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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

    Σκοπός Πτυχιακής εργασίας. 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έγινε στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα Κρήτης, 

στο τμήμα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής. 

Το θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι «Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce), οι 

στάσεις και οι απόψεις των φοιτητών. 

Ο σκοπός της εργασίας είναι η ορθολογική πληροφόρηση όσων αφορά τις στάσεις που 

διατηρούν οι φοιτητές του Ηρακλείου Κρήτης απέναντι στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, 

κατά πόσο δηλαδή συμμετέχουν στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών και 

κατά πόσο τοις εκατό όχι. Επίσης μέρος της εργασίας είναι να ερευνήσει τις αιτίες που 

ωθούν του φοιτητές στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και εκείνες που τους απωθούν.   

Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται θεωρητική θεμελίωση για το Ηλεκτρονικό 

Εμπόριο από την υπάρχουσα διεθνή βιβλιογραφία και στην συνέχεια παρουσιάζονται 

τα αποτελέσματα από την πρωτογενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2.1 Ορισμός Διαδικτύου 

 

 
 

Διαδίκτυο, ίσως αυτό που κρύβεται πίσω από αυτό τον όρο είναι πολύ μεγάλο για μία τόσο 

μικρή λέξη. Αν όμως πρέπει να δοθεί ένας σαφής ορισμός, τότε το Διαδίκτυο ορίζεται ως ένα 

παγκόσμιο δημόσιο δίκτυο, το οποίο αποτελείται από χιλιάδες μικρότερα δίκτυα 

υπολογιστών τα οποία συνδέονται μεταξύ τους σε ένα παγκόσμιο δίκτυο. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα  την επικοινωνία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφόρων 

υπολογιστών.  Το διαδίκτυο προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να 

προσχωρήσει και να χρησιμοποιήσει ο κάθε χρήστης.  Μία από τις σημαντικότερες 

υπηρεσίες είναι το «World Wide Web” ή κοινός “W.W.W.” το οποίο είναι ένα διαδικτυακό 

εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί ο χρήστης  για την αναζήτηση πληροφοριών. Επίσης άλλες 

μηχανές αναζήτησης είναι το “Google, Bing, Yahoo, Ask, MyWebSearch”.   Επιπλέον το 

Internet διαθέτει υπηρεσίες επικοινωνίας στις οποίες ο κάθε χρήστης μπορεί να συνδεθεί 

και να επικοινωνήσει με άτομα τα οποία είναι σε διαφορετική χώρα. Τέτοιες υπηρεσίες είναι 

το Skype. Msn, Yahoo, Oovoo. Τέλος, το Διαδίκτυο μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες για 

κατέβασμα στον υπολογιστή. Η μετάβαση στον υπολογιστή μπορεί να περιλαμβάνει 

μουσική, κινηματογράφο και άλλα προγράμματα.  
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2.2 Ιστορική αναδρομή  

 

Όλα ξεκίνησαν στα μέσα της δεκαετίας του '60 και συγκεκριμένα το 1969, όταν ο Ψυχρός 

Πόλεμος ανάμεσα στις ΗΠΑ και στη Σοβιετική Ένωση ήταν στο κομβικό σημείο του. Στα 

πανεπιστήμια των ΗΠΑ οι ερευνητές ξεκινούν να πειραματίζονται με τη διασύνδεση 

απομακρυσμένων υπολογιστών μεταξύ τους έτσι ώστε σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου 

δεν θα ήταν ευάλωτη η μεταφορά δεδομένων. Στην αρχική του μορφή, το πρόγραμμα 

απέβλεπε στο πειραματισμό   με μια νέα τεχνολογία γνωστή και ως μεταγωγή πακέτων στην 

όποια τα δεδομένα που ήταν ως προς μετάδοση κόβονταν σε πακέτα και πολλοί χρηστές 

μπορούσαν να μοιραστούν την ιδία γραμμή επικοινωνίας. Στόχος ήταν η δημιουργία ενός 

διαδικτύου που θα εξασφάλιζε την επικοινωνία απομακρυσμένων δικτύων και έτσι το κάθε 

πακέτο θα είχε την πληροφορία που χρειάζονταν για να φτάσει στον προορισμό του, όπου 

και εκεί θα γινόταν η επανασύνδεση του σε από τον τελικό χρήστη.  Ο ερευνητικός 

βραχίονας του Πενταγώνου ήταν η διεύθυνση ARPA με το αρχικά γράμματα να σημαίνουν 

(Defense Advanced Research Projects Agency). Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη 

χρήση του ARPANET ενσωματώθηκαν σε ένα νέο μοντέλο επικοινωνίας μεταξύ των 

υπολογιστών, το οποίο αποκαλείται TCP/ΙΡ (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 

ή αλλιώς Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης στο οποίο ορίζονταν οι προδιαγραφές για την 

μεταφορά των αρχείων μεταξύ των υπολογιστών και των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων (E-

mail). 

