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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Πληροφορική Επανάσταση έχει ήδη αρχίσει να έχει 

πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία, στα προϊόντα που αγοράζουμε, στην 

εργασία μας και γενικότερα στην κοινωνία και στην καθημερινή μας ζωή. Τις 

επιπτώσεις αυτές έχουμε ήδη αρχίσει να αισθανόμαστε, έστω και με κάποια 

καθυστέρηση και στην Ελλάδα. Οι δύο σημαντικότερες πιο πρόσφατες πτυχές αυτής 

της επανάστασης είναι η δραματική σε παγκόσμιο επίπεδο εξάπλωση του Διαδικτύου 

και η ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. 

     Με την συγκεκριμένη εργασία θα θέλαμε να αναπτύξουμε όσο το δυνατόν γίνεται 

πιο πλήρως το θέμα Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Επιπλέον, θα θέλαμε να παρουσιάσουμε 

την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα κάνοντας την δική μας έρευνα πάνω στο 

θέμα της εργασίας μας. 

   Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας μας θα αναπτύξουμε πλήρως την έννοια του 

Διαδικτύου καθώς είναι το μέσο πάνω στο οποίο στηρίζεται όλο το Ηλεκτρονικό 

Εμπόριο αλλά και διάφορες άλλες εισαγωγικές έννοιες. 

     Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναπτύξουμε τις δύο βασικές κατηγορίες του 

ηλεκτρονικού εμπορίου, B2C και B2B. 

     Στο τρίτο κεφάλαιο θα μιλήσουμε για το Ε-επιχειρίν και το Ε-μάρκετινγκ. 

     Στο κεφάλαιο τέσσερα θα παρουσιάσουμε την έρευνα μας πάνω στους 

καταναλωτές και στην σχέση τους με το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

     Τέλος, στο κεφάλαιο πέντε θα παρουσιάσουμε την έρευνα μας από την πλευρά 

των επιχειρήσεων αυτή την φορά .   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 το Διαδίκτυο ήταν μόνο ένα δίκτυο που 

απασχολούσε κυρίως φοιτητές και την επιστημονική κοινότητα. Επιπλέον ήταν ένας 

τρόπος να περνάει κάποιος ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο του. Στις αρχές του 21ου 

αιώνα το Διαδίκτυο θα μπορούσε κανείς να πει ότι η χρήση του είναι απαραίτητη στις 

κυβερνήσεις και κυρίως στις επιχειρήσεις. Το Διαδίκτυο προσφέρει πολλές εμπορικές 

δυνατότητες και πολλά οικονομικά πλεονεκτήματα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

αποδειχθεί μία νέα διάσταση του εμπορίου (i-commerce), δηλαδή η οικονομική και 

εμπορική δραστηριότητα μέσω του Διαδικτύου. Στο Internet βασίζεται και η ταχεία 

ανάπτυξη υπηρεσιών όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο και θα αναλύσουμε, 

μέσα από το οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να απευθυνθούν στην παγκόσμια αγορά. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο έδωσε στις επιχειρήσεις την δυνατότητα να ξεφύγουν από 

γεωγραφικούς περιορισμούς, να επεκταθούν χωρίς τεράστιες επενδύσεις και να 

αυξήσουν τα κέρδη τους.  

 

 

1.1 Τι Είναι Διαδίκτυο (Internet); 
 

Το Διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο, το οποίο αποτελείται από χιλιάδες 

μικρότερα δίκτυα υπολογιστών, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με το 

τηλεφωνικό σύστημα. Τα δίκτυα που απαρτίζουν το Διαδίκτυο ανήκουν σε 

ιδιώτες, οργανισμούς (π.χ. πανεπιστήμιο) και κυβερνήσεις. (Πασχόπουλος Α., 

2000, σελ.20) 

 

 

1.2 Ιστορική Αναδρομή και Εξέλιξη Διαδικτύου. 
 

Το σημερινό Διαδίκτυο (Internet) αποτελεί εξέλιξη του ARPANET, ενός δικτύου 

που άρχισε να αναπτύσσεται πειραματικά στα τέλη της δεκαετίας του ’60 στις 

ΗΠΑ. Σκοπός αυτού του προγράμματος ήταν να συνδέσει το Υπουργείο με 
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στρατιωτικούς ερευνητικούς οργανισμούς και να ερευνηθεί η αξιοπιστία των 

δικτύων. Στην αρχική του μορφή, το πρόγραμμα απέβλεπε στον πειραματισμό με 

μια νέα τεχνολογία γνωστή σαν μεταγωγή πακέτων, σύμφωνα με την οποία τα 

προς μετάδοση δεδομένα κόβονται σε πακέτα και πολύ χρήστες μπορούν να 

μοιραστούν την ίδια επικοινωνιακή γραμμή. Έτσι προσπάθησαν να 

εξασφαλίσουν την επικοινωνία μεταξύ απομακρυσμένων δικτύων. Αυτό το 

σύστημα θα μπορούσε να επιτρέψει σε υπολογιστές να μοιραστούν δεδομένα 

ανά πάσα στιγμή και στους ερευνητές να υλοποιήσουν το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. 

Την δεκαετία του ’70 ξεκίνησε το Πρόγραμμα Διαδικτύωσης (Interneting 

Project) με σκοπό να ξεπεραστούν οι διαφορετικοί τρόποι που χρησιμοποιεί κάθε 

δίκτυο για να διακινεί τα δεδομένα του. Από την έρευνα αυτή γεννιέται μια νέα 

τεχνική, το Πρωτόκολλο Διαδικτύωσης (Internet Protocol) (IP), από την οποία 

θα πάρει αργότερα το όνομα του το Internet. Διαφορετικά δίκτυα που 

χρησιμοποιούν το κοινό πρωτόκολλο IP μπορούν να συνδέονται και να 

αποτελούν ένα διαδίκτυο. Σε ένα δίκτυο IP όλοι οι υπολογιστές είναι ισοδύναμοι, 

οπότε τελικά οποιοσδήποτε υπολογιστής του Διαδικτύου μπορεί να επικοινωνεί 

με οποιονδήποτε άλλον. Ταυτόχρονα σχεδιάστηκε μια άλλη τεχνική για τον 

έλεγχο της μετάδοσης των δεδομένων, το Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης / 

Transmission Control Protocol (TCP). 

Τη δεκαετία του ’80 το πρωτόκολλο TCP/IP, δηλαδή ο συνδυασμός του TCP και 

IP, αναγνωρίζεται ως πρότυπο από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Έτσι με τη 

βοήθεια του λειτουργικού συστήματος Berkelly UNIX  η διαδικτύωση των 

υπολογιστών εξαπλώνεται τόσο πολύ που το ARPANET αρχίζει να επιβαρύνεται 

πολύ και το 1983 χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το ένα τμήμα δημιουργήθηκε για 

τις στρατιωτικές επικοινωνίες και ονομάστηκε MILNET και το δεύτερο τμήμα 

συνεχίζει να λέγεται ARPANET αλλά χρησιμοποιείται πια αποκλειστικά από την 

πανεπιστημιακή κοινότητα. Αργότερα δημιουργήθηκε το NSFNET το οποίο στα 

τέλη της δεκαετίας του ’80 άρχισε να χρησιμοποιείται από όλο και περισσότερες 

χώρες. Έτσι χιλιάδες πανεπιστήμια και οργανισμοί άρχισαν να δημιουργούν τα 

δικά τους δίκτυα και να τα συνδέουν πάνω στο παγκόσμιο αυτό δίκτυο το οποίο 

αρχίζει να γίνεται γνωστό ως Internet. 

Το ARPANET το 1990 καταργείται και το Internet  γίνεται γνωστό σε όλο τον 

κόσμο. Το 1990 συνδέθηκε και η Ελλάδα στο NSFNET. Το 1993 το εργαστήριο 
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CERN στην Ελβετία παρουσιάζει το World Wide Wed (WWW) (Παγκόσμιο 

Ιστό). Πρόκειται για ένα σύστημα διασύνδεσης πληροφοριών σε μορφή 

πολυμέσων (multimedia), που βρίσκονται αποθηκευμένες σε χιλιάδες 

υπολογιστές του Internet σε ολόκληρο τον κόσμο και παρουσίασης τους σε 

ηλεκτρονικές σελίδες, στις οποίες μπορεί να περιηγηθεί κανείς χρησιμοποιώντας 

το ποντίκι. Παράλληλα, εμφανίστηκαν στο Internet  διάφορα εμπορικά δίκτυα 

που ανήκαν σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών Internet. Το 1995 το NSFNET 

καταργείται πλέον επίσημα και το φορτίο του μεταφέρεται σε εμπορικά δίκτυα. 

Σήμερα οποιοσδήποτε διαθέτει PC και modem μπορεί να συνδεθεί με το Internet. 

Το κόστος της σύνδεσης στο Internet μειώνεται συνεχώς καθώς στην αγορά 

εμφανίζονται πακέτα σύνδεσης που προσφέρουν απλόχερα τις υπηρεσίες του 

Internet σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Παρατηρούμε ότι καθημερινά ο κόσμος 

ενημερώνεται διαδικτυακά καθώς επίσης επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες 

φτιάχνουν τις δικές τους σελίδες στο WWW. Είναι φανερό ότι το Internet δεν 

αποτελεί πλέον ένα δίκτυο φοιτητών και ερευνητών αλλά ότι επεκτείνεται και 

επιδρά στις καθημερινές πρακτικές όλων μας. Ήδη μιλάμε για ηλεκτρονικό 

εμπόριο, τηλεϊατρική, κλπ μέσα από το Internet. 

 

 

1.3 Οι Εφαρμογές του Διαδικτύου. 
 

Οι εφαρμογές που απαρτίζουν το Διαδίκτυο είναι οι εξής: 

• Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δουλεύει σαν 

το κανονικό ταχυδρομείο, αλλά σε ηλεκτρονική μορφή. Τα μηνύματα 

δηλαδή που στέλλονται και λαμβάνονται δεν είναι σε χαρτί, αλλά 

αποθηκεύονται σε αρχεία στον υπολογιστή. Με την απόκτηση μιας 

συνδρομής Internet και την σύνδεση στο Διαδίκτυο, ο κάθε χρήστης 

μπορεί να αποκτήσει την δική του διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δίνει την δυνατότητα στον 

χρήστη να λαμβάνει αλλά και να στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα και αυτό 

φυσικά βοηθάει στην ανάπτυξη της επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο 

χρήστη του διαδικτύου σε οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο. Χάρη στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μια επιχείρηση μπορεί να μεγιστοποιήσει την 
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ικανοποίηση των πελατών της λόγω της αμεσότερης ανταπόκρισης στις 

απαιτήσεις και τα ερωτήματα τους, ενώ επίσης βοηθάει στην ενημέρωση 

τους μέσω e-mail. Επιπλέον το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αυξάνει την 

αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα της καθώς οι πληροφορίες 

διανέμονται σε ψηφιακή μορφή και η διαχείριση τους από τον παραλήπτη 

τους καθιστάτε ευκολότερη. Ακόμη το βελτιώνετε συνεχώς η επικοινωνία 

με τους συνεργάτες ειδικά με τους εξωτερικούς συνεργάτες. Τέλος το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο βοηθάει στην μείωση των εξόδων σε μία 

επιχείρηση αφού αντικαθιστά τα τηλεπικοινωνιακά έξοδα κ.α. 

• Παγκόσμιος Ιστός. Ο Παγκόσμιος Ιστός θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

ως μία τεράστια βιβλιοθήκη. Τα «βιβλία» της βιβλιοθήκης αυτής είναι 

παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική μορφή, ανθρώπων, εταιρειών, ιδρυμάτων, 

ακόμη και κυβερνήσεων και άλλων οργανισμών (υπουργείων, 

νοσοκομείων, οργανισμών για την υγεία, το περιβάλλον, κ.α.). Μια 

επιχείρηση μπορεί να ωφεληθεί άμεσα με τη χρήση του Διαδικτύου αφού 

μπορεί να αναζητήσει εύκολα και γρήγορα πληροφορίες και συνεργασίες 

όχι μόνο σε τοπική αλλά και σε παγκόσμια αγορά. Επιπλέον μια 

επιχείρηση μπορεί να ενημερώνεται για τις οικονομικές εξελίξεις και τις 

τάσεις του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. 

• Οι κοινότητες. Οι κοινότητες του Διαδικτύου είναι ομάδες που μπορούν 

να συζητήσουν για οποιοδήποτε θέμα θελήσουν. Τώρα ποια οι 

κοινότητες έχουν γίνει εργαλεία για τις εταιρείες που θέλουν να κάνουν 

έρευνα αγοράς ή θέλουν να προωθήσουν και να προβάλουν τα προϊόντα 

τους. 

• Τόποι συζητήσεων (chat-rooms). Οι τόποι συζητήσεων μοιάζουν με τις 

κοινότητες καθώς είναι και αυτά μέρη όπου μπορούν να βρεθούν 

διάφοροι άνθρωποι και να συζητήσουν. Οι δημόσιοι τόποι συζητήσεων 

όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις εταιρείες όπως και οι 

κοινότητες για να γίνει έρευνα αγοράς, να προβληθούν κάποια νέα 

προϊόντα, να επιλυθούν προβλήματα αλλά και μέσω της κουβέντας 

μπορούν να δημιουργηθούν καλύτερες σχέσεις και να έρθουν στην 

επιφάνεια νέες ιδέες. 
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1.4 Αξιοποίηση του Διαδικτύου από τις Επιχειρήσεις. 
 

Το Διαδίκτυο είναι ένα όπλο για τις επιχειρήσεις το οποίο αν χρησιμοποιηθεί 

σωστά μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους για τις αγορές και το εμπόριο. Μερικοί 

στόχοι που μπορεί να θέσει μια επιχείρηση με την βοήθεια του Internet είναι: 

• Υποστήριξη πελατών 

• Εξυπηρέτηση πελατών 

• Προώθηση προϊόντων 

• Αύξηση πωλήσεων με την δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος 

• Μείωση κόστους 

• Ενίσχυση της εικόνας της επιχείρησης 

Αυτοί είναι μερικοί λόγοι για τους οποίους μια επιχείρηση θα πρέπει να μπει στον 

κόσμο του Διαδικτύου και για να μπορέσει να το πετύχει αυτό υπάρχουν τέσσερα 

στάδια που πρέπει να εκτελέσει. 

Αρχικά η επιχείρηση πρέπει να αναπτύξει την δική της ιστοσελίδα. Έτσι θα υπάρξει η 

πρώτη της παρουσία στο Διαδίκτυο. Σε αυτή την ιστοσελίδα η επιχείρηση πρέπει να 

παρουσιάσει τις υπηρεσίες που προσφέρει, τα προϊόντα της, τα απαραίτητα στοιχεία 

επικοινωνίας και χρήσιμες πληροφορίες. 

Το δεύτερο στάδιο είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτυακού τόπου. Εδώ θα 

πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή παρουσία και προβολή της επιχείρησης. Πρέπει να 

υπάρξει μια εκτενής παρουσίαση της εταιρείας και της διοικητικής δομής καθώς 

επίσης και να προβληθούν τα πλεονεκτήματα της επιχείρησης. Σαφώς πρέπει να γίνει 

παρουσίαση όλων των υπηρεσιών και των προϊόντων της και να τονιστεί ότι η 

επικοινωνία με την επιχείρηση είναι εύκολη και άμεση. Ταυτόχρονα πρέπει να 

προσπαθήσει η επιχείρηση να δημιουργήσει έναν εύχρηστο διαδικτυακό τόπο. 

Το τρίτο στάδιο είναι οι επιχειρηματικές λειτουργίες μέσω Διαδικτύου. Εδώ 

αξιοποιούνται όλες οι τεχνικές και οι δυνατότητες του Διαδικτύου. 
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Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο όπου αυτό είναι και 

το κομμάτι που θα μας απασχολήσει σε αυτήν την εργασία. Σε αυτό το στάδιο η 

επιχείρηση γνωρίζει καλά το διαδίκτυο και πλέον θέλει να διευκολύνει τις 

επιχειρηματικές της λειτουργίες επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της. Μια 

επιχείρηση μπορεί να εφαρμόσει το ηλεκτρονικό εμπόριο με δυο τρόπους: 

• Πραγματοποιώντας εμπορικές συναλλαγές μέσω Διαδικτύου με άλλες 

επιχειρήσεις (B2B)  

• Πραγματοποιώντας εμπορικές συναλλαγές μέσω Διαδικτύου απευθείας με 

λιανικούς πελάτες (B2C) 

Αυτές τις δύο έννοιες θα τις αναπτύξουμε εκτενέστερα σε επόμενα κεφάλαια. 

 

 

1.5 Τα Πλεονεκτήματα που Προσφέρει το Διαδίκτυο σε Ιδιώτες και 

σε Επιχειρήσεις. 

Οι ιδιώτες με την χρήση του Διαδικτύου μπορούν: 

• Να βρίσκουν πληροφορίες για ότι χρειάζονται από τις ιστοσελίδες με την 

βοήθεια του παγκόσμιου ιστού 

• Να συμμετέχουν σε συζητήσεις 

• Να επισκέπτονται online εφημερίδες και περιοδικά για να ενημερώνονται 

για τις εξελίξεις 

• Να ψυχαγωγούνται και να περνούν ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο τους 

παίζοντας παιχνίδια ή ακούγοντας μουσική 

• Να επικοινωνούν με άλλους ανθρώπους μέσω E-mail σε όλα τα μέρη του 

κόσμου 

• Να κάνουν τις αγορές τους με την βοήθεια των ηλεκτρονικών 

καταστημάτων 

• Να ελέγχουν τις συναλλαγές τους με την τράπεζα μέσω της εφαρμογής E-

banking 

• Να επικοινωνούν με δημόσιους οργανισμούς και φορείς 
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Οι επιχειρήσεις μπορούν χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο: 

• Να αναζητούν πληροφορίες 

• Να διευκολύνουν την ενδοεταιρική επικοινωνία με την βοήθεια των 

εταιρικών δικτύων (VPNS) 

• Να προωθήσουν την επιχείρηση και τα προϊόντα τους 

• Να πουλήσουν τα προϊόντα τους 

• Να εκτελούν τις συναλλαγές τους μέσω E-banking 

• Να επικοινωνούν με δημόσιους οργανισμούς και φορείς (π.χ. 

taxisnet) 

 

1.6 Κίνδυνοι και ασφάλεια στο Διαδίκτυο. 

Η περιήγησή μας στο διαδίκτυο μπορεί να εγκυμονεί διάφορους κινδύνους οι οποίοι 

μπορούν τις περισσότερες φορές να αντιμετωπιστούν. Μερικοί από αυτούς είναι: 

• Οι Ιοί, αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή κατά την αναζήτησή μας στο 

Internet. Οι ιοί είναι προγράμματα μικρού μεγέθους που εισβάλλουν στο 

σύστημα του υπολογιστή του χρήστη, χωρίς να το αντιληφθεί και προκαλούν 

διάφορες ανεπιθύμητες ενέργειες όπως, μείωση της ταχύτητας της λειτουργίας 

του υπολογιστή, «κόλλημα» των πλήκτρων και στη χειρότερη περίπτωση 

καταστροφή μέρους ή ολόκληρου αρχείου. Τα είδη των ιών είναι οι Δούρειοι 

Ίπποι (Trojan Horse), οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα να μπουν μη 

εξουσιοδοτημένοι χρήστες στον υπολογιστή του χρήστη. 

 Ένα άλλο είδος είναι οι Ιοί (Virus), οι οποίοι κολλάνε πάνω στα αρχεία μας 

και πολλαπλασιάζονται. 

 Ακόμη τα 'Σκουλήκια' (Worms) είναι ένα είδος ιού, τα οποία 

πολλαπλασιάζονται πολύ γρήγορα και μειώνουν την απόδοση του 

υπολογιστή.  

• Οι Hackers, είναι άτομα, συνήθως νεαρής ηλικίας, με σημαντική τεχνογνωσία 

και πολλές φορές με σημαντική τεχνολογική υποστήριξη στην περίπτωση που 

είναι φοιτητής με πρόσβαση. Σκοπός του hacker είναι η αναγνώριση από τους 

ομοίους του και σπανιότατα το κέρδος. Ο τρόπος που λειτουργεί, είναι να 

βρίσκει τα κενά που υπάρχουν σε ένα σύστημα ασφαλείας και έτσι να αποκτά 
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πρόσβαση στο σύστημα. Οι hackers στοχεύουν συνήθως σε μεγάλες εταιρίες 

και κρατικούς οργανισμούς, άρα ένας απλός χρήστης είναι δύσκολο να 

υποστεί κάποια βλάβη από έναν hacker. 

• Οι Crackers , έχουν και αυτοί σημαντικές γνώσεις προγραμματισμού και 

τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών. O cracker χρησιμοποιεί τις γνώσεις 

του για να ξεπεράσει τα μέτρα ασφαλείας ενός συστήματος και έτσι να 

αποκτήσει πρόσβαση στα περιεχόμενά του. 

• Τα Ενοχλητικά Μηνύματα (Spam Mails), πρόκειται για μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνονται χωρίς να το έχει ζητήσει ο 

παραλήπτης με διαφημιστικό περιεχόμενο συνήθως. Αποτέλεσμα αυτών των 

μηνυμάτων είναι, η σπατάλη χρόνου του παραλήπτη για την ανάγνωσή τους ή 

και ο απρόσμενος τερματισμός κάποιου προγράμματος λόγω της τροφοδοσίας 

με πάρα πολλά δεδομένα.  

Για αυτούς τους κινδύνους υπάρχουν μερικοί τρόποι αντιμετώπισης που θα πρέπει να 

γνωρίζουν όλοι οι χρήστες του Διαδικτύου. Μερικά από τα μέτρα που μπορούν να 

λαμβάνουν οι χρήστες του διαδικτύου είναι: 

• Τα αντιικά προγράμματα, τα οποία είναι προγράμματα που χρησιμεύουν στην 

ανίχνευση και εξουδετέρωση των ιών. Το γνωστότερο από αυτά είναι το 

Norton Antivirus. 

• To firewall, το οποίο είναι ένα «τείχος» που μας προστατεύει από την εισβολή 

αγνώστων (και ενδεχομένως επικίνδυνων) χρηστών. Το firewall, ελέγχει τα 

δεδομένα που αποστέλλονται και λαμβάνονται από τον υπολογιστή μας ή το 

δίκτυο, και μπλοκάρει την είσοδο ή έξοδό τους. 

• Η κρυπτογράφηση, είναι μία διαδικασία κατά τη οποία τροποποιούνται τα 

δεδομένα που αποστέλλονται με τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η ανάγνωση 

και κατανόησή τους από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. 

• Η αποφυγή ανάγνωσης ηλεκτρονικών μηνυμάτων με άγνωστο αποστολέα (το 

μήνυμα ίσως κρύβει κάποιον ιό ή να είναι και το ίδιο ακόμη ιός). 

• Η προσεκτική επιλογή των sites που επισκεπτόμαστε και των αρχείων που 

«κατεβάζουμε» από το διαδίκτυο. 

• Τα ψηφιακά πιστοποιητικά, (digital certificates ή digital IDs), πιστοποιούν 

την ταυτότητα ενός χρήστη σε τρίτους και δίνουν τη δυνατότητα σε αυτούς να 

επιβεβαιώσουν την ταυτότητα αυτού του χρήστη. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά, 
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χρησιμεύουν στην ασφαλή αποστολή και λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου αφού προστατεύονται τα δεδομένα που ανταλλάσσουν οι 

χρήστες από υποκλοπές και αλλοιώσεις. 

• Η ψηφιακή υπογραφή , η οποία δίνει τη δυνατότητα επιβεβαίωσης της 

ταυτότητας του αποστολέα κάποιου ηλεκτρονικού μηνύματος. Με την 

ψηφιακή υπογραφή εξασφαλίζεται ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα δε θα 

υποκλαπούν ούτε θα πλαστογραφηθούν.  

 

 

1.7 Το Internet στην Ελλάδα. 

 
Δυστυχώς στην Ελλάδα η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του 

Internet βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Ειδικά αν την συγκρίνουμε με άλλες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρούμε ότι σαν χώρα δεν είμαστε αρκετά 

ενημερωμένοι για το Διαδίκτυο και ίσως να είμαστε και αρκετά διστακτικοί όσο 

αφορά την χρήση του. Σύμφωνα με μια έρευνα της Internet World Stats για το 

2012 τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης του Internet κατέχουν το Ηνωμένο 

Βασίλειο, η Σουηδία, το Λουξεμβούργο, η Γερμανία, η Φιλανδία, η Δανία και το 

Βέλγιο με ποσοστό πάνω από 80%. Αντίθετα η Ελλάδα έχει ποσοστό χρήσης του 

Internet  μόλις 53%. Στην ίδια κλίμακα με την Ελλάδα περίπου κυμαίνεται η 

Βουλγαρία, η Κύπρος και η Πορτογαλία. Αυτό δείχνει φυσικά ότι έχουμε πολύ 

δρόμο μπροστά μας σαν χώρα και ότι η ανάπτυξη του εμπορίου στο Διαδίκτυο 

βρίσκεται στο χέρι μας. 

(http://www.internetworldstats.com/stats9.htm, 20/3/2014) 
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Σχήμα 1: Συχνότητα χρήσης του Internet στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πηγή: http://www.internetworldstats.com/stats9.htm  
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1.8 Τι Είναι Ηλεκτρονικό Εμπόριο; 

Στην προσπάθεια να προσδιορίσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορούμε να 

αναφέρουμε αρκετούς ορισμούς που προσπαθούν να αποδώσουν αυτή την έννοια. 

Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένους από αυτούς: 

 

• « Ηλεκτρονικό εμπόριο είναι το να λειτουργεί κανείς επιχειρηματικά μέσω 

δικτύου. Στην πιο εμφανή του μορφή είναι η μέσω internet πώληση 

προϊόντων στους καταναλωτές, αλλά ουσιαστικά οποιαδήποτε 

επιχειρηματική συναλλαγή γίνεται ηλεκτρονικά αποτελεί μέρος του 

ηλεκτρονικού εμπορίου. » 

• « Ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η εφαρμογή όλων των επιχειρηματικών 

μεθόδων συναλλαγών και διαδικασιών, μέσω δικτύων Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών. » 

• « Ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η αγοραπωλησία αγαθών και υπηρεσιών μέσω 

internet. » 

• « Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένας τρόπος, ο οποίος παρέχει στις 

επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επιλέξουν (μέσα από μια ευρεία γκάμα 

τεχνολογικών και επιχειρηματικών επιλογών) το συνδυασμό εκείνων των 

κινήσεων που θα τους επιτρέψει να μεγιστοποιήσουν ην αποδοτικότητα τους 

με το μικρότερο δυνατό κόστος. » 

• « Ένα σύνολο επιχειρηματικών στρατηγικών που μπορούν να υποστηρίξουν 

συγκεκριμένους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας και συγκεκριμένης 

επιχειρηματικής πρακτικές, οι οποίες επιτρέπουν, μέσω της χρήσης νέων 

τεχνολογιών, τη διεκπεραίωση εμπορικών διαδικασιών με ηλεκτρονικά 

μέσα.» 

