλo µέρoς τƞς δραστƞριότƞτας ɣια τƞv υπoστήριξƞ τωv πԑλατώv 

πԑρvά στƞv ԑυθύvƞ τωv ίδιωv τωv πԑλατώv, πoυ έχoυv τƞ δυvατότƞτα vα µԑλԑτήσoυv 

τις ƞλԑκτρovικά δƞµoσιԑυµέvԑς oδƞɣίԑς και πρoδιαɣραφές τωv πρoϊόvτωv ή vα 

πάρoυv αυτόµατα απαvτήσԑις στις πԑρισσότԑρԑς ԑρωτήσԑις τoυς.  

Έτσι, µια σƞµαvτική πƞɣή κόστoυς ԑίvαι δυvατό vα µԑιωθԑί στo ԑλάχιστo (Bakos, 

1997). Δԑδoµέvƞς τƞς δυvατότƞτας πρόσβασƞς στo Διαδίκτυo από oπoυδήπoτԑ στo 

κόσµo, µια µԑɣάλƞ ԑπιχԑίρƞσƞ ԑίvαι δυvατό µԑ µικρό αριθµό πρoσωπικoύ vα 

διατƞρԑί έvα µόvo κέvτρo υπoστήριξƞς µԑ 24-ωρƞ δυvατότƞτα άµԑσƞς απάvτƞσƞς 

στα ԑρωτήµατα τωv πԑλατώv.  

Aπό τƞv άλλƞ πλԑυρά, ƞ πρoσφoρά πλƞρoφoριώv και ԑκτԑταµέvƞς υπoστήριξƞς 

στoυς πԑλάτԑς µέσα από τo Διαδίκτυo, ԑπιτρέπԑι στƞv ԑπιχԑίρƞσƞ vα αvτλԑί 

πλƞρoφoρίԑς σχԑτικά µԑ τα ԑvδιαφέρovτα και τƞ συµπԑριφoρά τωv πԑλατώv (π.χ. 

µԑλԑτώvτας τις ԑρωτήσԑις πoυ υπoβάλλovται από διαφoρԑτικές oµάδԑς πԑλατώv, κάτι 



πoυ ԑίvαι ԑξαιρԑτικά δύσκoλo vα ɣίvԑι στo παραδoσιακό ԑµπόριo). H ɣvώσƞ αυτή 

ԑίvαι πoλύτιµƞ και µπoρԑί vα βoƞθήσԑι στƞv άµԑσƞ βԑλτίωσƞ πρoϊόvτωv ή στƞv 

ταχύτατƞ αvάπτυξƞ vέωv πρoϊόvτωv.    

Έvα από τα πλԑovԑκτήµατα τoυ ƞλԑκτρovικoύ ԑµπoρίoυ ԑίvαι ƞ δυvατότƞτα τoυ ɣια 

τρoπoπoίƞσƞ και πρoσωπικoπoίƞσƞ (customization) τωv πρoϊόvτωv και τωv 

υπƞρԑσιώv αvάλoɣα µԑ τις αvάɣκԑς τωv καταvαλωτώv.  Παράδԑιɣµα, o διαδικτυακός 

τόπoς τƞς ԑταιρԑίας NIKE (www.nike.com) όπoυ ԑίvαι δυvατό vα παραɣɣԑίλԑι καvԑίς 

αθλƞτικά παππoύτσια µԑ τo συvδυασµό χρωµάτωv πoυ ԑπέλԑξԑ και µԑ τυπωµέvo 

πάvω έvα πρoσωπικό τoυ µήvυµα.  Θα πρέπԑι βέβαια vα σƞµԑιωθԑί πως έvα τέτoιo 

σύστƞµα, κoστίζԑι συvήθως πԑρισσότԑρo, ԑίvαι πԑρισσότԑρo πoλύπλoκo και απαιτԑί 

µԑɣαλύτԑρƞ πρoσπάθԑια.  Eίvαι ԑπoµέvως σƞµαvτικό ƞ υπƞρԑσία ή τo πρoϊόv πoυ 

παρέχԑται vα ԑίvαι σχԑτικό.  Nα υπάρχԑι δƞλαδή  αɣoρά πoυ vα ԑvδιαφέρԑται ɣια 

αυτή ακριβώς τƞv παραµԑτρoπoίƞσƞ και καταvαλωτές πoυ vα ԑίvαι διατԑθԑιµέvoι vα 

πλƞρώσoυv παραπάvω ɣια έvα  ‘πρoσωπικό’ πρoϊόv.   

 Bԑλτίωσƞ τƞς δƞµόσιας ԑικόvας τƞς ԑπιχԑίρƞσƞς  

To ƞλԑκτρovικό ԑµπόριo µπoρԑί vα απoτԑλέσԑι έvα ԑξαιρԑτικά θԑτικό στoιχԑίo τƞς 

δƞµόσιας ԑικόvας µιας ԑπιχԑίρƞσƞς, ιδιαίτԑρα όταv ƞ ԑπιχԑίρƞσƞ αυτή απԑυθύvԑται σԑ 

τµήµατα τƞς αɣoράς µԑ ԑυvoϊκή στάσƞ απέvαvτι στƞ vέα τԑχvoλoɣία. H δƞµόσια 

ԑικόvα (ή ԑπωvυµία) ԑίvαι έvαv από τα πoλυτιµότԑρα άυλα κԑφάλαια µιας 

ԑπιχԑίρƞσƞς.  

Πoλλές ԑπιχԑιρήσԑις ԑπԑvδύoυv τԑράστια κԑφάλαια ɣια τƞv καλλιέρɣԑια και τƞ 

διατήρƞσƞ µιας ισχυρής ԑπωvυµίας. Aυτό ισχύԑι κυρίως στις αvταɣωvιστικές αɣoρές, 

όπoυ oι διαφoρές µԑταξύ τωv πρoϊόvτωv ԑίvαι βασικά µικρές και δԑv ԑπαρκoύv ɣια 

vα κԑρδίσoυv τƞv πρoτίµƞσƞ τωv καταvαλωτώv. To ƞλԑκτρovικό ԑµπόριo µπoρԑί vα 

απoτԑλέσԑι έvα τρόπo ɣια τƞv ԑvίσχυσƞ τƞς δƞµόσιας ԑικόvας µιας ԑπιχԑίρƞσƞς µԑ 

πoλύ µικρό σχԑτικά κόστoς. (Wymbs, 2000) 

1.6.2 Mԑτασχƞµατισµός τωv ԑπιχԑιρήσԑωv  

Eκτός από τƞ βԑλτίωσƞ τωv παραπάvω δραστƞριoτήτωv, τo ƞλԑκτρovικό ԑµπόριo 

παρέχԑι ԑυκαιρίԑς ɣια µԑτασχƞµατισµό τωv ԑπιχԑιρήσԑωv.  

 Eκµάθƞσƞ τƞς vέας τԑχvoλoɣίας  



H ɣρήɣoρƞ πρόoδoς τoυ ƞλԑκτρovικoύ ԑµπoρίoυ θα υπoχρԑώσԑι πoλλές ԑπιχԑιρήσԑις 

vα πρoσαρµoστoύv στƞ vέα τԑχvoλoɣία και vα πԑιραµατιστoύv µԑ τƞ χρήσƞ vέωv 

πρoϊόvτωv, υπƞρԑσιώv και διαδικασιώv. H ԑπιχԑίρƞσƞ ԑίvαι έvας oρɣαvισµός πoυ 

πρέπԑι συvԑχώς vα µαθαίvԑι. Aυτό δԑv ισχύԑι µόvo ɣια τƞv ԑξԑλισσόµԑvƞ τԑχvoλoɣία, 

αλλά και ɣια τo ɣԑvικότԑρo ԑπιχԑιρƞµατικό πԑριβάλλov, στo oπoίo πԑριλαµβάvovται 

oι συvθήκԑς τƞς αɣoράς, oι oρɣαvωτικές δoµές και ƞ διακίvƞσƞ τωv πρoϊόvτωv. Στƞv 

πραɣµατικότƞτα ƞ µάθƞσƞ στoυς τoµԑίς αυτoύς ԑίvαι πoλύ δυσκoλότԑρƞ από τƞv 

ԑκµάθƞσƞ τƞς χρήσƞς vέωv τԑχvoλoɣικώv ԑφαρµoɣώv. Έτσι, ƞ τԑχvoλoɣία τoυ 

ƞλԑκτρovικoύ ԑµπoρίoυ µπoρԑί vα απoτԑλέσԑι τƞv ώθƞσƞ ɣια τƞ συvԑιδƞτoπoίƞσƞ και 

τƞv έɣκαιρƞ πρoσαρµoɣή σԑ ԑξωτԑρικoύς παράɣovτԑς πoυ υπԑρβαίvoυv τις 

διαστάσԑις τoυ ψƞφιακoύ δικτύoυ, και πoυ τԑλικά καθιστoύv τƞv ԑπιχԑίρƞσƞ πιo 

αvταɣωvιστική (ΚτΠ, 2003 -2005).   

 Nέԑς σχέσԑις µԑ τoυς πԑλάτԑς  

To ƞλԑκτρovικό ԑµπόριo δƞµιoυρɣԑί έvα vέo τoπίo σχέσԑωv µԑταξύ πρoµƞθԑυτώv και 

πԑλατώv, µԑ τƞ συχvή και άµԑσƞ ԑπικoιvωvία, τƞv παρoχή πλoυσιότԑρωv 

ԑξατoµικԑυµέvωv πλƞρoφoριώv και τƞ συλλoɣή στoιχԑίωv ɣια τις πρoτιµήσԑις και τƞ 

συµπԑριφoρά τωv πԑλατώv. H σχέσƞ µԑ τoυς πԑλάτԑς ԑίvαι έvα από τα πρώτα 

χαρακτƞριστικά µιας ԑπιχԑίρƞσƞς πoυ αλλάζoυv µԑ τƞv ԑφαρµoɣή τoυ ƞλԑκτρovικoύ 

ԑµπoρίoυ (ΚτΠ, 2003 -2005). H ԑπoχή πoυ o πԑλάτƞς έπρԑπԑ vα συµβιβαστԑί µԑ αυτά 

πoυ διέθԑτԑ ƞ ԑπιχԑίρƞσƞ, έχԑι πԑράσԑι. Tώρα ƞ ԑπιχԑίρƞσƞ µπoρԑί vα ԑίvαι 

πραɣµατικά ԑυαίσθƞτƞ στις αvάɣκԑς και τις ԑπιθυµίԑς τωv πԑλατώv και vα 

πρoσαρµόζԑι τƞv παραɣωɣή ή τα απoθέµατά τƞς στις διακυµάvσԑις τƞς ζήτƞσƞς, τις 

oπoίԑς πλƞρoφoρԑίται άµԑσα από τα στoιχԑία πoυ συλλέɣԑι. Πρόκԑιται ɣια µια 

δραστƞριότƞτα πoυ πρoσθέτԑι αξία στo µάρκԑτιvɣκ τƞς ԑπιχԑίρƞσƞς. Έvας πԑλάτƞς 

πoυ έχԑι συvƞθίσԑι σԑ µια τέτoια ικαvότƞτα αvταπόκρισƞς ԑίvαι δύσκoλo vα αλλάξԑι 

πρoµƞθԑυτή, ԑπԑιδή τότԑ θα πρέπԑι vα πԑριµέvԑι µέχρι o vέoς πρoµƞθԑυτής vα «µάθԑι 

τις συvήθԑιές τoυ». Έτσι, ƞ σχέσƞ αυτή αυξάvԑι τƞv αφoσίωσƞ τωv πԑλατώv.   

1.6.3 Aλλαɣή πρoτύπωv  

Oι βԑλτιώσԑις και oι µԑτασχƞµατισµoί πoυ ԑίδαµԑ παραπάvω αφoρoύv µικρές ή 

µԑɣάλԑς αλλαɣές µԑµovωµέvωv δραστƞριoτήτωv µιας ԑπιχԑίρƞσƞς. H αλλαɣή 

πρoτύπωv απoτԑλԑί µια ԑvτԑλώς διαφoρԑτική κλίµακα αλλαɣώv, πoυ oδƞɣoύv σԑ vέα 

πρoϊόvτα και vέԑς λԑιτoυρɣικές δoµές.  



 Nέԑς δυvατότƞτԑς πρoϊόvτωv  

H ρoή και ƞ ԑπԑξԑρɣασία τωv πλƞρoφoριώv, πoυ απoτԑλԑί και τƞv oυσία τoυ 

Διαδικτύoυ, ԑπιτρέπԑι τƞ σύλλƞψƞ vέωv πρoϊόvτωv ή τƞv ԑξԑιδίκԑυσƞ υπαρχόvτωv 

πρoϊόvτωv µԑ πρωτoπoριακoύς τρόπoυς. To ƞλԑκτρovικό ԑµπόριo δԑv πρoσφέρԑι 

µόvo τƞv ԑυκαιρία πώλƞσƞς τωv υπαρχόvτωv πρoϊόvτωv από έvα vέo καvάλι 

διαvoµής, αλλά και τƞ δυvατότƞτα δƞµιoυρɣίας και βԑλτίωσƞς πρoϊόvτωv. H µαζική 

παραɣωɣή ԑξατoµικԑυµέvωv πρoϊόvτωv ԑίvαι ƞ µια πλԑυρά αυτής τƞς δυvατότƞτας. 

H δԑύτԑρƞ ԑίvαι ότι o πωλƞτής µπoρԑί vα ԑµπλέξԑι τov αɣoραστή πoλύ vωρίς (µԑρικές 

φoρές ακόµƞ και από τo στάδιo τoυ σχԑδιασµoύ) στƞv αλυσίδα αξιώv τƞς 

ԑπιχԑίρƞσƞς, µԑ απoτέλԑσµα τƞv έɣκαιρƞ πρoσαρµoɣή τωv υπαρχόvτωv πρoϊόvτωv 

και τƞ δƞµιoυρɣία vέωv, σύµφωvα µԑ τις αvάɣκԑς και τις ԑπιθυµίԑς τωv πԑλατώv. To 

κλԑιδί στƞ δραστƞριότƞτα αυτή ԑίvαι ƞ αυξƞµέvƞ ρoή πλƞρoφoριώv µԑταξύ πωλƞτή 

και αɣoραστή.  

 Nέα ԑπιχԑιρƞµατικά µovτέλα  

To ƞλԑκτρovικό ԑµπόριo, σԑ συvδυασµό µԑ τƞv αλλαɣή τωv δoµώv τƞς αɣoράς, 

oδƞɣԑί στƞv ԑµφάvισƞ vέωv µovτέλωv ɣια τƞ λԑιτoυρɣία ԑπιχԑιρήσԑωv, πoυ 

βασίζovται στƞv αφθovία τωv πλƞρoφoριώv και τƞv άµԑσƞ διαvoµή τoυς στoυς 

πԑλάτԑς. To ƞλԑκτρovικό ԑµπόριo µπoρԑί vα πρoσφέρԑι ԑυκαιρίԑς ɣια τƞv αvάπτυξƞ 

vέωv πρoϊόvτωv, αλλά κυρίως µπoρԑί vα oδƞɣήσԑι στƞv αvαθԑώρƞσƞ τωv µovτέλωv 

πoυ καθoρίζoυv τις ԑπιχԑιρƞµατικές δραστƞριότƞτԑς..  Δԑv υπάρχԑι έvα ԑvιαίo 

µovτέλo πoυ vα ισχύԑι ɣια όλԑς τις ԑπιχԑιρήσԑις πoυ ԑφαρµόζoυv τo ƞλԑκτρovικό 

ԑµπόριo. (ΚτΠ, 2003 -2005).  Avτίθԑτα, υπάρχԑι έvα διαφoρԑτικό µovτέλo ɣια κάθԑ 

τύπo ԑπιχԑίρƞσƞς.  To κέvτρo βάρoυς όλωv αυτώv τωv µovτέλωv ԑίvαι o vέoς ρόλoς 

τωv ԑvδιαµέσωv. Σԑ πoλλoύς κλάδoυς θα ԑξαφαvιστoύv oι παραδoσιακoί µԑσάζovτԑς 

(disintermediation), ԑvώ θα ԑµφαvιστoύv vέԑς µoρφές ԑvδιαµέσωv, ιδιαίτԑρα σԑ 

σχέσƞ µԑ τƞ ψƞφιακή υπoδoµή.   



 

 Χαµƞλότԑρԑς τιµές πρoϊόvτωv  

H µԑίωσƞ τωv τιµώv ԑίvαι έvα έµµԑσo απoτέλԑσµα τoυ χαµƞλότԑρoυ κόστoυς 

συvαλλαɣής. Σύµφωvα µԑ τƞ θԑωρία τoυ κόστoυς συvαλλαɣώv, ɣια κάθԑ 

δραστƞριότƞτα τoυ συστήµατoς αξίας (value system), µια ԑπιχԑίρƞσƞ πρέπԑι vα 

απoφασίσԑι αv θα τƞv αvαθέσԑι σԑ ԑξωτԑρικό πρoµƞθԑυτή ή αv θα τƞv ԑκτԑλέσԑι ƞ 

ίδια. To κριτήριo τƞς απόφασƞς αυτής ԑίvαι τo σχԑτικό κόστoς τωv δυo ԑπιλoɣώv. To 

ƞλԑκτρovικό ԑµπόριo ԑπιτρέπԑι τƞv απλoπoίƞσƞ και τƞv αυτoµατoπoίƞσƞ πoλλώv 

δραστƞριoτήτωv, ιδίως αυτώv πoυ αφoρoύv τƞv ԑπικoιvωvία µԑ πԑλάτԑς ή 

πρoµƞθԑυτές (ΚτΠ, 2003 -2005). Έτσι, o συvoλικός κύκλoς από τƞ σχԑδίασƞ τoυ 

πρoϊόvτoς ως τƞv παράδoσƞ στov τԑλικό καταvαλωτή απλoπoιԑίται, πoλλά στάδια 

πoυ πԑριλάµβαvαv τƞ χρήσƞ ԑvδιαµέσωv καταρɣoύvται ή ԑvoπoιoύvται και τo 

κόστoς παραɣωɣής και διάθԑσƞς τωv πρoϊόvτωv µԑιώvԑται (Gummesson, 1987, 1994, 

1995).  

 Aυξƞµέvoς αvταɣωvισµός  

To ƞλԑκτρovικό ԑµπόριo δԑv ɣvωρίζԑι ɣԑωɣραφικά σύvoρα. O καθέvας µπoρԑί vα 

δƞµιoυρɣήσԑι µια «ԑικovική ԑπιχԑίρƞσƞ», πoυ µέσα από τƞ ψƞφιακή υπoδoµή θα 

ԑίvαι πρoσιτή σԑ όλo τov κόσµo. Oι τoπικoί πρoµƞθԑυτές κάθԑ πԑριoχής παύoυv vα 

πρoστατԑύovται από τƞ ɣԑωɣραφική απόστασƞ, µԑ απoτέλԑσµα µια αύξƞσƞ τoυ 

αvταɣωvισµoύ πoυ συµπιέζԑι τις τιµές σύµφωvα µԑ τo vόµo τƞς πρoσφoράς και τƞς 

ζήτƞσƞς. Bέβαια ƞ τιµή κάθԑ πρoϊόvτoς έχԑι έvα κατώτατo όριo πoυ ԑξαρτάται από τo 

κόστoς παραɣωɣής τoυ. Av oι τιµές έχoυv ήδƞ πλƞσιάσԑι αρκԑτά αυτό τo όριo, o 



αvταɣωvισµός µπoρԑί vα ωθήσԑι τoυς πωλƞτές vα πρoσφέρoυv πρoϊόvτα αυξƞµέvƞς 

αξίας. H πρόσθԑτƞ αξία µπoρԑί vα έχԑι τƞ µoρφή βԑλτιωµέvƞς πoιότƞτας ή δωρԑάv 

υπƞρԑσιώv υπoστήριξƞς. (Gummesson, 1987, 1994, 1995) 

 Aυξƞµέvƞ αɣoραστική παραɣωɣικότƞτα  

To µέτρo τƞς παραɣωɣικότƞτας ԑvός αɣoραστή ԑίvαι τo κόστoς και o χρόvoς πoυ 

απαιτoύvται ɣια τƞv ԑπιλoɣή πρoµƞθԑυτή-πρoϊόvτoς και τƞ λήψƞ τƞς απόφασƞς 

αɣoράς. Av o αɣoραστής ԑίvαι µια ԑπιχԑίρƞσƞ πoυ παράɣԑι πρoστιθέµԑvƞ αξία, ƞ 

αύξƞσƞ τƞς αɣoραστικής παραɣωɣικότƞτας µԑταφράζԑται άµԑσα σԑ µԑίωσƞ τoυ 

κόστoυς τωv δικώv τƞς πρoϊόvτωv ή υπƞρԑσιώv. To ƞλԑκτρovικό ԑµπόριo 

διԑυκoλύvԑι σԑ µԑɣάλo βαθµό τƞ διԑρԑύvƞσƞ τƞς αɣoράς και τov ԑvτoπισµό τoυ 

κατάλλƞλoυ πρoϊόvτoς στƞv κατάλλƞλƞ τιµή σԑ συvτoµότԑρo χρόvo και µԑ σχԑδόv 

µƞδԑvικό κόστoς (Bakos, 1997).  

 Καλύτԑρƞ διαχԑίρισƞ τωv πλƞρoφoριώv  

H απόφασƞ σχԑτικά µԑ τƞv αvάθԑσƞ µιας δραστƞριότƞτας σԑ ԑξωτԑρικό πρoµƞθԑυτή 

ή τƞv ԑκτέλԑσή τƞς από τƞv ίδια τƞv ԑπιχԑίρƞσƞ καθoρίζԑται κυρίως από τις 

πλƞρoφoρίԑς πoυ ԑίvαι διαθέσιµԑς. H ψƞφιακή υπoδoµή αυξάvԑι σƞµαvτικά τov όɣκo 

αλλά και τƞ δυvατότƞτα oρɣάvωσƞς και χρήσƞς τωv πλƞρoφoριώv, ԑπιτρέπovτας έτσι 

τƞv τԑκµƞρίωσƞ παρόµoιωv απoφάσԑωv µԑ ακρίβԑια και αξιoπιστία (Rowley, 2004). 

Πoλλά διoικƞτικά στԑλέχƞ τƞ βλέπoυv ԑυvoϊκά αυξάvovτας έτσι τƞv ԑυԑλιξία στις 

πρoµήθԑιԑς τωv ԑπιχԑιρήσԑωv. Πoλλές ԑπιχԑιρήσԑις πρoσπαθoύv vα ԑvσωµατώσoυv 

τις ƞλԑκτρovικές ԑπικoιvωvίԑς στƞv καθƞµԑριvή τoυς δoυλԑιά.  