Κατά την δεκαετία του ‘ 80 και συγκεκριμένα το 1983  το πρωτόκολλο TCP/IP 

επισημοποιείται και γίνεται το αποκλειστικά πρωτόκολλο επικοινωνίας του ARPANET και 

των συνδεδεμένων σε αυτό δίκτυο. Εκατοντάδες Πανεπιστήμια συνδέουν τους υπολογιστές 

τους στο ARPANET, το οποίο επιβαρύνεται πολύ και το 1983, χωρίζεται σε δύο τμήματα: 

στο MILNET (για στρατιωτικές επικοινωνίες) και στο νέο ARPANET (για χρήση αποκλειστικά 

από την πανεπιστημιακή κοινότητα).Στη συνεχεία το 1985 δημιουργείται ένα νέο δίκτυο 

ποιο γρήγορο, από το National Science Foundation και ονομάστηκε NSFNET.  

Το NSFNET είχε σαν στόχο να συνδέσει πέντε κέντρα υπολογιστών μεταξύ τους και με την 

υπόλοιπη επιστημονική κοινότητα και έπειτα στη συνεχεία να συνδεθούν και αλλά 

διαδίκτυα  από διαφορετικές χώρες πάνω σε αυτό.  
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Τέλος την δεκαετία του ‘ 90 το ARPANET καταργείτε και την ιεραρχία κατακτά το NSFNET στο 

οποίο όλο και περισσότερες χώρες συνδέονται σε αυτό και μια εκ’ των όποιων είναι και η 

Ελλάδα. Το 1993 

στην Ελβετία 

παρουσιάζεται 

το World Wide 

Web γνωστό 

πλέον σε όλους 

ως (WWW) από 

τον Tim Berners-

Lee . Πρόκειται 

για ένα σύστημα 

διασύνδεσης 

πληροφοριών σε 

μορφή πολυμέσων (multimedia), που βρίσκονται αποθηκευμένες σε χιλιάδες υπολογιστές 

του Internet σε ολόκληρο τον κόσμο και παρουσιάζονται σε ηλεκτρονικές σελίδες, στις 

οποίες μπορεί να περιηγηθεί κανείς χρησιμοποιώντας το ποντίκι. Το  γραφικό αυτό 

περιβάλλον έκανε την εξερεύνηση του Internet προσιτή στον απλό χρήστη. 

2.3  Οφέλη και Μειονεκτήματα του Διαδικτύου 

Σίγουρα πίσω από τον όρο Διαδίκτυο και ακόμα περισσότερο από το ίδιο το εργαλείο, 

υπάρχει ένας αριθμός από οφέλη και  μειονεκτήματα.  

Ο  κάθε χρήστης του internet έρχεται σε έμμεση επαφή με τα οφέλη και τα μειονεκτήματα 

του.  

 

Οφέλη διαδικτύου. 

 

Κάθε φόρα που κάποιος χρησιμοποιεί του διαδίκτυο έρχεται αντιμέτωπος με έναν αριθμό 

από οφέλη που του παρέχει άμεσα ή έμμεσα. Το τεράστιο πόσο διαθέσιμης πληροφορίας 

και οι πολλές χρήσεις που κάποιος μπορεί να έχει μέσω του Internet , αυτομάτως το 

καθιστούν ως το πολυτιμότερο εργαλείο στις διάφορες θέσεις της ζωής ενός 

ατόμου.   Επίσης, η χρήση του Διαδικτύου έχει κάνει τις εργασίες ευκολότερες και απλές, 

στόχοι που θα έπαιρναν ένα τεράστιο χρονικό διάστημα πριν, τώρα θέλουν μόνο μερικά 

λεπτά. Επιπλέον, το Διαδίκτυο έχει γίνει ένα μεγάλο εργαλείο για τις τράπεζες, που 

προσφέρουν την πιθανότητα να κάνουν συναλλαγές γρήγορα και ακίνδυνα. Προσφέρουν 

επίσης μια ισχυρή πηγή για αγορές και ευκολία να παραδώσει τα προϊόντα σας κατ' 

ευθείαν στο σπίτι σας. Τέλος, το Διαδίκτυο είναι ένα από τα πολυτιμότερα εργαλεία στην 

εκπαίδευση δεδομένου ότι παρέχει ένα τεράστιο ποσό πληροφοριών και είναι μια μέγιστη 

πηγή αναφοράς για τους εκπαιδευτικούς και τους σπουδαστές. Οι ηλεκτρονικές 

βιβλιοθήκες είναι εξαιρετικά σημαντικές για τους φοιτητές πανεπιστημίου που ψάχνουν 

επιστημονικές πληροφορίες για τις σειρές μαθημάτων τους. Ένα άλλο σημαντικό όφελος 

του, είναι η δυνατότητά που έχει να ελαχιστοποιεί τις αποστάσεις και να παρέχει τις 
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υπηρεσίες επικοινωνίας αποτελεσματικά και χωρίς οποιοδήποτε κόστος. Γενικά, το 

Διαδίκτυο είναι ένα πολύ-εργαλείο με εφαρμογές σε κάθε πτυχή της ζωής κάποιου. 

  

Μειονεκτήματα Διαδικτύου 

 

Παρά τα πάρα πολλά οφέλη του Διαδικτύου και τις χρήσιμες πληροφορίες που παρέχει, 

υπάρχουν πάντα κίνδυνοι που αγνοούνται και οι χρήστες του πρέπει να είναι πολύ 

προσεκτικοί κατά την χρήση του. Όπως με κάθε πτυχή της νέας τεχνολογίας, το Διαδίκτυο 

έρχεται με πιθανούς κινδύνους εάν η προσεκτική χρήση δεν διατηρείται. Ο πρώτος και 

σημαντικός κίνδυνος του Διαδικτύου είναι οι μολύνσεις ιών. Οι ιοί είναι προγράμματα που 

έχουν την ικανότητα να αντιγραφούν και να μολύνουν τους υπολογιστές χωρίς τη γνώση 

του χρήστη. Μεταφορά ιών σε έναν μη μολυσμένο υπολογιστή μέσω των ηλεκτρονικών 

ταχυδρομείων, των στιγμιαίων προγραμμάτων μηνύματος, και των ιστοχώρων ή του 

μοιράσματος αρχείων. Παρόμοιος με τους ιούς είναι τα adware και spyware προγράμματα. 