• « Με τον όρο ηλεκτρονικό εμπόριο αναφερόμαστε στη διεκπεραίωση 

διαδικασιών όπως είναι η σύναψη εμπορικών συμφωνιών, η ανταλλαγή 

παραστατικών, οι πληρωμές και η προώθηση προϊόντων με ηλεκτρονικά 

μέσα. » (Ανέστης Σ. Ε., (χ.χ.), σελ. 13) 
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Οι παραπάνω ορισμοί μπορούν να μας δώσουν μία ποιο γενική εικόνα του 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Εάν τους απομονώσουμε και αναλύσουμε τον κάθε έναν 

ξεχωριστά θα δούμε ότι ο κάθε ένας δεν αποδίδει με την ίδια καθολικότητα το νόημα, 

διότι, το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι μόνο η αγοροπωλησία προϊόντων μέσω του 

διαδικτύου και δεν έχει μοναδικό στόχο την δημιουργία κέρδους. Επομένως εάν 

καλούμασταν να δώσουμε έναν πιο σαφή, ξεκάθαρο και ολοκληρωμένο ορισμό, 

λαμβάνοντας πάντα υπόψη το γεγονός ότι η τεχνολογία και η νοοτροπία των 

πωλήσεων αλλάζουν καθημερινά, θα μπορούσαμε να πούμε  ότι είναι ο εξής: 

 

 «Ως ηλεκτρονικό εμπόριο ορίζεται η επικοινωνία και η σύναψη εμπορικών 

συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και των πελατών τους, με 

τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.»  (Πασχόπουλος Α., 2000, σελ. 32) 

 

 Σε αυτό το σημείο καλό είναι να αναφέρουμε τα συστατικά στοιχεία που                      

απαιτούνται για να υπάρξει ηλεκτρονικό εμπόριο, τα στοιχεία αυτά είναι τέσσερα. Η 

ύπαρξη  επιχείρησης η οποία καλείται να εκμεταλλευτεί το ηλεκτρονικό εμπόριο και 

την εξέλιξη της τεχνολογίας με σκοπό οι συναλλαγές και η ροή εργασιών να γίνονται 

αυτόματα. Ακολουθούν τα αγαθά και οι υπηρεσίες. Μια επιχείρηση έχει την 

δυνατότητα να πουλά αγαθά με υλική υπόσταση όπως είδη ρουχισμού, έπιπλα αλλά 

και άυλα όπως το δικαίωμα χρήσης ενός προγράμματος. Στόχος όμως του 

ηλεκτρονικού εμπορίου είναι να ικανοποιήσει την κοινή επιθυμία και των δύο 

πλευρών, προμηθευτών και πελατών, όπως είναι η καλύτερη ποιότητα αγαθών και 

υπηρεσιών αλλά και το μικρότερο κόστος τους. Το επόμενο στοιχείο είναι η 

απόσταση, αφού το ηλεκτρονικό εμπόριο δίνει την δυνατότητα μέσω του διαδικτύου 

να γίνονται αγορές και πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε χώρα του 

κόσμου. Τελευταίο στοιχείο αλλά όχι και λιγότερο σημαντικό είναι η επικοινωνία, 

μιας και για να υπάρξει ηλεκτρονικό εμπόριο απαιτείται η παροχή πληροφοριών, 

προϊόντων ή υπηρεσιών και πληρωμή μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή.  
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1.9 Ιστορική Εξέλιξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.   

Για να προσδιορίσουμε τις ρίζες του ηλεκτρονικού εμπορίου θα χρειαστεί να πάμε 

αρκετά πίσω καθώς κατά το 19ο αιώνα, καθώς ο τηλέγραφος ήταν που συνέβαλε στη 

δημιουργία της νέας αυτής έννοιας. Είναι γεγονός, όσο παράξενο και αν φαίνεται, ότι 

η χρήση του τηλέγραφου έθεσε τα θεμέλια για να δομηθεί το σύγχρονο εμπόριο με 

ηλεκτρονικά μέσα. Η ανάπτυξη και διάδοση όμως του σύγχρονου εμπορίου οφείλεται 

κατά βάση στη διάδοση και εμπορευματοποίηση του διαδικτύου.  Το Internet σε 

συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές σε hardware ήταν δύο στοιχεία που έδωσαν κίνητρο 

τόσο στις μεγάλες όσο και στις μικρές επιχειρήσεις να δοκιμάσουν και στην συνέχεια 

να υιοθετήσουν  έναν νέο τρόπο εμπορικής δραστηριότητας. Επομένως για να 

μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε το ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει 

πρώτα να επαναλάβουμε κάποια στοιχεία που αφορούν την πορεία του Internet. Το 

ARPANET ήταν το πρώτο δίκτυο το οποίο λειτουργούσε ακόμη και όταν μέρη του 

δεν λειτουργούσαν. Το δίκτυο αυτό κατασκευάστηκε το 1969 από το Πεντάγωνο ο 

οποίος στόχο είχε να δημιουργήσει ένα κανάλι για να επικοινωνούν μεταξύ τους  

οργανισμοί  που σχετίζονταν με την έρευνα σε θέματα άμυνας. Για να διευρυνθεί το 

δίκτυο αυτό σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο ήταν απαραίτητη η ύπαρξη ενός πρότυπου 

και πιο εξεζητημένου πρωτοκόλλου. Αναπτύχθηκε λοιπόν η IP (Internet Protocol) 

τεχνολογία, η οποία μπορούσε να καθορίσει ένα νέο τρόπο διαχείρισης και 

αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων μέσω του δικτύου. Δέκα περίπου χρόνια 

αργότερα το 1977, εφευρέθηκε ένα νέο πρότυπο πρωτόκολλο το TCP/IP 

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Το TCP/IP έδινε τη δυνατότητα 

στους χρήστες να συνδέονται μέσα από διάφορα σύνθετα δίκτυα στο ARPANET, το 

οποίο σταδιακά μετονομάστηκε σε Internet. Το ARPANET ενώ άρχισε να 

αναπτύσσεται κατά τη δεκαετία του 70, αναβαθμίστηκε και εξελίχθηκε σε ένα πολύ 

γρήγορο δίκτυο το οποίο υποστηριζόταν από μεγάλους σταθμούς υπολογιστών 

(supercomputers), τους κόμβους. 

Πόλυ γρήγορα η χρήση του δικτύου άρχισε να διαδίδεται σε ακαδημαϊκούς και σε 

ερευνητές που ανήκαν σε άλλους τομείς και όχι μόνο στην άμυνα. Η NSF (National 

Science Foundation) είχε δημιουργήσει ένα παρόμοιο με το ARPANET δίκτυο, το 

NSFNET. Στην πορεία υιοθέτησε την TCP/IP τεχνολογία του ARPANET με 
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αποτέλεσμα να κατασκευαστεί ένα κατανεμημένο δίκτυο, το οποίο μπορούσε να 

διαχειριστεί μεγαλύτερη κυκλοφορία.  

Το 1985 η NSF ξεκίνησε ένα πρόγραμμα που ως στόχο είχε την παροχή πρόσβασης 

στο Internet από οποιαδήποτε περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημιουργήθηκε 

ένας βασικός σκελετός του προγράμματος, το NSFNET, το οποίο πολύ σύντομα 

ενσωματώθηκε από εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ακαδημαϊκούς ερευνητές, 

κυβερνητικές υπηρεσίες και διεθνείς οργανισμούς έρευνας. Όσον  αφορά το 

ARPANET η έλλειψη χρηματοδότησης οδήγησε την Υπηρεσία Επικοινωνιών 

Άμυνας (Defense Communications Agency) στη διακοπή της λειτουργίας του το 

1989. 

Εκτός όμως από την κατασκευή του TCP/IP πρωτοκόλλου σημαντικό ρόλο στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο έπαιξε η εισαγωγή του  EDI (Electronic Data Interchange), στο 

οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω. Στο σημείο αυτό αρκεί να πούμε ότι το EDI 

άρχισε να αναπτύσσεται τη δεκαετία του 1970 και παρείχε τη δυνατότητα μίας 

γρήγορης ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών.  

Από τη δεκαετία 1990 και έπειτα, η παγκόσμια διεύρυνση του Internet συντελέστηκε 

με ταχύτατους ρυθμούς. Έχει υπολογιστεί ότι οι συνδέσεις το διαδίκτυο 

διπλασιάζονταν κάθε χρόνο και ότι το 1994 έφταναν τους δύο εκατομμύρια 

υπολογιστές σε εκατό χώρες εξυπηρετώντας 23 εκατομμύρια χρήστες. Στην 

αλματώδη αυτή αύξηση της εμβέλειας του Internet καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο 

World-Wide Web (w3). Ο w3 είναι μία έννοια η οποία στην εφαρμογή της 

ενσωματώνει την πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα με άμεσο και απλό τρόπο. 

Η βασική αρχή του w3 είναι η δυνατότητα παγκοσμιοποίησης του αναγνωστικού 

κοινού. Δηλαδή, από τη στιγμή που οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Internet να 

είναι δυνατή η ανάκτηση αυτών χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη 

γεωγραφική τοποθεσία ή τον τύπο του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Για τη διαχείριση 

των δεδομένων αυτών θα είναι υπεύθυνος ένα άτομο το οποίο θα έχει άμεση 

πρόσβαση στο πρόγραμμα διαχείρισης. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή πραγματικότητα 

μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980 το δίκτυο που λειτουργούσε ως κανάλι 

μεταφοράς μηνυμάτων ήταν το USENET. Το USENET, το οποίο απευθυνόταν στους 

χρήστες του Unix, ενσωμάτωσε την IP τεχνολογία με αποτέλεσμα πολύ σύντομα να 

λειτουργεί το ευρωπαϊκό IP δίκτυο, το EUNET. Με την διάδοση λοιπόν του Internet 
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η ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών βασισμένη σε ηλεκτρονικά μέσα ήρθε ως 

μία φυσική συνέχεια της εξέλιξης του εμπορίου. Η συνεργασία μεταξύ ψηφιακής 

πληροφόρησης, υπολογιστικών εφαρμογών και διαδικτύου άνοιξε το δρόμο για το 

σύγχρονο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αναφορικά με τα ελληνικά δεδομένα η 

επιχειρηματική χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου προωθήθηκε κυρίως στα μέσα της 

δεκαετίας 1990, όπου 90 επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου (βιομηχανία και 

supermarket) προσπαθούν με τη χρήση του EDI να αυτοματοποιήσουν τις 

συναλλαγές τους. (Ανέστης Σ. Ε., (χ.χ.), σελ.15) 

 

 

1.10 Πλεονεκτήματα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. 

Σήμερα είναι γεγονός ότι οι περισσότερες  φυσικές αγορές έχουν τάση συρρίκνωσης, 

ενώ αντίθετα οι ηλεκτρονικές αγορές αυξάνονται και μάλιστα με ραγδαίους ρυθμούς. 

Όπως κάθε νέα τεχνολογία και επιχείρηση έτσι και το ηλεκτρονικό εμπόριο προκαλεί 

τεράστιες αντιδράσεις και έχει  από τη μια πλευρά του συμμάχους και φανατικούς 

οπαδούς που στηρίζονται σε αυτό αλλά από την άλλη πλευρά  έχει  αντίμαχους που 

δεν θεωρούν ωφέλιμη  την χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου και απορρίπτουν την 

εφαρμογή του. Σε αυτή την ενότητα θα δούμε αναλυτικά τα πλεονεκτήματα και από 

την πλευρά του καταναλωτή αλλά και από την πλευρά της επιχείρησης. 

1.10.1 Για καταναλωτές.    

1. Από τα ποιο βασικά πλεονεκτήματα που έχει ο καταναλωτής είναι το γεγονός 

ότι τα ηλεκτρονικά “καταστήματα” παραμένουν ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο. 

Μπορούμε να παραγγείλουμε ένα προϊόν οποιαδήποτε ώρα και μέρα, χωρίς 

εξαίρεση. 

2. Η παροχή σύγκρισης τιμών. Το ηλεκτρονικό κατάστημα διευκολύνει την 

σύγκριση τιμών, δίνοντας την δυνατότητα στους καταναλωτές να 

επισκεφθούν πολλά και διαφορετικά sites με αποτέλεσμα να βρίσκουν τις 

καλύτερες τιμές. 
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3. Το Internet δεν γνωρίζει γεωγραφικά όρια με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να 

μπορούν να επισκεφτούν περισσότερα καταστήματα σε ελάχιστο χρονικό 

διάστημα. 

4. Η ταχύτερη εντόπιση του προϊόντος. Σε μια ιστοσελίδα ηλεκτρονικού 

εμπορίου, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια γκάμα 

αγαθών ή να βρουν εύκολα το προϊόν για το οποίο ενδιαφέρονται μόνο και 

μόνο πληκτρολογώντας το στην αναζήτηση.  

5. Οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα να αποθηκεύουν τις αγορές που 

κάνουν αλλά και τυχόν προτιμήσεις τους σε κάποιον ξεχωριστό φάκελο και να 

ανατρέχουν σε αυτόν οποιαδήποτε στιγμή αυτή το επιθυμούν. 

6. Πλεονέκτημα επίσης αποτελεί η δυνατότητα απόκτησης κουπονιών και 

προσφορών. Οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν διάφορα κουπόνια από 

διάφορες ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως επίσης να αγοράσουν 

επώνυμα προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές. Ενώ αντιθέτως, χωρίς το 

ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι εφικτό να επισκεφθούν την ίδια στιγμή τα 

καταστήματα που έχουν βγάλει προσφορές. 

7. Η παροχή άφθονων πληροφοριών. Υπάρχει περιορισμός στην ποσότητα των 

πληροφοριών που μπορεί να δώσει κάποιος σε ένα κατάστημα, διότι ένας 

υπάλληλος είναι λογικό να μην μπορέσει να απαντήσει σε ερωτήσεις 

αναφορικά με το προϊόν και την  κατασκευή του. 

8. Πλέον στα περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήματα εάν όχι σε όλα υπάρχει 

σύστημα το οποίο καταγράφει κάθε ενέργεια που κάνει ο πελάτης κατά την 

επίσκεψη του στο κατάστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάθε φορά που θα 

επισκέπτεται ο καταναλωτής το συγκεκριμένο κατάστημα θα του γίνονται και 

αντίστοιχες προτάσεις για τα διάφορα προϊόντα. 

9. Πλεονέκτημα για τον καταναλωτή αποτελεί και το γεγονός ότι κάποια 

προϊόντα όπως λογισμικό, μουσική, video, κλπ πλέον οι καταναλωτές  

μπορούν να τα παραλάβουν απευθείας μέσω του internet. 

10. Υπάρχουν πολλά είδη ηλεκτρονικών καταστημάτων. Κάποιος μπορεί να βρει 

ακόμα και μεμονωμένα εξαρτήματα για συσκευές ή και πιο εξειδικευμένα 

προϊόντα που είναι δύσκολο να τα βρεις σε ένα φυσικό κατάστημα. 
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1.10.2 Για επιχειρήσεις. 

 

1. Το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει μεγάλη ταχύτητα αλλά και ακρίβεια. Τα 

δυο αυτά στοιχεία δίνουν την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανταλλάσουν 

γρηγορότερα πληροφορίες και να μειώσουν το κόστος μιας και πλέον οι 

επιχειρηματικές διαδικασίες γίνονται αυτοματοποιημένα. 

2. Πλεονέκτημα αποτελεί για τις επιχειρήσεις το γεγονός ότι δεν είναι 

απαραίτητο να κάνει φυσική παράδοση κάποιων προϊόντων (λογισμικό, 

μουσική κλπ) αρκεί μόνο ο πελάτης να είναι συνεπής στην καταβολή των 

χρημάτων (ηλεκτρονικά) μέσω κάποιας πιστωτικής κάρτας. 

3. Ένα από τα πλεονεκτήματα των καταναλωτών ήταν η καταγραφή και 

αποτίμηση των ιδιαίτερων αναγκών τους γεγονός το οποίο αποτελεί 

πλεονέκτημα και για τις επιχειρήσεις οι οποίες θα είναι ενήμερες για τις 

προτιμήσεις των πελατών τους. 

4. Όπως για τους καταναλωτές έτσι και για τις επιχειρήσεις καταργούνται τα 

γεωγραφικά όρια, οι επιχειρήσεις πλέον μπορούν να επεκταθούν με ελάχιστο 

κόστος σε περιοχές που στο παρελθόν δεν ήταν φυσικά προσβάσιμες.  

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αναμένεται να επηρεάσει θεαματικά τον τρόπο με τον 

οποίο λειτουργεί η κάθε επιχείρηση, με απαραίτητη προϋπόθεση όμως και οι 

επιχειρήσεις από την πλευρά τους να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες 

που τους παρέχονται. 

 

1.11 Μειονεκτήματα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. 

Ας αναλύσουμε τώρα και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν τόσο για τους 

καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις. 

1.11.1 Για καταναλωτές.  

1. Η έλλειψη προσωπικής επαφής. Το γεγονός ότι δεν βγαίνουμε από το σπίτι 

μας και το ότι αποστασιοποιούμαστε μας κάνει να νιώθουμε άσχημα. Διότι 

όταν βγαίνουμε για ψώνια αυτό είναι και μια ευκαιρία για μας να βγούμε και 

να ξεφύγουμε έστω και λίγο από την ρουτίνα της καθημερινότητας.  
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2. Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν επιτρέπει την δοκιμή του προϊόντος πριν την 

αγορά. Σε αυτήν τη περίπτωση είναι πολύ δύσκολο να καταλήξεις σε ένα 

προϊόν. Το ότι δεν μπορείς να αγγίξεις το προϊόν ή να το δοκιμάσεις μας κάνει 

διστακτικούς στο να το αγοράσουμε. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα παπούτσια και τα ρούχα, παρόλο 

που γνωρίζουμε το νούμερό μας, πάντα μια δοκιμή μας επιβεβαιώνει. 

3. Καθυστέρηση των αγαθών. Είναι γνωστό πώς ένα ηλεκτρονικό κατάστημα 

καθυστερεί την παράδοση του προϊόντος. Το συντομότερο που μπορείς να το 

αποκτήσεις είναι “αύριο” αλλά όχι “τώρα”. Έτσι, εάν κάποιος θελήσει για 

παράδειγμα κάτι μια συγκεκριμένη στιγμή, δεν θα μπορούσε να το αποκτήσει 

από ηλεκτρονικό κατάστημα. 

4. Οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει μια ηλεκτρονική ιστοσελίδα. Ζούμε 

σε μια εποχή όπου η δημιουργία μιας τέτοιας σελίδας από οποιονδήποτε  είναι 

εφικτή. Συμπερασματικά, οι πελάτες θα περιορίσουν τις επιλογές τους 

αγοράζοντας μόνο από γνωστές ιστοσελίδες. Αυτό επίσης μπορεί να οδηγήσει 

σε απάτη, αφού αγοράζοντας αγαθά on-line δίνουμε τον αριθμό της 

πιστωτικής κάρτας. Άρα, δεν είναι αξιόπιστος τρόπος απόκτησης αγαθών. 

5. Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν απευθύνεται σε όλους, αλλά μόνο σε εκείνους 

που ξέρουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Έπειτα για να κάνεις συναλλαγές 

μέσω internet απαιτείται η χρήση πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας, τις 

οποίες δεν έχουν όλοι. 

 

 

1.11.2 Για επιχειρήσεις.  

1. Το βασικότερο μειονέκτημα για τις επιχειρήσεις είναι το γεγονός ότι οι 

καταναλωτές δεν εμπιστεύονται το διαδίκτυο για να κάνουν τις συναλλαγές 

τους και φοβούνται να στείλουν τα στοιχεία τις πιστωτικής τους κάρτας μέσω 

του internet. 

2. Παρόλο που μέσω της κρυπτογράφησης και της πιστοποίησης έχουν λυθεί, 

ένα όχι όλα, τα περισσότερα από τα ζητήματα ασφαλείας οι καταναλωτές 

συνεχίζουν να μην εμπιστεύονται τα ηλεκτρονικά καταστήματα. 
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3. Υπάρχουν ακόμα επιχειρήσεις (ρουχισμού, τροφίμων, κοσμημάτων) οι οποίες 

είναι αδύνατον να ελεγχθούν επαρκώς, από μια απομακρυσμένη τοποθεσία, 

για την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν. 

4. Τα περισσότερα καταστήματα πουλάνε μικρά αντικείμενα τα οποία είναι 

εύκολα στην μεταφορά τους, ενώ τα καταστήματα που πουλάνε μεγάλα σε 

όγκο και βαριά προϊόντα που η μεταφορά τους κοστίζει είναι ελάχιστα. 

5. Μειονέκτημα αποτελεί οι συνεχώς αναπτυσσόμενες τεχνολογίες καθώς το 

κόστος για να δημιουργήσει μια επιχείρηση ένα απλό ηλεκτρονικό κατάστημα 

μεταβάλλεται δραματικά σχεδόν κάθε μέρα.  

6. Εκτός όμως από το κόστος για να δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα 

μια επιχείρηση θα πρέπει να επενδύει ένα ποσό κάθε χρόνο για την 

συντήρηση και βελτιστοποίηση του ηλεκτρονικού της καταστήματος. 

7. Άλλο ένα μειονέκτημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που θέλουν να 

ανοίξουν κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι η δυσκολία ενσωμάτωσης των 

βάσεων δεδομένων που ήδη χρησιμοποιούν για τις εμπορικές τους 

συναλλαγές στο φυσικό τους κατάστημα, με λογισμικό το οποίο θα επιτρέπει 

την ενοποίηση με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Για να γίνει και αυτή η 

ενέργεια απαραίτητο είναι, προφανώς, η επένδυση κάποιου κεφαλαίου από 

την επιχείρηση. 

 

 

1.12 Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου. 

Σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να συμμετάσχουν επιχειρήσεις, 

δημόσιοι οργανισμοί και καταναλωτές. Στα πλαίσια αυτά, οι εφαρμογές του 

Ηλεκτρονικού εμπορίου μπορούν να διαχωριστούν στις ακόλουθες πέντε κατηγορίες 

που συνδυάζονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους: 

 

1.12.1 Επιχειρήσεις προς καταναλωτές - Business to Consumer (B2C). 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών.                                            

Παρουσιάζει αυξανόμενη χρήση σε διεθνές επίπεδο, λόγω της ευρείας  χρήσης  των 
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δυνατοτήτων του Internet, το οποίο ενδείκνυται για την αποτελεσματική προώθηση 

προϊόντων και υπηρεσιών σε μεγάλο εύρος πιθανών πελατών. Έτσι η εξάπλωση του 

Internet ανέδειξε πάρα πολλές εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου που περιλαμβάνει 

μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: 

 Υποστήριξη πελατών  

 E-Advertising - ηλεκτρονική δημοσιογραφία (εφημερίδες, περιοδικά) 

 E-Shop - ηλεκτρονικά καταστήματα (ηλεκτρονικές αγορές) 

 Ηλεκτρονικές πληρωμές και ηλεκτρονική διανομή προϊόντων 

 E- Banking, Financial Services - τραπεζικές εργασίες  

 Job market – αγορά εργασίας 

 E-Auctions – ηλεκτρονικές δημοπρασίες 

 Info brokers – μεσίτες πληροφοριών 

 Distance learning – τηλεκπαίδευση 

 Entertainment – διασκέδαση 

 

 

1.12.2  Επιχειρήσεις προς επιχειρήσεις - Business to Business (B2B). 

Η πλειοψηφία των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου είναι αυτές μεταξύ των 

επιχειρήσεων και στοχεύουν στην απλοποίηση των διαδικασιών των επιχειρήσεων, 

στον  έλεγχο και τη μείωση του αποθέματος, στην αυτοματοποιημένη αντικατάσταση 

των προϊόντων κ.α. Αυτό μπορεί να είναι ανοιχτό σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

(ανταλλαγή εμπορευμάτων) ή περιορισμένο σε συγκεκριμένους προκαθορισμένους 

συμμετέχοντες (ιδιωτική ηλεκτρονική αγορά). Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

επιτυχία αυτών των εφαρμογών είναι η συνεργασία και ο συντονισμός των 

επιχειρήσεων. Για να γίνει B2B ηλεκτρονικό εμπόριο απαιτούνται: 

 Εταιρίες που κάνουν πωλήσεις ή εταιρίες που αγοράζουν 

 Τρίτοι ενδιάμεσοι που παρέχουν υπηρεσίες (π.χ. χρηματοπιστωτικοί 

οργανισμοί) 

 Διανομείς 

 Δίκτυο 

 Πρωτόκολλο επικοινωνιών 
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 Πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης πωλητή και αγοραστή 

 

Οι κυριότερες εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου επιχείρησης με επιχείρηση είναι: 

 Η χρήση τηλεπικοινωνιακών δικτύων για να διεκπεραιωθούν 

ηλεκτρονικά καίριες λειτουργίες, όπως η παραγγελιοδοσία και η 

τιμολόγηση. 

 E-Procurement – ηλεκτρονικές προμήθειες 

 E-Marketplaces – ηλεκτρονικές αγορές  

 Ε-Banking – ηλεκτρονικές τραπεζικές εργασίες  

 E-Auctions – ηλεκτρονικές δημοπρασίες  

 Supplier oriented marketing – μάρκετινγκ προσανατολισμένο στους 

προμηθευτές  

 

 

 

1.12.3 Δημόσιος φορέας προς Πολίτες και Δημόσιος φορέας προς Επιχειρήσεις - 

Government to Citizen (G2C) και Government to Business (G2B). 

Οι κατηγορίες αυτές καλύπτουν την επικοινωνία μεταξύ του κράτους και των 

πολιτών και των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, οι πολίτες-φορολογούμενοι 

συναλλάσσονται με τους δημόσιους οργανισμούς χρησιμοποιώντας εφαρμογές 

ηλεκτρονικού εμπορίου είτε για να ολοκληρώσουν τις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις, είτε για να προμηθευτούν με τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή 

βεβαιώσεις είτε ακόμη για να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες πληροφορίες που 

χρειάζονται. Οι δύο όμως αυτές κατηγορίες δεν μπορούν να θεωρηθούν αμιγώς 

ηλεκτρονικό εμπόριο. Όμως στην έννοια της επικοινωνίας πέρα από τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης που εμπεριέχονται καλύπτονται και οι 

συναλλαγές μέσω Internet (π.χ. πληρωμή του φόρου). 
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1.12.4 Κράτος με Κράτος – Government to Government (G2G). 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας αλλά και  των δυνατοτήτων που παρέχει το 

internet έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις για την επιδίωξη μιας 

αποτελεσματικότερης λειτουργίας  της δημόσιας διοίκησης. Η εισαγωγή των νέων 

αυτών τεχνολογιών στις καθημερινές εργασίες της δημόσια διοίκησης είναι 

απαραίτητη  για να έχουν ευκολότερη πρόσβαση οι φορείς της. Ο λειτουργικός 

εκσυγχρονισμός του κράτους έχει ως επίκεντρο τον πολίτη, τα δικαιώματα, τα 

προβλήματα και τις ανάγκες του. Επομένως η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι η 

παροχή τυποποιημένων υπηρεσιών πληροφόρησης και συναλλαγών χρησιμοποιώντας 

ηλεκτρονικά μέσα και το διαδίκτυο. Οι πολίτες μιας χώρας θα μπορούν να έχουν 

ανοιχτά πρόσβαση και να χρησιμοποιήσουν αυτές τις υπηρεσίες στον εργασιακό τους 

χώρο ή και στο σπίτι τους. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση είναι ένας τεχνολογικός ενδιάμεσος πολιτών και 

κυβέρνησης για την μεταξύ τους επικοινωνία, ενημέρωση για την εξέλιξη των 

κανονισμών αλλά και για την δημοκρατική έκφραση της θέλησης των πολιτών. 

  

 

1.12.5  Καταναλωτές προς καταναλωτές - Consumer to Consumer (C2C). 

Στην κατηγορία αυτή του ηλεκτρονικού εμπορίου οι καταναλωτές πουλούν 

κατευθείαν σε άλλους καταναλωτές προσωπικά αντικείμενα. Παράδειγμα αποτελούν 

τα άτομα που κάνουν πωλήσεις μέσω καταχωρημένων αγγελιών, δικτυακοί τόποι 

δημοπρασιών, όπου ο οποιοσδήποτε μπορεί να πουλήσει οτιδήποτε Η πώληση γίνεται 

είτε μέσω διαφημιστικών καταχωρήσεων ή μέσω εταιριών που διενεργούν 

δημοπρασίες και δίνουν την δυνατότητα σε ιδιώτες να προσφέρουν για πώληση 

κάποια είδη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β2Β ΚΑΙ B2C 

Σε αυτό το κεφάλαιο σκοπός μας είναι να αναπτύξουμε πλήρως την κατηγορία 

ηλεκτρονικού εμπορίου Β2Β και B2C. Αυτές οι κατηγορίες είναι πολύ βασικές 

εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου. Πριν προχωρήσουμε περισσότερο στην 

ανάπτυξη του Β2Β ας θυμηθούμε λίγο την σημασία του. Το Β2Β ή αλλιώς 

Επιχειρήσεις προς Επιχειρήσεις (Business to Business) κατέχει την πλειοψηφία των 

εφαρμογών του ηλεκτρονικού εμπορίου οι οποίες στοχεύουν στην απλοποίηση των 

διαδικασιών των επιχειρήσεων, στον έλεγχο και τη μείωση του αποθέματος, στην 

αυτοποιημένη αντικατάσταση των προϊόντων κ.α.. Αυτό μπορεί να είναι ανοιχτό σε 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ανταλλαγή εμπορευμάτων) ή περιορισμένο σε 

συγκεκριμένους προκαθορισμένους συμμετέχοντες (ιδιωτική ηλεκτρονική αγορά). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία αυτών των εφαρμογών είναι η συνεργασία 

και ο συντονισμός των επιχειρήσεων.  Όσο για την κατηγορία B2C, εκεί το 

ηλεκτρονικό εμπόριο έχει μπει πλέον στην καθημερινότητα πολλών καταναλωτών. 