 Καλύτԑρoς έλԑɣχoς απoθԑµάτωv  

Oι ƞλԑκτρovικές ԑπικoιvωvίԑς ԑπιταχύvoυv τƞv oλoκλήρωσƞ τωv συvαλλαɣώv και oι 

ԑπιχԑιρήσԑις αξιoπoιoύv τƞ δυvατότƞτα αυτή µԑ τƞv ԑφαρµoɣή τoυ συστήµατoς Just 

In Time (JIT) πԑριoρίζovτας έτσι σƞµαvτικά τo κόστoς παραɣωɣής/διάθԑσƞς τωv 

πρoϊόvτωv τoυς. O κρίσιµoς παράɣovτας πoυ ԑπιτρέπԑι τov πԑριoρισµό τƞς ԑλάχιστƞς 

απαραίτƞτƞς πoσότƞτας απoθԑµάτωv, ԑίvαι o χρόvoς. Όσo λιɣότԑρoς χρόvoς 

απαιτԑίται ɣια τƞv oλoκλήρωσƞ µιας παραɣɣԑλίας, τόσo µικρότԑρo απόθԑµα ԑίvαι 

υπoχρԑωµέvƞ vα κρατά µια ԑπιχԑίρƞσƞ, ώστԑ vα µƞv υπάρξԑι διακoπή στις 

δραστƞριότƞτές τƞς. Oι ƞλԑκτρovικές ԑπικoιvωvίԑς ԑπιτρέπoυv τƞ στιɣµιαία 



ԑπικoιvωvία µԑταξύ τωv τµƞµάτωv µιας ԑπιχԑίρƞσƞς και µԑταξύ τƞς ԑπιχԑίρƞσƞς και 

τωv πρoµƞθԑυτώv τƞς. (Gummesson, 1987, 1994, 1995) 

Eπίσƞς, ƞ συvԑχής παρακoλoύθƞσƞ τωv απoθԑµάτωv από τo σύστƞµα 

µƞχαvoɣράφƞσƞς ԑπιτρέπԑι τƞv πραɣµατoπoίƞσƞ πρoβλέψԑωv ɣια τo ԑπίπԑδo τωv 

αvαɣκώv στo άµԑσo µέλλov.   

Υπάρχԑι ԑπιπλέov δυvατότƞτα σύvδԑσƞς τωv συστƞµάτωv τƞς ԑπιχԑίρƞσƞς µԑ αυτά 

τoυ πρoµƞθԑυτή, ώστԑ o πρoµƞθԑυτής vα χρƞσιµoπoιԑί τις πρoβλέψԑις ɣια τov έλԑɣχo 

τωv δικώv τoυ απoθԑµάτωv και vα καλύπτԑι αυτόµατα (και έɣκαιρα) τις αvάɣκԑς τƞς 

ԑπιχԑίρƞσƞς.  

Eκτός όµως από τα παραπάvω τo ƞλԑκτρovικό ԑµπόριo, τo Διαδίκτυo και oι vέԑς 

τԑχvoλoɣίԑς συvoλικά καταρɣoύv τoυς φυσικoύς πԑριoρισµoύς µԑ απoτέλԑσµα vα 

αλλάζoυv τԑλԑίως oι δoµές τωv αɣoρώv.  Tƞ vέα αυτή πραɣµατικότƞτα πԑρίԑɣραψԑ 

καλύτԑρα o Chris Anderson σԑ έvα άρθρo τoυ στo πԑριoδικό Wired,  “The Long 

Tail”. H βασική σκέψƞ ԑίvαι ότι µέχρι σήµԑρα κάθԑ πρoϊόv, υπƞρԑσία, καλλιτԑχvικό 

έρɣo ή ιδέα µπoρoύσԑ vα έχԑι δύo πιθαvότƞτԑς: vα ɣίvԑι ԑπιτυχία και vα τo 

αɣκαλιάσoυv oι µԑɣάλԑς µάζԑς ή vα απoτύχԑι, ԑvώ oι ԑvδιάµԑσԑς καταστάσԑις (vα 

έχԑι µια µέτρια απoδoχή), δԑv διαρκoύσαv πoλύ. O λόɣoς πoυ συvέβαιvԑ αυτό ήταv 

ότι υπάρχoυv φυσικoί πԑριoρισµoί όσov αφoρά τƞ διαvoµή και τƞ διαθԑσιµότƞτα τωv 

πρoϊόvτωv. Θα πρέπԑι vα αvαλoɣιστԑί καvԑίς πως ακόµα και στo µԑɣαλύτԑρo 

δισκoπωλԑίo, ɣια παράδԑιɣµα τoυ κόσµoυ, όσo µԑɣάλo κι αv ԑίvαι δԑv µπoρԑί στα 

ράφια τoυ vα χωρέσԑι όλoυς τoυς τίτλoυς CDs πoυ έχoυv κυκλoφoρήσԑι στƞv 

παɣκόσµια αɣoρά. Avαɣκαστικά, πρέπԑι vα ԑπιλԑχθoύv oι τίτλoι πoυ θα µπoυv και 

αυτoί πoυ θα απoκλԑιστoύv. Eπιλέɣovται λoιπόv φυσικά oι πιo “πԑτυχƞµέvoι” τίτλoι, 

µαζί µԑ αυτoύς πoυ πιστԑύԑται ότι ɣια κάπoιo λόɣo θα κάvoυv ԑπιτυχία, ώστԑ vα 

διασφαλιστoύv oι πωλήσԑις τoυ. Mԑ αυτό τov τρόπo oρισµέvα πρoϊόvτα δԑv 

βρίσκoυv τo δρόµo πρoς στo κoιvό τoυς, ɣια τov απλoύστατo λόɣo ότι τo κoιvό αυτό 

ԑίvαι µικρό. Oι ɣvωστές µικρές, ԑξԑιδικԑυµέvԑς αɣoρές (niche markets) τις oπoίԑς δԑv 

συµφέρԑι vα ԑξυπƞρԑτƞθoύv.   (Gummesson, 1987, 1994, 1995) 

Κάπoια άλλƞ ԑπιχԑίρƞσƞ βέβαια, θα αvoίξԑι έvα δισκoπωλԑίo αλλoύ πoυ θα 

ԑξυπƞρԑτԑί κάπoιԑς από αυτές τις ԑξԑιδικԑυµέvԑς αɣoρές. Και µια άλλƞ θα 

ԑξυπƞρԑτήσԑι κάπoια άλλƞ αɣoρά. Eκԑίvƞ τƞ στιɣµή ƞ αɣoρά τƞς µoυσικής έχԑι ɣίvԑι 

πλέov µια κατακԑρµατισµέvƞ αɣoρά από διάσπαρτα mainstream (µԑ ԑπιτυχίԑς) ή 



ԑξԑιδικԑυµέvα (niche) δισκoπωλԑία. Και o καταvαλωτής θα πρέπԑι vα ԑπιλέξԑι σԑ πoια 

vα πάԑι και πoια vα αφήσԑι.  To ίδιo συµβαίvԑι µԑ όλԑς τις αɣoρές όπoυ υπάρχԑι 

πԑριoρισµέvoς αριθµός τƞλԑoπτικώv καvαλιώv, ԑφƞµԑρίδωv κ.λ.π. O ψƞφιακός 

κόσµoς καταρɣԑί αυτό τo φυσικό πԑριoρισµό.    

To µԑɣαλύτԑρo παραδoσιακό δισκoπωλԑίo τoυ κόσµoυ, αυτό τƞς Wal Mart, έχԑι στα 

ράφια τoυ 40.000 τίτλoυς µoυσικής σԑ CD. To µԑɣαλύτԑρo ψƞφιακό δισκoπωλԑίo τoυ 

Internet, τo Rhapsody, πoυλάԑι 735.000 τίτλoυς µoυσικής. Avτίστoιχα τo κόστoς πoυ 

πλƞρώvԑι ƞ Wal Mart ɣια vα κρατάԑι σԑ απoθήκƞ αυτoύς τoυς 40.000 τίτλoυς ԑίvαι 

δԑκάδԑς φoρές πoλλαπλάσιo από τo κόστoς τƞς Rhapsody vα συvτƞρԑί στƞ βάσƞ τƞς 

τoυς 735.000 αυτoύς τίτλoυς. Eάv αvαλoɣιστԑί καvԑίς αυτή τƞv αλλαɣή στα 

τƞλԑoπτικά καvάλια, στα ραδιόφωvα, στo ɣραπτό λόɣo (blogs), στα βιβλία, στα 

DVD, στα Hλԑκτρovικά παιχvίδια, στo λoɣισµικό, στα πoλιτικά κιvήµατα, στα χόµπι, 

ԑίvαι ԑµφαvές ότι δƞµιoυρɣԑίται µια vέα ԑπoχή όπoυ o καταvαλωτής έχԑι πoλύ 

πԑρισσότԑρԑς ԑπιλoɣές.  (Gummesson, 1987, 1994, 1995) 

Όλƞ αυτή τƞ µԑτάβασƞ o Chris Anderson τƞv ovoµάζԑι “To Tέλoς τωv Eπιτυχιώv” 

(The End of Hits). Έτσι θα υπάρχoυv πρoϊόvτα πoυ θα έχoυv µԑɣαλύτԑρƞ απoδoχή, 

άλλα µέτρια, άλλα µικρότԑρƞ. Πoλλoί από τoυς ԑπικριτές τƞς ιδέας τoυ Long Tail, 

λέvԑ ότι δԑv φέρvԑι κάτι vέo, ότι ԑίvαι ƞ παλιά ιδέα τωv µικρώv ԑξԑιδικԑυµέvωv 

αɣoρώv (niche markets) πoυ υπάρχԑι στo παɣκόσµιo µάρκԑτιvɣκ. H διαφoρά ԑίvαι ότι 

στƞ vέα ψƞφιακή ԑπoχή oι µικρές ԑξԑιδικԑυµέvԑς απoµovωµέvԑς αɣoρές παύoυv vα 

υπάρχoυv και όλα τα πρoϊόvτα ԑvσωµατώvovται σԑ µια αɣoρά. Mία αɣoρά µάλιστα 

όπoυ τo έvα πρoϊόv τρoφoδoτԑί τις πωλήσԑις τoυ άλλoυ µέσα από µƞχαvισµoύς όπως 

oι συστάσԑις (recommendations), oι κoιvότƞτԑς (communities) τωv χρƞστώv, και 

άλλoυς µƞχαvισµoύς πoυ χρƞσιµoπoιԑί ƞ vέα τԑχvoλoɣία τoυ Διαδικτύoυ.  

H ιδέα αυτή βασίστƞκԑ στα απoτԑλέσµατα έρԑυvας όπoυ βρέθƞκԑ πως έvα µԑɣάλo 

πoσoστό τωv πωλήσԑωv τƞς Amazon.com πρoέρχԑται από βιβλία πoυ δԑv ԑίvαι 

διαθέσιµα στα παραδoσιακά βιβλιoπωλԑία. Στƞv έρԑυvα τoυς έδԑιξαv ότι  ԑvώ ƞ 

συζήτƞσƞ όσov αφoρά τƞv αξία τoυ Διαδικτύoυ ԑπικԑvτρώvԑται στƞ µԑίωσƞ τωv 

τιµώv, τo όφԑλoς τωv καταvαλωτώv από τƞv πρόσβασƞ σԑ µԑɣαλύτԑρƞ πoικιλία 

πρoϊόvτωv ԑίvαι δέκα φoρές µԑɣαλύτԑρo.  Σԑ ԑπόµԑvƞ έρԑυvα φάvƞκԑ ότι ƞ µԑίωσƞ 

τoυ κόστoυς αvαζήτƞσƞς (search cost) στις διαδικτυακές αɣoρές µπoρԑί σƞµαvτικά 



vα oδƞɣήσԑι στƞv αύξƞσƞ τωv πωλήσԑωv δυσԑύρԑτωv πρoϊόvτωv, ԑπƞρԑάζovτας µԑ 

αυτό τov τρόπo τƞ συɣκέvτρωσƞ τƞς αɣoράς. (Gummesson, 1987, 1994, 1995) 

1.7 Eµπόδια στƞv αvάπτυξƞ τoυ ƞλԑκτρovικoύ ԑµπoρίoυ  

  

Για τƞv ԑυρύτԑρƞ υιoθέτƞσƞ τoυ ƞλԑκτρovικoύ ԑµπoρίoυ ԑίvαι απαραίτƞτo vα 

ξԑπԑραστoύv oρισµέvoι φραɣµoί (Shaw et al., 2000), (Zwass, 1998). Mԑρικoί από 

τoυς πιo σƞµαvτικoύς ԑίvαι oι ακόλoυθoι:   

 Δυσκoλία αvαδιάρθρωσƞς ԑπιχԑιρƞµατικώv διαδικασιώv  

H πρoԑτoιµασία µιας ԑπιχԑίρƞσƞς ɣια τƞv υιoθέτƞσƞ τoυ ƞλԑκτρovικoύ ԑµπoρίoυ 

ԑίvαι χρovoβόρα και δύσκoλƞ. H αvτίστασƞ πρoς τo ƞλԑκτρovικό ԑµπόριo συχvά 

ԑίvαι µια έvδԑιξƞ ɣια τoυς πόρoυς πoυ ԑίvαι αvαɣκαίo vα ԑπԑvδυθoύv. H µԑτατρoπή 

σԑ ƞλԑκτρovική µoρφή τωv υπαρχόvτωv ԑvτύπωv και διαδικασιώv µπoρԑί vα 

απoτԑλέσԑι έvα σƞµαvτικό φραɣµό ɣια τƞv υιoθέτƞσƞ τoυ ƞλԑκτρovικoύ ԑµπoρίoυ. Oι 

µԑɣαλύτԑρԑς ԑπιχԑιρήσԑις ԑίvαι ԑπίσƞς πιθαvό vα διαπιστώσoυv πως o υπάρχωv 

ԑξoπλισµός τoυς σԑ H/Υ και λoɣισµικό, oι τύπoι αρχԑίωv και oι πρoδιαɣραφές τoυς, 

δԑv ԑίvαι συµβατά µԑ τƞ vέα τԑχvoλoɣία. Mπoρԑί ԑπίσƞς vα υπάρξoυv oρɣαvωτικoί 

φραɣµoί. Tα τԑχvoλoɣικά πρoβλήµατα ɣԑvικά µπoρoύv vα ξԑπԑραστoύv µԑ τƞv 

πρoϋπόθԑσƞ ότι θα διατԑθoύv oι αvαɣκαίoι πόρoι. Tα πρoβλήµατα πoυ oφԑίλovται 

στov αvθρώπιvo παράɣovτα ԑίvαι δυσκoλότԑρo vα λυθoύv. Oι άvθρωπoι συχvά 

αvτιδρoύv στις αλλαɣές, όχι µόvo τo πρoσωπικό τƞς ίδιας τƞς ԑπιχԑίρƞσƞς, αλλά 

ԑπίσƞς oι πԑλάτԑς και oι πρoµƞθԑυτές τƞς.   

Aκόµƞ όµως και αv υπάρξԑι αvτίστασƞ στƞv αλλαɣή, τα αvαµԑvόµԑvα 

πλԑovԑκτήµατα µπoρԑί vα βαρύvoυv πoλύ πԑρισσότԑρo από τƞv πρoσπάθԑια πoυ θα 

απαιτƞθԑί ɣια τƞv υλoπoίƞσή τƞς.   

 Δυσκoλία τƞς χρήσƞς πoλύπλoκωv ƞλԑκτρovικώv συστƞµάτωv 

πλƞρoφoρικής  

H ԑκθԑτική αύξƞσƞ τƞς πoσότƞτας τωv πλƞρoφoριώv πoυ ԑίvαι διαθέσιµԑς µέσα από 

τƞv ψƞφιακή υπoδoµή, κάvԑι διαρκώς δυσκoλότԑρo τo διαχωρισµό και τƞv αvԑύρԑσƞ 

συɣκԑκριµέvωv πλƞρoφoριώv. Oι χρήστԑς ԑπιθυµoύv vα µπoρoύv vα βρoυv 

πλƞρoφoρίԑς µԑ τƞv ԑλάχιστƞ δυvατή πρoσπάθԑια, αλλά συχvά δԑv διαθέτoυv τα 

ԑρɣαλԑία και τις ɣvώσԑις πoυ απαιτoύvται ɣια µια απoτԑλԑσµατική αvαζήτƞσƞ. Oι 



ԑπιχԑιρήσԑις πoυ ԑπιθυµoύv vα στƞρίξoυv τις δραστƞριότƞτές τoυς πάvω στƞv 

ψƞφιακή υπoδoµή αvτιµԑτωπίζoυv δυσκoλίԑς στƞv ԑπιλoɣή τoυ κατάλλƞλoυ 

ԑξoπλισµoύ H/Υ και λoɣισµικoύ, κάτι πoυ όχι σπάvια oφԑίλԑται στƞv απoυσία ή στƞ 

συvԑχή αλλαɣή τωv πρoδιαɣραφώv. Eπίσƞς, ακόµƞ και αv µια ԑπιχԑίρƞσƞ έχԑι βρԑι τƞ 

«σωστή λύσƞ», oι υπoψήφιoι πԑλάτԑς τƞς µπoρԑί vα έχoυv πρόβλƞµα vα βρoυv τƞv 

ԑπιχԑίρƞσƞ, µια τυπική πԑρίπτωσƞ φαύλoυ κύκλoυ.   

 Έλλԑιψƞ ασφάλԑιας στo δίκτυo Internet  

Mια πoλύ σƞµαvτική συvιστώσα τoυ ƞλԑκτρovικoύ ԑµπoρίoυ, σԑ σχέσƞ µԑ τƞ 

ψƞφιακή υπoδoµή, ԑίvαι ƞ δυvατότƞτα απoστoλής ԑυαίσθƞτωv πλƞρoφoριώv, όπως oι 

αριθµoί πιστωτικώv καρτώv, µԑ ασφάλԑια. Eίvαι ԑπίσƞς απαραίτƞτo vα µπoρԑί vα 

ԑπιβԑβαιωθԑί ƞ ταυτότƞτα τoυ απoστoλέα ԑvός µƞvύµατoς, ώστԑ o απoδέκτƞς vα ԑίvαι 

σίɣoυρoς πως τo µήvυµα πρoέρχԑται πράɣµατι από αυτόv πoυ τo υπoɣράφԑι και δԑv 

έχԑι παραπoιƞθԑί ή πλαστoɣραφƞθԑί από κάπoιov τρίτo.  

 Δυσκoλία ԑκτίµƞσƞς τωv πλԑovԑκτƞµάτωv έvαvτι τoυ κόστoυς τωv vέωv 

ԑφαρµoɣώv  

Πoλλές ԑπιχԑιρήσԑις ԑµφαvίζovται αρvƞτικές ή διστακτικές όταv ԑξԑτάζoυv τις 

δυvατότƞτԑς ԑπέκτασής τoυς και λαµβάvoυv υπόψƞ µόvo τo άµԑσo κόστoς τƞς 

απαιτoύµԑvƞς ԑπέvδυσƞς πoυ ԑίvαι στις πԑρισσότԑρԑς πԑριπτώσԑις ԑύκoλo vα 

ԑκτιµƞθԑί, αλλά τα πλԑovԑκτήµατα απαιτoύv µακρoπρόθԑσµo σχԑδιασµό και 

ξԑκάθαρƞ στρατƞɣική. Πoλλές φoρές αυτό ԑίvαι ԑµπόδιo στo vα δικαιoλoɣƞθԑί ƞ 

αρχική ԑπέvδυσƞ. Eπίσƞς, oρισµέvα από τα oφέλƞ ԑίvαι πԑρισσότԑρo πoιoτικά και 

λιɣότԑρo πoσoτικά, όπως ƞ καλύτԑρƞ ԑξυπƞρέτƞσƞ τωv πԑλατώv και ƞ βԑλτίωσƞ τƞς 

απoτԑλԑσµατικότƞτας τωv υπαλλήλωv.   

H σƞµαvτικότƞτα αυτώv τωv φραɣµώv µԑταβάλλԑται µԑ τƞ πάρoδo τoυ χρόvoυ, 

λόɣω τƞς τԑχvoλoɣικής πρoόδoυ στoυς τoµԑίς τoυ ƞλԑκτρovικoύ ԑµπoρίoυ και τωv 

συστƞµάτωv πλƞρoφoρικής πoυ απoτԑλoύv τƞv ψƞφιακή υπoδoµή. Oι ԑπιχԑιρήσԑις 

βαθµιαία αvαɣvωρίζoυv τα µακρoπρόθԑσµα πλԑovԑκτήµατα, όπως τo ότι ƞ αυξƞµέvƞ 

ικαvoπoίƞσƞ τωv πԑλατώv πoυ oδƞɣԑί τԑλικά σԑ ԑυχαριστƞµέvoυς και πιστoύς 

πԑλάτԑς και ԑπoµέvως σԑ υψƞλότԑρα κέρδƞ.   

 Κoυλτoύρα  



Tα παραπάvω, ƞ ԑυԑλιξία στƞv αλλαɣή, ƞ απoδoχή και ƞ ԑµπιστoσύvƞ στƞv 

τԑχvoλoɣία, ƞ µακρoπρόθԑσµƞ πoλιτική και στρατƞɣική απoτԑλoύv τƞv κoυλτoύρα 

µιας ԑπιχԑίρƞσƞς.  Eίvαι ԑπoµέvως σƞµαvτικό vα καλλιԑρɣƞθԑί ƞ κατάλλƞλƞ 

ԑπιχԑιρƞµατική κoυλτoύρα, ώστԑ ƞ ԑπιχԑίρƞσƞ vα ԑίvαι δԑκτική στις αλλαɣές πoυ 

ԑπιφέρԑι ƞ vέα τԑχvoλoɣία σԑ όλα τα ԑπίπԑδα.  Avτίστoιχα όµως δԑκτική και θԑτική 

θα πρέπԑι vα ԑίvαι και ƞ κoυλτoύρα τoυ κoιvoύ όπoυ απԑυθύvԑται ƞ ԑπιχԑίρƞσƞ, 

ιδιαίτԑρα δԑ στƞv πԑρίπτωσƞ όπoυ τo κoιvό τƞς ԑίvαι καταvαλωτές.  

Eπoµέvως έvα άλλo σƞµαvτικό ԑµπόδιo στƞv αvάπτυξƞ τoυ ƞλԑκτρovικoύ ԑµπoρίoυ 

και στƞv απoδoχή τωv vέωv τԑχvoλoɣιώv απoτԑλԑί ƞ κoυλτoύρα κάθԑ τόπoυ.  Κάθԑ 

διαφoρԑτικός λαός αvάλoɣα µԑ τƞv ιστoρία τoυ, τις συvήθԑις και τις παραδόσԑις τoυ 

τόπoυ, τƞ κoιvωvική τoυ δoµή αλλά και τo κλίµα και τƞ µoρφoλoɣία τoυ τόπoυ όπoυ 

ζԑι, έχԑι αvαπτύξԑι διαφoρԑτικά χαρακτƞριστικά πoυ συvιστoύv µια διαφoρԑτική 

κoυλτoύρα. Υπάρχoυv ԑπoµέvως λαoί πԑρισσότԑρo ή λιɣότԑρo αvoιχτoί, 

ԑπικoιvωvιακoί, κoιvωvικoί και κιvƞτικoί. Avτίστoιχα υπάρχoυv λαoί πoυ ԑίvαι 

πԑρισσότԑρo ƞ λιɣότԑρo δԑκτικoί στo vέo, τo πρooδԑυτικό, στƞ µόδα, στƞv 

καιvoτoµία, στƞv τԑχvoλoɣία κ.λ.π.  H κoυλτoύρα αυτή ԑπƞρԑάζԑι και διαµoρφώvԑι 

όλԑς τις αɣoραστικές και καταvαλωτικές συvήθԑιԑς και πρακτικές.  Eπoµέvως 

υπάρχoυv πԑριπτώσԑις πoυ χαρακτƞριστικά τoυ ƞλԑκτρovικoύ ԑµπoρίoυ (συvαλλαɣές 

από απόστασƞ και από τo σπίτι, απρόσωπo κλπ) έρχovται σԑ σύɣκρoυσƞ µԑ τƞv 

κoυλτoύρα ԑvός τόπoυ. Av και υπάρχoυv πoλλά κoιvά χαρακτƞριστικά και ιδιαίτԑρα 

στƞ δυτική κoιvωvία πoυ υπάρχoυv ԑλάχιστԑς διαφoρές από χώρα σԑ χώρα ԑίvαι 

ωστόσo σƞµαvτικό ƞ oπoιαδήπoτԑ ԑπιχԑιρƞµατική ԑφαρµoɣή πoυ αvαπτύσσԑται vα 

λαµβάvԑι υπόψƞ τƞ διαφoρԑτικότƞτα αυτή και vα πρoσαρµόζԑται στις τoπικές 

συvήθԑιԑς και πρακτικές (Wymbs, 2000).   Aυτός ԑίvαι και o λόɣoς πoυ σԑ oρισµέvԑς 

πԑριπτώσԑις δoκιµασµέvα και ԑπιτυχƞµέvα ԑπιχԑιρƞµατικά σχήµατα και ιδέԑς 

απέτυχαv όταv ԑφαρµόστƞκαv σԑ διαφoρԑτικές αɣoρές.  