Ένας άλλος κίνδυνος είναι ότι το διαδίκτυο είναι απρόσωπο. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να 

προσθέτει πληροφορίες σε διάφορα sites χωρίς να υπάρχει ταυτότητα του 

πληροφοριοδότη. Επιπλέον όταν κάποιος δημιουργεί ένα προφίλ σε ένα chat room, δεν 

υπάρχει επαρκείς έλεγχος για τα στοιχεία με τα οποία κάνει εγγραφή στο εκάστοτε site.  

Τελευταίο και επίσης πολύ σημαντικός κίνδυνος είναι  το έγκλημα Διαδικτύου ή 

Ηλεκτρονικό έγκλημα. Πολλοί άνθρωποι κάνουν χρήση του διαδικτύου με μόνο σκοπό την 

εξαπάτηση των χρηστών και την κλοπή των προσωπικών τους δεδομένων. Επιπλέον μέσα 

στα ηλεκτρονικά εγκλήματα καταγράφεται και η παιδική πορνογραφία, του οποίο του 

ποσοστό αυξάνεται ραγδαία με το πέρας των χρόνων. Οι νεαροί είναι συνήθως 

ανεξέλεγκτοι στο να δουν αυτά τα σεξουαλικά και παράνομα υλικά. Τέλος, η υπερβολική 

χρήση του Διαδικτύου μπορεί να γίνει εθιστική και να προκαλέσει προβλήματα στην 

πνευματική υγεία.   

 

 
 

 

 



 
10 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.1 Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E- commerce) 

 

Η αλματώδης ανάπτυξη του Internet και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου έχει αλλάξει ριζικά το 

τοπίο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και ανοίγει καθημερινά νέους ορίζοντες στους 

χρήστες του, διαμορφώνοντας συνέχεια καινοτόμα προγράμματα συναλλαγών. 

Αναμφισβήτητα η ζωή όλων μας τα τελευταία χρόνια έχει επηρεαστεί λιγότερο ή 

περισσότερο από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως μία από τις ποιο σημαντικές πτυχές  της νέας αυτής εποχής. Πρόκειται για 

ένα σύνολο επιχειρηματικών στρατηγικών που υποστηρίζουν συγκεκριμένους  τομείς 

επιχειρηματικής δραστηριότητας και συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρακτικές, οι οποίες 

επιτρέπουν, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, την διεκπεραίωση εμπορικών συναλλαγών 

με ηλεκτρονικά μέσα. Το ηλεκτρονικό εμπόριο δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

ενδυναμώνουν και να εμπλουτίζουν την σχέση με τους πελάτες τους και να διευρύνουν τις 

δραστηριότητές τους σε νέες αγορές.  

Το γεγονός ότι το διαδίκτυο κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στην καθημερινότητα 

μας, αποτελεί σημαντική ένδειξη της χρησιμότητας του τόσο στα νομικά όσο και στα φυσικά 

πρόσωπα. 

 

 

3.2 Ορισμός Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

 

Μέχρι σήμερα ο όρος ¨Ηλεκτρονικό Εμπόριο¨ παραμένει αδόκιμος, κάτι το όποιο ενισχύει η 

ύπαρξη των ποικίλλων ορισμών.  Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο στην κυριολεκτική του έννοια 

μεταφράζεται ως την αγοραπωλησία αγαθών και υπηρεσιών, μέσω διαδικτύου. Επομένως 

«Ηλεκτρονικό Εμπόριο» εννοείται κάθε εμπορική συναλλαγή αγαθών και υπηρεσιών που 

πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα. Η αγοραπωλησία που γίνεται μέσω 

διαδικτύου αποτελεί μία ολοκληρωμένη συναλλαγή, η οποία δεν απαιτεί την φυσική 

παρουσία των συμβαλλόμενων μερών. Περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικτυακών 

διαδικασιών  “ανάπτυξη” “προώθηση” “πώληση” “παράδοση” “εξυπηρέτηση” και  

“πληρωμή ” των αγαθών και των υπηρεσιών.  Συνοψίζοντας μπορούμε να καταλήξουμε ότι 

το «Ηλεκτρονικό Εμπόριο» είναι οποιαδήποτε συναλλαγή που ενέχει διαδικτυακή δέσμευση 

για αγορά ή πώληση αγαθών ή υπηρεσιών και αποτελεί, έκφανση των λεγόμενων 

υπηρεσιών εξ αποστάσεως 
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Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να οριστεί από τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες:  

 

• Επιχειρήσεις: ως εφαρμογή νέων τεχνολογιών προς την κατεύθυνση του αυτοματισμού 

των συναλλαγών και της ροής εργασιών. 

