
 

 

 

 
ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ & ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ  ΔΡΓΑΗΑ 
 

 

 

 

 

"Ο  Φεθηαθόο Μεηαζρεκαηηζκόο θαη ε Eπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή: Μειέηε ηνπ 

Κιάδνπ ηεο Βηνκεραλίαο Σξoθίκσλ θαη Πνηώλ" 

 

 

 

 

 

Ιθηγέλεηα N. ηέθνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: 

 

Κσλζηαληίλα Κσζηνπνύινπ, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα ΓΠΑ  

 

 

 

Αζήλα, 2020 



 

 

 

 
ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ 

ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ & ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ  

 

 

 

 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 
 

 

 

 

"Ο  Φεθηαθόο Μεηαζρεκαηηζκόο θαη ε Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή: Μειέηε ηνπ 

Κιάδνπ ηεο Βηνκεραλίαο Σξoθίκσλ θαη Πνηώλ" 

 

 

 

"Digital Transformation and Βusiness Strategy: Study of Food and Beverage 

Industry" 

 

 

 

 

Ιθηγέλεηα N. ηέθνπ 

 

 

 

 

 

 
 

ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ: 

 

Κ. Κσζηνπνύινπ, Αλαπι. Καζεγήηξηα ΓΠΑ (επηβιέπνπζα) 

Π. Αξηίθεο, Καζεγεηήο Παλ. Πεηξαηά 

Γ. Κνηζεξίδεο, Αλαπι. Καζεγεηήο ΓΠΑ 

 

 

 

 



1 

 

Ο  Φεθηαθόο Μεηαζρεκαηηζκόο θαη ε Δπηρεηξεζηαθή  ηξαηεγηθή: Μειέηε ηνπ Κιάδνπ ηεο Βηνκεραλίαο Σξνθίκσλ 

θαη Πνηώλ 

Σκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο  

Σκήκα Δπηζηήκεο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο  ηνπ Αλζξψπνπ 

 

Πεξίιεςε 

 

 ηε ζχγρξνλε επνρή, γηα ηελ νηθνδφκεζε κηαο επηηπρεκέλεο επηρείξεζεο γίλεηαη φιν θαη πην 

ζεκαληηθή ε ςεθηαθή ηερλνινγία. Ζ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ έρεη αιιάμεη 

δηακνξθψλνληαο κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα, απηή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Απηφ έρεη επηθέξεη σο 

απνηέιεζκα, νη εηαηξείεο λα πξέπεη λα εμειηρζνχλ ηερλνινγηθά θαη λα εθαξκφζνπλ πξσηνπνξηαθέο 

ςεθηαθέο κεζφδνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ λα επηηχρνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ αθνζίσζε 

ησλ πειαηψλ. Ζ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ηεο επηρείξεζεο θαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. Χζηφζν δελ αξθεί απιψο νη επηρεηξήζεηο λα 

πηνζεηήζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο, είλαη αλαγθαίν λα πξνζαξκφζνπλ θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο 

ζηξαηεγηθή. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε 

ζηξαηεγηθή πξφθιεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζήκεξα.  

 Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδεη ηε ζέζε ηνπ Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ ζηνλ 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν δίλνληαο 

έκθαζε ζηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο γηα ηε κειινληηθή αλάπηπμή ηνπο θαη 

ηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Αθφκε ε έξεπλα απηή εμεηάδεη ηε ζεκαζία ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ γηα ηνλ θιάδν ηεο βηνκεραλίαο ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

ππνθιάδνπ ηεο βηνκεραλίαο επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο θξέαηνο, ηηο ζεκαληηθέο ςεθηαθέο ηάζεηο θαη 

ηα ςεθηαθά επηηεχγκαηα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ θιάδν απηφ. 

 Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ πνηνηηθή θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ζε βάζνο κε ηε ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, 

θαηέδεημαλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ δελ έρεη αληηιεθζεί επαξθψο ηε ζεκαζία ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ελψ γλσξίδεη ζε γεληθέο γξακκέο πνηεο ςεθηαθέο πξσηνβνπιίεο θαη επελδχζεηο ζα 

πξέπεη λα επηδηψμεη, αιιά ρσξίο απηέο λα είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλεο θαη ηεθκεξησκέλεο ζην πιαίζην 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαη θαηαγεγξακκέλνπ πιάλνπ ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο.  

 

Δπηζηεκνληθή Πεξηνρή: Βηνκεραλία Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 

Λέμεηο θιεηδηά: Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο, Φεθηνπνίεζε, Φεθηαθή ηξαηεγηθή, Βηνκεραλία 

Σξνθίκσλ, Βηνκεραλία Πνηψλ, Νέεο Σερλνινγίεο 
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Digital Transformation and Βusiness Strategy: Study of Food and Beverage Industry 

Department of Agricultural Economics and Rural Development 

Department of Food Science and Human Nutrition  

 

Abstract 

 Ηn today's digital world, digital technology is increasingly important in building a successful 

business. Customer shopping behavior have changed and this has resulted in a new era of e-

Commerce. Consequently, businesses need to be digital innovative, in order to achieve customer 

satisfaction and customer loyalty. Implementing digital technologies in business operations can lead 

to consumer satisfaction, an increase in their market share or to have bigger growth rate than other 

companies in the industry. However, companies have to go beyond simply integrating new 

technologies; they should adapt their core business strategies to a framework supportive to new 

business mandates. It can be said, that digital transformation is the biggest strategic goal for a 

company. 

 This thesis, explores the role of Digital Transformation in the strategic planning of enterprises 

as a continuous development strategy, both in Greece and in a European perspective, with a focus on 

the most important innovative digital technologies which strengthen enterprise development and 

strengthen the digital skills of an enterprise’s personnel. Moreover, this study presents the importance 

of digital transformation for the food and beverage industry and especially for  the meat processing 

indystry and the main digital trends and  achievements for this sector. 

 The study has been carried out with the use of a qualitative research technique, the in dept-

interviews with the use of a structured questionnaire. Results indicated that the majority of the 

industries have not yet realized the importance of digital transformation, even if they are aware of the 

investments they should do in order to incorporate digital technologies they don't have a structured 

digital strategy plan.  

 

 

Scientific Area: Food and Beverage Industry 

Keywords: Digital Transformation, Digitization, Digital Business Strategy, Food Industry, Beverage 

Indystry, New Technologies 
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Κεθάιαην 1. Δηζαγσγή 
  

 ήκεξα ν θφζκνο καο βηψλεη κία ηερλνινγηθή πξφνδν πνπ απνηειεί νξφζεκν θαη έρεη 

επηθξαηήζεη λα απνθαιείηαη σο «4ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε». Ζ «4ε Βηνκεραληθή 

Δπαλάζηαζε» πεγάδεη θπξίσο απφ ηελ ηιηγγηψδε αλάπηπμε ηνπ ηερλνινγηθνχ ηνκέα ε νπνία 

δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν, φζν θαη ζην 

δηεζλέο πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο αιιάδνπλ ηηο δσέο 

ησλ αλζξψπσλ: απφ ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη πνπ θνηλσληθνπνηνχληαη κέρξη ηνλ ηξφπν 

πνπ επηθνηλσλνχλ θαη πνπ εθπαηδεχνληαη (Deloitte, 2017). Σα ηειεπηαία ρξφληα ζην 

πξνζθήλην ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ θαη ηδηαίηεξα ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο έρεη μεθηλήζεη λα 

γίλεηαη ιφγνο γηα βηνκεραληθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ ηαπηίδνληαη κε ηηο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο θαη ηηο θαηλνηνκίεο θαη δχλαληαη λα αιιάμνπλ ηνπο θαζηεξσκέλνπο ηξφπνπο  

ιεηηνπξγίαο  ησλ  επηρεηξήζεσλ ζε ζρεδφλ θάζε θιάδν ηεο αγνξάο (industry disruption), είηε 

εμειίζζνληαο θαη κεηαζρεκαηίδνληαο ηα  παξερφκελα  πξντφληα θαη ππεξεζίεο  ζε ζρεδφλ 

πιήξσο  ςεθηαθή  κνξθή  είηε αιιάδνληαο ηνλ  ηξφπν  κε  ηνλ  νπνίν  νη  θαηαλαισηέο 

αιιειεπηδξνχλ ηφζν  κεηαμχ  ηνπο φζν  θαη  κε  ηηο  επηρεηξήζεηο.  (Lucas et al., 2013).  

 Γίλεηαη ινηπφλ εχθνια αληηιεπηφ φηη νη λέεο απηέο ηερλνινγίεο αιιάδνπλ ηα πάληα 

γχξσ καο, λέεο ζέζεηο εξγαζίαο αξρίδνπλ λα δεκηνπξγνχληαη γηα φζνπο απνθηνχλ ςεθηαθέο 

δεμηφηεηεο, νη άλζξσπνη απφ ηψξα θαη ζην εμήο ζα πξέπεη λα ζπλ-ιεηηνπξγνχλ κε κεραλέο, 

ζπζθεπέο θαη αηζζεηήξεο γηα ηελ παξαγσγή έξγνπ, ζηε βηνκεραλία, ζηελ πγεία, ζην εκπφξην, 

ζηηο ππεξεζίεο. Αλακελφκελν είλαη ινηπφλ φηη θαη νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπλ  ηηο  αιιαγέο απηέο θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζην λέν πεξηβάιινλ πξνθεηκέλνπ 

λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο θαη λα απνθχγνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο  "εμαθάληζεο".                

Ζ εηζαγσγή ησλ λέσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο 

απαληάηαη ζηελ βηβιηνγξαθία κε ηνλ φξν «ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο / Digital 

Transformation» (Westerman et al., 2011; Fitzgerald et al.,2013). 

 Αλαγλσξίδνληαο ηελ 4ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε θαη ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ  

σο κηα πξφθιεζε, φιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο αλαδεηνχλ θαηλνηφκνπο ηξφπνπο θαη 

ηερληθέο ψζηε λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο κε 

ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο, ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο 

θαη ηε δεκηνπξγία πνηνηηθφηεξσλ πξντφλησλ ελψ ηαπηφρξνλα κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπο 

θφζηνπο. Τηνζεηψληαο θαη ελζσκαηψλνληαο ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο νη εηαηξίεο θαη νη 
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βηνκεραλίεο εθηηκνχλ φηη ζα θαηαθέξνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο παξαπάλσ πξνθιήζεηο θαη 

λα δηεθδηθήζνπλ κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο. Παξάιιεια, ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ 

βηνκεραληθψλ θαη εηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ ζεσξείηαη πξφθιεζε δηφηη απαηηεί αιιαγή ηεο 

εηαηξηθήο θνπιηνχξαο θαη  ζηξαηεγηθήο, ελψ αλαγθαίεο είλαη νη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο θαη ην 

ζεκαληηθφ θφζηνο επέλδπζεο. 

 H ειιεληθή βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ απνηειεί ζηαζεξά έλαλ απφ ηνπο πην 

ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαζψο επίζεο θαη 

κηα απφ ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο εγρψξηαο κεηαπνίεζεο. Ο ξφινο ηεο είλαη ζεκειηψδεο γηα 

ηελ γεληθφηεξε ειιεληθή νηθνλνκία θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία ηεο 

ρψξαο καο, κε απνηέιεζκα φιεο νη εμειίμεηο γχξσ απφ απηήλ λα επεξεάδνπλ ην ζχλνιν ηεο 

ειιεληθήο παξαγσγήο ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. Ο θιάδνο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ δπλακηθφηεηα, εμσζηξέθεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα κε πνιχ 

ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Oη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, 

δηακνξθψλνπλ λέεο ζπλζήθεο ζε επίπεδν παξαγσγήο, δηάζεζεο, εκπνξίαο θαη αληαγσληζκνχ. 

Οη λέεο ηερλνινγίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαηλνηφκεο πξαθηηθέο, ηα βειηησκέλα θαη 

θαηλνηφκα πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα δηαδηθαζηψλ έξεπλαο 

θαη αλάπηπμεο, νδεγνχλ θαζνξηζηηθά ηηο εμειίμεηο ζε φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο θαη δηάζεζεο 

ζηνλ ρψξν ησλ ηξνθίκσλ. 

 Ζ ζπλερήο επηκφξθσζε θαη ε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ψζηε λα είλαη ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί άκεζα, έγθαηξα θαη 

απνηειεζκαηηθά ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ. Οη επηρεηξήζεηο 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν ζα πξέπεη κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη 

ηεο θαηλνηνκίαο, λα ζρεδηάδνπλ θαη παξάγνπλ θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαζψο θαη 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο 

εθνδηαζηηθήο ηνπο αιπζίδαο. Γηα λα ελζσκαηψζνπλ θαη λα επσθειεζνχλ απφ ηηο ζρεηηθέο 

λέεο ηερλνινγίεο πνπ απνηεινχλ πξναπαηηνχκελν γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

ζσζηφο ζρεδηαζκφο ησλ ςεθηαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη λα εγθξίλνληαη νη ζρεηηθνί 

πξνυπνινγηζκνί. 
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 Ζ ζεκαληηθή εμέιημε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο αιιά θαη ε ζπκβνιή ηνπ θιάδνπ ησλ 

ηξνθίκσλ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο απνηειεί έλαπζκα γηα ηελ κειέηε ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ.  Ζ έλλνηα ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 

δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε ςεθηαθέο ηερλνινγηθέο επελδχζεηο αιιά εζηηάδεη θαη ζηελ 

αλαδηακφξθσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα θαη ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ. Οη ηνκείο πνπ ζηνπο νπνίνπο ζα επηδξάζεη πεξηζζφηεξν είλαη ε 

εκπεηξία ηνπ πειάηε (customer experience), νη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια (Westerman et al., 2011). 

 

1.1 Δξεπλεηηθό Πιαίζην  

  

 Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη ήδε μεθηλήζεη, απφ ην 2017 ε 

έξεπλα ηεο Accenture, αλαθέξεη φηη πεξίπνπ ην 1/3 ησλ εηαηξεηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν είρε ήδε 

μεθηλήζεη ηε κεηάβαζε ζε έλα πςειφ επίπεδν ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, πνπ ζα ζπκβάιεη 

ζε πην επέιηθηεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαδηθαζίεο. Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο πνπ έρεη 

θέξεη ε 4ε Βηνκεραληθή επαλάζηαζε, φπσο ξνκπφη εηδηθνχ ζθνπνχ, ην Γηαδίθηπν ησλ 

πξαγκάησλ (ΗνΣ), ε επαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα θαη ηα Γεδνκέλα Μεγάιεο Κιίκαθαο         

(Big Data) θαζψο θαη άιιεο ηερλνινγίεο θαη ε πηνζέηεζε απηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

ηξνθίκσλ, πξφθεηηαη λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη λα θαιχςεη ηελ αλάγθε πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο γηα κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπο θφζηνπο, ηελ 

αχμεζε ηεο απφδνζήο ηνπο θαη ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.  

 Πξνθεηκέλνπ νη εηαηξείεο λα νδεγεζνχλ πξνο ηελ θαηλνηνκία θαη κέζα απφ απηήλ λα 

αλαπηπρζνχλ θαη λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα είλαη απαξαίηεην ε πηνζέηεζε 

ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο 

ζε ςεθηαθέο, λα γίλεηαη εθφζνλ ππάξρεη ε θαηάιιειε ςεθηαθή θνπιηνχξα θαη έρνληαο 

εμαξρήο νξίζεη κία ζπγθεθξηκέλε ςεθηαθή ζηξαηεγηθή, ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη ηελ 

δηάζεζε θεθαιαίνπ (επελδχζεηο θπξίσο ζε εμνπιηζκφ θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα). Ζ 

ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο ησλ ηξνθίκσλ ζα ηελ θάλεη 

ηαρχηεξε, πην επέιηθηε, αθξηβή θαη απνηειεζκαηηθή. Ζ ελζσκάησζε απηή κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ή δηαδηθαζίεο ηεο βηνκεραλίαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ 
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κεηαπνίεζε, ηελ ζπζθεπαζία, ηελ εθνδηαζηηθή ηεο αιπζίδα, ή θάπνηα άιιε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο.  

 Ο δξφκνο πξνο ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εηαηξηψλ, απαηηεί δηάζεζε 

ηθαλνπνηεηηθνχ θεθαιαίνπ γηα ηελ επέλδπζε θαη απφθηεζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ, 

ςεθηαθέο δεμηφηεηεο απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη χπαξμε ςεθηαθήο θνπιηνχξαο θαη 

ςεθηαθήο σξηκφηεηαο έηζη ψζηε ε κεηάβαζε απηή λα γίλεη κε νκαιφ θαη νξζφ ηξφπν. 

Δπηπιένλ, ε εχξεζε θαη ε πηνζέηεζε ηεο θαηάιιειεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο (ξνκπφη, drones, 

Big Data, IoT) πνπ ζα ελζσκαησζεί θαη ζα βειηηψζεη ηελ εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηα ή 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηα αξκφδηα ζηειέρε ηα νπνία πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο έηζη ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε ςεθηνπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ. Ζ ζεκαληηθή εμέιημε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο αιιά θαη ε ζπκβνιή ηνπ 

θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, θαζψο επίζεο θαη ε πεξηνξηζκέλε χπαξμε 

ζρεηηθψλ κειεηψλ ζηελ Διιάδα πνπ λα απνηππψλεη ηελ σξηκφηεηα ησλ εηαηξηψλ απέλαληη 

ζηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο απνηέιεζε έλαπζκα γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ. 

 

1.2 Αληηθείκελν ηεο έξεπλαο  

 

 Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη ε κειέηε θαη θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο θαη ησλ κειινληηθψλ ηάζεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ  ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο πνπ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα εμεηάδεηαη ην θαηά πφζν νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηεο 

παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο θξέαηνο έρνπλ εληάμεη ηε ςεθηαθή ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηνπο ζηξαηεγηθή, ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο ηάζεηο, πφζν ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

λέεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη πνην είλαη ην επίπεδν ηεο ςεθηαθήο ηνπο σξηκφηεηαο.   

Δπίζεο, εξεπλάηαη θαη ε επίδξαζε ηεο παλδεκίαο COVID-19 ζηνλ ςεθηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηεο βηνκεραλίαο θξέαηνο. Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο 

είλαη:  

 Καηαγξαθή ηνπ επηπέδνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

θιάδνπ ηεο βηνκεραλίαο θξέαηνο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζρεδηάδνπλ γηα λα 

ελζσκαηψζνπλ θαη λα επσθειεζνχλ απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 
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 Απνηχπσζε βαζηθψλ ελλνηψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηερλνινγηψλ ηεο 4εο 

Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο 

 Γηαζχλδεζε ησλ λέσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ κε δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηε 

βηνκεραλία ησλ ηξνθίκσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνλ θιάδν παξαγσγήο, 

επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο θξέαηνο 

 Καηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη εηαηξείεο ηεο βηνκεραλίαο θξέαηνο θαηά ηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο 

  

1.3 Γηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

  

 Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε: Μειεηήζεθε δηεζλήο βηβιηνγξαθία γηα ηελ απνηχπσζε 

ησλ ελλνηψλ ηεο 4εο Βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, ηνπ 

έμππλνπ εξγνζηαζίνπ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Αλαιχζεθαλ κειέηεο γηα ηηο 

επηδφζεηο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζε Δπξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν (European 

Commission, 2018). 

 Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο 

πεξηιακβάλεη δεπηεξνγελή έξεπλα γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ 

ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζε επξσπατθφ θαη ζε εζληθφ επίπεδν. Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ 

απνηχπσζε ηεο επηξξνήο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζηνλ θιάδν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ην θξέαο ζε εζληθφ επίπεδν, ρξεζηκνπνηήζεθε πξσηνγελήο πνηνηηθή έξεπλα. 

  

1.4 Γνκή εξγαζίαο 

  

 Σν θεθάιαην 1 απνηειεί ηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Παξνπζηάδεηαη ην 

ζέκα ζην νπνίν εζηηάδεη ε έξεπλα, ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ. 

Αλαιχνληαη ν ζθνπφο, νη ζηφρνη θαη ε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί ζηελ παξνχζα 

εξγαζία. ην θεθάιαην 2 θαη 3 απνηππψλεηαη ε έλλνηα ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαη 

ηεο 4
εο 

Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο πεξηγξάθνληαο ηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο πνπ θέξεη καδί 

ηεο. Καηαγξάθνληαη, ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ζε επξσπατθφ θαη 

εζληθφ επίπεδν θαη ζηε ζπλέρεηα, απνηππψλεηαη ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο θαη ν ηξφπνο 
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πνπ επεξεάδεη ηηο εηαηξίεο ησλ ηξνθίκσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην  θεθάιαην 3 εθηφο ηνπ ππφ 

κειέηε θιάδνπ γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ άιισλ θιάδσλ. ην 

θεθάιαην 4 παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο ελψ ζην θεθάιαην 5 αλαιχνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα απνηέιεζκα ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σέινο ζην 

θεθάιαην 6 απνηππψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κέζσ ηεο έξεπλαο θαη ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ θίλεηξν γηα κειινληηθέο έξεπλεο. 

 

Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε - Θεσξεηηθό Μέξνο 

Κεθάιαην 2 - Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο 

2.1 Δηζαγσγή 

  

 ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην πεξηιακβάλεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

αλαθνξηθά κε ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ. Αξρηθά 

δίλεηαη ν νξηζκφο ηεο 4
εο

 Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο πνπ εηζήγαγε ηελ αλάγθε γηα 

ςεθηνπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ησλ εηαηξεηψλ θαη 

νξγαληζκψλ ελψ παξάιιεια αλαιχεηαη θαη ε έλλνηα ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. ηελ 

ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε αλαθνξηθά κε ην επίπεδν ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ζε επηρεηξήζεηο ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν, αιιά θαη νη ηάζεηο θαη 

νη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ πξνρσξνχλ ζηελ πηνζέηεζε κηαο 

ζηξαηεγηθήο ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ 

θαη πνηψλ θαη ζηα νθέιε πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη κηα επηρείξεζε ηνπ παξαπάλσ θιάδνπ 

εάλ κεηαζρεκαηίζεη κε επηηπρία ηηο δξαζηεξηφηεξεο ηεο ζε ςεθηαθέο. 

 

2.2 4
ε
 Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε  

 

Μέρξη ζήκεξα, γλσξίδακε ηελ χπαξμε ηξηψλ Βηνκεραληθψλ Δπαλαζηάζεσλ, ηελ 1ε 

Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε πνπ άξρηζε ζην ηέινο ηνπ 18νπ αηψλα θαη αθνξνχζε ηελ 

εθβηνκεράληζε ηεο παξαγσγήο, ηελ 2ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε, πνπ μεθίλεζε ζην ηέινο 
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ηνπ 19νπ αηψλα κε ηε καδηθή παξαγσγή θαη ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξηζκνχ ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία θαη θαηαλάισζε θαη ηελ 3ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε, πνπ άξρηζε ην 1970 κε ηε 

ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο. ήκεξα ε 

αλζξσπφηεηα βξίζθεηαη κπξνζηά ζε κηα λέα Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε ηελ 4ε πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επηζηήκε ησλ Γεδνκέλσλ (Data Science), ηελ Σερλεηή Ννεκνζχλε 

(Artificial Intelligence) θαη άιιεο ηερλνινγίεο πνπ αλ ζπλδπαζηνχλ δεκηνπξγνχλ πξνθιήζεηο 

θαη επθαηξίεο. 

 χκθσλα κε ηνπο Maslaric et al., 2016, ν φξνο  4ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Γεξκαληθή θπβέξλεζε θαη πεξηγξάθεη ηελ νξγάλσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο βαζηζκέλε ζηελ ηερλνινγία θαη ηηο ζπζθεπέο πνπ επηθνηλσλνχλ 

απηφλνκα κεηαμχ ηνπο ζε φινο ην κήθνο ηεο αιπζίδαο αμίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο Fonseca ην 

2018 φξηζε ηελ 4ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε σο ηε πξνεγκέλε ςεθηνπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο κε ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

ησλ έμππλσλ ζπζηεκάησλ. Απνηειεί ηε λέα ςεθηαθή ηερλνινγία, πνπ πεξηιακβάλεη κία 

ζεηξά απφ λέεο ηερλνινγίεο κε ζηφρν ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ. 

ηελ παξαθάησ εηθφλα (1) αληηθαηνπηξίδεηαη ε κεηάβαζε απφ ηελ θπζηθή ηερλνινγία ζηελ 

ςεθηαθή κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. ηε βηβιηνγξαθία πιένλ κπνξεί θαλείο λα βξεη θαη 

άιινπο φξνπο πνπ  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε λέα απηή ηάζε ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο φπσο 

είλαη γηα παξάδεηγκα ην έμππλν εξγνζηάζην ή ε έμππλε βηνκεραλία (Smart factories), ην 

Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ (Internet of Things), ηα εξγνζηάζηα ηνπ κέιινληνο ( Factories of 

the Future) θαη ην Industrial Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 Σ 

  

  

Δηθόλα 1. Η κεηάβαζε ζηελ ςεθηαθή ηερλνινγία  

 

Πηγθ:Schumacher et al.,2016 



14 

 

 

 Σν 2008 νη Lucke, Constantinescu θαη Westkämper έδσζαλ έλαλ πην αλαιπηηθφ 

νξηζκφ γηα ηελ 4ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ζηε βηνκεραλία 

ραξαθηεξίδνληαο ην κνληέιν ηνπ «έμππλνπ εξγνζηαζίνπ» ή ηεο «έμππλεο βηνκεραλίαο»  σο 

έλα ζχγρξνλν πεξηβάιινλ φπνπ ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζα παξαθνινπζείηαη απφ ςεθηαθά 

ζπζηήκαηα ηα νπνία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζα πξνβιέπνπλ θαη ζα παίξλνπλ απνθάζεηο γηα 

φια ηα εκπιεθφκελα κέξε απφ ηελ παξαγσγή κέρξη ηελ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ.                   

Σν «έμππλν» εξγνζηάζην θαη θαη’ επέθηαζε ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο ραξαθηεξίδνληαη απφ: 

 

‐Σελ νξηδφληηα νινθιήξσζε κέζσ ησλ δηθηχσλ: ηα δίθηπα κπνξνχλ λα νξγαλψλνληαη κφλα 

ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, απφ ηε ζηηγκή ιήςεο ηεο παξαγγειίαο κέρξη θαη ηνλ εμσηεξηθφ 

εθνδηαζκφ.  

-Σελ ςεθηνπνίεζε νιφθιεξεο ηεο αιπζίδαο αμίαο: απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο 

παξαγσγήο έσο  ηνλ εμεξρφκελν εθνδηαζκφ, ην κάξθεηηλγθ θαη ηηο ππεξεζίεο κεηά ηελ 

πψιεζε.  

-Σελ θάζεηε νινθιήξσζε φπνπ ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο ζπλεξγάδνληαη κέζσ 

αηζζεηήξσλ θαη ειέγρνπλ ηελ παξαγσγή θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξντφληνο.    

Ο απηνκαηηζκφο θαη νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ζρεδηάδνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ εηθνληθά ζε κηα 

νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ παξαγσγψλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο. 