Με το πέρασμα των ετών όλο και περισσότεροι συνδέονται στο διαδίκτυο με 

αποτέλεσμα τα ηλεκτρονικά καταστήματα να αναπτύσσονται και να εξαπλώνονται, 

με πολύ γρήγορους ρυθμούς, σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Στην Ελλάδα ειδικά την τελευταία δεκαετία η αύξηση των χρηστών 

του internet  ήταν κατακόρυφη με αποτέλεσμα να εξοικειωνόμαστε όλο και 

περισσότερο με την ύπαρξη ηλεκτρονικών καταστημάτων και την ιδέα των on-line 

αγορών.  

 

 

2.1 Προγενέστερες Μορφές Κατηγορίας Β2Β. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει βελτίωση στη συνεργασία μεταξύ των 

επιχειρήσεων, καθώς φροντίζει να απλοποιεί τις διαδικασίες των προμηθειών, να 

μειώνει το κόστος τους, να κάνει την αποστολή τους ευκολότερη και επιπλέον 

βοηθάει στον αποτελεσματικότερο έλεγχο των αποθεμάτων. Όμως το ηλεκτρονικό 

εμπόριο βοηθάει και στην ευκολότερη αρχειοθέτηση των σχετικών εγγράφων και την 

παροχή καλύτερης εξυπηρέτησης σε πελάτες. Και όλα αυτά γίνονται μέσω μιας 

ιστοσελίδας όπου μπορεί να ανακοινωθεί μια αλλαγή, μέσω του ηλεκτρονικού 
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ταχυδρομείου όπου μπορούν να σταλούν διάφορες ενημερωτικές επιστολές, καθώς 

επίσης και μέσω των ηλεκτρονικών πληρωμών. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε 

τέσσερις προγενέστερες μορφές Β2Β. Οι μορφές αυτές είναι το EDI, το BASIC E-

COMMERCE, το COMMUNITIES OF COMMERCE και το COLLABORATIVE 

COMMERCE . 

 

 

2.1.1 Edi. 

Η πρώτη μορφή του Β2Β και η πιο αναγνωρισμένη και ανεπτυγμένη τώρα πια είναι 

το EDI. Το EDI σχεδιάστηκε ως ένα σύστημα που θα μπορεί να δέχεται ένα μεγάλο 

όγκο πληροφοριών, τον οποίο θα τον κατηγοριοποιεί και μετά θα μπορεί να 

προσφέρει τις πληροφορίες αυτές στις εταιρείες υπό την μορφή ομάδων. Το μεγάλο 

πλεονέκτημα αυτού του είδους επεξεργασίας των πληροφοριών είναι η μείωση των 

σφαλμάτων και η ελαχιστοποίηση του χρόνου των συναλλαγών των εταιρειών. Το 

μεγάλο μειονέκτημα του η υπερβολική αύξηση του κόστους λόγω της χρήσης 

εξειδικευμένων δικτύων επικοινωνίας. 

 

2.1.2 Basic e-commerce. 

Στην δεύτερη αυτή μορφή έχουμε για πρώτη φορά ένα είδος ηλεκτρονικού εμπορίου 

μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών χωρίς όμως να υπάρχει βοήθεια από κάποιον 

διαμεσολαβητικό φορέα. Κυρίως οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας αρχίζουν να 

χρησιμοποιούν τα Web Sites  τους ως βασικό κανάλι πωλήσεων των προϊόντων τους. 

Αυτή η μορφή μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια φάση καταγραφής των προϊόντων 

τους και εξοικείωσης τους με το καινούργιο είδος marketing. Παρά το γεγονός ότι 

σήμερα όλες σχεδόν οι εταιρείες έχουν site και χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, μόλις 

μόνο το 15% από αυτά τα sites  είναι σε θέση να δέχονται online παραγγελίες 

παγκοσμίως και μόνο το 6% αυτών μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες που 

αφορούν τις παραγγελίες και τις πωλήσεις. 
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2.1.3 Communities of commerce. 

Σε αυτή την μορφή παρατηρούμε ότι οι εταιρείες που λειτουργούν ως μεσάζοντες 

βρίσκονται σε μεγάλη ανάπτυξη και αποκαλούνται third party web destinations. 

Στόχος εδώ είναι να έρχεται σε επαφή ο αγοραστής και ο προμηθευτής στα πλαίσια 

μιας αγοράς που ονομάζεται community και δεν σχετίζεται άμεσα με τα γεωγραφικά 

όρια και πλαίσια της κάθε εταιρείας. Έτσι ανοίγονται πολλές επιχειρηματικές 

δυνατότητες. Οι αγορές αυτές παράγουν αξία από μόνες τους και έχουν ως 

αποτέλεσμα να ικανοποιούνται τελικά περισσότερες ανάγκες και ενδιαφέροντα. 

 

2.1.4 Collaborative commerce. 

Αυτή η μορφή έχει μία διαφορά από την προηγούμενη κατηγορία. Η διαφορά αυτή 

είναι η συμμετοχή και υποστήριξη ενδιαμέσων διαδικασιών από ενδιάμεσους φορείς. 

Η πλειοψηφία των διαδικασιών παραγωγής, προώθησης και πώλησης των προϊόντων 

μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά καθιστώντας αυτή την εναλλακτική μορφή του 

εμπορίου δραστική και αποτελεσματική ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τον αριθμό των 

συνεργασιών και αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στις εταιρείες. 

 

2.2 Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου B2B. 

Όπως προείπαμε το Β2Β πρόκειται για τον δυναμικότερο και ταχύτερα 

αναπτυσσόμενο κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ακόμη θεωρείται ότι 

αναπτύσσεται πιο γρήγορα και από το Β2C. Οι εφαρμογές Β2Β θέλουν να 

απλοποιήσουν και να βελτιώσουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες. Έτσι διακρίνουμε 

τρεις εφαρμογές, την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI), τον σχεδιασμό 

επιχειρησιακών πόρων (ERP) και τις εφαρμογές Intranet / Extranet. 

 

2.2.1 Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (Edi). 

Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (electronic data interchange, Edi) είναι η μέθοδος 

μεταφοράς δεδομένων από τον υπολογιστή μιας οικονομικής μονάδας στον 

υπολογιστή μιας άλλης χωρίς την επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα για την 
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επεξεργασία αυτών των στοιχείων. Το Edi βασίζεται στη συμφωνία δύο ή 

περισσότερων εμπορικών εταίρων για τα έντυπα και τα δεδομένα που επιθυμούν να 

ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά μεταξύ τους. (Θωμόπουλος Ν., 2000, σελ. 5) 

Αυτή είναι η πρώτη φάση του Β2Β και η πιο αναπτυγμένη καθώς αποτελεί 

τεχνολογία της τελευταίας δεκαετίας για την Ελλάδα. Στις ΗΠΑ και σε ορισμένες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ανάπτυξη του Edi έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό 

ώστε να θεωρείται ότι όποια επιχείρηση δεν χρησιμοποιεί το Edi μένει εκτός αγοράς. 

Το κόστος υιοθέτησης αλλά και χρησιμοποίησης ενός συστήματος Edi είναι αρκετά 

σημαντικό, όμως τα πλεονεκτήματα που εμφανίζονται είναι πάρα πολλά και ποικίλα. 

Ακόμη, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, το όφελος αυξάνεται εντυπωσιακά και 

υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος με την επίτευξη της κρίσιμης μάζας χρηστών 

(critical mass). Ως κρίσιμη μάζα χρηστών καλείται εκείνος ο αριθμός των 

συναλλασσόμενων μέσω Edi με τον οποίο επιτυγχάνεται η απόσβεση της αρχικής 

επένδυσης χάρης το μεγάλο όγκο των συναλλαγών. Έτσι, οι εφαρμογές Edi δεν 

αναπτύσσονται μεμονωμένα από τις διάφορες επιχειρήσεις αλλά στο πλαίσιο μιας 

ομάδας χρηστών, ώστε να επιτυγχάνεται η εκ των προτέρων ύπαρξη της κρίσιμης 

μάζας. Όταν η τεχνική αυτή εξαπλώνεται και χρησιμοποιείται όπως το τηλέφωνο ή το 

φαξ, τότε υπάρχει μεγιστοποίηση της ωφέλειας από τη χρήση του. Ωστόσο, ο ακριβής 

υπολογισμός της αποδοτικότητας ενός συστήματος Edi είναι δύσκολος λόγω δύο 

γεγονότων: 

• Είναι δύσκολο να υπολογιστεί πόσο κοστίζει η διαχείριση (αντιγραφή, 

διόρθωση, εκτύπωση, αποστολή) κάθε διοικητικού ή εμπορικού εγγράφου, 

έτσι ώστε το κόστος αυτό να μπορεί να συγκριθεί με το αντίστοιχο κόστος 

Edi. 

• Δεν είναι δυνατός ο ακριβής υπολογισμός άλλων ωφελειών εκτός της μείωσης 

του διαχειριστικού κόστους που προκύπτουν από τη χρήση ενός συστήματος 

Edi, όπως η αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας του 

ανθρώπινου δυναμικού. 

Εντούτοις, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, τα αποτελέσματα από την χρήση του Edi 

είναι τα εξής: 

• Μείωση σφαλμάτων πληκτρολόγησης κατά 97% 
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• Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών κατά 76% 

• Μείωση επαναληπτικών πληκτρολογήσεων κειμένων κατά 73% 

• Καλύτερη διαχείριση αποθεμάτων κατά 26% 

• Ταχύτερη διαδικασία παραγωγής κατά 26% 

• Μείωση αποθηκευτικού χώρου κατά 18% 

• Μείωση εξόδων δημιουργίας και διαχείρισης εγγραφών κατά 16% 

Αναλυτικά, τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από το Edi μπορούν να ταξινομηθούν 

σε τρεις βασικές κατηγορίες: λειτουργικά, στρατηγικά και περιστασιακά. 

 

Λειτουργικά οφέλη. Πρόκειται για οφέλη που γίνονται αμέσως αντιληπτά στην 

καθημερινή δραστηριότητα μόνο συγκεκριμένων τμημάτων της οικονομικής μονάδας 

(π.χ. λογιστήριο, αποθήκες) και είναι τα εξής: 

• Ταχύτητα, Ακρίβεια, Αξιοπιστία. Η αυτόματη μεταφορά των δεδομένων 

περιορίζει ή και εξαλείφει τα λάθη και τις καθυστερήσεις των καταχωρίσεων 

στα υπολογιστικά συστήματα. Η πληκτρολόγηση των παραστατικών και 

γενικότερα των εντύπων που αποστέλλονται ή παραλαμβάνονται από μια 

εταιρεία πολλές φορές αποτελεί την αιτία σοβαρών προβλημάτων στη 

διεκπεραίωση των λειτουργιών της επιχείρησης. Ένας επιπλέον παράγοντας 

καθυστερήσεων είναι ο χρόνος εισαγωγής των στοιχείων στα υπολογιστικά 

συστήματα, αφού αρκετές φορές η εισαγωγή των στοιχείων χρειάζεται να 

γίνει περισσότερες από μία φορές. 

• Ασφάλεια. Τα δίκτυα που χρησιμοποιούνται παρέχουν άριστη ασφάλεια με τη 

χρήση κρυπτογραφικών μεθόδων. Κανένας τρίτος δεν μπορεί να επέμβει και 

να αφαιρέσει, να αλλοιώσει ή να υποκλέψει πληροφορίες. Το γεγονός αυτό 

παρέχει τη δυνατότητα της ασφαλούς μεταφοράς χρημάτων, κεφαλαίων και 

αξιών (ηλεκτρονικές πληρωμές και μεταφορές κεφαλαίων). 

• Οικονομία. Διαμορφώνεται σχεδόν μηδενικά κόστη μεταφοράς, αντιγραφής, 

διανομής και αποθήκευσης πληροφοριών, ενώ ελαχιστοποιούνται τα 

αντίστοιχα διαχειριστικά κόστη. 
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Στρατηγικά οφέλη. Πρόκειται για οφέλη που επηρεάζουν μακροπρόθεσμα τη 

λειτουργία της οικονομικής μονάδας, ενώ γίνονται αμέσως αισθητά σε δυο τμήματα, 

την παραγωγή και τις πωλήσεις: 

• Επιτάχυνση του εμπορικού κύκλου. Η αύξηση της ταχύτητας διενέργειας  των 

διαδικασιών μειώνει το χρόνο διεκπεραίωσης τους. Έτσι αυξάνεται η 

ταχύτητα του κύκλου των συναλλαγών και κατ’ επέκταση αυξάνεται και η 

ροή προϊόντων και κεφαλαίων, με συνέπεια την εμπορική και επιχειρηματική 

διεύρυνση της οικονομικής μονάδας.  

• Just in time παραγωγή (JIT). Πρόκειται για ένα σύστημα παραγωγής στο 

οποίο οι διάφορες λειτουργίες (παραγωγή, διακίνηση υλικών και αγαθών, 

κλπ.) εκτελούνται μόνο όταν απαιτείται, ώστε να αποφεύγονται οι απώλειες 

(ελαττωματικά προϊόντα) και η έλλειψη αποτελεσματικότητας (επανάληψη 

της εργασίας). Προσδιοριστικά χαρακτηριστικά των συστημάτων JIT είναι 

μεταξύ άλλων τα μικρά μεγέθη παρτίδων τόσο στη διαδικασία παραγωγής όσο 

και στις παραλαβές από τους προμηθευτές, γεγονός που προϋποθέτει τόσο την 

άμεση και απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ προμηθευτή-επιχείρησης-πελάτη 

όσο και την ταχύτητα στη διεκπεραίωση των διάφορων διαδικασιών. Όπως 

γίνεται κατανοητό, η χρησιμοποίηση του Edi ικανοποιεί τα παραπάνω 

προαπαιτούμενα της JIT παραγωγής, με αποτέλεσμα να την καθιστά εφικτή. 

Χωρίς τη δυνατότητα της JIT παραγωγής η οικονομική μονάδα είναι 

υποχρεωμένη να διατηρεί αυξημένο απόθεμα ασφαλείας συνεπάγεται, εκτός 

από αυξημένο λειτουργικό κόστος, δέσμευση κεφαλαίων σε μορφή 

αποθεμάτων αλλά και αυξημένο κίνδυνο απαξίωσης των αποθεμάτων. 

• Μείωση του χρόνου παράδοσης των παραγγελιών. Προκύπτει από την 

κατάργηση των εγγράφων και την ταχύτερη διακίνηση των προϊόντων. Έτσι, 

οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν γρήγορη και έγκαιρη παράδοση, αποκτώντας 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά μέσω των καλύτερων υπηρεσιών που 

προσφέρουν στους πελάτες τους. 

• Δημιουργίας τεχνικής και οργανωτικής υποδομής μέσω Edi. Επιτρέπει την 

αύξηση του συνολικού αριθμού των εμπορικών εταίρων με τους οποίους 

συναλλάσσεται η επιχείρηση, χωρίς να αυξάνουν οι άμεσες και έμμεσες 

δαπάνες παραγωγής για κάθε επιπλέον εταίρο. 
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Περιστασιακά οφέλη. Πρόκειται για πλεονεκτήματα που βελτιώνουν την εικόνα της 

οικονομικής μονάδας και της προσφέρουν πρόσκαιρα καλύτερη θέση στην αγορά. 

Αυτά είναι τα εξής: 

• Ενίσχυση του γοήτρου και της φήμης της επιχείρησης στην αγορά. 

• Ικανοποίηση των εμπορικών εταίρων. Χάρη στην παραγωγή Just-in-time και 

τη μείωση του χρόνου παράδοσης των παραγγελιών οι μεν πελάτες έχουν τη 

δυνατότητα να λαμβάνουν την παραγγελία τους έγκαιρα και αξιόπιστα, οι δε 

προμηθευτές να διατηρούν στις αποθήκες τους μόνο το ελάχιστο απαραίτητο 

απόθεμα. 

• Ανταγωνιστικό πλεόνασμα έναντι των επιχειρήσεων που δεν κάνουν χρήση 

Edi. Καθώς οι χρήστες της τεχνικής αυξάνονται, παρατηρείται το φαινόμενο 

οι επιχειρήσεις να διαλέγουν τους συνεργάτες τους ανάλογα και με αυτό το 

κριτήριο. (Θωμόπουλος Ν., 2000, σελ. 6) 

 

2.2.2 Σχεδιασμός επιχειρησιακών πόρων (ERP). 

Το ERP είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που αφορά στις διαδικασίες ολόκληρης της 

επιχείρησης, φέρνοντας όλες αυτές τις διαδικασίες να συναντήσουν τους 

επιχειρηματικούς στόχους και ενοποιώντας διαλειτουργικά όλα τα τμήματα της 

επιχείρησης. Μέσω της διαλειτουργικής ολοκλήρωσης επιτυγχάνεται η ταχύτητα, 

ακριβής και έγκαιρη μετάδοση της πληροφορίας στο εσωτερικό της επιχείρησης. 

Αυτή η πληροφορία μπορεί να αφορά σε κόστος, έσοδα, κέρδη, υλικό, κα. 

Πρόκειται για λύση λογισμικού η οποία ολοκληρώνει διάφορες λειτουργίες σε μια 

εταιρεία. Άλλωστε, πολλές από τις διαδικασίες που καλύπτει ένα πακέτο ERP είναι 

κοινές σε κάθε εταιρεία (π.χ. επεξεργασία παραγγελιών, τιμολόγηση, ισολογισμού 

κ.α.) 

Στόχος του ERP δεν είναι η εξυπηρέτηση των απαιτήσεων ενός τομέα στην 

επιχείρηση, όπως π.χ. του λογιστηρίου, της παραγωγής των πωλήσεων κλπ., αλλά η 

εξυπηρέτηση των διαδικασιών μέσα στην επιχείρηση, στις οποίες διαδικασίες 

εμπλέκονται οι διάφοροι τομείς, έτσι ώστε να μπορεί αυτή να διεκπεραιώνει τις 

κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες της (core businesses). 
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Από τη στιγμή που τα δεδομένα εισαχθούν σε κάποια μονάδα (module) του ERP, 

αυτά είναι διαθέσιμα σε οποιαδήποτε μονάδα του ERP τα χρειαστεί. Με τον τρόπο 

αυτό, επιτυγχάνεται μια λογική ενοποίηση των διαδικασιών μεταξύ των τμημάτων 

της επιχείρησης. 

Οι βασικοί λόγοι για την εγκατάσταση ενός ERP είναι δύο: 

• Η επίλυση υπαρχόντων προβλημάτων και 

• Η προσπάθεια για βελτίωση των διαδικασιών στην επιχείρηση. 

Φυσικά, πρέπει να γνωρίσουμε ότι το ERP είναι απλώς το μέσο, η δυνατότητα για την 

επιχείρηση να βελτιώνει τις λειτουργίες της. Από εκεί και πέρα, χρειάζεται 

δημιουργική ενσωμάτωση του συστήματος ERP μέσα στην επιχείρηση, ώστε να είναι 

παραγωγική. 

Οι περισσότερες εγκαταστάσεις ERP περιλαμβάνουν χρηματοοικονομική διαχείριση. 

Συνεπώς, μια καλή ημερομηνία για να ξεκινήσει κάποιος τη λειτουργία ενός 

συστήματος είναι στην αρχή της λογιστικής περιόδου ή στις αρχές των τριμήνων. 

Φυσικά, από τα ERP συστήματα δεν τίθεται τεχνικοί περιορισμοί και η έναρξη 

λειτουργίας τους μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

Τα στάδια της υλοποίησης των ERP συστημάτων είναι τα εξής: 

• Οργάνωση της ομάδας υλοποίησης. Η δομή της ομάδας υλοποίησης 

διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες του εκάστοτε έργου. Μια τυπική ιεραρχία 

της ομάδας περιλαμβάνει τα παρακάτω επίπεδα, χορηγός έργου, υπεύθυνος 

έργου, επιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης, ομάδες έργου. 

• Χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης. Το πρόγραμμα υλοποίησης 

καταρτίζεται σε συνεργασία με τον εξωτερικό σύμβουλο. Περιλαμβάνει όλες 

τις απαραίτητες δραστηριότητες και είναι κατάλληλα δομημένο ώστε να 

διευκολύνεται η εφαρμογή του. 

• Εκπαίδευση χρηστών. Η εκπαίδευση των χρηστών περιλαμβάνει διαφορετικά 

στάδια όπως τη γενική εισαγωγή στη χρήση του συστήματος, την εκπαίδευση 

στις διαδικασίες και στις μεθόδους που αυτό υποστηρίζει, τη λεπτομερή 

εκπαίδευση στις οθόνες που χρησιμοποιεί και τα βήματα που εκτελεί ο κάθε 

χρήστης, την εκπαίδευση στα εργαλεία του συστήματος κλπ. Ο σωστός 
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καταμερισμός της εκπαίδευσης καθώς και η προσαρμογή της στις ανάγκες 

των χρηστών αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις επιτυχίας. 

• Ανθρώπινοι πόροι. Η επιλογή των ανθρώπινων πόρων αναφέρεται στα 

στελέχη της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν στην ομάδα υλοποίησης 

καθώς και στα στελέχη της ομάδας συμβούλου υλοποίησης. Όσο αφορά τα 

στελέχη της επιχείρησης, συνιστάται να δοθούν κατάλληλα κίνητρα αλλά και 

περιορισμοί, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες αποχώρησης από 

την εταιρεία κατά τη διάρκεια υλοποίησης ή αμέσως μετά την ολοκλήρωση 

του έργου. 

• Πιλοτική εφαρμογή και ‘παράλληλο τρέξιμο’. Η πιλοτική εφαρμογή 

επικεντρώνεται σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα περιπτώσεων αλλά εισχωρεί 

σε βάθος στις ιδιαιτερότητες κάθε διαδικασίας. Κατά την πολιτική εφαρμογή 

διαφαίνονται προβλήματα στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των 

διαδικασιών καθώς και στην παραμετροποίηση του συστήματος. Τα 

προβλήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπισθούν επιτυχώς προ της έναρξης της 

πλήρους λειτουργίας του. Επισημαίνεται ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι μέθοδοι 

διεξαγωγής της πολιτικής εφαρμογής και αξιολόγησης του συστήματος με τη 

χρήση ειδικών εργαλείων. Η αποδοχή του συστήματος γίνεται με βάση τα 

αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής. 

(http://infocs1.infocs.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemi

d=65, 27/3/2014) 

 

2.2.3 Εφαρμογές Intranet/Extranet. 

Το Intranet (ενδοδίκτυο) είναι ένα δίκτυο το οποίο επιτρέπει την επικοινωνία και 

ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εργαζομένων μιας επιχείρησης 

χρησιμοποιώντας ιδέες και εργαλεία του Internet. Είναι σχεδιασμένο εκτός από την 

μεταφορά δεδομένων στο εσωτερικό της επιχείρησης να παρέχει και την δυνατότητα 

αναζήτησης πληροφοριών, συνεργασίας και επικοινωνίας. Τα δίκτυα αυτά συνήθως 

είναι συνδεδεμένα με το διαδίκτυο ή με άλλα δίκτυα. Θα μπορούσαμε να 

χαρακτηρίσουμε το intranet σαν ένα ενδοεπιχειρησιακό. 

Τα βασικά πλεονεκτήματα μιας εφαρμογής Intranet είναι: 
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• Οργανώνονται, κατανέμονται και προγραμματίζονται οι εργασίες των 

τμημάτων της εταιρείας. 

• Εξοικονομείται χρόνος και αυξάνεται η παραγωγικότητα: με την εφαρμογή 

Intranet, υπάρχει πάντα διαθέσιμη η απαραίτητη πληροφορία για τις 

αρμοδιότητες των εργαζομένων αποφεύγοντας να σπαταληθεί πολύτιμος 

χρόνος στην αναζήτηση πληροφοριών ή διευκρινίσεων. 

• Παρακολουθούμε τις εργασίες από την ανάθεση ως την ολοκλήρωση τους σε 

κάθε στάδιο. 

• Αποκτούνται ξανά ανά πάσα στιγμή αναλυτικές αναφορές εργασιών και 

στατιστικές αναφορές για όλα τα τμήματα της εταιρείας. 

• Πραγματοποιείται αναλυτική αναζήτηση και άμεση εύρεση των πληροφοριών 

που χρειάζεται. 

• Καταχωρούνται οι διαδικασίες λειτουργίας της επιχείρησης παρέχοντας τη 

δυνατότητα στους εργαζομένους να είναι πάντα ενημερωμένοι για 

οποιαδήποτε αναβάθμιση ή αλλαγή πραγματοποιείται στις διαδικασίες. 

• Υπάρχει κοινό σύστημα λειτουργίας: Όλοι οι χρήστες βλέπουν τις ίδιες 

πληροφορίες μέσα στο σύστημα εύκολα και γρήγορα χρησιμοποιώντας μόνο 

τον web browser. 

• Υπάρχει δυνατότητα για ομαδική εργασία: Έχοντας εύκολη και γρήγορη 

πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες, οι εγκεκριμένοι χρήστες, αποκτούν κίνητρο 

για ομαδική εργασία. 

• Μειώνονται τα έξοδα της επιχείρησης: όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν 

πληροφορίες από την εφαρμογή ξανά ανά πάσα στιγμή χωρίς να κάνουν 

χρήση τηλεφώνου, έγγραφου υλικού, κ.α. 

• Συγκεντρώνονται και οργανώνονται τα αρχεία των πελατών, τα στοιχεία 

επικοινωνίας τους, τα ιστορικά εργασιών, τα οικονομικά υπόλοιπα 

διευκολύνοντας έτσι την καθημερινή εργασία της επιχείρησης. 

(http://www.exact.gr/default.aspx?pid=1854&langid=68, 27/3/2014) 

Το Extranet (εκτεταμένο ενδοδίκτυο) προέρχεται από την ένωση των λέξεων 

Extended Intranet  και αναφέρεται στα δίκτυα εκείνα που επιτρέπουν την επικοινωνία 

μεταξύ εταιρειών. Είναι δηλαδή ένα ασφαλές δίκτυο που αποτελείται από intranets. 

Οι εταιρείες που συνδέονται με ένα extranet μπορεί να είναι πελάτες, προμηθευτές, 

συνεργάτες κλπ. 
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Τα βασικά πλεονεκτήματα μιας εφαρμογής Extranet είναι: 

• Υπάρχει επικοινωνία άμεσα και με ασφάλεια 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες 

την εβδομάδα με τους συνεργάτες, τους πελάτες, αντιπροσώπους και τους 

προμηθευτές. 

• Υπάρχει οργάνωση και διανέμονται οι αρμόδιες εργασίες σε ανθρώπους και 

τμήματα της επιχείρησης. 

• Κοινοποιούνται κατάλογοι και βοηθητικά έγγραφα. 

• Διαχειρίζονται παραγγελίες άμεσα και αποτελεσματικά. 

• Δημιουργείται κοινή βάση δεδομένων και πληροφοριών για γρήγορη 

αναζήτηση και ταχύτατη εύρεση. 

• Κοινοποιούνται τα νέα της εταιρείας άμεσα και έγκαιρα. 

• Υπάρχουν αναλυτικές αναφορές παρακολούθησης εργασίας και στατιστικών. 

• Μπορούν να αναβαθμιστούν τα υπάρχοντα συστήματα λειτουργίας της 

εταιρείας με το πιο αποτελεσματικό και κερδοφόρο μέσο. 

• Αποκτάται και παρέχεται εύκολη και άμεση πρόσβαση στα συστήματα 

λειτουργίας της επιχείρησης από οποιοδήποτε σημείο αφού απλώς χρειάζεται 

μόνο σύνδεση στον Internet. 

• Μειώνονται τα κόστη της εταιρείας, εφόσον μια εφαρμογή extranet κοστίζει 

πολύ λιγότερο από οποιοδήποτε παραδοσιακό κανάλι επικοινωνίας 

παρέχοντας συγκεκριμένες και ακριβείς πληροφορίες στους πελάτες και 

στους προμηθευτές. 

(http://www.exact.gr/default.aspx?pid=1854&langid=68, 27/3/2014) 

 

 

2.3 Είδη Ηλεκτρονικών Αγορών. 

 

Οι Β2Β ηλεκτρονικές αγορές διακρίνονται σε διάφορα είδη με βάση κάποια κριτήρια. 

Έτσι μπορούν να διακριθούν:  

• Με βάση τον κλάδο δραστηριότητας τους, σε κάθετες και οριζόντιες. 

37 
 

http://www.exact.gr/default.aspx?pid=1854&langid=68


Οι κάθετες ηλεκτρονικές αγορές είναι αφιερωμένες σε έναν κλάδο 

(βιομηχανία) ή σε ένα κομμάτι του κλάδου. Για παράδειγμα, υπάρχουν αγορές 

για την χημική βιομηχανία στο σύνολο της, αλλά και αγορές μόνο για την 

προμήθεια χημικών αναλυτικών οργάνων. Από την άλλη, στις οριζόντιες 

αγορές συμμετέχουν επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου και είναι συνήθως 

ηλεκτρονικές αγορές για την διακίνηση υπηρεσιών ή προϊόντων γενικής 

χρήσης, όπως είδη γραφείου, μηχανοργάνωσης, κτλ. 