 • Υπηρεσίες: ως μηχανισμός που έχει στόχο να ικανοποιήσει την κοινή επιθυμία 

προμηθευτών και πελατών για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, μεγαλύτερη ταχύτητα 

εκτέλεσης συναλλαγών και μικρότερο κόστος. 

 • Απόσταση: ως δυνατότητα αγοραπωλησίας προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Internet 

ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση.  

• Επικοινωνία: ως δυνατότητα παροχής πληροφοριών, προϊόντων, υπηρεσιών και 

πληρωμών μέσα από δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών 

 

  

3.3 Ιστορική Εξέλιξη Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

  

ΔΕΚΑΕΤΙΑ  ΤΟΥ 1970 

 

Εμφανίζεται η Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων (EFT – electronic funds transfer) μεταξύ 

των τραπεζών µέσω ασφαλών ιδιωτικών δικτύων. Τα συστήματα  EFT αλλάζουν σημαντικά 

τη μορφή των αγορών. Η Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων βελτιώνει τις ηλεκτρονικές 

πληρωμές µε την αποστολή πληροφοριών µε ηλεκτρονικά μέσα. Οι συνηθέστερες 

παραλλαγές  EFT είναι οι χρεωστικές κάρτες και οι άμεσες καταθέσεις στους τραπεζικούς 

λογαριασμούς των εργαζομένων».  

 

 

ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1980 

 

Οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας που βασίζονται στην αρχιτεκτονική της 

ανταλλαγής μηνυμάτων (συστήματα EDI και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) αποκτούν σημαντική 

διάδοση. Πολλές δραστηριότητες, που παραδοσιακά διεκπεραιώνονταν µε βασικό µέσο το 

χαρτί, μπορούν πλέον να γίνουν ταχύτερα και µε μικρότερο κόστος µε συνεχεία την άμεση 

αυτοματοποίηση των εργασιών. Οι συναλλαγές, που παλαιότερα απαιτούσαν έντυπα, όπως 

παραγγελίες αγοράς, συνοδευτικά έγγραφα και επιταγές πληρωμής, μπορούν να γίνουν 

κατά ένα μέρος ή στο σύνολό τους ηλεκτρονικά - µε δομημένο τρόπο χάρη στα συστήματα 

EDI ή µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων 

επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανταλλάσουν έγγραφα εργασίας όπως παραγγελίες αγορών 

σε τυποποιημένη ηλεκτρονική μορφή µε την ελάχιστη δυνατή ανθρώπινη παρέμβαση. 
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 ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1980 - ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1990 

 

Τα ηλεκτρονικά δίκτυα προσφέρουν µια νέα μορφή κοινωνικής επικοινωνίας, µε 

δυνατότητες όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e- mail), ηλεκτρονική διάσκεψη (conferencing), 

ηλεκτρονική συνομιλία (IRC ), ομάδες συζήτησης (newsgroups, forums),και μεταφορά 

αρχείων ( FTP). Η πρόσβαση στο διαδίκτυο γίνεται φθηνότερη λόγω της διεθνούς 

απελευθέρωση της αγοράς. 

 

ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1990 

 

Η εμφάνιση του Παγκόσμιου Ιστού ( WWW) στο Internet και η επικράτηση των προσωπικών 

ηλεκτρονικών υπολογιστών (PC) που χρησιμοποιούν λειτουργικά συστήματα τύπου 

Windows, προσφέρουν μεγάλη ευκολία χρήσης λύνοντας το πρόβλημα της δημοσίευσης και 

της εύρεση  πληροφοριών στο διαδίκτυο. Επιπλέον, µε το διαδίκτυο εισάγονται νέες μορφές 

μαζικών κοινωνικών επαφών και διάδοσης γνώσεων. Το ΗΕ γίνεται ένας πολύ φθηνός 

τρόπος για τη πραγματοποίηση μεγάλου όγκου συναλλαγών, ενώ συγχρόνως διευκολύνει τη 

παράλληλη λειτουργία πολλών διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

επιτρέποντας σε μικρές επιχειρήσεις  να ανταγωνιστούν μεγαλύτερες, µε πολύ ευνοϊκές  

προϋποθέσεις 

 

 

ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1990  

 

Το διαδίκτυο και οι Ηλεκτρονικές Συναλλαγές έχουν γίνει πλέον καθημερινότητα. Οι 

επιχειρήσεις και όχι µόνο σε πολύ μεγάλο ποσοστό πραγματοποιούν καθημερινά 

ηλεκτρονικές ανταλλαγές προϊόντων  και υπηρεσιών. Επιπλέον, η σχετική προσαρμογή της 

νομοθεσίας στους τομείς των εισαγωγών-εξαγωγών και των επικοινωνιών, καθιστούν 

δυνατή την πραγματοποίηση ασφαλών διεθνών ηλεκτρονικών συναλλαγών 

 

3.4 Η Διαφορά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. 
  

Η διαφορά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου με το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν αναφέρεται στο ότι το 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο αποτελείται από τις συναλλαγές που διευθύνονται μέσω του 
διαδικτύου, είτε από αγαθά και τις υπηρεσίες καταναλωτικής αγοράς, είτε άμεσα μεταξύ 
των επιχειρήσεων. 
 



 

Το ηλεκτρονικό Επιχειρείν είναι μία ευρύτερη έννοια η οποία περιλαμβάνει την 
ηλεκτρονική αγορά, πώληση, το servicing
και των μεσαζόντων σε όλο το διαδίκτυο. 
 