(Pereira and Romero , 2017)  

Σα 9 βαζηθά ζηνηρεία κηαο έμππλεο βηνκεραλίαο είλαη ηα εμήο: 

 Γεδνκέλα Μεγάιεο Κιίκαθαο (Big Data) 

 Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ (Internet of Things - IOT) 

 Σξηζδηάζηαηε εθηχπσζε (3D printing) 

 Δπαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα (Augmented Reality) 

 Ρνκπνηηθά ζπζηήκαηα (Autonomous Robots) 

 Μεραληθή κάζεζε (Machine Learning)  

 Σερλεηή Ννεκνζχλε (Artificial Intelligence) 
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 Τπνινγηζηηθφ Νέθνο (Cloud computing) 

 πλεξγαδφκελα ζπζηήκαηα 

 Παξαθάησ αλαιχνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

 ζχλδεζε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ κε ηνλ ςεθηαθφ. Αλαιπηηθφηεξα ινηπφλ: 

 Γεδνκέλα Μεγάιεο Κιίκαθαο (Big Data): Αλαθέξεηαη ζηελ εμαγσγή, ηε ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία θαη ηελ ηειηθή εξκελεία κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ (Rüßmann et al.,  

2015) 

 Γηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ (Internet of Things - IνT): Σερλνινγία πνπ απνηειεί ην 

δίθηπν επηθνηλσλίαο φισλ ησλ ζπζθεπψλ πνπ ελζσκαηψλνπλ αηζζεηήξεο, ινγηζκηθφ 

θαη είλαη ηθαλέο λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξία κεηαμχ ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

πλδπάδνληαο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ζπζθεπψλ απηψλ λα ζπλδένληαη κε ηα ζπζηήκαηα 

απηνκαηηζκνχ θαη ξνκπνηηθήο, θαηαζθεπάδνληαη ζπζθεπέο πνπ ζπγθεληξψλνπλ 

πιεξνθνξίεο, ηηο αλαιχνπλ θαη εθηεινχλ κηα ελέξγεηα πνιχ γξήγνξα, ψζηε λα 

βνεζήζνπλ ζηελ εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο απφ ηνλ άλζξσπν (Wan et al.,2014; Bahrin 

et al.,2016; Jeschke et al.,2017). 

 Σξηζδηάζηαηε εθηχπσζε (3D printing): Αλαθέξεηαη ζε κεζφδνπο παξαγσγήο, κέζσ 

ησλ νπνίσλ δεκηνπξγνχληαη ηξηζδηάζηαηα πξντφληα απφ ζηξψζεηο δηαθνξεηηθψλ 

πιηθψλ αθνινπζψληαο κηα κεραλνγξαθεκέλε θαη ςεθηνπνηεκέλε δηαδηθαζία. Σα 

θπξηφηεξα νθέιε πνπ πξνζθέξεη είλαη ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ επεμεξγαζίαο θαη 

θφζηνπο ηνπ θχθινπ αλάπηπμεο λένπ πξντφληνο, θαζψο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο (Chua et al.,2014). 

 Δπαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα (Augmented Reality): Ζ ηερλνινγία επαπμεκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ςεθηνπνίεζε εηθνληθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. πληίζεηαη απφ έλα ζχλνιν ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία 

δεκηνπξγνχλ ηε ςεπδαίζζεζε ζηνλ ρξήζηε φηη αιιεινεπηδξά κε ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. Απηή ε ηερλνινγία δεκηνπξγεί ηδηαίηεξα κεγάιν αληίθηππν ζηε 

δεκηνπξγία δηαθνξνπνηεκέλεο εκπεηξίαο ηνπ πειάηε (Stock et al., 2016; Zhong et al., 

2017). 

 Ρνκπνηηθά ζπζηήκαηα (Autonomous Robots): Σα θπζηθά αληηθείκελα δηαζπλδένληαη 

κέζσ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ (π.ρ. πξνεγκέλε ξνκπνηηθή θαη αηζζεηήξεο) θάηη πνπ ηα 
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θαζηζηά ηθαλά λα επηθνηλσλνχλ ρσξίο παξέκβαζε απφ θάπνηνλ άλζξσπν, απηφ 

κεηψλεη ζεκαληηθά ηα ζθάικαηα θαη βνεζάεη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ 

πξντφλησλ (Bahrin et al.,2016). 

 Μεραληθή κάζεζε (Machine Learning): Ζ ρξήζε πξνεγκέλεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο 

γηα ηελ αλάδεημε κνηίβσλ ζε δεδνκέλα ή ζπκπεξηθνξέο, θαη ηελ ζπλερή 

αλαπξνζαξκνγή γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

εθηέιεζεο κηαο εξγαζίαο. 

 Σερλεηή Ννεκνζχλε (Artificial Intelligence): Οη ηερλνινγίεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο 

εζηηάδνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ επεμεξγαζίαο ησλ κεραλψλ.                      

Οη γλσζηηθέο αλαιχζεηο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ αηζζεηά ηελ αθξίβεηα ησλ 

πξνβιέςεσλ θαη ηελ απφδνζε ησλ δηαδηθαζηψλ φζνλ αθνξά ην βαζκφ 

απηνκαηνπνίεζεο.  

 Τπνινγηζηηθφ Νέθνο (Cloud computing): Ζ ηερλνινγία λέθνπο επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε «θιηκαθνχκελεο» ηερλνινγηθέο ππεξεζίεο 

κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, δεκηνπξγψληαο ρακειφηεξεο αλάγθεο ζε ελ γέλεη δαπάλεο 

φπσο γηα παξάδεηγκα αλαιψζηκα, δίλνληαο, παξάιιεια, ηε δπλαηφηεηα γηα 

θιηκαθσηή αλάπηπμε ζε ηαρχηεηα, ππνινγηζηηθή ηζρχ θαη απνζεθεπηηθφ ρψξν φπνηε 

απηφ θξηζεί απαξαίηεην (Stock et al., 2016; Zhong, et al., 2017). 

 πζηήκαηα Blockchain: Αθνινπζνχλ κία θαηαλεκεκέλε ηερλνινγία γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο δηαθάλεηαο, ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο επηθχξσζεο κεηαμχ ησλ 

ζπλαιιαγψλ ησλ κειψλ ελφο ςεθηαθνχ δηθηχνπ. 

 Πιαηθφξκεο  Δπηρεηξεζηαθήο  πλεξγαζίαο: Πιαηθφξκεο πνπ βειηηζηνπνηνχλ ηελ 

εηαηξηθή ζπλεξγαζία κέζσ δπλαηφηεηαο απνζηνιήο γξαπηψλ κελπκάησλ ή βηληεν-

θιήζεσλ, αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, δεδνκέλσλ θαη αξρείσλ θαη επηηξέπνπλ ηελ 

απξφζθνπηε απνκαθξπζκέλε εξγαζία, θαζηζηψληαο ηηο εηαηξείεο πην ελεξγέο θαη 

επέιηθηεο. 

 Πξνζνκνίσζε θαη Μνληεινπνίεζε (simulation): είλαη ε κίκεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ζπζηεκάησλ ή ηεο εμέιημεο δηαδηθαζηψλ κέζα ζην ρξφλν κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή 

(Rostkowska, 2014). 
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 Horizontal and vertical integration: φια ηα ππνζπζηήκαηα κηαο παξαγσγηθήο κνλάδαο 

ιεηηνπξγνχλ νκαιά θαη ζε αξκνλία ζαλ έλα κεγάιν ζχζηεκα. Δίλαη απαξαίηεηε ε 

ζσζηή ιεηηνπξγία θάζε ππνζπζηήκαηνο γηαηί επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζχζηεκα απνθιίλεη απφ ηνλ ζηφρν ηνπ 

ζπλνιηθά. 

 Ο Gilchrist, 2016 αλαθέξεη φηη έλα Έμππλν Δξγνζηάζην θηινμελεί έμππλεο 

δηαδηθαζίεο παξαγσγήο έρνληαο σο βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ ηηο παξαπάλσ ηερλνινγίεο θαη 

ππφζρνληαο ζεκαληηθέο βειηηψζεηο φζνλ αθνξά ηελ απνδνηηθφηεηα θαη παξαγσγηθφηεηα.    

Ζ ελζσκάησζε ησλ παξαπάλσ ηερλνινγηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο 

αλακέλεηαη λα ηεο πξνζδψζεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά (Hofmann and Rüsch, 2016): 

 Λεηηνπξγηθφηεηα: ςεθηαθά ζπζηήκαηα απνηεινχκελα απφ ελζσκαησκέλν ινγηζκηθφ 

ζε αηζζεηήξεο, ζηαζκνχο ζπλαξκνιφγεζεο, θνξεηέο ζπζθεπέο θαη πξντφληα αιιά θαη  

ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ, επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο λα ζπλδένληαη θαη λα 

επηθνηλσλνχλ κε ηα έμππλα εξγνζηάζηα. 

 Οπηηθνπνίεζε: Γεκηνπξγείηαη έλα εηθνληθφ αληίγξαθν ηνπ «έμππλνπ» εξγνζηαζίνπ 

κέζσ ηεο ζχλδεζεο δεδνκέλσλ ησλ αηζζεηήξσλ κε κνληέια εηθνληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη πξνζνκνίσζεο. 

 Απνθέληξσζε: Σα λέα απηά ςεθηαθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ κφλα ηνπο 

απνθάζεηο θαη λα πξνρσξνχλ ζε ηνπηθή παξαγσγή ράξε ζε ηερλνινγίεο φπσο ε 

Σξηζδηάζηαηε Δθηχπσζε. 

 Ηθαλφηεηα δξάζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν: Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπιινγήο θαη 

αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη άκεζεο παξνρήο ησλ αληινχκελσλ πιεξνθνξηψλ. 

 Πξνζαξκνζηηθφηεηα: Σα «έμππλα» εξγνζηάζηα δηαζέηνπλ επειημία πξνζαξκνγήο  

ζηηο  κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο κε αληηθαηάζηαζε ή επέθηαζε  κεκνλσκέλσλ 

κνλάδσλ. 

 Σν έμππλν εξγνζηάζην κπνξεί λα πξνζθέξεη πξαγκαηηθά νθέιε γχξσ απφ ηελ 

πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα θαη ηελ εξγαζία ζπκβάιινληαο ζε έλα κηθξφηεξν 

πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα απφ κηα ζπκβαηηθή δηαδηθαζία παξαγσγήο κε ζπλνιηθά 

κεγαιχηεξε πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα (Parrott and Warshaw, 2017). Σν Γηαδηθηχνπ ησλ 

πξαγκάησλ (ΗνΣ) θαη νη ππφινηπεο λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ αξρίζεη λα εληάζζνληαη ζε 
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πνιινχο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη απνηεινχλ εξγαιείν γηα πνιινχο αλζξψπνπο. 

Σέηνηεο ρξήζεηο ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ: 

 

Έμππλα Κηίξηα: Γηα ην 40% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε είλαη ππεχζπλε ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε. Ζ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη νθείιεηαη 

ζε νηθηαθέο ζπζθεπέο, ζηνλ θσηηζκφ αιιά θαη ζηελ ζέξκαλζε/ςχμε ηνπ θηεξίνπ. Ζ 

απηνκαηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ θηεξίνπ απνηειεί έλαλ ηξφπν εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο θαη κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε ηνπ ΗΟΣ, κπνξεί λα γίλεη δειαδή κηα 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ «έμππλσλ ζπζθεπψλ» θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ ρξήζε κηαο «έμππλεο ζπζθεπήο» πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλε κε δηάθνξνπο αηζζεηήξεο θαη ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη θαηαγξάθεη ζηνηρεία 

φπσο ε ηνπνζεζία, ε ψξα θηι, ε νπνία κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε ηέηνην ζεκείν ψζηε λα 

παξέρεη ζην ρξήζηε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηνπ 

θηεξίνπ. Γηα παξάδεηγκα φηαλ ζε έλαλ ρψξν δελ αληρλεχεηαη θακία αλζξψπηλε παξνπζία, ην 

ζχζηεκα θσηηζκνχ ζα κπνξεί λα θιείλεη απφ κφλν ηνπ. 

 

Έμππλε Γεσξγία: κε ηε ρξήζε IoT, δεκηνπξγείηαη κε ηε βνήζεηα αηζζεηήξσλ έλα ζχζηεκα 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ πεδίνπ (θσο, πγξαζία, ζεξκνθξαζία, πγξαζία 

εδάθνπο θιπ.) θαη κε βάζε απηφ ην ζχζηεκα νη αγξφηεο κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ζηελά 

ηηο ζπλζήθεο ηνπ ρψξνπ θαη αλαιφγσο λα δξνπλ. Παξάδεηγκα απνηειεί ε πξνζαξκνγή ελφο 

απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο. Μέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ νη αγξφηεο 

κπνξνχλ λα θαηαθέξνπλ κείσζε ησλ απνβιήησλ ηνπο, έιεγρν ηεο ρξήζεο λεξνχ θαη ησλ 

δεδνκέλσλ φπσο πνζφηεηα ιηπαζκάησλ ή ε ρξήζε αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ θαη απηφ λα έρεη 

σο απνηέιεζκα θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπο. Μηα πνιχ ζεκαληηθή εθαξκνγή 

ηνπ ΗνΣ ζηελ αγξνηηθή δσή είλαη ν έιεγρνο ηεο αθξίβεηαο ζηελ θαιιηέξγεηα αιιά θαη ζηελ 

εθηξνθή δψσλ πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε αηζζεηήξσλ, ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη 

απηνκαηνπνηεκέλσλ νρεκάησλ. Αθφκε κηα ζεκαληηθή εθαξκνγή είλαη ε ρξήζε αγξνηηθψλ 

drones, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πγείαο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηελ 

νινθιεξσκέλε ραξηνγξάθεζε GIS ζπκβάιινληαο ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ηελ αχμεζε 

ησλ απνδφζεσλ. ζνλ αθνξά ηελ εθηξνθή δψσλ, νη αζχξκαηεο εθαξκνγέο IoT κπνξνχλ λα 

ζπιιέμνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία, ηελ επεκεξία θαη ηελ πγεία ησλ δψσλ, 
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βνεζψληαο ζηνλ εληνπηζκφ ησλ δψσλ ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ραζεί ή θιαπεί ή αθφκε θαη 

ζε πεξίπησζε πνπ είλαη άξξσζηα θαη πξέπεη λα δηαρσξηζηνχλ απφ ην ππφινηπν θνπάδη. 

 Σέινο, ηα έμππλα ζεξκνθήπηα είλαη κηα εθαξκνγή πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

απφδνζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ φπσο ιαραληθψλ θαη θξνχησλ. Οη αηζζεηήξεο ζην ζεξκνθήπην 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα επίπεδα θσηφο, ηελ πίεζε, ηελ πγξαζία θαη ηε 

ζεξκνθξαζία θαη  κπνξνχλ λα ειέγρνπλ απηφκαηα ην ρψξν θαη λα ελεξγνπνηνχλ ην ζχζηεκα 

γηα λα αλνίμνπλ έλα παξάζπξν, λα ειέγμνπλ έλα ζεξκαληήξα, λα αλάςνπλ ηα θψηα ή λα 

ελεξγνπνηήζνπλ έλαλ αλεκηζηήξα.  

 

Βαξεά Μεραλήκαηα: ηνλ ηνκέα ηεο θαηαζθεπήο βαξέσλ νρεκάησλ εθαξκφδεηαη ήδε ε 

ρξήζε ηνπ IoT. Ο ρεηξηζηήο κεραλψλ κέζσ ηνπ ΗνΣ απνθηά κηα γξήγνξε αληίιεςε γηα φ,ηη 

ζπκβαίλεη ζην κεράλεκα, φπσο ηα επίπεδα ησλ θαπζίκσλ ή ηελ θαηάζηαζε ησλ θίιηξσλ 

αέξα θιπ. Σέινο γηα εθαξκνγέο ζηελ πξφβιεςε ηεο ζπληήξεζεο έρεη αλαπηπρζεί ε 

ηερλνινγία ηειεκαηηθήο.  

 

Logistics θαη παξάδνζε δεκάησλ: Μηα εθαξκνγή πνπ πινπνηείηαη ήδε απφ ηελ εηαηξεία 

Amazon είλαη ηα drones γηα ηελ θαη' φηθνλ παξάδνζε κηθξψλ δεκάησλ. Ζ  Amazon 

ρξεζηκνπνηεί drones ηεο Prime Air, ηα νπνία παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα βειηηψζεο ησλ 

ππεξεζίσλ ηαρείαο παξάδνζεο δεκάησλ (ηα παθέηα κπνξνχλ λα παξαδνζνχλ ζηνπο πειάηεο 

εληφο 30 ιεπηψλ θαη ιηγφηεξν) θαη ηείλνπλ λα απμήζνπλ ηε ζπλνιηθή αζθάιεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο. 

 

2.3 Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο  

  

 ηε βηβιηνγξαθία, κε ηνλ φξν «ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο / Digital Transformation» 

απαληάηαη ε εηζαγσγή θαη αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ απφ κηα 

επηρείξεζε κε ζηφρν είηε ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο επηρεηξεζηαθψλ αιιαγψλ, είηε ηε 

βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ή ηελ αχμεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο (Westerman et al., 2011; 

Fitzgerald et al.,2013). Ο φξνο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αιιαγέο 

πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε γηα λα αμηνπνηήζεη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ηεο 
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πξνζθέξνπλ ην δηαδίθηπν, ηα ςεθηαθά κέζα θαη νη λέεο ηερλνινγίεο. Κάζε επηρείξεζε πνπ 

επηζπκεί λα αλαπηπρζεί, λα βειηησζεί θαη λα είλαη αληαγσληζηηθή απέλαληη ζηηο ππφινηπεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ζηνλ ηνκέα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, πξέπεη λα εζηηάζεη θαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κηα ζεηξά απφ πξσηνβνπιίεο. χκθσλα κε ηνλ Wade (2015) ν ςεθηαθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλεη αιιαγή ηεο εγεζίαο, ηεο λννηξνπίαο θαη 

ηξφπνπ ζθέςεο, αιιαγή ησλ ππνδνκψλ, ηεο χπαξμεο λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ θαη 

ελζάξξπλζε ηεο θαηλνηνκίαο, απμάλνληαο ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ελζσκαηψλνληαο 

ηα ςεθηαθά ζπζηήκαηα ψζηε λα βειηησζεί ε εκπεηξία ησλ ππαιιήισλ φπσο επίζεο θαη ησλ 

πειαηψλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ. Θα ιέγακε φηη ε απφθαζε κηαο εηαηξίαο λα αιιάμεη ηελ 

νξγαλσηηθή ηεο θνπιηνχξα, πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηεζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν νη λέεο 

ηερλνινγίεο θαη νη ζπλζήθεο πνπ επηθέξεη ε 4ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε απνηειεί ηνλ 

ππξήλα ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Οπζηαζηηθά ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζε 

επίπεδν βηνκεραλίαο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο έλα εξγαιείν ηεο 4εο 

Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο ή αθφκε θαη σο  ε εθαξκνγή ηνπ έμππλνπ εξγνζηαζίνπ. 

 

2.3.1 Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ησλ επηρεηξήζεσλ   

  

 Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο απνηειείηαη απφ ηξία ζηάδηα. Σν πξψην ζηάδην είλαη ε 

εθθίλεζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δηακφξθσζε ησλ 

θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ θαη ηελ δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο νκάδαο αηφκσλ πνπ ζπληνλίδνπλ 

ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ν 

κεηαζρεκαηηζκφο. Σν δεχηεξν ζηάδην πξνζδηνξίδεη ην επίπεδν ςεθηαθήο σξίκαλζεο ηεο 

επηρείξεζεο, δειαδή ζε πνην βαζκφ ε επηρείξεζε ζα αλαπηχμεη ηηο ςεθηαθέο θαη εγεηηθέο 

ηθαλφηεηεο ηεο (εκπεηξία πειαηψλ, αλαζρεδηαζκφο δηαδηθαζηψλ, αιιαγή επηρεηξεκαηηθνχ 

κνληέινπ) πνπ ζα παξαθηλήζνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ. Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν επίπεδν αθνξά ηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη ε 

επηρείξεζε απφ ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ αιιά θαη ηα εκπφδηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. 
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Σν "ηαμίδη" ηνπ ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ 

 Ο Kane ( 2017) ραξαθηήξηζε ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ σο έλα 

ηαμίδη ζην νπνίν πηνζεηνχλ θαη αλαπηχζζνπλ ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη επηρεηξεκαηηθά 

κνληέια γηα ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο. Σν πξψην βήκα απηνχ ηνπ ηαμηδηνχ είλαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηελ αλάγθε γηα αιιαγή. Οη Westerman et al.(2014) αλαθέξνπλ φηη ε πην 

ζεκαληηθή θάζε πνπ ζα θαζνξίζεη ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηε δηαδηθαζία ηεο 

αιιαγήο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο νξάκαηνο. Γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ρξεηάδεηαη κηα εγεζία κε θαηάιιειν φξακα θαη μεθάζαξν ζηφρν ηελ 

κεηαβνιή ησλ παξαδνζηαθψλ δηαδηθαζηψλ κε ζθνπφ ηελ εμέιημε θαη ηελ θαηλνηνκία. Οη 

εγεηηθέο επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα θάλνπλ αιιαγέο κέζα ζηελ εηαηξία θαη λα ςεθηνπνηήζνπλ 

θάζε ζεκαληηθή κνλάδα ιεηηνπξγίαο ηεο, απφ ην ηελ πην αζήκαληε ππεξεζία κέρξη θαη ην 

πξνζσπηθφ. Ζ δηνίθεζε ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ηηο θαηάιιειεο πξσηνβνπιίεο θαη λα παξέρεη 

ηελ ππνζηήξημε πνπ ρξεηάδεηαη (Chaffey, 2002), ζα πξέπεη λα θάλεη κηα εθ λένπ εθηίκεζε 

ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζα αμηνπνηεζνχλ ζε φια ηα επίπεδα θαζψο θαη λα ελζσκαηψζεη κηα λέα 

θνπιηνχξα ζε φιε ηελ επηρείξεζε πνπ λα επλνεί ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο.         

Απηφ είλαη θαη ην δπζθνιφηεξν απφ φια (Bucy et al., 2016). 

  Ζ αιιαγή δελ απνηειεί κηα αλψδπλε δηαδηθαζία, αιιά ην αληίζεην, απαηηεί 

ζεκαληηθή πξνζπάζεηα απφ ηνπο εξγαδφκελνπο επνκέλσο είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ επηρείξεζε 

θαη ηελ νκάδα πνπ εθαξκφδεη ηελ αιιαγή, λα επηθνηλσλήζεη ζσζηά ην φξακα. Πέξα απφ ηελ 

θαηαλφεζε ησλ απεηιψλ θαη ησλ εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδεη κηα επηρείξεζε, νη εξγαδφκελνη 

ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ ην φξακα ηεο επηρείξεζεο θαη λα θαηαλνήζνπλ πψο ζα εμειηρζεί 

απηή εθαξκφδνληαο ηελ αιιαγή θαζψο θαη ηηο επθαηξίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ζα 

παξνπζηαζηνχλ εάλ θαηαθέξεη λα μεπεξάζεη ηηο πξνθιήζεηο επηηπρψο. Σν φξακα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο επηρείξεζεο, πξέπεη λα εκπιέθεη ηνπο ππαιιήινπο, λα 

ελζσκαηψλεη αιιαγέο ζηελ θνπιηνχξα θαη ηε δνκή ηεο επηρείξεζεο θαη λα εμειίζζεηαη κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ιακβάλνληαο δηαξθψο ππφςε ηηο εμειίμεηο. ε δεχηεξε θάζε κε 

βάζε ην θαζνξηζκέλν φξακα θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ θεθαιαίσλ ε επηρείξεζε 

εζηηάδεη ζηελ επέλδπζε, δειαδή πξνγξακκαηίδεη ηελ αιιαγή κε ηε δεκηνπξγία ελφο πην 

ιεπηνκεξνχο ζρεδίνπ, ελφο νδηθνχ ράξηε γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ (ζρήκα 1). Ο 

νδηθφο ράξηεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ζπλερψο θαη λα ζπκβαδίδεη κε ηηο αιιαγέο θαη ηα 

γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ε επηρείξεζε μεθηλά ηε δηαδηθαζία ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ. 
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 πσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 1 πνπ αθνινπζεί παξαθάησ, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ νδηθνχ 

ράξηε γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ, απαηηνχληαη 5 ζηάδηα. Αξρηθά ε επηρείξεζε 

απνηππψλεη ην ππάξρνλ επηρεηξεκαηηθφ ηεο κνληέιν θαη ην επίπεδν ηεο ςεθηαθήο 

σξηκφηεηαο πνπ βξίζθεηαη ηε δεδνκέλε ζηηγκή, ζε δεχηεξν ζηάδην ζέηεη ηνπο ζηφρνπο θαη 

επαλαπξνζδηνξίδεη ην επηρεηξεκαηηθφ ηεο κνληέιν, ζε ηξίην ζηάδην δεκηνπξγεί θαη ζρεδηάδεη  

ηνλ ηξφπν πνπ ζα εηζάγεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ αλακφξθσζε ή/θαη αιιαγή ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ηεο κνληέινπ, αμηνινγεί θαη επαλαπξνζδηνξίδεη ηελ πξνζθνξά αμίαο ζηνλ 

πειάηε θαη ηέινο γηα λα επηηεπρζεί ν πιήξεο κεηαζρεκαηηζκφο βειηηψλεη ή αλακνξθψλεη ηελ 

πξνζθνξά αμίαο ζηνλ πειάηε κε ςεθηαθφ πεξηερφκελν θαζψο επίζεο επηδηψθεη θαη ηε 

δεκηνπξγία ζπλεξγαζηψλ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ. 

 

ρήκα 1. Οδηθόο ράξηεο ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ 

 

Πεγή: Schallmo and Williams (2018)  

 Έλαο  απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ηεο αιιαγήο είλαη 

ε θαηαλφεζε φηη ε αιιαγή είλαη ε δνπιεηά φισλ, θαη φηη ηφζν ε δηνίθεζε φζν θαη θάζε 

άηνκν μερσξηζηά πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνζπάζεηα ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ.             

ην επίθεληξν ησλ αιιαγψλ βξίζθνληαη ηα ηκήκαηα κάξθεηηλγθ θαη πσιήζεσλ, δεδνκέλνπ 

φηη έρνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο αγνξάο, ηεο δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ 
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πνπ αθνξνχλ ηνπο πειάηεο, ηεο παξνρήο πξνζσπνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη 

εμππεξέηεζεο, ηνπ ζπλδπαζκνχ θπζηθψλ θαη ςεθηαθψλ θαλαιηψλ θαη ηεο αληίζηνηρεο 

εκπεηξίαο πειάηε. Κξίζηκνο ζεσξείηαη επίζεο ν ξφινο ηνπ ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο (IT) πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ηηο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο. 

 πρλά νη επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχλ εηδηθέο νκάδεο γηα λα μεθηλήζνπλ ηε δηαδηθαζία 

ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ νη νπνίεο ζπλήζσο αλήθνπλ ζην ηκήκα πιεξνθνξηθήο (ΗΣ) 

(Dennis et al.,2012). Θα ιέγακε φηη ην IT απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα κηα επηρείξεζε πνπ 

ζέιεη λα κεηακνξθσζεί ζε ςεθηαθή επηρείξεζε, θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα απνηειεί 

θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. Κάζε βηνκεραλία ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη γη’ απηφ ην ηκήκα πιεξνθνξηθήο (ΗΣ) πξέπεη λα 

γίλεη ν ππξήλαο ηεο. Σα Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο απνηεινχλ κηα νξγαλσηηθή θαη 

δηνηθεηηθή ιχζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο, ζπληνλίδνπλ θαη 

θαηεπζχλνπλ κε εληαίν ηξφπν ηε δηνίθεζε, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ππάξρνπζα πιεξνθνξηαθή 

ηερλνινγία πξνο ηνλ εληνπηζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ιχζεσλ ηηο νπνίεο απαηηνχλ νη 

πξνθιήζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ (Γεκεηξηάδεο, 1998). Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πιένλ 

είλαη βαζηθή αλάγθε ζε κία επηρείξεζε ζηα πιαίζηα αληηκεηψπηζεο ηνπ αληαγσληζκνχ 

(Laudon et al., 2001). Αθφκε ην ινγηζκηθφ είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ζρεδίνπ ηεο 

επηρείξεζεο λα επηβηψζεη θαη αλακνξθσζεί κέζα ζηηο αιιαγέο. Αλαγλσξίδνληαο ην ΗΣ ηκήκα 

ζαλ ζηξαηεγηθφ πξνζφλ, κηα επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε λα αλαλεψζεη πηπρέο δσηηθήο 

ζεκαζίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη λα θαηλνηνκήζεη θαιχηεξα. Έηζη, νη επηρεηξήζεηο  

επελδχνπλ ζε ςεθηαθά εξγαιεία, δπλαηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο. 