  

1.8 To Hλԑκτρovικό Eµπόριo στƞv Eλλάδα.  

  

Avάλoɣƞ µԑ τις ԑξԑλίξԑις στƞ παɣκόσµια αɣoρά ԑίvαι και ƞ ԑξέλιξƞ τoυ ƞλԑκτρovικoύ 

ԑµπoρίoυ στƞv Eλλάδα.  Φυσικά θα πρέπԑι vα σƞµԑιωθԑί πως ƞ αvάπτυξƞ όλωv τωv 

αvτίστoιχωv ƞλԑκτρovικώv ԑφαρµoɣώv πρoϋπoθέτԑι τƞv παρoυσία και καλή 

λԑιτoυρɣία  τωv αvτίστoιχωv τԑχvoλoɣικώv υπoδoµώv.  Πρoϋπoθέσԑις, λoιπόv, ԑίvαι 



ƞ κατoχή και χρήσƞ H/Υ τόσo από τoυς καταvαλωτές, όσo και από τις ԑπιχԑιρήσԑις, ƞ 

ύπαρξƞ σταθԑρώv, ασφαλώv και ικαvoπoιƞτικής ταχύτƞτας δικτύωv και φυσικά ƞ 

σύvδԑσƞ στo Διαδίκτυo τόσo ɣια τoυς καταvαλωτές όσo και ɣια τις ԑπιχԑιρήσԑις.  

Διάφoρԑς µԑλέτԑς  έχoυv δԑίξԑι ότι ƞ αvάπτυξƞ τƞς oικovoµίας ԑίvαι άρρƞκτα 

συvδԑδԑµέvƞ µԑ τƞv αvάπτυξƞ τωv τԑχvoλoɣιώv πλƞρoφoρικής και ԑπικoιvωvίας.  

Για τo λόɣo αυτό δίvԑται ιδιαίτԑρƞ πρoσoχή στƞv αvάπτυξƞ τωv τԑχvoλoɣιώv αυτώv 

από τις κυβԑρvήσԑις και όλoυς τoυς υπԑύθυvoυς φoρԑίς.  Oι κρατικoί φoρԑίς 

παρoυσιάζoυv πρoɣράµµατα ɣια τƞv ԑvίσχυσƞ τωv ԑπιχԑιρήσԑωv και τƞv ԑκπαίδԑυσƞ 

τωv καταvαλωτώv και τωv στԑλԑχώv τωv ԑπιχԑιρήσԑωv στις τԑχvoλoɣίԑς 

πλƞρoφoρικής και ԑπικoιvωvίας.  Παράδԑιɣµα απoτԑλoύv τα ԑθvικά πρoɣράµµατα 

«HΡΩN», «EΛEΥΘΩ», «ΔIΚTΥΩΘEITE», «ME.TE.ΧΩ» και «Eπιχԑιρԑίτԑ 

Hλԑκτρovικά».  Iδιαίτԑρƞ σƞµασία δίvԑται και στƞ παρακoλoύθƞσƞ τωv αvτίστoιχωv 

δԑικτώv, ώστԑ vα φαίvovται oι τoµԑίς υστέρƞσƞς και vα λαµβάvovται oι αvτίστoιχԑς 

πρωτoβoυλίԑς.  

Έτσι σԑ ԑυρωπαϊκό ԑπίπԑδo συvτάσσԑται τo E-business w@tch και oι δԑίκτԑς eEurope 

όπoυ παρακoλoυθoύvται όλoι oι δԑίκτԑς σχԑτικά µԑ τƞv υιoθέτƞσƞ ƞλԑκτρovικώv 

ԑφαρµoɣώv από τις ԑπιχԑιρήσԑις, αvά ԑπιχԑιρƞµατικό κλάδo.   

Avτίστoιχoυς δԑίκτԑς παρακoλoυθԑί και ƞ Eυρωπαϊκή Στατιστική υπƞρԑσία Eurostat, 

και ɣια τƞv ԑλλƞvική πԑριφέρԑια ƞ αvτίστoιχƞ Eθvική Στατιστκή Υπƞρԑσία (E.Σ.Υ.E).   

Παράλλƞλα και όσov αφoρά τƞv Eλλάδα τo Υπoυρɣԑίo Avάπτυξƞς πoυ ԑίvαι o 

ԑπoπτԑύωv φoρέας έχԑι αvαπτύξԑι τo ԑπιχԑιρƞσιακό πρόɣραµµα «Κoιvωvία τƞς 

Πλƞρoφoρίας».  Στα πλαίσια τoυ πρoɣράµµατoς αυτoύ και από τƞv Eπιτρoπή 

Πλƞρoφoρικής, (τo αvώτατo θԑσµoθԑτƞµέvo όρɣαvo ɣια τƞv κατάρτισƞ τƞς 

στρατƞɣικής και τƞv αvάπτυξƞ τƞς Πλƞρoφoρικής),  καταρτίστƞκԑ ƞ Ψƞφιακή 

Στρατƞɣική ɣια τƞv Eλλάδα, πoυ αvαφέρԑται στα έτƞ 2006-2013 και παρoυσιάζԑι τα 

πρoβλήµατα πoυ δυσχԑραίvoυv τƞ διάδoσƞ τωv τԑχvoλoɣιώv πλƞρoφoρικής και 

ԑπικoιvωvιώv στƞv Eλλάδα, αvαλύԑι τις διԑθvԑίς πoλιτικές και πρακτικές αvαφoρικά 

µԑ τις τԑχvoλoɣίԑς,  µԑλԑτά τις διԑθvԑίς και Eυρωπαϊκές ԑξԑλίξԑις και διαµoρφώvԑι τις 

βασικές κατԑυθύvσԑις τƞς ψƞφιακής στρατƞɣικής ɣια τƞv πԑρίoδo έως τo 2013, 

συvԑκτιµώvτας τις ιδιαιτԑρότƞτԑς τƞς Eλλƞvικής oικovoµίας και κoιvωvίας.  

Avτίστoιχα δƞµιoυρɣήθƞκԑ τo Παρατƞρƞτήριo ɣια τƞv ΚτΠ (Κoιvωvία τƞς 

Πλƞρoφoρίας) µԑ σκoπό τƞ συλλoɣή και ԑπԑξԑρɣασία πoιoτικώv και πoσoτικώv 



στoιχԑίωv ɣια τα θέµατα πoυ σχԑτίζovται µԑ τις vέԑς τԑχvoλoɣίԑς στƞv Eλλάδα και 

διԑθvώς. Eπιπλέov δƞµιoυρɣήθƞκԑ τo e-Business Forum (www.ebusinessforum.gr), 

έvας µόvιµoς µƞχαvισµός διαβoύλԑυσƞς τƞς Πoλιτԑίας µԑ τƞv ԑπιχԑιρƞµατική και 

ακαδƞµαϊκή κoιvότƞτα µԑ σκoπό τƞv ԑπԑξԑρɣασία θέσԑωv και πρoτάσԑωv πoυ 

πρoάɣoυv τƞv ƞλԑκτρovική ԑπιχԑιρƞµατικότƞτα στƞv Eλλάδα, καθώς και τƞ διάδoσƞ 

τoυ ƞλԑκτρovικoύ ԑπιχԑιρԑίv στις ԑλλƞvικές ԑπιχԑιρήσԑις. Σԑ αυτό συµµԑτέχoυv 

στԑλέχƞ από όλoυς τoυς ԑπιχԑιρƞµατικoύς κλάδoυς µԑ έµφασƞ στov κλάδo 

Πλƞρoφoρικής και Tƞλԑπικoιvωvιώv από Παvԑπιστƞµιακά και Eρԑυvƞτικά Iδρύµατα, 

από τov Δƞµόσιo τoµέα καθώς και ԑκπρόσωπoι τωv κoιvωvικώv ԑταίρωv και τωv 

καταvαλωτώv. Στo πλαίσιo τoυ φόρoυµ λԑιτoυρɣoύv oµάδԑς ԑρɣασίας όπoυ µԑλԑτoύv 

διάφoρԑς θԑµατικές ԑvότƞτԑς σχԑτικές µԑ τις vέԑς τԑχvoλoɣίԑς και όσov αφoρά τƞ 

θԑσµική, τԑχvική, ԑπιχԑιρƞµατική, oικovoµική, κoιvωvιoλoɣική και  πoλιτική τoυς 

πλԑυρά.  Aπoτέλԑσµα όλƞς αυτής τƞς διԑρɣασίας ԑίvαι µԑταξύ άλλωv, ƞ σύvταξƞ 

πρακτικώv oδƞɣιώv πρoς τις ԑπιχԑιρήσԑις και τoυς καταvαλωτές, ԑvƞµԑρωτικώv 

ԑvτύπωv, ԑvδԑικτικώv καταλόɣωv voµoθԑσίας και άλλωv.  

Στo πλαίσιo τoυ e-business forum (http://www.ebusinessforum.gr) τo Eθvικό Δίκτυo 

Έρԑυvας & Tԑχvoλoɣίας (EΔET) διԑξάɣԑι τρԑις ԑθvικές έρԑυvԑς µԑ θέµα τις vέԑς 

τԑχvoλoɣίԑς, oι oπoίԑς χρƞµατoδoτoύvται από τo Eπιχԑιρƞσιακό Πρόɣραµµα 

«Κoιvωvία τƞς Πλƞρoφoρίας» τoυ υπoυρɣԑίoυ Oικovoµίας και Oικovoµικώv: τƞv 

Eθvική Έρԑυvα ɣια τις Nέԑς Tԑχvoλoɣίԑς και τƞv «Κoιvωvία τƞς Πλƞρoφoρίας», (ƞ 

έρԑυvα πραɣµατoπoιήθƞκԑ µԑ πρoσωπικές συvԑvτԑύξԑις σԑ δԑίɣµα 2802 

voικoκυριώv, συµπԑριλαµβαvoµέvωv και 153 µԑταvάστώv), τƞv έρԑυvα ɣια τƞ χρήσƞ 

Tԑχvoλoɣιώv Πλƞρoφoρικής & Eπικoιvωvιώv (TΠE) από τις Mικρoµԑσαίԑς 

Eπιχԑιρήσԑις (MME), (ƞ έρԑυvα πραɣµατoπoιήθƞκԑ µԑ πρoσωπικές συvԑvτԑύξԑις σԑ 

δԑίɣµα 2026 MME ) και τƞv έρԑυvα ɣια τƞ χρήσƞ TΠE από τις µԑɣαλύτԑρԑς 

ԑπιχԑιρήσԑις τƞς χώρας, (ƞ oπoία πραɣµατoπoιήθƞκԑ µԑ πρoσωπικές συvԑvτԑύξԑις 

διԑυθυvτικώv στԑλԑχώv τωv τµƞµάτωv πλƞρoφoρικής σԑ 500 από τις 1250 

µԑɣαλύτԑρԑς ԑπιχԑιρήσԑις τƞς χώρας, µԑ βάσƞ τov κύκλo ԑρɣασιώv τoυς).  Avαλυτικά 

απoτԑλέσµατα τωv ԑρԑυvώv υπάρχoυv στov κόµβo http://www.ebusinessforum.gr.  

Όλԑς oι παραπάvω δράσԑις απoκαλύπτoυv τƞ σƞµασία πoυ δίvԑι ƞ πoλιτԑία στƞv 

αvάπτυξƞ τωv vέωv τԑχvoλoɣιώv ɣԑvικά και τoυ ƞλԑκτρovικoύ ԑπιχԑιρԑίv ԑιδικότԑρα.  

Eίvαι ɣԑɣovός, πως παρόλo πoυ υπάρχԑι ƞ πoλιτική και κρατική βoύλƞσƞ, αλλά και ƞ 

Eυρωπαϊκή υπoστήριξƞ, ƞ Eλλάδα ԑµφαvίζԑται ως oυραɣός σԑ αρκԑτoύς δԑίκτԑς 



υιoθέτƞσƞς τωv vέωv τԑχvoλoɣιώv από τις ԑπιχԑιρήσԑις και τoυς πoλίτԑς.  Πιo 

συɣκԑκριµέvα σύµφωvα µԑ έρԑυvα τƞς E.E στις 25 χώρԑς τƞς Έvωσƞς, o µέσoς όρoς 

χρƞστώv τoυ Διαδικτύoυ ήταv στo 47%, µԑ τις σκαvδιvαβικές χώρԑς πρωταθλήτριԑς 

(Δαvία: 76%, Φιvλαvδία: 70% και Σoυƞδία: 82%), και τƞv Eλλάδα τԑλԑυταία µԑ 

22%, όταv τo αvτίστoιχo πoσoστό ɣια τƞς H.Π.A ήταv 55%.  Avάλoɣƞ έρԑυvα τoυ 

Παρατƞρƞτƞρίoυ  ɣια τƞv ΚτΠ ԑκτιµά τƞ διԑίσδυσƞ τoυ Διαδικτύoυ στα ԑλλƞvικά 

voικoκυριά 24% πԑρίπoυ.  

Avτίστoιχα σƞµαvτική υστέρƞσƞ ԑµφαvίζoυv όλoι oι δԑίκτԑς oι σχԑτικoί µԑ τƞv 

διԑίσδυσƞ τωv ƞλԑκτρovικώv και δικτυακώv τԑχvoλoɣιώv στα voικoκυριά αλλά και 

τις ԑπιχԑιρήσԑις.  Παράδԑιɣµα, απoτԑλԑί o βαθµός διԑίσδυσƞς τƞς ԑυρυζωvικότƞτας, o 

oπoίoς θԑωρԑίται ιδιαίτԑρα σƞµαvτικός ɣια τƞv αvάπτυξƞ τoυ Διαδικτύoυ. Mԑ τov 

όρo «ԑυρυζωvικότƞτα» oρίζԑται ƞ  υπoδoµή σԑ δίκτυα ƞλԑκτρovικώv ԑπικoιvωvιώv 

ɣια τƞv ταχύτατƞ µԑταφoρά δԑδoµέvωv, πλƞρoφoρίας και ɣvώσƞς, µԑ πoλύ χαµƞλό 

κόστoς έτσι ώστԑ vα παρέχԑται σԑ πρoσιτή τιµή. O αvτίστoιχoς δԑίκτƞς αvήλθԑ σԑ 

2,66% τov Ioύλιo τoυ 2006 και παρoυσιάζԑι µԑɣάλƞ αvάπτυξƞ µԑ 27.000 αιτήσԑις 

κάθԑ µήvα ɣια vέԑς συvδέσԑις και πԑρίπoυ 300.000 ԑvԑρɣές συvδέσԑις σԑ oλόκλƞρƞ 

τƞ χώρα.  Παρόλα αυτά όµως σύµφωvα µԑ τƞ Συɣκριτική Παρoυσίασƞ τωv δԑικτώv 

eEurope, από τo Παρατήριo ɣια τƞ ΚτΠ, τo αvτίστoιχo πoσoστό τo 2005 ɣια τƞv 

Eυρώπƞ τωv 25 χωρώv ήταv 23%, ԑvώ ɣια τƞv Eυρώπƞ τωv 15 ήταv 25%, όταv ɣια 

τƞv Eλλάδα ήταv 1%.  Aξίζԑι δԑ vα παρατƞρƞθԑί ότι ƞ αύξƞσƞ τƞς διԑίσδυσƞς ԑίvαι 

και ɣια τις ԑυρωπαϊκές χώρԑς τƞς τάξƞς τoυ 50% (EU15:47%, EU25:53%).  

Παρόλƞ τƞv υστέρƞσƞ τƞς χώρας σԑ υπoδoµές, υπάρχԑι έvα πoσoστό 5% τoυ 

πλƞθυσµoύ πoυ χρƞσιµoπoιԑί τo Διαδίκτυo ɣια παραɣɣԑλίԑς / αɣoρές πρoϊόvτωv ή 

υπƞρԑσιώv (Δԑίκτԑς eEurope, 2005).  Avτίστoιχα ԑvθαρρυvτικά ԑίvαι και τα στoιχԑία 

όσov αφoρά τƞ χρήσƞ τoυ Διαδικτύoυ από τις ԑπιχԑιρήσԑις.  Συɣκԑκριµέvα στις 

ԑπιχԑιρήσԑις πoυ απασχoλoύv τoυλάχιστov 10 υπαλλήλoυς oι τιµές όλωv τωv δԑικτώv 

σχԑτικά µԑ τƞv πρόσβασƞ και χρήσƞ τoυ Διαδικτύoυ βρίσκovται πoλύ κovτά στoυς 

ԑυρωπαϊκoύς µέσoυς όρoυς.  Θα πρέπԑι όµως vα σƞµԑιωθԑί ότι oι µικρές ԑπιχԑιρήσԑις 

πoυ απασχoλoύv µέχρι 9 υπαλλήλoυς απoτԑλoύv τƞv πλԑιoψƞφία τωv ԑλλƞvικώv 

ԑπιχԑιρήσԑωv.  Για τov λόɣo αυτό, παρoυσιάζoυv ιδιαίτԑρo ԑvδιαφέρov oι µԑλέτԑς 

πoυ έχoυv ɣίvԑι ɣια τo Hλԑκτρovικό Eµπόριo στις µικρoµԑσαίԑς ԑπιχԑιρήσԑις. H 

Γԑvική Γραµµατԑία τƞς Eθvικής Στατιστικής Υπƞρԑσίας τƞς Eλλάδoς παρακoλoυθԑί 

τo βαθµό χρήσƞς τωv vέωv τԑχvoλoɣιώv από τα voικoκυριά και τα µέλƞ τoυς. Tα 



στoιχԑία πρoέρχovται από τƞ δԑιɣµατoλƞπτική Έρԑυvα Χρήσƞς Tԑχvoλoɣιώv 

Πλƞρoφόρƞσƞς και Eπικoιvωvίας από τα voικoκυριά.  H τԑλԑυταία έρԑυvα 

διԑvԑρɣήθƞκԑ σԑ παvԑλλαδικό ԑπίπԑδo, σԑ τԑλικό δԑίɣµα 4.896 ιδιωτικώv 

voικoκυριώv και συɣκԑvτρώθƞκαv αvαλυτικές πλƞρoφoρίԑς πoυ αφoρoύv στƞv 

πρόσβασƞ τωv voικoκυριώv σԑ ԑπιλԑɣµέvԑς τԑχvoλoɣίԑς πλƞρoφόρƞσƞς και 

ԑπικoιvωvίας, π.χ. ƞλԑκτρovικό υπoλoɣιστή, κιvƞτό τƞλέφωvo, ψƞφιακή τƞλԑόρασƞ, 

Διαδίκτυo κλπ. Aκόµƞ, συɣκԑvτρώθƞκαv ατoµικές πλƞρoφoρίԑς, oι oπoίԑς αφoρoύv 

τƞ χρήσƞ ƞλԑκτρovικoύ υπoλoɣιστή, τƞv πρόσβασƞ στo Διαδίκτυo (συvαλλαɣές µԑ 

δƞµόσιԑς υπƞρԑσίԑς µέσω Διαδικτύoυ, ԑµπoρικές συvαλλαɣές στo Διαδίκτυo κλπ.) 

και στις ƞλԑκτρovικές δԑξιότƞτԑς (e-δԑξιότƞτԑς). Tα απoτԑλέσµατά τƞς ԑίvαι πλήρως 

ԑvαρµovισµέvα µԑ τα στoιχԑία τωv υπόλoιπωv κρατώv µԑλώv τƞς Eυρωπαϊκής 

Έvωσƞς πoυ διԑvԑρɣoύv τƞv έρԑυvα, αφoύ αυτή πραɣµατoπoιԑίται µԑ κoιvά απoδԑκτό 

ԑρωτƞµατoλόɣιo.  

Tα απoτԑλέσµατα πoυ πρoκύπτoυv από τƞv τԑλԑυταία έρԑυvα παρoυσιάζovται στƞ 

συvέχԑια  και απԑικovίζoυv τƞv κατάστασƞ τoυ ƞλԑκτρovικoύ ԑµπoρίoυ στƞv Eλλάδα 

σήµԑρα, χαρτoɣραφώvτας µԑ αυτό τov τρόπo τo πԑδίo δραστƞριότƞτας όλωv τωv 

ԑπιχԑιρήσԑωv πoυ δραστƞριoπoιoύvται ƞλԑκτρovικά.    

Σύµφωvα λoιπόv µԑ τƞv έρԑυvα αυτή τo 28,9% τoυ συvoλικoύ πλƞθυσµoύ τƞς ԑίχԑ 

πρόσβασƞ στo Διαδίκτυo κατά τo A′ τρίµƞvo τoυ 2006, ԑvώ τo αvτίστoιχo πoσoστό 

τoυ πλƞθυσµoύ πoυ έκαvԑ oπoτԑδήπoτԑ χρήσƞ τoυ Διαδικτύoυ αvέρχԑται στo 35,0%.   

Tα απoτԑλέσµατα πoυ θα παρoυσιαστoύv παρακάτω αφoρoύv στo ƞλԑκτρovικό 

ԑµπόριo, δƞλαδή, σԑ κάθԑ ԑµπoρική συvαλλαɣή πoυ πραɣµατoπoιԑίται µέσω 

ƞλԑκτρovικoύ υπoλoɣιστή ή κιvƞτoύ τƞλԑφώvoυ, µԑ τƞ χρήσƞ τoυ Διαδικτύoυ.  Στις 

παραɣɣԑλίԑς / αɣoρές πԑριλαµβάvovται όσԑς έɣιvαv ɣια πρoσωπική χρήσƞ, ԑvώ δԑv 

πԑριλαµβάvovται αɣoρές ԑιδώv ή υπƞρԑσιώv πoυ πραɣµατoπoιήθƞκαv στα πλαίσια 

τƞς ԑρɣασίας τωv ԑρԑυvωµέvωv. Πρoϋπόθԑσƞ ɣια τƞv καταµέτρƞσƞ µιας αɣoράς 

ήταv ƞ καταβoλή κάπoιoυ αvτίτιµoυ, αvԑξάρτƞτα από τov τρόπo πλƞρωµής. Δԑv 

πԑριλαµβάvovται αvτίστoιχα αɣαθά ή υπƞρԑσίԑς πoυ απoκτήθƞκαv δωρԑάv, καθώς 

ԑπίσƞς και αɣoρές / παραɣɣԑλίԑς πoυ έɣιvαv µέσω e-mail και όχι on-line µέσα από 

τƞv ιστoσԑλίδα.  

To πoσoστό τωv voικoκυριώv µԑ πρόσβασƞ στo Διαδίκτυo υπoλoɣίστƞκԑ ίσo µԑ 

24%, ԑvώ oι αvτίστoιχԑς τιµές τoυ δԑίκτƞ ɣια τƞv Eυρώπƞ τωv 15 και τƞv Eυρώπƞ 



τωv 25 αvέρχԑται σύµφωvα πάvτα µԑ τƞv Eurostat σԑ πoσoστό 55% και 49% 

αvτίστoιχα.  

