ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τ ο Προεδρικό Διάταγμα 347 (Φ.Ε.Κ. Α' 315 / 31-12-2003), που τροποποιεί το
Π.Δ. 50/2001, καθορίζει τα απαιτούμενα προσόντα για τον διορισμό στον
δημόσιο τομέα, στον κλάδο Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.).
Το Προεδρικό Διάταγμα 39/2001 αναφέρεται στην καθιέρωση της διαδικασίας
πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων, των προδιαγραφών και των
κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της Κοινωνίας των Πληροφοριών
Επαγγελματικές οργανώσεις
Οι Ειδικοί Ηλεκτρονικού Εμπορίου εκπροσωπούνται α π ό την Ελληνική
Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς (Ε.Π.Υ.) και την Έ ν ω σ η Πλη
ρ ο φ ο ρ ι κ ώ ν Ελλάδας (Ε.Π.Ε.), στην π ε ρ ί π τ ω σ η που είναι απόφοιτοι τμη
μάτων που σχετίζονται με την Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή .
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (Ε.Π.Υ.)
Στουρνάρη 37, 106 82 Αθήνα
τηλ.: 210 3301307, 210 3300999, fax: 210 3301893
Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.epy.gr/
Έ ν ω σ η Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.)
Στουρνάρη 63, 104 32 Αθήνα
Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.epe.org.gr
Πρόσθετες πηγές πληροφόρησης
Οικονομικό Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Αθηνών
Τ μ ή μ α Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα
τηλ.: 210 8203129, 210 8203139
Ηλεκτρονική δ/νση: http://dmst.aueb.gr/
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Πανεπιστήμιο Ιονίου (Κέρκυρα)
Τμήμα Πληροφορικής
Πλατεία Τσιριγώτη 7, 491 00 Κέρκυρα - τηλ.: 26610 38153
Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.ionio.gr/depts/cs/
Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας
Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τ μ ή μ α Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και
Π λ η ρ ο φ ο ρ ι α κ ώ ν Συστημάτων
Μ. Αλεξάνδρου 1, 263 34 Κουκούλι, Πάτρα - τηλ.: 2610 369203
Ηλεκτρονική δ/νση: http://bpis.teipat.gr/
Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας (παράρτημα Αμαλιάδας)
Τ μ ή μ α Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς στη Διοίκηση και Οικονομία
Γ. Π α π α ν δ ρ έ ο υ και Α. Πετραλιά, 272 00 Αμαλιάδα - τηλ.: 26220 38416
Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.teipat.gr/pages/kedd/parartimata2.htm
Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας
Τ μ ή μ α Διαχείρισης Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
Αγ. Λουκάς, 654 04 - τηλ.: 2510 462310
Ηλεκτρονική δ/νση: http://infoman.teikav.edu.gr/news.php
Α.Τ.Ε.Ι. Κοζάνης (παράρτημα Καστοριάς)
Τ μ ή μ α Διεθνούς Εμπορίου - τηλ.: 24670 87060-2, 24670 87100
Ηλεκτρονική δ/νση: http://kastoria.teikoz.gr/trade/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Á.T.E.I. Κοζάνης
Τ μ ή μ α Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών
501 00, Κοίλα Κοζάνης - τ η λ . : 24610 40161-5
Ηλεκτρονική δ/νση: http://xrimko.teikoz.gr

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Τμήμα Πληροφορικής
Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα - τηλ.: 210 8203314-6
Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.cs.aueb.gr/index.shtml
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τμήμα Πληροφορικής
Μ. Κ α ρ α ο λ ή και Α. Δημητρίου 80, 185 34 Π ε ι ρ α ι ά ς
τηλ.: 210 4142000
Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.unipi.gr/akad_tmhm/plhrorf/plhrof.index.html
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (θεσσαλονίκη)
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 891218, 2310 891318, 2310 891323
Ηλεκτρονική δ/νση: http://www.uom.gr/index.php?tmima=6&categorymenu=2

Ε-commerce Specialist
Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)
Παρασίου 1 & Αχαρνών 99, Τ.Κ. 104 40 Αθήνα
Τηλ.: +30 210-8233669, Fax: +30 210-8233772
E-mail: info@ekep.gr, URL: http://www.ekep.gr

Ο/Η ειδικός ο οποίος ασχοΜται με εμπορικές συναλλαγές
ή επιχειρηματικές δραστηριότητες μέσιο διαδικτνον.

ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο/Η Ειδικός Ηλεκτρονικού Εμπορίου ασχολείται με την παροχή ή πώληση
αγαθών και υπηρεσιών μέσω του διαδικτΰου. Σχεδιάζει τις στρατηγικές και τους
επιχειρηματικούς στόχους ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη ή της επιχείρησης
και υλοποιεί διαδικτυακές εφαρμογές και τεχνολογικές λύσεις ηλεκτρονικού
εμπορίου που να ανταποκρίνονται στους στόχους αυτούς.
Είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των καταλόγων και την αναλυτική περι
γραφή των προϊόντων ή των υπηρεσιών, καθώς επίσης και για τη διαμόρφωση
των τιμών τους. Ανάμεσα στα βασικά καθήκοντα του είναι η τήρηση αρχείου με
όλες τις ενέργειες ανά προμηθευτή και αγοραστή και η έκδοση των απα
ραίτητων παραστατικών (π.χ. τιμολόγιο, δελτίο αποστολής). Επιπλέον, κΰριο
καθήκον του είναι η ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών μέσα από
κατάλληλες ηλεκτρονικές διασυνδέσεις.
Συμμετέχει ενεργητικά στη διαδικασία των πωλήσεων, από τη δημιουργία
επαφής με τους πελάτες και το σχεδιασμό στρατηγικής πωλήσεων μέχρι την
παράδοση των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών. Παρακολουθεί την
πορεία των παραγγελιών, επεξεργάζεται τα στατιστικά στοιχεία των παραγ
γελιών και των κινήσεων του πελάτη και καταγράφει τις τυχόν παρατηρήσεις
του. Αναλαμβάνει την παροχή εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο σύστημα,
με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προσωπικής πληροφόρησης στους πελάτες.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Απαραίτητα χαρακτηριστικά του Ειδικού Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι η
ικανότητα συγκέντρωσης της προσοχής, η παρατηρητικότητα, η μεθοδικότητα, η
δημιουργικότητα και η επινοητικότητα. Επιπλέον, δεδομένου ότι χρειάζεται συχνά
να εργάζεται με προθεσμίες, πρέπει να αντέχει τη σχετική πίεση. Σημαντική είναι
η σχολαστικότητα ως προς την ενημέρωση των καταλόγων και την τήρηση των
αρχείων, ώστε να υπάρχει συνέπεια όσον αφορά το μέγεθος της παραγγελίας και
το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Τέλος, ο ειδικός πρέπει να εργάζεται κάτω από
ελάχιστη επίβλεψη και καθοδήγηση.
Εξίσου χρήσιμη ικανότητα είναι η ευχέρεια στην επικοινωνία, καθώς
χρειάζεται συχνά να εργάζεται σε ομάδα, αλλά και να συνεργάζεται με πε
λάτες, προκειμένου να αναπτύξει την επιχείρηση στην οποία απασχολείται.