• Με βάση το καθεστώς ιδιοκτησίας ή διαχείρισης, σε ανεξάρτητες (ή τρίτης 

οντότητας), κοινοπραξιών (consortia e-marketplaces) και εταιρικές. 

Ανεξάρτητες είναι ηλεκτρονικές αγορές που δημιουργούνται και ανήκουν σε 

μια ανεξάρτητη Τρίτη οντότητα που δεν είναι ούτε πωλητής ούτε αγοραστής. 

Συνήθως, η Τρίτη οντότητα είναι κάποιος πάροχος τεχνολογικών εφαρμογών, 

ο οποίος παρέχει στους συμμετέχοντες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

αγοραπωλησιών και προστιθέμενης αξίας. Οι ανεξάρτητες αγορές, οι οποίες 

μπορεί να είναι οριζόντιες ή κάθετες αποτελούν την πλειοψηφία των 

ηλεκτρονικών αγορών. Οι κοινοπραξιών λειτουργούν ως κοινότητες που 

ιδρύονται από μερικούς μεγάλους συμμετέχοντες (πωλητές ή αγοραστές) που 

ενώνουν τις δυνάμεις τους για να εξυπηρετήσουν τις εμπορικές τους ανάγκες. 

Για παράδειγμα, μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες δημιούργησαν την 

ηλεκτρονική αγορά για να συναλλάσσονται ηλεκτρονικά με τους προμηθευτές 

τους σε όλο τον κόσμο. Ενώ όταν μιλάμε για εταιρικές πρόκειται για 

ηλεκτρονικές αγορές που δημιουργεί μία μόνο επιχείρηση για να 

ολοκληρώσει ηλεκτρονικά την συνεργασία της με τους εμπορικούς της 

συνεργάτες (προμηθευτές-πελάτες). 

• Με βάση την ευκολία εισόδου των συμμετεχόντων, σε δημόσιες ή ιδιωτικές. 

Στις δημόσιες (ή ανοιχτές) αγορές, η συμμετοχή είναι ανοιχτή προς όλες τις 

ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ενώ στις ιδιωτικές (ή κλειστές) συμμετέχουν 

μόνο κλειστές ομάδες επιχειρήσεων. Σχεδόν όλες οι ανεξάρτητες αγορές είναι 

δημόσιες, ενώ οι εταιρικές και οι ηλεκτρονικές αγορές κοινοπραξιών είναι 

συνήθως κλειστές. 
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2.4 Τύποι καταναλωτών. 

Ο βασικός κανόνας για τις επιχειρήσεις στην κατηγορία B2C, προκειμένου να 

τραβήξουν την προσοχή των καταναλωτών και να αυξήσουν της πωλήσεις και κατά 

συνέπια και τα κέρδη τους, είναι να σκεφτούν τι θα ήθελε ο καταναλωτής να 

αγοράσει και όχι τι θα ήθελε η επιχείρηση να πουλήσει. Υπάρχουν πέντε τύποι 

καταναλωτών και ο κάθε ένας αναζητά κάτι διαφορετικό. 

1. Αυτοί που ζητούν συγκεκριμένες πληροφορίες:  

       Αυτά τα άτομα ψάχνουν ειδικές πληροφορίες που να είναι επίκαιρες και 

σχετικές. Οι υποψήφιοι αγοραστές αυτοκινήτων ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. 

Ψάχνουν μήνες έως ότου αποφασίσουν τι αυτοκίνητο θα αγοράσουν. Στο site της η 

επιχείρηση πρέπει να παρέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που 

πιθανόν ενδιαφέρουν τους υποψήφιους αγοραστές. Ακόμα και γενικές πληροφορίες 

χρήσης του προϊόντος, οι οποίες μπορεί να μη σχετίζονται άμεσα με το προϊόν ή την 

υπηρεσία της εταιρίας. Για παράδειγμα, ένας κατασκευαστείς φωτογραφικών 

μηχανών μπορεί να δίνει για τη λήψη καλών φωτογραφιών. 

2. Αυτοί που ζητούν έμμεσες πληροφορίες : 

        Σε κάποιους χρήστες του διαδικτύου απλά αρέσει να περιπλανώνται, ψάχνοντας 

κάτι ενδιαφέρον, κάτι χρήσιμο, κάτι μη αναμενόμενο, κάτι εντυπωσιακό. Η Delta 

Airlines προσφέρει στην ιστοσελίδα της έναν κατάλογο ταξιδιών. Οι επισκέπτες που 

ψάχνουν ιδέες διακοπών μπορούν να προσελκύονται στο site της Delta και ενώ 

βρίσκονται εκεί, να ελέγχουν τα προγράμματα πτήσεων της εταιρίας και το 

πρόγραμμα κρατήσεων της. Η κατηγορία των πληροφοριών που θα περιέχει το site 

μιας εταιρίας πρέπει να ταιριάζει με τα χαρακτηριστικά της και οι κατηγορίες αυτές 

να είναι ενδιαφέρουσες για τους αγοραστές. Οι εμπορικές είναι μία καλή πηγή 

πληροφοριών αυτού του είδους. 

3. Αυτοί που κυνηγούν ευκαιρίες  

       Αυτοί οι καταναλωτές ψάχνουν για προσφορά δωρεάν προϊόντων ή υπηρεσιών, 

όπως: δείγμα, βραβεία, οτιδήποτε προσφέρεται δωρεάν. Για παράδειγμα το site της 

Microsoft επιτρέπει στους επισκέπτες του δικτύου τη φόρτωση προγραμμάτων 

δωρεάν. Τα δώρα σίγουρα τραβούν την προσοχή των πελατών αλλά οι επιχειρήσεις 
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πρέπει να στο νου τους ότι σκοπός τους είναι να πουλήσουν και όχι να 

μεγιστοποιήσουν τον αριθμό των επισκεπτών στο site τους. Επομένως προκειμένου 

να μετατρέψουν σε αγοραστές αυτούς που ψάχνουν τις ευκαιρίες, οι επιχειρήσεις 

πρέπει να ακολουθήσουν ορισμένες από τις ακόλουθες στρατηγικές: 

 Να τους προσφέρουν δωρεάν τα υποβαθμισμένα ή τα προϊόντα χαμηλής 

ποιότητας και να τους πουλήσουν τις εκδόσεις υψηλής ποιότητας. Να τους 

προσφέρουν δωρεάν κάτι που έχει μικρή αξία από μόνο του, αλλά γίνεται πιο 

πολύτιμο αν χρησιμοποιηθεί με κάτι που θα τους πουλήσουν. 

 Να τους προσφέρουν κάτι δωρεάν αλλά να τους καλέσουν να περάσουν από 

την εταιρία και να το παραλάβουν από κάποιον πωλητή, ο οποίος θα τους 

παρουσιάσει τα προϊόντα της εταιρίας. 

Η Gillette, για παράδειγμα, προσφέρει δωρεάν την ξυριστική μηχανή αλλά πουλάει 

τις λεπίδες (τα ξυραφάκια). Οι χρήστες του Internet που ψάχνουν για ευκαιρίες 

θέλουν να δικαιολογήσουν τη δαπάνη σύνδεσης. Για αυτό το λόγο, πρέπει να 

βρίσκουν μέσα στα site προσφορές, παιχνίδια, εκπτώσεις κ.α. 

4. Αυτοί που ψάχνουν τη διασκέδαση 

        Ως μέσο ψυχαγωγίας, το δίκτυο μπορεί να ευχαριστεί τους χρήστες όσο η 

τηλεόραση, παρέχει όμως τη δυνατότητα παροχής κάποιων πληροφοριών με 

διασκεδαστικό τρόπο. Αυτή η διασκεδαστική διαδικασία κάνει τους επισκέπτες να 

νιώθουν ωραία, επειδή μαθαίνουν κάτι ενώ ψυχαγωγούνται. Η ιστοσελίδα πρέπει να 

είναι ελκυστική, να περιέχει οπτικά και ηχητικά εφέ, να παρέχει δυνατότητα 

φόρτωσης προγραμμάτων κλπ. Η μετατροπή κάποιου που ψάχνει για διασκέδαση σε 

αγοραστή είναι δύσκολη. Το καλύτερο είναι κάποια μορφή διαφήμισης η οποία να 

πουλάει το προϊόν ή την υπηρεσία και ταυτόχρονα να προσφέρει κάποια μορφή 

διασκέδασης. Κάτι αντίστοιχο και στις ενημερωτικές διαφημίσεις της τηλεόρασης και 

αποδίδει.   

5. Οι άμεσοι αγοραστές  

        Αυτή η ομάδα μπορεί να ψάχνει κάποιο συγκεκριμένο προϊόν ή κάποια ιδέα για 

δώρο, αλλά θέλει να αγοράσει τη συγκεκριμένη στιγμή. Αυτή η ομάδα χρειάζεται 

ιδιαίτερη προσοχή γιατί είναι ο στόχος των πωλητών. Οι επιχειρήσεις προκειμένου να 

κερδίσουν αυτούς τους πελάτες, πρέπει: 

40 
 



 Να είναι έτοιμοι να τους εξυπηρετήσουν, αλλά και σίγουροι ότι τα προϊόντα 

τους είναι καλύτερα από των ανταγωνιστών. 

 Να κάνουν την παραγγελία και την αποστολή εύκολη για τους καταναλωτές. 

 Να κάνουν όλη τη διαδικασία, από την επιλογή μέχρι την αγορά όσο το 

δυνατόν πιο εύκολη. (Παν. Γ. Κυριαζόπουλος, 2001, σελ.353) 

 

2.5 Κύκλος ηλεκτρονικού εμπορίου.  

 

Ο κύκλος του ηλεκτρονικού εμπορίου περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών, 

την παραγγελία, την παράδοση προϊόντων, τη πληρωμή, την ανταλλαγή πληροφοριών 

και τέλος την εξυπηρέτηση των πελατών μετά την πώληση. Αυτές οι έννοιες ανήκουν 

στις εφαρμογές του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι δηλαδή το τέταρτο σκαλί της 

πυραμίδας του αναλύσαμε στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας μας. Αρχικά θα 

προσπαθήσουμε με τη βοήθεια ενός σχήματος να παρουσιάσουμε όλη την διαδικασία 

με την σειρά της και μετά θα αναλύσουμε κάθε κομμάτι ξεχωριστά. 

 

 

Σχήμα 2: Ο κύκλος του ηλεκτρονικού εμπορίου 

Πηγή: Πασχόπουλος , 2000, σελ. 40 
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2.5.1 Ανταλλαγή πληροφοριών. 

Με το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να πετύχει κανείς δύο στόχους ταυτόχρονα. 

Δηλαδή μπορεί χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό κατάστημα με τις ηλεκτρονικές 

φόρμες, τους ηλεκτρονικούς καταλόγους και το e-mail να συγκεντρώσει πληροφορίες 

από τους υπάρχοντες και πιθανούς πελάτες, ενώ την ίδια στιγμή μπορεί κάποιος να 

προβάλλει και τα προϊόντα του. Έτσι αυτοί που θα επισκεφτούν ένα ηλεκτρονικό 

κατάστημα θα μάθουν για τα νέα προϊόντα και ταυτόχρονα αυτός που κρύβεται πίσω 

από το ηλεκτρονικό κατάστημα μαθαίνει τις προτιμήσεις του επισκέπτη του. Επίσης 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι δικτυακές κοινότητες για να γίνει ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα. 

 

 

 

2.5.2 Παραγγελία. 

Η παραγγελία και η παραγγελιοληψία μέσω δικτύων έχει γίνει ρουτίνα για αρκετά 

εκατομμύρια κόσμου στον πλανήτη. Η κλασική φόρμα παραγγελίας έχει 

αντικατασταθεί από την ηλεκτρονική, για χρήστες που αγοράζουν μέσω διαδικτύου 

από computers, μέχρι λουλούδια. Μην αποκλείετε, όμως, την παραγγελιοδοσία και 

παραγγελιοληψία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Ίσως κάποιοι πελάτες την 

προτιμούν ή δεν έχουν τον κατάλληλο φυλλομετρητή (browser) για την συναλλαγή. 

 

 

2.5.3 Παράδοση προϊόντος. 

Από το 1995 οι περισσότερες παραδόσεις λογισμικού στις ΗΠΑ γίνονται μέσω 

δικτύου και όχι με τον συμβατικό τρόπο. Προϊόντα όπως λογισμικό, βιβλία, μουσική, 

φωτογραφίες πάσης φύσεως και αρχιτεκτονικά και άλλα σχέδια είναι δυνατό να 

παραδοθούν ηλεκτρονικά. Έτσι, επιτυγχάνετε μείωση του κόστους, λόγω αποφυγής 

μεταφορικών (ή και ενδιάμεσων), και ο πελάτης έχει το προϊόν στα χέρια του 

γρηγορότερα και φθηνότερα. (Πασχόπουλος ,2000,σελ.41) Αν έχει εγκατασταθεί και 
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το κατάλληλο πρόγραμμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα τότε ο καταναλωτής θα έχει 

την δυνατότητα να βλέπει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η παραγγελία του. 

 

 

2.5.4 Πληρωμή. 

Το κρισιμότερο σημείο κάθε εμπορικής συναλλαγής είναι η πληρωμή. Τo internet 

παρουσιάζει την ιδιομορφία να μην υπάρχει προσωπική επαφή μεταξύ του εμπόρου 

και του πελάτη. Κατά συνέπεια το θέμα των πληρωμών είναι το σημαντικότερο 

κομμάτι του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η τεχνολογία επιτρέπει πλέον την πληρωμή των 

προϊόντων ηλεκτρονικά. Ο συνηθέστερος τρόπος μέχρι τώρα είναι με τον αριθμό της 

πιστωτικής κάρτας του πελάτη. Υπάρχει μία γκάμα πιθανών μεθόδων πληρωμής που 

χρησιμοποιείται στο internet. Η πιο συνήθης όπως ήδη αναφέραμε είναι η χρήση της 

πιστωτικής κάρτας. Δεδομένου ότι αυτή είναι η μόνη ώριμη μέθοδος στην Ελλάδα, 

θα επικεντρωθούμε σε αυτή γιατί οι άλλες μέθοδοι που υπάρχουν είτε είναι 

τεχνολογικά ανώριμες είτε δεν έχουν έρθει ακόμα στην Ελλάδα. Η μέθοδος e-cash 

θεωρείται τεχνολογικά ανώριμη. Με την μέθοδο αυτή η τράπεζα εκδίδει νόμισμα, 

στην πραγματικότητα ηλεκτρονικές εγγραφές σε υπολογιστές που λέγονται tokens, 

και οι αγοροπωλησίες γίνονται με ανταλλαγή των tokens. Με άλλα λόγια αγοράζει 

κάποιος κάτι και μία εγγραφή φεύγει από τον υπολογιστή του και πάει στον 

υπολογιστή του πωλητή. Μολονότι το e-cash είναι τεχνικά εφικτό, τα διάφορα 

γενικότερα προβλήματα που δημιουργούνται είναι τεράστια. Μια άλλη μέθοδος είναι 

οι ηλεκτρονικές επιταγές η οποία μέθοδος δεν έχει φτάσει ακόμα στην Ελλάδα. Οι 

ηλεκτρονικές επιταγές είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών το οποίο 

χρησιμοποιείται τον τελευταίο καιρό σε χώρες με παράδοση χρήσης επιταγών. Μια 

επιταγή έχει μία σειρά από νούμερα τα οποία καθιστούν την κάθε επιταγή μοναδική. 

Ο αγοραστής εισάγει αυτά τα νούμερα, η τράπεζα ειδοποιείται και ακυρώνει την 

συγκεκριμένη επιταγή, αν το επιτρέπει το υπόλοιπο του λογαριασμού. Η μέθοδος 

αυτή είναι αποτελεσματική αλλά μάλλον ακατάλληλη για την Ελλάδα. Τέλος η 

μέθοδος που είναι και πιο διαδεδομένη όπως προείπαμε είναι οι πιστωτικές κάρτες. 

Βασίζεται στο γεγονός ότι το νούμερο της κάρτας είναι μυστικό και όσοι το 

χρησιμοποιούν είναι μέρος του συστήματος ασφαλείας. Αυτός ο οποίος αναλαμβάνει 

την διαδικασία της πληρωμής είναι συνήθως μία τράπεζα. Αν για κάποιο λόγο δεν 
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είναι δυνατή η συνεργασία με μια ελληνική τράπεζα τότε κάποιος θα πρέπει να 

δοκιμάσει μερικούς ειδικούς οργανισμούς πληρωμών ή κάτι τέτοιο. 

 

 

 

2.5.5 Ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών (EDI). 

Εάν τα προϊόντα που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι χειροπιαστά, δεν 

γίνεται να περαστούν στον καταναλωτή μέσω διαδικτύου. Για αυτό το λόγο 

ανταλλάσσονται παραστατικά με τους προμηθευτές, τους διανομείς και τους πελάτες 

όπως για παράδειγμα δελτία παραγγελίας, δελτία αποστολής και τιμολόγια. 

 

 

2.5.6 Εξυπηρέτηση πελατών μετά την πώληση. 

Επειδή ουσιαστικά η σχέση αυτού που έχει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με τον 

πελάτη αρχίζει μετά την πώληση με την χρήση της τεχνολογίας οφείλει να 

συγκεντρώσει πληροφορίες για το πόσο ικανοποιημένος έμεινε ο πελάτης από το 

προϊόν και από την χρήση που του κάνει. Εάν θέλει μπορεί επίσης να γράψει σ’ένα 

ηλεκτρονικό βιβλίο “ευχαριστημένων πελατών”. Ακόμη και αν ο πελάτης έχει μείνει 

δυσαρεστημένος είναι καλύτερο να το μάθει ο υπεύθυνος του ηλεκτρονικού 

καταστήματος πριν το μάθουν οι άλλοι. Επιπλέον μπορεί να δώσει και μερικές 

πληροφορίες σχετικά με λύσεις σε πιθανά προβλήματα που μπορεί να συναντήσει 

κατά τη χρήση του προϊόντος ο πελάτης ή να ενημερώσει σχετικά με την συντήρηση 

που πρέπει να γίνει στο προϊόν κ.α. 

 

2.6 Ηλεκτρονικές πληρωμές.   

Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου οι ηλεκτρονικές πληρωμές 

γίνονταν εκτός του διαδικτύου με καταβολή των ποσών σε κάποια τράπεζα. Ο 

αναχρονιστικός αυτός τρόπος χρηματικής εκκαθάρισης των διαδικτυακών 
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συναλλαγών δεν συμβάδιζε με την ταχύτητα και την αξιοπιστία που απαιτούν οι 

σύγχρονες διαδικτυακές συναλλαγές. Για το λόγω αυτό μια σειρά από συστήματα 

ηλεκτρονικών πληρωμών αναπτύχθηκε σταδιακά. Τα συστήματα αυτά  είτε 

αποτελούσαν μια μεταφορά παραδοσιακών πρακτικών του πραγματικού κόσμου στο 

διαδίκτυο όπως είναι  η περίπτωση online πληρωμών με πιστωτική κάρτα είτε οι 

δημιουργοί τους προχώρησαν σε καινοτομικές λύσεις που εκμεταλλεύονταν τα 

χαρακτηριστικά του διαδικτύου ή των δικτύων κινητής τηλεφωνίας προκειμένου να 

προτείνουν πρωτοποριακές λύσεις όπως οι συναλλαγές μεταξύ ομότιμων. 

 

2.6.1 Μέθοδοι ηλεκτρονικής πληρωμής.  

 

Με τον όρο ηλεκτρονικές πληρωμές νοούμε κάθε πληρωμή προς τις επιχειρήσεις, τις 

τράπεζες ή τις δημόσιες υπηρεσίες από πολίτες ή επιχειρήσεις οι οποίες εκτελούνται 

με την μεσολάβηση ενός τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού δικτύου με χρήση της 

σύγχρονης τεχνολογίας και οι μέθοδοι είναι οι παρακάτω : 

• Πιστωτικές κάρτες: Οι πιστωτικές κάρτες επιτρέπουν στους καταναλωτές την 

πραγματοποίηση συναλλαγών μέχρι ενός προκαθορισμένου ποσού. Το ποσό 

των συναλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί μέσο της κάρτας εκκαθαρίζεται 

στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα είτε πλήρως είτε μερικώς οπότε το 

υπόλοιπο θεωρείται ως πίστωση του εκδοτικού οργανισμού προς τον κάτοχο. 

    Οι πιστωτικές κάρτες έχουν τύχει ευρείας χρήσης στο διαδίκτυο επειδή 

διαθέτουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των εναλλακτικών μεθόδων 

πληρωμής. Κατ’ αρχήν είναι διεθνώς γνωστές και αποδεκτές από τους 

εμπόρους. Η χρήση τους στο διαδίκτυο δεν διαφέρει σημαντικά από τον τρόπο 

που χρησιμοποιούνταν μέχρι τώρα στις συναλλαγές στον φυσικό κόσμο. 

Επιπλέον, η σημαντική διάδοση των πιστωτικών καρτών και στις 

παραδοσιακές συναλλαγές έχει συντελέσει στην δημιουργία μιας ιδιαίτερα 

αποτελεσματικής υποδομής για την εκκαθάριση των πληρωμών η οποία 

μάλιστα επιτρέπει και την πραγματοποίηση χωρίς σημαντικές επενδύσεις από 

την πλευρά των εμπόρων αλλά και χωρίς αλλαγή στην συμπεριφορά των 

καταναλωτών.  
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    Στα πρώτα στάδια του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι καταναλωτές απλά 

έστελναν τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας και την ημερομηνία λήξης στους 

εμπόρους με την μορφή απλού μηνύματος χωρίς κρυπτογράφηση. Σύντομα 

όμως αυτός ο τρόπος χρήσης της πιστωτικής κάρτας στο διαδίκτυο 

εγκαταλείφθηκε καθώς το μήνυμα ήταν πού εύκολο να υποκλαπεί με 

αποτέλεσμα να παρατηρηθούν κρούσματα απάτης με πιστωτικές κάρτες. 

Προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα απάτης οι οργανισμοί πιστωτικών 

καρτών προχώρησαν στην δημιουργία προτύπων όπως SET (Secure 

Electronic Transaction) που ήταν πρωτοβουλία της VISA και της 

MASTERCARD. Τα πρότυπα αυτά ενίσχυσαν σημαντικά την ασφάλεια των 

συναλλαγών στο διαδίκτυο αναφοράς μέσω πιστωτικής κάρτας δεν έτυχαν 

όμως ευρείας αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό. 

 

• Μεταφορά ποσών επί πίστωση: Σε αυτή την μέθοδο ηλεκτρονικής πληρωμής 

ο καταναλωτής δίνει εντολή στην τράπεζα του να μεταφέρει χρηματικά ποσά 

ανάλογα της πληρωμής που θέλει να πραγματοποιήσει στον λογαριασμό του 

εμπόρου. Αυτή η μέθοδος πληρωμής υποστηρίζεται σημαντικά από τις 

τράπεζες στα πλαίσια των εφαρμογών ηλεκτρονικής τραπεζικής που 

προσφέρουν στους πελάτες τους. Ειδικά για συναλλαγές στο διαδίκτυο οι 

πελάτες μπορούν να επιλέξουν την μεταφορά ποσών επί πιστώσει ως την 

επιθυμητή μέθοδο πληρωμής και απλά να αποδεχθούν τον λογαριασμό που θα 

εμφανιστεί στην οθόνη τους. Εφόσον ο πελάτης αποδέχεται την συναλλαγή 

μεταφέρεται στον δικτυακό τόπο της τράπεζας όπου ολοκληρώνει την 

συναλλαγή του και κατόπιν επιστρέφει στο ηλεκτρονικό κατάστημα στο οποίο 

βρισκόταν. 

    Το συγκεκριμένο σύστημα πληρωμών προϋποθέτει την ύπαρξη συμφωνίας 

μεταξύ της τράπεζας και του εμπόρου. Επιπλέον ο πελάτης πρέπει να 

χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής που του προσφέρει η 

τράπεζα του. Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα εν 

λόγω συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών λειτουργούν προς το παρόν σε 

αυστηρά εθνικά πλαίσια με αποτέλεσμα να μην είναι βολικά για διεθνείς 

συναλλαγές. 
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• Πάγιες εντολές: πρόκειται για προεγκριμένα χρεωστικά ποσά από τον 

τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη που εκχωρούνται στον δικαιούχο. Οι 

πάγιες εντολές χρησιμοποιούνται συνήθως για επαναλαμβανόμενες πληρωμές 

όπως αυτές για λογαριασμούς ΔΕΚΟ ή και για εφάπαξ πληρωμές όταν δεν 

υπάρχει άμεση επαφή μεταξύ εμπόρου και αγοραστή. Στις πάγιες εντολές, ο 

δικαιούχος αποστέλλει στον οφειλέτη ένα ειδικό έντυπο το οποίο ο τελευταίος 

συμπληρώνει αναγνωρίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την οφειλή του 

δικαιούχου.  Στην συνέχεια ο τελευταίος προωθεί το ειδικό έντυπο στην 

συμβεβλημένη τράπεζα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. 

    Οι πάγιες εντολές χρησιμοποιούνται και για πληρωμές στο Διαδίκτυο.  

Στην περίπτωση αυτή όλη η ανωτέρω διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και 

μοιάζει αρκετά στις πληρωμές στο διαδίκτυο με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. 

Η βασική διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι ο οφειλέτης αποστέλλει το 

νούμερο του τραπεζικού λογαριασμού και όχι της πιστωτικής του κάρτας.  

 

• Χρεωστικές κάρτες: το εν λόγω σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών αποτελεί 

μια παραλλαγή των πάγιων εντολών όπου οι απαιτούμενες για τη συναλλαγή 

πληροφορίες περιέχονται σε ειδική κάρτα με μαγνητική ταινία ή 

μικροεπεξεργαστή. Για την πραγματοποίηση συναλλαγών απαιτείται η 

ύπαρξη ειδικού τερματικού το οποίο θα επαληθεύει σε ισχύ. Η διαδικασία 

πληρωμής είναι ακριβώς ίδια με αυτή των παγίων εντολών με τη διαφορά ότι 

οι απαιτούμενες πληροφορίες είναι αποθηκευμένες στην κάρτα με 

αποτέλεσμα η συναλλαγή να είναι ασφαλέστερη. Ο κάτοχος της κάρτας 

πρέπει να διαθέτει ειδικό μηχάνημα υποδοχής συνδεδεμένο με τον υπολογιστή 

του που σημαίνει βέβαια ότι απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός για τη χρήση 

της. Εντούτοις, το ειδικό αυτό μηχάνημα συχνά εκχωρείται στον πελάτη από 

την ίδια την τράπεζα. 

 Το βασικό μειονέκτημα των χρεωστικών καρτών είναι ότι από την σκοπιά 

του πελάτη δεν είναι σαφή τα πλεονεκτήματα τους έναντι των πιστωτικών 

καρτών. Ειδικά στις συναλλαγές στο διαδίκτυο, οι χρεωστικές κάρτες 

προσφέρουν μικρότερη προστασία έναντι των πιστωτικών σε περιπτώσεις που 

τα αντικείμενα που αγοράστηκαν δεν παραδίδονται ή είναι ελαττωματικά.  
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• Ηλεκτρονικές επιταγές: Οι ηλεκτρονικές επιταγές είναι η φυσιολογική 

συνέχεια των παραδοσιακών επιταγών. Μια επιταγή είναι μια γραπτή εντολή 

από τον εκδότη προς τον αποδέκτη που είναι συνήθως τράπεζα με την οποία ο 

εκδότης απαιτεί από τον αποδέκτη την καταβολή ενός συγκεκριμένου ποσού 

είτε στον εκδότη είτε σε τρίτο πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν. Οι 

ηλεκτρονικές επιταγές ακολουθούν κατά βάση τον ίδιο κανόνα με τη διαφορά 

ότι η επιταγή είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Επιπλέον, καθώς ο εκδότης πρέπει 

να υπογράψει την επιταγή προκειμένου να είναι έγκυρη στις ηλεκτρονικές 

επιταγές χρησιμοποιείται η ψηφιακή υπογραφή. 

 

 

2.6.2 Ηλεκτρονικές πληρωμές και ασφάλεια. 