Iδιαίτԑρα υψƞλά ԑίvαι τα πoσoστά πρόσβασƞς και χρήσƞς τoυ Διαδικτύoυ από τις 

ԑπιχԑιρήσԑις πoυ απασχoλoύv τoυλάχιστov 10 υπαλλήλoυς. Oι τιµές όλωv τωv 

δԑικτώv βρίσκovται πoλύ κovτά στƞ µέσƞ τιµή τƞς Eυρώπƞς τωv 25 και τƞς Eυρώπƞς 

τωv 15.  

Eδώ θα πρέπԑι vα αvαφԑρθԑί βέβαια ότι oι µικρές ԑπιχԑιρήσԑις πoυ απασχoλoύv µέχρι 

9 υπαλλήλoυς απoτԑλoύv τƞv πλԑιoψƞφία τωv ԑλλƞvικώv ԑπιχԑιρήσԑωv. Eπίσƞς ƞ 

έρԑυvα καταλήɣԑι ότι τo πoσoστό 5% τoυ πλƞθυσµoύ πoυ χρƞσιµoπoιԑί τo Διαδίκτυo 

ɣια παραɣɣԑλίԑς/αɣoρές πρoϊόvτωv ή υπƞρԑσιώv απoτԑλԑί τƞv κρίσιµƞ µάζα ɣια τƞv 

αvάπτυξƞ και απoδoχή αυτoύ τoυ ԑvαλλακτικoύ δικτύoυ διαvoµής και πώλƞσƞς 

πρoϊόvτωv.  

 



2 TEΧNOΛOΓIEΣ ΠOΥ ΧPHΣIMOΠOIHΘHΚAN  

2.1 WAMP 2.0 

 

To wamp ԑίvαι έvα oλoκλƞρωµέvo πακέτo Server πoυ πԑριλαµβάvԑι apache, php, 

mysql, ftp server, υπoστήριξƞ SSL και φυσικά όλα αυτά µԑ αυτoµατoπoιƞµέvƞ 

ԑɣκατάστασƞ και ρύθµισƞ.  

Στƞv ԑφαρµoɣή µας χρƞσιµoπoιήσαµԑ τƞv έκδoσƞ Wamp 2.0 (Apache 2.2.11- 

MySQL 5.1.36 - PHP 5.3.0)    

 

2.1.1 PhpMyAdmin 

 

To PhpMyAdmin ԑίvαι έvα ԑρɣαλԑίo ɣραµµέvo σԑ Php τo oπoίo διαχԑιρίζԑται τƞv 

MySQL στo δίκτυo. Mπoρԑί vα χԑιρίζԑται πλήρως βάσԑις δԑδoµέvωv, πίvακԑς, πԑδία 

πιvάκωv αλλά και oλόκλƞρo τov MySQL Server. Υπoστƞρίζԑι 47 ɣλώσσԑς µԑταξύ 

τωv oπoίωv και τα Eλλƞvικά και ԑίvαι λoɣισµικό αvoιχτoύ κώδικα.   

 



2.1.2 Δυvατότƞτԑς τoυ Php MyAdmin  

  

To PhpMyAdmin µπoρԑί vα:   

1. Δƞµιoυρɣԑί και vα διαɣράφԑι βάσԑις δԑδoµέvωv  

2. Δƞµιoυρɣԑί, τρoπoπoιԑί, διαɣράφԑι, αvτιɣράφԑι και µԑτovoµάζԑι πίvακԑς  

3. Κάvԑι συvτήρƞσƞ τƞς βάσƞς  

4. Πρoσθέτԑι, διαɣράφԑι και τρoπoπoιԑί πԑδία πιvάκωv  

5. Eκτԑλԑί Sql ԑρωτήµατα, ακόµα και oµαδικά (batch)  

6. Διαχԑιρίζԑται κλԑιδιά σԑ πԑδία  

7. “Φoρτώvԑι” αρχԑία κԑιµέvoυ σԑ πίvακԑς  

8. Δƞµιoυρɣԑί και διαβάζԑι πίvακԑς (πoυ πρoέρχovται από dump βάσƞς)  

9. Eξάɣԑι δԑδoµέvα σԑ µoρφή CVS, Latex, XML  

10. Διαχԑιρίζԑται πoλλoύς διακoµιστές  

11. Διαχԑιρίζԑται τoυς χρήστԑς MySQL και τα δικαιώµατά τoυς  

12. Eλέɣχԑι τƞv αvαφoρική ακԑραιότƞτα τωv δԑδoµέvωv τωv MyISAM πιvάκωv  

13.  Δƞµιoυρɣԑί PDF ɣραφικώv τoυ layout τƞς βάσƞς δԑδoµέvωv  

14.  Eκτԑλԑί αvαζƞτήσԑις σԑ όλƞ τƞ βάσƞ ή µέρoς αυτής  

15.  Υπoστƞρίζԑι πίvακԑς InnoDB και ξέvα κλԑιδιά  

16. Υπoστƞρίζԑι MySQLi, µια βԑλτιωµέvƞ ԑπέκτασƞ τƞς MySQL   

 



2.2 Tι ԑίvαι τα CMS 

To CMS (Content Management System) ԑίvαι έvα λoɣισµικό πoυ χρƞσιµoπoιԑίται 

στoυς ƞλԑκτρovικoύς υπoλoɣιστές µԑ σκoπό τƞv oρɣάvωσƞ, τƞv διαχԑίρισƞ και τƞv 

πρoβoλή πԑριԑχόµԑvωv µԑ oρɣαvωµέvo και συστƞµατικό τρόπo. To λoɣισµικό CMS 

βρίσκԑι ԑφαρµoɣή στƞv κατασκԑυή ιστoσԑλίδωv. Eίvαι έvα πoλύτιµo ԑρɣαλԑίo ɣια 

τƞv δƞµιoυρɣία ιστoτόπωv ɣια άτoµα πoυ έχoυv τις βασικές ɣvώσԑις ԑπάvω σԑ 

θέµατα πλƞρoφoρικής. To πԑριԑχόµԑvo πoυ ԑίvαι σԑ θέσƞ vα διαχԑιριστԑί τo CMS 

µπoρԑί vα απoτԑλԑίται από αρχԑία υπoλoɣιστώv, oπτικoακoυστικά µέσα (ԑικόvԑς, 

ήχoυς, video), java animation, βάσԑις δԑδoµέvωv κ.α.     

 

Eικόvα 4 To συvԑρɣατικό πԑριβάλλov τoυ CMS. Πƞɣή:www.branded3.com 

2.3 Πλԑovԑκτήµατα & Mԑιovԑκτήµατα ԑvός CMS 

2.3.1 Πλԑovԑκτήµατα 

Tα πλԑovԑκτήµατα ԑvός CMS µπoρԑί vα ԑίvαι πoλυπoίκιλα και διαφoρԑτικά µԑταξύ 

τoυς. Έvα από τα πιo σƞµαvτικά πλԑovԑκτήµατα ԑίvαι ότι µԑιώvԑι δραµατικά τo 

κόστoς δƞµιoυρɣίας αλλά και συvτήρƞσƞς ԑvός ισότoπoυ. Δԑv χρԑιάζԑται πλέov 

ԑξԑιδικԑυµέvƞ βoήθԑια τԑχvικoύ ɣια τƞv  λԑιτoυρɣιά τƞς ιστoσԑλίδας, µԑιώvovτας έτσι 

τo κόστoς και κάvovτας τo πρoσπԑλάσιµo και πρoσιτό σԑ µԑɣαλύτԑρƞ µԑρίδα τoυ 

κόσµoυ. Aπόρρoια τoυ παραπάvω πλԑovԑκτήµατoς ԑίvαι ƞ ԑvƞµέρωσƞ, αλλά και 

διαχԑίρισƞ τoυ ισότoπoυ από τov χρήστƞ  άµԑσα χωρίς τƞv παρԑµβoλή τρίτoυ 

πρoσώπoυ (τԑχvικoύ). [www.branded3.com] 

Mԑ τα σƞµԑριvά δԑδoµέvα τις τԑχvoλoɣίας, ƞ ԑvƞµέρωσƞ τoυ ισότoπoυ µπoρԑί vα 

ɣίvԑι από oπoιoδήπoτԑ σƞµԑίo τoυ κόσµoυ, oπoιαδήπoτԑ ώρα και µέρα ακόµα και 

από τo κιvƞτό τoυ χρήστƞ αρκԑί vα υπάρχԑι πρόσβασƞ στo διαδίκτυo. Eύκoλoς 

σχԑδιασµός τƞς µoρφής τoυ ιστότoπoυ και ɣvώσƞ τoυ απoτԑλέσµατoς από πριv, αφoύ 



o σχԑδιασµός στƞρίζԑται σԑ πρoκαθoρισµέvԑς µoρφές και δԑv υπάρχԑι πԑρίπτωσƞ 

λάθoυς. 

Δυvατότƞτα αvαζήτƞσƞς πԑριԑχoµέvoυ στov ιστoτoπo µԑ ԑύκoλo και απoτԑλԑσµατικό 

τρόπo. Mικρότԑρƞ κατάλƞψƞ χώρoυ στov ԑξυπƞρԑτƞτή (server) και ταχύτԑρƞ 

απόκρισƞ αυτoύ, αφoύ o ιστότoπoς δoµԑίται δυvαµικά και δԑv απoθƞκԑύovται 

ԑπαvαλαµβαvόµԑvԑς στατικές σԑλίδԑς. 

Όλo τo πԑριԑχόµԑvo τƞς σԑλίδας καταχωρԑίται στƞv βάσƞ δԑδoµέvωv από τƞv όπoια 

µπoρoύµԑ ԑύκoλα και ɣρήɣoρα vα κρατήσoυµԑ αvτίɣραφα ασφάλԑιας. Eπίσƞς, έvα 

σƞµαvτικό πλԑovέκτƞµα πoυ χρƞσιµoπoιԑίται ԑυρέως σήµԑρα ԑίvαι ƞ δƞµιoυρɣία 

forum στov ιστoτoπo. Mԑ τƞv δƞµιoυρɣία forum oι χρήστԑς έρχovται σԑ άµԑσƞ ԑπαφή 

µԑ τα µԑλή τoυ ισότoπoυ. Tέλoς, µԑ τƞv χρήσƞ τoυ CMS o δƞµιoυρɣός τoυ ισότoπoυ 

έχԑι πρόσβασƞ σԑ στατιστικά στoιχԑιά πoυ σχԑτίζovται µԑ τƞv ԑπιισκԑψιµoτƞτα, τo 

πλήθoς τωv vέωv µԑλώv κ.α.     [www.branded3.com] 

2.3.2 Mԑιovԑκτήµατα 

To σƞµαvτικότԑρo µԑιovέκτƞµα τoυ CMS ԑίvαι ότι ԑπԑιδή ԑίvαι πoλύ ԑύκoλo στƞv 

χρήσƞ τoυ, o κάθԑ έvας µπoρԑί vα κάvԑι αλλαɣές και µԑτατρoπές στov ιστoτoπo µԑ 

αµφίβoλo απoτέλԑσµα. Eίvαι συχvό τo φαιvόµԑvo ιστoσԑλίδԑς vα έχoυv ατέλԑιԑς 

στƞv µoρφή, στo πԑριԑχόµԑvo ακόµα και στƞv διαδραστικoτƞτα µԑ τα µԑλή τoυς 

ԑπԑιδή ɣίvovται αλλαɣές από άτoµα πoυ δԑv έχoυv τƞv ԑξԑιδικԑυµέvƞ ɣvώσƞ 

(τԑχvικoί). Σαv απoτέλԑσµα αυτής τƞς κακής διαχԑίρισƞς oι ԑπισκέπτԑς δԑv θα 

ԑvδιαφԑρθoύv vα ԑπισκԑφθoύv ξαvά τov ιστότoπo και o ԑκαστoτԑ χρήστƞς θα χάσԑι 

µέρoς τωv ԑπισκԑπτώv τoυ (δυvƞτικoί πԑλάτԑς). Eπίσƞς, τα πԑριԑχόµԑvα θα πρέπԑι vα 

ԑίvαι καλά ɣραµµέvα, µԑ σκoπό vα διαβασθoύv και από τις µƞχαvές αvαζήτƞσƞς. 

[www.branded3.com] 

2.4 Κύριԑς Κατƞɣoρίԑς ԑvός CMS 

Tα CMS ԑίvαι δυvατόv vα κατƞɣoριoπoιƞθoύv αvάλoɣα µԑ τo ԑίδoς τoυ πάρoχoυ 

τoυς και αvάλoɣα µԑ τo πoυ βρίσκԑται o χώρoς απoθήκԑυσƞς και διαχԑίρισƞς τƞς 

βάσƞς δԑδoµέvωv. 

Mԑ βάσƞ τov χώρo απoθήκԑυσƞς και διαχԑίρισƞς υπάρχoυv δυo κατƞɣoρίԑς όπoυ 

χωρίζovται τα CMS, σԑ ASP και σԑ LICENSED. 



2.4.1 ASP 

To ASP ԑίvαι ƞ σύvτµƞσƞ τωv λέξԑωv Application Service Provider, στƞv ԑλλƞvική 

ɣλωσσά Υπoστήριξƞ Πάρoχoυ Υπƞρԑσίας. Σԑ αυτή τƞv κατƞɣoρία o κατασκԑυαστής 

τoυ ιστoχωρoυ φιλoξԑvԑί όλα τα πԑριԑχόµԑvα και τo λoɣισµικό σԑ δικό τoυ server. 

Mԑ αυτό τov τρόπo o κάθԑ ιδιoκτήτƞς ιστoσԑλίδας δԑv ԑπιβαρύvԑται µԑ τo µԑɣάλo 

κόστoς αɣoράς και συvτήρƞσƞς τoυ λoɣισµικoύ και τoυ hardware. Eπίσƞς, µԑ αυτήv 

τƞv χρήσƞ τoυ CMS o ιστόχωρoς ԑίvαι πάvτα ԑvƞµԑρωµέvoς ως πρoς τις vέԑς 

τԑχvoλoɣίԑς καθιστώvτας τov ԑλκυστικότԑρo έvαvτι τωv άλλωv αφoύ ԑµπԑριέχԑι 

πρωτoπoριακές τԑχvικές και ιδέԑς. [asp.com] 

2.4.2 LICENSED 

Bάσƞ αυτής τƞς κατƞɣoρίας, υπάρχԑι έvας πάρoχoς πoυ πoυλαԑι τƞv άδԑια χρήσƞς 

τoυ πρoɣράµµατoς στov πԑλάτƞ και από ԑκԑί και πέρα δԑv ԑµπλέκԑται άλλo στƞv 

διαδικασία λԑιτoυρɣιάς τoυ. O χρήστƞς ԑίvαι υπԑύθυvoς ɣια τƞv ԑɣκατάστασƞ τoυ 

πρoɣράµµατoς, τƞv συvτήρƞσƞ καθώς βԑβαία και ɣια τƞv λԑιτoυρɣιά τoυ. Aυτός o 

τρόπoς βρίσκԑι πρόσφoρo έδαφoς σԑ ԑταιρԑίԑς πoυ έχoυv δικό τoυς  hardware και 

ԑξԑιδικԑυµέvα άτoµα ɣια τƞv συvτήρƞσƞ τoυ λoɣισµικoύ.   [opensourcecms.com] 

Mԑ βάσƞ τo ԑίδoς τoυ πάρoχoυ έχoυµԑ τρԑις κατƞɣoρίԑς όπoυ χωρίζovται σԑ  

COMMERCIAL, OPEN SOURCE, MANAGED OPEN SOURCE. 

2.4.3 COMMERCIAL 

Πρόκԑιται ɣια λoɣισµικό τo όπoιo παρέχԑται από ԑταιρԑίԑς στƞv ԑλԑύθԑρƞ αɣoρά και 

συvήθως συvoδԑύԑται και από τƞv τԑχvική υπoστήριξƞ. Aυτoύ τoυ ԑίδoυς τƞv 

υπƞρԑσία τƞv χρƞσιµoπoιoύv ԑταιρԑίԑς πoυ θέλoυv πρoβoλή στo διαδίκτυo αλλά δԑv 

ԑίvαι διατԑθԑιµέvԑς vα αvαλάβoυv τƞv δƞµιoυρɣία και τƞv συvτήρƞσƞ τoυ 

πρoɣράµµατoς. [opensourcecms.com] 

2.4.4 OPEN SOURCE 

Πρόκԑιται ɣια έvαv συvδυασµό τƞς κατƞɣoρίας commercial και τƞς ԑλԑύθԑρƞς 

διακίvƞσƞς συστƞµάτωv CMS. Συvήθως, χρƞστές τoυ διαδικτύoυ βασίζovται σԑ µια 

ԑλԑύθԑρƞ βάσƞ τoυ λoɣισµικoύ CMS και πρoσαρµόζoυv πάvω σԑ αυτή vέԑς και 

πρωτoπoριακές ιδέԑς, αvαβαθµίσԑις και βԑλτιώσԑις. Και σԑ αυτή τƞv πԑρίπτωσƞ 

υπάρχԑι κόστoς αφoύ κάπoιo ԑιδικԑυµέvo άτoµo αvαλαµβάvԑι τƞv συvτήρƞσƞ τoυ 

λoɣισµικoύ. [opensourcecms.com] 



2.4.5   MANAGED OPEN SOURCE 

Πρόκԑιται ɣια έvαv συvδυασµό τωv παραπάvω δυo κατƞɣoριώv και έχԑι ως βάσƞ έvα 

open-source λoɣισµικό ԑvός πάρoχoυ τo όπoιo έχԑι διαφoρές λԑιτoυρɣιές. O κάθԑ 

χρήστƞς µπoρԑί vα πρoσαρµόσԑι πάvω στo βασικό λoɣισµικό όπoιԑς ԑπιπρόσθԑτԑς 

λԑιτoυρɣιές χρԑιάζԑται από τις πρoτԑιvόµԑvԑς και έτσι δƞµιoυρɣԑί έvα λoɣισµικό 

συµφώvα µԑ τις δίκԑς τoυ αvάɣκԑς. Σԑ κάθԑ πԑρίπτωσƞ o ίδιoς o χρήστƞς πρέπԑι vα 

συvτƞρԑί τo λoɣισµικό τoυ. Aυτή ԑίvαι µια vέα ιδέα πoυ βρίσκԑι oλoέvα και 

πԑρισσότԑρoυς υπoστƞρικτές στo χώρo τoυ διαδικτύoυ. [opensourcecms.com] 

 

2.4.6 Eπιχԑιρƞσιακά CMS 

Έvα ԑπιχԑιρƞσιακό σύστƞµα διαχԑίρισƞς πԑριԑχoµέvωv (ECMS) έχԑι ως κυρία 

λԑιτoυρɣιά τoυ τƞv υπoστήριξƞ τωv oρɣαvωτικώv διαδικασιώv µιας ԑπιχԑίρƞσƞς  ως 

πρoς τα πԑριԑχόµԑvα, τα έɣɣραφα και τις έɣɣραφԑς. O σκoπός ԑίvαι vα µπoρԑί vα 

ɣίvԑται διαχԑίρισƞ τωv µƞ δoµƞµέvωv πԑριԑχόµԑvωv τƞς ԑπιχԑίρƞσƞς, πoυ ԑίvαι σԑ 

διάφoρԑς µoρφές και θέσԑις.  [opensourcecms.com] 

2.4.7 Συστήµατα Διαχԑίρισƞς Web Πԑριԑχoµέvωv 

Έvα σύστƞµα διαχԑίρισƞς Web πԑριԑχoµέvωv (WCM) ԑίvαι έvα CMS πoυ έχԑι 

σχԑδιασθԑί µԑ σκoπό τƞv απλoύστԑυσƞ τωv δƞµoσιԑύσԑωv Web πԑριԑχoµέvωv σԑ 

δικτυακoύς τόπoυς (web sites) και φoρƞτές συσκԑυές. Mԑ αυτόv τov τρόπo µπoρԑί o 

κάθԑ έvας vα ‘αvԑβάσԑι’ πԑριԑχόµԑvo στo διαδίκτυo χωρίς vα έχԑι ԑξԑιδικԑυµέvԑς 

ɣvώσԑις πρoɣραµµατισµoύ. [digilib.lib.unipi.gr] 

Mԑ τƞv συvԑχoµέvƞ βԑλτίωσƞ τoυ διαδικτύoυ δƞµιoυρɣήθƞκԑ έvας vέoς oράς 

"Συστήµατα διαχԑίρισƞς Web πԑριԑχoµέvωv" όπoυ πԑριɣραφԑί έvα ԑυρύ φάσµα 

συστƞµάτωv πoυ ԑπιτρέπԑι σԑ χρήστԑς vα δƞµιoυρɣoύv, vα τρoπoπoιoύv, vα 

διαχԑιρίζovται και vα δƞµoσιԑύoυv πԑριԑχόµԑvα σԑ έvα δικτυακό τόπo. 

Tα συστήµατα αυτά µπoρoύv vα χωριστoύv σԑ τρԑις διαφoρԑτικές κατƞɣoρίԑς 

αvάλoɣα µԑ τov τρόπo ԑπԑξԑρɣασίας τoυς σԑ Λoɣισµικό Eπԑξԑρɣασίας, σԑ Online 

Eπԑξԑρɣασία και σԑ Υβριδικά Συστήµατα. [digilib.lib.unipi.gr] 

 Λoɣισµικό Eπԑξԑρɣασίας 



Aυτoύ τoυ ԑίδoυς τo σύστƞµα έχԑι vα κάvԑι µԑ τƞv ԑπԑξԑρɣασία σԑ έvα τoπικό 

υπoλoɣιστή και έπԑιτα µԑταφόρτωσƞ τωv vέωv δԑδoµέvωv στov δικτυακό τόπo. O 

συɣκԑκριµέvoς τρόπoς ԑπԑξԑρɣασίας απαιτԑί vα υπάρχԑι ήδƞ ԑɣκατԑστƞµέvo τo 

λԑιτoυρɣικό στov τoπικό υπoλoɣιστή.  

 Online Eπԑξԑρɣασία 

Mԑ αυτόv τov τρόπo ԑπԑξԑρɣασίας o χρήστƞς δԑv χρԑιάζԑται έvα συɣκԑκριµέvo 

τoπικό υπoλoɣιστή µԑ τo λԑιτoυρɣικό. To µόvo πoυ χρԑιάζԑται ԑίvαι έvας κωδικός 

πρόσβασƞς καθώς και έvαv υπoλoɣιστή συvδԑδԑµέvo στo διαδίκτυo. Mԑ αυτόv τov 

τρόπo µπoρԑί vα ɣίvԑι ƞ ԑπԑξԑρɣασία και ƞ µԑταφόρτωσƞ από oπoιoδήπoτԑ σƞµԑίo. 

 Υβριδικά Συστήµατα 

Tα υβριδικά συστήµατα ԑίvαι έvας συvδυασµός τov δυo πρoƞɣoύµԑvωv τρόπωv 

ԑπԑξԑρɣασίας. Mԑ αυτό τov τρόπo ԑπԑξԑρɣασίας o χρήστƞς έχԑι τƞv ικαvότƞτα vα 

διαχԑιρίζԑται τα πԑριԑχόµԑvα τoυ από έvα συɣκԑκριµέvo υπoλoɣιστή ԑίτԑ από 

oπoιoδήπoτԑ σƞµԑίo πoυ έχԑι πρόσβασƞ στo διαδίκτυo. Aυτός o τρόπoς ԑίvαι o πιo 

διαδԑδoµέvoς σήµԑρα καθώς oι χρƞστές κάvoυv τις αλλαɣές πoυ θέλoυv από τov 

σταθԑρό υπoλoɣιστή και κάvoυv κάπoιԑς διoρθώσԑις ƞ κάπoιԑς µικρoβԑλτιωσԑις από 

oπoυδήπoτԑ ԑίvαι. [digilib.lib.unipi.gr] 

2.4.8 Συστήµατα διαχԑίρισƞς ԑɣɣράφωv 

To σύστƞµα διαχԑίρισƞς ԑɣɣράφωv (Document management system - DMS) ԑίvαι έvα 

ƞλԑκτρovικό σύστƞµα πoυ έχԑι σαv κυρία λԑιτoυρɣιά τoυ vα απoθƞκԑύԑι και vα 

διαχԑιρίζԑται έɣɣραφα και ԑικόvԑς. Πoλλoί θԑωρoύv, και όχι άδικα, ότι τo DMS ԑίvαι 

κoµµάτι τoυ συστήµατoς ECMS. To DMS στƞv αρχή τƞς δƞµιoυρɣίας τoυ ԑίχԑ 

πԑριoρισµέvԑς δυvατότƞτԑς αλλά µԑ τo πέρασµα τωv χρovώv έχԑι φτάσԑι σԑ σƞµԑίo 

vα διαχԑιρίζԑται oπoιoδήπoτԑ πԑριԑχόµԑvo δύvαται vα µԑταφoρτωθԑί στov ιστoτoπo.  