Αν ασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, πρέπει να διαθέτει και επιχειρη
ματικές ικανότητες, για την αποτελεσματικότερη προώθηση των προϊόντων και
των υπηρεσιών του.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εργασία είναι κατά βάση ατομική, αν και συχνά είναι απαραίτητη η συ
νεργασία με συναδέλφους συναφών ειδικοτήτων, αλλά και με τη διοίκηση της
επιχείρησης στην οποία απασχολείται.
Εργάζεται συνήθως σε γραφείο της επιχείρησης, αν και σε ορισμένες περι
πτώσεις εργάζεται με τηλε-εργασία, δηλαδή μέσω διαδικτΰου μακριά από το
χώρο της επιχείρησης στην οποία απασχολείται. Για την εξυπηρέτηση των
πελατών του σε άλλες περιοχές, συχνά χρειάζεται να μετακινείται.
Το ωράριο του είναι αυτό που προβλέπεται από τη συλλογική σύμβαση εργασίας
που καλύπτει την επιχείρηση όπου απασχολείται, σε περίπτωση, όμως, που
εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας δεν υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο, καθώς
οι ώρες εργασίας καθορίζονται συχνά από το πρόγραμμα των πελατών.

- Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών του Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας
- Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου του AT.Ε.Ι. Κοζάνης στην Καστοριά
- Τμήμα Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών του AT.Ε.Ι. Κοζάνης
Με το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορούν επίσης να ασχοληθούν και απόφοιτοι
Τμημάτων Πληροφορικής, καθώς και Οικονομίας και Διοίκησης των Α.Ε.Ι.
και των ΑΤ.Ε.Ι. Σχολές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης διαθέτουν φυσικά και
άλλες χώρες, όπου υπάρχει η δυνατότητα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
σπουδών στους τομείς του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-commerce), των Τη
λεπικοινωνιών (Telecommunications) και της Πληροφορικής Επικοινωνιών
και Διοίκησης (Communications Informatics and Management).
Ο Ειδικός Ηλεκτρονικού Εμπορίου πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένες
γνώσεις σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, καθώς επίσης και γνώσεις οικο
νομίας και διοίκησης. Επίσης, πρέπει να έχει μεγάλη ευχέρεια στη χρήση
των ηλεκτρονικών υπολογιστών και να κατέχει τις ειδικές γλώσσες προγραμ
ματισμού. Επιπλέον, η άσκηση του επαγγέλματος απαιτεί εξειδικευμένες
γνώσεις στο σχεδιασμό πολύπλοκων διαδικτυακών εφαρμογών και συστη
μάτων και συνεχή ενημέρωση όσον αφορά τις καινοτομίες των προϊόντων.
Τέλος, πρέπει να γνωρίζει πολΰ καλά την αγγλική γλώσσα, ειδικά σε επί
πεδο τεχνικής ορολογίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Για την επαγγελματική απασχόληση στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου
απαιτούνται σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο αντικείμενο, οι οποίες
προσφέρονται στα παρακάτω Τμήματα:
- Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπι
στημίου Αθηνών
- Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας
- Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά
- Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη
Θεσσαλονίκη
- Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιονίου στην Κέρκυρα
- Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων του
AT.Ε.Ι. Πάτρας
- Τ μ ή μ α Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία του Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας
στην Αμαλιάδα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ο Ειδικός Ηλεκτρονικού Εμπορίου μπορεί να εργαστεί στον ιδιωτικό
τομέα, όπως στον τομέα της διαφήμισης και των πωλήσεων, αλλά και στο
δημόσιο τομέα, όπως στις προμήθειες του δημοσίου με λογιστικά και
ψηφιακά αγαθά, καθώς και στην πληρωμή δασμών και φόρων.
Το εμπόριο ηλεκτρονικού υλικού (εικόνες, ήχος, κείμενο, βίντεο, λογισμι
κό, παιχνίδια) αποτελεί μια νέα μορφή εμπορίου, στην οποία ο κύκλος των
εμπορικών συναλλαγών δεν κλείνει ποτέ, αφοΰ όλες οι διαδικασίες που το
αποτελούν, από την παραγωγή μέχρι τη χρήση, πραγματοποιούνται μέσα
στο δίκτυο.
Για το λόγο αυτό το επάγγελμα του Ειδικού Ηλεκτρονικού Εμπορίου πα
ρουσιάζει θετικές προοπτικές απασχόλησης στην αγορά εργασίας.