3.5 Η πυραμίδα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

 

Η Πυραμίδα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου απεικονίζει τη δομή του όλου συστήματος. 

Δηλαδή όλα εκείνα τα προγράμματα τα οποία «τρέχουν» για να κάνουν το Ηλεκτρονικό 

Εμπόριο εφικτό.  Τα θεμέλια για να γίνει πραγματικότητα το Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι ο 

Επικοινωνιακός Εξοπλισμός  που συμπεριλαμβάνει το τηλεφωνικό δίκτυο αλλά και άλλες 

μορφές δικτύων όπως το καλωδιακό, το ασύρματο και το δορυφορικό. Με την σειρά του το 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο μετατρέπεται σε  εργαλείο, με το οποίο η επιχείρηση μέσω της 

ανταλλαγής πληροφοριών, της προβολής, παραγγελίας, παράδοσης και πληρωμής 

προϊόντων και της άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες της δικτυακής αγοράς και όχι μόνο, 

μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνιστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα βοηθήσουν 

να συναγωνιστεί δυναμικά με άλλες επιχειρήσεις 

οργάνωσης και διαχείρισης και να συμβάλει στην έγκαιρη πληροφόρηση.

 

 

Σχήμα 3.5.1 Η Πυραμίδα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
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Το ηλεκτρονικό Επιχειρείν είναι μία ευρύτερη έννοια η οποία περιλαμβάνει την 
servicing customer και την αλληλεπίδραση των συνεταίρων 

εσαζόντων σε όλο το διαδίκτυο.  

.5 Η πυραμίδα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

Η Πυραμίδα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου απεικονίζει τη δομή του όλου συστήματος. 

Δηλαδή όλα εκείνα τα προγράμματα τα οποία «τρέχουν» για να κάνουν το Ηλεκτρονικό 

Εμπόριο εφικτό.  Τα θεμέλια για να γίνει πραγματικότητα το Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι ο 

που συμπεριλαμβάνει το τηλεφωνικό δίκτυο αλλά και άλλες 

μορφές δικτύων όπως το καλωδιακό, το ασύρματο και το δορυφορικό. Με την σειρά του το 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο μετατρέπεται σε  εργαλείο, με το οποίο η επιχείρηση μέσω της 

φοριών, της προβολής, παραγγελίας, παράδοσης και πληρωμής 

προϊόντων και της άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες της δικτυακής αγοράς και όχι μόνο, 

μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνιστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα βοηθήσουν 

λλες επιχειρήσεις – οργανισμούς και να μειώσει τις δαπάνες 

οργάνωσης και διαχείρισης και να συμβάλει στην έγκαιρη πληροφόρηση. 

.5.1 Η Πυραμίδα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

 

Επιχειρησιακές Συνεργασίες  (Just in time, 

Διεπιχειρησιακά σστήματα)

Επιχειρησιακές Στρατηγικές (Άμεση ανταπόκριση, 

Ευελιξία & Προσαρμοστηκότητα, Δικτυακή αγορά)

E-Commerce (Ανταλλαγή πληροφορίων, Παραγγελία, 

Παράδοση, Πληρωμή, Ε-ανταλλαγή παραστατικών, 
Εξυπηρέτηση μετα πώληση)

Προγράμματα και Εφαρμογές (E-mail, Voice mail, EDI, 

FEDI, E-catalogs & φόρμες Στοιχείων και Παραγγελίων)

Δίκτυα ( Διαδίκτυο, LANs, WANs, MANs)

Επικοινωνιακός Εξοπλισμός (Τηλεφωνικό, Καλωδιακό, 

Δορυφορικό, Ασύρματο Δίκτυο)

Το ηλεκτρονικό Επιχειρείν είναι μία ευρύτερη έννοια η οποία περιλαμβάνει την 
και την αλληλεπίδραση των συνεταίρων 

Η Πυραμίδα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου απεικονίζει τη δομή του όλου συστήματος. 

Δηλαδή όλα εκείνα τα προγράμματα τα οποία «τρέχουν» για να κάνουν το Ηλεκτρονικό 

Εμπόριο εφικτό.  Τα θεμέλια για να γίνει πραγματικότητα το Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι ο 

που συμπεριλαμβάνει το τηλεφωνικό δίκτυο αλλά και άλλες 

μορφές δικτύων όπως το καλωδιακό, το ασύρματο και το δορυφορικό. Με την σειρά του το 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο μετατρέπεται σε  εργαλείο, με το οποίο η επιχείρηση μέσω της 

φοριών, της προβολής, παραγγελίας, παράδοσης και πληρωμής 

προϊόντων και της άμεσης ανταπόκρισης στις ανάγκες της δικτυακής αγοράς και όχι μόνο, 

μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνιστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα βοηθήσουν 

οργανισμούς και να μειώσει τις δαπάνες 

 

Just in time, Ιεραρχίες, 

Διεπιχειρησιακά σστήματα)

(Άμεση ανταπόκριση, 

Ευελιξία & Προσαρμοστηκότητα, Δικτυακή αγορά)

Ανταλλαγή πληροφορίων, Παραγγελία, 

ανταλλαγή παραστατικών, 
)

mail, Voice mail, EDI, 

φόρμες Στοιχείων και Παραγγελίων)

LANs, WANs, MANs)