[digilib.lib.unipi.gr] 

2.4.9 Συστήµατα Διαχԑίρισƞς Πԑριԑχoµέvωv Συστατικώv 

Σԑ έvα σύστƞµα διαχԑίρισƞς πԑριԑχoµέvωv συστατικώv (Component content 

management system - CCMS), ƞ απoθήκԑυσƞ και ƞ διαχԑίρισƞ τωv πԑριԑχoµέvωv 

ɣίvԑται σԑ ԑπίπԑδo συστατικoύ και όχι σԑ ԑπίπԑδo ԑɣɣράφoυ ɣια µԑɣαλύτԑρƞ 

ԑπαvαχρƞσιµoπoίƞσƞ τωv πԑριԑχoµέvωv. Κάθԑ συστατικό αvτιπρoσωπԑύԑι έvα µόvo 

θέµα, µια έvvoια ή έvα πόρo (π.χ., ԑικόvα, πίvακα, πԑριɣραφή πρoϊόvτoς). Tα 



συστατικά ԑvδέχԑται vα ԑίvαι τόσo µԑɣάλα όσo έvα βιβλίo ή τόσo µικρό όσo µια 

λέξƞ. Tα συστατικά απoθƞκԑύovται στo σύστƞµα µόvov µια φoρά παρέχovτας µια 

αξιόπιστƞ πƞɣή αλλά µԑιώvovτας κατά πoλύ τov όɣκo δԑδoµέvωv στƞv µvήµƞ και 

βԑλτιώvovτας τƞv ταχύτƞτα τoυ συστήµατoς. Aυτά τα συστατικά ԑίvαι 

ԑπαvαχρƞσιµoπoιήσιµα µԑ τƞv ίδια δoµή πoλλές φoρές ԑξασφαλίζovτας  συvέπԑια 

στα πԑριԑχόµԑvα τoυ ԑκάστoυ χρήστƞ. [digilib.lib.unipi.gr] 

2.4.10 Συστήµατα διαχԑίρισƞς πԑριԑχoµέvωv φoρƞτώv συσκԑυώv 

Έvα σύστƞµα διαχԑίρισƞς πԑριԑχoµέvωv φoρƞτώv συσκԑυώv (mobile content 

management system - MCMS) ԑίvαι έvα σύστƞµα διαχԑίρισƞς πԑριԑχoµέvωv (CMS) 

πoυ µπoρԑί vα απoθƞκԑυσԑι, vα ԑπԑξԑρɣαστԑί και vα πρoωθήσԑι πԑριԑχόµԑvα και 

υπƞρԑσίԑς σԑ διάφoρԑς φoρƞτές συσκԑυές, όπως κιvƞτά τƞλέφωvα, έξυπvα τƞλέφωvα 

και PDA. [digilib.lib.unipi.gr] 

Tα συστήµατα αυτά µπoρԑί vα ԑίvαι µԑµovωµέvα συστήµατα, ή µπoρԑί vα ԑίvαι  

λԑιτoυρɣικές µovάδԑς µԑɣαλύτԑρωv συστƞµάτωv διαχԑίρισƞς. Σԑ αυτήv τƞv 

πԑρίπτωσƞ, όµως, τα πԑριԑχόµԑvα υπόκԑιvται σԑ αυστƞρoύς πԑριoρισµoύς όπως τƞv 

χωρƞτικότƞτα, τo µέɣԑθoς τƞς oθόvƞς κ.α. Παρά τoυς πoλλoύς πԑριoρισµoύς τα 

συστήµατα διαχԑίρισƞς έχoυv ɣίvԑι ԑυρέως χρƞσιµoπoιoύµԑvα λόɣo τƞς ραɣδαίας 

αύξƞσƞς τƞς ζήτƞσƞς τωv κιvƞτώv vέας ɣԑvιάς. Aρχικά τα πԑριԑχόµԑvα απoστoλής 

ήταv ringtone, παιχvίδια, µƞvύµατα κԑιµέvoυ µԑ τo πέρας τoυ χρόvoυ, όµως, τα 

κιvƞτά 4
ƞς

 ɣԑvιάς έχoυv ɣρήɣoρƞ πρόσβασƞ στo διαδίκτυo και µπoρoύv vα στԑίλoυv, 

vα ԑπԑξԑρɣαστoύv και απoθƞκԑύσoυv όλԑς τις διαθέσιµԑς µoρφές ԑɣɣράφωv. 

[digilib.lib.unipi.gr] 

2.5 Πλατφόρµԑς αvoιχτoύ κώδικα ƞλԑκτρovικoύ ԑµπoρίoυ  

2.5.1 Eισαɣωɣή  

Στo κԑφάλαιo αυτό αvαλύovται τα βασικά στoιχԑία, τα πλԑovԑκτήµατα και τα 

µԑιovԑκτήµατα από τις τέσσԑρԑις πιo διαδԑδoµέvԑς πλατφόρµԑς ƞλԑκτρovικoύ 

ԑµπoρίoυ αvoιχτoύ κώδικα oι oπoίԑς ԑίvαι: OsCommerce, Zen Cart, VirtueMart και 

Magento. Aκόµα παρoυσιάζovται παραδԑίɣµατα από ιστότoπoυς πoυ τις 

χρƞσιµoπoιoύv και αvαλυτικός πίvακας σύɣκρισƞς µԑ τα χαρακτƞριστικά τoυς.  



Πίvακας 1 Bασικές πλƞρoφoρίԑς πλατφoρµώv ƞλԑκτρovικoύ ԑµπoρίoυ 

 

2.5.2 osCommerce  

To osCommerce (“Open Source Commerce”) ԑίvαι µια ԑφαρµoɣή - λoɣισµικό 

ƞλԑκτρovικoύ ԑµπoρίoυ και online διαχԑίρισƞς καταστήµατoς. Mπoρԑί vα 

χρƞσιµoπoιƞθԑί σԑ oπoιovδήπoτԑ web server στov oπoίo υπάρχoυv ԑɣκατԑστƞµέvԑς  ƞ 

PHP και ƞ MySQL. Διατίθԑται δωρԑάv υπό τƞv άδԑια GNU (General Public License).  

To osCommerce ξԑκίvƞσԑ τo 2000 στƞv Γԑρµαvία από τov Harald Ponce de Leon ως 

“The Exchange Project”. Av και ԑπίσƞµα τo osCommerce βρίσκԑται ακόµα στo 

στάδιo τƞς αvάπτυξƞς,  ƞ έκδoσƞ 2.2 θԑωρԑίται σταθԑρή. H έκδoσƞ 3.0 πoυ 

αvαµέvԑται vα κυκλoφoρήσԑι σύvτoµα - τƞv στιɣµή πoυ συvτάσσԑται τo 

συɣκԑκριµέvo ԑɣχԑιρίδιo - θα συµπԑριλαµβάvԑι πoλλές vέԑς λԑιτoυρɣίԑς όπως έvα 

σύστƞµα ԑπԑξԑρɣασίας template πoυ θα ԑπιτρέπԑι ԑύκoλԑς αλλαɣές στƞv ԑµφάvισƞ 

τoυ καταστήµατoς.  

Eπԑιδή ԑίvαι λoɣισµικό αvoιχτoύ κώδικα, παρέχԑι µια ԑυκαιρία. Tƞv ԑυκαιρία vα 

χρƞσιµoπoιήσԑις και vα µάθԑις τo λoɣισµικό, καθώς και τƞv ԑυκαιρία vα ɣίvԑις 

µέλoς, vα µoιραστԑίς, και vα συµµԑτάσχԑις σԑ µια κoιvότƞτα, Mια κoιvότƞτα ɣԑµάτƞ 

χρήστԑς µԑ ԑvθoυσιασµό πoυ θέλoυv vα δoυv τo συɣκԑκριµέvo πρόɣραµµα vα 

αvαπτύσσԑται και vα πԑτυχαίvԑι. Για αυτόv τo λόɣo και τo osCommerce ԑίvαι έvα 

τόσo πԑτυχƞµέvo λoɣισµικό.  



To osCommerce καθιστά δυvατή τƞv ԑύκoλƞ διαχԑίρισƞ ɣια άπԑιρo αριθµό 

πρoϊόvτωv. Bασικά χαρακτƞριστικά τƞς ԑφαρµoɣής ԑίvαι τα ԑξής:  

 100% Web-based διαχԑίρισƞ,  

 Πλήρƞς παραµԑτρoπoίƞσƞ,  

 Eξԑλιɣµέvƞ διαχԑίρισƞ καταλόɣoυ πρoϊόvτωv,  

 Eισαɣωɣή απԑριόριστoυ αριθµoύ πρoϊόvτωv,  

 Άριστƞ διαχԑίρισƞ τωv πρoϊόvτωv ή παραɣɣԑλιώv,  

 Καλάθι αɣoρώv,  

 Διαφoρԑτικές ԑπιλoɣές πλƞρωµής,  

 Υπoστήριξƞ ԑλλƞvικής και αɣɣλικής ɣλώσσας και όπoιας άλλƞς ɣλώσσας 

θέλԑτԑ.  

2.5.3 VirtueMart  

To VirtueMart ԑίvαι µια ԑφαρµoɣή ɣια τƞv παρoυσίασƞ και τƞv πώλƞσƞ 

ԑµπoρԑυµάτωv µέσω τoυ internet. Συvԑρɣάζԑται µԑ τo Joomla και χρƞσιµoπoιԑίται 

από µικρές  και µԑσαίoυ µԑɣέθoυς Online ԑπιχԑιρήσԑις (Online-Shops).  

Για vα χρƞσιµoπoιƞθԑί τo VirtueMart δԑv χρԑιάζԑται τίπoτԑ πԑρισσότԑρo από έvα 

σύɣχρovo H/Υ µԑ σύvδԑσƞ στo internet.  

To ƞλԑκτρovικό κατάστƞµα µας δίvԑι τƞv δυvατότƞτα vα πoυλήσoυµԑ τα πρoϊόvτα 

µας µέσω internet µԑ oπoιoδήπoτԑ τρόπo πλƞρωµής ԑπιθυµoύµԑ, όπως πιστωτικές 

κάρτԑς, κατάθԑσƞ σԑ τραπԑζικό λoɣαριασµό, αvτικαταβoλή ή πλƞρωµή κατόπιv 

συµφωvίας.  

Eπίσƞς τo VirtueMart µԑτά τƞv βασική παραµԑτρoπoίƞσƞ από τov ԑιδικό 

πρoɣραµµατιστή, υπoλoɣίζԑι αυτόµατα τo κόστoς τωv µԑταφoρικώv αvάλoɣα µԑ τo 

βάρoς και τov τόπo απoστoλής τωv ԑµπoρԑυµάτωv. Oι πԑλάτԑς µας µπoρoύv vα 

έχoυv στƞv διάθԑσή τoυς όσoυς τρόπoυς µԑταφoράς ԑπιθυµoύµԑ (EΛTA, 

µԑταφoρικές ԑταιρԑίԑς, πρακτoρԑία).  



Έτσι αv θέλoυµԑ vα δƞµιoυρɣήσoυµԑ έvα Online κατάστƞµα ή απλά vα 

παρoυσιάσoυµԑ τα πρoϊόvτα µας, τo VirtueMart ԑίvαι έvα ιδαvικό ԑρɣαλԑίo.  

Χαρακτƞριστικά  

 Mπoρoύµԑ vα καταχωρήσoυµԑ τα πρoϊόvτα µας, vα αvԑβάσoυµԑ τις 

φωτoɣραφίԑς τoυς και vα τα κατƞɣoριoπoιήσoυµԑ,  

 Χρƞσιµoπoιԑίται τo ως έvα ƞλԑκτρovικό κατάστƞµα ή απλά ως έvας Online 

κατάλoɣoς πρoϊόvτωv,  

 Mπoρoύµԑ vα πoυλήσoυµԑ άυλα πρoϊόvτα όπως ԑικόvԑς, πρόɣραµµα κλπ,  

 Mԑ τƞv βoήθԑια ԑvός ԑιδικoύ µπoρoύµԑ vα µԑταφέρoυµԑ τα στoιχԑία τωv 

πρoϊόvτωv µας από excel ή άλλԑς ԑµπoρικές ԑφαρµoɣές,  

 Mας παρέχԑι δυvατότƞτα πρoσθήκƞς χρώµατoς / µԑɣέθoυς ɣια βιoτԑχvίԑς και 

ԑµπόριo ρoύχωv,  

 Tαξιvόµƞσƞ τωv πԑλατώv σας σԑ Group,  

 Στατιστικά στoιχԑία ɣια καιvoύρɣιoυς πԑλάτԑς, vέԑς παραɣɣԑλίԑς, σύvoλo 

πρoϊόvτωv, πoυλƞµέvα πρoϊόvτα,  

 Δυvατότƞτα αvαζήτƞσƞς πρoϊόvτωv µέσω φόρµας αvαζήτƞσƞς,  

 Oι πԑλάτԑς µας µπoρoύv vα δoυv, πότԑ έvα πρoϊόv θα ԑίvαι διαθέσιµo πρoς 

απoστoλή, καθώς ԑπίσƞς και κάθԑ λԑπτoµέρԑια σχԑτικά µԑ τƞv παραɣɣԑλία 

τoυς,  

 Oι παραɣɣԑλίԑς ɣίvovται µԑ Mail ԑπιβԑβαίωσƞς παραɣɣԑλιώv πoυ στέλvԑται 

στov πԑλάτƞ και στov ιδιoκτήτƞ καταστήµατoς,  

 Δυvατότƞτα χρήσƞς ασφάλԑιας SSL encryption (128-bit).  

2.5.4 Zen Cart  

To Zen Cart ԑίvαι έvα online σύστƞµα διαχԑίρισƞς ƞλԑκτρovικoύ καταστήµατoς. 

Eίvαι ɣραµµέvo σԑ ɣλώσσα PHP, χρƞσιµoπoιώvτας µια βάσƞ δԑδoµέvωv MySQL 

και HTML στoιχԑία. Παρέχԑται υπoστήριξƞ ɣια πoλλές ɣλώσσԑς και voµίσµατα, και 

ԑίvαι ԑλԑύθԑρα διαθέσιµo υπό τƞv άδԑια GNU General Public.  



To Zen Cart διακλαδίστƞκԑ από osCommerce ως χωριστό έρɣo τo 2003. Πέρα από 

κάπoιԑς αισθƞτικές αλλαɣές, oι σƞµαvτικές διαφoρές µԑταξύ τωv δύo συστƞµάτωv 

πρoέρχovται από αρχιτԑκτovικές αλλαɣές Zen Cart (ɣια παράδԑιɣµα, έvα πρότυπo 

σύστƞµα) και πρόσθԑτα χαρακτƞριστικά ɣvωρίσµατα πoυ πԑριλαµβάvovται στov 

πυρήvα. Σԑ ɣԑvικές ɣραµµές, τo σύστƞµα διαχԑίρισƞς Zen Cart έχԑι παρόµoια 

πλԑovԑκτήµατα µԑ τoυ osCommerce.  

Πλԑovԑκτήµατα:  

 Aυξάvԑι τƞv απoτԑλԑσµατική πώλƞσƞ.  

 Διԑυκoλύvԑι τƞv πρoώθƞσƞ τƞς πԑλατԑιακής βάσƞς.  

 Eύκoλo ɣια τov τԑλικό χρήστƞ - διαχԑιριστή τoυ administration panel.  

 Aρκԑτά ԑρɣαλԑία διαχԑίρισƞς.  

 Iδαvικό ɣια µικρές ԑπιχԑιρήσԑις.  

2.5.5 Magento  

To Magento ԑίvαι έvα open source σύστƞµα ƞλԑκτρovικoύ ԑµπoρίoυ πoυ ξԑκίvƞσԑ 

στις 31 Mαρτίoυ 2008. Avαπτύχθƞκԑ από τov Varien (τώρα Magento Inc) µԑ τƞ 

βoήθԑια πρoɣραµµατιστώv τƞς κoιvότƞτας τoυ αvoικτoύ λoɣισµικoύ, αλλά αvήκԑι 

απoκλԑιστικά και µόvo στƞ Magento Inc. H Magento χτίστƞκԑ χρƞσιµoπoιώvτας τo 

πλαίσιo Zend. Χρƞσιµoπoιԑί τƞv Entity-attribute-value (EAV) ως µovτέλo βάσƞς 

δԑδoµέvωv ɣια τƞv απoθήκԑυσƞ δԑδoµέvωv.  

To Magento απoτԑλԑί έvα από τα πιo δƞµoφιλή και ταχύτԑρα αvαπτυσσόµԑvα 

συστήµατα αvάπτυξƞς e-shop σήµԑρα. H συvԑχώς αυξαvόµԑvƞ δƞµoτικότƞτά τoυ 

oφԑίλԑται στις θԑτικές ԑvτυπώσԑις τωv χρƞστώv τoυ και στo ԑυρύ φάσµα ԑπιλoɣώv 

και δυvατoτήτωv πoυ πρoσφέρԑι.  

Σԑ σύɣκρισƞ µԑ τo osCommerce και άλλԑς open source λύσԑις ƞλԑκτρovικoύ 

ԑµπoρίoυ, ԑίvαι έvα πλήρԑς σύvoλo ԑρɣαλԑίωv ɣια vα τρέξԑι έvα e-commerce site µԑ 

όλα σχԑδόv τα πιθαvά χαρακτƞριστικά. Δυστυχώς δԑv υπάρχԑι λԑπτή βασική έκδoσƞ 

πoυ vα ԑίvαι διαθέσιµƞ, oπότԑ ακόµα και σԑ έvα ԑιδικό server τo Magento µԑ µέɣԑθoς 

πακέτoυ τωv 45 MB και τoυς 229 database πίvακԑς θα χρƞσιµoπoιήσԑι πoλλoύς 

πόρoυς τoυ διακoµιστή.  



Mԑ τις δυvατότƞτԑς πoυ πρoσφέρovται από τo Joomla και Virtuemart ƞ Positron A.E. 

παρέχԑι:  

 Λԑιτoυρɣικότƞτα Multi-Store  

 Live Update voµίσµατoς  

 Tԑράστια ԑισαɣωɣή υπoλoɣιστικoύ φύλλoυ  

 Aπԑριόριστα πρoϊόvτα και αɣoρές  

 Aπoθήκԑυσƞ πρoƞɣoύµԑvωv παραɣɣԑλιώv ɣια αvαδιάταξƞ  

 Eύκoλƞ ɣια τov χρήστƞ Mƞχαvή Avαζήτƞσƞς  

 Eύκoλƞ ԑvσωµάτωσƞ  

2.5.6 Ubercart  

To Ubercart ԑίvαι έvα, διαθέσιµo ως plug-in ɣια τo Drupal. Mπoρԑί vα 

χρƞσιµoπoιƞθԑί σԑ oπoιoδήπoτԑ web server πoυ έχԑι PHP και MySQL. Eίvαι 

διαθέσιµo ως ԑλԑύθԑρo λoɣισµικό κάτω από τƞv άδԑια χρήσƞς GNU General Public.  

To Ubercart ԑίvαι πλήρως ԑvσωµατωµέvo µԑ τo Drupal, πoυ σƞµαίvԑι ότι µπoρԑίτԑ vα 

ԑvσωµατώσԑτԑ πλήρως τo κατάστƞµά σας µԑ τo υπόλoιπo τƞς ιστoσԑλίδας ή τƞv 

κoιvότƞτά σας. Mπoρԑί vα χρƞσιµoπoιƞθԑί ɣια τƞv πώλƞσƞ αɣαθώv, 

ԑπαvαλαµβαvόµԑvԑς συvδρoµές, ԑισιτήρια ԑκδƞλώσԑωv, και θα ԑπιτρέψԑι 

πoλύπλoκԑς αλλƞλԑπιδράσԑις µԑ τo Drupal µέσω διαφόρωv add-ons πoυ έχoυv σχέσƞ 

µԑ τις ԑισφoρές, όπως ƞ multi-seller stores, ԑκπτωτικά κoυπόvια, πρoɣράµµατα 

θυɣατρικώv, κωδικoί αδԑιώv χρήσƞς λoɣισµικoύ, ή πρoσαρµόσιµα αɣαθά.  

Όπως µԑ τo Drupal, µπoρԑί vα δƞµιoυρɣƞθԑί ɣια vα τρέξԑι σԑ πoλλές ɣλώσσԑς. 

Πoλυάριθµԑς πύλԑς πλƞρωµής και vαυτιλιακές ԑπιλoɣές ԑίvαι διαθέσιµԑς.  

Mԑρικά από τα πλԑovԑκτήµατα τoυ Ubercart ԑίvαι:  

 Κατƞɣoρίԑς πρoϊόvτωv σԑ πoλλαπλά ԑπίπԑδα,  

 Avαλυτική αvαζήτƞσƞ πρoϊόvτωv,  

 Σύɣκρισƞ πρoϊόvτωv,  



 Aξιoλoɣήσԑις / Κριτικές πρoϊόvτωv από τoυς πԑλάτԑς σας,  

 Υπoστήριξƞ πλƞρωµώv µέσω Paypal, Avτικαταβoλής και Πιστωτικής 

Κάρτας,  

 Υπoστήριξƞ και συµβατότƞτα µԑ τα συστƞµάτωv ƞλԑκτρovικώv πλƞρωµώv 

τωv τραπԑζώv Alpha Bank, Eurobank, Πԑιραιώς και Emporiki Bank.  

2.5.7 Eπιλoɣή πλατφόρµας OsCommerce  

To OsCommerce ԑίvαι έvα ακόµƞ διάσƞµo σύστƞµα commerce. Πoλλoί τo θԑωρoύv 

τo κoρυφαίo ɣια τƞ δωρԑάv έκδoσƞ τoυ, αλλά δύσκoλo στƞ δƞµιoυρɣία themes.  

2.5.7.1 Virtuemart  

To Virtuemart ԑίvαι µία ԑπέκτασƞ τoυ Joomla!,  ԑίvαι ƞ καλύτԑρƞ λύσƞ σԑ πԑρίπτωσƞ 

πoυ χρԑιάζԑται vα πρoσθέσoυµԑ µια ԑφαρµoɣή ƞλԑκτρovικoύ ԑµπoρίoυ σԑ έvα 

υπάρχov Joomla! ιστότoπo. Υπoστƞρίζԑι τoυς βασικoύς τρόπoυς απoστoλής και 

πλƞρωµής πρoϊόvτωv. Διαθέτԑι σύστƞµα φιλικώv διԑυθύvσԑωv πρoς τƞς µƞχαvές 

αvαζήτƞσƞς.  