 Σν ηκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ζεσξείηαη επίζεο ηθαλφ λα εθθηλήζεη ηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ θαζψο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ εχξεζε θαη αλάπηπμε θαηλνηνκηψλ πνπ ε 

εθκεηάιιεπζή ηνπο νδεγνχλ θαηά έλα ηξφπν ζην ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο επηρείξεζεο 

(Chanias and Hess, 2016). Δπίζεο, ηθαλά γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 

ζεσξνχληαη θαη ηα ηκήκαηα πσιήζεσλ-πξνψζεζεο. Σα ηκήκαηα απηά είλαη αλακελφκελν λα 

επηδεηνχλ ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ή ηελ πηνζέηεζε πεξηζζφηεξσλ ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ θαζψο έρνπλ ζπλερή επαθή κε ηνπο πειάηεο θαη αληηιακβάλνληαη ηελ ηάζε πνπ 

ππάξρεη ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ γηα ηε ρξήζε ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

θαη επηδεηνχλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηψλ. 
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 ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε νινθιεξσκέλε αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη ν 

ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο είλαη απφ ηε θχζε ηνπ δηαηκεκαηηθφο. Αθνξά ηελ θαηλνηνκία ζε 

λέα πξντφληα, ππεξεζίεο, ηξφπνη εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε, ηηο ππνδνκέο, φιεο ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο απφ ηνλ εθνδηαζκφ κέρξη ηελ παξαγσγή θαη ηελ πψιεζε, ηε ιήςε 

απνθάζεσλ βαζηζκέλσλ ζε δεδνκέλα θαη ζπλνιηθά ηηο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ησλ 

εξγαδφκελσλ θαη ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη δνκή ηεο επηρείξεζεο.                       

πλεπψο ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο εθηφο απφ ζέκα ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ, κέζσλ θαη 

εξγαιείσλ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη θαη σο έλα project δηαρείξηζεο αιιαγήο. (McAbee, 

2019) 

 χκθσλα κε ηνπο Westerman et al., (2014), ε πην επηθίλδπλε πεξίνδνο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ είλαη ε θάζε φπνπ πιένλ ε επηρείξεζε έρεη 

κεηαζρεκαηηζηεί θαη ππάξρεη πηζαλφηεηα λα ραζεί ην ελδηαθέξνλ απφ πιεπξάο ηεο 

επηρείξεζεο θαη λα αξρίζεη λ' αζρνιείηαη κε άιια έξγα πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηε 

δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ. Ο Solis (2016) αλαθέξεη φηη «θαλέλαο 

νξγαληζκφο δελ ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί φηη έρεη νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ, θαζψο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν 

ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο δελ είλαη ν ηειηθφο ζηφρνο αιιά ν ηειηθφο πξννξηζκφο 

κεηαβάιιεηαη ζπλερψο θαη νη επηρεηξήζεηο απνκαθξχλνληαη απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, θαζψο νη αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο 

κεηαβάιινπλ ηα ζηνηρεία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη Westerman et al., 2014,  

πξνηείλνπλ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ν ξπζκφο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, ηελ θαιιηέξγεηα θαη 

απφθηεζε ςεθηαθψλ θαη εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο, θαζψο θαη 

ηελ παξνρή κηαο ζηαζεξήο ππνδνκήο γηα ηα ηκήκαηα πνπ έρνπλ επηθνξηηζηεί κε ηελ 

ππνζηήξημε ησλ εηζεγκέλσλ ςεθηαθψλ θαηλνηνκηψλ φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη 

εξγαδφκελνη ζηα ηκήκαηα πιεξνθνξηθήο, δειαδή ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα επζπγξάκκηζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο επηβξάβεπζεο θαη άιισλ ζπζηεκάησλ κέηξεζεο απφδνζεο κε ηνλ νδηθφ 

ράξηε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. Ζ αληακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη είραλ πςειφ επίπεδν 

ζπκκεηνρήο ζηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγήο θαη ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ είλαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, θαζψο παξνηξχλεη ηνπο ππαιιήινπο λα ζπλερίζνπλ λα πηνζεηνχλ 

θαη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. 

 Γεληθφηεξα, ε ειιηπήο θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πηζαλψλ λα 

δεκηνπξγήζεη έλα αξλεηηθφ θιίκα γηα ηηο λέεο αιιαγέο, κε απνηέιεζκα λα αληηζηέθνληαη θαη 
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λα κελ ζέινπλ λα κάζνπλ θαη λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έρνπλ ζπλεζίζεη λα 

εξγάδνληαη έηζη ν ζπλδπαζκφο ησλ λέσλ ςεθηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κεζφδσλ 

ιεηηνπξγίαο κε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία, καδί κε εξγαδνκέλνπο πνπ αληηζηέθνληαη ζηηο 

αιιαγέο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζχγρπζε θαη ιάζνο απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηα 

επηζπκεηά. 

2.3.2 Η ςεθηαθή σξηκόηεηα  

 

 Γηα ηελ ςεθηαθή κεηακφξθσζε απαηηνχληαη πνιιά γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

επηηπρία. πσο θαίλεηαη, ε ςεθηαθή σξηκφηεηα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο δχν δηαζηάζεσλ. Ζ 

πξψηε δηάζηαζε είλαη απηή ηεο ςεθηαθήο έληαζεο (digital intensity), δειαδή  ηεο επέλδπζεο 

ζε ηερλνινγηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αιιαγή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο, ησλ 

δεζκεχζεσλ κε ηνπο πειάηεο ηεο, ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο αθφκα θαη ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ κνληέισλ (Business Models). Οη επηρεηξήζεηο πνπ σξηκάδνπλ θαηά ηε 

δεχηεξε δηάζηαζε, πνπ αθνξά ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο έληαζεο ηεο δηνίθεζεο 

(transformation management intensity), δεκηνπξγνχλ εγεηηθέο ηθαλφηεηεο απαξαίηεηεο γηα λα 

νδεγήζνπλ ηελ επηρείξεζε ζηελ ςεθηαθή κεηακφξθσζε. Ζ έληαζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ 

απνηειείηαη απφ ην φξακα γηα ηελ δηακφξθσζε ελφο λένπ κέιινληνο, ηε δηαθπβέξλεζε θαη 

ηε δέζκεπζε λα θαηεπζχλνπλ ηελ πνξεία. Σα ζηνηρεία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ έληαζεο ηεο 

δηνίθεζεο ιεηηνπξγνχλ φια καδί κέζσ ελφο ζπλδπαζκνχ παξαγσγηθήο εγεζίαο θαη 

θαηλνηνκίαο, σζψληαο ζε ζπλερή ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Αλάινγα ηνλ ζπλδπαζκφ θαη 

ηελ πξνζέγγηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο δχν παξαπάλσ δηαζηάζεηο, ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο. (ρήκα 2) (Westerman et al., 2011) 
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ρήκα 2. 4 Σύπνη ςεθηαθήο σξηκόηεηαο 

 

Πεγή Westerman et al., 2011 

 Digital Beginners (Φεθηαθά Αξράξηνη): Κάλνπλ ειάρηζηα κε πξνεγκέλεο ςεθηαθέο 

δπλαηφηεηεο, ελψ δηαζέηνπλ παξαδνζηαθέο ςεθηαθέο δπλαηφηεηεο φπσο Internet ή e-

Mail. Μεξηθέο εηαηξείεο βξίζθνληαη ζε απηφ ην ζηάδην ςεθηαθήο σξηκφηεηαο απφ 

επηινγή κηαο θαη ζεσξνχλ φηη νη πειάηεο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη δελ 

ελδηαθέξνληαη γηα Social Media ή θηλεηέο ηερλνινγίεο θαη φηη νη εξγαδφκελνη ηνπο 

ιεηηνπξγνχλ άςνγα κφλν κε ζπλεξγαζία θαη παξαδνζηαθά εξγαιεία. Χζηφζν, 

ππάξρνπλ θαη εηαηξείεο πνπ βξίζθνληαη εθεί είηε δηφηη δελ γλσξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ λέσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ είηε δηφηη έρνπλ επελδχζεη ζε ςεθηαθέο ηερλνινγίεο 

ρσξίο φκσο θάπνην απνηέιεζκα απφ άπνςε κεηακφξθσζεο. 

 Fashionistas: Έρνπλ πηνζεηήζεη έλα κεγάιν πνζνζηφ ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία έρεη θίλεηξα γηα ςεθηνπνίεζε αιιά ηεο 

ιείπεη ε γλψζε γηα ην πσο λα πξνρσξήζεη ζηελ εθηέιεζε.  

 Conservatives (Φεθηαθά πληεξεηηθνί): Απηέο νη επηρεηξήζεηο θαηαλννχλ ηελ 

αλάγθε γηα έλα ελσηηθφ φξακα ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο 

επέλδπζεο. Χζηφζν, ζπλήζσο ακθηβάιινπλ σο πξνο ηελ αμία ησλ λέσλ ηάζεσλ θαη  

ελψ θαηαιαβαίλνπλ πνπ νδεχεη κηα επηρείξεζε θαη πσο ηθαλνπνηνχληαη νη ςεθηαθέο 
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πξνθιήζεηο, δελ κπνξνχλ πάληα λα νηθνδνκήζνπλ ηελ νξγαλσηηθή ψζεζε γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ έλα θηιφδνμν πξφγξακκα ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Απηφ έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα λα ράλνληαη ζεκαληηθέο επθαηξίεο πνπ φκσο νη αληαγσληζηέο ηνπο 

ηηο αμηνπνηνχλ.  

 Digirati: Απηέο νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ θαη θαηαλννχλ πξαγκαηηθά πσο λα νδεγνχλ 

θαη λα παξάγνπλ αμία κέζσ ηεο ςεθηαθήο κεηακφξθσζεο. πλδπάδνληαο έλα ηζρπξφ 

θνηλφ φξακα γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ κε ηελ πξνζεθηηθή θαη ζσζηή δηνίθεζε, ηε 

δέζκεπζε θαη ηηο επαξθείο επελδχζεηο ζε λέεο ηερλνινγίεο αλαπηχζζνπλ κηα ςεθηαθή 

θνπιηνχξα θαη πξνσζνχλ ζπλερψο ην αληαγσληζηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα. 

 

 χκθσλα κε ηνλ Kane, 2015 κηα πεξαηηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

αλάινγα κε ην ζηάδην ηεο ςεθηαθήο ηνπο σξηκφηεηαο είλαη: ηηο εηαηξείεο πνπ βξίζθνληαη ζε 

πξψηκν επίπεδν σξηκφηεηαο, άξα θαη εμέιημεο ςεθηνπνίεζεο, ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ζα 

ηνπνζεηνχζακε ηνπο Φεθηαθά Αξράξηνπο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ,  σο δεχηεξε θαηεγνξία 

νξίδνπκε εθείλνπο πνπ αλαπηχζζνληαη ςεθηαθά αθφκα, εδψ ηνπνζεηνχληαη νη Fashionistas 

θαη Φεθηαθά πληεξεηηθνί, ελψ ζηελ ηξίηε θαηεγνξία νξίδνπκε ηνπο ςεθηαθά ψξηκνπο πνπ 

ηαπηίδνληαη κε ηνπο Digirati. 

 

 Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα βξεη πξνζεγγηζηηθά ηε ζέζε ηεο ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν θαη 

λα δξάζεη κε βάζε ηνλ επηζπκεηφ ηεο ζηφρν απαληψληαο ζε θάπνηα εξσηήκαηα φπσο: 

-Πφζν πξνεγκέλεο είλαη νη ςεθηαθέο δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο ή ζε ζρέζε κε ηηο απμαλφκελεο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ;  

-Πφζν επελδχεη ζε λέεο ηερλνινγίεο φπσο θνηλσληθά κέζα, ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, 

πιεξνθφξεζε απφ αλάιπζε ςεθηαθψλ πιεξνθνξηψλ;  

-Ξεθηλά επηρεηξεκαηηθέο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηελ ηερλνινγία;  

 Σα παξαπάλσ εξσηήκαηα αθνξνχλ ηελ ςεθηαθή έληαζε ε νπνία εμαξηάηαη επίζεο 

απφ ηηο ςεθηαθέο δπλαηφηεηεο θάζε επηρείξεζεο θαη απφ ηε ζηξαηεγηθή ζρέζε κεηαμχ 

ππεχζπλσλ πιεξνθνξηθήο θαη επηρεηξήζεσλ.  
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 ζνλ αθνξά ηελ έληαζε δηαρείξηζεο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ κπνξνχλ λα ηεζνχλ ηα 

παξαθάησ εξσηήκαηα: 

- Πφζν πξνζεθηηθά νξακαηίδεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ε επηρείξεζε ζην 

ςεθηαθφ κέιινλ;  

-Δίλαη ην φξακα θνηλφ γηα φινπο; 

-Έρεη επηθνηλσλεζεί επαξθψο θαη ζσζηά; 

- Πφζν θαιά ζπληνλίδνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη νη ςεθηαθέο επελδχζεηο;  

-Καηά πφζν είλαη ζε εηνηκφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζε αιιαγέο ε επηρείξεζε;  

 Απαληψληαο ινηπφλ ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο, είλαη εθηθηή ε ηνπνζέηεζε ηεο 

επηρείξεζεο ζηνλ πίλαθα σξηκφηεηαο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Δάλ ε επηρείξεζε δελ 

είλαη αθφκα «ςεθηαθά ψξηκε» ηφηε είλαη εθηθηφο ν ζρεδηαζκφο ελφο ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηπρφλ αδπλακηψλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί παξαπάλσ, είηε ζηελ πινπνίεζε 

δξαζηεξηνηήησλ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ή ζηε δηαρείξηζε απηψλ γηα λα θαηαζηεί εθηθηή 

ε ςεθηαθή σξίκαλζε.(Westerman et al., 2011; Philip Driver 2019, Steve Plummer 2016.) 

 

2.3.3.Μνξθέο θαη δνκηθά ζηνηρεία ηνπ Φεθηαθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ 

  

 Ζ έλλνηα ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε ςεθηαθέο 

ηερλνινγηθέο επελδχζεηο, αιιά  εζηηάδεη  ζηελ αλαδηακφξθσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ  

δηαδηθαζηψλ , ηελ  επηρεηξεζηαθή  θνπιηνχξα  θαη ηνπο  αλζξψπνπο, ελζσκαηψλνληαο θάζε 

θνξά θαη ζε κεγαιχηεξε έθηαζε ηηο θαηλνηφκεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο. χκθσλα κε ηνπο 

Westerman et al. (2011), ε εκπεηξία  ηνπ πειάηε (customer experience),  νη επηρεηξεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο (operational process) θαη ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια (business model) 

αλαγλσξίδνληαη σο νη ηξείο βαζηθνί ππιψλεο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Σα ελλέα 

ζηνηρεία ηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζρεκαηηθά ζην ρήκα 3 απνηεινχλ ηα δνκηθά ζηνηρεία, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ επηιέγνπλ πνηα ζα αμηνπνηήζνπλ ζχκθσλα 

κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο επηρείξεζήο 

ηνπο. 

 

https://medium.com/@philipdriver?source=post_page-----ec17ce9cb98e----------------------
https://afterdigital.co.uk/author/steveplummer
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ρήκα 3. Βαζηθνί Ππιώλεο θαη Γνκηθά ηνηρεία ηνπ Φεθηαθνύ Μεηαζρεκαηηζκνύ 

 

Πεγή :Westerman et al.,2011 

 

 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

-Δκπεηξία Πειάηε: Οη  επηρεηξήζεηο  αμηνπνηνχλ δεδνκέλα  απφ  επελδχζεηο  ζε  ςεθηαθέο  

ηερλνινγίεο  θαη ζπζηήκαηα γηα λα ραξηνγξαθήζνπλ, λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη ηκήκαηα ηεο αγνξάο θαη 

έηζη λα θαηαλνήζνπλ ηηο  αλάγθεο ηνπ πειάηε.   

 Αμηνπνηνχληαη  ηα  θνηλσληθά  δίθηπα  γηα  λα πξνσζεζνχλ  απνηειεζκαηηθφηεξα ηα 

πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο  ζε κεγαιχηεξν ή πην ζηνρεπκέλν εχξνο ελ δπλάκεη πειαηψλ 

(πξφβιεςε ηάζεσλ θαη πηζαλψλ αλαγθψλ πειαηψλ, παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ 

ζηνλ πειάηε) κε ζηφρν ηελ αχμεζε πσιήζεσλ/εζφδσλ. 

 Οη επηρεηξήζεηο αμηνπνηνχλ ηα ςεθηαθά κέζα γηα λα ιάβνπλ πιεξνθνξίεο θαη 

δεδνκέλα απφ ηνπο πειάηεο ηνπο (Βig Data, analytics) θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ απεπζείαο 

καδί ηνπο. Δπηπξφζζεηα, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηνπ feedback δειαδή λα 
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ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππαξρφλησλ πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ ηνπο,  

θαζψο θαη ηδέεο γηα ηε βειηίσζή ηνπο είηε γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ. 

-Δπηρεηξεζηαθέο Γηαδηθαζίεο: Ζ ςεθηνπνίεζε θαη απηνκαηνπνίεζε εζσηεξηθψλ δηεξγαζηψλ 

θαη δηαδηθαζηψλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε εμνηθνλφκεζε πφξσλ, βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο, βειηίσζε πνηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θάλνληάο ηελ πην επέιηθηε λα 

αληαπνθξηζεί γξήγνξα ζηηο αιιαγέο ηεο αγνξάο. Με ηελ αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ, νη ππάιιεινη ηεο επηρείξεζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα είλαη ζε επηθνηλσλία κε 

ηελ επηρείξεζε θαη λα εξγάδνληαη απφ νπνπδήπνηε θαη αλ βξίζθνληαη θαη απφ νπνηαδήπνηε 

ζπζθεπή, δηαρσξίδνληαο ηε δηαδηθαζία ηεο εξγαζίαο απφ ηνλ ηφπν ηεο εξγαζίαο.  

 Δπηπιένλ, εξγαιεία αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ απνηεινχλ 

ηερλνινγίεο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη ηειεδηαζθέςεηο, εξγαιεία δεκηνπξγίαο θαη άκεζεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ νκάδσλ, εξγαιεία δηακνηξαζκνχ πφξσλ θαη αξρείσλ  ηα νπνία 

απνηεινχλ θαη έλα κέζν ελίζρπζεο  ηεο  δηθηχσζεο, αληαιιαγήο γλψζεσλ θαη ελ ηέιε 

ελεξγνπνίεζεο  ησλ  εξγαδνκέλσλ, αθνχ άιισζηε ε ηθαλφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ λα 

πηνζεηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα επηηπρίαο θαη νδεγφ ζηνλ 

ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ (McAfee & Welch, 2013). 

 Οη  ςεθηαθέο  ηερλνινγίεο  επηηξέπνπλ  ηελ  άληιεζε δεδνκέλσλ  απφ  δηαδηθαζίεο 

πνπ αθνξνχλ νιφθιεξε  ηε  ιεηηνπξγία  ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. γξακκή παξαγσγήο, δηαλνκή, 

εκπνξεχκαηα ιηαληθήο, ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα, ζπληήξεζε κεραλεκάησλ θ.α.) θαη ε 

αλάιπζή ηνπο πξνζθέξεη ιεπηνκεξή πιεξνθφξεζε ζε ζπλερή  βάζε  θαη  θαιχηεξε  γλψζε  

ηεο  παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη  ηθαλφηεηαο, ησλ πξντφλησλ θαη ησλ πειαηψλ, 

επηηξέπνληαο ηε ιήςε απνθάζεσλ κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

-Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια: Φεθηαθά Σξνπνπνηεκέλεο Δπηρεηξήζεηο: αθνξά φρη κφλν ηελ 

αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ νη επηρεηξήζεηο δηαρεηξίδνληαη ηελ ηερλνινγία αιιά θπξίσο ζηνλ 

ηξφπν πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη επηρεηξεκαηηθά. 

 Μεηαζρεκαηηζκφο ηεο Πξνζθνξάο: Ζ εηζαγσγή ςεθηαθνχ πεξηερνκέλνπ ζηνπο 

παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο πξνζθνξάο ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο ζηνλ πειάηε θαη ε 

πξνζπάζεηα λα επσθειεζεί απφ αλαδπφκελεο  επθαηξίεο  επηπιένλ θαλαιηψλ  πσιήζεσλ,  

δηαλνκήο ή/θαη  άιισλ  εζφδσλ. ηελ νπζία είλαη ε εχξεζε ηξφπσλ λα απμεζνχλ νη θπζηθνί 

πειάηεο κέζσ ςεθηαθψλ πξνζθνξψλ. 
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-Φεθηαθέο Γπλαηόηεηεο: χκθσλα κε ηνπο Westerman et al. (2011), νη ςεθηαθέο 

δπλαηφηεηεο απνηειoχλ ζεκειηψδεο δνκηθφ ζηνηρείν γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ησλ ηξηψλ 

ππιψλσλ ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ. Οη Τπεχζπλνη Πιεξνθνξηθήο αλαιακβάλνπλ ηελ 

πξνψζεζε θαη ηελ ελζσκάησζε ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο ελψ ζπρλά 

δεκηνπξγνχληαη θαη μερσξηζηέο νκάδεο γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ θαζψο ζπρλά απαηηνχληαη επηπιένλ δεμηφηεηεο 

θαη πφξνη. 

 

2.4 Φεθηαθόο Μεηαζρεκαηηζκόο θαη ηξαηεγηθή 

  

 πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζηελ επνρή ηεο 4εο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, νη 

επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο πξνθιήζεηο ησλ θαηξψλ θαη λα απνθηήζνπλ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα απαηηείηαη ζπλερψο λα εμειίζζνληαη θαη λα πξνζαξκφδνληαη 

ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο. (Sebastian et al., 2017) Ζ πξνζαξκνγή απηή επηηπγράλεηαη 

κε ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή. χκθσλα κε ηνλ Fitzgerald (2013) ζηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ νδεγεί θπξίσο ε ζηξαηεγηθή θαη φρη ε ηερλνινγία. Ζ ηερλνινγία είλαη απηή 

πνπ ηνλ θαζηζηά ηθαλφ ζπλδπαζηηθά κε ηε θαηάιιειε ζηξαηεγηθή. Ο ςεθηαθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο δελ είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο αιιά κηα δηαδηθαζία ε νπνία απαηηεί 

έξεπλα, δηαηχπσζε ησλ βεκάησλ πνπ ρξεηάδεηαη λα αθνινπζεζνχλ, πξαγκαηνπνίεζε 

δνθηκψλ θαη ηέινο ηελ εθαξκνγή ηεο. Ζ δεκηνπξγία κηαο ζηξαηεγηθήο κε ζηαζεξά βήκαηα 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, ζα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο (Bharadwaj et al., 2013; Matt et al., 2015). Ζ  επηρείξεζε θαηαλνψληαο ηα 

θφζηε, ηηο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο θαη αδπλακίεο, ηε ζέζε ζηελ αγνξά, ηνπο πφξνπο πνπ 

δηαζέηεη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ηηο αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο  θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο δηακνξθψλεη θαη ηηο αλάινγεο ζηξαηεγηθέο κε βάζε ηηο επθαηξίεο 

θαη ηηο απεηιέο πνπ αληηκεησπίδεη. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο ραξάδνπλ ηνλ δξφκν πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε γηα λα θηάζεη ζην ζθνπφ ηεο. 

 Δίλαη ζαθέο φηη ε ζηξαηεγηθή πξέπεη λα εμππεξεηεί ηελ εκπεηξία θαη ηελ αθνζίσζε 

ησλ πειαηψλ, αμηνπνηψληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαηά ηελ πνξεία πξνο ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ. 

Σα δνκηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη αθνξνχλ ηελ κεηακφξθσζε ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ ςεθηαθή επνρή κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα ζεσξεζνχλ θνκκάηη ηεο 

ζηξαηεγηθήο κηαο επηρείξεζεο, εηδηθά φηαλ απηή βξίζθεηαη αθφκα ζηελ αξρή ηνπ ηαμηδηνχ ηεο 
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γηα ςεθηνπνίεζε. Αλάινγα  κε  ην  επίπεδν  ςεθηαθήο  σξηκφηεηαο  πνπ βξίζθεηαη ε 

επηρείξεζε ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ (εκπεηξία ηνπ θαηαλαισηή, 

ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηα επηρεηξεζηαθά κνληέια) αιιάδνπλ βαξχηεηα. Οπζηαζηηθά ηα 

ζηειέρε δηαιέγνπλ κεηαμχ απηψλ  ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα λα σζήζνπλ πξνο ηα κπξνο ηελ 

επηρείξεζε κε έλαλ ζσζηφ ηξφπν πνπ πηζηεχνπλ φηη ηαηξηάδεη ζηελ θνπιηνχξα ηεο. ηελ 

έξεπλα ηνπ Bharadwaj et al.,(2013) αλαθέξεηαη φηη γηα ηελ ράξαμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ν ζθνπφο θαη νη κειινληηθνί ζηφρνη ηεο 

επηρείξεζεο, νη  ζρέζεηο πνπ ζα αλαπηχμεη ε επηρείξεζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο, κε ηνλ θιάδν, 

ηηο ςεθηαθέο ππνδνκέο πνπ ζα πηνζεηήζεη θαη ηνπο πειάηεο.  

 Ζ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο θάζεηο:   

 Σελ απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθά κε ην ηη αλαδεηάεη ν πειάηεο θαη πξνο ηα πνχ 

ζηξέθεηαη ν θιάδνο. Απηή ε θάζε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα 

θαηαιάβεη ηη πξαγκαηηθά πηζηεχνπλ νη πειάηεο φηη αμίδεη. 

 Σελ αμηνιφγεζε ηθαλνηήησλ πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε. Απηή ε θάζε επηηξέπεη ζηηο 

εηαηξείεο λα αλαξσηεζνχλ αλ έρνπλ φ,ηη ρξεηάδεηαη, ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ ηηο 

κεηαβαιιφκελεο πξνηεξαηφηεηεο ησλ πειαηψλ. 

 Σν ζρεδηαζκφ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, ψζηε λα εμεηάζεη πψο ζα εθκεηαιιεπηεί ηηο 

ςεθηαθέο δπλαηφηεηεο κε ζθνπφ λα πξνζδηνξίζεη πνηεο αμίεο πξέπεη λα πξνζθέξεη ε 

εηαηξεία θαη πψο απηέο νη αμίεο ζα κεηαθξαζηνχλ ζε πξντφληα, ππεξεζίεο ή εκπεηξία 

(Saldanha et al., 2017; Yeow et al., 2017). ' απηή ηελ θάζε αλαπηχζζεηαη έλα 

ζπλνιηθφ ζρέδην, ψζηε λα εθπιεξψλνληαη νη λέεο αλάγθεο ηνπ πειάηε.  

 πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ βαζηθνί ηνκείο γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ είλαη ν 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο πξνζθνξάο αμίαο ζηνλ πειάηε (what) θαη ε αιιαγή ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ κνληέινπ ηεο επηρείξεζεο (how), (ζρήκα 4). H πξνζέγγηζε κηαο επηρείξεζεο 

ζρεηηθά κε ηελ ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη πξνο ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ 

αθνινπζεί κία απφ ηηο ηξεηο δηαδξνκέο (Berman and Bell, 2011): 

1. Γεκηνπξγία  θαη  ελζσκάησζε  ησλ  ςεθηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ζην  πιαίζην  ηεο  αιιαγήο  

ηνπ  ιεηηνπξγηθνχ  κνληέινπ  ηεο επηρείξεζεο.  ηε  ζπλέρεηα, επαλαπξνζδηνξηζκφο  ηεο  

πξνζθνξάο  αμίαο  ζηνλ πειάηε γηα λα επηηεπρζεί ν πιήξεο κεηαζρεκαηηζκφο. 
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2. Βειηίσζε, επέθηαζε ή αιιαγή ηεο πξνζθνξάο αμίαο ζηνλ πειάηε κε ςεθηαθφ 

πεξηερφκελν, δηνξαηηθφηεηα θαη αθνζίσζε. ηε ζπλέρεηα, ελζσκάησζε ησλ ςεθηαθψλ 

ιεηηνπξγηψλ. 