(Τηλεφωνικό, Καλωδιακό, 

Δορυφορικό, Ασύρματο Δίκτυο)
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3.6 Κύκλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

 

 

Το Ηλεκτρονικό εμπόριο για να υλοποιηθεί και να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα στους 

χρήστες του πρέπει να περιλαμβάνει τα έξι βασικά στοιχεία, τα όποια αν τα τοποθετήσουμε 

σε µια σειρά θα δημιουργηθεί ο γνωστός Κύκλος του Ηλεκτρονικού Εμπορίου,  ο οποίος 

δίνεται παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κύκλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

 

 

 
 

Σχήμα 3.5.1 Ο Κύκλος του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

 

Ανταλλαγη 
Πληροφοριών

Παραγγελία

Παράδοση 
προιόντος

Πληρωμή 
Προιόντος

Ανταλλαγή 
Παραστατικών

Εξυπηρέτηση 
του Πελάτη 

μετά την 
Αγοραπωλησία
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� Ανταλλαγή Πληροφοριών 

 

 Η εφαρμογή της Ανταλλαγής Πληροφοριών αναφέρεται στην επικοινωνία των καταναλωτών 

µε τις επιχειρήσεις και στην μεταξύ επικοινωνία των επιχειρήσεων. Αυτή η μέθοδος έχει δύο 

σκοπούς. . Κύριος σκοπός της εφαρμογής αυτής είναι η προβολή των προϊόντων του 

εκάστοτε ηλεκτρονικού καταστήματος και δευτερεύον είναι η  αναζήτηση πληροφοριών- 

στοιχείων που αφορούν τις προδιαγραφές των προϊόντων και υπηρεσιών που ενδιαφέρουν 

τους καταναλωτές. Η επικοινωνία επιτυγχάνεται μεταξύ αυτών είτε µέσω του Ηλεκτρονικού 

Ταχυδρομείου (E- mail) που χρησιμοποιείται κυρίως από τους καταναλωτές είτε µέσω της 

Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων (EDI > Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής). Είναι ένας 

επίσημος τρόπος ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων.  

 

� Παραγγελία 

 

 Η Παραγγελία των προϊόντων των διαφόρων ηλεκτρονικών καταστημάτων στις μέρες  µας 

αποτελεί συνηθισμένη πράξη. Μπορεί να πραγματοποιηθεί µε Ηλεκτρονική Φόρμα 

Παραγγελίας για τους χρήστες που αγοράζουν τακτικά µέσω του Internet και μπορεί να 

συμπεριλαμβάνει κάθε είδους προϊόντα. Επιπλέον, υπάρχει και η δυνατότητα παραγγελίας  

µέσω του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail), για τους χρήστες που δεν πραγματοποιούν 

συχνά ηλεκτρονικές αγορές ή δεν έχουν το κατάλληλο browser  για τις συναλλαγές τους. 

 

� Παράδοση Προϊόντος 

 

 Η Παράδοση του προϊόντος στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη 

φύση αυτών. Τα προϊόντα  χαρακτηρίζονται από  Υλικά αγαθά και από Άυλα αγαθά. 

 

 Τα Άυλα αγαθά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι αγαθά όπως λογισμικά, e-books, μουσική, 

φωτογραφίες και άλλα σχέδια που είναι δυνατόν να  παραδοθούν  ηλεκτρονικά. Έτσι 

επιτυγχάνεται μείωση του κόστους παράδοσης, λόγω αποφυγής μεταφορικών (ή και 

ενδιαμέσων) και υπάρχει άμεση παράδοση του προϊόντος στα χέρια του χρήστη. 

 

 Τα Υλικά αγαθά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι τα αγαθά εκείνα που παραδίδονται,  είτε 

µε τους παραδοσιακούς τρόπους παράδοσης μέσω το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-mail), 

είτε µε υπηρεσίες  ιδιωτικής διανομής. Με το κατάλληλο πρόγραμμα, μάλιστα, 

εγκατεστημένο στο κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα, δίνεται η δυνατότητα στον κάθε πελάτη 

να ενημερώνεται σχετικά σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκτέλεση της παραγγελίας του. 
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� Πληρωμή Προϊόντος 

 

 Η πληρωμή για την ηλεκτρονική αγορά προϊόντων γίνεται στις μέρες μας με ποικίλους 

τρόπους και φυσικά µέσω του διαδικτύου. Η εφαρμογή αυτή αποτελεί δύσκολο κομμάτι του 

ΗΕ και αυτό οφείλεται κυρίως: 

 

• Στην µη ύπαρξη κατάλληλης εναρμόνισης σε πολλές εθνικές νομοθεσίες. 

• Στις αυξημένες απαιτήσεις που υπάρχουν. 

• Στην ανυπαρξία ενός παγκόσμιου αποδεκτού προτύπου για τέτοιου είδους πληρωμές. 

 

 

Όπως προαναφερθήκαμε παραπάνω, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι ιδιαίτερα δύσκολες 

και επικίνδυνες για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται µε το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο. 

Για τις Χονδρικές πληρωμές τα πράγματα δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Εκεί που 

δημιουργούνται προβλήματα είναι στις Λιανικές  πληρωμές όπου η επαφή του πελάτη με 

τον έμπορο είναι σχεδόν ανύπαρκτη και αυτό καθιστά περίπλοκη τη συναλλαγή. Για την 

καλύτερη διεκπεραίωση των συναλλαγών θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη η νομιμότητα 

της ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων και επιπλέον να πραγματοποιείται συστηματική 

μελέτη στα πιστωτικά όρια διότι είναι δύσκολο να ελεγχθούν µε τους παραδοσιακούς 

τρόπους. 