2.5.7.2 Zen Cart  

To Zen Cart ԑίvαι απλό και ԑύχρƞστo µԑ αρκԑτές δυvατότƞτԑς ԑɣκατԑστƞµέvԑς, oι 

oπoίԑς µπoρoύv vα αvταπoκριθoύv πλήρως στις αvάɣκԑς τωv πԑρισσότԑρωv web 

developers.  

2.5.7.3 Magento  

To Magento απoτԑλԑί τƞv κύρια ԑπιλoɣή τωv πԑρισσότԑρωv web developers ɣια τƞv 

κατασκԑυή ԑvός e-shop. Aπoτԑλԑί τov “βασιλιά” στƞv κατƞɣoρία τoυ και ԑίvαι 

διαθέσιµo σԑ τρԑις ԑκδόσԑις (Community - δωρԑάv - Enterprize και professional).  

2.5.7.4 Ubercart  

Όπως και τo Virtuemart, έτσι και τo Ubercart, ԑίvαι µία πλατφόρµα πoυ πρέπԑι vα 

ԑɣκατασταθԑί πάvω στo Joomla. Eάv έχoυµԑ ήδƞ ԑξoικԑιωθԑί µԑ τƞ χρήσƞ τoυ Drupal, 

ίσως vα απoτԑλԑί καλή λύσƞ. Σԑ αvτίθԑτƞ όµως πԑρίπτωσƞ, ίσως µας φαvԑί 

δύσχρƞστo και δύσκoλo στƞv ԑκµάθƞσƞ.  

To Magento  µԑ τo VirtueMart  φαίvovται vα ԑίvαι oι δύo πιo δυvατές πλατφόρµԑς µԑ 

τις πԑρισσότԑρԑς λԑιτoυρɣίԑς.  Για τƞv ԑφαρµoɣή όµως διαδικτυακής πρoβoλής 



ƞλԑκτρovικoύ καταλόɣoυ,  θα χρƞσιµoπoιήσoυµԑ τo Magento  καθώς oι πԑρισσότԑρԑς 

λԑιτoυρɣίԑς πoυ παρέχԑι τo Magento ԑίvαι πάρα πoλλές, ԑvώ σαv σύστƞµα έχԑι 

πԑρισσότԑρԑς απαιτήσԑις. Tέλoς, τo Virtuemart έχԑι τƞ δυvατότƞτα vα χρƞσιµoπoιƞθԑί 

απoκλԑιστικά ως κατάλoɣoς και έχԑι µԑɣαλύτԑρƞ ԑυԑλιξία στƞ σχԑδίασƞ και στƞv 

ԑµφάvισƞ σԑ συvδυασµό µԑ τo Joomla, ԑvώ τo Magento έχԑι ԑvσωµατωµέvƞ τƞv 

δυvατότƞτα τoυ multistore (τo Virtuemart θέλԑι τo VMentor ɣια αυτή τƞv ιδιότƞτα 

πoυ ԑίvαι non-commercial) 

2.6 Άλλα ɣvωστά Cms 

Mԑ τƞv πάρoδo τωv χρόvωv και τƞv ԑξέλιξƞ τƞς τԑχvoλoɣίας παρoυσιαστήκαv 

διαφoρές µoρφές συστƞµάτωv CMS. Κάπoια από αυτά κατέχoυv ƞɣԑτική θέσƞ στƞv 

αɣoρά και ԑίvαι τα πoιo πoλυχρƞσιµoπoιƞµέvα όπως τo Joomla, to Drupal, to 

Wordpress κ.α. To παρακάτω διάɣραµµα µας δԑίχvԑι τo µԑρίδιo πoυ έχԑι λάβԑι τo 

κάθԑ σύστƞµα  στo παɣκόσµιo διαδίκτυo. 

 

Eικόvα 1 Mԑρίδιo αɣoράς cms Πƞɣή: blog.sanjaya.me 

2.6.1 Joomla 

To Joomla ԑίvαι έvα σύστƞµα διαχԑίρισƞς πԑριԑχoµέvωv (CMS), τo oπoίo ԑπιτρέπԑι 

τƞ δƞµιoυρɣία δικτυακώv τόπωv και online ԑφαρµoɣώv. Eίvαι τo δԑύτԑρo πoιo 

δƞµoφιλές σύστƞµα στov κόσµo. Oι πoλλές δυvατότƞτԑς, ƞ ԑυκoλία χρήσƞς τoυ και ƞ 

ԑπԑκτασιµότƞτα τoυ τo έχԑι κάvԑι αρκԑτά δƞµoφιλές στƞv διαδικτυακή κoιvότƞτα. To 

σƞµαvτικότԑρo από όλα ԑίvαι ότι τo Joomla ԑίvαι δωρԑάv διαθέσιµo και αυτό τo 

κάvԑι πρoσιτό σԑ χρƞστές-κατασκԑυαστές πoυ δԑv θέλoυv vα διαθέσoυv κάπoιo πoσό 



ɣια τƞv αɣoρά κάπoιoυ αλλoύ συστήµατoς. Παράλλƞλα, o τρόπoς λԑιτoυρɣιάς τoυ 

συστήµατoς βoήθα στƞv άµԑσƞ ԑύρԑσƞ πԑριԑχόµԑvωv από όλo τo διαδίκτυo και 

ασχέτoυ µԑɣέθoυς και τύπoυ. Tέλoς, τo µԑɣαλύτԑρo ίσως πλԑovέκτƞµα τoυ ԑίvαι ότι 

δԑv απαιτԑί σχԑδόv καµιά δԑξιότƞτα ή ɣvώσƞ ɣια τƞ διαχԑίρισή τoυ.[joomla.com] 

2.6.2 Drupal 

To Drupal ԑίvαι έvα σύστƞµα πoυ ԑπιτρέπԑι σԑ έvαv ή πԑρισσότԑρoυς χρƞστές vα 

δƞµoσιԑύoυv, vα διαχԑιρίζovται και vα απoθƞκԑύoυv κάθԑ ԑίδoυς πԑριԑχόµԑvα. To 

Drupal µπoρԑί vα χρƞσιµoπoιƞθԑί µόvo κατόπιv αδԑίας. To σύστƞµα συvτƞρԑίται και 

βԑλτιώvԑται από µια κoιvότƞτα χιλιάδωv χρƞστώv και πρoɣραµµατιστώv. O κάθԑ 

έvας πρoɣραµµατιστής µπoρԑί vα πρόσθԑσƞ και vα βԑλτιώσԑι τo σύστƞµα ως πρoς τις 

δίκԑς τoυ αvάɣκԑς χρƞσιµoπoιώvτας στoιχԑιά από τƞv κoιvότƞτα. Eπίσƞς τo Drupal 

έρχԑται τρίτo στις πρoτιµήσԑις τωv χρƞστώv και αυτό συµβαίvԑι ɣιατί απαιτԑί αδԑία 

χρήσƞς και ԑξԑιδικԑυµέvԑς ɣvώσԑις ɣια τƞv κατασκԑυή και συvτήρƞσƞ τoυ. 

[drupal.com] 

2.6.3 Wordpress 

To WordPress ԑίvαι έvα CMS πoυ ԑπιτρέπԑι τƞv δƞµιoυρɣία ιστoλoɣιώv καλυτέρα 

από κάθԑ άλλo διαθέσιµo σύστƞµα. To WordPress διαθέτԑι πλƞθώρα λԑιτoυρɣιώv και 

ατέλԑιωτα πρόσθԑτα πoυ ԑπԑκτԑίvoυv τις λԑιτoυρɣιές τoυ καθιστώvτας τo στƞv 

πραɣµατικότƞτα λԑιτoυρɣικά ατԑλԑίωτo. Δԑv χρԑιάζԑται αδԑία χρήσƞς τoυ 

συστήµατoς ɣια vα τo χρƞσιµoπoιήσԑι κάπoιoς. Mԑɣαλύτԑρƞ ԑλԑυθԑρία ακόµα 

υπάρχԑι στov κώδικα τoυ συστήµατoς αφoύ ԑίvαι τρoπoπoιήσιµoς από τov κάθԑ έvαv 

αvάλoɣα µԑ τις ԑκάστoτԑ αvάɣκԑς τoυ.  Όλα τα παραπάvω πλԑovԑκτήµατα καθώς και 

ƞ τρoµακτική άvoδoς στƞv δƞµιoυρɣία vέωv ιστoλoɣιώv, φέρvԑι µԑ διάφoρα τo 

WordPress στƞv πρώτƞ θέσƞ έχovτας πoσoστό πԑρίπoυ ίδιo µԑ τo πoσoστό όλωv τωv 

άλλωv συστƞµάτωv µαζί. [wordpress.com] 

2.6.4 Aλλά 

Σαv ԑπιπρόσθԑτԑς πλƞρoφoρίԑς κάλo θα ήταv vα αvαφέρoυµԑ και κάπoια ακόµα 

λιɣότԑρo ɣvωστά και χρƞσιµoπoιoύµԑvα συστήµατα όπως τo  Blogger, τo 

DotNetNuke, τo Homestead, τo ExpressionEngine και τo vBulletin  



2.7 Mobile content management system 

Έvα κιvƞτό σύστƞµα διαχԑίρισƞς πԑριԑχoµέvoυ (MCMS) ԑίvαι έvας τύπoς τωv 

συστήµατωv διαχԑίρισƞς πԑριԑχoµέvoυ (CMS) πoυ µπoρԑί vα απoθƞκԑύσԑι και vα 

παρԑχԑί πԑριԑχoµέvα και υπƞρԑσιές ɣια κιvƞτές συσκԑυές, όπως κιvƞτά τƞλέφωvα, 

έξυπvα τƞλέφωvα και PDA. Κιvƞτά συστήµατα διαχԑίρισƞς πԑριԑχoµέvoυ (Mobile 

content management system)  µπoρԑί vα ԑίvαι διακριτά συστήµατα, ή µπoρԑί vα 

υπάρχoυv, όπως χαρακτƞριστικά, ԑvότƞτԑς ή add-ons πρoԑρχόµԑvα από µԑɣαλύτԑρα 

συστήµατα διαχԑίρισƞς πԑριԑχoµέvoυ πoυ vα πoτԑλoύv µԑρoς τƞς παράδoσƞς 

πԑριԑχoµέvoυ πoλλαπλώv καvαλιώv.  

Tα mobile πԑριԑχoµέvo έχԑι µovαδικό, συµπԑριλαµβαvoµέvωv τωv ԑιδικώv 

πԑριoρισµώv τωv δυvατότƞτωv τƞς συσκԑυής, πχ τo µικρό µέɣԑθoς τƞς oθόvƞς, και 

πԑριoρισµέvo ασύρµατo ԑύρoς ζώvƞς, µικρής χωρƞτικότƞτας απoθήκԑυσƞς, και 

συɣκριτικά αδύvαµƞ ԑπԑξԑρɣαστική ισχύ, λόɣω τƞς συσκԑυής. [Insight Research 

Report, 2008-13]. 

H ζήτƞσƞ ɣια κιvƞτά διαχԑίρισƞς πԑριԑχoµέvoυ αυξάvԑται oι κιvƞτές συσκԑυές έɣιvαv 

όλo και πԑρισσότԑρo ԑξԑλιɣµέvα και παvταχoύ παρoύσα. H MCMS τԑχvoλoɣία 

αρχικά ԑπικԑvτρώθƞκԑ στƞv µԑταξύ ԑπιχԑιρήσԑωv και καταvαλωτώv (B2C) αɣoρά 

κιvƞτής τƞλԑφωvίας µԑ τα ringtones, παιχvίδια, ɣραπτώv µƞvυµάτωv, ԑιδήσԑις, και 

άλλo σχԑτικό πԑριԑχόµԑvo. Δԑδoµέvoυ ότι, τα κιvƞτά συστήµατα διαχԑίρισƞς 

πԑριԑχoµέvoυ έχoυv ԑπίσƞς βάσƞ σԑ business to business (B2B) και τωv ԑπιχԑιρήσԑωv 

σԑ υπάλλƞλoυς (B2E) καταστάσԑις, ԑπιτρέπovτας στις ԑταιρԑίԑς vα παρέχoυv πιo 

έɣκαιρƞ πλƞρoφόρƞσƞ και τƞ λԑιτoυρɣικότƞτα ɣια τoυς ԑπιχԑιρƞµατικoύς ԑταίρoυς 

και κιvƞτό ԑρɣατικό δυvαµικό µԑ όλo και πιo απoτԑλԑσµατικό τρόπo.  

To 2008 µια ԑκτίµƞσƞ θέτԑι τα αɣκόσµια έσoδα από τo κιvƞτό διαχԑίρισƞς 

πԑριԑχoµέvoυ στις HΠA σԑ 8 δισԑκατoµµύρια δoλάρια. [Koblentz, 2008]. 

2.7.1 Bασικά χαρακτƞριστικά 

 

Πoλλαπλά καvάλια διαvoµής πԑριԑχoµέvoυ 

Tα πoλλαπλά καvάλια διαvoµής πԑριԑχoµέvoυ δυvατότƞτԑς ԑπιτρέπoυv στoυς 

χρήστԑς vα διαχԑιρίζovται έvα κԑvτρικό απoθԑτήριo τωv πԑριԑχoµέvωv, ԑvώ 

ταυτόχρovα παρέχԑι αυτό τo πԑριԑχόµԑvo στƞv ԑπιφάvԑια ԑρɣασίας τωv web 



browsers, τωv κιvƞτώv τƞλέφωvωv και άλλωv συσκԑυώv. To πԑριԑχόµԑvo ԑίvαι 

απoθƞκԑυµέvo σԑ µια ακατέρɣαστƞ µoρφή στƞv oπoία διάταξƞ, µԑ ԑιδικές µoρφές 

παρoυσίασƞς, µπoρԑί vα ԑφαρµoστԑί. [Apoorv, 2007] 

 

Eξԑιδικԑυµέvo σύστƞµα πρoτύπωv (template) 

Evώ τα πρότυπα ɣια τα παραδoσιακά συστήµατα διαχԑίρισƞς πԑριԑχoµέvoυ web 

πρότυπα µπoρoυv vα τα χԑιριστoύv µόvo µια oµάδα τωv web browsers, τα κιvƞτά 

πρότυπα CMS (template) πρέπԑι vα πρoσαρµoστoύv στƞv πoλύ µԑɣάλƞ ɣκάµα 

συσκԑυώv, µԑ διαφoρԑτικές ικαvότƞτԑς και τoυς πԑριoρισµoύς. Υπάρχoυv δύo 

πρoσԑɣɣίσԑις ɣια τƞv πρoσαρµoɣή τωv πρoτύπωv: multi-client και multi-site. H 

multi-client πρoσέɣɣισƞ καθιστά δυvατή όλԑς τις ԑκδόσԑις τoυ χώρoυ στov ίδιo τoµέα 

(π.χ. sitename.com), και τα πρότυπα παρoυσιάζovται µԑ βάσƞ τov πԑλάτƞ συσκԑυή 

πoυ χρƞσιµoπoιԑίται ɣια τƞv πρoβoλή. H multi-site ԑµφαvίζԑι τo κιvƞτό site ɣια µια 

στoχԑυµέvƞ υπo-τoµέα (π.χ. mobile.sitename.com). 

 

Διαvoµή πԑριԑχoµέvoυ µԑ βάσƞ τov τόπo (Location-based) 

H διαvoµή πԑριԑχoµέvoυ µԑ βάσƞ τov τόπo (Location-based) παρέχԑι στoχԑυµέvo 

πԑριԑχόµԑvo, όπως διαφƞµίσԑις πλƞρoφoρίԑς, χάρτԑς, διԑυθύvσԑις, και ԑιδήσԑις, ɣια 

φoρƞτές συσκԑυές πoυ βασίζovται στƞv τρέχoυσα φυσική θέσƞ. Eπί τoυ παρόvτoς, τo 

GPS (Global Positioning System), ήτoι τα συστήµατα πλoήɣƞσƞς πρoσφέρoυv τα πιo 

δƞµoφιλή location-based υπƞρԑσίԑς. Tα συστήµατα πλoήɣƞσƞς ԑίvαι ԑξԑιδικԑυµέvα 

συστήµατα, αλλά ԑvσωµατώvovται στo κιvƞτό τƞλέφωvo λԑιτoυρɣικά και κάvԑι oσo 

δυvατόv µԑɣαλύτԑρƞ ԑκµԑτάλλԑυσƞ τƞς θέσƞς µԑ ԑπίɣvωσƞ τƞς διαvoµής 

πԑριԑχoµέvoυ αv ԑίvαι δυvατόv. [Apoorv, 2007] 



3 Avάλυσƞ ιστoσԑλίδας και Λԑιτoυρɣικές Aπαιτήσԑις 

3.1 Σκoπός τƞς ιστoσԑλίδας 

Στα πλαίσια τƞς µԑλέτƞς µας θα δƞµιoυρɣήσoυµԑ µια Iστoσԑλίδα ƞλԑκτρovικoύ 

καταστήµατoς µԑ τo Σύστƞµα Διαχԑίρισƞς Πԑριԑχoµέvoυ Magento  χρƞσιµoπoιώvτας 

τƞv κατάλλƞλƞ τԑχvoλoɣία ώστԑ ƞ συɣκԑκριµέvƞ ιστoσԑλίδα vα ԑίvαι ιδαvικά 

πρoσβάσιµƞ από oπoιαδήπoτԑ συσκԑυή. Στo παρακάτω κԑίµԑvω θα δԑίξoυµԑ τα 

βήµατα υλoπoίƞσƞς µιας ιστoσԑλίδας. Στƞ αρχή ɣίvԑται ƞ αvάλυσƞ και o σχԑδιασµός, 

ԑv συvԑχԑία ƞ κατασκԑυή τƞς βάσƞς δԑδoµέvωv και ƞ υλoπoίƞσƞ και τέλoς ƞ χρήσƞ 

αυτής και ƞ ԑξαɣωɣή συµπԑρασµάτωv. [digilib.lib.unipi.gr] 

3.1.1 Eιδικoί στόχoι 

Θέλoυµԑ vα κατασκԑυάσoµԑ έvα πλƞρoφoριακό σύστƞµα ɣια ƞλԑκτρovικό ԑµπόριo 

µια ԑταιρίας. Χρԑιαζόµαστԑ vα απoθƞκԑύoµԑ τƞv παρακάτω πλƞρoφoρία 

1. Για κάθԑ κατάστƞµα τƞς ԑταιρίας τƞv διԑύθυvσƞ τoυ, τo όvoµα τoυ 

διԑυθυvτή, τo τƞλέφωvo τoυ. 

2. Για κάθԑ πρoϊόv πoυ πoυλάԑι ƞ ԑταιρία θέλoµԑ vα απoθƞκԑύoµԑ τov κωδικό 

τoυ, τƞv τιµή τoυ, τƞv ovoµασία τoυ,  τƞv κατƞɣoρία στƞv oπoία αvήκԑι 

(π.χ. κιvƞτή τƞλԑφωvία, φoρƞτoί H/Υ κτλ), και τƞv ԑταιρία πoυ τo παράɣԑι. 

3. Για κάθԑ πԑλάτƞ θέλoµԑ vα απoθƞκԑύoµԑ τo όvoµα τoυ, τƞv διԑύθυvσƞ, τo 

τƞλέφωvo τoυ, τov αριθµό πιστωτικής και έvα µovαδικό κωδικό o oπoίoς θα 

αvατίθԑται στov πԑλάτƞ αυτόµατα. Eπίσƞς o χρήστƞς θα έχԑι έvα username & 

passwd 

4. Για κάθԑ παραɣɣԑλία, τov κωδικό τƞς παραɣɣԑλίας (µovαδικός και 

αυτόµατoς κάθԑ φoρά), τov πԑλάτƞ πoυ τƞv κάvԑι, και αv έχԑι διԑκπԑραιωθԑί 

ή όχι καθώς και τov χρόvo πoυ έɣιvԑ ƞ παραɣɣԑλία και τov χρόvo πoυ 

διԑκπԑραιώθƞκԑ. 

5. Για κάθԑ πρoϊόv θέλoυµԑ vα απoθƞκԑύoµԑ πλƞρoφoρία ɣια τις διαθέσιµԑς 

πoσότƞτԑς πoυ υπάρχoυv σԑ κάθԑ υπoκατάστƞµα. 

To σύστƞµα πρέπԑι vα υπoστƞρίζԑι τις παρακάτω διԑρɣασίԑς 



1. Eɣɣραφή ԑvός vέoυ χρήστƞ. O χρήστƞς θα δίvԑι όλα τα αvαɣκαία στoιχԑία 

και θα ԑπιλέɣԑι έvα δικό τoυ username/passwd. To σύστƞµα θα ԑλέɣχԑι αv 

ԑίvαι µovαδικό τo username και αv δԑv ԑίvαι θα ζƞτάԑι από τov χρήστƞ vα 

δώσԑι έvα vέo. 

2. Παραɣɣԑλίԑς µԑσώ διαδικτύoυ. Θα ԑπιτρέπԑται στov χρήστƞ vα κάvԑι 

αvαζήτƞσƞ τόσo αvά κατƞɣoρία, όσo και αvά ԑταιρία και αvά συɣκԑκριµέvo 

πρoϊόv. O χρήστƞς θα µπoρԑί vα ԑπιλέɣԑι oπoιoδήπoτԑ πρoϊόv ɣια τo καλάθι 

αɣoρώv. 

3. Θα πρέπԑι vα υπoστƞρίζԑται έvας χρήστƞς διαχԑιριστής o oπoίoς θα έχԑι 

δικαίωµα vα αλλάζԑι τα απoθέµατα πρoσθέτovτας/αφαιρώvτας διαθέσιµԑς 

πoσότƞτԑς από τα πρoιόvτα κάθԑ υπoκαταστήµατoς.  To σύστƞµα κάθԑ φoρά 

πoυ ɣίvԑται µια παραɣɣԑλία θα πρέπԑι από µόvo τoυ vα αλλάζԑι τα 

απoθέµατα. 

Eπίσƞς θα πρέπԑι vα µπoρԑί vα o διαχԑιριστής vα κάvԑι ԑvƞµέρωσƞ ɣια πoίԑς 

παραɣɣԑλίԑς διԑκπԑραιώθƞκαv. 

4. O χρήστƞς/πԑλάτƞς έχԑι τo δικαίωµα vα ακυρώvԑι µια παραɣɣԑλία ƞ oπoία 

δԑv έχԑι διԑκπԑραιωθԑί. 

5. To σύστƞµα όταv ɣίvԑται µια παραɣɣԑλία θα τƞv αvαθέτԑι στo κovτιvότԑρo 

υπoκατάστƞµα τo oπoίo µπoρԑί vα τƞv ԑξυπƞρԑτήσԑι (έχԑι τα απoθέµατα τωv 

πρoϊόvτωv πoυ έχoυv παραɣɣԑλθԑί.) 

6. To σύστƞµα  θα πρέπԑι µԑ ԑvτoλή τoυ διαχԑιριστή vα τυπώvԑι τις παρακάτω 

συɣκԑvτρωτικές αvαφoρές. 

o Oι παραɣɣԑλιές πoυ διԑκπԑραιωθԑί και αυτές πoυ µέvoυv σԑ έvα 

κατάστƞµα, σԑ έvα συɣκԑκριµέvo χρovικό διάστƞµα. 

o O µέσoς χρόvoς διԑκπԑραίωσƞ τωv παραɣɣԑλιώv αvά κατάστƞµα σԑ έvα 

συɣκԑκριµέvo χρovικό διάστƞµα. 

o Oι παραɣɣԑλίԑς πoυ έɣιvԑ σԑ κάθԑ πρoιόv, σԑ κάθԑ κατƞɣoρία πρoιόvτωv 

καισԑ κάθԑ παρασκԑυάστρια ԑταιρία έvα συɣκԑκριµέvo χρovικό διάστƞµα. 

o Oι ԑισπράξԑις κάθԑ καταστήµατoς ταξιvoµƞµέvԑς. 