3.Γεκηνπξγία ελφο λένπ ζπλφινπ δπλαηνηήησλ γχξσ απφ ηελ πξφηαζε γηα αλακφξθσζε ηεο 

πξνζθνξάο αμίαο ζηνλ πειάηε θαη ηελ αλακφξθσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ κνληέινπ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

ρήκα 4 Οη δηαδξνκέο πξνο ηνλ ςεθηαθό κεηαζρεκαηηζκό

 

Πεγή: Berman θαη Bell, 2011 

 

 O ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο κηαο επηρείξεζεο επηδξά θαη επηθέξεη κεηαζρεκαηηζκφ 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ, θαζψο επεξεάδεη γεληθά θάζε δνκηθφ ζηνηρείν απηψλ. Σν 

επηρεηξεκαηηθφ  κνληέιν (business model) είλαη ε  απεηθφληζε  ησλ  ηξφπσλ  κε  ηνπο νπνίνπο 

κηα επηρείξεζε «δεκηνπξγεί, δηαλέκεη θαη θαηνρπξψλεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ 

πξνζθέξεη»  (Ostelwalder and Pigneur, 2010). Ο θακβάο επηρεηξεζηαθνχ κνληέινπ απνηειεί 

έλα πξφηππν εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ management, πνπ βνεζά ζηελ αλάπηπμε ή ηελ 

θαηαγξαθή πθηζηάκελσλ επηρεηξεζηαθψλ κνληέισλ θαη επηηξέπεη ζηα ζηειέρε λα 

εκβαζχλνπλ, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα ζπκθσλήζνπλ ζε κηα θνηλή νπηηθή γηα ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ ζπληζησζψλ κηαο επηρεηξεκαηηθήο πξνζπάζεηαο, κέζα απφ κηα λέα, 

δπλακηθή, δεκηνπξγηθή θαη ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε. Μηα ηέηνηα απεηθφληζε, πεξηιακβάλεη 

ηε βαζηθή επηρεηξεκαηηθή ινγηθή θαη ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο θαη αλαιχεη ηνλ ηξφπν κε 
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ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε θαηαθέξλεη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο ζε ζρέζε 

κε ηνλ αληαγσληζκφ (εηθφλα 2).  

Οη 9 ελφηεηεο ηνπ θακβά κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε 4 νκάδεο σο εμήο: (Ostelwalder and 

Pigneur, 2010). 

-Customers (Δμσζηξέθεηα): Καηεγνξίεο πειαηψλ-ζηφρσλ (Customer Segments), Ζ 

επηθνηλσλία θαη ηα δίθηπα δηαλνκήο (Channels), Οη ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηνπο 

πειάηεο (Customer  Relationship)     

-Infrastructure (Δζσζηξέθεηα): Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο (Key Activities), Οη Βαζηθνί 

πφξνη (Key Resources), Οη θχξηνη ζπλεξγάηεο (Key Partners) 

-Finances (Έζνδα & Έμνδα): Ρνέο Δζφδσλ (Revenue Streams), Ζ Γηάξζξσζε ηνπ Κφζηνπο 

(Cost Structure) 

-Offering (Πξνζθνξά): Πξνηάζεηο Αμίαο (Value Propositions)  

 

 Γεληθφηεξα, ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ νη επηρεηξήζεηο γηα ηελ 

ςεθηαθή ηνπο αλαβάζκηζε είλαη: 

 Ζ έκθαζε ζηελ ςεθηαθή ηερλνινγία γηα ηε βειηίσζε θαη αλάπηπμε αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ  

 Ζ ζηξαηεγηθή αλαδηνξγάλσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο κε ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο 

 Ζ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πειαηψλ 

 ηξαηεγηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ βειηίσζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο  

 ηξαηεγηθέο πνπ αθνξνχλ ηε βειηίσζε ζρέζεσλ θαη επηθνηλσλίαο κε πειάηεο 

(Δλίζρπζε ςεθηαθψλ θαλαιηψλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο)  

 ηξαηεγηθέο Δλίζρπζεο ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ 



35 

 

 

Δηθόλα 2. Κακβάο επηρεηξεζηαθνύ κνληέινπ  

 

Πεγή: Ostelwalder and Pigneur , 2010 

 

2.4.1 Ο Φεθηαθόο Μεηαζρεκαηηζκόο ζην επξσπατθό θαη ζην ειιεληθό επηρεηξεκαηηθό 

νηθνζύζηεκα 

 Οη  επξσπατθέο  επηρεηξήζεηο  ζήκεξα  δελ  θαίλεηαη  λα  αμηνπνηνχλ  πιήξσο  αθφκα 

ηηο πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο θαη ηα θαηλνηφκα επηρεηξεκαηηθά κνληέια. χκθσλα κε έξεπλα 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κφιηο κία ζηηο πέληε επηρεηξήζεηο ζηελ Δπξψπε έρνπλ 

ελζσκαηψζεη ςεθηαθέο θαηλνηνκίεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ (European 

Commission,2018). Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, έρεη ηνπνζεηήζεη ηε λέα ςεθηαθή επνρή πνιχ 

ςειά ζηε ιίζηα ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο πξνηεξαηνηήησλ, δηαζέηνληαο πφξνπο γηα ηελ ηαθηηθή 

θαη ιεπηνκεξή παξαθνινχζεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ.  

 H πηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ θαη πξαθηηθψλ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζηνλ 

επξσπατθφ επηρεηξεκαηηθφ ράξηε πνηθίιιεη ηφζν κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ θαη ησλ 

πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φζν θαη κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ 

θαη ηνκέσλ, θαζψο επίζεο θαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο. ηα πιαίζηα γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ, ν Γείθηεο Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Κνηλσλίαο (DESI – Digital Economy and Society Index) απνηππψλεη ην βαζκφ αθνζίσζεο 
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ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ ζηε δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο κέζσ ηεο ζηαηηζηηθήο απεηθφληζεο 

ησλ επηδφζεψλ ηνπο ζε πέληε θαηεπζχλζεηο: Αλζξψπηλν Κεθάιαην, πλδεζηκφηεηα, 

Φεθηαθέο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, Δλζσκάησζε Φεθηαθήο Σερλνινγίαο, Υξήζε Γηαδηθηπαθψλ 

Τπεξεζηψλ. Ο δείθηεο DESI δίλεη  επίζεο πιεξνθνξίεο γηα ην πιέγκα ησλ ηερλνινγηψλ, πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, πεξηιακβάλνληαο εθαξκνγέο θαη 

ινγηζκηθφ ζε cloud πεξηβάιινλ, Internet of Things (IoΣ), κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, 

ππεξεζίεο θηλεηήο ηερλνινγίαο, εθαξκνγέο 3D εθηχπσζεο, θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ. 

 Σνλ Ηνχλην ηνπ 2019 έγηλε ε πην πξφζθαηε θαηαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ 

επηδφζεσλ ησλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάλσ 

γξάθεκα (εηθφλα 3). χκθσλα κε απηά ηα ζηνηρεία ε ζέζε ηεο Διιάδαο είλαη ρακειή, αιιά 

ζε ιίγν πςειφηεξα επίπεδα ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε,  φπνπ βξηζθφηαλ 

ζηελ ηειεπηαία ζέζε ηεο ζρεηηθήο θαηάηαμεο. Απηή ε βειηίσζε απνδίδεηαη ζηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα θαζψο θαίλεηαη φηη απμάλεηαη ην πνζνζηφ ησλ λέσλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

εμεηδηθεχνληαη ζε ηνκείο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Ζ κεηάβαζε ζηελ ςεθηαθή επνρή 

απαηηεί πξσηίζησο ηε ζπκκεηνρή πςειά θαηαξηηζκέλσλ αλζξψπσλ, ηφζν ζην ξφιν ηνπ 

πνκπνχ ησλ λέσλ πιεξνθνξηψλ φζν θαη ζε απηφλ ηνπ δέθηε. πλεπψο, ε πξνζέιθπζε κέξνπο 

απηψλ ησλ αλζξψπσλ, θαζψο θαη ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ θαη ησλ κειινληηθψλ πηπρηνχρσλ  πξέπεη λα απνηεινχλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο 

ρψξαο καο γηα κηα πην γξήγνξε πνξεία πξνο ηελ ςεθηαθή νινθιήξσζε. 
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Δηθόλα 3. Γείθηεο Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Κνηλσλίαο (DESI) γηα ην 2019  

 

Πεγή European Commission, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi 

  

 Σνλ Απξίιην ηνπ 2016 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πηνζέηεζε ηελ πξσηνβνπιία 

Φεθηνπνίεζεο ηεο Δπξσπατθήο Βηνκεραλίαο (Digitising European Industry) κε ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

επξσπατθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο έλαληη  ησλ εγέηηδσλ ρσξψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο, 

φπσο ε Ηαπσλία, νη ΖΠΑ, ε Νφηηα Κνξέα, ε Γεξκαλία, ε Ηλδία θαη ε Κίλα. Με βάζε ηηο 

δηάθνξεο εζληθέο πξσηνβνπιίεο ςεθηνπνίεζεο ηεο βηνκεραλίαο, νη δξάζεηο ηεο 

πξσηνβνπιίαο Φεθηνπνίεζεο ηεο Δπξσπατθήο Βηνκεραλίαο δηαξζξψλνληαη γχξσ απφ πέληε 

βαζηθνχο ππιψλεο (εηθφλα 4): 

 

1.Δπξσπατθή πιαηθόξκα εζληθώλ πξσηνβνπιηώλ γηα ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο 

βηνκεραλίαο: Απνηειεί κία πιαηθφξκα ζπληνληζκνχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο 

δηάθνξεο εζληθέο πξσηνβνπιίεο ςεθηνπνίεζεο ηεο βηνκεραλίαο απφ φια ηα θξάηε κέιε, κε 

ζηφρν ηε δηαζθάιηζεο ηεο ζπλνρήο θαη ηεο ζπιινγηθήο θαηεχζπλζεο. 

2.Φεθηαθέο θαηλνηνκίεο γηα όινπο: ςεθηαθνί θόκβνη θαηλνηνκίαο: Οη ςεθηαθνί θφκβνη 

θαηλνηνκίαο (Digital Innovation Hubs) απνηεινχλ ππεξεζίεο φπνπ νη κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ), νη λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο θαη νη επηρεηξήζεηο κεζαίαο 

θεθαιαηνπνίεζεο κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ γηα ηε βειηίσζε ηεο επηρείξεζήο ηνπο, ησλ 
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δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο ηνπο, ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, κέζσ ηεο 

ελζσκάησζεο ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ. 

3.Δλίζρπζε ηεο εγεζίαο κέζσ ζπλεξγαζηώλ θαη βηνκεραληθώλ πιαηθνξκώλ: 

Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κέζσ ηεο 

αμηνπνίεζεο ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ, ππνζηεξίδεηαη ε αλάπηπμε ςεθηαθψλ βηνκεραληθψλ 

πιαηθνξκψλ θαη πηινηηθψλ εθαξκνγψλ κεγάιεο θιίκαθαο θαη ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα, νη νπνίεο ζα παξέρνπλ ηνπο ππιψλεο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ηνπ 

κέιινληνο. 

4.Έλα θαηάιιειν ξπζκηζηηθό πιαίζην γηα ηελ ςεθηαθή επνρή: ην πιαίζην ηεο 

ζηξαηεγηθήο ςεθηαθήο εληαίαο αγνξάο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ήδε ζεζπίζεη δηάθνξα 

κέηξα γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε θαλνληζκψλ ζε βαζηθνχο ηνκείο γηα ηε βηνκεραλία, φπσο ε 

αζθάιεηα ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη ε ειεχζεξε ξνή δεδνκέλσλ 

5.Πξνεηνηκαζία ησλ Δπξσπαίσλ γηα ην ςεθηαθό κέιινλ: Βαζηθφο ππιψλαο ηεο επηηπρίαο 

κηαο ηέηνηαο πξσηνβνπιίαο είλαη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο θαη νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα 

ηε δηαζθάιηζε φηη φινη νη Δπξσπαίνη είλαη έηνηκνη γηα απηέο ηηο αιιαγέο, κε δξάζεηο πνπ 

εληζρχνπλ  ηελ πξνζαξκνγή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

εθκάζεζεο, θαζψο θαη ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηελ θαηάξηηζε ησλ πνιηηψλ 

Δηθόλα 4. Οη πέληε ππιώλεο ηεο πξσηνβνπιίαο Φεθηνπνίεζεο ηεο Δπξσπατθήο Βηνκεραλίαο  

 

Πεγή European Commission, 2018 
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 Σν πξφγξακκα «Φεθηαθή Δπξψπε» δεκνζηνπνηήζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2019 απφ ην 

πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ, θαη αλακέλεηαη λα παξέρεη ρξεκαηνδφηεζε ζηηο επηρεηξήζεηο γηα έξγα ζε 

πέληε ζεκαληηθνχο ηνκείο: ππεξ-ππνινγηζηέο, ηερλεηή λνεκνζχλε, θπβεξλναζθάιεηα, 

πξνεγκέλεο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο θαη εμαζθάιηζε ηεο επξείαο ρξήζεο ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ 

ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία. 

 ε εζληθό επίπεδν ε Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή 2016-2021απνηειεί ην πιαίζην γηα 

ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ρψξαο θαη πεξηιακβάλεη δξάζεηο γηα ηελ ηφλσζε ηνπ 

ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο δίλνληαο έκθαζε ζηνπο παξαθάησ 

ηνκείο: ηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππνδνκψλ, ηελ ηφλσζε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ γηα ην 

επξχ θνηλφ θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία 

θαηάιιεινπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ θαη ηε δηεχξπλζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Οη παξεκβάζεηο πνπ 

εκπεξηέρεη ε Δζληθή Φεθηαθή ηξαηεγηθή εζηηάδνπλ ζηνπο θιάδνπο νη νπνίνη έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί ζην πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο γηα Έμππλε 

Δμεηδίθεπζε ηεο Διιάδαο (ΓΓΔΣ, 2015) σο εθείλνη ζηνπο νπνίνπο ε έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ζεκαληηθνχ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο: 

Αγξνδηαηξνθή θαη Βηνκεραλία ηξνθίκσλ, Δλέξγεηα, Δθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη Μεηαθνξέο, 

Πεξηβάιινλ, Σνπξηζκφο θαη Πνιηηηζηηθέο θαη Γεκηνπξγηθέο Βηνκεραλίεο, Τγεία θαη 

Φάξκαθα, Τιηθά θαη Καηαζθεπέο, Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ. 
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Κεθάιαην 3 - Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ηνπ θιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ θαη 

πνηώλ θαη άιισλ θιάδσλ 

 ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ζε 

δηάθνξνπο θιάδνπο θαζψο θαη ζηνλ ππφ κειέηε θιάδν, δειαδή απηφ ησλ ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ. Μεξηθέο απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ ζα απαληεζνχλ, είλαη: 

o Πψο κεηαζρεκαηίζηεθε ν θιάδνο; 

o Πνηνί παξάγνληεο επεξέαζαλ ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ θιάδνπ; 

o Πνηέο είλαη νη ζεκαληηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ; 

o Πνηέο κνξθέο κεηαζρεκαηηζκνχ έιαβαλ ρψξα;  

o Πνηα νθέιε επήιζαλ κεηά ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ; 

 

3.1 Ο θιάδνο ηεο βηνκεραλίαο ησλ Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ 

  

 Ζ ειιεληθή βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ απνηειεί ζηαζεξά θαη ακεηάθιεηα έλαλ 

απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 

ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηνπο βαζηθνχο ππιψλεο γηα ηελ ειιεληθή κεηαπνίεζε αιιά θαη 

γηα ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ρψξαο. Απνηειεί έλαλ θιάδν δπλακηθφ θαη αληαγσληζηηθφ, 

εμσζηξεθή κε πνιχ ζεκαληηθέο επελδχζεηο θαη έληνλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηφζν 

ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε φιε ηελ Δπξψπε. Παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

εηψλ ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θηλήζεθε ζε ζηαζεξή θαη αλνδηθή ηξνρηά θαη θαηάθεξε λα 

παξακείλεη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο κνρινχο αλάπηπμεο ηεο εγρψξηαο παξαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat (2019) θαη ηνπ ΗΟΒΔ (2018) ε εγρψξηα 

Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαιχπηεη ην 1/4 ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ειιεληθήο 

κεηαπνίεζεο, γεγνλφο πνπ ηελ θαηαηάζζεη πξψηε αλάκεζα ζηνπο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο, 

ελψ απνηειεί θαη ηνλ κεγαιχηεξν εξγνδφηε ηεο εγρψξηαο κεηαπνίεζεο, αθνχ ζε απηήλ 

απαζρνιείηαη πάλσ απφ ην 1/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ (ΗΟΒΔ, 2018). Ζ ζχλδεζε 

ηεο κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, αιιά θαη κε ηνλ ηνκέα 

ησλ ππεξεζηψλ, φπσο εζηηαηφξηα θαη μελνδνρεία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηνλ ρψξν ησλ ηξνθίκσλ θαζηζηά ζεκειηψδε ηνλ ξφιν ηνπ θιάδνπ ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ 
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επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ζρεηίδεηαη άκεζα θαη κε ηηο γλψζεηο θαη ηνλ βαζκφ εμεηδίθεπζεο 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.                                                  

 Ο ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο πεξηιακβάλεη κία επξεία γθάκα εηδηθνηήησλ θαη 

αληηθεηκέλσλ πνπ δελ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη δηαθξίλεηαη 

γηα ηελ πςειή εμεηδίθεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Ζ ζπλερήο επηκφξθσζε θαη 

επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απνηεινχλ θξίζηκνπο παξάγνληεο ψζηε 

λα είλαη ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί άκεζα, έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά ζηηο ζχγρξνλεο 

πξνθιήζεηο ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ. Οη λέεο ηερλνινγίεο θαη νη θαηλνηφκεο πξαθηηθέο 

παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηηο εμειίμεηο ζε φια ηα ζηάδηα παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηνλ 

ρψξν ησλ ηξνθίκσλ, ε αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ βξίζθεηαη ζηελ «θαξδηά» 

φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ κίαο επηρείξεζεο: απφ ηηο πσιήζεηο θαη ην κάξθεηηλγθ κέρξη θαη ηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ηηο απνζήθεο (Wan et al.,2014). 

 

3.2 Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ηνπ Κιάδνπ ησλ ηξνθίκσλ  

  

 πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ βξηζθφκαζηε ζηελ αξρή ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ αιιά θαη ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα. 'Ήδε 

παγθνζκίσο θαη ηδηαίηεξα ζηελ Απζηξαιία αηζζεηήξεο θαη ινγηζκηθά πνπ βνεζνχλ ηνπο 

αγξφηεο λα βειηηψζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο, πιαηθφξκεο crowd funding, κεγάια δεδνκέλα 

θαη εθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο λα θάλνπλ πην ελεκεξσκέλεο επηινγέο 

ζρεηηθά κε ην πψο παξάγνληαη, δηαλέκνληαη, πσινχληαη θαη θαηαλαιψλνληαη ηα ηξφθηκα, 

αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ηεο δηαηξνθήο απφ πιεπξάο ησλ θαηαλαισηψλ. Δπηπιένλ, ε άλνδνο 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ νδεγεί ζηηο αιιαγέο ησλ πξνζδνθηψλ θαη 

επηζπκηψλ ησλ πειαηψλ- θαηαλαισηψλ νη νπνίνη πιένλ αλακέλνπλ λα έρνπλ απηφ πνπ 

ζέινπλ, φηαλ ην ζέινπλ, κε ηελ ίδηα εμαηξεηηθή πνηφηεηα θαη αζθάιεηα, απιφηεηα θαη 

επθνιία απφ νπνηαδήπνηε ζπζθεπή επηζπκνχλ (Hasnan et al.,2014;  Rüßmann et al.,2015).  

 Γεληθά νη πειάηεο αλακέλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν λα θαηαλαιψλνπλ πξντφληα θαη λα 

βηψλνπλ εκπεηξίεο πνπ λα είλαη εμαηνκηθεπκέλεο θαη έρνπλ λφεκα γηα απηνχο. Οη επηρεηξήζεηο 

ινηπφλ νθείινπλ λα κεηαζρεκαηίδνπλ ην επηρεηξεζηαθφ κνληέιν ηνπο, ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο 

θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπο πξνζέγγηζε ζηελ αγνξά, ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηέηνηεο 
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εκπεηξίεο ζηνπο πειάηεο ηνπο. Αθφκε, πξέπεη λα ζπκβαδίζνπλ κε ηα θαηλνηφκα κέζα πνπ ζα 

ζπκβάινπλ ζηε δηαζηαχξσζε κεηαμχ ηξνθίκσλ θαη ηερλνινγίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

παξαγσγήο αζθαιψλ ηξνθίκσλ, ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ θαη ηνπ θαλαιηνχ δηαλνκήο (Wang 

et al.,2016).  

 Δθηφο φκσο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ησλ ηξνθίκσλ θαη ν αγξνηηθφο ηνκέαο ζα πξέπεη λα 

κεηαζρεκαηηζηεί. Έρεη δηαπηζησζεί φηη ε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

βηψζηκε αλάπηπμε. Ζ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απνηειεί κηα ζεκαληηθή παξέκβαζε, 

θαζψο κεηαμχ άιισλ, ζηεξίδεη ηνπο γεσξγνχο ζηνλ λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο, ηνπο 

βνεζάεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, θαη ζηελ πηνζέηεζε κηαο πην «έμππλεο» θαη 

βηψζηκεο γεσξγίαο (Salampasis and Theodoridis, 2013). 

 ηελ ειιεληθή γεσξγία θαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο, ηα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο 

αξρίδνπλ λα δηεηζδχνπλ ζεκαληηθά κέζα απφ ηελ αλάπηπμε εγθαηαζηάζεσλ πςειήο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη απηνκαηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε 

παξαθνινχζεζε ησλ αλαγθψλ άξδεπζεο, ηνπ θιίκαηνο, ηεο θαιιηέξγεηαο, ηεο ζπγθνκηδήο, 

ηεο δηαινγήο, θ.ιπ. δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ σο αληίθηππν ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο αεηθνξίαο (Verdouv, Robbemond & Kruize, 2015). χκθσλα ηνλ Γείθηε 

Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη Κνηλσλίαο (Digital Economy and Society Index- DESI), φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 5, νη ρψξεο νη νπνίεο θαίλνληαη λα βξίζθνληαη ζε πξψηεο ζέζεηο 

ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ ζρεηηθά κε ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ είλαη ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ε Γεξκαλία, ελψ ε Διιάδα βξίζθεηαη αθφκε ζε πνιχ πξψηκν ζηάδην.  
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Δηθόλα 5. Γείθηεο DEOI ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ 

 

Πεγή:European Commission, scoreboard 2018 

  

 ε πνιινχο παξαγσγηθνχο ηνκείο ππάξρνπλ έμππλα εξγνζηάζηα ή/θαη έξγα ζε εμέιημε 

ζε ζρέζε κε ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε δεδνκέλσλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα επηηξέπεη ζε κηα εηαηξία λα αληηδξά 

γξήγνξα ζηηο αιιαγέο ζηελ αγνξά. Ο θχθινο δσήο ελφο πξντφληνο πεξηιακβάλεη θαη ηελ 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζπλεπψο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα κηα παξαγσγηθή κνλάδα ε 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα λα είλαη απνηειεζκαηηθή. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε ξνή ησλ 

πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζε πξνκεζεπηέο, αγνξαζηέο θαη πειάηεο θπξίσο ζηα ηκήκαηα ηεο 

παξαγσγήο θαη ηεο απνζήθεπζεο γηα ηελ αγνξά ησλ α’ πιψλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 

παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο γηα λα παξαδνζεί ζηνλ ηειηθφ πειάηε, είλαη ε δηαδηθαζία 

ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.  
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 Ζ πηνζέηεζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο 

(ππνελφηεηα 2.2) ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζπκβάινπλ ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ εηαηξεηψλ θαη ηελ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. Ζ  πξφβιεςε 

δήηεζεο, ε δηαρείξηζε ηνπ απνζέκαηνο θαη ησλ πξνκεζεηψλ, κέζσ ησλ ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ γίλνληαη απηφκαηα κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο ηνπ Γηαδηθηχνπ ησλ 

πξαγκάησλ (IoΣ) θαη αηζζεηήξσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπιιέγνληαη ηα 

δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη κεηέπεηηα κε ηε ρξήζε ησλ Γεδνκέλσλ Μεγάιεο 

Κιίκαθαο αλαιχνληαη θαη αμηνπνηνχληαη έηζη ψζηε λα ιακβάλνληαη νξζά απνθάζεηο             

(Prasse et al., 2014). Ζ πξφβιεςε ηεο δήηεζεο απνηειεί δσηηθήο ζεκαζία δηαδηθαζία γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα επηβηψζνπλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ (Yerpude et al., 2017). Ζ 

ςεθηαθή ηερλνινγία ηεο Ραδηνζπρληθήο αλαγλψξηζεο (RFID) αθνξά ηελ  ρξήζε αηζζεηήξσλ 

θαη εθαξκφδεηαη θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, θαζψο κπνξεί λα εληνπίδεη θαη λα 

ελεκεξψλεη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ π.ρ. γηα ηπρψλ ειιείςεηο αγαζψλ ζηα ξάθηα, ηα 

πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ελψ ε ηερλνινγία Blockchain, εμαζθαιίδεη 

ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ κεηαθέξνληαη έηζη ψζηε λα κελ επεξεάδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα θαη ζπκβάιιεη ζηελ ηρλειαζηκφηεηα ησλ ηξνθίκσλ.  

 

 ηαλ ε Dole Foods γλψξηζε κηα επηδεκία E. Coli απφ ηελ νπνία αξξψζηεζαλ 200 

άλζξσπνη, ε ηερλνινγία αλαγλψξηζεο ξαδηνζπρλνηήησλ(RFID) εκθαλίζηεθε σο έλα εξγαιείν 

ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ ηξνθίκσλ. Ζ Dole Foods  μεθίλεζε κηα πξσηνβνπιία εληνπηζκνχ 

RFID ην 2006 γηα λα βειηηψζεη ηελ αληρλεπζηκφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ.        

Ζ εηαηξεία ρξεζηκνπνίεζε RFID θαη GPS γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ιαραληθψλ απφ ηε 

ζπγθνκηδή κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο, ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ηεο παξάδνζεο ζηα θαηαζηήκαηα. 