Η ασφάλεια και η αβεβαιότητα των χρηστών αναφορικά με την εκτέλεση 

ηλεκτρονικών αγορών αποτελούν τους σημαντικότερους περιοριστικούς λόγους 

εξάπλωσης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα γενικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται 

παρακάτω αποτελούν τα συστατικά στοιχεία ασφαλείας που θα πρέπει να έχει ένα 

σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών και συναλλαγών : 

• Διαθεσιμότητα –Availability: Το σύστημα θα πρέπει να προσφέρει 

αποτελεσματική ασφάλεια και στιγμιαία χρονική απόκριση, ακόμη θα πρέπει 

να έχει ταχύτατη ανάκτηση δεδομένων στην περίπτωση διακοπής της 

λειτουργίας του. 

• Αυθεντικότητα και έγκριση συναλλαγής -Authenticity and authorization: Το 

σύστημα θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες μετρικές ώστε να ελέγχει τη 

γνησιότητα της ταυτότητας αυτού που συναλλάσσεται χρησιμοποιώντας μία 

υπηρεσία, και να εξασφαλίζει τη νομιμότητα της συναλλαγής.   

• Ακεραιότητα –Integrity: Το σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων των συναλλασσομένων. Αυτό σημαίνει ότι τα 

προσωπικά δεδομένα των συναλλασσομένων δεν θα είναι διαθέσιμα σε 

οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς την προσωπική έγκρισή 

τους. 
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• Μη αποποίηση ευθύνης –Non-Repudiation: Το σύστημα θα πρέπει να 

εφαρμόζει κατάλληλες μεθόδους συναλλαγής ώστε από τη στιγμή που θα 

διαπιστωθεί η γνησιότητα της ταυτότητας του προσώπου το οποίο 

συναλλάσσεται, να εξασφαλίζεται με αποδεικτικά μέσα και η γνησιότητα της 

συναλλαγής. Αυτό πιστοποιείται από το μήνυμα που ζητάει την άδεια του 

συναλλασσομένου για την αποδοχή και τη συνέχιση διεκπεραίωσης της 

συναλλαγής. 

• Εμπιστευτικότητα –Confidentiality: Το σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει την 

προστασία των δεδομένων της συναλλαγής από τρίτους. 

Η επίτευξη αυτών των χαρακτηριστικών ασφαλείας επιβάλει το συνδυασμό 

διαφόρων τεχνικών κρυπτογράφησης οι οποίες πρέπει να συνδυαστούν με τις 

σχετικές επιχειρησιακές διαδικασίες ενός οργανισμού. Τέλος είναι πολύ 

σημαντικό όλα αυτά τα χαρακτηριστικά να συνδυαστούν με την απαραίτητη 

αξιοπιστία, ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του τελικού καταναλωτή. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι η επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου ασφαλείας στις 

συναλλαγές δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογικό, αλλά εντάσσεται στην ευρύτερη 

στρατηγική ενός οργανισμού εξασφαλίζοντας την αποδοχή αυτού του τρόπου 

πληρωμών από τους τελικούς καταναλωτές σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος 

της συναλλαγής.      

 

 

2.7 Θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτή.  

Η προστασία του καταναλωτή και η προάσπιση των δικαιωμάτων του είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή των συναλλαγών. Στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύουν νομοθετήματα που αναφέρονται σε όλο το εύρος της 

εμπορικής συναλλαγής και προστατεύουν τον καταναλωτή σε κάθε πτυχή αυτής. Το 

θεσμικό  αυτό πλαίσιο ισχύει και για το ηλεκτρονικό εμπόριο και αποτελείται από τα 

ακόλουθα νομοθετήματα: 

• Ο Ν. 2251/94, για την "Προστασία Καταναλωτών", στο άρθρο 4, ρυθμίζει τις 

συμβάσεις από απόσταση. Εδώ εμπίπτει και το ηλεκτρονικό εμπόριο.   
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• Ο Ν. 2472/97 αναφέρεται στην προστασία ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ο Ν. 2174/99 στην προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στον τηλεπικοινωνιακό τομέα. 

• Το πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα 150/2001, Φ.Ε.Κ. Α' 125, για τις 

ηλεκτρονικές υπογραφές, κάνει εμφανή την προσπάθεια της πολιτείας να 

προσφέρει μια σωστή βάση νομοθετικών πλαισίων. 

• Το Προεδρικό Διάταγμα 131/2003, για το ηλεκτρονικό εμπόριο δίνει έμφαση 

στην εξώδικη επίλυση διαφορών, στη συνεργασία των κρατών - μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επίλυση των προβλημάτων των Καταναλωτών, 

στη θέσπιση κανόνων δεοντολογίας, με υποχρεωτική ισχύ, για τους αποδέκτες 

τους, στην ευθύνη των ενδιάμεσων, στη σύναψη των ηλεκτρονικών 

συμβάσεων, στις πληροφορίες, που πρέπει να παρέχονται στις εμπορικές 

επικοινωνίες (διαφημιστικά, χορηγίες, προσφορές κ.λπ.), στον τόπο 

εγκατάστασης των φορέων παροχής υπηρεσιών. 

• Οι Καταναλωτές, όταν αγοράζουμε από χώρες, εκτός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, πριν προβούμε σε οποιαδήποτε αγορά, πρέπει να αναζητήσουμε τις 

πληροφορίες, που διαθέτει ο έμπορος στο ηλεκτρονικό του κατάστημα και 

αφορούν το νομοθετικό κανονιστικό πλαίσιο, που θα διέπει τις αγορές μας. 

• Η Σύμβαση των Βρυξελλών προβλέπει ότι, σε περίπτωση διαφοράς, που θα 

προκύψει με αλλοδαπό έμπορο ή εταιρία, ο Καταναλωτής, για τις χώρες μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να απευθυνθεί στο δικαστήριο του τόπου 

κατοικίας του. Το δε Δίκαιο, που θα εφαρμοστεί από το δικαστήριο, 

καθορίζεται από τη Σύμβαση της Ρώμης και, στις περισσότερες περιπτώσεις, 

είναι το Δίκαιο της χώρας του Καταναλωτή, καθώς, επίσης και οι Οδηγίες, για 

την προστασία του Καταναλωτή. 

• Σύμφωνα με την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, εφαρμοστέο δίκαιο, 

όσον αφορά την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στο internet (εξαιρούνται 

οι συμβάσεις με Καταναλωτές), είναι η νομοθεσία του τόπου, όπου είναι 

εγκατεστημένος ο φορέας παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας. 

Με το παραπάνω νομικό πλαίσιο, θα μπορούν οι επιχειρήσεις και οι Καταναλωτές να 

αξιοποιούν, με καλύτερο τρόπο, τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού εμπορίου. 
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(http://www.emporiko-oplostasio.com/elektroniko-emporio/electroniko-emporio-

nomothesia.html ,16/11/2013) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: E-ΕΠΙΧΕΙΡΙΝ ΚΑΙ Ε-MARKETING 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο σκοπός μας είναι να γνωρίσουμε καλύτερα ένα ηλεκτρονικό 

κατάστημα. Θα δούμε δηλαδή τα διάφορα είδη ηλεκτρονικών καταστημάτων, αλλά 

και την πορεία τους από παλιά μέχρι τώρα. Επιπλέον, θα αναφέρουμε τα 

χαρακτηριστικά τους καθώς επίσης θα μιλήσουμε και για την διαμόρφωση και τα 

οφέλη των ηλεκτρονικών στρατηγικών. Επομένως όταν μιλάμε για ηλεκτρονικό 

κατάστημα αναφερόμαστε σε ένα Διαδικτυακό τόπο μέσω του οποίου 

πραγματοποιούνται πωλήσεις διαφόρων ειδών. Η Επανάσταση της πληροφορικής 

έχει επιφέρει μια σειρά αλλαγών που επηρεάζουν σημαντικά τις εμπορικές 

επιχειρήσεις. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τις επιχειρήσεις 

που θέλουν να ανταποκριθούν στο νέο περιβάλλον, στην διεθνοποίηση και τον 

μεγάλο πλέον ανταγωνισμό. Έτσι, αναπτύσσονται διεθνώς τα ηλεκτρονικά 

καταστήματα που προσφέρουν ημερησίως χιλιάδες προϊόντα που υπόσχονται 

χαμηλότερες τιμές. Tέλος, σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούμε και στην έννοια του 

e-μάρκετινγκ, τα είδη και τα πλεονεκτήματα του καθώς το e-μάρκετινγκ είναι αυτό 

που βοηθάει κυρίως στην σωστή οργάνωση και προώθηση του ηλεκτρονικού 

καταστήματος. 

 

3.1 E-επιχειρείν μοντέλα. 

 

Ένα επιχειρηματικό μοντέλο είναι η λογική ενός επιχειρηματικού συστήματος που 

επιδιώκει να δημιουργεί αξία, που κρύβεται πίσω από συγκεκριμένες σημαντικές 

διαδικασίες. (Petrovic, Kittl & Teksten, 2001) 

Το e-επιχειρείν χρησιμοποιείται ευρέως το τελευταίο διάστημα και αποτελεί ένα 

υπερσύνολο του e-εμπορίου το οποίο δεν περιλαμβάνει μόνο προμήθειες, πωλήσεις, 

συναλλαγές αλλά και εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησης. Αφορά δηλαδή στη 

συνεχή βελτιστοποίηση της διαδικασίας δημιουργίας αξίας και του ρόλου της 

επιχείρησης με την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών και τη χρήση του Internet ως 

κύριο μέσω επικοινωνίας και συναλλαγών. 
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Μοντέλο ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-επιχειρείν) ονομάζεται η επιχειρηματική 

μέθοδος με την οποία διατηρείται η εταιρεία και κατά κύριο λόγο βγάζει κέρδη. Το 

ηλεκτρονικό επιχειρηματικό μοντέλο αποτελεί το πιο σύγχρονο μοντέλο του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν. Τα κύρια μοντέλα e-επιχειρείν είναι τα εξής: 

• Μοντέλο καταστήματος (Storefront Model). 

Το μοντέλο του καταστήματος είναι αυτό που πολλοί άνθρωποι σκέφτονται 

όταν ακούν την λέξη e-business. Το Storefront Model συνδυάζει την 

επεξεργασία των συναλλαγών, την ασφάλεια, τις online πληρωμές και την 

αποθήκευση πληροφοριών για να επιτραπεί στους εμπόρους να πωλούν τα 

προϊόντα τους στο Διαδίκτυο. Αυτή είναι μια βασική μορφή του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, όπου ο αγοραστής και ο πωλητής αλληλεπιδρούν άμεσα. Για τη 

διεξαγωγή του μοντέλου καταστήματος του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι 

έμποροι θα πρέπει να οργανώσουν ένα online κατάλογο των προϊόντων για να 

λαμβάνουν παραγγελίες μέσω της ιστοσελίδας τους, να δέχονται πληρωμές σε 

ένα ασφαλές περιβάλλον, να στέλνουν τα εμπορεύματα τους και να 

διαχειρίζονται τα δεδομένα των πελατών. Θα πρέπει επίσης να εμπορεύονται 

τα sites τους σε πιθανούς πελάτες. Μερικές από τις πιο επιτυχημένες 

ηλεκτρονικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το μοντέλο καταστήματος, οι 

οποίες είναι κατηγορίας B2C. Δύο σημαντικές τεχνολογίες που σχετίζονται με 

αυτό το μοντέλο είναι: 

1. Shopping Cart Technology (Καλάθι Αγορών). Είναι η μεγαλύτερη 

προϋπόθεση για να υπάρξει ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτή η τεχνολογία 

επεξεργασίας επιτρέπει στους πελάτες να συσσωρεύουν τα στοιχεία 

που επιθυμούν να αγοράσουν καθώς συνεχίζουν την έρευνα τους στο 

ηλεκτρονικό κατάστημα. Το καλάθι αγορών στηρίζει ένας κατάλογος 

προϊόντων ο οποίος φιλοξενείται στον server του εμπόρου με τη 

μορφή μιας βάσης δεδομένων. 

2. Online Shopping Malls (Online Εμπορικά Κέντρα). Τα online 

εμπορικά κέντρα παρουσιάζονται στους καταναλωτές με ένα εύρος 

επιλογών σε προϊόντα και υπηρεσίες. Συχνά θεωρούνται πιο βολικά, 

από το να ψάχνουν και να ψωνίζουν, τα μοντέλα καταστήματος για 

πολλούς λόγους. Οι καταναλωτές μπορούν να αναζητήσουν μια 

ποικιλία προϊόντων και αντί να κάνουν πολλές ξεχωριστές αγορές 
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χρησιμοποιούν καλάθι αγορών στα online εμπορικά κέντρα όπου 

μπορεί κάποιος να αγοράσει πολλά και διαφορετικά καταστήματα σε 

μια μόνο συναλλαγή. Συχνά αυτά τα sites λειτουργούν ως πύλες για 

ψώνια.  

(http://commercebook.blogspot.gr/2010/07/storefront-model.html, 

28/3/2014) 

• Μοντέλο Δημοπρασιών (Auction Model).  

Συνήθως, οι ιστοσελίδες δημοπρασιών λειτουργούν ως ένα φόρουμ μέσω του 

οποίου οι χρήστες του Διαδικτύου μπορούν να συνδεθούν και να αναλάβουν 

τον ρόλο είτε του προσφέροντα ή του πωλητή. Ο πωλητής είναι σε θέση να 

δημοσιεύει ένα στοιχείο που θέλει να πουλήσει, την ελάχιστη τιμή που 

απαιτείται για να πουληθεί το στοιχείο αυτό και μια προθεσμία για το 

κλείσιμο της δημοπρασίας. Ορισμένες ιστοσελίδες επιτρέπουν να 

προσθέτονται και τα χαρακτηριστικά των στοιχείων αυτών, όπως μια 

φωτογραφία ή μια περιγραφή της κατάστασης του στοιχείου. Και ο 

ενδιαφερόμενος μπορεί να δει στην ιστοσελίδα την διαθεσιμότητα του 

στοιχείου, καθώς επίσης μπορεί να δει την τρέχουσα προσφορά ή και να κάνει 

μια προσφορά ο ίδιος. Επίσης, ορισμένες ιστοσελίδες μπορεί να επιτρέπουν 

να ορίσει ο ενδιαφερόμενος μια μέγιστη τιμά και το σύστημα να συνεχίζει να 

κάνει προσφορές για λογαριασμό του. Αν και οι ιστοσελίδες δημοπρασιών 

απαιτούν συνήθως μια προμήθεια επί των πωλήσεων, αυτά τα sites είναι μόνο 

ένα φόρουμ για online αγορές και πωλήσεις. Αφού η δημοπρασία έχει 

ολοκληρωθεί, τόσο ο πωλητής όσο και ο αγοραστής έχουν ενημερωθεί, και ο 

τρόπος πληρωμής και το κόστος της παράδοσης θα συζητηθεί μεταξύ αυτών 

των δύο. (http://commercebook.blogspot.gr/2010/07/auction-model.html, 

28/3/2014) 

• Μοντέλο Πύλης (Portal Model).  

Το μοντέλο πύλης βοηθάει τους ενδιαφερόμενους να βρουν τις πληροφορίες 

για οποιοδήποτε θέμα τους ενδιαφέρει. Συνήθως η λέξη πύλη συνδυάζεται με 

τις μηχανές αναζήτησης (search engines). Υπάρχουν δύο κατηγορίες στο 

μοντέλο πύλης και είναι οι εξής: 

1. Οι κάθετες πύλες (Vertical Portals) οι οποίες παρέχουν πιο αναλυτικές 

πληροφορίες πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα.  
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2. Οι οριζόντιες πύλες (Horizontal Portals) οι οποίες είναι οι μηχανές 

αναζήτησης και παρέχουν πληροφορίες για ένα πολύ μεγάλο εύρος 

θεμάτων. 

Πολλές πύλες στο Διαδίκτυο ενσωματώνουν και το μοντέλο δημοπρασιών 

και το μοντέλο καταστήματος που αναλύσαμε πιο πάνω και έτσι παρέχουν 

ένα πιο ολοκληρωμένο περιβάλλον ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ένα πολύ 

βασικό χαρακτηριστικό της πύλης είναι ότι μπορεί να προσαρμοστεί στις 

επιθυμίες του κάθε επισκέπτη. Έτσι ο χρήστης διαμορφώνει μόνος του την 

εμφάνιση και το περιεχόμενο όποιας ιστοσελίδας του το επιτρέπει, 

προσθέτοντας ή αφαιρώντας στοιχεία ανάλογα με τα προσωπικά του 

ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του. Όλη αυτή η διαμόρφωση που κάνει 

ο επισκέπτης στην ιστοσελίδα αποθηκεύεται και την επόμενη φορά που θα 

την επισκεφτεί θα είναι ακριβώς έτσι όπως την θέλει. 

• Μοντέλο Δυναμικής Τιμολόγησης (Dynamic Pricing Model).  

Το μοντέλο δυναμικής τιμολόγησης δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να 

βρουν τα επιθυμητά προϊόντα με βάση τη χαμηλότερη τιμή. Στο μοντέλο αυτό 

περιέχονται τρεις κατηγορίες οι οποίες είναι οι εξής: 

1. Μοντέλο καθορισμού τιμής από το χρήστη (Name-your-price Model). 

Το μοντέλο αυτό επιτρέπει στον επισκέπτη να καθορίσει εκείνος την 

τιμή ενός προϊόντος. Εάν η τιμή αυτή δεν συμφέρει την εταιρεία τότε 

πρέπει να γίνει μια νέα προσφορά. Στο σύστημα αυτό υπάρχουν 

αντιπρόσωποι οι οποίοι μπορούν και ελέγχουν διάφορους 

διαδικτυακούς τόπους ή βάσεις δεδομένων για να δουν αν η τιμή που 

προτείνει ο πελάτης συμφέρει την εταιρεία. Συνήθως αυτό 

εφαρμόζεται για αεροπορικά εισιτήρια, δωμάτια ξενοδοχείων, 

ενοικιάσεις αυτοκινήτων κ.α. 

2. Μοντέλο σύγκρισης τιμών (Comparison Pricing Model). Το μοντέλο 

αυτό δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να αναζητούν το προϊόν που 

θέλουν βρίσκοντας το στην χαμηλότερη τιμή. 

3. Μοντέλο ζήτησης τιμών (Demand-Sensitive Pricing Model). Εδώ 

υπάρχει μια αρχή η οποία λέει ότι όσο περισσότεροι είναι οι πελάτες 

ενός συγκεκριμένου προϊόντος, τόσο χαμηλότερη είναι η τιμή αγοράς 

ανά άτομο. Η αγορά ενός προϊόντος από καταναλωτές που είναι 
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οργανωμένοι σε ομάδες είναι πιο συμφέρουσα και η τιμή που μπορεί 

να επιτευχθεί είναι συνήθως χαμηλότερη από ότι εάν η αγορά γινόταν 

από μεμονωμένους πελάτες. 

 

 

3.2 Η Εξέλιξη των Ηλεκτρονικών Καταστημάτων. 

 

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα εξελίχθηκαν πολύ γρήγορα και χρόνο με το χρόνο 

κατάφεραν να αναπτύξουν το περιεχόμενο τους, αλλά και να αλλάξουν μορφή και 

στόχο. Από το πρώτο ηλεκτρονικό κατάστημα που δημιουργήθηκε μέχρι και σήμερα 

μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες, ή ακόμα καλύτερα, τέσσερις 

γενιές ηλεκτρονικών καταστημάτων. 

Αρχικά υπήρξαν τα ηλεκτρονικά καταστήματα που είχαν μια απλή παρουσία στο 

διαδίκτυο. Σκοπός αυτής της γενιάς ήταν η επιχείρηση αλλά να έχει μια παρουσία 

στον παγκόσμιο ιστό, έτσι εμφανίστηκαν όταν το διαδίκτυο άρχισε να εξαπλώνεται 

και να γίνεται γνωστό στον κόσμο. Οι επιχειρήσεις με αυτή τους την κίνηση 

μπορούσαν να διαφημιστούν και να προσελκύσουν νέους πελάτες προβάλλοντας τα 

προϊόντα τους. Έτσι σιγά σιγά η απλή ιστοσελίδα της επιχείρησης προσπαθούσε να 

γίνει πιο ελκυστική, πιο οργανωμένη και πιο φιλική. 

Μετά περάσαμε στην δεύτερη γενιά ηλεκτρονικού καταστήματος όπου τώρα στην 

ιστοσελίδα των επιχειρήσεων θα προστεθεί και η δυνατότητα παραγγελίας ενός 

προϊόντος που ο καταναλωτής είδε και θέλησε να αποκτήσει. Φυσικά αυτή η γενιά 

θεωρείται η πιο κρίσιμη καθώς οι επιχειρήσεις κάνουν ένα μεγάλο βήμα μπροστά με 

σκοπό να προσεγγίσουν πελάτες και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους όσο το δυνατόν 

περισσότερο. Επιπλέον, η επιχείρηση με αυτή την κίνηση καταφέρνει να περάσει 

μπροστά από τις επιχειρήσεις που δεν έχουν αναπτύξει σχέση με το διαδίκτυο και 

ισχυροποιεί την θέση της στην αγορά. Είναι πολύ σημαντικό ένα ηλεκτρονικό 

κατάστημα να προσφέρει τη δυνατότητα να αγοράσεις αυτό που επιθυμείς 

προσθέτοντας το απλά με ένα κλικ σε ένα ηλεκτρονικό καλάθι αγορών. Εφόσον μια 

παραγγελία καταχωρηθεί στο σύστημα από τον πελάτη η επιχείρηση θα ενημερωθεί 
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μέσω e-mail και έπειτα η παραγγελία θα διεκπεραιωθεί από το προσωπικό της 

επιχείρησης. 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 θα εμφανιστεί και η Τρίτη γενιά ηλεκτρονικού 

καταστήματος όπου εδώ τα ηλεκτρονικά καταστήματα συνδέονται με τα ήδη 

εγκατεστημένα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων προσθέτοντας έτσι 

περισσότερη ευελιξία και ταχύτητα. Αν μια παραγγελία καταχωρείται αμέσως στο 

πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης τότε θα μπορέσει και το προϊόν να 

παραδοθεί στον καταναλωτή πιο γρήγορα. Επομένως η τρίτη γενιά έχει βελτιώσει τον 

τρόπο παραγγελίας και παραγγελιοληψίας σε σχέση με την δεύτερη γενιά. Τα 

χαρακτηριστικά αυτής της γενιάς είναι εισαγωγή διαφημίσεων, μέθοδος ηλεκτρονικής 

πληρωμής, ηλεκτρονική παραγγελία, προσφορές, εκπτώσεις και άμεση παράδοση. 

Η τέταρτη και τελευταία γενιά εμφανίστηκε λίγα χρόνια αργότερα όπου εδώ σκοπός 

του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι να παρέχεται μεγάλο ποσοστό ασφαλείας στις 

ηλεκτρονικές πλέον συναλλαγές. Αυτή η κίνηση είναι η πλέον πιο αναγκαία γιατί ο 

καταναλωτής έπρεπε να εμπιστευτεί πια αυτό το καινούργιο είδος καταστήματος που 

εμφανίστηκε και αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα. Επίσης τα ηλεκτρονικά καταστήματα 

προσπάθησαν να εστιάσουν και στην διαχείριση των αποθεμάτων και της αποθήκης 

τους. 

 

 

3.3 Χαρακτηριστικά Ενός Ηλεκτρονικού Καταστήματος.  

 

Φυσικά το να δημιουργήσεις ένα ηλεκτρονικό κατάστημα φαίνεται αρκετά εύκολο. 

Παρ’ όλα αυτά κρύβει πολλούς κινδύνους και για αυτό μια επιχείρηση που θέλει να 

μπει στον κόσμο του διαδικτύου πρέπει να προσέξει κάποια πράγματα. 

Αρχικά, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει γνώσεις πάνω στο internet marketing. 

Πρέπει δηλαδή να γνωρίζει πώς να προωθήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα με την 

βοήθεια των μηχανών αναζήτησης. 

57 
 



Έπειτα, πρέπει να καταλήξει στα προϊόντα που θέλει να πουλήσει στο ηλεκτρονικό 

του κατάστημα. Σε αυτό το στάδιο πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός γιατί δεν 

μπορούν όλα τα προϊόντα να πουληθούν στο διαδίκτυο. Υπάρχουν προϊόντα που είναι 

λογικό να χρειάζεται ο καταναλωτής να τα δει από κοντά για να αποφασίσει αν θα τα 

αγοράσει. 

Επιπλέον, σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πρέπει να υπάρχει πολύ καλή 

εξυπηρέτηση. Πρέπει να έχει την δυνατότητα ο καταναλωτής να επικοινωνεί ανά 

πάσα στιγμή με κάποιον υπεύθυνο χωρίς χρέωση, να υπάρχει άμεση ανταπόκριση στα 

emails και να προσφέρεται εγγύηση επιστροφής χρημάτων. 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να υπάρχει ή μάλλον να μην υπάρχει σε 

ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι η εγγραφή. Πολλοί πελάτες νοιώθουν 

εγκλωβισμένοι όταν πρέπει να κάνουν εγγραφή δίνοντας τα προσωπικά τους στοιχεία 

για να καταφέρουν να εισέλθουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αλλά ακόμα και να 

μην χρειάζονται τα προσωπικά στοιχεία είναι εμπόδιο για τον πελάτη να πρέπει να 

βρει username και password και μετά να πρέπει να περιμένει το email επιβεβαίωσης 

εγγραφής. 

Φυσικά η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος πρέπει να έχει σωστό, απλό, 

λιτό και κατανοητό σχεδιασμό για να μην δυσκολεύεται ο επισκέπτης. 

Ένα ακόμα πράγμα που πρέπει να προσέξει αυτός που θέλει να δημιουργήσει ένα 

ηλεκτρονικό κατάστημα είναι το θέμα του κόστους των προϊόντων αλλά και της 

παραγγελίας. Ο πελάτης πρέπει να μπορεί να καταλάβει αμέσως πόσα πρέπει να 

πληρώσει και να μην υπάρχουν κρυμμένα κόστη που θα τον επιβαρύνουν τελευταία 

στιγμή. 

Τα προϊόντα όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες ενότητες θα πρέπει να έχουν μια 

πολύ καλή και εκτενής περιγραφή που καλό θα ήταν να την συνοδεύουν και 

φωτογραφίες έτσι ώστε να σχηματίζεται στον πελάτη μια πλήρη εικόνα. 

Και τέλος θα πρέπει να γίνονται συχνές δοκιμές της ιστοσελίδας για να είναι βέβαιο 

ότι όλα λειτουργούν καλά, πρέπει να μην χάνει η επιχείρηση τον στόχο της 

προσθέτοντας συνέχεια νέα προϊόντα διαφορετικού είδους και να υπάρχουν συχνές 

ανανεώσεις για να δίνεται κίνητρο στους πελάτες να την επισκέπτονται συχνά. 
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3.4 Στάδια Ανάπτυξης Ενός Ηλεκτρονικού Καταστήματος. 

 

Αφού γνωρίσουμε τα κομμάτια που πρέπει να προσέξει κάποιος που θέλει να 

δημιουργήσει το δικό του ηλεκτρονικό κατάστημα τώρα μπορούμε να ορίσουμε πέντε 

στάδια που πρέπει να περάσει το ηλεκτρονικό κατάστημα για να αναπτυχθεί πλήρως. 

• Το πρώτο στάδιο είναι η ανάπτυξη ιστοσελίδας και η προώθηση προϊόντος. Ο 

Επιχειρηματίας σε αυτό το στάδιο θα δημιουργήσει και θα αναπτύξει έναν 

δικτυακό τόπο, θα διαφημίσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του και θα 

φροντίσει να διακινήσει τις πληροφορίες του ηλεκτρονικού του καταστήματος 

στο διαδίκτυο. 

• Στο δεύτερο στάδιο πρέπει να κατασκευαστεί το λογισμικό και να γίνει 

διαχείριση της βάσης δεδομένων. Έτσι θα αναπτυχθεί η δυνατότητα της 

ηλεκτρονικής παραγγελίας προϊόντων. 

• Το τρίτο στάδιο έχει να κάνει με την πληρωμή και επεξεργασία των 

συναλλαγών. Πρέπει εδώ να τακτοποιηθούν όλα τα θέματα που έχουν να 

κάνουν με τις συναλλαγές και την ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων. 

• Στο τέταρτο στάδιο πρέπει να γίνει διανομή αποθεμάτων με EDI  τεχνολογίες. 

Δηλαδή πρέπει να γίνεται καταχώρηση της παραγγελίας και των 

καταστάσεων, να γίνεται αποστολή των προϊόντων και αποθήκευση. 

• Στο πέμπτο και τελευταίο στάδιο ολοκληρώνονται οι διαδικασίες υποστήριξης 

πελατών από ειδικά εκπαιδευμένους αντιπροσώπους που θα εκπληρώνουν τις 

ανάγκες των επισκεπτών του ηλεκτρονικού καταστήματος. 