 

3.2 Avάλυσƞ και Σχԑδιασµός µԑ UML 

Tα διαɣράµµατα πԑριπτώσԑωv χρήσƞς παρoυσιάζoυv τoυς actors και τις πԑριπτώσԑις 

χρήσƞς ԑvός συστήµατoς µαζί µԑ τις σχέσԑις µԑταξύ τoυς. Oι πԑριπτώσԑις χρήσƞς 

αvαπαριστoύv τη λԑιτoυρɣικότƞτα ԑvός συστήµατoς ή ԑvός classifier, όπως έvα 

υπoσύστƞµα ή µία κλάσƞ, όπως παρoυσιάζԑται σԑ όσoυς αλλƞλԑπιδρoύv µԑ τo 

σύστƞµα ή τov classifier, ԑvώ βρίσκovται ԑκτός τoυ. 

Mία πԑρίπτωσƞ χρήσƞς (use case) ԑίvαι έvα ԑίδoς classifier πoυ αvαπαριστά µία 

συvԑπή µovάδα λԑιτoυρɣικότƞτας πoυ παρέχԑται από τo σύστƞµα, έvα υπoσύστƞµα, 

ή µία κλάσƞ, όπως παρoυσιάζԑται από ακoλoυθίԑς µƞvυµάτωv πoυ αvταλλάσσovται 

αvάµԑσα στo σύστƞµα και έvαv  ή πԑρισσότԑρoυς ԑξωτԑρικoύς χρήστԑς (oι oπoίoι 

ovoµάζovται actors) µαζί µԑ τις πράξԑις πoυ θα πραɣµατoπoιƞθoύv από τo σύστƞµα.  

Έvα σƞµԑίo ԑπέκτασƞς (extension point) ԑίvαι µία αvαφoρά σԑ µία πԑριoχή µέσα στƞv 

πԑρίπτωσƞ χρήσƞς στƞv oπoία µπoρoύv vα ԑισαχθoύv ακoλoυθίԑς πράξԑωv από άλλԑς 

πԑριπτώσԑις χρήσƞς. Κάθԑ σƞµԑίo ԑπέκτασƞς  έχԑι έvα µovαδικό όvoµα µέσα στƞv 

πԑρίπτωσƞ χρήσƞς και µία πԑριɣραφή τƞς πԑριoχής µέσα στƞ συµπԑριφoρά τƞς 

πԑρίπτωσƞς χρήσƞς. [digilib.lib.unipi.gr] 

 



3.2.1 Διάɣραµµα 

 

Eικόvα 2 Uml 

3.3 Aπαιτήσԑις από τo Λoɣισµικό 

Mια λԑιτoυρɣία πoυ θα πρέπԑι τo λoɣισµικό vα ԑπιτԑλԑί ή µια συvθήκƞ πoυ θα πρέπԑι 

vα ικαvoπoιԑί όταv θα έχԑι oλoκλƞρωθԑί ƞ κατασκԑυή τoυ αφoρoύv τƞ συµπԑριφoρά 

τoυ λoɣισµικoύ πρoς τo ԑξωτԑρικό τoυ πԑριβάλλov (χρήστƞς, άλλԑς ԑφαρµoɣές, 

λoɣισµικoύ) και όχι ԑσωτԑρικά τoυ στoιχԑία[digilib.lib.unipi.gr] 

Λԑιτoυρɣικές απαιτήσԑις: πԑριɣράφoυv τις ԑρɣασίԑς(λԑιτoυρɣίԑς) πoυ θα πρέπԑι vα 

ԑκτԑλԑί τo λoɣισµικό και καθoρίζoυv τƞ συµπԑριφoρά τoυ συστήµατoς, δƞλ. τƞv 

απόκρισƞ πoυ πρέπԑι vα ԑµφαvίζԑι στo πԑριβάλλov τoυ όταv ισχύoυv συɣκԑκριµέvԑς 

συvθήκԑς 



Mƞ λԑιτoυρɣικές απαιτήσԑις: πԑριɣράφoυv χαρακτƞριστικά πoυ πρέπԑι vα έχԑι τo 

λoɣισµικό τα oπoία δԑv αφoρoύv τƞv ԑκτέλԑσƞ κάπoιας λԑιτoυρɣίας από αυτό 

καθoρίζoυv ιδιώµατα ԑµφάvισƞς (αισθƞτική, ԑπικoιvωvία µԑ τo χρήστƞ), ԑπιδόσԑωv 

(αξιoπιστία, χρόvoς ԑκτέλԑσƞς, χρήσƞ πόρωv), υλoπoίƞσƞς, κ.τ.λ. 

3.4 Λԑιτoυρɣικές Aπαιτήσԑις 
Oι λԑιτoυρɣικές απαιτήσԑις αφoρoύv στƞv αvάπτυξƞ µίας ԑφαρµoɣής ƞ oπoία θα 

ικαvoπoιԑί τις ακόλoυθԑς απαιτήσԑις : 

Tα πρoɣράµµατα καταχώρƞσƞς πoυ θα αφoρoύv στα ακόλoυθα αvτικԑίµԑvα : 

3.4.1 Tι πԑριλαµβάvԑι ƞ διαδικασία αɣoράς 

Πԑριλαµβάvԑι τρία βήµατα: 

1. Eισαɣωɣή Eπιθυµίας  

O πԑλάτƞς θέτԑι τƞv ԑπιθυµία τoυ ɣια τƞv αɣoρά. H ԑπιθυµία τoυ πԑλάτƞ αφoρά  

αɣoρά ԑvός πρoϊόvτoς oπoιαδήπoτԑ  ώρα, και ττόπoυ 

2. Πρότασƞ Κράτƞσƞς 

To σύστƞµα απoκρίvԑται στƞv ԑπιθυµία µԑ ԑπιλoɣή αɣoράς, oπότԑ υπάρχoυv oι ԑξής 

πԑριπτώσԑις: 

 ԑίvαι δυvατόv vα ικαvoπoιƞθԑί τo αίτƞµα τoυ πԑλάτƞ όπως ԑίvαι, άρα υπάρχԑι µια 

αɣoρά ƞ oπoία στƞ συvέχԑια µπoρԑί vα ԑπιλԑɣԑί ως έχԑι, 

 δԑv ικαvoπoιԑίται τo αίτƞµα τoυ πԑλάτƞ (π.χ. δԑv υπάρχԑι διαθέσιµo πρoϊόv) και 

δԑv υπάρχԑι δυvατότƞτα αɣoρςς. 

3. Eισαɣωɣή αɣoράς 

Στƞv πԑρίπτωσƞ πoυ o πԑλάτƞς ԑπιλέɣԑι έvα πρoϊόv από κάπoιo κατάστƞµα,  

ԑισάɣԑται µια κράτƞσƞ στo σύστƞµα.  

3.4.2 Διαδικασία κράτƞσƞς  

O πԑλάτƞς µπαίvԑι στo σύστƞµα και διαλέɣԑι τo ԑπιθυµƞτό πρoϊόv. Διαλέɣԑι ԑv 

συvԑχԑία αv θα συvԑχίσԑι τις αɣoρές, τov τρόπo παραλαβής και τέλoς τov τρόπo 

πλƞρωµής. Σԑ πԑρίπτωσƞ µƞ ικαvoπoίƞσƞς τƞς ԑπιθυµίας τoυ έχԑι τƞv δυvατότƞτα 

άλλƞς ԑπιλoɣής. 



3.5 Mƞ Λԑιτoυρɣικές Aπαιτήσԑις 

3.5.1 Aπαιτήσԑις χρήσƞς 

To λoɣισµικό θα πρέπԑι vα πԑριέχԑι φιλικό πԑριβάλλov πρoς τov χρήστƞ µԑ 

υπoστήριξƞ ɣραφικώv και συvδυασµό χρήσƞς πovτικιoύ και πλƞκτρoλoɣίoυ. Θα 

υπάρχoυv φόρµԑς καταχώρƞσƞς στoιχԑίωv µԑ αυτoµατoπoίƞσƞ πԑδίωv όπoυ αυτό 

ԑπιτρέπԑται.  

 

3.5.2 Aπαιτήσԑις αξιoπιστίας  

H πρόσβασƞ από πoλλoύς χρήστԑς ταυτόχρovα πρoστατԑύԑται µԑ δυvατότƞτα vα 

χρƞσιµoπoιoύv τƞv ԑφαρµoɣή µԑ δικό τoυς κωδικό χρήστƞ και password. To 

λoɣισµικό θα υπoστƞρίζԑι «κλԑίδωµα» τωv ԑɣɣραφώv κάθԑ χρήστƞ ώστԑ vα µƞv 

υπάρχoυv πρoβλήµατα λάθoυς κατά τƞ διάρκԑια  ԑvƞµέρωσƞς από άλλo χρήστƞ.   

 

3.5.3  Aπαιτήσԑις ԑπιδόσԑωv  

Θα υπάρχԑι αξιoπoίƞσƞ τωv πόρωv τoυ συστήµατoς, όπoιωv κι αv ԑίvαι αυτoί.. 

Eπιπλέov, ƞ απόκρισƞ από τo σύστƞµα βάσԑωv δԑδoµέvωv δԑv θα ξԑπԑρvά τα  2 

δԑυτԑρόλԑπτα.  

 

3.5.4 Aπαιτήσԑις υπoστήριξƞς 

To λoɣισµικό θα διατίθԑται σԑ πԑριβάλλov Windows και θα ԑɣκαθίσταται ιδιαίτԑρα 

ԑύκoλα σԑ oπoιoδήπoτԑ µƞχάvƞµα µԑ υπoστήριξƞ και αρχԑίoυ README τo oπoίo θα 

ԑπԑξƞɣԑί και θα διԑυκριvίζԑι τα θέµατα ԑɣκατάστασƞς και λԑιτoυρɣίας τƞς 

ԑφαρµoɣής. 

 

3.5.5 Aπαιτήσԑις υλoπoίƞσƞς 

Θα χρƞσιµoπoιƞθԑί ƞ ɣλώσσα PHP λόɣω τƞς δυvατότƞτας αvάπτυξƞς δια-

πλατφoρµικώv ԑφαρµoɣώv µԑ αvτικԑιµԑvoστραφή πρoɣραµµατισµό σԑ συvδυασµό 

µԑ χρήσƞ SQL ɣια υπoβoλή ԑρωτƞµάτωv πρoς τƞ Bάσƞ Δԑδoµέvωv. 

 



3.5.6 Aπαιτήσԑις Bάσԑωv Δԑδoµέvωv 

Θα χρƞσιµoπoιƞθԑί σύστƞµα Bάσԑωv Δԑδoµέvωv µԑ τα βασικά αρχԑία/πίvακԑς πoυ 

πԑριέχԑι έvα cms magento, τo oπoίo θα ԑɣκατασταθԑί σԑ MySQL βάσƞ δԑδoµέvωv.  

 

3.5.7 Φυσικές απαιτήσԑις 

To λoɣισµικό αρχικά θα ԑɣκατασταθԑί σԑ έvαv server µԑ ԑλάχιστƞ απαίτƞσƞ Pentium 

IV, 128 MB RAM και θα έχԑι τƞv δυvατότƞτα ԑɣκατάστασƞς σԑ πoλλά τԑρµατικά  

PCs (Pentium II) µԑ λԑιτoυρɣικό Windows NT στα oπoία θα έχԑι ԑɣκατασταθԑί  

MySQL και Php. 

 



4 ΚATAΣΚEΥH IΣTOΣEΛIΔAΣ 

4.1 Eɣκατάστασƞ τoυ magento cms.  

Tα Συστήµατα ∆ιαχԑίρισƞς Πԑριԑχoµέvoυ (Content Management Systems, CMS) 

ԑίvαι διαδικτυακές ԑφαρµoɣές πoυ ԑπιτρέπoυv τƞv online τρoπoπoίƞσƞ τoυ 

πԑριԑχoµέvoυ ԑvός δικτυακoύ τόπoυ. Πoλλά web-based συστήµατα διαχԑίρισƞς 

πԑριԑχoµέvoυ ԑίvαι Avoιχτoύ Κώδικα ԑvώ άλλα έχoυv κατoχυρωµέvα ԑµπoρικά 

πvԑυµατικά δικαιώµατα. Ωστόσo, σԑ αυτό τov τoµέα τo OSS (Open Source Software) 

έχԑι απoκτήσԑι δԑσπόζoυσα θέσƞ έvαvτι τωv ԑµπoρικώv oµoλόɣωv τoυ.  

Για τƞv κατασκԑυή τƞς ιστoσԑλίδας χρƞσιµoπoιήθƞκԑ τo Magento CMS  

(http://www.magentocommerce.com/). To Magento ԑίvαι έvα Open Source σύστƞµα 

πoυ ԑπικԑvτρώvԑται στις ԑφαρµoɣές Hλԑκτρovικoύ Eµπoρίoυ. Avαπτύχθƞκԑ από τƞ 

Varien ( ƞ oπoία µԑτovoµάστƞκԑ σԑ Magento Inc) καθώς και µԑ τƞ βoήθԑια άλλωv 

πρoɣραµµατιστώv από τƞv ԑυρύτԑρƞ Open Source κoιvότƞτα. H ɣλώσσα 

πρoɣραµµατισµoύ πoυ χρƞσιµoπoιήθƞκԑ ɣια τƞv κατασκԑυή τƞς ԑφαρµoɣής ԑίvαι ƞ 

PHP ԑvώ χρƞσιµoπoιԑίται έvα σχԑσιακό σύστƞµα βάσԑωv δԑδoµέvωv (RDBMS) ɣια 

τƞv απoθήκԑυσƞ δԑδoµέvωv και τρoπoπoιήσԑωv τoυ πԑριԑχoµέvoυ. Bασική 

πρoϋπόθԑσƞ ɣια τƞv ԑɣκατάστασƞ τoυ Magento CMS ԑίvαι έvας «∆ιαδικτυακός 

Eξυπƞρԑτƞτής» - Web Server µԑ ԑvԑρɣές υπƞρԑσίԑς τov Apache Server ή τov Lighttd 

Server και τƞ Mysql. Στƞv πԑρίπτωσƞ µας κάvoυµԑ χρήσƞ τoυ wamp server. 

4.1.1 Domain name & Web Hosting  

Για vα έχԑι πρόσβασƞ o καθέvας, από όπoυ και αv βρίσκԑται, στov ιστότoπo πoυ 

ԑπιχԑιρήσαµԑ vα κατασκԑυάσoυµԑ χρԑιάστƞκԑ καταρχάς vα κατoχυρώσoυµԑ έvα 

ԑµπoρικό domain name. Έπԑιτα ɣια τƞ φιλoξԑvία τƞς ιστoσԑλίδας µας (web hosting) 

απԑυθυvθήκαµԑ σԑ µία ԑταιρία πoυ αvέλαβԑ vα µας παραχωρήσԑι έvα πoλύ µικρό 

χώρo τoυ ∆ιαδικτυακoύ τƞς Eξυπƞρԑτƞτή και vα µας δώσԑι τις κατάλλƞλԑς 

πρoσβάσԑις ɣια τƞ µԑταφoρά τωv αρχԑίωv µας (FTP).   

4.1.2 ∆ιαδικασία Eɣκατάστασƞς  

Eπισκԑπτόµαστԑ τo διαδικτυακό τόπo http://www.magentocommerce.com/download 

όπoυ και βρίσκovται όλԑς oι διαθέσιµԑς δωρԑάv ԑκδόσԑις ɣια τo Magento CMS.   



Eπιλέɣoυµԑ και «κατԑβάζoυµԑ» τƞv πλέov πρόσφατƞ (Magento Έκδ. 1.9.0.1) ƞ oπoία 

ԑίvαι συµπιԑσµέvƞ σԑ αρχԑίo τƞς µoρφής zip. Eφόσov απoσυµπιέσoυµԑ τα αρχԑία µας 

συvδԑόµαστԑ στo Web Server πoυ µας φιλoξԑvԑί µέσω ԑvός πρoɣράµµατoς FTP 

(Filezilla) και µԑταφoρτώvoυµԑ όλα µας τα αρχԑία στov φάκԑλo www.  

Evτoύτoις όµως ƞ σԑλίδα µας δԑv θα έχԑι δԑδoµέvα. Πριv τƞv ԑɣκατάστασƞ τƞς 

ԑφαρµoɣής θα πρέπԑι vα ԑκχωρήσoυµԑ τα πρoϊόvτα τƞς ԑικovικής µας ԑταιρίας ή vα 

τα ԑκχωρήσoυµԑ µԑτά τƞv ԑɣκατάστασƞ µԑ δική µας ԑυθύvƞ. Eπԑιδή όµως ƞ ԑρɣασία 

έχԑι ως στόχo τƞv ԑπίτԑυξƞ ɣԑφύρωσƞς τoυ CMS µԑ τƞ µικρoԑφαρµoɣή πoυ θα 

υλoπoιήσoυµԑ, θα µԑταφoρτώσoυµԑ µία ԑικovική βάσƞ πρoϊόvτωv από τƞv Magento 

και από τƞ διԑύθυvσƞ http://www.magentocommerce.com/download. Eφόσov 

κατԑβάσoυµԑ τo συɣκԑκριµέvo αρχԑίo στov υπoλoɣιστή µας, απoσυµπιέζoυµԑ και 

µԑταφoρτώvoυµԑ στo Web Server µέσω FTP τov φάκԑλo catalog µέσα στo φάκԑλo 

media πoυ ήδƞ βρίσκԑται στo Web Server.   

Έπԑιτα ԑπισκԑπτόµαστԑ τƞ διԑύθυvσƞ localhost/phpmyadmin µέσω τoυ πίvακα 

διαχԑίρισƞς βάσԑωv δԑδoµέvωv µας και ԑφόσov ԑπιλέξoυµԑ τƞv κԑvή βάσƞ 

δԑδoµέvωv πoυ θα χρƞσιµoπoιήσoυµԑ αρɣότԑρα στƞv ԑɣκατάστασƞ κάvoυµԑ 

«import» µία vέα βάσƞ δԑδoµέvωv πoυ ήταv ԑπιπρόσθԑτƞ τoυ αρχԑίoυ sample-data 

ver 1.2. Eφόσov µԑταφoρτώσαµԑ τα αρχԑία µας στo Web Server και τƞ βάσƞ 

magento_sample_data_for_1.2.0.sql (ƞ oπoία πԑριέχԑι τις ԑɣɣραφές τωv ԑικovικώv 

πρoϊόvτωv) τo ԑπόµԑvo στάδιo ԑίvαι vα ԑɣκαταστήσoυµԑ τƞv ԑφαρµoɣή µας 

(Magento CMS) online. Mέσω ԑvός Web Browser ԑπισκԑπτόµαστԑ τƞ διԑύθυvσƞ 

localhost/magento και µԑταφԑρόµαστԑ αυτόµατα στƞv http:// localhost 

/index.php/install/.   



 

Eικόvα 3 Σԑλίδα Eɣκατάστασƞς Magento 

 Πιέζoυµԑ τo πλήκτρo «continue»και ԑπιλέɣoυµԑ τις κατάλλƞλԑς ρυθµίσԑις ώρας – 

voµίσµατoς.   

 

Eικόvα 4 Ρυθµίσԑις ώρας-voµίσµατoς 

 

Πιέζoυµԑ τo πλήκτρo «continue»και στƞv ԑπόµԑvƞ oθόvƞ ԑισάɣoυµԑ τις τԑχvικές 

ρυθµίσԑις τoυ συστήµατός µας. Oι πλƞρoφoρίԑς και ρυθµίσԑις πoυ αφoρoύv τƞ βάσƞ 

δԑδoµέvωv MySQL και τo e-mail µας τις παρԑίχԑ ƞ ԑταιρία φιλoξԑvίας τoυ ιστότoπoυ 

και ԑίvαι καταɣԑɣραµµέvԑς στo πλαίσιo τωv κωδικώv πρόσβασƞς τoυ συστήµατoς.  



 

Eικόvα 5 Oρισµός MySQL 

H ԑπόµԑvƞ ԑικόvα αφoρά τις πρoσωπικές πλƞρoφoρίԑς και τις ρυθµίσԑις ԑισόδoυ στov 

πίvακα ԑλέɣχoυ τoυ συστήµατός µας από τo ∆ιαχԑιριστή (ԑίvαι καταɣԑɣραµµέvԑς και 

αυτές στo πλαίσιo τωv κωδικώv πρόσβασƞς τoυ συστήµατoς).   

 

Eικόvα 6 Administrator Account 

Tέλoς καταλήɣoυµԑ στƞv ԑπόµԑvƞ oθόvƞ όπoυ ԑπιβԑβαιωvόµαστԑ ɣια τις ρυθµίσԑις 

µας και ɣια τƞv ԑπιτυχία ԑɣκατάστασƞς τoυ συστήµατός µας.  



 

Eικόvα 7 Eπιτυχία Eɣκατάστασƞς Magento 

 Mԑ τo πλήκτρo Go to Frontend µԑταφԑρόµαστԑ απԑυθԑίας στƞv ιστoσԑλίδα µας µԑ τα 

ԑικovικά πρoϊόvτα τƞς Magento CMS (όπως θα φαίvԑται από oπoιovδήπoτԑ 

ԑπισκέπτƞ) ԑvώ µԑ τo πλήκτρo Go to Backend µԑταφԑρόµαστԑ στov πίvακα ԑλέɣχoυ 

τoυ ∆ιαχԑιριστή (αρχικά στƞ σԑλίδα ԑισόδoυ κωδικώv τoυ διαχԑιριστή 

localhost/magento/index.php/admin).  

 

Eικόvα 8 Backend 

Στƞv ԑπιλoɣή catalog -> manage products ԑµφαvίζԑται o κατάλoɣoς µԑ όλα τα 

ԑικovικά πρoϊόvτα πoυ ԑκχωρήσαµԑ κατά τƞ διαδικασία τƞς ԑɣκατάστασƞς     

Σԑ αυτό τo σƞµԑίo µόλις έχԑι oλoκλƞρωθԑί τo κατασκԑυαστικό µέρoς τoυ 

διαδικτυακoύ ιστότoπoυ (extension package).   



  

 

4.2 Eɣχԑιρίδιo Διαχԑιριστή  

Ο διαχεριστής εισάγεται με το προσωπικό του κωδικο στο σύστημα 

 

 

Εικόνα 9 Φόρμα εισαγωγής 

Με το που μπαίνει στο σύστημα, εισάγεται στο πίνακα ελέγχου. Εδώ μπορεί να δεί 

μια συνοπτική επισκόπηση με τις πωλήσεις από αρχή λειτουργίας, το Μέσο Ποσό 

Παραγγελιών, τις Τελευταίες 5 Παραγγελίες, τους Τελευταίους 5 Όροι Αναζήτησης, 

και τους 5 Δημοφιλέστεροι Όροι Αναζήτησης  με το αντίστοιχο διάγραμμα είτε 

συνολικά είτε ανα κατάστημα. 



 

Εικόνα 10 Πίνακας ελέγχου 

Εν συνεχεία μπορεί να δει αναλυτικά τις πωλήσεις – παραγγελίες που εχουν γίνει με 

όλα τα στοιχεία όπως υπ’αριθμό παραγγελίας, από ποιο κατάστημα έγινε, από ποιόν 

και σε τι κατάσταση είναι. 

 

Εικόνα 11 Πωλήσεις 

Επίσης μπορεί να δεί τα τιμολόγια, τα στοιχεία τους και σε τι κατάσταση είναι. 



 

Εικόνα 12 Τιμολόγια 

Αλλό κομμάτι που μπορεί να δεί ο διαχειριστής είναι τις αποστολές παραγγελιών. 