Δλψ ε RFID άξρηζε σο εξγαιείν παξαθνινχζεζεο απνζεκάησλ ε εκθάληζε δηθηχσλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν έρεη δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηα δεδνκέλα RFID λα παξάζρνπλ πιεξνθνξίεο 

ζε ηνκείο φπσο νη αλαθνξέο θαηάζηαζεο πξντφλησλ θαη νη αλεπάξθεηεο ζηελ αιπζίδα 

εθνδηαζκνχ. Ζ ηερλνινγία RFID επηηξέπεη ηαρχηεξεο θαη πην νινθιεξσκέλεο πξνβνιέο ζε 

πηζαλά πξνβιήκαηα απνγξαθήο, επηηξέπνληαο ζηηο εηαηξείεο λα ιακβάλνπλ πξνιεπηηθά 

κέηξα θαη λα κεηψλνπλ ηελ αλάγθε γηα δαπαλεξέο ηαρείεο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο.  
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 Παξάδεηγκα βηνκεραλίαο πνπ έρεη κεηαζρεκαηίζεη ηελ εθνδηαζηηθή ηεο αιπζίδα θαη 

ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο έμππλν εξγνζηάζην απνηειεί ε Arla Foods (εηθφλα 6), 

φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 6 ε Arla ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ ηφζν ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία φζν θαη ζηελ εθνδηαζηηθή ηεο αιπζίδα θαη  θαίλεηαη λα έρεη 

πηνζεηήζεη ηελ ηερλνινγία ζρεηηθά κε ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο 

δξαζηεξηνηήησλ-ιεηηνπξγηψλ. Δπίζεο ε πνιπεζληθή εηαηξεία δαραξσδψλ Cadbury 

ρξεζηκνπνίεζε ην 2012 3D εθηππσηέο γηα ηελ παξαζθεπή κπαξψλ ζνθνιάηαο. Αθφκε, πέξαλ 

απφ ηηο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ θαη εζηηαηφξηα θάλνπλ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην γλσζηφ KFC ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ησλ Γεδνκέλσλ Μεγάιεο 

Κιίκαθαο (Big Data), ηα Starbucks πνπ είλαη θαη πξσηνπφξνη ζηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ 

αθνχ εθκεηαιιεφκελα ην Facebook θαη Instagram δεκηνχξγεζαλ κηα εθαξκνγή ζηελ νπνία 

κπνξεί ν θαηαλαισηήο- πειάηεο λα πιεξψζεη θαη λα παξαγγείιεη ηνλ θαθέ θαη ην θαγεηφ ηνπ 

online. Δπίζεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο απηήο δεκηνχξγεζαλ θαη έλα ''loyalty'' πξφγξακκα ην 

νπνίν δεκηνπξγεί θαη ζηέιλεη εμαηνκηθεπκέλεο πξνζθνξέο θαη εηδνπνηήζεηο  ζηνπο 

ζπλδεδεκέλνπο πειάηεο, πέξαλ φκσο απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή θαη ζηα θπζηθά ηνπο 

θαηαζηήκαηα έρνπλ πξνζζέζεη ςεθηαθέο ππεξεζίεο, απνηειψληαο έηζη κηα πνιπ-θαλαιηθή 

(omnichannel) εηαηξεία πνπ έρεη ζην επίθεληξν ηεο δξάζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο ηνλ 

θαηαλαισηή κε βαζηθφ ζηφρν ηε θαιχηεξε δπλαηή θαη άκεζε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε  

αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηνπ θαλαιηνχ πψιεζεο ή επηθνηλσλίαο. Σέινο ε Pizza Hut εηζήγαγε 

ηελ ξνκπνηηθή ζηα θαηαζηήκαηα ηεο πξνζθέξνληαο πην εμαηνκηθεπκέλεο εκπεηξίεο γηα ηνπο 

πειάηεο ηεο θαη κεηψλνληαο ηνλ ρξφλν αλακνλήο ησλ παξαγγειηψλ. 
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Δηθόλα 6. Η αιπζίδα αμίαο θαη ν ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ηεο Arla Foods 

 

Πεγή http://iotcenter.dk/wp-content/uploads/2017/09/3.-Creating-an-IoT-Platform-for-Arla-Foods-

Supply-Chain-V2-Read-Only.pdf 

 

 

 πλνπηηθά ηα νθέιε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζηνλ θιάδν ησλ 

ηξνθίκσλ(Demartini,2017, 2018;  Zudor, 2011; Jagtap 2019): 

 Καιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

 Απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ 

 Γηαθάλεηα θαη θαιχηεξνο έιεγρνο 

 Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δηάζεζεο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη επηθνηλσλία ζε ςεθηαθέο πιαηθφξκεο έκπηζηα, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

θαη απνηειεζκαηηθά θαη απμάλεηαη ε ζπλεξγαζία 
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 Μείσζε ρξφλνπ παξαγσγήο θαη  παξάδνζεο πξντφλησλ  

 Οη δξαζηεξηφηεηεο γίλνληαη πην γξήγνξεο, αθξηβήο θαη απνδνηηθέο  

 Μείσζε ζθαικάησλ, παξαγσγή αζθαιψλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία  

 Μείσζε παξαπξντφλησλ , ιηγφηεξν ελεξγεηαθφ απνηχπσκα  

 Βειηίσζε ηεο ηρλειαζηκφηεηαο 

 Καιχηεξε δηαρείξηζε απνζέκαηνο 

 Αμηνιφγεζε πξνκεζεπηψλ θαη θαιχηεξε ζρέζε καδί ηνπο κέζσ αλεπηπγκέλσλ 

ςεθηαθψλ πιαηθφξκσλ 

 

3.3 Ο ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα  

  

 Ο γεσξγηθφο ηνκέαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί έλα επξχ θάζκα εμειηζζφκελσλ 

ηερλνινγηψλ θαη γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ. Ζ πηνζέηεζε ηερλνινγηψλ γηα βηψζηκα γεσξγηθά ζπζηήκαηα είλαη έλα 

δχζθνιν δήηεκα γηα ηνπο αγξφηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο.                

Οη αγξφηεο βιέπνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο σο έλαλ ηξφπν κείσζεο ηνπ θφζηνπο. Δπηπιένλ, νη 

θαηαλαισηέο πιένλ δεηνχλ ρακεινχ θφζηνπο ηξφθηκα πςειφηεξεο πνηφηεηαο, ελψ 

ηαπηφρξνλα απαηηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν λα παξάγνληαη ηξφθηκά κε ηερληθέο πνπ 

πξνζηαηεχνπλ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, πεξηνξίδνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο θαη δίλνπλ 

κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηελ αγξνηηθή βησζηκφηεηα, ηελ αεηθνξία θαη ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ 

δψσλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο αγξφηεο λα απμήζνπλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ην εηζφδεκα ρσξίο λα δηαθπβεχζνπλ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο. 

 Ζ Έμππλε Γεσξγία αληηπξνζσπεχεη ηελ εθαξκνγή ησλ ζχγρξνλσλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζηε Γεσξγία, έρεη πξαγκαηηθή δπλαηφηεηα λα δψζεη 

πην παξαγσγηθή θαη βηψζηκε γεσξγηθή παξαγσγή, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζε κηα πξνζέγγηζε 

πην αθξηβνχο θαη απνδνηηθήο ρξήζεο ησλ πφξσλ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηερλνινγίεο 

φπσο ην Γηαδίθηπν ησλ Πξαγκάησλ(IoT), νη αηζζεηήξεο, ηα ζπζηήκαηα γεσ-εληνπηζκνχ, ηα 

Γεδνκέλα Μεγάιεο Κιίκαθαο (Big Data) θαη ε Ρνκπνηηθή (Journal of Business Research, 

2017). ηηο ΖΠΑ ην 20-80% ησλ γεσξγψλ ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην είδνο Σερλνινγίαο 

Έμππλεο Γεσξγίαο ελψ ζηελ Δπξψπε κφλν ην 0%-24% ησλ γεσξγψλ ηηο ρξεζηκνπνηεί. Ζ 

έμππλε Γεσξγία κπνξεί επίζεο λα παξέρεη κεγάια νθέιε ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, γηα 
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παξάδεηγκα, κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο ρξήζεο ηνπ λεξνχ, ή ηεο βειηηζηνπνίεζεο ησλ 

γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ. 

Μειινληηθέο Δμειίμεηο ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα  

     Γεσξγία Αθξηβείαο  θαη Ρνκπνηηθή : δηαρείξηζε ρσξηθήο  ή θαη ρξνληθήο κεηαβνιήο 

γηα ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Πεξηιακβάλεη πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ 

(DSS) γηα νιφθιεξε ηελ δηαρείξηζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ κε ζηφρν ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ησλ απνδφζεσλ επί ησλ εηζξνψλ κε παξάιιειε δηαηήξεζε ησλ 

πφξσλ. Γίλεηαη επξεία ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ GPS (Barris, 2014) θαη 

αεξνθσηνγξαθηψλ ή εηθφλσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο δνξπθφξνπο Sentinel, πνπ 

έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία ραξηψλ δηαθφξσλ ρσξηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ 

κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ (π.ρ. απφδνζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εδάθνπο, επίπεδα πγξαζίαο, επίπεδα αδψηνπ, θ.ι.π.). Δπηπιένλ εθαξκφδεηαη ε 

ξνκπνηηθή θαη ν απηφκαηνο έιεγρνο θαζψο θαη ε ηερλεηή λνεκνζχλε ζε φια ηα 

επίπεδα ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο. 

  Γεσξγία κε βάζε δεδνκέλα: Με ηελ αλάιπζε θαη ηε ζπζρέηηζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηνλ θαηξφ, ηνπο ηχπνπο ζπφξσλ, ηελ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο, ηελ 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο αζζελεηψλ, ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα, ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο θαη 

ηηο ηηκέο, νη γεσξγνί ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πάξνπλ ζσζηέο θαη ελεκεξσκέλεο 

απνθάζεηο. 

  Αλάιπζε εδάθνπο θαη πεδίνπ: Ζ παξαγσγή ραξηψλ3-D γηα ηελ αλάιπζε εδάθνπο 

βνεζά ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο θχηεπζεο θαη ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ αξδεπηηθψλ θαη αδσηνχρσλ επηπέδσλ. 

  Αμηνιφγεζε ηεο πγείαο ησλ θπηψλ: Με ηε ζάξσζε κηαο θαιιηέξγεηαο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηφζν νξαηφ φζν θαη εγγχο ππέξπζξν θσο, νη ζπζθεπέο πνπ 

κεηαθέξνληαη κε drone κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ αιιαγψλ 

ζηα θπηά θαη λα ππνδείμνπλ ζηνπο αγξφηεο ζηνηρεία γηα ηελ πγεία ησλ θπηψλ θαζψο 

θαη λα ηνπο πξνεηδνπνηήζνπλ γηα ηπρφλ αζζέλεηεο.  

  Παξαθνινχζεζε θαιιηεξγεηψλ: Ζ κε απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

θαιιηεξγεηψλ απνηειεί ηεξάζηην εκπφδην γηα ηνπο αγξφηεο. Με ηα drones, νη 

θηλνχκελεο εηθφλεο ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ κπνξνχλ λα δείμνπλ ηελ αλάπηπμε κηαο 
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θαιιηέξγεηαο θαη λα απνθαιχςνπλ ηπρφλ αλεπάξθεηα παξαγσγήο, επηηξέπνληαο 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο θαιιηέξγεηαο. 

  

 Oη αγξφηεο ρξεηάδνληαη έγθαηξεο θαη αμηφπηζηεο πεγέο πιεξνθνξηψλ. Οη αιιαγέο ζην 

αγξνηηθφ πεξηβάιινλ, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηνλ παγθφζκην αληαγσληζκφ θαη ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή, θαζηζηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηελ ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ φρη 

κφλν ρξήζηκεο αιιά θαη αλαγθαίεο γηα λα παξακείλνπλ βηψζηκνη θαη αληαγσληζηηθνί.  

 

3.4 Ο θιάδνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

  

 Ο νξηζκφο γηα ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα αλαθέξεη πσο είλαη κία νινθιεξσκέλε 

δηαδηθαζία φπνπ έλαο αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ (πξνκεζεπηέο, 

θαηαζθεπαζηέο, δηαλνκείο, έκπνξνη) ζπλεξγάδνληαη γηα λα πξνκεζεπηνχλ πιηθά (α ́ χιεο ), 

λα κεηαηξέςνπλ ηηο α ́ χιεο ζε ηειηθά πξντφληα θαη ηέινο λα παξαδψζνπλ ηα ηειηθά 

πξντφληα ζηνπο ιηαλνπσιεηέο (Beamon, 1998). Ζ εθνδηαζηηθή αιπζίδα απνηειείηαη απφ 

δπν θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ, ηηο θχξηεο θαη ηηο δεπηεξεχνπζεο κε βάζε ηνλ Νφκν 

4302/2014. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, φηαλ εθηεινχληαη ζσζηά, 

ζπκβάιινπλ ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, 

θαζψο επίζεο θαη ζηελ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, ηελ κείσζε ησλ απνζεκάησλ θαη 

ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ ηελ 

δηαρείξηζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ παξαγγειηψλ, ηελ κεηαθνξά ησλ αγαζψλ θαη ηελ 

δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ελψ νη δεπηεξεχνπζεο δξαζηεξηφηεηεο αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ, ζηελ ζπζθεπαζία ησλ αγαζψλ, ηηο πξνκήζεηεο θαη ηελ απνζήθεπζε 

ησλ αγαζψλ θαζψο επίζεο θαη ηελ πιεξνθνξηαθή ππνζηήξημε, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

παξαγσγήο θαη ηελ πξφβιεςε ηεο δήηεζεο. Ο δηαρσξηζκφο απηφο νθείιεηαη θπξίσο ζην 

γεγνλφο φηη νη δεπηεξεχνπζεο δξαζηεξηφηεηεο εθηεινχληαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη 

ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο (Ballou, 2003). 

 χκθσλα κε ηνπο Genovese et al., 2017, ν ηνκέαο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο έρεη 

αλαδεηρηεί σο ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απνδεηνχλ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα, παξαγσγηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζρεδηάδεηαη  ε 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα ησλ επηρεηξήζεσλ αιιάδεη εμαηηίαο ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο αιιά 
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θαη ηεο επαηζζεζίαο ησλ αλζξψπσλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν είλαη 

ζρεδηαζκέλε θαη ιεηηνπξγεί ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα ησλ επηρεηξήζεσλ αλαθέξεηαη σο 

παξαδνζηαθφο ηξφπνο θαη πεξηιακβάλεη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε πξνκεζεπηέο, ηκήκα 

παξαγσγήο, ηκήκα απνζήθεπζεο θαη πειάηεο/θαηαλαισηέο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ 

ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ αλαγθψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ 

πνπ έρεη ν θάζε εκπιεθφκελνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ 

(PWC, 2016). 

 Ζ πηνζέηεζε ησλ λέσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ αθνξά ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο επηθνηλσλνχλ θαη αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο κε 

ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο (πξνκεζεπηέο, πσιεηέο, αγνξαζηέο). Δπνκέλσο, ην θνκκάηη ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζε ςεθηαθέο ζε 

φιν ην κήθνο ηεο, απνηειεί παξάγνληα δσηηθήο ζεκαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ έηζη ψζηε ε 

ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ λα γίλεηαη αμηφπηζηα. Οη Ferrantino et al., 2019, αλαθέξνπλ φηη ε 

ρξήζε ςεθηαθψλ εξγαιείσλ θαη ηερλνινγηψλ φπσο ΗνΣ, αλάιπζε Γεδνκέλσλ Μεγάιεο 

Κιίκαθαο θαη ξνκπνηηθήο ζηελ  εθνδηαζηηθή αιπζίδα ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιάδεη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν νη πιεξνθνξίεο δηαρένληαη ζε φιν ην κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, 

βειηηψλνληαο θαη έρνληαο θαιχηεξν έιεγρν ζηελ ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζε 

πξνκεζεπηέο, παξαγσγνχο, αγνξαζηέο θαη θαηαλαισηέο.  

 ηελ εηθφλα 7 πεξηγξάθνληαη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο πξνκεζεπηέο κε ηνπο  

δηαλνκείο ησλ πξψησλ πιψλ, ζηνπο δηαλνκείο κε ηνπο παξαγσγνχο ησλ αγαζψλ, θαη ηελ 

ζρέζε ησλ παξαγσγψλ κε ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ επηθνηλσλία πνπ αλαπηχζζνπλ ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ρξήζε ησλ 

ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ πην εχθνια θαη γξήγνξα. Οη δηαδηθαζίεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο 

αλαδήηεζεο, ηεο παξαγσγήο θαη ηεο παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ κε ηηο λέεο ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο αλαβαζκίδνληαη ζε φιν ην κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη ε ξνή ησλ 

πιηθψλ(καχξα βέιε) γίλεηαη ζπλερψο ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

Σα θφθθηλα βέιε δείρλνπλ ηελ ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη πσο φια ηα δεδνκέλα απφ θάζε 

άκεζα εκπιεθφκελν ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζηέιλνληαη ζε έλαλ θεληξηθφ «πχξγν 

ειέγρνπ» θαη δηαρένληαη ζηα ππφινηπα κέιε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, παξέρνληαο ηνπο 

πιεξνθνξίεο γηα δεηήκαηα φπσο ηνλ εληνπηζκφ νρεκάησλ πνπ παξαδίδνπλ αγαζά, 

πξφβιεςε δήηεζεο, απνζέκαηα, λέεο παξαγγειίεο, πξνκήζεηεο θ.α. 
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Δηθόλα 7. Η Δθνδηαζηηθή αιπζίδα ζηελ 4ε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε. 

 

Πεγή Capgemini Consulting,2014 

  

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηνπο πξνζδίδεη πνιιαπιά νθέιε. Αξρηθά νη δηαδηθαζίεο ηεο εθνδηαζηηθήο 

ςεθηνπνηνχληαη θαη γίλνληαη απηφλνκεο, έρνληαο θαιχηεξε νξαηφηεηα ηνπ πσο ιεηηνπξγνχλ 

θαη θαιχηεξν έιεγρν απηψλ. Οη ζρέζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο/θαηαλαισηέο 

γίλνληαη πην ζηελέο θαη έκπηζηεο θαζψο ζα ηνπο παξέρεηαη αδηάθνπα ε πιεξνθνξία πνπ 

δεηνχλ, πην γξήγνξα, πην επέιηθηα θαη πην απνδνηηθά. Αθφκα, βειηηζηνπνηείηαη ε δηαρείξηζε 

ησλ αγαζψλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ κέζα ζηηο απνζήθεο, κεηψλνληαη νη ρξφλνη ζρεδηαζκνχ 

θαη παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ θαζψο επίζεο θαη ηα ζθάικαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Σέινο, ε 

ιήςε απνθάζεσλ κέζσ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δέρνληαη νη επηρεηξήζεηο 

απφ ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο, γίλεηαη ηαρχηεξα θαη ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε 

ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο, δίλνληαο ηνπο αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, κπνξνχλ λα αιιάμνπλ θαη λα βειηηψζνπλ φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο εάλ επηιερηνχλ θαη πηνζεηεζνχλ ζσζηά απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο, γηα απηφ θαη νη επηρεηξήζεηο ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηη 
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είλαη απηφ πνπ ζέινπλ λα αιιάμνπλ θαη λα βειηηζηνπνηήζνπλ έηζη ψζηε λα επηιέμνπλ ηελ 

θαηάιιειε ςεθηαθή ηερλνινγία πνπ ζα δψζεη ην κέγηζην δπλαηφ απνηέιεζκα. 

  

3.5 Ο θιάδνο ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ 

  

 Ζ ςεθηαθή ηερλνινγία έρεη κεηακνξθψζεη ηελ νηθνλνκία. Ζ δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνπο 

πειάηεο έρεη κεηαηνπηζηεί απφ ην θπζηθφ αγαζφ ζε κηα νηθνλνκία πνπ επλνεί ηελ ππεξεζία 

θαη ηηο πιεξνθνξίεο σο ηελ θχξηα πεγή ηεο δεκηνπξγίαο αμίαο. Οη ηερλνινγίεο ηεο 

πιεξνθνξίαο έρνπλ αιιάμεη ξηδηθά ην ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ην "πξφζσπν'' ησλ 

επηρεηξήζεσλ. ην θέληξν απηήο ηεο αιιαγήο είλαη ε νηθνλνκία ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ. 

 χκθσλα κε ηνπο Γθηάηα θαη Κπξηαθίδε (2009) ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ε 

εθαξκνγή φισλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κεζφδσλ ζπλαιιαγψλ θαη δηαδηθαζηψλ, κέζσ δηθηχσλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, αθφκε έλαο νξηζκφο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζχκθσλα κε 

ηνπο ίδηνπο είλαη φηη απνηειεί έλα ζχλνιν επηρεηξεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλεο 

επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ, κέζσ ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ, ηε 

δηεθπεξαίσζε εκπνξηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ειεθηξνληθά κέζα. Με ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ε 

παξαδνζηαθή αγνξά, ζηελ νπνία θπζηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο αληαιιάζζνληαη πξφζσπν κε 

πξφζσπν, ζπκπιεξψζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ εηθνληθή αγνξά πνπ επέηξεςε ηελ 

αληαιιαγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Απηή ε αιιαγή νδεγεί ζε κηα 

ξηδηθή αλακφξθσζε ησλ πθηζηάκελσλ ηξφπσλ επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο (Wu and Hsia, 2008).  

 Οη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ εθηεινχλ ζπλαιιαγέο, επηθνηλσλνχλ, θαη θαηλνηνκνχλ γηα 

ηε ζηήξημε ηνπ εκπνξίνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Έρνπλ δεκηνπξγήζεη λέα θαλάιηα γηα ηελ 

πξφζβαζε ζε πειάηεο, κε ηελ ελζσκάησζε ησλ εηαίξσλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, θαη 

πξνζθέξνληαο λέα πξντφληα ή ππεξεζίεο επεθηείλνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο πεξηνρέο ηνπο 

(Wu and Hsia, 2008). Δλψ, νη θαηαλαισηέο επσθεινχληαη επίζεο απφ ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην, κεξηθέο θνξέο εηο βάξνο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο λα αλαδεηήζνπλ online ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο θαη 

βειηηψλεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο ζέζε, ελψ παξάιιεια κεηψλεη ην πιενλέθηεκα ηεο 
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πιεξνθφξεζεο πνπ απνιάκβαλαλ ζην παξειζφλ έκπνξνη θαη κεζάδνληεο ( Hanna, 2016). 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην δελ επηδηψθεη λα αληηθαηαζηήζεη ηηο ηζρχνπζεο εκπνξηθέο 

εθαξκνγέο αιιά ην αληίζεην, πξνζπαζεί πάλσ ζε απηέο λα δεκηνπξγεί θαηλνχξηεο δνκέο 

ζχκθσλεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη αληηιήςεηο marketing. Θα ιέγακε ινηπφλ φηη δελ είλαη 

ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ παξαδνζηαθνχ εκπνξίνπ αιιά ε θπζηθή ηνπ εμέιημε                          

(Costopoulou, 2018). 

 Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη κε ηελ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ βειηηψλνληαη 

πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη πξνζθέξνληαη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο 

ζηνπο θαηαλαισηέο. Κάπνηα απφ ηα νθέιε είλαη (Gjoni, 2014): 

 Γηα ηνπο θαηαλαισηέο: 

 24σξε εμππεξέηεζε. 

 Μεησκέλν Κφζηνο. 

 Παγθφζκηα Αγνξά. 

 Άκεζε θαη γξήγνξε ζπλαιιαγή. 

 Καιχηεξε εμππεξέηεζε. 

 Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. 

 

 Γηα ηηο επηρεηξήζεηο: 

 Αγνξά ρσξίο ζχλνξα. 

 Βειηησκέλε αληαγσληζηηθφηεηα. 

 Βειηίσζε δεκφζηαο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο. 

 Ακθίδξνκε ζρέζε επηρείξεζεο-θαηαλαισηψλ. 

 Διαρηζηνπνίεζε Κφζηνπο. 

 Μείσζε δπζιεηηνπξγηψλ. 

 Δπξχ πεδίν δξαζηεξηνηήησλ. 

 Καιχηεξνο έιεγρνο απνζεκάησλ. 
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Σα θπξίαξρα επηρεηξεκαηηθά κνληέια 

 Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην κέζσ ηνπ Internet, έρεη κεγάιν αληίθηππν ζηνλ θφζκν ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ήδε μεθηλήζεη ηελ αλαδηνξγάλσζή ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ή λα δεκηνπξγήζνπλ έλα αληαγσληζηηθφ επηρεηξεκαηηθφ 

πιενλέθηεκα κε απνηέιεζκα λα έρνπλ πξνθχςεη πνιιά λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια               

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ(e-commerce). Σα κνληέια ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πνηθίιινπλ 

αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζηελ ππνζηήξημε. Γηα παξάδεηγκα ππάξρνπλ ηα 

κνληέια πνπ παξέρνπλ κφλν κηα ιεηηνπξγία κάξθεηηλγθ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ελψ ππάξρνπλ 

θαη ηα κνληέια πνπ παξέρνπλ κηα πιήξσο νινθιεξσκέλε ππνζηήξημε (Tsalgatidou, Pitoura, 

2001). Μεξηθά απφ ηα πην επηηπρεκέλα επηρεηξεκαηηθά κνληέια ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

είλαη: (Tsalgatidou, Pitoura, 2001) 

 Σν κνληέιν E-shop: Πξφθεηηαη γηα έλα επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ζχκθσλα κε ην νπνίν 

κεκνλσκέλα θαηαζηήκαηα πσινχλ δηάθνξα αγαζά.  

 Σν κνληέιν «Ζιεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο»: Απηνκαηνπνηεί ηε παξαδνζηαθή 

δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξψλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη παξέρεη ππνζηήξημε ζηηο 

πιεξσκέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο παξάδνζεο. 

 Σν κνληέιν «Third party marketplace»: ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο εηαηξείεο πνπ 

επηζπκνχλ λα αλαζέζνπλ ζε ηξίηνπο ηηο δξαζηεξηνηήησλ κάξθεηηλγθ ηνπο ζην 

δηαδίθηπν. Απηέο νη επηρεηξήζεηο πξνζθέξνπλ ηελ πξφζβαζε ελφο ρξήζηε ζε 

θαηαιφγνπο πξντφλησλ ηνπ πξνκεζεπηή θαη κπνξνχλ επηπιένλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ 

πιεξσκή, ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, ηελ παξαγγειία, ηηο αζθαιείο ζπλαιιαγέο. 

 Σν κνληέιν νινθιεξσηηθήο αιπζίδαο αμίαο (Value-chain integration model).  

Υξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα λα βειηηψζεη ηελ επηθνηλσλία θαη 

ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ κεξψλ εληφο κηαο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ. Με ην 

κνληέιν απηφ θάζε εηαηξεία ηεο αιπζίδαο εθηειεί έλα ζχλνιν ή ζεηξά 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο. 

εκαληηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ απνηεινχλ νη Amazon, Alibaba, Tesco θαη ην 

EBay. Απηέο νη επηρεηξήζεηο θαηάθεξαλ λα εγεζνχλ δηφηη:  

Amazon θαη Alibaba : Υξεζηκνπνηείηαη ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηνπ E-shop θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ην Δ-mall δειαδή κηα ζπιινγή απφ ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα θάησ απφ έλα 

θνηλφ brand name πνπ δίλεη ηελ είζνδν ζε κεκνλσκέλα e-shop. 
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Tesco: ρξεζηκνπνηεί ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν E-shop, πνπιψληαο δηάθνξα αγαζά 

απεπζείαο ζηνπο θαηαλαισηέο κε ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ.  

EBay: ρξεζηκνπνηεί ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ησλ ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ 

απηνκαηνπνηψληαο ηελ παξαδνζηαθή δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξψλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ 

ελψ παξάιιεια παξέρεη ππνζηήξημε ζηηο πιεξσκέο κέζσ ηεο Paypal. 

 Πψο κεηαζρεκαηίζηεθε ν θιάδνο; Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην εθάξκνζε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ απηνκαηηζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο ξνήο εξγαζηψλ 

ζηηο επηρεηξήζεηο. Ηθαλνπνίεζε ηελ θνηλή επηζπκία πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ γηα θαιχηεξε 

πνηφηεηα ππεξεζηψλ, ηαρχηεξε εθηέιεζε ζπλαιιαγψλ θαη κηθξφηεξν θφζηνο. Αθφκε 

εθκεδέληζε ηηο απνζηάζεηο ησλ αγνξψλ-πσιήζεσλ θαη πξνζέθεξε ηε δπλαηφηεηα παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ, πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, θαη πιεξσκψλ κέζα απφ δίθηπα ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ. 

 

Σν ειεθηξνληθό εκπόξην ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα  

  

 Σα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ζπλνςίδνληαη παξαθάησ:  

 Ζ γεσξγηθή αγνξά είλαη κεγάιε θαη δηαζθνξπηζκέλε κε απνηέιεζκα ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην λα κπνξεί λα πξνζθέξεη ιχζεηο, κεδελίδνληαο ηηο απνζηάζεηο. 