 

3.5 Στρατηγικός Σχεδιασμός Ηλεκτρονικού Καταστήματος. 

 

Ο Στρατηγικός σχεδιασμός (strategic planning) αποτελεί το πρώτο επίπεδο 

προγραμματισμού και γίνεται από τη διοίκηση της επιχείρησης. Καθορίζει τη γενική 
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κατεύθυνση της δραστηριότητας της επιχείρησης και προσδιορίζει τη γενική πολιτική 

και τους στόχους της. 

Τα στάδια που πρέπει να ακολουθήσει ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη 

διείσδυση/επέκταση της επιχείρησης στην εικονική αγορά είναι τα εξής: 

• Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την λειτουργία του διαδικτύου, τα μέσα και 

τα εργαλεία του, τις δυνατότητες του, την επιχειρηματική δραστηριότητα σε 

αυτό, τις δυνατές εμπορικές χρήσεις του. 

• Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα των 

ανταγωνιστών της επιχείρησης, τη στρατηγική που ακολουθούν και τα 

αποτελέσματα αυτής. 

• Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα των 

συνεργατών της επιχείρησης, τη στρατηγική που ακολουθούν και τα 

αποτελέσματα αυτής. 

• Συλλογή πληροφοριών για την έκταση και τις συνθήκες του τμήματος της 

εικονικής αγοράς όπου ανήκει ο κλάδος την εταιρείας (διάκριση της αγοράς 

κατά κλάδο). 

• Καθορισμός της εμπορικής χρήσης του διαδικτύου που μπορεί να επιλέξει η 

εταιρεία ανάλογα με τον αντικειμενικό σκοπό της (σε ποιο βαθμό η 

συγκεκριμένη εμπορική χρήση συμβάλλει στην επίτευξη του σκοπού της). 

• Καθορισμός της εμπορικής χρήσης του διαδικτύου που μπορεί να επιλέξει η 

εταιρεία ανάλογα με τη φύση των προϊόντων και των υπηρεσιών της 

(δυνατότητα ψηφιοποίησης και διακίνησης). 

• Προσδιορισμός της εμπορικής χρήσης που μπορεί να επιλέξει η εταιρεία 

ανάλογα με τις δυνατότητες της (κεφάλαιο, γνώσεις και ικανότητες 

προσωπικού, κτλ). 

• Προσδιορισμός της εμπορικής χρήσης που μπορεί να επιλέξει η εταιρεία 

ανάλογα με την υπάρχουσα κατάσταση και την προοπτική του τμήματος της 

εικονικής αγοράς στο οποίο έχει υπόψη να δραστηριοποιηθεί. 

• Επιλογή της εμπορικής χρήσης του διαδικτύου και της έκτασης εφαρμογής 

της σύμφωνα με τα προηγούμενα. (Θωμόπουλος Ν., 2000, σελ.47) 
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Ο στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να δίνει σαφείς απαντήσεις σε συγκεκριμένα 

ερωτήματα. Τα κυριότερα από αυτά είναι τα ακόλουθα: 

• Ποια η φιλοσοφία της επιχείρησης και ποιοι οι βασικοί στόχοι της; 

• Ποια η τρέχουσα θέση της επιχείρησης στην πραγματική αγορά; 

• Ποια τα προβλήματα και οι προοπτικές της στην πραγματική αγορά; 

• Ποια προβλήματα επιδιώκεται να λυθούν με την είσοδο της επιχείρησης στην 

εικονική αγορά; 

• Ποιες προοπτικές ανοίγονται με την επέκταση της στο διαδίκτυο; 

• Τελικά, για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθεί η εικονική αγορά; 

• Οι ανταγωνιστές της επιχείρησης δραστηριοποιούνται μέσω του Διαδικτύου; 

Αν ναι, ακριβώς ποια στρατηγική και πολιτική ακολουθούν; Ποια τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους; Μεταφέρονται αυτά στην 

πραγματική αγορά; 

• Αν οι ανταγωνιστές της έχουν παρουσία στην εικονική αγορά, τι αναμένει να 

αντισταθμίσει η επιχείρηση με την επέκταση της στη νέα αγορά; 

• Αν οι ανταγωνιστές της δεν έχουν εισέλθει στην εικονική αγορά, ποια 

συγκριτικά πλεονεκτήματα αναμένει η εταιρεία από την είσοδο της στο 

Διαδίκτυο; 

• Οι συνεργάτες της επιχείρησης δραστηριοποιούνται στην εικονική αγορά; Αν 

ναι, ακριβώς ποια στρατηγική και πολιτική ακολουθούν; Ποια τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους; Συμβάλλουν αυτά στο επίπεδο 

της συνεργασίας και πως; 

• Αν οι συνεργάτες της εταιρείας έχουν επεκταθεί στο Διαδίκτυο, η εταιρεία 

αναμένει βελτίωση της συνεργασίας με την είσοδο της στην εικονική αγορά; 

Αν ναι, σε ποιους τομείς και σε ποιο βαθμό; Αν όχι, γιατί; 

• Αν οι συνεργάτες της εταιρείας δεν έχουν συνέλθει στη νέα αγορά, τι 

αναμένει και τι πρόκειται να επιδιώξει η εταιρεία απ’ αυτούς σε σχέση με τις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές; 

• Υπάρχει αγορά για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας στο 

Διαδίκτυο; Αν ναι, ποιο το μέγεθος και οι προοπτικές της; Αν όχι, η έλλειψη 

αγοράς οφείλεται σε έλλειψη αγοραστικού κοινού ή σε έλλειψη 

δραστηριοποίησης από τις εταιρείες του κλάδου; 
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• Αν δεν υπάρχει αγορά, η εταιρεία επιθυμεί να δημιουργήσει; Αν ναι, τι 

αναμένει απ’ αυτήν την προσπάθεια; Ποια τα κριτήρια επιτυχίας και 

αποτυχίας της προσπάθειας αυτής; Ποιο το ύψος των κεφαλαίων που θα 

επενδύσει; 

• Ακριβώς ποιες επιχειρησιακές ανάγκες της επιδιώκει να ικανοποιήσει η 

εταιρεία μέσω του Διαδικτύου; Να διαφημιστεί; Να βελτιώσει το επίπεδο 

επικοινωνιών της; Να πραγματοποιήσει πωλήσεις; Να βελτιώσει το επίπεδο 

λειτουργίας της; 

• Αν η εταιρεία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο ως μέσο διαφήμισης 

της (εικονικός χώρος πληροφοριών), ποιες τεχνικές θα χρησιμοποιηθούν; Σε 

ποια έκταση και προς ποια αγορά-στόχο; 

• Αν η εταιρεία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο για τη βελτίωση της 

επικοινωνίας με τους πελάτες της (εικονικός χώρος επικοινωνιών), ποια 

επικοινωνιακή πολιτική θα ακολουθηθεί; Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη γι’ 

αυτή και ποια μέσα θα χρησιμοποιηθούν; 

• Αν η εταιρεία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο ως μέσο διανομής 

των προϊόντων και υπηρεσιών της (εικονικός χώρος διανομής), αυτά μπορούν 

να ψηφιοποιηθούν; Όσα δεν μπορούν να ψηφιοποιηθούν με ποιο τρόπο θα 

διανέμονται; 

• Αν η εταιρεία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο για τη διενέργεια 

συναλλαγών (εικονικός χώρος συναλλαγών), τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 

της (παραγγελίες, πωλήσεις) διακινούνται μέσω του Διαδικτύου; Αν ναι, σε 

ποια έκταση; Αν όχι, υπάρχει δυνατότητα να διακινηθούν; 

Τα παραπάνω ερωτήματα είναι μόνο μερικά από τον κατάλογο των ερωτημάτων που 

πρέπει να καταρτίσει η διοίκηση της εταιρείας πριν την έναρξη του στρατηγικού 

σχεδιασμού, τον οποίο πρέπει να συμπληρώνει με τη συλλογή των πληροφοριών των 

τριών πρώτων σταδίων. Με βάση τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα 

ολοκληρωθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός. 

Ένα σημείο όπου η διοίκηση πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο της 

διαδικασίας του στρατηγικού σχεδιασμού, προκειμένου αυτός να είναι ορθός, είναι ο 

αμφίδρομος έλεγχος που πρέπει να διενεργηθεί μεταξύ εικονικής αγοράς και 

επιχείρησης. Από αυτόν θα προκύψουν οι απαιτήσεις της νέας αγοράς και οι 
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αντίστοιχες ελλείψεις της εταιρείας, έτσι ώστε να αποφασιστούν η συνέχιση ή η 

διακοπή του εγχειρήματος καθώς και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. 

(Θωμόπουλος Ν., 2000, σελ.48) 

 

 

3.6 Μάρκετινγκ και e-Μάρκετινγκ . 

 

"Σκοπός του Μάρκετινγκ είναι να κατανοηθεί ο πελάτης τόσο καλά, ώστε το προϊόν ή 

η υπηρεσία να του ταιριάζει και να πουλιέται μόνη της." (Peter Drucker, 1973). 

(http://gpapadopoulis.wordpress.com/2013/01/ , 05/04/2014)   

Μάρκετινγκ είναι η ικανοποίηση των τωρινών και μελλοντικών αναγκών των 

πελατών με απώτερο σκοπό την αύξηση των κερδών μιας επιχείρησης. Πιο 

συγκεκριμένα είναι η διαδικασία του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των αρχών, των 

κανόνων και της προώθησης ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών για τη δημιουργία 

συναλλαγματικών ευκαιριών που ικανοποιούν τους αντικειμενικούς σκοπούς μιας 

επιχείρησης. Ο τελευταίος ορισμός ανταποκρίνεται στην απλή και ευρέως κατανοητή 

ταξινόμηση των ελεγχόμενων στοιχείων του επιχειρηματικού πλάνου που ακολουθεί 

και είναι γνωστό ως τα 4 Ps, δηλαδή Product(Προϊόν), Place(Τόπος), Promotion 

(Προώθηση), Price (Τιμή).  

                 

                4 Ps 

 

     Μελέτη… 

 

   Αποφάσεις… 

     Product  

     (Προϊόν) 

Για τα αγαθά, τις ανάγκες και τις 

υπηρεσίες. 

Για τα χαρακτηριστικά, τις οδηγίες, τις 

εγγυήσεις, τη συσκευασία και το 

εμπορικό σήμα. 

     Place 

     (Τόπος) 

Για τη διάθεση του προϊόντος 

στον πελάτη. 

Για τα συστήματα κατανομής, την 

αποθήκη, τους μεσάζοντες και τα 

μεταφορικά μέσα. 

     Promotion 

     (Προώθηση) 

Της επικοινωνίας με τον πελάτη. Για τις ατομικές και μαζικές πωλήσεις, 

τις προσφορές και τη διαφήμιση. 
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     Price 

     (Τιμή) 

Για τον καθορισμό τιμής που 

εξυπηρετεί επαρκώς τον πελάτη 

και μεγιστοποιεί τα κέρδη της 

επιχείρησης. 

Για τα επίπεδα τιμολόγησης, τις αρχικές 

τιμές και τις εκπτώσεις. 

 

Σχήμα 3: Τα 4 Ps του Marketing 

Πηγή: Πομπόρτσης Α., 2002, σελ. 134 

 

Το e-Μάρκετινγκ είναι στην ουσία το μάρκετινγκ στο χώρο του Internet. Με τη 

ανάπτυξη του Διαδικτύου (όχι μόνο του World Wide Web , αλλά και του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οποιοδήποτε άλλου μέσου ηλεκτρονικής μεταφοράς 

δεδομένων), έχουμε γρηγορότερη και πιο άμεση πρόσβαση με τους πελάτες. Δε 

βασιζόμαστε πλέον σε έγγραφα και άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες που έχουν ως 

αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις και τα ενδεχόμενα λάθη. Από τη στιγμή που 

μπορούμε να επικοινωνούμε σε παγκόσμιο επίπεδο με την ίδια ευκολία με την οποία 

επικοινωνούμε και σε τοπικό, οι προσπάθειες μας δεν περιορίζονται μόνο στους 

τοπικούς πελάτες που σε ένα ευρύτερο κοινό. Ένα επίσης σχετικό θέμα είναι οι 

αλλαγές που συμβαίνουν στους πελάτες. Με ακόμα περισσότερες επιλογές και 

διαθεσιμότητα προϊόντων σε συνδυασμό με το μορφωτικό επίπεδο και τις 

διαφορετικές συνήθειες και αγοραστικά τους ενδιαφέροντα, οι πελάτες γίνονται 

λιγότερο πιστοί σε μία συγκεκριμένη επιχείρηση. Εκδηλώνουν την επιθυμία να 

αλλάζουν συνεχώς προτιμήσεις στα προϊόντα και υπηρεσίες. Εάν και αυτό μπορεί να 

ειδωθεί ως μια απειλή για τα έσοδα μιας εταιρίας, στην ουσία είναι ένας τρόπος για 

την απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς σε σχέση με τους ανταγωνιστές, διότι με 

το e-Μάρκετινγκ, δίνεται η ευκαιρία εκμετάλλευσης των στρατηγικών 

πλεονεκτημάτων  γρήγορα και αποτελεσματικά με τις δυνατότητες που μας δίνει η 

συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία του Διαδικτύου. (Πομπόρτσης Α., 2002, σελ.133) 
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3.7 Είδη Μάρκετινγκ.  

 

 

  Διαφήμιση 

Στη σημερινή εποχή ένα μεγάλο μέρος της διαφήμισης των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο του διαδικτύου επιτυγχάνεται μέσω του ραδιοφώνου, 

της τηλεόρασης, των εφημερίδων και των περιοδικών. Παρόλο που όλα αυτά τα 

‘παραδοσιακά’ μέσα παρέχουν ένα αρκετά αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης, η 

απευθείας διαφήμιση μέσω του διαδικτύου αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και 

αρχίζει να αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για την προώθηση των ηλεκτρονικών 

επιχειρήσεων. Ο ποιο διαδεδομένος τρόπος διαφήμισης μέσω του διαδικτύου είναι με 

τη χρήση διαφημιστικών ταμπελών (advertising banners) οι οποίες οδηγούν στη 

συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση μιας επιχείρησης. Η κατασκευή της 

διαφημιστικής ταμπέλας γίνεται συνήθως από την εταιρία που θα μας διαθέσει και 

τον ανάλογο διαφημιστικό χώρο στο δικτυακό τόπο της. Η διαφημιστική ταμπέλα 

μπορεί να περιέχει κείμενο, γραφικά, ήχο, animation και αποτελεί το σύνδεσμο για τη 

μετάβαση στη σελίδα της διαφημιζόμενης επιχείρησης. Στο σημείο αυτό όμως θα 

πρέπει να προσέξουμε η προσθήκη της διαφημιστικής ταμπέλας να γίνει σε κάποιο 

δικτυακό τόπο που δέχεται καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών έτσι ώστε να 

υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για μια επιτυχημένη διαφημιστική εκστρατεία. 

Μία καλή επιλογή είναι η προσθήκη του διαφημιστικού banner της επιχείρησης σε 

κάποια γνωστή πύλη όπου ο αριθμός των καθημερινών επισκεπτών είναι τεράστιος. 

 

 Μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

Για να ενημερώσουμε τους πιθανούς πελάτες γύρω από τα προϊόντα μιας επιχείρησης 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει πρώτα να είναι γνωστή η e- mail 

διεύθυνσή τους. Αυτό μπορεί να γίνει είτε από λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

από τρίτους. Μία εναλλακτική προσέγγιση είναι να επιτραπεί στους πελάτες, η 

προαιρετική καταχώρησης τους σε λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά τη 
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διάρκεια εισαγωγής για παράδειγμα των στοιχείων τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα. 

Συνήθως οι πελάτες προτιμούν αυτή τη μέθοδο διότι νιώθουν να έχουν μεγαλύτερο 

έλεγχο των ενεργειών τους. Υπάρχουν τέλος υπηρεσίες στο διαδίκτυο που 

αναλαμβάνουν τη δημιουργία και διαχείριση λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Παρόλα αυτά πρέπει να προσέξουμε το γεγονός ότι πολλοί πελάτες ενοχλούνται από 

την απρόσκοπτη λήψη μηνυμάτων, κάτι που πρέπει να έχει αντίκτυπο στη φήμη μιας 

επιχείρησης. 

 Μηχανές αναζήτηση (Search Engines) 

Ένας άλλος έμμεσος τρόπος διαφήμισης μέσω του διαδικτύου είναι με την 

καταχώρηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης μιας επιχείρησης σε διάφορες μηχανές 

αναζήτησης( search engines). Η εγγραφή γίνεται με τη χρήση λέξεων-κλειδιών και 

μιας σύντομης περιγραφής της επιχείρησης. Υπάρχουν επίσης εταιρίες και εμπορικά 

προγράμματα που αναλαμβάνουν με την καταβολή κάποιου μικρού συνήθως 

χρηματικού ποσού, την καταχώρηση του δικτυακού τόπου σε μία σειρά από μηχανές 

αναζήτησης. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν μηχανές αναζήτησης που ψάχνουν 

συνεχώς στο διαδίκτυο και κάνουν αυτόματη καταγραφή των νέων δικτυακών τόπων. 

Έτσι δεν είναι απαραίτητη η καταχώρηση των πληροφοριών της επιχείρησης από 

εμάς. Η δική μας παρέμβαση πάντως, μειώνει την πιθανότητα μη εύρεσης της 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης της επιχείρησης από τις μηχανές αναζήτησης. Η αυτόματη 

καταγραφή από τη μηχανή αναζήτησης γίνεται με τη βοήθεια λογισμικού που 

ονομάζεται ‘αράχνη’ (spider). Η ‘αράχνη’ επισκέπτεται συνεχώς δικτυακούς τόπους 

και διαβάζει τις ΜΕΤΑ ετικέτες (ΜΕΤΑ tags) που περιέχονται στις σελίδες τους. Οι 

ΜΕΤΑ ετικέτες μπορούν να περιέχουν λέξεις-κλειδιά για τη συγκεκριμένη 

επιχείρηση, μία σύντομη περιγραφή της, τον κατασκευαστή του δικτυακού τόπου κ.α. 

Με βάση αυτές τις πληροφορίες η αράχνη κατατάσσει το δικτυακό τόπο σε κάποια 

κατηγορία. 

 Διαχείριση σχέσεων των πελατών (Customer Relationship Management, 

CRM) 

Η διαχείριση σχέσεων των πελατών αναφέρεται στις ενέργειες εκείνες που κάνει μια 

επιχείρηση για να γνωρίζει τα ενδιαφέροντα και τις προηγούμενες αγορές ενός 

συγκεκριμένου πελάτη, έτσι ώστε να γίνονται οι κατάλληλες προτάσεις και 

προσφορές για τα διάφορα προϊόντα. Ο αντικειμενικός σκοπός είναι η διαχείριση των 
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σχέσεων της επιχείρησης με τους πελάτες, με την εύρεση των αναγκών και των 

απαιτήσεών τους. Η καταγραφή των αγοραστικών τάσεων του πελάτη επιτρέπει μία 

προσωποποίηση του μάρκετινγκ, με αποτέλεσμα μία πιο επιτυχημένη στρατηγική 

πωλήσεων. Στην αγορά κυκλοφορούν διάφορα CRM συστήματα που μπορούν να 

αυτοματοποιήσουν την όλη διαδικασία. 

 Προώθηση προϊόντων (Product Promotion) 

Ένας ακόμη τρόπος για την αύξηση των πωλήσεων ενός ηλεκτρονικού καταστήματος 

είναι με την προώθηση προϊόντων. Για παράδειγμα: 

o Δείγμα προϊόντων: Περιορισμένης χρονικής διάρκειας πρόσβαση σε προϊόντα 

ή παρουσιάσεις (demo) του τι προσφέρει το ηλεκτρονικό κατάστημα. 

o Διαγωνισμοί: Διοργάνωση διαγωνισμών με ερωτήσεις ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

o Εκπτώσεις ή δωρεάν προσφορές: Προσθήκη σλόγκαν όπως για παράδειγμα ‘ 

10% έκπτωση’ ή ‘ αγοράστε ένα προϊόν και αποκτήστε ακόμα ένα δωρεάν’. 

o Ανταμοιβές: Η αγορά ενός προϊόντος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα για τον 

πελάτη ειδικές προσφορές και ευκολίες π.χ. απόκτηση επιπλέον μιλίων σε ένα 

πιθανό αεροπορικό ταξίδι. (Πομπόρτσης Α., 2002, σελ. 135) 

 

 

 

3.8 Προώθηση της Εταιρίας.  

Οι εταιρίες πρέπει να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες εκτός δικτύου για να προωθήσουν το 

site τους. Να καταχωρήσουν τη διεύθυνση της εταιρίας τους σε περιοδικά που 

δημοσιεύουν καταλόγους με τα sites που είναι καινούρια και ενδιαφέροντα. Αν η 

εταιρία πουλά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, πρέπει να δημοσιεύει το site της 

παντού. Αν στοχεύει σε κάποια συγκεκριμένη πελατεία, πρέπει να χρησιμοποιήσει το 

μέσο που είναι πιθανότερο να φτάσει σε αυτούς. 

• Προώθηση του site 

67 
 



Η ηλεκτρονική διεύθυνση μιας εταιρίας πρέπει να περιλαμβάνει σε όλα τα 

έντυπα της, στις τηλεοπτικές διαφημίσεις και στις αφίσες, όπως γίνεται και με το 

τηλέφωνό της. Ακόμα και εταιρίες που ειδικεύονται στις υπηρεσίες του δικτύου, 

προωθούν τα site τους μέσω έντυπου υλικού. Το site πρέπει να χρησιμοποιείται 

και στις διαφημιστικές καμπάνιες μιας εταιρίας. Οι διαφημίσεις αυτές να 

προτρέπουν το καταναλωτικό κοινό να ψάξει στο site (αντί να τηλεφωνήσει) για 

περισσότερες πληροφορίες, συμβουλές, ειδικές εκπτώσεις. Οι πελάτες πρέπει να 

διευκολύνονται από την εταιρία προκειμένου να επισκεφτούν το site της. 

 

• Η μορφή του site 

Για να κάνει αποτελεσματικό το site της μια εταιρία, μπορεί να ακολουθήσει 

τους παρακάτω κανόνες. 

α. Να κάνει το site της ευανάγνωστο και όσο το δυνατόν σύντομο. 

Μερικά προϊόντα, όπως τα αυτοκίνητα, απαιτούν περισσότερες 

πληροφορίες ή υπόβαθρο από άλλα. Αυτές οι πληροφορίες, όσο πολλές 

και αν είναι, μπορούν να συμπεριληφθούν, αρκεί να χωριστούν σε μικρά 

κομμάτια. Μεγάλα τμήματα, συνεχούς κειμένου μπορεί να γίνουν 

δυσνόητα αλλά και βαρετά. 

β. Να μη διστάζει να πουλήσει. Το Internet είναι το μέσο για την 

επίτευξη κάποιου σκοπού. Ο σκοπός είναι οι πωλήσεις. Αυτός ο κανόνας 

διαχωρίζει τους παρουσιαστές του Internet από τους υπεύθυνους 

marketing του Internet και συνδέεται στενά με τον τρίτο κανόνα. 

γ. Το μήνυμα να είναι καθαρό, έξυπνο και λεπτομερές. 

δ. Το μέγεθος του μηνύματος μπορεί να αυξάνεται ανάλογα με τις 

υποσχέσεις που δίνει. Το κλειδί είναι η παρακίνηση. 

 

 

• Προσαρμογή του μηνύματος στο μέσο 

Δεν χρειάζεται να μιλάει κάποιος τη γλώσσα του κυβερνοχώρου για να πουλήσει 

στο δίκτυο. Χρειάζεται όμως, να χρησιμοποιεί τη γλώσσα αποτελεσματικά. 

Όπως όλα τα μέσα, έτσι και το internet έχει τη δική του γλώσσα. 
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• Αποφυγή της καθομιλουμένης καθημερινής γλώσσας  

Στην ιστοσελίδα μιας εταιρίας μπορούμε να βρεθούμε άτομα από όλον τον 

κόσμο λόγω της παγκοσμιότητας του δικτύου. Αυτό πρέπει να το έχει υπόψη της 

η εταιρία στο σχεδιασμό της σελίδας της και να μη γράψει το μήνυμα της σε 

γλώσσα που είναι δύσκολη στη μετάφραση. Σε περίπτωση που η εικόνα της 

εταιρίας απαιτεί λεξιλόγιο σε αργκό γλώσσα, πρέπει να δημιουργήσει μια 

πολύγλωσση σελίδα που να επιτρέπει στους επισκέπτες να επιλέξουν τη γλώσσα 

που γνωρίζουν. Για το λόγο αυτό, τη σελίδα πρέπει να σχεδιάσουν άτομα που 

έχουν τη συγκεκριμένη γλώσσα μητρική. 

 

• Επιλογή του σωστού λόγου 

Η ωραιοποιημένη γλώσσα στο διαδίκτυο μπορεί να αποδειχθεί λανθασμένη για 

δύο λόγους: 

α. Η νοοτροπία πολλών περιηγητών είναι: “Ας μπούμε κατευθείαν στο θέμα” 

β. Το internet μοιάζει περισσότερο με την έντυπη διαφήμιση παρά με την 

οπτική. 

Το σοφιστικέ κείμενο είναι σχεδόν πάντα πιο μακρύ από το απλό. Όταν κάποια 

μέρα το internet θα επεκταθεί σε πολλές εξειδικευμένες αγορές, θα είναι πιο 

εύκολη η επιλογή ανάμεσα στα χρωματιστά και ωραιοποιημένα κείμενα. Μέχρι 

τότε, οι γενικές κατηγορίες δίνουν έναν χρυσό κανόνα για τους υπεύθυνους 

marketing του Internet. Πρέπει να χρησιμοποιείται λόγος για αυτοκίνητα, 

εξωτικά φαγητά, μόδα, σπίτια, τρόπο ζωής για άτομα άνω των τριάντα πέντε, 

ποτά και ταξίδια. Αντίθετα, ο λόγος να είναι απλός για τα κομπιούτερ, τα 

ηλεκτρονικά, τη διασκέδαση, τα χρηματοοικονομικά, τον τρόπο ζωής για άτομα 

κάτω των τριάντα πέντε, τα προϊόντα γραφείου, τα απλά φαγητά και τα σπορ. 

 

• Εντυπωσιακή γραφή των καταλόγων  
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Οι έντυποι κατάλογοι και οι κατάλογοι του Internet δεν είναι ίδιοι. Πρώτα από 

όλα, οι φωτογραφίες στο Internet δεν έχουν την ακρίβεια και τη ζωηρότητα των 

εντύπων. Δεύτερον, οι έντυποι κατάλογοι μπορούν να έχουν πολλές 

φωτογραφίες σε κάθε σελίδα, ενώ στο δίκτυο απαιτεί περισσότερων 

φωτογραφιών. Για το λόγο αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο μήνυμα. 

Να είναι ζωντανό και εντυπωσιακό. 

 

• Το μήνυμα πρέπει να είναι επίκαιρο  

Το δίκτυο δίνει τη δυνατότητα σε μια εταιρία να αλλάξει το μήνυμα της όσο 

συχνά και όσο γρήγορα θέλει. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευθεί. Για να αλλάξω 

το μήνυμα μου; Μπορεί να ρωτήσει. Δεν χρειάζεται να το κάνω αυτό με τα 

έντυπα και ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Πρώτον, επειδή υπάρχει ο κίνδυνος της 

απώλειας πιθανών πελατών αν επισκεφθούν κάποιες φορές το site μιας εταιρίας 

και δουν το ίδιο κουραστικό ή ακόμα και ανεπίκαιρο μήνυμα, όπως π.χ. η 

αντίδραση των επισκεπτών του site κάποιου γνωστού πωλητή ενδυμάτων που 

διαφημίζει ανοιξιάτικα ρούχα το Σεπτέμβριο. Δεύτερον, επειδή αν κάποιοι 

ξέρουν ότι το site μιας εταιρίας έχει συχνά κάτι νέο να προσφέρει είναι 

πιθανότερο να επανέλθουν στη σελίδα της και κάποια στιγμή μπορεί να 

αγοράσουν. (Κυριαζόπουλος Π. Γ., 2001, σελ.357) 

 

 

3.9 Σχεδιασμός της Ιστοσελίδας. 

 

Η ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να τραβάει 

την προσοχή των περιηγητών. Επομένως ο σχεδιαστής καλό θα ήταν να ακολουθήσει  

τους παρακάτω κανόνες: 

1. Το κείμενο πρέπει να είναι εντυπωσιακό και να περιέχει και γραφικά για να 

τραβάει την προσοχή. 
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2. Όμως μιας και οι εικόνες και τα γραφικά αργούν να φορτώσουν θα πρέπει να 

υπάρχει ένα εκκεντρικό στοιχείο στο ξεκίνημα της σελίδας έτσι ώστε οι 

πελάτες να κάτσουν να δουν και το υπόλοιπο μήνυμα. 