 

 

 

 

�  Ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών. 

 

 Για κάθε παραγγελία εκδίδονται δελτίο παραγγελίας, δελτίο αποστολής και τιμολόγιο και 

κάποια από αυτά τα παραστατικά συνοδεύουν απαραίτητα το προϊόν ώστε να είναι νόμιμη 

η αποστολή. 

 

� Η Εξυπηρέτηση του πελάτη μετά την αγοραπωλησία. 

 

Η εξυπηρέτηση του πελάτη μετά την αγοραπωλησία  είναι ιδιαίτερα σημαντική για µια 

επιχείρηση. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της πώλησης κάθε επιχείρηση οφείλει να 

ενημερώνετε µέσω της τεχνολογίας για την αρτιότητα του  προϊόντος που αγοράστηκε από 

τον πελάτη, το βαθμό ικανοποίησης ή δυσαρέσκειας από αυτό ή από την επιχείρηση καθώς 

και τη συχνότητα χρήσης αυτού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί µέσω Ηλεκτρονικών Μηνυμάτων 

(E – mail) ή µε Fax. 
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3.7 Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 

 

Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση είναι η ανταλλαγή ηλεκτρονικών παραστατικών μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων συναλλασσομένων  που λαμβάνουν μέρος σε µια ηλεκτρονική 

αγοραπωλησία. Με βάση την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, όλες οι επιχειρήσεις 

μπορούν να εκδώσουν και να ανταλλάξουν ηλεκτρονικά παραστατικά μεταξύ τους. Στις 

χώρες που δεν ανήκουν στην Ε.Ε., η έκδοση και αποστολή των παραστατικών μεταξύ των 

επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα µε τις διμερείς συμφωνίες των χωρών που εδρεύουν οι 

εταιρίες. Στην Ελλάδα, η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση καθορίζεται από τη ΠΟΛ 1049 του 2006, 

στην οποία η έκδοση των τιμολογίων γίνεται µε μηχανογραφημένα μέσα για παράδειγμα 

µε τη χρήση του Η/Υ και απαιτείται η διασφάλιση της ακεραιότητας, της νομιμότητας και 

της προέλευσης του τιμολογίου από τα άτομα που εμπλέκονται στη συναλλαγή δηλαδή του 

επιτηδευματία και των ατόμων που εκδίδουν τιμολόγια για λογαριασμό του. (Σύμφωνα µε 

απόφαση της ΠΑΗΨΣ3). «Με κάθε ηλεκτρονικό και κατ’ έκταση μηχανογραφημένο 

τιμολόγιο που εκδίδεται, δημιουργούνται µέσω των «Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών 

Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (Ε.Α.Φ.∆.Σ.Σ.)» δύο αρχεία. Το πρώτο αρχείο έχει κατάληξη 

«*_a.txt» και αποτελεί το αρχείο που περιέχει αναλυτικά όλα τα στοιχεία του τιμολογίου 

και το αρχείο µε κατάληξη «*_b.txt», το οποίο αποτελεί τη ψηφιακή σήμανση, δηλαδή τη 

μοναδική σύνοψη του αρχείου «*_a.txt» και διασφαλίζει την εγκυρότητα του. Για να μπορεί 

ο επιτηδευματίας να τιμολογήσει ηλεκτρονικά θα πρέπει να διαβιβάσει τα δύο αυτά αρχεία 

στο παραλήπτη. Αυτά αποτελούν τα νόμιμα  παραστατικά που εμφανίζουν τις συναλλαγές 

που έχουν πραγματοποιηθεί. Με αυτά τα παραστατικά γίνονται και οι ανάλογες εγγραφές 

στα βιβλία που τηρούνται. Τα αρχεία «*_a.txt» και «*_b.txt» πρέπει να διαφυλάσσονται και 

από τον εκδότη αλλά και από το παραλήπτη για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. και τίθενται στη διάθεση των 

αρμόδιων αρχών σε περίπτωση επιθεώρησης. Η επιχείρηση θα πρέπει να παρουσιάσει τα 

συγκεκριμένα αρχεία µε τα κατάλληλα μηχανογραφημένα μέσα (Η/Υ) και η µη φύλαξη και 

απώλεια αυτών θεωρείται φορολογική παράβαση και συνεπάγονται κυρώσεις».   

 

3.8 Τα είδη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

 

Οι εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου διακρίνονται σε δύο βασικούς τύπους, το Έμμεσο 

ΗΕ και το Άμεσο ΗΕ.  

 

� Το Έμμεσο Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι η ηλεκτρονική παραγγελία των αγαθών ή των 

υπηρεσιών και η διανομή αυτών πραγματοποιείται με τους παραδοσιακούς τρόπους όπως 

είναι το ταχυδρομείο ή µε άλλες ιδιωτικές υπηρεσίες διανομής και είναι εξαρτημένο από την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος μεταφορικών.  
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� Το Άμεσο Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι η ηλεκτρονική παραγγελία και πληρωμή διαφόρων 

άυλων προϊόντων η οποία γίνεται με την συνδυασμένη  χρήση των υπηρεσιών της 

ηλεκτρονικής και των τηλεπικοινωνιών. Παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης  

ηλεκτρονικών~ συναλλαγών απ’ άκρη σ’ άκρη καταρρίπτοντας τα γεωγραφικά σύνορα που 

υπάρχουν.  