 Ζ ηερλνινγία ηνπ δηαδηθηχνπ κπνξεί λα θέξεη ζε επαθή δηάθνξεο νκάδεο 

ελδηαθεξνκέλσλ ρσξίο λα ππάξρνπλ γεσγξαθηθά φξηα, ελψ νη ζπλαιιαγέο δελ 

απαηηνχλ θπζηθή παξνπζία ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ ζην ρψξν 

 Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη 

ησλ κεηαθνξψλ.  

 Ζ δηαθάλεηα ζηηο ηηκέο είλαη θαιχηεξε, θαζψο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

παξνπζίαζεο δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ ζε δηαθνξεηηθνχο πειάηεο.  

 Ζ παξαθνινχζεζε ησλ πσιήζεσλ κέζα απφ ην online κάξθεηηλγθ κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζηελ βέιηηζηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ.  

 Τπάξρεη δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ ή/θαη αχμεζεο ησλ ήδε ππαξρφλησλ 

δηαδηθηπαθψλ ζπλεηαηξηζκψλ (Παπαγεσξγίνπ, 2012). 
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3.6 Ο θιάδνο ηνπ Ληαληθνύ Δκπνξίνπ 

  

 Έλαο απφ ηνπο θιάδνπο πνπ δέρεηαη άκεζε θαη ηζρπξή επίδξαζε απφ ηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ είλαη ν θιάδνο Ληαληθνχ Δκπνξίνπ, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί άκεζε αλάγθε 

γηα αλάιεςε δξάζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. Ζ εμέιημε ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ 

πεξηιακβάλεη, 4 βαζηθέο εμειίμεηο νη νπνίεο δηακφξθσζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηνλ θιάδν ηνπ 

ιηαληθνχ εκπνξίνπ. κε ην ελδηαθέξνλ λα ζηξέθεηαη μαλά ζην θπζηθφ θαηάζηεκα θαη ηε 

δεκηνπξγία κνλαδηθψλ εκπεηξηψλ εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ αιιά θαη ηε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. χκθσλα κε ηε δηεζλή 

εηαηξεία ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ Deloitte (Μάξηηνο 2020), ε αλαδηακφξθσζε ηνπ 

ιηαληθνχ εκπνξίνπ μεθίλεζε ην 2012, φπνπ κε ηελ άλνδν ηνπ Γηαδηθηχνπ, δφζεθε ε επθαηξία 

γηα ψζεζε ζηηο πσιήζεηο κέζα απφ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 

είδαλ ην δηαδίθηπν ζαλ έλα λέν θαλάιη εκπνξίνπ θαη δηαηήξεζαλ ηα θαλάιηα ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ ηνπο δηαρσξηζκέλα απφ ηα παξαδνζηαθά ηνπο θαλάιηα. Απφ ην 2014 φπνπ νη 

θαηαλαισηέο άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ πην εληαηηθά ηα ςεθηαθά κέζα, νη επηρεηξήζεηο 

ιηαληθνχ εκπνξίνπ άξρηζαλ λα εζηηάδνπλ ζηελ εληαία ελζσκάησζε εκπεηξηψλ ζηα 

δηαθνξεηηθά θαλάιηα, πνιχ- θαλαιηθή (omnichannel)  εκπεηξία πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ 

θαηλφκελα αζπλεπεηψλ, φπσο απνθιίζεηο ζηηο ηηκέο ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ κεηαμχ 

θπζηθψλ θαη δηαδηθηπαθψλ θαλαιηψλ.  

 Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα εζηίαζε ζηελ εκπεηξία ηνπ 

θαηαλαισηή. Οη επηρεηξήζεηο ιηαληθνχ εκπνξίνπ παξαηεξνχλ φηη νη «ζπλδεδεκέλνη» 

θαηαλαισηέο έρνπλ γίλεη πην απαηηεηηθνί θαη αλαδεηνχλ εμαηνκηθεπκέλεο εκπεηξίεο, νη νπνίεο 

δεκηνπξγνχλ αθνζίσζε ζην brand. Δπνκέλσο, νη επηρεηξήζεηο ιηαληθνχ εκπνξίνπ εζηηάδνπλ 

πιένλ ζηελ εμαηνκίθεπζε θαη ζηελ πξνζθνξά ηεο θαηάιιειεο εκπεηξίαο κε βάζε ηελ 

πξφηαζε αμίαο ηνπο. Απφ ην 2017 κέρξη θαη ζήκεξα παξαηεξείηαη ε ηάζε ηα θπζηθά 

θαηαζηήκαηα λα γίλνληαη μαλά ην ζεκείν εζηίαζεο. Δηαηξείεο φπσο ε Amazon θαη ε Alibaba 

αλνίγνπλ θπζηθά θαηαζηήκαηα θαη  παξέρνπλ εθεί ηελ πιήξε θαη εμαηνκηθεπκέλε εκπεηξία 

ηελ νπνία νη θαηαλαισηέο έρνπλ ζπλεζίζεη δηαδηθηπαθά. Οη εηαηξείεο απηέο δηαηεξνχλ ηελ 

ίδηα θηινζνθία πεξί ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ζηα θπζηθά ηνπο θαηαζηήκαηα. Σα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά είλαη εμνπιηζκέλα κε ηερλνινγία ε νπνία ηνπο επηηξέπεη λα 

ζπιιέγνπλ δεδνκέλα απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε ιήςε 

ελεκεξσκέλσλ απνθάζεσλ. Βάζεη ησλ δεδνκέλσλ απφ ην ηζηνξηθφ ησλ αγνξψλ θαη 

αλάιπζεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα ηνλ θάζε πειάηε ην ζχζηεκα (κέζσ θάπνησλ 

αιγνξίζκσλ) έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνεηδνπνηήζεη γηα ηνπο πειάηεο νη νπνίνη είλαη πην 

πηζαλφ λα «ραζνχλ». Πξνεηδνπνηεηηθά κελχκαηα ελεκεξψλνπλ βάζεη πηζαλνηήησλ πνηνη ζα 
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πάςνπλ λα είλαη πειάηεο εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, κε απηφ ηνλ 

ηξφπν νη εηαηξείεο κπνξνχλ κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ λα εληνπίδνπλ 

ηνπο πειάηεο πνπ θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ θαη λα εζηηάδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο δηαηήξεζεο ηνπο 

π.ρ. παξέρνληαο εηδηθέο  θαη εμαηνκηθεπκέλεο πξνζθνξέο. 

 Αθφκε νη αιγφξηζκνη  ζπλδπάδνπλ δεδνκέλα γχξσ απφ ην πξνθίι ηνπ θάζε πειάηε, 

ηηο ηηκέο ησλ εηδψλ ζε αληαγσληζηέο, αιιά θαη ηξέρνπζεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο θαη 

εθπηψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ. Δληνπίδνληαη έηζη νη βέιηηζηεο ηηκέο γηα θάζε πειάηε θαη ηνπο 

απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά θνππφληα κε πξνζσπνπνηεκέλεο πξνζθνξέο. Οη επηρεηξήζεηο 

θάλνληαο ρξήζε ηεο  ηερλεηήο λνεκνζχλεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφδνπλ 

δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο, έηζη ψζηε λα βξεζνχλ νη θαιχηεξεο πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηεο, κε ζπλέπεηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ αιιά θαη ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ 

ζηνπο πθηζηάκελνπο πειάηεο. Δπηπιένλ, κέζα απφ ηε ρξήζε  δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ 

ζηνρεπκέλεο  πξνηάζεηο θαη λα απμήζνπλ ηα έζνδα ηνπο θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ δαπαλψλ 

ηνπο γηα marketing. Πξνυπφζεζε γηα ηελ παξνρή πξνζσπνπνηεκέλεο εκπεηξίαο πξνο ηνπο 

πειάηεο κίαο επηρείξεζεο απνηεινχλ νη επαπμεκέλεο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο ζεκαληηθνχ 

φγθνπ δεδνκέλσλ κέζσ analytics, ελψ ηερλνινγίεο φπσο κηθξέο αζχξκαηεο ζπζθεπέο νη 

νπνίεο κεηαδίδνπλ εηδνπνηήζεηο κέζσ ζεκάησλ Bluetooth ζε θνληηλά smartphones 

επηηξέπνπλ ηελ ακεζφηεξε επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε εληφο ησλ θπζηθψλ θαηαζηεκάησλ 

(ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα πξνζθνξέο θαη εθδειψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο 

ηνπ θαηαζηήκαηνο, αιιά θαη παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηψλ εληφο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο)(PWC, 2018). 

 Ζ απνθαινχκελε omnichannel πξνζέγγηζε δελ είλαη κία θαηλνχξγηα ηάζε. 

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κία ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή θαηά ηελ νπνία κία επηρείξεζε αμηνπνηεί 

φια ηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο πνπ δηαζέηεη (θπζηθά θαη ςεθηαθά) θαη επηδηψθεη λα πξνζθέξεη 

κία -φζν ην δπλαηφλ- πην θνηλή εκπεηξία ζηνπο πειάηεο ηεο. Ζ νmnichannel ηθαλφηεηα κίαο 

επηρείξεζεο θαζνξίδεηαη απφ 3 βαζηθνχο "ππιψλεο" : 

 Ο πξψηνο είλαη νη πνιπθαλαιηθέο αιιειεπηδξάζεηο, πξφθεηηαη δειαδή γηα ηε 

δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο εμαηνκηθεπκέλεο θαη 

ελνπνηεκέλεο δηαθαλαιηθέο εκπεηξίεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε πνπ έλαο πειάηεο είδε 

θάπνην πξντφλ δηαδηθηπαθά θαη απηφ δελ ήηαλ δηαζέζηκν πξνο αγνξά, ε επηρείξεζε κπνξεί λα 

ελεξγνπνηήζεη κηα εηδνπνίεζε γηα θηλεηά ηειέθσλα ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα απηνχ ηνπ 

πξντφληνο, ε νπνία ζα ζηαιεί ηελ επφκελε θνξά πνπ ν πειάηεο ζα κπεη ζην θπζηθφ 

θαηάζηεκα. Τπάξρεη δειαδή κηα επειημία αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ online θαη offline πνπ 

ελψλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ θαλαιηψλ. 
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 Ο δεχηεξνο ππιψλαο είλαη ηα ελνπνηεκέλα πξνθίι πειαηψλ. Ζ δεκηνπξγία ελφο 

εκπινπηηζκέλνπ πξνθίι πνπ ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία απφ φιεο ηηο online αιιειεπηδξάζεηο ηνπ 

πειάηε, αληηδξάζεηο ζηηο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο, ηζηνξηθφ αγνξψλ, θαζψο θαη ηηο offline 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπ, κε απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ελεξγεηψλ κάξθεηηλγθ θαη εληέιεη ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ. 

 Ο ηξίηνο ππιψλαο είλαη ε χπαξμε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ξνήο εξγαζηψλ, βαζηζκέλσλ 

ζηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, γηα ηε βειηίσζε ηεο πηζηφηεηαο ησλ πειαηψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα 

πξέπεη λα πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο θαη ζρεδίαζεο απηνκαηνπνηεκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ, πνπ νδεγνχλ ζηηο θαηάιιειεο αιιειεπηδξάζεηο ηε ζσζηή ζηηγκή θαη 

ιακβάλνπλ ππφςε θάζε πηζαλή επηινγή ηνπ πειάηε. 

 ηε λέα ςεθηαθή επνρή νη εηαηξείεο ιηαληθνχ εκπνξίνπ έρνπλ  ζην «θέληξν» φισλ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ηνπο πειάηεο ηνπο, δηαζπλδένληαη καδί ηνπο θαη αλαπηχζζνπλ 

δηαζπλδεδεκέλα θαηαζηήκαηα θαη δίθηπα εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Δπηπιένλ, νη εηαηξείεο  

επαλαπξνζδηνξίδνπλ ην ξφιν ησλ θπζηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη ελζσκαηψλνπλ ηηο ηειεπηαίεο 

εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο, ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ επηηπρψο ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ πινπνηψληαο ηελ έλλνηα ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ έμππλνπ θαηαζηήκαηνο. 

 Σέινο, ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ παξαδνζηαθψλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνχ ζε 

νινθιεξσκέλα δίθηπα ςεθηαθψλ πξνκεζεηψλ πξνζθέξεη  κηα ζεηξά επθαηξηψλ ζην ιηαληθφ 

εκπφξην. Μέζσ ηεο ρξήζεο αηζζεηήξσλ αιιά θαη ςεθηαθψλ πιαηθoξκψλ, επηρεηξήζεηο 

ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζπιιέγνπλ ηα θαηάιιεια δεδνκέλα, δηαζπλδένληαη κε ηα ππφινηπα κέξε 

ησλ εθνδηαζηηθψλ  αιπζίδσλ θαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ Γεδνκέλσλ Μεγάιεο Κιίκαθαο 

(Big Data) βειηηζηνπνηνχλ ηελ απφδνζε ηνπ ζπλφινπ ηεο αιπζίδαο. ηελ εηθφλα 8 θαίλεηαη 

ε κεηαηξνπή ηνπ παξαδνζηαθνχ κνληέινπ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζε έλα λέν δπλακηθφ, 

δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα, ζην νπνίν φινη νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα αιιεινεπηδξάζνπλ 

κεηαμχ ηνπο γηα ηελ αληαιιαγή αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Ζ 

δηαζπλδεδεκέλε εθνδηαζηηθή αιπζίδα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα βειηηψζνπλ 

ηηο ππεξεζίεο ηνπο πξνο ηνπο πειάηεο, λα εμνηθνλνκνχλ πφξνπο ελψ κεηψλνληαη θαη νη 

ιεηηνπξγηθνί θίλδπλνη (γηα παξάδεηγκα ειαηησκαηηθά πξντφληα κπνξνχλ λα εληνπίδνληαη 

θαηά ηα ζηάδηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη λα γίλεηαη ε  αλάθιεζή ηνπο νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή). Οπζηαζηηθά ε παξαθάησ εηθφλα ζπλνςίδεη φια φζα έρνπλ αλαθεξζεί ζηηο 

πξνεγνχκελεο ελφηεηεο. 
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Δηθόλα 8. Γηαζπλδεδεκέλε Δθνδηαζηηθή Aιπζίδα 

 

Πεγή :Φεθηαθό Παξαηεξεηήξην ΔΒ, 2020 
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Δξεπλεηηθό Μέξνο  

Κεθάιαην 4- Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

 

4.1.Δηζαγσγή 

  

 Σν θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ζε ζέκαηα ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ ζρεηηθά κε ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ηηο εθαξκνγέο πνπ δηαζέηνπλ, ζε δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ 

ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ή ζην θχθισκα εθνδηαζκνχ ηνπο θαζψο επίζεο θαη ηηο κέρξη 

ηψξα δξάζεηο πνπ έρνπλ θάλεη αλαθνξηθά κε ηνλ ςεθηαθφ ηνπο κεηαζρεκαηηζκφ. 

 

4.2.Μεζνδνινγία έξεπλαο 

  

 ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηε δηεμαγσγή 

ηεο έξεπλαο. Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο ζε έλαλ εξεπλεηή θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

4.2.1 Μέζνδνη Έξεπλαο 

  

 Οη βαζηθέο κέζνδνη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κίαο έξεπλαο είλαη ην πείξακα,                

ε αμηνιφγεζε θαη ε παξαηήξεζε νη νπνίεο θαη είλαη θαηάιιειεο γηα δηαθνξεηηθά είδε 

κειέηεο. Σν πείξακα είλαη ε πην πνιχπινθε απφ ηηο ηξεηο θαη γίλεηαη θάησ απφ ειεγρφκελεο 

ζπλζήθεο, ε παξαηήξεζε αθνξά ηελ απιή παξαθνινχζεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ, 

ελψ ε αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη ηελ ζπιινγή πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ απεπζείαο απφ ηνπο 

εξσηψκελνπο κέζσ ηεο δηαλνκήο θαη ζπκπιήξσζεο θαηάιιεισλ εξσηεκαηνινγίσλ (Keller, 

2010). Ζ πνζνηηθή έξεπλα βαζίδεηαη ζηελ ζηαηηζηηθή θαη νδεγεί ζε γεληθφηεξα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ πιεζπζκφ. Δπηπιένλ, επηηξέπεη ηε ζχλδεζε ησλ εμεηαδφκελσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ γηα κεγάιν αξηζκφ πεξηπηψζεσλ, εληνπίδεη γεληθέο ηάζεηο, επαιεζεχεη ή 

θαηαξξίπηεη ηηο ππνζέζεηο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο θαη αμηνπνηεί 

εξγαιεία κέηξεζεο φπσο ην εξσηεκαηνιφγην. 

 To εξσηεκαηνιφγην απνηειεί κηα βαζηθή κεζνδνινγία ηε ζπιινγή πιηθνχ 

πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ. Με ηε κέζνδν απηή ζπγθεληξψλνληαη ζηνηρεία κε βάζε ηηο 
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απαληήζεηο πνπ ζα δψζνπλ νη εξσηψκελνη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην.                

Σν πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Βαζηθφ 

πιενλέθηεκα θαη απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη πσο γίλεηαη ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ απφ 

πξσηνγελείο πεγέο. 

 

Πνηνηηθή έξεπλα 

 Χο πνηνηηθή έξεπλα κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηελ δηεξεχλεζε ζε βάζνο θαη ηελ 

δπλακηθή αμηνιφγεζε ζηάζεσλ, απφςεσλ, θηλήηξσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη αληηδξάζεσλ 

απέλαληη ζε λέεο έλλνηεο πνπ κπνξνχλ λα αθνξνχλ πξντφληα ή ππεξεζίεο φπσο θαη ηεο 

εηθφλαο πνπ έρνπλ νη εηαηξίεο. Ζ πνηνηηθή έξεπλα εληνπίδεη θαη εμεγεί ηα βαζχηεξα αίηηα πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ ζηάζε θαη αληίιεςε ηνπ θνηλνχ ή κηαο εηαηξείαο πάλσ ζε έλα ζέκα, κηα ηδέα 

ή έλα πξντφλ. Ο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο είλαη ε δεκηνπξγία δηνξαηηθφηεηαο 

φζνλ αθνξά θάπνην δήηεκα, ειεχζεξεο απφ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ηδέεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο 

απφ παιαηφηεξεο εκπεηξίεο. 

 εκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο θαη  έλα ζαθέο ζηνηρείν πνπ ηελ 

δηαθνξνπνηεί ζε ζχγθξηζε κε ηελ πνζνηηθή έξεπλα είλαη ε επειημία ηεο. Δλψ ζηελ πνζνηηθή 

έξεπλα ρξεζηκνπνηείηαη έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην, ζην νπνίν ν εξεπλεηήο δελ κπνξεί 

λα θάλεη θακία παξέκβαζε, ζηελ πνηνηηθή έξεπλα κπνξνχλ λα γίλνληαη ζπλερείο 

παξεκβάζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο απφ ηνλ εξεπλεηή ή ηνλ 

εξσηψκελν. Οη ζπλεζέζηεξεο ηερληθέο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη νη νκαδηθέο ζπδεηήζεηο 

(ζπλήζσο νκάδεο κε 6-8 άηνκα, ή mini-group ησλ 3-4 αηφκσλ) θαη νη ζπλεληεχμεηο ζε βάζνο 

(ζπλήζσο κε έλα άηνκν, ζηέιερνο θάπνηαο επηρείξεζεο) (Dickson et al., 2007). 

 

πλεληεύμεηο ζε βάζνο 

Ζ ζπλέληεπμε ζε βάζνο ρξεζηκνπνηείηαη: 

 ηαλ απαηηείηαη δηεξεπλεηηθή εξγαζία πξηλ δηεμαρζεί κηα πνζνηηθή κειέηε. 

  ηαλ έρεη δηεμαρζεί κηα πνζνηηθή κειέηε θαη απαηηνχληαη πνηνηηθά δεδνκέλα γηα λα 

επηθπξψζνπλ ζπγθεθξηκέλεο κεηξήζεηο ή λα δηεπθξηληζηεί θαη λα επεμεγεζεί ην 

λφεκα ησλ επξεκάησλ. 

 Ζ ζηάζε ηνπ εξεπλεηή κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν θαζνδεγεηηθή  
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 Ο εξεπλεηήο έρεη απφιπηε ειεπζεξία ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα θαηεπζχλεη ηε 

ζπλέληεπμε, αιιά θαη ν εξσηψκελνο γηα ηνλ ηξφπνπ πνπ ζα απαληήζεη. (Mason 

(2009:91) 

 

Αθφκε κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ θαη νη αθφινπζεο κνξθέο ζπλέληεπμεο: 

 Ζ δνκεκέλε ζπλέληεπμε: Πξφθεηηαη γηα εθείλε ηε ζπλέληεπμε φπνπ ν εξσηψκελνο 

θαιείηαη λα απαληήζεη ζε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ φπνπ ν αξηζκφο, ε ζεηξά θαη ην 

πεξηερφκελν θαζνξίδεηαη απφ ην έληππν ηεο ζπλέληεπμεο (εξσηεκαηνιφγην)  

 Ζ κε-δνκεκέλε ζπλέληεπμε: Πξφθεηηαη γηα εθείλε ηε ζπλέληεπμε πνπ δε ζηεξίδεηαη 

ζε έλα θαηάινγν πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ θαη ν εξεπλεηήο θάλεη κηα ζπδήηεζε 

ιίγν-πνιχ ειεχζεξε. (Mason 2009 , Robson 2007) 

 

4.2.2  Δξεπλεηηθό Δξγαιείν  

  

 Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε είλαη ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε πνπ δίλεη ζηνπο/ζηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ηε δπλαηφηεηα λα 

εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπο θαη λα θαηαζέζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

εκπεηξία. χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο Mason(2003): « ηα δεδομένα πος επιθςμείηε μποπεί  

να μην είναι διαθέζιμα ζε οποιαδήποηε άλλη μοπθή, έηζι ο μόνορ ηπόπορ για να θθάζεηε ζε 

αςηά είναι να πυηήζεηε ηα ίδια ηα άηομα». πσο πξνέθπςε απφ ηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε ην «θαηλφκελν» ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ είλαη ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλν 

θαη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο πινπνίεζήο ηνπ 

επνκέλσο ην εξγαιείν ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο θξίλεηαη σο θαηαιιειφηεξν πξνθεηκέλνπ λα 

αλαιπζεί ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ θαη νη 

ςεθηαθέο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ θαη αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην κέιινλ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν.  

 

4.3 Δπηινγή Γείγκαηνο θαη πιινγή Γεδνκέλσλ 

  

 ηελ παξνχζα κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα πεδίνπ ζην ρψξν ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ, απφ ηελ νπνία θαη ζπιιέρζεθαλ ηα πξσηνγελή δεδνκέλα. Ζ ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο έγηλε κέζσ πξσηνγελνχο 

πνηνηηθήο έξεπλαο κε ηε ρξήζε εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ην 

θιεηζηφ θαη δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην, πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο 



63 

 

έξεπλαο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα απαληεζνχλ εχθνια νη ηππνπνηεκέλεο - θιεηζηέο εξσηήζεηο 

θαη λα δνζνχλ γλήζηα πξσηνγελή δεδνκέλα πνπ βνεζνχλ ζηελ πεξηγξαθή θαη θαηαλφεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ θαηλνκέλσλ. Χζηφζν, έγηλε θαη ρξήζε αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεσλ δειαδή 

εξσηήζεσλ πνπ αθήλνπλ ηνλ εξσηψκελν λα απαληήζεη ειεχζεξα ρσξίο πξνθαζνξηζκνχο 

ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ νη αληηιήςεηο, απφςεηο θαη νη ζηάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηε ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Ζ κέζνδνο ηεο δεηγκαηνιεςίαο βαζίζηεθε ζηε δεηγκαηνιεςία κε-πηζαλφηεηαο.         

Ζ κέζνδνο επηινγήο ησλ κνλάδσλ ηνπ δείγκαηνο δε δηέπεηαη απφ ηνπο λφκνπο ηεο 

πηζαλφηεηαο, αιιά βαζίδεηαη ζε θξηηήξηα φπσο ε επθνιία, ε εχθνιε πξφζβαζε, ε 

δηαζεζηκφηεηα, ν ζχληνκνο ρξφλνο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ (Παπαγεσξγίνπ, 2015).            

Σν δείγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξνχζα έξεπλα απνηειείηαη απφ νθηψ επηρεηξήζεηο 

πνπ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ηεο βηνκεραλίαο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο θξέαηνο. 

H επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ έγηλε κε βάζε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο δηφηη ζεσξνχληαη, κε 

βάζε αληίζηνηρεο δηεζλείο εκπεηξηθέο έξεπλεο, σο πην πηζαλέο λα έρνπλ εθαξκφζεη ή λα 

ζθνπεχνπλ λα εθαξκφζνπλ ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Χο εθ ηνχηνπ, ζηελ παξνχζα 

έξεπλα ην δεηγκαηνιεπηηθφ πιαίζην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ν νηθνλνκηθφο νδεγφο ηεο 

εηαηξείαο ICAP, πνπ απνηειεί ηε κεγαιχηεξε βάζε επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ζηελ 

Διιάδα. Έγηλε επηινγή ησλ κεγαιχηεξσλ βηνκεραληψλ βάζεη πσιήζεσλ  θαη κε βάζε ην 

παξαπάλσ θξηηήξην έγηλε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ αλάινγα κε ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηνπο. Δπηπιένλ, επηιέρζεθαλ βηνκεραλίεο απφ δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο θαζψο θαη απφ θάζε "ππνθιάδν" ηεο βηνκεραλίαο θξέαηνο (πηλ.1):   
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4.4 ρεδηαζκόο Δξσηήζεσλ πλέληεπμεο 

 

 Ζ εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε εηο βάζνο απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν 

πξνθαζνξηζκέλσλ, εξσηήζεσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ λένπο πνηνηηθνχο κειεηεηέο 

ψζηε λα έρνπλ έλαλ νδεγφ γηα ηα ζέκαηα πνπ ζεσξνχλ φηη είλαη ζεκαληηθά λα θαιχςνπλ ζην 

πιαίζην ηεο ζπλέληεπμεο. Υξεηάδεηαη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο 

ζπλέληεπμεο παξνπζηάδεη επειημία: α) σο πξνο ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

εξσηήζεσλ αλάινγα κε ηνλ εξσηψκελν, β) σο πξνο ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ηίζεληαη νη 

εξσηήζεηο θαη γ) σο πξνο ηελ πξφζζεζε ή αθαίξεζε εξσηήζεσλ.  

 Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ζρεδηάζηεθε ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία θαη ηελ αλαζθφπεζή ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, βαζίζηεθε ζε ζρεηηθή κειέηε κε 

ηελ νλνκαζία «Φεθηαθή θαη ηερλνινγηθή σξηκφηεηα νηθνλνκίαο θαη επηρεηξήζεσλ» πνπ 

εθπνλήζεθε γηα ην ΔΒ (ζχλδεζκνο επηρεηξήζεσλ θαη βηνκεραληψλ) κε ηελ ππνζηήξημε ηεο 

Δπσλπκία Έδξα Γξαζηεξηφηεηα 

ΠΗΝΓΟ 

ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΟ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ 

ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

Ησάλληλα 

 

Παξαγσγφο εηαηξεία 

πξντφλησλ θνηφπνπινπ 

 

ΜΔΓΑ ΓΤΡΟ Α.Δ. 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ 

ΚΡΔΑΣΟ 

Αηηηθή  Γχξνο θαη θξεαηνζθεπάζκαηα 

Pfs Papageorgiou Food 

Service 
Λάξηζα  Γχξνο θαη θξεαηνζθεπάζκαηα 

ΚΑΗΓΖ ΑΔ Λάξηζα  

Κξεαηνζθεπάζκαηα 

/επεμεξγαζία - ηππνπνίεζε 

λσπνχ θαη θαηεςπγκέλνπ 

θξέαηνο βννεηδψλ, ρνίξνπ θαη 

ακλνεξηθίνπ 

ΒΟΤΓΟΤΡΖ – ΚΧΝΣΑ 

Α.Δ(ΚΡΔΑΣΑ ΑΣΣΗΚΖ) 
Αηηηθή 

Δηζαγσγή θαη Δκπνξία 

Κξεάησλ 

ΑΦΟΗ ΝΑΟΠΟΤΛΟΗ Αηηηθή 
Δηζαγσγή θαη Δκπνξία 

Κξεάησλ 

ΜΖΣΟΠΟΤΛΟ ΦΑΡΜΑ 

Α.Δ 
Κνξηλζία 

Παξαγσγφο Υνηξηλνχ Κξέαηνο 

θαη Σππνπνίεζε 

ΑΦΟΗ ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟΗ 

FARM Α.Δ 
Ακαιηάδα 

Παξαγσγφο Υνηξηλνχ Κξέαηνο 

θαη Σππνπνίεζε 
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δηεζλνχο εηαηξείαο Deloitte. Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο πεξηείρε πέληε επηκέξνπο 

ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα αθνξνχζε ηε ςεθηαθή ζηξαηεγηθή, ε δεχηεξε πεξηείρε εξσηήζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηε ηερλνινγηθή δνκή ηεο 

επηρείξεζεο, ε ηξίηε πεξηείρε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

παξαγσγήο θαη εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ε ηέηαξηε αθνξνχζε ηε ςεθηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο 

ηνπ πειάηε ελψ ε πέκπηε ηα γεληθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. Αθφκε έγηλαλ θαη εξσηήζεηο 

αλνηθηνχ ηχπνπ ζρεηηθά κε ηελ παλδεκία θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηελ δηαρεηξίζηεθαλ    

(βι.Παξάξηεκα).  

 

4.5  Γηαδηθαζία πιινγήο Τιηθνύ  

  

 Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην δηάζηεκα 4-14 Ννεκβξίνπ, δηάζηεκα θαηά ην 

νπνίν ε ρψξα βξίζθνληαλ ζε πεξηνξηζκφ θπθινθνξίαο (lockdown) κε απνηέιεζκα πνιιέο 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα ππνιεηηνπξγνχλ. Οη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ελεκεξψζεθαλ γηα ην 

πιαίζην θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαη ε αληαπφθξηζή ηνπο ήηαλ ζρεηηθά ζεηηθή. ιεο νη 

ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηειεθσληθά θαη ε κέζε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ήηαλ 30 

ιεπηά. Έρνληαο επίγλσζε φηη ε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ εξεπλεηή/ηξηαο θαη 

εξσηψκελνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ πνηφηεηά 

ηεο θαη γηα ην εχξνο ησλ απνηειεζκάησλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ παξάγεη, ππήξμε κηα 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηεο εξεπλήηξηαο ψζηε ε ζπδήηεζε λα ξέεη αβίαζηα θαη 

ηαπηφρξνλα λα δηεπθξηληζηνχλ φια ηα εξσηήκαηα πνπ πεξηειάκβαλε ην εξσηεκαηνιφγην- 

νδεγφο ζπλέληεπμεο.  
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Κεθάιαην 5 - Απνηειέζκαηα  

 

5.1 Αλάιπζε ηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ 

 

 Απφ ηηο παξαπάλσ επηρεηξήζεηο πνπ απνηεινχλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο φιεο είλαη 

ειιεληθέο πιελ ηνπ Μέγα Γχξνπ πνπ είλαη πνιπεζληθή. Οη πεξηζζφηεξεο απαζρνινχλ 

πξνζσπηθφ απφ 100-249 άηνκα κε εμαίξεζε ηελ Αθνί Νηθνιφπνπινη πνπ απαζρνιεί ιηγφηεξα 

απφ 50 άηνκα θαη ηελ Αθνί Ναζφπνπινη πνπ δηαζέηεη 50-99 ππαιιήινπο. Αθφκε εθηφο απφ 

ηηο Μεηζφπνπινο Φάξκα Α.Δ θαη Αθνί Νηθνιφπνπινη Farm Α.Δ πνπ δηαζέηνπλ εμσηεξηθφ 

ζπλεξγάηε γηα ηα δεηήκαηα πιεξνθνξηθήο φιεο νη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ δηθφ 

ηνπο ηκήκα πιεξνθνξηθήο (IT) .  Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δέρηεθαλ λα απαληήζνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ήηαλ > 30.000.000.  

 

5.2 Αλάιπζε Δξσηήζεσλ -Απαληήζεσλ πλεληεπμηαδόκελσλ 

 

1. Δξψηεζε: Ζ επηρείξεζή καο ζεσξεί ηνλ Φεθηαθφ Μεηαζρεκαηηζκφ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επελδχζεσλ ζε λέεο/ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, σο κία 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πξνηεξαηφηεηα πνπ απνηειεί βαζηθφ ζέκα ζηελ αηδέληα ηεο 

Γηνίθεζεο.( Παξαθαιψ λα επηιέμεηε πνηα απάληεζε εθθξάδεη ηελ άπνςή ζαο) 

ηελ εξψηεζε απηή ην 87,5% ησλ επηρεηξήζεσλ απάληεζε φηη ζπκθσλεί απφιπηα ελψ ην 

12,5% φηη κάιινλ ζπκθσλεί. (δηάγξακκα 1) 

 

Διάγραμμα 1 Ο Ψηφιακόσ Μεταςχηματιςμόσ ωσ ςτρατηγικθσ ςημαςίασ προτεραιότητα. 
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2. Δξψηεζε: Ζ επηρείξεζή καο... (παξαθαινχκε ζπκπιεξψζηε ηελ πξφηαζε κε ηελ επηινγή 

εθείλε πνπ πεξηγξάθεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζήο 

ζαο) 

 

Διάγραμμα 2 Η ψηφιακθ ςτρατηγικθ των επιχειρθςεων 

 

 Ο Μέγα Γχξνο  ήηαλ ε κφλε εηαηξεία πνπ απάληεζε φηη δηαζέηεη κηα μεθάζαξα 

νξηζκέλε θαη θαηάιιεια ηεθκεξησκέλε θαη θαηαγεγξακκέλε ςεθηαθή ζηξαηεγηθή 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη πιάλνπ πινπνίεζεο), ε νπνία επηθαηξνπνηείηαη αλά ηαθηά 

δηαζηήκαηα) ελψ ε Μεηζφπνπινο Φάξκα απάληεζε φηη δελ δηαζέηεη ςεθηαθή ζηξαηεγηθή. Οη 

ππφινηπεο εηαηξείεο ζεσξνχλ φηη γλσξίδνπλ ζε γεληθέο γξακκέο πνηεο ςεθηαθέο 

πξσηνβνπιίεο θαη επελδχζεηο ζα πξέπεη λα επηδηψμνπλ, αιιά ρσξίο απηέο λα είλαη ζαθψο 

θαζνξηζκέλεο θαη ηεθκεξησκέλεο ζην πιαίζην ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαη θαηαγεγξακκέλνπ 

πιάλνπ ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο.  

 

3. Χο ―πξσηνβνπιία ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ‖ ζεσξνχληαη  απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηα παξαθάησ: 

 Απηνκαηνπνίεζε / ςεθηνπνίεζε back-office ιεηηνπξγηψλ 

 Αλαβάζκηζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (π.ρ. ERP) 

 πζηήκαηα βειηηζηνπνίεζεο ηεο αλάιπζεο πιεξνθνξηψλ (data analytics) 

 πζηήκαηα βειηηζηνπνίεζεο ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο θαη ηεο εκπεηξίαο ησλ 

πειαηψλ 

 Αλάπηπμε παξνπζίαο ζην δηαδίθηπν (ηζηνζειίδα) 
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 Δπηπιένλ νη εηαηξείεο Αθνί Νηθνιφπνπινη Farm Α.Δ  θαη Αθνί Ναζφπνπινη 

απάληεζαλ φηη πέξαλ ησλ παξαπάλσ ζεσξνχλ σο πξσηνβνπιία ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 

θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο  παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ελψ ε ηειεπηαία απάληεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε παξνπζίαο ζην δηαδίθηπν. 

Διάγραμμα 3 Τι ιεωρείται από τισ επιχειρθςεισ ωσ “πρωτοβουλία ψηφιακοφ μεταςχηματιςμοφ 

 

 

4.  ινη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ δηαζέζεη έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ ηδίξνπ ηνπο  γηα 

επελδχζεηο ζε λέεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη αλαβάζκηζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηνπο 

ζπζηεκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο ΗΣ ηεο εηαηξείαο Μέγα Γχξνο 

αλέθεξε φηη ην χςνο ησλ επελδχζεσλ ζε λέεο ηερλνινγίεο ηα ηειεπηαία 3 έηε ήηαλ πεξίπνπ 

480.000επξψ. ηαλ νη ζπκκεηέρνληεο ξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ην πψο ζα πεξηέγξαθαλ ην 

επίπεδν σξηκφηεηαο ησλ πξσηνβνπιηψλ / έξγσλ / επελδχζεσλ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 

ζηελ επηρείξεζή ηνπο, απάληεζαλ φηη βξίζθνληαη ζε ζηάδην πινπνίεζεο ή /θαη ζην ζηάδην 

ζρεδηαζκνχ ( Μεηζφπνπινο Φάξκα θαη Αθνί Ναζφπνπινη) (δηάγξ.4)  

 

Διάγραμμα 4 Το επίπεδο ωριμότητασ των πρωτοβουλιϊν ψηφιακοφ μεταςχηματιςμοφ των επιχειρθςεων. 
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 Οη θχξηνη ζθνπνί ησλ επελδχζεσλ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ  

θαίλνληαη ζην δηάγξακκα 5 θαη είλαη: 

 Βειηίσζε ιεηηνπξγηθήο απνδνηηθφηεηαο θαη κείσζε θφζηνπο  

 Βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο / αθνζίσζεο / ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ 

 Δλίζρπζε ηεο γλψζεο / αληίιεςεο κέζσ ιχζεσλ analytics 

 χλδεζε κε πειάηεο / ζπλεξγάηεο / πξνκεζεπηέο 

 Δπέθηαζε ζε λέεο αγνξέο (γεσγξαθηθέο, πξντνληηθέο, θηι.) 

 πκκφξθσζε κε θαλνληζηηθφ πιαίζην / λνκνζεζία 

 

Διάγραμμα 5 Οι κφριοι ςκοποί των επενδφςεων ψηφιακοφ μεταςχηματιςμοφ των επιχειρθςεων 

 

 

5. Σα κεγαιχηεξα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηελ πινπνίεζε ησλ 

επελδχζεσλ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ είλαη ε έιιεηςε θαηάιιειεο θνπιηνχξαο θαη ε 

αληίζηαζε ζηελ αιιαγή, ε πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε απφ ηελ πνιηηεία, ε έιιεηςε 

ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο επίζεο θαη ε έιιεηςε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ή ε εμεχξεζε ησλ 

θαηάιιεισλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ (π.ρ ζχκβνπινη ηερλνινγίαο). 

Διάγραμμα 6 Τα μεγαλφτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρθςεισ ςτην υλοποίηςη των επενδφςεων 

ψηφιακοφ μεταςχηματιςμοφ 
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6. ζνλ αθνξά ην είδνο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ  ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 

ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πειαηψλ ηνπο, απηφ είλαη  ην ERP θαη 

Excel. Ζ Μέγα Γχξνο θάλεη επίζεο ρξήζε ησλ CRM θαη BI ελψ ε εηαηξεία Αθνί 

Ναζφπνπινη δηαζέηεη κφλν ηειεθσληθφ θέληξν.  Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ θαη ηελ 

πξφβιεςε ηεο δήηεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ίδηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.  

 

7. ηελ εξψηεζε αλ ε ππάξρνπζα ηερλνινγηθή ππνδνκή ηεο επηρείξεζήο ηνπο κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη ηε ςεθηαθή ζηξαηεγηθή θαη ηηο πξσηνβνπιίεο /έξγα / επελδχζεηο ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ πινπνηνχληαη ή πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ νη απαληήζεηο ήηαλ απφ 

4εηαηξείεο φηη κάιινλ ζπκθσλεί, κηα φηη κάιινλ δηαθσλεί, κία νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί 

θαη 2 φηη ζπκθσλνχλ απφιπηα. 

Διάγραμμα 7 Η ππάξρνπζα ηερλνινγηθή ππνδνκή ησλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε ςεθηαθή 

ζηξαηεγηθή θαη ηηο επελδύζεηο ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ πνπ πινπνηνύληαη ή πξόθεηηαη λα πινπνηεζνύλ.  

 

 

 

 

8.  ζνλ αθνξά ην εξψηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε  ην αλ νη επηρεηξήζεηο θηινμελνχλ ηελ 

ππάξρνπζα ηερλνινγηθή ηνπο ππνδνκή ζην cloud , απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κφλν ηα Κξέαηα 

Αηηηθήο θαη ε Μεηζφπνπινο Φάξκα Α.Δ απάληεζαλ ζεηηθά. Δπίζεο, φιεο νη ζπκκεηέρνπζεο 

ζηελ έξεπλα επηρεηξήζεηο ζρεδηάδνπλ λα επελδχζνπλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ βαζηθψλ 

ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ, ζε ςεθηαθέο πιαηθφξκεο θαη εξγαιεία γηα ηελ 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε πειάηεο, ζπλεξγάηεο, πσιεηέο θαη ζηελ εγθαηάζηαζε λένπ, 

αληηθαηάζηαζε ή αλαβάζκηζε ERP ζπζηήκαηνο. Αθφκε ζεσξνχλ φηη ν ςεθηαθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο εθνδηαζηηθήο ηνπο αιπζίδαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο (δηάγξακκα 8) θαη 

φηη νη ελέξγεηεο πνπ  πξέπεη λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνχλ νκαιά ζηελ εθνδηαζηηθή 

ηνπο αιπζίδα νη λέεο ηερλνινγίεο πνπ θέξεη ε 4
ε
 Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε είλαη ε 

εθπαίδεπζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ ή/θαη ε πξφζιεςε λένπ πξνζσπηθνχ κε ςεθηαθέο 

δεμηφηεηεο. Απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα, 



71 

 

έρνπλ γίλεη επελδχζεηο ή ζρεδηάδνπλ λα γίλνπλ γηα  IoT ιχζεηο, ςεθηαθέο ιχζεηο γηα ηελ 

επηθνηλσλία θαη ζπγρξνληζκφ κε ζπλεξγάηεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο  θαη εξγαιεία 

πξνκεζεηψλ. Ζ Μέγα Γχξνο Α.Δ ζρεδηάδεη λα επελδχζεη θαη ζε βηνκεραληθά ξνκπφη γηα ηελ 

απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη / ή ησλ εξγαζηψλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.  

 

Διάγραμμα 8 Πόςο ςημαντικόσ ιεωρείται ότι είναι ο ψηφιακόσ μεταςχηματιςμόσ για τισ δραςτηριότητεσ παραγωγθσ 

και / θ εφοδιαςτικθσ αλυςίδασ των επιχειρθςεων. 

 

 

 

9. Σα ςεθηαθά θαλάιηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο πειάηεο είλαη 

ε ηζηνζειίδα, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ε εμππεξέηεζε πειαηψλ. Δπηπιένλ, νη 

ςεθηαθέο ηερλνινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπεηξία ηνπ πειάηε θαη ζθνπεχνπλ λα 

επελδχζνπλ ζρεδφλ φιεο απφ ηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα είλαη ηα Digital / 

CRM εξγαιεία γηα πσιήζεηο θαη κάξθεηηλγθ, Δξγαιεία / ιχζεηο customer analytics θαη ηα 

Δξγαιεία / ιχζεηο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (B2B ή / θαη B2C). 

 

10. Σέινο ζην θνκκάηη πνπ αθνξά ηελ παλδεκία ζηελ εξψηεζε "Πνηα ζεσξείηε φηη ήηαλ ε 

επίδξαζε ηεο παλδεκίαο COVID-19 ζηνλ ςεθηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηρείξεζήο ζαο" ε 

πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ απάληεζε φηη δελ ππήξμε θακία επίδξαζε. Δπίζεο, νη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο απάληεζαλ φηη δελ έγηλε ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ απφ 

ην πξνζσπηθφ. Δμαίξεζε απνηειεί ε Μέγα Γχξνο, φπνπ ν δηεπζπληήο πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ηεο εηαηξείαο είπε ραξαθηεξηζηηθά: "Η πανδημία δημιούπγηζε επιπλέον 

μησανογπαθικέρ ανάγκερ και ώθηζε ηο πποζυπικό ζηην εξοικείυζη με επγαλεία και 

διαδικαζίερ ηα οποία δεν ήηαν απαπαίηηηα ζηην καθημεπινόηηηα ηος ππο COVID-19. Η 

επισείπηζη επένδςζε ζε εξοπλιζμό και λογιζμικό ώζηε να είναι ζε θέζη να καλύτει αθενόρ ηιρ 

πποκλήζειρ ηηρ εξ αποζηάζευρ επγαζίαρ και αθεηέπος να μποπέζει να ςποζηηπίξει ηοςρ 

πελάηερ με ηλεκηπονικά μέζα". Οη ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ην πξνζσπηθφ 
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ήηαλ: Video conferencing, Cloud services, Remote Access, Voip, VPN, Colaboration Tools . 

Σέινο, ηα Κξέαηα Αηηηθήο επέλδπζαλ ζην ζχζηεκα WMS θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο.   

 

Κεθάιαην 6- Βαζηθά πκπεξάζκαηα 
 

 Ζ χπαξμε ππνδνκψλ ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ζε ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ 

ζηηο εηαηξίεο εκπνξίαο θαη κεηαπνίεζεο θξέαηνο, δηεπθνιχλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγνχλ νη δηαδηθαζίεο ηεο εθνδηαζηηθήο ηνπο αιπζίδαο. Οη εηαηξίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζ' απηφ ηνλ θιάδν έρνπλ επελδχζεη θαηά έλα πνζνζηφ ζε πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα αιιά αθφκε ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ 

ηνπο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εθνδηαζηηθήο ηνπο αιπζίδαο, ηα θχιια Excel. Δπηπιένλ, 

απφ αξθεηέο εηαηξίεο εληνπίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ ERP θαη 

CRM γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Ζ ρξήζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ λαη κελ 

δίλεη ηελ εηθφλα φηη νη εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, αιιά ην απηφ 

δελ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ λέσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην 

RFID. Γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πειαηψλ ηνπο νη εηαηξείεο θάλνπλ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο  

ελδνεπηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ERP, θχιισλ Excel θαζψο θαη ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ. 

 Γεληθφηεξα, ε δηαδηθαζία ηεο ςεθηαθήο πξνζαξκνγήο θαη ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ θαίλεηαη λα δηαθξίλεηαη, σο επί ην πιείζηνλ, απφ επελδχζεηο ρακειήο 

έληαζεο θαη πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο. Οη εηαηξίεο ππνζηεξίδνπλ φηη ν δξφκνο πξνο ηνλ 

ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ είλαη δχζθνινο θαζψο ην πςειφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο ζε λέεο 

ςεθηαθέο ηερλνινγίεο  απνηειεί εκπφδην θαη πξφθιεζε γη’ απηέο, αθφκε ζεσξνχλ εκπφδην 

ηελ έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο , θαηάιιειεο θνπιηνχξαο θαζψο θαη ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ 

κε ςεθηαθέο δεμηφηεηεο. 

 Ζ επηηπρία γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εηαηξηψλ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο 

ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηηο νπνίεο νη εηαηξίεο είλαη δηαηεζεηκέλεο λα 

εκπινπηίζνπλ κε ηελ εθπαίδεπζή ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο. Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε φηη νη 

εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ επεμεξγαζίαο θξέαηνο ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πειαηψλ 

ηνπο θαζψο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εθνδηαζηηθήο ηνπο αιπζίδαο θαηά θχξην ιφγν 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ είλαη επξέσο γλσζηά θαη ηα ρξεζηκνπνηεί ε πιεηνςεθία ησλ 

εηαηξηψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ην ERP θαη CRM ελψ απηέο πνπ αζρνινχληαη κε ην εκπφξην 

θάλνπλ ρξήζε ησλ θχιισλ excel θαη δηαζέηνπλ ηειεθσληθφ θέληξν γηα ηελ δηαρείξηζε θαη 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο. 
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 Αθφκε έλα ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα είλαη φηη ε παλδεκία -

COVID-19 δελ είρε ηδηαίηεξε επίδξαζε ζηνλ ςεθηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ βηνκεραληψλ 

ηξνθίκσλ, θάηη ην νπνίν θαίλεηαη ινγηθφ θαζψο ε ιεηηνπξγία ηνπο δελ ζηακάηεζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ lockdown. Βέβαηα ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα απνηειεί κία πξφθιεζε 

πξνο ηελ απφθαζε ησλ εηαηξηψλ γηα αιιαγέο, ζα πξέπεη φκσο νη εηαηξίεο λα επελδχζνπλ ζηηο 

ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη λα αλαβαζκίζνπλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ, αλαβαζκίδνληαο έηζη θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο αιιά 

θαη ηεο εθνδηαζηηθήο ηνπο αιπζίδαο, θάηη ην νπνίν ζα ηηο νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπο γηα αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηελ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο. 

 

6.1 Πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο 

 

 Μειέηεο ηέιεηα ζρεδηαζκέλεο θαη εθηειεζκέλεο είλαη αδχλαηεο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, θάζε εξεπλεηηθή κειέηε πεξηέρεη θάπνηα αηέιεηα θαη αληηκεησπίδεη θάπνηα 

πξνβιήκαηα, φπσο ε έιιεηςε ρξφλνπ θαη ε δπζθνιία ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ. Οη βαζηθέο 

αδπλακίεο κίαο έξεπλαο ζρεηίδνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο δεηγκαηνιεςίαο, κε ηελ 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο, κε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη κε ηελ αθξίβεηα 

αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο άιινη ζεκαληηθνί πεξηνξηζκνί κίαο έξεπλαο ζρεηίδνληαη κε 

ηελ έιιεηςε επαξθψλ κειεηψλ γηα ην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν, κε ηελ πξφζβαζε ζε 

ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα ή πιεξνθνξίεο αιιά θαη κε ηελ επθνιία πξνζέγγηζεο ηνπ δείγκαηνο 

θαη ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο.   

 Μία βαζηθή αδπλακία ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ 

εκη-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία 

πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ιφγσ ηεο παλδεκίαο θαη ηνπ lockdown νη 

ζπλεληεχμεηο δελ θαηέζηε  δπλαηφ λα γίλνπλ δηα δψζεο αιιά έγηλαλ ηειεθσληθψο. Ζ απνπζία 

ηνπ εξεπλεηή απφ ηνλ ρψξν ηεο έξεπλαο κεηψλεη ηελ αμηνπηζηία ηεο θαζφηη δελ κπνξεί λα 

ειέγμεη ηηο ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, κε ηελ απνπζία ηνπ εξεπλεηή απφ ην 

ζεκείν ηεο έξεπλαο κπνξεί λα πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα ιπζνχλ άκεζα 

(π.ρ πξνβιήκαηα θαηαλφεζεο κίαο εξψηεζεο). 

 To πξψην βήκα πνπ έγηλε γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ είλαη ε επηινγή ησλ 

εξσηψκελσλ. Σα άηνκα πνπ απάληεζαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο είλαη νη ππεχζπλνη ηνπ ηκήκαηνο 

κάξθεηηλγθ ή ηνπ ΗΣ ηκήκαηνο επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηνπ 

θξέαηνο. Σα βαζηθά θξηηήξηα πνπ ειήθζελ ππφςε γηα ηελ επηινγή ησλ εξσηψκελσλ είλαη ε 

ζέζε ηνπο ζηελ εηαηξία πνπ εξγάδνληαη θαζψο θαη ην πφζν εχθνιν ήηαλ λα πξνζεγγηζηνχλ 
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θαη λα ιάβνπλ κέξνο ζηηο ζπλεληεχμεηο. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 

δηάζηεκα 4-14 Ννεκβξίνπ, θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο αλέξρεηαη θαηά κέζν φξν 

ζηα 30ιεπηά. Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο 9:00 κε 12:00.   

 Δπηπιένλ, άιιε κία βαζηθή αδπλακία ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επηινγή ησλ εξσηψκελσλ θαη ηελ κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο. H δεηγκαηνιεπηηθή κέζνδνο πνπ 

αθνινπζήζεθε(δεηγκαηνιεςία κε-πηζαλφηεηαο) έρεη σο βαζηθφ κεηνλέθηεκα φηη ε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο, δελ είλαη εγγπεκέλε.(Henry,1990) Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηήο ηεο αδπλακίαο έγηλε επηινγή ηνπ δείγκαηνο απφ θάπνηεο απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ηεο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο θξέαηνο νη 

νπνίεο εδξεχνπλ ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. 

   

6.2 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο απνηεινχλ ην έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ σο θαηλνηνκηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Τπάξρεη ηδηαίηεξε αλάγθε 

ψζηε λα δηεμαρζνχλ κειέηεο πνπ λα εζηηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη 

λα δηεξεπλεζνχλ πσο απηέο νη ηερλνινγίεο επεξεάδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο  παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ηε δηαρείξηζε ησλ πειαηψλ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Σέινο πην ζπγθεθξηκέλα, κειινληηθέο έξεπλεο ζα ήηαλ πνιχ 

ζεκαληηθφ λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο θαη λα εμεηάζνπλ ηελ παξέκβαζε ησλ ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ φπσο RFID, ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα, ή απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, ή άιιεο ηερλνινγίεο γηα ηελ πξφβιεςε ηεο δήηεζεο, ηε δηαρείξηζε απνζεθψλ, 

δηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ θαη απνζεκάησλ, δηαρείξηζε ζηφινπ νρεκάησλ, δηαρείξηζε 

παξαγγειηψλ, πειαηψλ θαη επηζηξνθψλ. 

 



75 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Bahrin,Mohd Aiman Kamarul, Mohd Fauzi Othman, NH Nor Azli, and Muhamad 

Farihin Talib. , 2016."Industry 4.0: Are view on industrial automation and +robotic." 

Jνurnal Teknologi 78, no. 6-13, pp.137-143. 

 

Ballou,  R.H.,  2003.  Business  Logistics:  Supply  Chain  Management,  5  edition.  

ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J. 

 

Beamon,  B.M.,  1998.  Supply  chain  design  and  analysis:  Models  and  methods. 

International Journal of Production Economics 55, 281–294. 

 

Berman, S. J., Bell,R., 2011. Digital transformation Creating new business models 

where digital meets physical.IBM Global Business Services, Executive Report. IBM 

Institute for Business Value. 

 

Bharadwaj, Sawy, Pavlou, Venkatraman, 2013, Digital business strategy: toward a 

next generation of insights ,MIS Quart., 37 (2) pp. 471-482 

 

Boland, Mike, 2008. ―Innovation in the Food Industry: Personalised Nutrition and 

Mass Customisation.‖ Innovation: Management, Policy and Practice 10(1):53–60.  

 

Chanias, and Hess, 2016  "Understanding digital transformation strategy formation: 

insights from Europe’s automotive industry" PACIS 2016 Proceedings. 296. 

 

Chua, C. K., & Leong, 2014. 3D Printing and Additive Manufacturing: Principles and 

Applications (with Companion Media Pack) of Rapid Prototyping Fourth Edition. 

World Scientific Publishing Company,. 

 

Deloitte, 2017, Forces of change: Industry 4.0 

https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/industry-4-0/overview.html 

 



76 

 

Demartini, M., F. Tonelli, L. Damiani, and R. Revetria. 2017. ―Digitalization of 

Manufacturing Execution Systems : The Core Technology for Realizing Future Smart 

Factories.‖ in XXII edition of the Summer School “Francesco Turco.  