3. Να προσφέρει συνέχεια κάποιο νέο προϊόν ή νέα χρήση του ίδιου προϊόντος, 

διότι, η περιέργεια μπορεί να τραβήξει κάποιους περιηγητές αλλά κάτι νέο 

τους κάνει να επιστρέψουν. Σκοπός είναι οι περιηγητές να γίνουν πελάτες και 

οι ήδη πελάτες να μπουν στη σκέψη για την αγορά νέων προσφερόμενων 

προϊόντων. 

 

  

3.10 Διευκόλυνση του Υποψήφιου Πελάτη. 

 

Οι λεπτομέρειες μερικές φορές βοηθούν τις πωλήσεις. Μια εταιρία η οποία 

ενδιαφέρεται να κάνει πωλήσεις στο διαδίκτυο θα πρέπει  να έχει χρόνο και χρήμα 

για να πραγματοποιήσει τα ακόλουθα: 

• Να ενημερώνει τον πελάτη για τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης. 

• Να συνδέει την ιστοσελίδα με βάσεις δεδομένων για τα αποθέματα έτσι ώστε 

ο επισκέπτης-πελάτης να ξέρει ποιο προϊόν είναι διαθέσιμο προς πώληση. 

• Να παρέχει στον πελάτη εναλλακτικούς τρόπους αποστολής. 

• Να δίνει πληροφορίες για το προϊόν, για παράδειγμα τις συνολικές πωλήσεις.  

• Να παρέχει στους πελάτες που κάνουν τις αγορές τους μέσο του δικτύου 

κάποια ειδική έκπτωση. 

• Να κάνει πολύ εύκολη την διαδικασία της παραγγελίας και τέλος να 

διασφαλίσει για την ίδια έναν άνετο και σίγουρο τρόπο πληρωμής. 

 

   

 

 

71 
 



3.11 Πλεονεκτήματα e-Μάρκετινγκ. 

    Η αυξανόμενη εξοικείωσή των καταναλωτών με το διαδίκτυο αλλά και η 

συνειδητοποίηση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών οδηγεί όλο και 

μεγαλύτερο ποσοστό καταναλωτών στα ηλεκτρονικά καταστήματα για την 

πραγματοποίηση των αγορών τους. Σε μια εποχή λοιπόν που κινείται σε ψηφιακούς 

ρυθμούς θα πρέπει και οι επιχειρηματίες να αντιληφθούν ότι στη διάθεσή τους έχουν 

πλέον και ένα νέο κανάλι διανομής των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Μπορεί η 

αλλαγή να φαντάζει δύσκολη στην αρχή αλλά επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε 

σχέση με τα συμβατικά μέσα διανομής: 

1. Η αποστολή μεγάλου όγκου πληροφορίας με φιλικό τρόπο προς τους χρήστες 

και εξαιρετικά οικονομικό (συγκριτικά με άλλες μεθόδους αποστολής) 

2. Το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ αποτελεί την άμεση επικοινωνία της επιχείρησης 

με τους πελάτες. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σωστή δόμηση των προϊόντων και 

των υπηρεσιών που διαθέτει η επιχείρηση. 

3. Εύκολη και με χαμηλό κόστος διασπορά πληροφοριών και προϊόντων 

απευθείας σε εν δυνάμει καταναλωτές  μέσω του Διαδικτύου, e-mail και 

κινητών τηλεφώνων. 

4. Δυνατότητα για τους προορισμούς να επικοινωνούν με τους υποψήφιους 

επισκέπτες τόσο ατομικά όσο και σε ομαδική βάση.  

5. Ενοποίηση προωθητικών ενεργειών με online αγορές. 

6. Δημιουργία “brand” για τον προορισμό – κάτι που έγινε δυνατόν μόνον τα 

τελευταία χρόνια  με την ταχεία ανάπτυξη συνδέσεων υψηλών ταχυτήτων που 

επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν «εικονικά ταξίδια» στον προορισμό 

όπως και να είναι σε θέση να αποκτούν πληροφορίες με διαδραστικό και 

άμεσο τρόπο. 

7. Δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας μόνο το διαδίκτυο 

να εισέλθουν στην παγκόσμια αγορά του Internet και να κατακτήσουν μια 

σημαντική θέση. 

8. Τέλος το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

παρέχουν 24 ώρες το 24ωρο εξυπηρέτηση στους πελάτες τους καθώς και να 

αναβαθμίσουν το σέρβις στον πελάτη. 
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Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα συμβάλλουν στην μείωση του ρίσκου για 

επιχειρήσεις που βρίσκονται στο ξεκίνημά τους. Αλλά και οι περισσότερες 

υφιστάμενες επιχειρήσεις μπορούν δυνητικά να αναπροσαρμόσουν την 

στρατηγική τους όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο πωλούν ή προωθούν τα 

προϊόντα τους. Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αναβαθμιστεί πλέον από μια 

καινοτόμο διαδικασία σε ένα κανάλι διανομής, τουλάχιστον ισότιμο με τα 

συμβατικά. Οφείλουν λοιπόν οι επιχειρηματίες να το αντιμετωπίσουν με την 

ανάλογη προσοχή και να διοχετεύσουν προς αυτήν την κατεύθυνση ένα 

σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 

 

Σε πέντε χρόνια όλες οι επιχειρήσεις θα είναι e-επιχειρήσεις ή δε θα υπάρχουν (Andy 

Grove, 1999). 

Αν και αυτό βλέπουμε ότι δεν πραγματοποιήθηκε αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα 

στρατηγικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Έτσι 

σε αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε θεωρητικά το επίπεδο 

επέκτασης του ηλεκτρονικού εμπορίου αυτή τη στιγμή καθώς επίσης θα 

παρουσιάσουμε και το προφίλ του καταναλωτή. 

 

4.1 Πώς Είναι οι Νέοι Καταναλωτές της Οικονομίας του Διαδικτύου 

και σε τι Διαφέρουν από τους Παλιούς. 

 

Οι νέοι καταναλωτές έχουν στη διάθεση τους περισσότερες επιλογές μέσω του 

Διαδικτύου απ’ ότι οι καταναλωτές οποιασδήποτε άλλης προηγούμενης εποχής. Σαν 

αποτέλεσμα αυτού είναι να γνωρίζουν περισσότερα, ενεργούν πιο αποφασιστικά και 

αδιαφορούν για τα γεωγραφικά όρια σε σχέση με πριν. 

Η αποδοχή του Διαδικτύου από τους καινοτόμους καταναλωτές δημιούργησε μια 

εξαιρετικά γρήγορη μεταστροφή συμπεριφοράς η οποία ενισχύθηκε από αρκετές 

σημαντικές εξελίξεις: 

• Το λιανικό εμπόριο σταδιακά αποπροσωποποιήθηκε από τις μικρές 

επιχειρήσεις της οικογενειακής μορφής σε απρόσωπες εταιρείες. Οι 

καταναλωτές απόκτησαν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη με τη χρήση της 

τεχνολογίας που χρησιμοποιούν για να αγοράζουν τα αγαθά που χρειάζονται. 

• Η σύγχρονη κοινωνία απαιτεί ολοένα και περισσότερο χρόνο να διαθέτει ένα 

άτομο για τις εργασιακές του υποχρεώσεις έτσι οι εργαζόμενοι-καταναλωτές 
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έχουν γίνει περισσότερο πρόθυμοι να γίνονται οι καθημερινές τους 

δραστηριότητες από κάποιον άλλον για λογαριασμό τους. 

• Οι πιστωτικές κάρτες έχουν γίνει ευρέως αποδεκτές ως έναν αποδοτικό τρόπο 

πληρωμής αγαθών και υπηρεσιών. 

• Υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός εξοικείωσης και ειδίκευσης στη χρήση 

προσωπικών υπολογιστών σε μια συναλλαγή, οικιακές και εκπαιδευτικές 

εγκαταστάσεις. 

• Η τηλεόραση και οι άλλες μορφές μαζικής επικοινωνίας είναι πολύ 

περισσότερο αποδεκτές από τις αρχικές πηγές πληροφοριών. 

Αποτέλεσμα, οι νεωτεριστές και οι πρώτοι χρήστες έχουν ήδη ενσωματώσει το 

Διαδίκτυο καθώς και τις νέες δομές αγοράς στη ζωή τους. Προς το παρόν, το μισό 

από την παλαιότερη πλειοψηφία των εργαζομένων έχει ήδη ενστερνιστεί την ανάγκη 

στη διαδικασία μετακίνησης προς το Διαδίκτυο, αφήνοντας την καθυστερημένη 

πλειοψηφία και τους συντηρητικούς να συνεχίζουν προς τη μετάβαση τους στα νέα 

μέσα λειτουργίας του οργανισμού στον οποίο εργάζονται αλλά και του τρόπου 

λειτουργίας στη ζωή τους. Καθώς περισσότεροι άνθρωποι προχωρούν ενεργά στη 

σύνδεση μέσω υπολογιστών, το προφίλ των χρηστών στο Διαδίκτυο ευθυγραμμίζεται 

με τα τμήματα αγορών του γενικού πληθυσμού. 

Το ερώτημα που τίθεται είναι, για ποιους λόγους το Διαδίκτυο ενδυνάμωσε 

περισσότερο τους νέους καταναλωτές; Μερικές από τις απαιτήσεις είναι: 

• Δεν θέλουν να χάνουν τον χρόνο τους. 

• Περιμένουν άμεση αποστολή σε όσα παραγγέλνουν. 

• Θέλουν περιεχόμενο με σημασία, όχι αποτυχημένες εμπορικές προσπάθειες. 

• Δεν θέλουν να τους εκμεταλλεύονται. 

• Είναι έτοιμοι να μετακινηθούν αλλού εάν κάτι τους απογοητεύσει. 

Συνοπτικά, οι νέοι καταναλωτές είναι η τελευταία ενσάρκωση της ενδυνάμωσης, του 

αρέσει να είναι υπό έλεγχο. Η ψυχή του νέου καταναλωτή είναι ένας λαβύρινθος 

συναισθημάτων, προτιμήσεων, συμπεριφορών, αγωνιών και αφοσίωσης. Ο νέος 

καταναλωτής είναι μπερδεμένος αλλά φοβισμένος, δείχνει εμπιστοσύνη και 

ταυτόχρονα δυσπιστία, είναι τρομαγμένος και όμως περιπετειώδης, πολυάσχολος 

αλλά περίεργος, ανώνυμος αλλά μοναδικά μοναχικός (Katona 1951-1975, 
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Lowenstein and Elster 1992). Και ενώ πολλές δυνάμεις συνυπάρχουν στην ψυχή του 

καταναλωτή, ένα χαρακτηριστικό είναι απόλυτο: Ο νέος καταναλωτής είναι δυνατός. 

Στο μυαλό των νέων καταναλωτών, το Διαδίκτυο εξελίσσεται από δυνητική πηγή 

πληροφοριών σε κύρια πηγή, στη θέση όπου ενστικτωδώς αρχίζουν τα καθήκοντα 

τους. Το Διαδίκτυο λειτουργεί ως κέντρο βαρύτητας, μια οργανωτική αρχή για τον 

τρόπο που αρχίζουμε πολλές δραστηριότητες της καθημερινής μας ζωής. 

(Κυριαζόπουλος Π. Γ., 2002, σελ. 9). 

 

4.2 Παρουσίαση ερωτηματολογίου. 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. 

 

 

1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΑΣ :  

           ΑΝΔΡΑΣ                 ΓΥΝΑΙΚΑ 

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΣΑΣ : 

            (18-29)                    (30-39)                (40-49)               (50 ΚΑΙ ΠΑΝΩ) 

3. ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ : 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Ι.Ε.Κ.  

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ  

ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ  

ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ  
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4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : 

ΑΓΑΜΟΣ  

ΕΓΓΑΜΟΣ  

ΔΙΑΖΕΥΜΕΝΟΣ  

ΧΗΡΟΣ  

5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΑΣ : 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ  

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ  

ΑΝΕΡΓΟΣ  

ΦΟΙΤΗΤΗΣ  

ΟΙΚΙΑΚΑ  

6. ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΔΥΚΤΙΟ; : 

…………… 

7. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ; : 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  

1-3 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  

4-6 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  

1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ  

2-5 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ  

8. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΟΥΣ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ; : 

 (ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ) 

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ  

E-MAIL  

ONLINE ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  

ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

DOWNLOAD ΜΟΥΣΙΚΗ/ΤΑΙΝΙΕΣ  

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  

ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ  
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9. ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 

ΕΧΕΤΕ ΜΕΙΝΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ/Η; : 

             ΝΑΙ                     ΟΧΙ 

10. ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΠΟΣΟ 

ΣΥΧΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ; : 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ  

ΜΗΝΙΑΙΑ  

ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ  

11. ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΟΓΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ; : 

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  

ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΙΝΩ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΥ ΚΑΡΤΑ  

ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ  

ΑΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ  

12. ΤΙ ΘΑ ΑΓΟΡΑΖΑΤΕ Η’ ΤΙ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΑΠΟ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ; : (ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ 

ΕΝΑ) 

ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙ  

ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΟ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ, κ.τ.λ.π.  

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ  

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ  

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΗΣ  

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ  

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  

ΑΛΛΟ  

13. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ; : 

ΟΧΙ ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ  

ΣΥΧΝΑ   

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ  
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ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ  

14. ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΧΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ; : 

 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

ΕΓΓΥΗΣΗ     

ΑΠΛΗ ΓΛΩΣΣΑ     

ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ     

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ     

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

    

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ     

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ     

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ     

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ     

15. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ; : 

             ΝΑΙ                     ΟΧΙ 

16. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΗ ΦΗΜΗ; : 

             ΝΑΙ                     ΟΧΙ  

17. ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΙΝΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΣ; : 

             ΝΑΙ                      ΟΧΙ 

18. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑΤΕ ΝΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ; : 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ  

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ  

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ  

PAYPAL  

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ  

19. ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΠΟΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ, ΣΚΟΠΕΥΕΤΕ ΝΑ ΤΟ 

ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ; : 
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             ΝΑΙ                      ΟΧΙ 

20. ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΗΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, 

ΣΚΟΠΕΥΕΤΕ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΤΟ 

ΜΕΛΛΟΝ; : 

 

           ΝΑΙ                        ΟΧΙ 
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4.3 Ανάλυση Ερωτηματολογίου. 

 

Το δείγμα που χρησιμοποιήσαμε για την έρευνα μας είναι τυχαίο. Προσπαθήσαμε να 

έχουμε περίπου ίσο αριθμό γυναικών και ανδρών για να μπορούμε να έχουμε σωστή 

άποψη και για τις δύο πλευρές παρόλο που δεν το χωρίζουμε ανάλογα με το φύλλο. 

Σκοπός μας είναι να βγάλουμε συμπέρασμα για την άποψη των καταναλωτών όσο 

αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το δείγμα κυμαίνεται σε όλες τις ηλικίες αλλά μας 

ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε άτομα που χρησιμοποιούν internet και έχουν ηλικία 

πάνω από 50. Επιπρόσθετα η οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο και το 

επάγγελμα ποικίλουν αλλά δεν πιστεύουμε ότι μπορούν να επηρεάσουν το 

αποτέλεσμα της έρευνας. 

 

Στην ερώτηση ένα «Συμπληρώστε το φύλλο σας.» ερωτήθηκαν 27 άνδρες δηλαδή το 

54% και 23 γυναίκες δηλαδή το 46% του δείγματος και το διάγραμμα είναι το 

παρακάτω. 

 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΑΣ.

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
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Στην ερώτηση δύο « Προσδιορίστε την ηλικία σας.» έχουμε 40% για τι ηλικίες (18-

29), 24% για ηλικίες (30-39), 30% για ηλικίες (40-49) και τέλος 6% για ηλικίες (50 

και πάνω). Έτσι παρουσιάζεται το εξής διάγραμμα. 

 

 

 

Στην ερώτηση τρία «Δηλώστε το μορφωτικό σας επίπεδο.» έχουμε 36% για τους 

απόφοιτους λυκείου, 22% για τους απόφοιτους Ι.Ε.Κ., 38% για τους απόφοιτους 

Α.Ε.Ι./ Τ.Ε.Ι. και 4 % για κατόχους μεταπτυχιακού.  

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΣΑΣ.

(18-29)

(30-39)

(40-49)

(50-ΚΑΙ ΠΑΝΩ)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΣΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 
ΣΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Ι.Ε.Κ.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
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Στην ερώτηση τέσσερα «Προσδιορίστε την οικογενειακή σας κατάσταση.» έχουμε 

54% για την απάντηση άγαμος, 42% στην απάντηση έγγαμος και 4% στην απάντηση 

διαζευγμένος. 

 

Στην ερώτηση πέντε «Προσδιορίστε το επάγγελμα σας.» έχουμε 14% για τους 

δημόσιους υπαλλήλους, 14% για τους ιδιωτικού υπαλλήλους, 28% για τους 

ελεύθερους επαγγελματίες, 10% για τους ανέργους και 24% για τους φοιτητές. 

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

ΑΓΑΜΟΣ

ΕΓΓΑΜΟΣ

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ

ΧΗΡΟΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
ΣΑΣ.

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

ΑΝΕΡΓΟΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ
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Στην ερώτηση 6 «Πόσα χρόνια χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο;» διαπιστώσαμε ότι ένα 

μεγάλος μέρος των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 5-10 χρόνια. 

Στην ερώτηση εφτά «Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο;» έχουμε 52% για 

αυτούς που το χρησιμοποιούν καθημερινά πράγμα που δείχνει ότι αρκετοί είναι αυτοί 

που το θεωρούν απαραίτητο στην καθημερινότητα τους. Επίσης έχουμε 16% και 22% 

για αυτούς που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 1-3 φορές την εβδομάδα και 4-6 φορές 

την εβδομάδα αντίστοιχα και αυτό μας δείχνει ότι ένα επίσης πολύ μεγάλο ποσοστό 

χρησιμοποιεί το διαδίκτυο εβδομαδιαία αλλά δεν είναι εξαρτημένοι από αυτό.  

 

 

 

Στην ερώτηση οχτώ που συνδυάζεται με την προηγούμενη ερώτηση θα δούμε 

μερικούς από τους λόγους που χρησιμοποιεί το δείγμα μας το διαδίκτυο. Το 

μεγαλύτερο μέρος του δείγματος χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για ενημέρωση και 

επικοινωνία ενώ αντίθετα το χρησιμοποιεί λιγότερο για πληρωμή λογαριασμών και 

κρατήσεις εισιτηρίων. Επιπλέον παρατηρούμε ότι οι αγορές προϊόντων βρίσκονται 

στο 56% των ερωτηθέντων.  

ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ 
ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

1-3 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ
4-6 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ
1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ

2-5 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ
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 Στην ερώτηση εννιά «Αν έχετε πραγματοποιήσει αγορές μέσω διαδικτύου, έχετε 

μείνει ευχαριστημένος/η;». Παρατηρούμε ότι από το 56% που χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο για τις αγορές τους το 75% έχει μείνει ευχαριστημένο από την ηλεκτρονική 

αγορά του. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν οι ηλεκτρονικές αγορές να 

χαρακτηριστούν αξιόπιστες. 

 

ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

EMAIL

ONLINE ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

DOWNLOAD 
ΜΟΥΣΙΚΗ/ΤΑΙΝΙΕΣ
ΠΛΗΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ

ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ 
ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΕΧΕΤΕ 

ΜΕΙΝΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ/Η;

ΝΑΙ

ΌΧΙ
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Στην ερώτηση δέκα «Αν πραγματοποιείτε αγορές μέσω διαδικτύου πόσο συχνά 

συμβαίνει αυτό;» έχουμε 8% για την καθημερινή χρήση, 11% για εβδομαδιαία χρήση, 

28% για την μηνιαία χρήση και 53% για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής αγοράς 

μερικές μόνο φορές το χρόνο. Αυτό μας δείχνει ότι γενικά οι ηλεκτρονικές αγορές δεν 

αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητας των καταναλωτών. 

 

 

 

 

Στην ερώτηση ένδεκα «Αν δεν έχετε πραγματοποιήσει αγορές μέσω διαδικτύου για 

ποιο λόγο συμβαίνει αυτό;» έχουμε 27% για την απάντηση «δεν γνωρίζω την 

διαδικασία», 18% για την απάντηση « δεν θέλω να δίνω την πιστωτική μου κάρτα», 

14% για την απάντηση « δεν έχω προπληρωμένη κάρτα» και τέλος 41% για την 

απάντηση « άλλος λόγος». Στην απάντηση «άλλος λόγος» ίσως κρύβεται και η 

αμφιβολία της εμπιστευτικότητας μιας ηλεκτρονικής αγοράς. 

ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΓΟΡΕΣ 
ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ 

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΌ;

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

ΜΗΝΙΑΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ
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Στην ερώτηση δώδεκα «Τι θα αγοράζατε ή τι αγοράζετε από ένα ηλεκτρονικό 

κατάστημα;» παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι που ερωτήθηκαν από το δείγμα θα 

αγόραζαν ή αγοράζουν είδη άθλησης, είδη ένδυσης, εισιτήρια για ταξίδι και εισιτήρια 

για θέατρο, κινηματογράφο κ.λ.π.. 

Στην ερώτηση δεκατρία «Πόσο συχνά επισκέπτεστε κάποιο ηλεκτρονικό 

κατάστημα;» έχουμε 44% για την απάντηση «όχι πολύ συχνά», 20% για την 

απάντηση «συχνά», 24% για την απάντηση «πολύ συχνά» και 12% για την απάντηση 

«πάρα πολύ συχνά». 

 

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΤΚΥΟ.

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΗΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΙΝΩ ΤΗΝ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΟΥ ΚΑΡΤΑ
ΔΕΝ ΕΧΑ 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ
ΆΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ 
ΚΑΠΟΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.

ΌΧΙ ΠΟΛΎ ΣΥΧΝΑ

ΣΥΧΝΑ

ΠΟΛΎ ΣΥΧΝΑ

ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ ΣΥΧΝΑ
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Στην ερώτηση δεκατέσσερα «Πόσο σημαντικοί είναι οι παρακάτω λόγοι για την 

χρήση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος.» παρατηρούμε ότι γενικά το δείγμα μας 

πιστεύει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα να υπάρχει 

πρώτα από όλα εγγύηση, χαμηλές τιμές στα προϊόντα, να υπάρχει εμπιστοσύνη και να 

μην επιβαρύνονται οι αγορές με έξοδα αποστολής. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να 

γίνεται παράδοση κατ’ οίκον και ο τρόπος πληρωμής που χρησιμοποιεί το κάθε 

ηλεκτρονικό κατάστημα. 

 

Στην ερώτηση δεκαπέντε « Πιστεύετε ότι παίζει σημαντικό ρόλο η εμφάνιση του 

ηλεκτρονικού καταστήματος;» έχουμε 68% για το ΝΑΙ και 32% για το ΟΧΙ. Αυτή η 

διαφορά στα ποσοστά που προκύπτει μας δείχνει ότι μια καλή οργάνωση σε ένα 

ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να είναι η αρχή για να υπάρξει εμπιστοσύνη μεταξύ 

καταναλωτή και ηλεκτρονικής συναλλαγής. 

 

 

Στην ερώτηση δεκαέξι « Πιστεύετε ότι τα ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα 

έχουν καλή φήμη» διακρίνουμε ένα διχασμό στους ερωτηθέντες καθώς τα ποσοστά 

είναι 50-50 για τις απαντήσεις ΝΑΙ και ΟΧΙ. Σε αυτό ίσως να φταίει ότι τα 

ηλεκτρονικά καταστήματα του εξωτερικού είναι πιο καλά οργανωμένα και πιο 

γνωστά. 

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΌΤΙ ΠΑΙΖΕΙ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

ΕΝΌΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ;

ΝΑΙ 

ΌΧΙ
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Στην ερώτηση δεκαεφτά «Πιστεύετε ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι ασφαλής;» 

έχουμε 56% ΝΑΙ και 44% ΟΧΙ. Παρατηρείται λοιπόν ότι το ποσοστό του δείγματος 

που πιστεύει ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν είναι ασφαλής είναι πολύ μεγάλο 

για την πρόοδο που γίνεται στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και ιδιαίτερα 

στον τομέα του διαδικτύου. Παρ’ όλα αυτά οι δύο αυτές απαντήσεις βρίσκονται πολύ 

κοντά στα ποσοστά τους. 

 

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΌΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΗ 
ΦΗΜΗ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΌΤΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΊΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ;

ΝΑΙ 

ΌΧΙ
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Στην ερώτηση δεκαοχτώ «Με ποιο τρόπο θα προτιμούσατε να πραγματοποιήσετε μια 

ηλεκτρονική συναλλαγή;» έχουμε 38% για την μέθοδο της αντικαταβολής, 2% για 

την πιστωτική κάρτα, 46% για την προπληρωμένη κάρτα, 10% για την PAYPAL και 

4% για την μέθοδο της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.  

 

 

 

Στην ερώτηση δεκαεννιά « Αν δεν έχετε πραγματοποιήσει ακόμα κάποια 

ηλεκτρονική συναλλαγή, σκοπεύετε να το δοκιμάσετε στο μέλλον;» έχουμε 59% για 

το ΟΧΙ και 41% για το ΝΑΙ. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό που δεν σκοπεύει να 

πραγματοποιήσει κάποια ηλεκτρονική συναλλαγή στο μέλλον είναι πολύ μεγάλο 

πράγμα που δείχνει ότι το μέλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα κυρίως 

είναι δύσκολο και για αυτό ίσως απαιτείται ιδιαίτερη μεταχείριση από τις 

επιχειρήσεις που σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Περισσότερα συμπεράσματα για αυτό θα βγάλουμε και στο επόμενο κεφάλαιο με την 

έρευνα πάνω στις επιχειρήσεις. 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ

PAYPAL

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
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Και τέλος στην ερώτηση είκοσι «Αν έχετε πραγματοποιήσει ήδη ηλεκτρονικές 

αγορές, σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε περισσότερες στο μέλλον;» έχουμε 82% 

ΝΑΙ και 18% ΟΧΙ.  

 

 

 

ΣΚΟΠΕΥΕΤΕ ΝΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ;

ΝΑΙ 

ΌΧΙ

ΣΚΟΠΕΥΕΤΕ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΤΕ Τις 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΣΑΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ;

ΝΑΙ

ΌΧΙ
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4.4 Κλείνοντας την έρευνα για τους καταναλωτές. 

 

Η αλήθεια είναι πως το να προβλέψει κανείς το μέλλον σε μία αγορά που αλλάζει με 
τόσο γρήγορους ρυθμούς είναι ακατόρθωτο. Το μέλλον στην αγορά χωρίζεται σε δυο 
μέρη. Το ένα μέρος είναι το τεχνολογικό το οποίο εννοείται πως δεν γίνεται κανείς να 
το προβλέψει. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ εταιρειών και 
καταναλωτών. Στο μέλλον ο καταναλωτής θα μπορεί να φτιάξει το δικό του 
ηλεκτρονικό κατάστημα και θα μπορεί να εμφανίσει στην οθόνη του έναν κατάλογο 
μόνο με τα προϊόντα που αυτός προτιμάει. Η επικοινωνία με τις εταιρείες θα γίνεται 
εντός και εκτός δικτύου ταυτόχρονα. Οι εταιρείες θα μπορούν να αναγνωρίζουν τους 
διαδικτυακούς πελάτες τους και εκτός δικτύου με την επίδειξη της πιστωτικής κάρτας 
ή ενός κωδικού που θα χρησιμοποιούν όταν μπαίνουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα. 
Και τέλος οι εταιρείες θα αποκτήσουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα καθώς θα μπορούν 
να κρατάνε ιστορικό για τον κάθε πελάτη ξεχωριστά. 

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να αναφέρουμε κάποια θέματα που θεωρούμε ότι στο 
μέλλον πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο. Αρχικά υπάρχουν σημαντικά περιθώρια 
βελτιώσεις σε 2 πολύ σημαντικούς τομείς, στον τομέα της ασφάλειας των δεδομένων 
και των συναλλαγών και στον τομέα της νομοθεσίας. Επίσης υπάρχουν σημαντικά 
περιθώρια βελτίωσης σε θέματα αισθητικής εμφάνισης και εφαρμογής σύγχρονων 
τεχνολογιών. Και τέλος όλα αυτά σε συνδυασμό δημιουργούν νέες προϋποθέσεις 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Στην απόφαση ενός καταναλωτή να αγοράσει παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες. Η 
εταιρεία έχει την ευκαιρία να συγκεντρώσει πληροφορίες για τον καταναλωτή μέσω 
του ηλεκτρονικού καταστήματος. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη διαφοροποίηση της εταιρείας και για την παροχή υπηρεσιών 
πληροφόρησης στον καταναλωτή.   