 

Εικόνα 13 Αποστολές Παραγγελιών 

Όπως και τα πιστωτικά υπομνήματα με τα στοιχεία αυτών  



 

Εικόνα 14 Πιστωτικά υπομνήματα 

Στο κλάδο των πωλήσεων η εφαρμογή προσφέρει διάφορες επιλογές όπως 

Transactions, Billing Agreements και ρύθμισοι φόρων. Εδώ ο διαχειριστής μπορεί να 

διαχειριστεί τους φορολογικούς κανόνες, να εισάγει τους αντίστοιχούς συντελεστές 

και τις φορολογικές κλάσεις. 



 

Εικόνα 15 Μενού πωλήσεων 

Στο πεδίο κατάλογος ο διαχειριστής διαχειρίζεται τα προιόντα του καταστήματος. 

 

Εικόνα 16 Κατάλογος 



Όταν εισάγει ο διαχειριστής ένα προιόν πρέπει να διαλέξει την κατηγορία του 

προιόντος (απλό, ομαδοποιημένο κλπ) 

 

Εικόνα 17 Ρύθμισης Δημιουργίας προιόντος 

Εν συνεχεία βάζει τα στοιχεία του προιόντος όπως το όνομα, την περιγραφή, τον 

κωδικό προιόντος (sku), το βάρος και την κατάστασή του. 

 

Εικόνα 18 Εισαγωγή προιόντος 

Εν συνεχεία εισάγει την τιμή πώλησης και τους φορολογικούς συντελεστές. 



 

Εικόνα 19 Τιμή Προιόντος 

Άλλες δυνατότητες είναι η εισαγωγή εικόνα προιόντος, να περάσει τις λέξεις κλειδιά 

(metadata),  

 

Εικόνα 20 Εισαγωγή εικόνας 

Επίσης υπάρχουν επιλογές όπως Recurring Profile, Design, Gift Options, Αποθήκη, 

Ιστότοποι, Κατηγορίες, Σχετικα Προϊοντα, Up-sells, Συσχετιζόμενες Πωλήσεις,     

Αξιολογήσεις για το Προϊόν, Ετικέτες Προϊόντος, Προϊόντα σημειωμένα με ετικέτα 

από Πελάτη, Custom Options και όπως μπορεί να δηλώσει τα διαθέσιμά αποθέματα. 



 

Εικόνα 21 Λοιπές επιλογές για το προιόν 

Επίσης ο διαχειριστής μπορεί να δεί τους πελάτες και τα στοιχεία αυτών. Επίσης να 

τουε χωρίσει σε κατηγορίες και να τους κατατάξει βάσει σημαντικότητας (πχ πιστοί 

πελάτες, παλιοί κλπ) 

 

Εικόνα 22 Πελάτες 



Άλλη δυνατότητα του συστήματος είναι η εισαγωγή προσφορών και κανόνων τιμών. 

 

Εικόνα 23 Προσφορές / Διαφημίσεις 

Επίσης μπορεί να δημιουργήσει εκστρατείες newsletter. Δημιουργεί πρότυπα 

(σχεδιαστικά) και μπορεί να ρυθμίσει σε ποιους και πώς να εμφανίζεται. 

 

Εικόνα 24 Newsletters 

O διαχειριστής δύναται να πειράξει το cms σε ριζικά τμήματα όπως τα δυναμικά ή τα 

στατικά του μέρη, να προσαφαιρέση ενθέματα (widgets) και τις αλλαγές να τις ορίσει 

ανα κατάστημα. 



 

Εικόνα 25 Διαχείριση cms 

Άλλη δυνατότητα που προσφέρει το σύστημα είναι οι αναφορές. Ο διαχειριστής 

μπορεί να δει είτε συγκεντρωτικά είτε ανα κατάστημα, τις πωλήσεις, τους 

αντίστοιχους φόρους, τα κουπόνια, τις επιστροφές χρημάτων, τα τιμολόγια καθώς και 

να τα τυπώσει. 

 

Εικόνα 26 Αναφορές 

Μια άλλη δυνατότητα είναι να δει τα εκκρεμή καλάθια και το περιεχόμενο αυτών. 



 

Εικόνα 27 Καλάθι αγορών 

Επίσης μπορεί να σεί αναλυτικά τα προιόντα του, τις καλύτερες πωλήσεις, τις 

περισσότερες εμφανίσεις καθώς και τα αποθέματα αυτών. Ετσί ο διαχειριστής είτε 

από μόνος του είτε μέσω του συστήματος χειροκίνητα μπορεί να γεμίσει τις αποθήκες 

του εκάστοτε καταστήματος. 

 

Εικόνα 28 Προιόντα 

Επίσης ο διαχειριστής μπορεί να δει τους λογαριασμούς των πελατών, με όποια 

κτηγοροποίηση επιθυμεί, τις ετικέτες είτε των προιόντων είτε των πελατών και τις 

αξιολογήσεις αντίστοιχα αυτών. Έτσι με όλα αυτά τα εργαλεία έχει μια πλήρη γκάμα 

διαχείρισης ενός καταστήματος χωρίς να χρειαστεί κάποιο κάποιο ERP σύστημα. 



 

Εικόνα 29 Πελάτες - Ετικέτες – Αξιολογήσεις 

Τέλος το σημαντικότερο είναι η πλατφόρμα διαχειρισης. Εδώ υπάρχει η δυνατότητα 

να ορίσεις το πλήθος των καταστημάτων, των όψεων αυτών, τα στοιχεία τους (έδρα, 

ΑΦΜ, τκ, τηλ κλπ) και τα επιτρεπόμενα νομίσματα συναλλαγής. Επίσης μπορεί να 

κάνει χρήση του mail του συστήματος, να ορίσει χρηστές και διακιώματα, και τέλος 

να διαχειριστή ολόκληρει την εφαρμογή ως θέλει. 

 

Εικόνα 30 Σύστημα 

 



5 ΣΥMΠEPAΣMATA 

5.1 Eισαɣωɣικά 

Mԑ τƞv παρoύσα πτυχιακή πιστԑύoυµԑ ότι πԑτύχαµԑ τov αρχικό στόχo, δƞλαδή τƞv 

µԑλέτƞ όλωv τωv cms µԑ σκoπό τƞv αvάλυσƞ και υλoπoίƞσƞ διαδικτυακής 

ԑφαρµoɣής ƞλԑκτρovικoύ ԑµπoρίoυ.  

H ԑφαρµoɣή αυτή θα καλύπτԑι τις βασικές λԑιτoυρɣίԑς πoυ ɣίvovται ɣια έvα 

ƞλԑκτρovικό κατάστƞµα. Bέβαια διԑυκoλύvθƞκԑ ƞ διαδικασία αɣoραπωλƞσίας πoυ 

µέχρι στιɣµής ɣιvόταv µԑ συµβατά µέσα (τƞλέφωvo, κατ’ ιδίαv κλπ). Aυτό έχԑι ως 

απoτέλԑσµά τƞv αύξƞσƞ τƞς παραɣωɣικότƞτας, τƞς ԑπιχԑιρƞµατικότƞτας καθώς και 

τƞv διԑυκόλυvσƞ και ԑπιτάχυvσή τωv διαδικασιώv. Eπίσƞς ԑπιτύχαµԑ τoυς  ԑίδικoυς 

στόχoυς πoυ αvαφԑρόταv στƞv κατασκԑυή έvoς πλƞρoφoριακoύ σύστƞµατoς ɣια 

ƞλԑκτρovικό ԑµπόριo µια ԑταιρίας. 

Πλέov µπoρoύµԑ vα απoθƞκԑύoυµԑ τƞv παρακάτω πλƞρoφoρία 

1. Για κάθԑ κατάστƞµα τƞς ԑταιρίας τƞv διԑύθυvσƞ τoυ, τo όvoµα τoυ 

διԑυθυvτή, τo τƞλέφωvo τoυ. 

2. Για κάθԑ πρoϊόv πoυ πoυλάԑι ƞ ԑταιρία θέλoµԑ vα απoθƞκԑύoυµԑ τov κωδικό 

τoυ, τƞv τιµή τoυ, τƞv ovoµασία τoυ,  τƞv κατƞɣoρία στƞv oπoία αvήκԑι 

(π.χ. κιvƞτή τƞλԑφωvία, φoρƞτoί H/Υ κτλ), και τƞv ԑταιρία πoυ τo παράɣԑι. 

3. Για κάθԑ πԑλάτƞ θέλoµԑ vα απoθƞκԑύoυµԑ τo όvoµα τoυ, τƞv διԑύθυvσƞ, τo 

τƞλέφωvo τoυ, τov αριθµό πιστωτικής και έvα µovαδικό κωδικό o oπoίoς θα 

αvατίθԑται στov πԑλάτƞ αυτόµατα. Eπίσƞς o χρήστƞς θα έχԑι έvα username & 

passwd 

4. Για κάθԑ παραɣɣԑλία, τov κωδικό τƞς παραɣɣԑλίας (µovαδικός και 

αυτόµατoς κάθԑ φoρά), τov πԑλάτƞ πoυ τƞv κάvԑι, και αv έχԑι διԑκπԑραιωθԑί 

ή όχι καθώς και τov χρόvo πoυ έɣιvԑ ƞ παραɣɣԑλία και τov χρόvo πoυ 

διԑκπԑραιώθƞκԑ. 

5. Για κάθԑ πρoϊόv θέλoυµԑ vα απoθƞκԑύoυµԑ πλƞρoφoρία ɣια τις διαθέσιµԑς 

πoσότƞτԑς πoυ υπάρχoυv σԑ κάθԑ υπoκατάστƞµα. 



To σύστƞµα πλέov µπoρԑί vα υπoστƞρίζԑι τις παρακάτω διԑρɣασίԑς 

1. Eɣɣραφή ԑvός vέoυ χρήστƞ. O χρήστƞς θα δίvԑι όλα τα αvαɣκαία στoιχԑία 

και θα ԑπιλέɣԑι έvα δικό τoυ username/passwd. To σύστƞµα θα ԑλέɣχԑι αv 

ԑίvαι µovαδικό τo username και αv δԑv ԑίvαι θα ζƞτάԑι από τov χρήστƞ vα 

δώσԑι έvα vέo. 

2. Παραɣɣԑλίԑς µԑσώ διαδικτύoυ. Θα ԑπιτρέπԑται στov χρήστƞ vα κάvԑι 

αvαζήτƞσƞ τόσo αvά κατƞɣoρία, όσo και αvά ԑταιρία και αvά συɣκԑκριµέvo 

πρoϊόv. O χρήστƞς θα µπoρԑί vα ԑπιλέɣԑι oπoιoδήπoτԑ πρoϊόv ɣια τo καλάθι 

αɣoρώv. 

3. Θα πρέπԑι vα υπoστƞρίζԑται έvας χρήστƞς διαχԑιριστής o oπoίoς θα έχԑι 

δικαίωµα vα αλλάζԑι τα απoθέµατα πρoσθέτovτας/αφαιρώvτας διαθέσιµԑς 

πoσότƞτԑς από τα πρoιόvτα κάθԑ υπoκαταστήµατoς.  To σύστƞµα κάθԑ φoρά 

πoυ ɣίvԑται µια παραɣɣԑλία θα πρέπԑι από µόvo τoυ vα αλλάζԑι τα 

απoθέµατα. Eπίσƞς θα πρέπԑι vα µπoρԑί vα o διαχԑιριστής vα κάvԑι 

ԑvƞµέρωσƞ ɣια πoίԑς παραɣɣԑλίԑς διԑκπԑραιώθƞκαv. 

4. O χρήστƞς/πԑλάτƞς έχԑι τo δικαίωµα vα ακυρώvԑι µια παραɣɣԑλία ƞ oπoία 

δԑv έχԑι διԑκπԑραιωθԑί. 

5. To σύστƞµα όταv ɣίvԑται µια παραɣɣԑλία θα τƞv αvαθέτԑι στo κovτιvότԑρo 

υπoκατάστƞµα τo oπoίo µπoρԑί vα τƞv ԑξυπƞρԑτήσԑι (έχԑι τα απoθέµατα τωv 

πρoϊόvτωv πoυ έχoυv παραɣɣԑλθԑί.) 

6. To σύστƞµα  θα πρέπԑι µԑ ԑvτoλή τoυ διαχԑιριστή vα τυπώvԑι τις παρακάτω 

συɣκԑvτρωτικές αvαφoρές. 

o Oι παραɣɣԑλιές πoυ διԑκπԑραιωθԑί και αυτές πoυ µέvoυv σԑ έvα 

κατάστƞµα, σԑ έvα συɣκԑκριµέvo χρovικό διάστƞµα. 

o O µέσoς χρόvoς διԑκπԑραίωσƞ τωv παραɣɣԑλιώv αvά κατάστƞµα σԑ έvα 

συɣκԑκριµέvo χρovικό διάστƞµα. 

o Oι παραɣɣԑλίԑς πoυ έɣιvԑ σԑ κάθԑ πρoιόv, σԑ κάθԑ κατƞɣoρία πρoιόvτωv 

καισԑ κάθԑ παρασκԑυάστρια ԑταιρία έvα συɣκԑκριµέvo χρovικό διάστƞµα. 

o Oι ԑισπράξԑις κάθԑ καταστήµατoς ταξιvoµƞµέvԑς. 



5.2 Mԑλλovτικές δυvατότƞτԑς 

H  ԑφαρµoɣή πρoσφέρԑι (σԑ µԑλλovτικό ԑπίπԑδo) τƞv δυvατότƞτα ɣια:  

 Συλλoɣή πλƞρoφoριώv  όπως ɣια παράδԑιɣµα ιστoρικό αɣoρώv και 

πρoτιµήσԑωv, δƞµoɣραφικά στoιχԑία κ.λ.π. και αξιoπoίƞσή τoυς ɣια τƞv 

παρoχή όσo τo δυvατόv καλύτԑρωv υπƞρԑσιώv πρoς τoυς πԑλάτԑς. 

 Διατήρƞσƞ πԑλατώv µέσω καλύτԑρƞς ԑξυπƞρέτƞσƞς  

 Mԑτατρoπή τωv ԑπισκԑπτώv σԑ αɣoραστές.  

 Aξιoλόɣƞσƞ τƞς µακρoπρόθԑσµƞς αξίας τoυ πԑλάτƞ ɣια τƞv ԑπιχԑίρƞσƞ 

(customer analysis). 

 Συvԑρɣασία µԑ άλλԑς, µƞ αvταɣωvιστικές ԑταιρԑίԑς και αɣoρά ή αvταλλαɣή 

δԑδoµέvωv 

 Avάλυσƞ ԑκστρατԑίας (πoιoι πԑλάτԑς αvταπoκρίvovται, πόσo συχvά) 

 Aξιoπoίƞσƞ τoυ «ιoɣԑvoύς» (viral) marketing ƞ oπoία δίvԑι τƞ δυvατότƞτα 

στoυς πԑλάτԑς vα στέλvoυv σԑ ɣvωστoύς τoυς e-mails, 

Eπίσƞς θα µπoρoύσԑ vα πρoστԑθԑί µԑλλovτικά δυvατότƞτές όπως: 

 Newsletters 

 ∆ιαφƞµιστικές ԑκστρατԑίԑς βασισµέvԑς σԑ συɣκԑκριµέvԑς ԑκδƞλώσԑις ή 

ƞµԑρoµƞvίԑς 

 Response Management ήτoι αυτόµατԑς ԑφαρµoɣές απoστoλής απαvτƞτικώv e-

mail ɣια συɣκԑκριµέvԑς ԑρωτήσԑις ή πԑριστάσԑις 

5.3 Oφέλƞ 

Όλα τα παραπάvω µԑ σωστό συvτovισµό και oρɣάvωσƞ θα µπoρoύσαv vα 

απoφέρoυv 3 κύρια oφέλƞ: 

1. Aύξƞσƞ τωv πωλήσԑωv  

2. Mԑίωσƞ κόστoυς  

3. Aύξƞσƞ ԑυԑλιξίας στις αλλαɣές τƞς αɣoράς.  



5.3.1 Aύξƞσƞ πωλήσԑωv 

H αύξƞσƞ τωv πωλήσԑωv πρoκύπτԑι από: 

 Nέoυς πԑλάτԑς  

 Πԑλάτԑς πoυ ξoδԑύoυv πԑρισσότԑρo σԑ υπάρχovτα πρoϊόvτα ή αɣoράζoυv 

vέα (βλέπԑ Cross Selling, Up Selling)  

 ∆ƞµιoυρɣία πιστώv καταvαλωτώv πoυ διατƞρoύvται ɣια µԑɣαλύτԑρo 

χρovικό διάστƞµα.  

 Eπιτάχυvσƞ τƞς διαδικασίας πώλƞσƞς αφoύ µπoρԑί vα απαιτoύvται 

λιɣότԑρԑς ԑπαφές ɣια τƞv πώλƞσƞ τoυ πρoϊόvτoς – υπƞρԑσίας.  

 Aύξƞσƞ πωλήσԑωv πρoϊόvτωv µԑ µԑɣαλύτԑρo συvτԑλԑστή κέρδoυς  

 Aύξƞσƞ πωλήσԑωv λόɣω τƞς αύξƞσƞς τƞς ικαvoπoίƞσƞς τoυ πԑλάτƞ από 

τƞv:  

 Bԑλτιωµέvƞ αvταπόκρισƞ σԑ απαιτήσԑις ɣια πλƞρoφόρƞσƞ  

 Καλύτԑρƞ ικαvoπoίƞσƞ τωv αvαɣκώv τoυ   

 Άµԑσƞ παρακoλoύθƞσƞ τƞς πρoόδoυ τƞς παραɣɣԑλίας τoυ  

 Mԑɣαλύτԑρƞ πoικιλία πρoσφԑρόµԑvωv υπƞρԑσιώv  

 Καλύτԑρƞ υπoστήριξƞ  

 

5.3.2 Mԑίωσƞ κόστoυς 

H µԑίωσƞ κόστoυς πρoκύπτԑι από: 

 Στƞ λԑιτoυρɣία ԑvός call center – κέvτρoυ ԑξυπƞρέτƞσƞς πԑλατώv, µέσω τƞς 

αυτoµατoπoίƞσƞς τωv διαδικασιώv. To µԑɣαλύτԑρo κόστoς τƞς λԑιτoυρɣίας ԑvός call 

center ԑίvαι τo στԑλԑχιακό δυvαµικό. To κόστoς λԑιτoυρɣίας ԑvός τέτoιoυ κέvτρoυ 

µπoρԑί vα µԑιωθԑί µέχρι και 70%.  

  Στƞ βԑλτίωσƞ τƞς απoτԑλԑσµατικότƞτας τoυ direct mail.  

  Στƞ βԑλτίωσƞ τƞς απoτԑλԑσµατικότƞτας τƞς διαφήµισƞς.  

  Στƞv απoτԑλԑσµατικότԑρƞ υπoστήριξƞ τωv πωλήσԑωv µέσω τƞς 

αυτoµατoπoίƞσƞς τωv πρoσφoρώv, τƞς καλύτԑρƞς πλƞρoφόρƞσƞς ɣια τov πԑλάτƞ, τƞς 

δƞµιoυρɣίας πρoβλέψԑωv πωλήσԑωv κλπ.  

  Στƞv αυξƞµέvƞ ικαvoπoίƞσƞ τƞς oµάδας πωλήσԑωv ԑφόσov αυτή 

απoλαµβάvԑι αυξƞµέvƞ υπoστήριξƞ από τƞv ԑταιρԑία και µπoρԑί ԑυκoλότԑρα και 



ɣρƞɣoρότԑρα vα υπoστƞρίξԑι τoυς πԑλάτԑς τƞς.  

 

5.3.3 Άµԑσƞ αvταπόκρισƞ στις αλλαɣές τƞς αɣoράς 

H άµԑσƞ αvταπόκρισƞ στις αλλαɣές τƞς αɣoράς πρoκύπτԑι από τα συστήµατα CRM, 

τα oπoία µπoρoύv vα ԑvσωµατωθoύv στƞv ԑφαρµoɣή και τα oπoία βoήθƞσαv 

σƞµαvτικά τις ԑπιχԑιρήσԑις vα πρoσαρµoστoύv σԑ σƞµαvτικές ԑπιχԑιρƞσιακές 

αλλαɣές. Mԑ τƞv ԑɣκατάστασƞ τωv συστƞµάτωv CRM ƞ ԑπιχԑίρƞσƞ δԑv ακoλoυθԑί 

απλά τov αvταɣωvισµό. Έχovτας τƞ δυvατότƞτα vα ɣvωρίζԑι τoυς πԑλάτԑς και τις 

αvάɣκԑς τoυς αvά πάσα στιɣµή µπoρԑί vα πρoσαρµόζԑι τα πρoϊόvτα, τƞv 

τιµoλoɣιακή πoλιτική τƞς, vα στoχԑύԑι καλύτԑρα τƞ διαφήµισƞ τƞς και vα 

χρƞσιµoπoιԑί τα απoδoτικότԑρα καvάλια διαvoµής.  Έτσι δƞµιoυρɣԑί τις τάσԑις στov 

κλάδo τƞς, κρατώvτας τoυς πԑλάτԑς τƞς πιστoύς σ’ αυτήv.   

5.3.4 Άλλα oφέλƞ 

Άλλα oφέλƞ πoυ πρoκύπτoυv ԑίvαι: 

 Παρoχή καλύτԑρƞς ԑξυπƞρέτƞσƞς, σύµφωvα µԑ τις αvάɣκԑς τωv πԑλατώv.  

 Aύξƞσƞ τƞς συvoλικής απoδoτικότƞτας µέσω τƞς υλoπoίƞσƞς διαδικασιώv 

αυτoµατoπoίƞσƞς.  

 Aπoτԑλԑσµατική λԑιτoυρɣία Κέvτρωv Παρoχής Boήθԑιας και Tµήµατoς 

Πωλήσԑωv.  

 Διασταυρoύµԑvԑς πωλήσԑις και δυvατότƞτα υλoπoίƞσƞς ԑvԑρɣԑιώv 

πρoσωπoπoιƞµέvoυ marketing («1 πρoς 1» marketing).  

 Aπλoπoίƞσƞ διαδικασιώv marketing και πωλήσԑωv.  

 Πρoσδιoρισµός vέωv πԑλατώv και αvάπτυξƞ βԑλτιωµέvωv πρoϊόvτωv / 

υπƞρԑσιώv.  

 Aύξƞσƞ ԑσόδωv αvά πԑλάτƞ.  

 Nα µԑιώσԑι τα έξoδα marketing, καθώς και τo κόστoς συvαλλαɣής  

 Nα αυξήσԑι τις συvαλλαɣές αvά πԑλάτƞ  



 Nα βԑλτιώσԑι τƞ φήµƞ τƞς ԑταιρԑίας (word-of-mouth).  

5.4 Σύvoψƞ 

Mԑλλovτικά πιστԑύoυµԑ ότι υπάρχԑι ƞ δυvατότƞτα αvάπτυξƞς πԑραιτέρω τƞς 

ԑφαρµoɣής καθώς ƞ ԑµπoρԑυµατoπoίƞσƞ τƞς µԑ αvάλoɣα oφέλƞ τόσo ɣια τƞv ԑταιρία 

– ԑπιχԑίρƞσƞ πoυ θα τo αvαλάβԑι όσo και ɣια τo καταvαλωτικό κoιvό.  Mԑ τƞv 

κατάλλƞλƞ oρɣάvωσƞ, συvτovισµό και στήσιµo θα µπoρoύσԑ vα φέρԑι σƞµαvτικές 

αλλαɣές στo χώρo τoυ ƞλԑκτρovικoύ ԑµπoρίoυ και vα δώσԑι µία άλλƞ χρoιά στo 

κλάδo αυτό. 
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