 

Demartini, Pinna, Tonelli, Terzi, Sansone, Testa, 2018. Food industry digitalization: 

from challenges and trends to opportunities and solutions, IFAC-Papers On Line, 51, 

11, p.1371-1378, 

 

Dickson-Swift V, James EL, Kippen S, Liamputtong P. Doing sensitive research: 

what challenges do qualitative researchers face? Qualitative Research. 2007;7(3):327-

353. doi:10.1177/1468794107078515Jeremy McAbee, October 9, 2019 

 

European Commission., 2018. The Digitising European Industry initiative in a 

nutshell, Available at: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digitising-

european-industry-initiative-nutshell[Accessed 20 Jun2020] 

 

Ferrantino,  J.  M.,  Koten,  E.  E.,  2019.  Understanding  Supply  Chain  4.0  and  its 

potential impact on global value chains, in: Global Value Chain. World Trade 

Organization Development Report. WTO, 103–119.  

 

Fitzgerald, M., Kruschwitz, N., Bonnet, D., Welch, M., 2013. Embracing Digital 

Technology. MIT Sloan Management Review, 1-12  

 

Fonseca L., 2018,Industry 4.0 and the digital society: concepts, dimensions and 

envisioned benefits. Issues Proceedings of the International Conference on Business 

Excellence Vol12: Issue 1 

 

Genovese,  A.,  Acquaye,  A.A.,  Figueroa,  A.,  Koh,  S.C.L.,  2017.  Sustainable  

supply chain  management  and  the  transition  towards  a  circular  economy:  

Evidence and some applications. Omega, New Research Frontiers in Sustainability 

66, 344–357.  

 

Gjoni, M. (2014), «Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην», ΑΣΔΗ Πεηξαηά 

 

https://doi.org/10.1177/1468794107078515
https://doi.org/10.1177/1468794107078515
https://content.sciendo.com/view/journals/picbe/picbe-overview.xml
https://content.sciendo.com/view/journals/picbe/picbe-overview.xml
https://content.sciendo.com/view/journals/picbe/picbe-overview.xml


77 

 

Hasnan, Aziz, Zulkifli, and Taip, 2014, "Food factory design: reality and challenges 

faced by Malaysian SMEs." Agriculture and Agricultural Science Procedia 2, pp 328-

336,. 

 

Henry, G. T. (1990).Practical Sampling, Sage Publications(CA) 

 

Hofmann, Erik and Rüsch, 2017, Industry 4.0 and the current status as well as future 

prospects on logistics, Computers in Industry,89,p. 23-34 

 

Jeschke, S., Brecher, C., Meisen, T., Özdemir, D., & Eschert, 2017. Industrial internet 

of things and cyber manufacturing systems. In Industrial Internet of Things (pp. 3-19). 

Springer, Cham. 

 

Kane,2015, Strategy, not technology, drives digital transformation, 

 

Kane,Palmer, Phillips and Kiron, 2015 ―Is Your Business Ready for a Digital 

Future?‖ MIT Sloan Management Review 56, no. 4 (summer 2015): 37-44. 

 

Kane 2017, Digital maturity, not digital transformation. Retrieved September 1, 2017, 

from http://sloanreview.mit.edu/article/digital-maturity-not-digital-transformation/ 

 

Laudon, K. andP. Laudon, J. (2001).πζηήκαηα πιεξνθνξηψλ δηνίθεζεο (MIS) 

Οξγάλσζε θαη Σερλνινγία ζηελ Γηθηπσκέλε Δπηρείξεζε (4ε έθδνζε). Αζήλα, 

Κιεηδάξηζκνο. 

 

LucasJr, H., Agarwal, R., Clemons, E.K., ElSawy, O.A. andWeber, B., 2013. 

Impactful research on transformational information technology: an opportunity to 

inform new audiences. Mis Quarterly, pp.371-382 

 

Lucke D., Constantinescu C., Westkämper E. , 2008,Smart Factory - A Step towards 

the Next Generation of Manufacturing. In: Mitsuishi M., Ueda K., Kimura F. 

Manufacturing Systems and Technologies for the New Frontier. Springer, London 

 

Maslarić, M., Nikoličić, S., Mirčetić, D., 2016. Logistics Response to the Industry 

4.0: the Physical Internet. Open Engineering 6. 



78 

 

 

Mason, J. (2009). Ζ δηεμαγσγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο (8ε εθδ.)( κηθξ. Δ. 

Γεκεηξηάδνπ, επηκ. Ν. Κπξηαδή )Αζήλα: Πεδίν. 

 

Matt, Hess, Benlian, 2015. Digital transformation strategies. Business & Information 

Systems Engineering,57(5), 339-343 

 

Salampasis & Theodoridis, 2013. Information and communication technology in 

agricultural development. 6th International Conference on Information and 

Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment, 8, pp 1-3 

 

Osterwalder, A. and Pigneur, Y., 2010. Business model generation: a handbook for 

visionaries, game changers,and challengers. John Wiley & Sons 

 

Parrott and L. Warshaw, 2017,"Industry 4.0 and the digital twin: Manufacturing meets 

its match ", Deloitte Insights,  

 

Pereira, Romero ,2017. A review of the meanings and the implications of the Industry 

4.0 concept. Manufacturing Engineering Society International Conference 2017(ζζ. 

1206–1214). MESIC 2017, 28-30 June 2017, Vigo (Pontevedra), Spain: Procedia 

Manufacturing 13. 

 

Price waterhouse Coopers,   (2016).   Industry   4.0:   How   Digitization   Makes   

the Supply Chain More Efficient, Agile, and Customer-Focused. Price Waterhouse 

CooperLL 

 

Ray Y. Zhong, 2017. Intelligent Manufacturing in the Context of Industry 4.0: A 

Review. Engineering (Elsevier), Research Intelligent Manufacturing—Review. 

 

Robson, C. (2007). Ζ έξεπλα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ (κηθξ. Β. Νηαιάθνπ θαη Κ. 

Βαζηιηθνχ, επηκ. Κ. Μηραινπνχινπ). Αζήλα: Gutenberg. 

 

Rostkowska, 2014. Simulation of production lines in the education of engineers: how 

to choose the right software?. Management and Production Engineering Review, 5(4), 

pp. 53-65 



79 

 

 

Rüßmann, Michael, Markus Lorenz, Philipp Gerbert, Manuela Waldner, Jan Justus, 

Pascal Engel, and Michael Harnisch. 2015."Industry 4.0: The future of productivity 

and growth in manufacturing industries." Boston Consulting Group 9,. 

 

Sako, M. 2012. ―Business Models for Strategy and Innovation‖, Communications Of 

The ACM. 

 

Saldanha, T./Mithas, S./Krishnan, M. S. 2017.―Leveraging Customer Involvement for 

Fueling Innovation: The Role of Relational and Analytical Information Processing 

Capabilities.‖MIS Quarterly, 41(1),367-396. 

 

Schallmo, 2010, Business Model Innovation in Business-to Business Markets -

Procedure and Exaxmples, The proceedings of the 3rd ISPIM Innovation Symposium 

held in Quebec City, 

 

Sebastian, I.M. and Moloney, K.G. and Ross, J.W. and Fonstad, Nils and Beath, 

Cynthia and Mocker, Martin,2017, How big old companies navigate digital 

transformation, Vol.16 ,p.197-213  

 

Shiyong Wang, 2016. Towards smart factory for industry 4.0: a self-organized multi-

agent system with big data based feedback and coordination. Elsevier, Computer 

Networks, Volume 101, 158-168. 

 

Stock,  Seliger,2016. "Opportunities of sustainable manufacturing in industry 4.0." 

Procedia Cirp 40, pp. 536-541,. 

 

Verdouv, Robbermonde, & Kruize,2015. Integration of production control and 

enterprise management systems in Horticulture. 7th International Conference on 

Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and 

Environment, pp 124-135 

 

Wu, J.-H., Hsia, T.-L. (2008), «Developing E-Business Dynamic Capabilities: An 

Analysis of Ecommerce Innovation from I-, M-, to U-Commerce», Electronic 

Commerce Research and Applications 



80 

 

 

Wade, 2015,Digital  Business  Transformation,  Global  Center  For  Digital  Business 

Transformation (An IMD and Cisco Initiative) 

 

Wan, Jiafu, Caifeng Zou, Keliang Zhou, Rongshuang Lu, and Di Li, 2014."IoT 

sensing framework with inter-cloud computing capability in vehicular networking." 

Electronic Commerce Research 14, no. 3, 389-416 

 

Wang, Wan, Zhang, Li & Zhang, , 2016. Towards smart factory for industry 4.0: a 

self-organized multi-agent system with big data based feedback and coordination. 

Computer Networks, 101, pp.158-168 

.  

Westerman, G, Bonnet, D , Calméjane, C, Ferraris, P &McAfee, A., 2011, ―Digital 

Transformation: A roadmap for billion dollar organizations‖, Research report, Center 

For Digital Business, MIT SloanSchool of Management; CapGemini Consulting, MIT 

Sloan Management Review,Cambridge, MA. 

 

Westerman, Bonnet, McAfee, 2014. Leading digital: Turning technology into 

business transformation.Harvard Business Press.Boston. 

 

Yeow, A./Soh, C./Hansen, R. 2017. ―Aligning with New Digital Strategy: A Dynamic 

Capabilities Approach.‖The Journal of Strategic Information Systems, 27(1),43-58. 

 

Τerpude, S., Singhal, T.K., 2017. Impact of Internet of Things (IoT) Data on Demand 

Forecasting.Indian Journal of Science and Technology 10 

 

Zhong, Ray Y., Xun Xu, Eberhard Klotz, and Stephen T. Newman, 2017."Intelligent 

manufacturing in the context of industry 4.0: a review."Engineering 3, no. 5, pp 616-

630,. 

 

Zudor, Kemény, Van Blommestein, Monostori,., &Van Der Meulen, 2011,A survey 

of applications and requirements of unique identification systems and RFID 

techniques. ComputersinIndustry, 62(3), pp. 227-252. 

 

Γεκεηξηάδεο Α. (1998) Γηνίθεζε-Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 



81 

 

 

Γηαδίθηπν  

 

Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ & Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ)2018 http://iobe.gr/iobe.asp, 

http://iobe.gr/docs/research/RES_05_B_05042019_REP_GR.pdf 

  

 

https://www.wrike.com/blog/digital-transformation-changing-project-management/ 

 

https://cdn.wrike.com/ebook/embracing_the_agile_movement.pdf 

 

Buntz, ―The top 20 Industrial IoT applications‖,  

Available: https://www.ioti.com/industrial-iot-iiot/top-20-industrial-iot-applications) 

 

Steve Plummer,  2016,how digitally mature are you 

https://afterdigital.co.uk/author/steveplummer/ 

 

Γθηάηα θαη Κπξηαθίδεο,2009. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη αξρηηεθηνληθή (interface) 

ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ.  

http://eureka.lib.teithe.gr:8080/bitstream/handle/10184/2609/Kiriakidis_Gkiata.pdf?s

equence=2 

 

Παπαγεσξγίνπ, Π. (2012). Ζιεθηξνληθφ εκπφξην ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Γηπισκαηηθή 

εξγαζία. Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε 

Δπηρεηξήζεσλ. Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 

 

  

https://afterdigital.co.uk/author/steveplummer
https://afterdigital.co.uk/author/steveplummer/


82 

 

Παξάξηεκα 
 

Δξσηεκαηνιόγην πλέληεπμεο  

Α. Φεθηαθή ηξαηεγηθή  

 

1. Η επηρείξεζή καο ζεσξεί ηνλ Φεθηαθό Μεηαζρεκαηηζκό, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ επελδύζεσλ ζε λέεο/ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, σο 

κία ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πξνηεξαηόηεηα πνπ απνηειεί βαζηθό ζέκα ζηελ 

αηδέληα ηεο Γηνίθεζεο.(Παξαθαιώ λα επηιέμεηε πνηα απάληεζε εθθξάδεη ηελ 

άπνςή ζαο) 

 

 πκθσλψ απφιπηα 

 Μάιινλ ζπκθσλψ 

 Οχηε ζπκθσλψ, νχηε δηαθσλψ 

 Μάιινλ δηαθσλψ 

 Γηαθσλψ απφιπηα 

 

2.Η επηρείξεζή καο... (παξαθαινύκε ζπκπιεξώζηε ηελ πξόηαζε κε ηελ επηινγή 

εθείλε πνπ πεξηγξάθεη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο 

επηρείξεζήο ζαο) 

 

 έρεη κία μεθάζαξα νξηζκέλε θαη θαηάιιεια ηεθκεξησκέλε θαη 

θαηαγεγξακκέλε ςεθηαθή ζηξαηεγηθή (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη πιάλνπ 

πινπνίεζεο), ε νπνία επηθαηξνπνηείηαη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα) 

 

 

 γλσξίδεη ζε γεληθέο γξακκέο πνηεο ςεθηαθέο πξσηνβνπιίεο θαη επελδχζεηο ζα 

πξέπεη λα επηδηψμεη, αιιά ρσξίο απηέο λα είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλεο θαη 

ηεθκεξησκέλεο ζην πιαίζην ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαη θαηαγεγξακκέλνπ 

πιάλνπ ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο 

 

 δελ δηαζέηεη ςεθηαθή ζηξαηεγηθή. 
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3.ηελ επηρείξεζή καο σο “πξσηνβνπιία ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ” λννύληαη 

ηα παξαθάησ: (δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ επηινγώλ) 

 

 Απηνκαηνπνίεζε / ςεθηνπνίεζεback-office ιεηηνπξγηψλ  

 Αλαβάζκηζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (π.ρ. ERP) 

 πζηήκαηα βειηηζηνπνίεζεο ηεο αλάιπζεο πιεξνθνξηψλ (data analytics) 

 πζηήκαηα βειηηζηνπνίεζεο ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο θαη ηεο 

εκπεηξίαο ησλ πειαηψλ 

 Αλάπηπμε παξνπζίαο ζην δηαδίθηπν (ηζηνζειίδα) 

 Απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο (επθπή ζπζηήκαηα, ξνκπνηηθά 

ζπζηήκαηα)  

 Αλάπηπμε ςεθηαθψλ θαλαιηψλ (ειεθηξνληθφ εκπφξην)  

 Άιιν............. ( αλαθέξεηε έλα παξάδεηγκα) 

 

 

 

4. Έρεηε επελδύζεη ζε λέεο/ ςεθηαθέο ηερλνινγίεο ηα ηειεπηαία 3 ρξόληα .. Ση 

ύςνπο ήηαλ απηέο νη επελδύζεηο 

 

 

5.Πώο ζα πεξηγξάθαηε ην επίπεδν σξηκόηεηαο ησλ πξσηνβνπιηώλ / έξγσλ / 

επελδύζεσλ ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ ζηελ επηρείξεζή ζαο; 

 ζε αξρηθφ ζηάδην ζρεδηαζκνχ 

 ζε πεηξακαηηθή / πηινηηθή θάζε 

 ζε ζηάδην πινπνίεζεο 

 έρνπλ ήδε εθαξκνζηεί ζε κεγάιε θιίκαθα 

 δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ζρεηηθέο επελδχζεηο 

 

6. Πνηνο είλαη ν θύξηνο ζθνπόο ησλ επελδύζεσλ ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ 

ζηελ επηρείξεζή ζαο; (πνιιαπιέο απαληήζεηο) 

 

 Βειηίσζε ιεηηνπξγηθήο απνδνηηθφηεηαο θαη κείσζε θφζηνπο  

 Βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο / αθνζίσζεο / ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ 

 Αμηνπνίεζε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ ή / θαη πεγψλ εζφδσλ  

 Δλίζρπζε ηεο γλψζεο / αληίιεςεο κέζσ ιχζεσλ analytics 
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 χλδεζε κε πειάηεο / ζπλεξγάηεο / πξνκεζεπηέο  

 Θεκειηψδεο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο επηρείξεζεο  

 Δπέθηαζε ζε λέεο αγνξέο (γεσγξαθηθέο, πξντνληηθέο, θηι.)  

 Δλίζρπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ / «ηαιέληνπ»  

 πκκφξθσζε κε θαλνληζηηθφ πιαίζην / λνκνζεζία  

 Αληαπφθξηζε ζε θηλήζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ  

 Άιιν....................(αλαθέξεηε πνηνο είλαη ν θχξηνο ζθνπφο γηα εζάο) 

 

 

7. Πνηα είλαη ηα κεγαιύηεξα εκπόδηα πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζή ζαο ζηελ 

πινπνίεζε ησλ επελδύζεσλ ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ(πνιιαπιέο 

απαληήζεηο); 

 

 Έιιεηςε θαηάιιειεο θνπιηνχξαο θαη αληίζηαζε ζηελ αιιαγή  

 Καζφινπ ή πεξηνξηζκέλε ππνζηήξημε / θίλεηξα απφ ηελ πνιηηεία  

 Πεξηνξηζκνί ζηηο πθηζηάκελεο ππνδνκέο ηερλνινγίαο  

 Έιιεηςε ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ / ηερλνγλσζίαο  

 Έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο  

 Έιιεηςε ζαθνχο ςεθηαθήο ζηξαηεγηθήο θαη πιάλνπ πινπνίεζεο  

 Γπζθνιία ζηελ εμεχξεζε θαηάιιεισλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ (πάξνρνη 

ηερλνινγίαο, ζχκβνπινη, θηι.) ή/θαη ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ  

 Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο έρεη ρακειή πξνηεξαηφηεηα 

 Πεξηνξηζκνί απφ ηε λνκνζεζία 

 Άιια................( αλαθέξεηε πνηα είλαη απηά) 

 

8.Ση είδνπο πιεξ. ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηείηε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πειαηώλ 

ζαο;CRM/ ERP/ χζηεκα θαηαγξαθήο αλαγθψλ πειαηψλ /Σειεθσληθφ 

θέληξν/Φχιια Excel  ή άιιε εθαξκνγή ηνπ MS-Office/γίλεηαη εκπεηξηθά 

 

9. Ση είδνπο πιεξ. ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ πξόβιεςε δήηεζεο θαη γηα 

ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ ζαο 

(Φχιια Excel, Enterprise Resource Planning (ERP) ζχζηεκα, Λνγηζκηθφ πξφβιεςεο 

δήηεζεο, Λνγηζκηθφ δηαρείξηζεο απνζεκάησλ) 
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10. Πνηα ζεσξείηε όηη ήηαλ ε επίδξαζε ηεο παλδεκίαο COVID-19 ζηνλ ςεθηαθό 

πξνζαλαηνιηζκό ηεο επηρείξεζεο ζαο; 

 

 

11.  Έγηλε  ρξήζε ησλ ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ από ην πξνζσπηθό ζαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο; 

 

 

Β. Δζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, εηαηξηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηερλνινγηθή δνκή 

 

1. Η ππάξρνπζα ηερλνινγηθή ππνδνκή ηεο επηρείξεζήο καο κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη ηε ςεθηαθή ζηξαηεγηθή θαη ηηο πξσηνβνπιίεο /έξγα / επελδύζεηο 

ςεθηαθνύ κεηαζρεκαηηζκνύ πνπ πινπνηνύληαη ή πξόθεηηαη λα πινπνηεζνύλ. 

(Παξαθαιώ λα επηιέμεηε πνηα απάληεζε εθθξάδεη ηελ άπνςή ζαο)  

 

 πκθσλψ απφιπηα 

 Μάιινλ ζπκθσλψ 

 Οχηε ζπκθσλψ, νχηε δηαθσλψ 

 Μάιινλ δηαθσλψ 

 Γηαθσλψ απφιπηα 

 

2. Η ππάξρνπζα ηερλνινγηθή ππνδνκή ηεο επηρείξεζήο ζαο (εθαξκνγέο, 

δεδνκέλα, απνζεθεπηηθόο ρώξνο, δηαθνκηζηέο, θ.ιπ.) θηινμελείηαη ζην cloud; 

 

3.Η επηρείξεζή καο έρεη επελδύζεη ή ζρεδηάδεη λα επελδύζεη ζηηο αθόινπζεο 

ςεθηαθέο ηερλνινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, δηαδηθαζίεο θαη 

ηερλνινγηθή ππνδνκή: (Γπλαηόηεηα πνιιαπιώλ επηινγώλ) 

 Δθζπγρξνληζκφο βαζηθψλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ / πιαηθφξκσλ θαη 

ππεξεζηψλ 

 Φεθηαθέο πιαηθφξκεο θαη εξγαιεία γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε 

πειάηεο, ζπλεξγάηεο, πσιεηέο θιπ 

 Δξγαιεία / ιχζεηο analytics ζηνλ ηνκέα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

 Μεηαθνξά ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ / ζπζηεκάησλ ζην cloud 

 Δγθαηάζηαζε λένπ, αληηθαηάζηαζε ή αλαβάζκηζε ERP ζπζηήκαηνο 



86 

 

 Λχζεηο Blockchain γηα ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θιπ. 

 

4.Πνηεο από ηηο παξαθάησ ελέξγεηεο πηζηεύεηε o,ηη πξέπεη λα θάλεηε 

πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνύλ νκαιά ζηελ εθνδηαζηηθή ζαο αιπζίδα νη λέεο 

ηερλνινγίεο Industry 4.0( Δθπαίδεπζε πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ/ Πξφζιεςε λένπ 

πξνζσπηθνχ κε ςεθηαθέο δεμηφηεηεο/ Δπελδχζεηο ζε ηερλνινγίεο Industry 

4.0)Παξαθαιψ λα αλαθέξεηε ηηο ελέξγεηεο. 

 

 

Γ. Παξαγσγή θαη εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

 

1.Πόζν ζεκαληηθόο ζεσξείηε όηη είλαη ν ςεθηαθόοκεηαζρεκαηηζκόο γηα ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο παξαγσγήο θαη / ήεθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο επηρείξεζήο ζαο; 

 Απνιχησο ζεκαληηθφο 

 Πνιχ ζεκαληηθφο 

 Μέζεο ζεκαζίαο 

 Λίγν ζεκαληηθφο 

 Καζφινπ ζεκαληηθφο 

 Γελ έρεη ηζρχ γηα ηελ επηρείξεζή καο 

 

2. Η επηρείξεζή καο έρεη επελδύζεη ζηηο αθόινπζεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο 

ζρεηηθέο κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα: (Γπλαηόηεηα 

πνιιαπιώλ επηινγώλ) 

 Φεθηαθέο ιχζεηο γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ζπγρξνληζκφ κε ζπλεξγάηεο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

 Φεθηαθέο ιχζεηο / εξγαιεία πξνκεζεηψλ (digital procurement) 

 ΗoT ιχζεηο (γηα έιεγρν / παξαθνινχζεζε, εληνπηζκφ, πνηνηηθφ έιεγρν, θιπ.) 

 Πξνεγκέλν ζχζηεκα ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ (Advanced Planning 

and Scheduling system) 

 Βηνκεραληθά ξνκπφη γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη / ή ησλ 

εξγαζηψλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

 Δπαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα (Augmented Reality) πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη 

ην πξνζσπηθφ ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

 χζηεκα Γηαρείξηζεο Κχθινπ Εσήο Πξντφλησλ (Product Lifecycle 

Management system) 
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 Απηφλνκα ξνκπφη γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ παξαγσγήο ή / θαη 

απνζήθεπζεο 

 Άιιν (αλαθέξεηε ηηο ηερλνινγίεο) 

 

 

3. Η επηρείξεζή καο ζρεδηάδεη λα επελδύζεη ζηηο αθόινπζεο ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο ζρεηηθέο κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

(Γπλαηόηεηα πνιιαπιώλ επηινγώλ): 

 Φεθηαθέο ιχζεηο γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ζπγρξνληζκφ κε ζπλεξγάηεο ηεο 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

 Φεθηαθέο ιχζεηο / εξγαιεία πξνκεζεηψλ (digital procurement) 

 ΗoT ιχζεηο (γηα έιεγρν / παξαθνινχζεζε, εληνπηζκφ, πνηνηηθφ έιεγρν, θιπ.) 

 Πξνεγκέλν ζχζηεκα ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ (Advanced Planning 

and Scheduling system) 

 Βηνκεραληθά ξνκπφη γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη / ή ησλ 

εξγαζηψλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

 Δπαπμεκέλε πξαγκαηηθφηεηα (Augmented Reality) πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη 

ην πξνζσπηθφ ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

 χζηεκα Γηαρείξηζεο Κχθινπ Εσήο Πξντφλησλ (Product Lifecycle 

Management system) 

 Απηφλνκα ξνκπφη γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ παξαγσγήο ή / θαη 

απνζήθεπζεο 

 Άιιν (αλαθέξεηε ηηο ηερλνινγίεο) 

 

Γ. Φεθηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ πειάηε (customer experience) 

 

1. Πξνζδηνξίζηε ηα ςεθηαθά θαλάιηα / ζεκεία επαθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα 

ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο πειάηεο ζαο: (δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ επηινγώλ) 

 Ηζηνζειίδα  

 Δμππεξέηεζε πειαηψλ (π.ρ. e-mail, chat, video θιήζεηο, θσλεηηθέο εληνιέο) 

 Μέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο  

 Portal ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce) 

 Άιιν( παξαθαιψ αλαθέξεηε πνηα θαλάιηα)  

 



88 

 

2.Η επηρείξεζή καο έρεη επελδύζεη ή ζρεδηάδεη λα επελδύζεη ζηηο αθόινπζεο 

ςεθηαθέο ηερλνινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπεηξία ηνπ πειάηε(δπλαηόηεηα 

πνιιαπιώλ επηινγώλ):  

 

 Digital / CRM εξγαιεία γηα πσιήζεηο θαη κάξθεηηλγθ  

 Δξγαιεία / ιχζεηο customeranalytics 

 Δξγαιεία / ιχζεηο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (B2B ή / θαη B2C)  

 Πνιπθαλαιηθέο ιχζεηο γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ελίζρπζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ 

πειάηε  

 Λχζεηο Blockchain ζε ηνκείο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ πειάηε (π.ρ. δηαρείξηζε 

δεδνκέλσλ πειάηε, πιεξσκέο 

 Άιιν (αλαθέξεηε) 

 

3.Η επηρείξεζή καο ζρεδηάδεη λα επελδύζεη ζηηο αθόινπζεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εκπεηξία ηνπ πειάηε (δπλαηόηεηα πνιιαπιώλ επηινγώλ): 

 

 Digital / CRM εξγαιεία γηα πσιήζεηο θαη κάξθεηηλγθ  

 Δξγαιεία / ιχζεηο customeranalytics 

 Δξγαιεία / ιχζεηο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (B2B ή / θαη B2C)  

 Πνιπθαλαιηθέο ιχζεηο γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ελίζρπζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ 

πειάηε  

 Λχζεηο Blockchain ζε ηνκείο αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ πειάηε (π.ρ. δηαρείξηζε 

δεδνκέλσλ πειάηε, πιεξσκέο) 

 Άιιν 

 

Δ. Γεληθά ηνηρεία Δπηρείξεζεο 

 

1. Πνηόο ήηαλ ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο επηρείξεζήο ζαο ηελ ηειεπηαία νηθνλνκηθή 

πεξίνδν;  

 

2.Πόζα άηνκα απαζρνιεί ε επηρείξεζή ζαο;  

 <50 άηνκα 

 51-99 άηνκα 

 100-249 άηνκα 

 250άηνκα 
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3.Η επηρείξεζή ζαο είλαη ειιεληθή ή πνιπεζληθή  

 

4.Πνηά από ηηο αθόινπζεο επηινγέο πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηνλ ξόιν ζαο κέζα ζηελ 

επηρείξεζε; 

 

 Γεληθφο Γηεπζπληήο  

 Πξνηζηάκελνο Σκήκαηνο 

 Γηεπζπληήο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

 Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο 

 Άιινο Γηεπζπληηθφο Ρφινο 

 Άιινο ξφινο/ζέζε.....(παξαθαιψ αλαθέξεηε ην ξφιν/ζέζε ζαο) 

 

5. Γηαζέηεηε Σκήκα Πιεξνθνξηθήο /ΙΣ ζηελ εηαηξία ζαο; 
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