 

5.1 Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα. 

 

Τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά με δεδομένο μάλιστα ότι ο κύκλος εργασιών 

των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο παραδοσιακό εμπόριο εμφανίζει 

δραστική μείωση, με παράλληλη συνεχόμενη αύξηση ζημιών. Σύμφωνα πάντως με τα 

στοιχεία τοθ GRECA, οι υπηρεσίες διατηρούν την πρωτιά σε επίπεδο ηλεκτρονικών 

αγορών έναντι των προϊόντων, γεγονός το οποίο αποδίδεται στο υψηλό κόστος 

μεταφοράς μεταξύ Ελλάδος και υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών. Πιο σίγουρος για τις 

αγορές μέσω Διαδικτύου εμφανίζεται με τον καιρό ο Έλληνας καταναλωτής, παρά το 

γεγονός ότι αποτελούσε έναν από τους πιο δύσπιστους αγοραστές σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο. Υπολογίζεται ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

συστηματικά και σε ηλεκτρονικές πωλήσεις ήδη ξεπερνούν τις 4.000, ενώ σε άνοδο 

βρίσκονται επίσης και οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες, ο αριθμός των οποίων άγγιξε τις 

360 στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2013 έναντι 300 που ήταν το 2012. 

(http://www.kathimerini.gr/56223/article/oikonomia/epixeirhseis/prwtognwrh-

an8hsh-gnwrizei-to-hlektroniko-emporio-sth-xwra-mas, 3/4/2014) 
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5.2 Παρουσίαση του Ερωτηματολογίου. 

 

                                     ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ  

1. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ; 
Α.Ε.  
Ε.Π.Ε.  

Ο.Ε/Ε.Ε.  

ΑΤΟΜΙΚΗ  

 
 

2. ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ;   
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 5 ΧΡΟΝΙΑ  
5 ΜΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ  
10 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ  
 
 

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ; 
 

 

4. ΥΠΑΡΧΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΤΑΙΡΙΑ; 
ΝΑΙ  
ΟΧΙ  
 

5. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΗΔΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ;    

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (e-mail)  

ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ (www)  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EDI)  

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΜΕΣΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ(Voice over 
Internet) 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(FTP)  

ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
(TELNET) 
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ΑΛΛΟ…  

 

6. ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ; 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΠΩΣ ΤΟ 
FACEBOOK,TWITTER κ.α. 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ SITE  

ΑΛΛΟ…  

 
 

7. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ; 
ΝΑΙ  
ΟΧΙ  
 
 

8. ΕΑΝ ΝΑΙ, ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ; 
ΑΓΟΡΑ  
ΠΩΛΗΣΗ  
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ  
ΑΛΛΟ  

 

 
9. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ; 
ΜΟΝΟ ΦΥΣΙΚΟ  
ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  
ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ  
 
 

10. ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ; 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 2 ΧΡΟΝΙΑ  
2-5 ΧΡΟΝΙΑ  
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 5 ΧΡΟΝΙΑ  
 
 

11. ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΤΑΝ ΤΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΒΑΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ; 
ΝΑΙ  
ΟΧΙ  
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12. ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ; 
ΠΟΤΕ  
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ  
ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  
ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ  
 
 

13. ΤΟ SETUP ΚΟΣΤΙΖΕΙ; 
ΝΑΙ  
ΟΧΙ  
 
 

14. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ AFTERSELF SERVICE ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΕΙ; 
ΝΑΙ  
ΟΧΙ  

 

 

15. ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ; 
ΝΑΙ  
ΟΧΙ  
 
 

16. ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ  
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  
ΑΡΚΕΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ  
 
 
 

17. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ; 
ΝΑΙ  
ΟΧΙ  
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18. ΤΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ Ή ΘΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΤΕ ΝΑ 
ΚΑΛΥΨΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΒΑΘΜΟ; 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ  Ή 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
(ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ,ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ,ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ,ΚΛΠ) 

 

On-line ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

On-line ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ  

ΑΛΛΟ…  

 
19. ΕΑΝ ΔΕΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ; 
ΔΕΝ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΝΑΓΚΑΙΟ  
ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ  

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

 

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΕΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 

 

ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ  

ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΜΑΚΡΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ  

ΑΛΛΟ…  

 
 

20. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ; 
ΝΑΙ  
ΟΧΙ  
 

21. ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; 
ΝΑΙ  
ΟΧΙ  
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5.3 Ανάλυση Ερωτηματολογίου. 

 

Το δείγμα που χρησιμοποιήσαμε για την έρευνα μας είναι τυχαίο. Προσπαθήσαμε να 

έχουμε περίπου ίσο αριθμό για κάθε είδος επιχείρησης γιατί το συμπέρασμα θα 

πρέπει να αφορά την γενική εικόνα. Σκοπός μας είναι να βγάλουμε συμπέρασμα για 

την άποψη που έχουν οι επιχειρήσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις βοήθειες 

που προσφέρει η ανάπτυξη του διαδικτύου στην επέκταση του εμπορίου.  

 

Στην ερώτηση ένα « Νομική μορφή επιχείρησης;» ερωτήθηκαν 10 Α.Ε ( Ανώνυμες 

Εταιρείες) δηλαδή το 20% του δείγματος, 12 Ε.Π.Ε. ( Εταιρείες Περιορισμένης 

Ευθύνης) δηλαδή το 24% του δείγματος, 20 Ο.Ε. (Ομόρρυθμες Εταιρείες) δηλαδή το 

40% του δείγματος και τέλος 8 ατομικές επιχειρήσεις δηλαδή το 16% του δείγματος. 

 

Στην ερώτηση δύο «Έτη λειτουργίας επιχείρησης.» έχουμε 32% για τις επιχειρήσεις 

που λειτουργούν μέχρι πέντε χρόνια, 44% για τις επιχειρήσεις του λειτουργούν πέντε 

με δέκα χρόνια και τέλος 24% για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν πάνω από δέκα 

χρόνια παρατηρώντας έτσι ότι γενικά η αγορά χαρακτηρίζεται από επιχειρήσεις που 

είναι σχετικά νέες στον κόσμο του εμπορίου. 

 

ΕΤΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΧΡΙ 5 ΕΤΗ

5-10 ΕΤΗ

ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΔΕΚΑ ΕΤΗ
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Στην ερώτηση τρία «Αριθμός υπαλλήλων.» είχαμε διάφορες απαντήσεις από τις 

οποίες μπορέσαμε να παρατηρήσουμε ότι γενικά ο αριθμός των υπαλλήλων δεν είναι 

όσο μεγάλος θα περιμέναμε. Λόγο των αυτοματοποιημένων διαδικασιών αλλά και 

της κρίσης ίσως οι υπάλληλοι μειώνονται όλο και περισσότερο και οι υποχρεώσεις 

κάθε εργαζομένου αυξάνονται λόγο τις έλλειψης προσωπικού. 

 

Στην ερώτηση τέσσερα «Υπάρχει ξεχωριστό τμήμα πληροφορικής στην εταιρεία;» 

έχουμε 36% για την απάντηση ΝΑΙ και 64% για την απάντηση ΟΧΙ οπότε εύκολα 

μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν 

έχουν ειδικό τμήμα πληροφορικής λόγο του υψηλού κόστους αλλά και της έλλειψης 

ενδιαφέροντος για εξειδίκευση. 

 

 

 

 

Στην ερώτηση πέντε « Ποιες είναι οι υπηρεσίες στο διαδίκτυο που ήδη 

χρησιμοποιείτε;» έχουμε 41% για την απάντηση «Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο» το 

οποίο είναι κάτι αναμενόμενο καθώς το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι απαραίτητο 

για τις επιχειρήσεις σήμερα, 33% για την απάντηση «Διαδικτυακός τόπος», 14% για 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

NAI

OXI
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την απάντηση «Ηλεκτρονική αποστολή δεδομένων» το οποίο ποσοστό είναι πολύ 

μικρό, 0% για την απάντηση «Τηλεφωνία μέσω διαδικτύου»  καθώς επίσης το ίδιο 

ποσοστό και για την απάντηση «Άλλο», 2% για την απάντηση « Μεταφορά 

δεδομένων» και τέλος 10% για την απάντηση «Χρήση υπολογιστών εξ’ 

αποστάσεως». 

 

 

 

 

Στην ερώτηση έξι « Με ποιους τρόπους έρχεται η εταιρεία σε επαφή με τους πελάτες 

για την προώθηση των προϊόντων της;» έχουμε 39% για την απάντηση «Διαφήμιση 

σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, Τwitter, 15% για την απάντηση «Διαφήμιση 

σε έντυπα-εφημερίδες», 33% για την απάντηση «Ηλεκτρονικά sites» και 13% για την 

απάντηση «Άλλο». Ευχάριστο νέο είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό που ερωτήθηκε 

έδειξε ότι χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα για να προωθήσει τα προϊόντα του που 

σημαίνει ότι υπάρχει μία τάση εξέλιξης στο θέμα της διαφήμισης. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΞ' 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

100 
 



 

 

Στην ερώτηση εφτά « Η εταιρεία διεξάγει ηλεκτρονικό εμπόριο;» έχουμε 44% για την 

απάντηση ΝΑΙ και 46% για την απάντηση ΟΧΙ. Εδώ βλέπουμε ότι τα ποσοστά 

βρίσκονται αρκετά κοντά και προφανώς όλοι ξέρουμε ότι ενώ υπάρχουν επιχειρήσεις 

που προοδεύουν υπάρχουν και άλλες τόσες επιχειρήσεις που δεν θέλουν ή δεν 

μπορούν να επεκταθούν στον κόσμο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αντίθετα με τις 

επιχειρήσεις στο εξωτερικό που τα ποσοστά έχουν μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. 

 

 

 

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΡΟΩΘΕΙ 
ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΤΗΣ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ-
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ SITE

ΆΛΛΟ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ;

ΝΑΙ

ΌΧΙ
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Στην ερώτηση οχτώ « Εάν ναι, για ποιο λόγο διεξάγει ηλεκτρονικό εμπόριο;» έχουμε 

8% για την απάντηση «Αγορά», 51% για την απάντηση «Πώληση», 41% για την 

απάντηση «Διαφήμιση» και 0% για την απάντηση «Άλλο». 

 

 

 

Για την ερώτηση εννιά «Η εταιρεία έχει αναπτύξει και ηλεκτρονικό κατάστημα πέραν 

του φυσικού;» έχουμε 53% για τις εταιρείες που έχουν αναπτύξει μόνο φυσικό 

κατάστημα, 7% για τις εταιρείες που έχουν αναπτύξει μόνο ηλεκτρονικό κατάστημα 

και 40% για τις εταιρείες που έχουν αναπτύξει και τα δύο. 

 

ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ;

ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΆΛΛΟ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΑΝ 

ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ;

ΜΟΝΟ ΦΥΣΙΚΟ

ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ
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Στην ερώτηση δέκα «Εάν έχετε ηλεκτρονικό κατάστημα, πόσα χρόνια το 

λειτουργείτε;» έχουμε 45% για τις εταιρείες που έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα 

λιγότερο από δύο χρόνια, 37% για τις εταιρείες που έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα 

από δύο έως πέντε χρόνια και 18% για τις εταιρείες που έχουν ηλεκτρονικό 

κατάστημα πάνω από πέντε χρόνια. Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι στην 

Ελλάδα άργησε πολύ το ηλεκτρονικό εμπόριο να μπει στην ζωή μας αν σκεφτούμε 

πόσο χρόνια πιο πριν το χρησιμοποιούν στο εξωτερικό. 

 

 

 

 

Στην ερώτηση ένδεκα « Το ποσοστό των εσόδων από το ηλεκτρονικό κατάστημα 

ήταν το αναμενόμενο βάση των προσδοκιών;» έχουμε 23% για την απάντηση ΝΑΙ 

και 77% για την απάντηση ΟΧΙ. Τα ποσοστά μας δείχνουν ότι οι ελληνικές 

επιχειρήσεις ίσως δεν έχουν ακόμα βρει το κλειδί για να πείσουν τους καταναλωτές 

να τις εμπιστευτούν. 

 

ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΕΤΕ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ;

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΌ 2 ΧΡΟΝΙΑ

2-5 ΧΡΟΝΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΌ 5 
ΧΡΟΝΙΑ
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Στην ερώτηση δώδεκα «Το ηλεκτρονικό σας κατάστημα κάθε πότε ανανεώνεται;» 

έχουμε 0% για τις απαντήσεις «Ποτέ» και «Κάθε μέρα», 44% για την απάντηση 

«Κάθε εβδομάδα» και 56% για την απάντηση «Κάθε μήνα». 

 

 

 

ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΤΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΤΑΝ 

ΤΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΒΑΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ;

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΑΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΆΘΕ ΠΟΤΕ 

ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ;

ΠΟΤΕ

ΚΆΘΕ ΜΕΡΑ

ΚΆΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΚΆΘΕ ΜΗΝΑ
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Στην ερώτηση δεκατρία «Το SETUP κοστίζει;» έχουμε 59% για την απάντηση ΝΑΙ 

και 41% για την απάντηση ΟΧΙ. 

 

 

 

Στην ερώτηση δεκατέσσερα «Η εταιρεία διαθέτει afterself service για τα προϊόντα 

που πουλάει;» έχουμε 32% για την απάντηση ΝΑΙ και 68% για την απάντηση ΟΧΙ.  

 

 

ΤΟ SETUP ΚΟΣΤΙΖΕΙ;

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ AFTERSELF 
SERVICE;

ΝΑΙ 

ΌΧΙ
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Στην ερώτηση δεκαπέντε «Υπάρχει ειδικός διαχειριστής της ιστοσελίδας ή του 

ηλεκτρονικού καταστήματος;» έχουμε 54% για την απάντηση ΝΑΙ και 46% για την 

απάντηση ΟΧΙ.  

 

Στην ερώτηση δεκαέξι «Πως χαρακτηρίζετε τον βαθμό ικανοποίησης σας από την 

διείσδυση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής στην εταιρεία;» έχουμε 16% 

ποσοστό για αυτούς που είναι σε πολύ μικρό βαθμό ικανοποιημένοι, 50% ποσοστό 

για αυτούς που είναι ικανοποιημένοι, 30% ποσοστό για αυτούς που είναι αρκετά 

ικανοποιημένοι και μόλις 4% είναι το ποσοστό που δείχνει τις εταιρείες που είναι 

απόλυτα ικανοποιημένες. 

 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η ΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ;

ΝΑΙ 

ΌΧΙ

ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ …

ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΟ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΑΡΚΕΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ
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Στην ερώτηση δεκαεπτά « Η στρατηγική και το μάρκετινγκ είναι το ίδιο με την 

παραδοσιακή επιχείρηση;» έχουμε 23% για την απάντηση ΝΑΙ και 77% για την 

απάντηση όχι. 

 

 

 

Στην ερώτηση δεκαοκτώ «Τι ανάγκες επιθυμείτε ή θα επιθυμούσατε να καλύψετε με 

την συμμετοχή σας σε μια ηλεκτρονική αγορά και σε τι βαθμό;» έχουμε 29% για την 

διερεύνηση πιθανών αγοραστών ή προμηθευτών, 31% για την προβολή της εταιρείας, 

10% για την ανταλλαγή τυποποιημένων πληροφοριών, 18% για την online πώληση 

προϊόντων, 4% για την online προμήθεια προϊόντων, 8% για την συμμετοχή σε 

ηλεκτρονικές δημοπρασίες και τέλος 0% για την επιλογή «άλλο». 

 

Στην ερώτηση δεκαεννιά «Εάν δεν δραστηριοποιείται ηλεκτρονικά η επιχείρηση, για 

ποιους λόγους συμβαίνει αυτό;» έχουμε 22% για την απάντηση «Δεν θεωρήθηκε 

αναγκαίο», 3% για την απάντηση «Είναι μεγάλο το κόστος», 34% για την απάντηση 

«Δεν υπάρχει εταιρεία ή κατάλληλη τεχνολογική υποδομή», 0% για την απάντηση « 

Οι επιχειρηματικοί συνεργάτες της εταιρείας δεν συμμετέχουν», 27% για την 

απάντηση « Είναι κάτι που θα γίνει στο άμεσο μέλλον», 14% για την απάντηση « 

Είναι κάτι που ίσως γίνει στο μακρινό μέλλον» και τέλος 0% για την απάντηση 

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;

ΝΑΙ

ΌΧΙ

107 
 



«Άλλο». Εδώ μπορούμε να βγάλουμε δύο συμπεράσματα. Αρχικά καταλαβαίνουμε 

ότι οι επιχειρήσεις δεν εφαρμόζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο γιατί δεν έχουν την 

κατάλληλη τεχνολογική υποδομή αλλά επιθυμούν να το εφαρμόσουν στο άμεσο 

μέλλον. 

 

 

Στην ερώτηση είκοσι «Θεωρείτε ότι μια εταιρεία που χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό 

εμπόριο είναι πιο ανταγωνιστική σε σχέση με τις υπόλοιπες;» έχουμε 92% για την 

απάντηση ΝΑΙ και μόνο 8% για την απάντηση ΟΧΙ. 

 

 

 

 

 

Τέλος, στην ερώτηση εικοσιένα «Θεωρείτε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο βλάπτει τις 

ελληνικές επιχειρήσεις;» έχουμε 50% για την απάντηση ΝΑΙ και 50% για την 

απάντηση ΟΧΙ. 

 

ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ;

ΝΑΙ

ΌΧΙ
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ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

ΝΑΙ

ΌΧΙ
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5.4 Κλείνοντας την Έρευνα για τις Επιχειρήσεις. 

 

Είναι σημαντικό για ένα νέο επιχειρηματία, ιδιαιτέρως στην εποχή της οικονομικής 

κρίσης που διανύουμε, να έχει μια καλή εποπτεία των δυνατοτήτων που του 

προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και τούτο διότι οι νέες τεχνολογίες μπορεί να 

διευρύνουν την πελατειακή βάση μιας επιχείρησης. Τo κλειδί για την επιτυχία στο 

Διαδίκτυο μπορεί να μην είναι τόσο το διαθέσιμο κεφάλαιο, είναι όμως σίγουρα η 

καλή γνώση του περιβάλλοντος, δηλαδή του Διαδικτύου και των τεχνικών του, αλλά 

και η πολύ προσεγμένη οργάνωση και οριοθέτηση της επιχείρησης μας και των 

στόχων της.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 
 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

• ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ Χ., Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες. Εκδόσεις 

Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2004. 

• ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν., Στρατηγικές για την Είσοδο μιας Εταιρείας στο 

Διαδίκτυο. Εκδόσεις Nubis, Αθήνα, 2000. 

• ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Γ., Νέα Οικονομία, Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Εμπόριο. 

Εκδόσεις Κέρκυρα, Αθήνα, 2001. 

• ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Α., Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 

Αθήνα, 2000. 

• ΑΝΕΣΤΗΣ Σ. Ε.. Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 

(χ.χ.). 

• ΔΟΥΚΙΔΗΣ Γ.. Ηλεκτρονικό εμπόριο. Εκδόσεις Οικ. Πανεπιστήμιων, Αθήνα, 

1988 
• CHAFFEY D.. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ηλεκτρονικό Εμπόριο.  Εκδόσεις 

Κλειδάριθμος, Αθήνα, (χ.χ.). 

• FELLENSTEIN C.. Exploring E-commerce Global E-Business, and E-

societies. Εκδόσεις Prentice Hall Ptr, England, 1999. 

• ΠΟΜΠΟΡΤΣΗΣ Α.. Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Εκδόσεις Τζιόλα, 

Θεσσαλονίκη, 2002. 

• ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Π. Γ.. Η συμπεριφορά του ‘ηλεκτρονικού καταναλωτή ’. 

Σύγχρονη εκδοτική, Αθήνα, 2002. 

• ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Π. Γ.. Εφαρμοσμένο marketing. Σύγχρονη εκδοτική, 

Αθήνα, 2001. 

• CUNNINGHAM M. J.. e-Επιχειρείν. Εκδόσεις Γκιούρδας Μ, Αθήνα, 2006. 

• ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Β.. Ηλεκτρονικό επιχειρείν, προγραμματισμός και 

σχεδίαση. Εκδόσεις Μπένος, Αθήνα, 2001. 

• FIORE F.. e-Μαρκετινγκ, Επιχειρηματικές εφαρμογές του μάρκετινγκ στο 

διαδίκτυο. Εκδόσεις Γκιούρδας Β, Αθήνα, 2001. 

 

111 
 



• ΤΣΙΜΠΙΝΟΣ Γ., (χ.χ.). Ιστορία του Διαδικτύου. [online][cited 20/03/2014] 

<http://users.sch.gr//tsibinos/internet_history/history_1.html>. 

• INTERNET WORLD STATS, 2014. Internet Usage in the European Union. 

[online] [cited 20/03/2014] < http://www.internetworldstats.com/stats9.htm>. 

• INTERNET WORLD STATS, 2014. Internet Usage Statistics. [online][cited 

20/03/2014] <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>. 

• EXACT E-BUSINESS SOLUTIONS, 2011. Intranet & Extranet Applications. 

[online][cited 27/3/2014] 
 <http://www.exact.gr/default.aspx?pid=1854&langid=68 > 

• INFOCS, 2014. ERP. [online][cited 27/3/2014] 
<http://infocs1.infocs.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Item

id=65> 

• UNITEDONLINE, 2011. Η τεράστια δύναμη του Β2Β ηλεκτρονικού 

εμπορίου (e-commerce) μπορεί να μεταμορφώσει την επιχείρηση σας. 

[online][cited 18/3/2014] 

<http://www.unitedonline.eu/el/blog/view-post/e-commerce> 

• EMPORIKO OPLOSTASIO, (χ.χ.). Η νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

[online] [cited 1/11/2013] <http://www.emporiko-oplostasio.com/elektroniko-

emporio/electroniko-emporio-nomothesia.html> 

• ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Ε., (χ.χ.). Προστασία καταναλωτή. [online] [cited 

31/3/2014] <http://greeceecommerce.pblogs.gr/prostasia-katanalwth.html>  

• ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 2011. 

Ηλεκτρονικό εμπόριο. [online] [cited 31/3/2014] 
<http://www.moke.teiath.gr/epixeirein/index.php?option=com_content&view=article

&id=78&Itemid=73 > 

• BLOGGER, 2010. Storefront Model. [online] [cited 28/3/2014] 

<http://commercebook.blogspot.gr/2010/07/storefront-model.html>  

• BLOGGER, 2010. Auction Model. [online] [cited 28/3/2014] 

<http://commercebook.blogspot.gr/2010/07/auction-model.html>  

• GURLEY B., 2014. A deeper look at Uber’s Dynamic Pricing Model. [online] 

[cited 28/3/2014] <http://abovethecrowd.com/2014/03/11/a-deeper-look-at-ubers-

dynamic-pricing-model/ > 

112 
 

http://users.sch.gr/tsibinos/internet_history/history_1.html
http://www.internetworldstats.com/stats9.htm
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.exact.gr/default.aspx?pid=1854&langid=68
http://infocs1.infocs.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=65
http://infocs1.infocs.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=65
http://www.unitedonline.eu/el/blog/view-post/e-commerce
http://www.emporiko-oplostasio.com/elektroniko-emporio/electroniko-emporio-nomothesia.html
http://www.emporiko-oplostasio.com/elektroniko-emporio/electroniko-emporio-nomothesia.html
http://greeceecommerce.pblogs.gr/prostasia-katanalwth.html
http://www.moke.teiath.gr/epixeirein/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=73
http://www.moke.teiath.gr/epixeirein/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=73
http://commercebook.blogspot.gr/2010/07/storefront-model.html
http://commercebook.blogspot.gr/2010/07/auction-model.html
http://abovethecrowd.com/2014/03/11/a-deeper-look-at-ubers-dynamic-pricing-model/
http://abovethecrowd.com/2014/03/11/a-deeper-look-at-ubers-dynamic-pricing-model/


• ΝΕΟECOMMERCE.GR, 2013. Η εξέλιξη της στρατηγικής ηλεκτρονικού 

εμπορίου των κατασκευαστών επωνύμων προϊόντων. [online] [cited 

28/3/2014] 
<http://neoecommerce.gr/2013/06/19/%CE%B7-

%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-

%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE

%BA%CE%AE%CF%82-

%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%

CE%B9%CE%BA/ > 

• Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2014. Πρωτόγνωρη άνθηση γνωρίζει το ηλεκτρονικό 

εμπόριο στη χώρα μας. [online] [cited 3/4/2014] 
<http://www.kathimerini.gr/56223/article/oikonomia/epixeirhseis/prwtognwrh-

an8hsh-gnwrizei-to-hlektroniko-emporio-sth-xwra-mas > 

• VORIA.GR, 2014. Έχει δρόμο ακόμα το e-commerce στην Ελλάδα. [online] 

[cited 3/4/2014]  
<http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=20413 > 

• NAFTEMPORIKI.GR, 2013. Σε άνοδο το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα. 

[online] [cited 3/4/2014] 
<http://www.naftemporiki.gr/finance/story/703521 > 

• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ., 2013. Τελικά τι είναι μάρκετινγκ. [online] [cited 

4/3/2014] <http://gpapadopoulis.wordpress.com/2013/01/ > 

• TRAVEL DAILY NEWS, 2013. Τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού 

μάρκετινγκ. [online] [cited 7/4/2014] 

 <http://traveldailynews.gr/hypostyles/article/2738 > 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 
 

http://neoecommerce.gr/2013/06/19/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA/
http://neoecommerce.gr/2013/06/19/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA/
http://neoecommerce.gr/2013/06/19/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA/
http://neoecommerce.gr/2013/06/19/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA/
http://neoecommerce.gr/2013/06/19/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA/
http://neoecommerce.gr/2013/06/19/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA/
http://neoecommerce.gr/2013/06/19/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA/
http://www.kathimerini.gr/56223/article/oikonomia/epixeirhseis/prwtognwrh-an8hsh-gnwrizei-to-hlektroniko-emporio-sth-xwra-mas
http://www.kathimerini.gr/56223/article/oikonomia/epixeirhseis/prwtognwrh-an8hsh-gnwrizei-to-hlektroniko-emporio-sth-xwra-mas
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=20413
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/703521
http://gpapadopoulis.wordpress.com/2013/01/
http://traveldailynews.gr/hypostyles/article/2738


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

• ΒΡΕΧΟΠΟΥΛΟΣ Α.. Ηλεκτρονική διαχείριση σχέσεων πελατών (e CRM). 

Παρούσα κατάσταση και αναδυόμενες τάσεις στην ελληνική αγορά. Εκδόσεις 

Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2008. 
• ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ Ε.Δ.. Το δίκαιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Εκδόσεις 

Σακκούλα, Αθήνα Θεσσαλονίκη, 2010. 

• SEYBOLD P.B.. How to create a Profitable Business Strategy for the Internet 

and Beyond. Random House- Business Book, United States,1999. 

• ΜΠΟΪΝΤ Χ.. Το μάρκετινγκ και Εισαγωγή στην διοίκηση μάρκετινγκ. Τόμος 

Α’. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2002. 

• ΜΠΟΪΝΤ Χ.. Το μάρκετινγκ και Εισαγωγή στην διοίκηση μάρκετινγκ. Τόμος 

Β’. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2002. 

 

 

 

 
• ΕΠΙΤΗΔΙΟΣ Γ., 2003. Τι είναι e-business. [online] [cited 4/3/2013] 

<http://www.eeei.gr/interbiz/articles/ebusin.htm > 

• ΖΟΥΓΚΛΑ, 2010. Υστερεί ακόμα το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα. 

[online] [cited 4/3/2014]  

<http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=161754&cid=23 > 

• GRECA, 2013. Αναμένεται να αγγί3ει τα 3,5 δις ευρώ ο τζίρος του 

ηλεκτρονικού εμπορίου το 2013 στην Ελλάδα. [online] [cited 4/3/2014] 

<http://www.greekecommerce.gr/gr/news/deltia-tipou/draseis-diktyosis/ > 

• ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ Κ., 2011. Η κρίση αυξάνει το e-εμπόριο. [online] [cited 

4/3/2014]  

<http://www.tovima.gr/finance/finance-business/article/?aid=436365 > 

• GAO K., 2014. The top10 Benefits of Email marketing. [online] [cited 

7/4/2014]   

<http://emailmarketing.comm100.com/email-marketing-ebook/email-marketing-

benefits.aspx > 

114 
 

http://www.eeei.gr/interbiz/articles/ebusin.htm
http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=161754&cid=23
http://www.greekecommerce.gr/gr/news/deltia-tipou/draseis-diktyosis/
http://www.tovima.gr/finance/finance-business/article/?aid=436365
http://emailmarketing.comm100.com/email-marketing-ebook/email-marketing-benefits.aspx
http://emailmarketing.comm100.com/email-marketing-ebook/email-marketing-benefits.aspx