 

Στο παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στους δύο 

τύπους του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. 

 

 

 

 

Επίσης το ηλεκτρονικό εμπόριο θα μπορούσε να κατηγοριοποιηθεί σε 7 επιπλέον 

κατηγορίες, βάση των συναλλασσόμενων μερών.  

 

� B2C Επιχειρήσεις σε καταναλωτές (Business – Consumers ) 

� B2B Επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις (Business – Business ) 

� C2C Καταναλωτές σε καταναλωτές ( Consumers – Consumers ) 

� B2G Επιχειρήσεις σε κυβερνήσεις (Business – Governments ) 

� C2G Καταναλωτές στην κυβέρνηση (Consumers – Governments ) 

Ο δημοφιλέστερος δικτυακός τόπος για τις 2 παραπάνω κατηγορίες είναι οι ηλεκτρονικές 

σελίδες της εφορίας www.taxisnet.gr  και www.gsis.gr. 

Επίσης υπάρχει και η ιστοσελίδα www.e-gov.gr, η οποία φιλοδοξεί να μαζέψει όλες τις 

κυβερνητικές υπηρεσίες.  

� G2G Είναι η περίπτωση ενδοκυβερνητικών συναλλαγών και ανταλλαγής πληροφοριών. 

Έμμεσο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Άμεσο Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

Ηλεκτρονική παραγγελία προϊόντων Ηλεκτρονική παραγγελία προϊόντων 

Παράδοση προϊόντων µε 
παραδοσιακούς τρόπους 

Πληρωμή και παράδοση άυλων 
προϊόντων όπως λογισμικό, ψηφιακό 
περιεχόμενο κ. α 

Εξαρτάται από την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
παράδοσης 

Καταρρίπτει τα γεωγραφικά σύνορα 
και κάλυψη ηλεκτρονικών 
συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο. 
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Κεφάλαιο 4 

 Λόγοι χρήσης ηλεκτρονικού εμπορίου  

 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένας σύγχρονος τρόπος για αγορά διάφορων υλών από το 

διαδίκτυο. Αρκετοί είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν αυτό το μέσο για τις αγορές τους, 

κυρίως για να ψάξουν να βρουν πιο οικονομικό προϊόν και προσφορές  από ότι  θα ήταν σε 

κάποιο φυσικό κατάστημα. Οι on-line αγορές αφορούν κυρίως site τα οποία προσφέρουν 

ηλεκτρονικά είδη, εισιτήρια ταξιδιών, κρατήσεις ξενοδοχείων, βιβλία, είδη σπιτιού και 

ηλεκτρικές συσκευές, ένδυση και υπόδηση και καλλυντικά. Η χρήση του ηλεκτρονικού 

εμπορίου απορροφά καινοτομίες στην ηλεκτρονική μεταφορά χρηματικών πόρων στην 

διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, στο διαδικτυακό μάρκετινγκ, στην διεκπεραίωση 

διαδικτυακών διαδικασιών, στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων. Επίσης ένας λόγος 

είναι ο περιορισμός κίνησης κεφαλαίων (capital controls) έδωσαν ώθηση στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές λόγω έλλειψης μετρητών. 

Δυνατότητες που έχει το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι:  

� Αναζήτηση προϊόντων ανά κατηγορία ή είδος  

� Καλάθι αγορών 

� Διαφορετικά είδη συναλλάγματος.  

Σου δίνει την δυνατότατα να κάνεις συναλλαγές με πολλούς τρόπους χωρίς να περιορίζεται 

μονό σε  ένα είδος, επίσης  δίνει την δυνατότητα επιλογής και τον τρόπο που νομίζει ο 

χρήστης ότι μπορεί να έχει περισσότερη εμπιστοσύνη. 

 

4.1 Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

 

• Εισαγωγή σε νέες αγορές  

• Απόκτηση νέων πελατών 

• Αύξηση παραγωγικότητας  

• Ασφαλείς συναλλαγές τοις μετρητοίς. Είναι ένας τρόπος ο οποίος ελέγχεται το προϊόν από 

τον χρήστη  και έπειτα δίνετε το χρηματικό ποσό. 

• Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
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4.2 Μειονεκτήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

 

Δεν υπάρχει εμπιστευτικότητα και ασφάλεια όσον αφορά το περιεχόμενο κάποιον 

πληροφοριών. Το διαδίκτυο δεν είναι πάντοτε ασφαλές υπάρχουν ηλεκτρονικά 

καταστήματα τα οποία αποσκοπούν να έχουν κέρδος με ψευδή στοιχεία που προβάλουν 

προς τους πελάτες με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύονται πολλοί κόσμο που το εμπιστεύεται. 

Δεν υπάρχει ακεραιότητα ώστε να προφυλάσσεται το υποκείμενο των πληροφοριών που 

διακινούνται  

Το ηλεκτρονικό εμπόριο ελλοχεύει κινδύνους για τον ανυποψίαστο χρήστη. Στις        on-line 

αγορές υπάρχει εμπιστευτικότητα αλλά όχι πάντα. Για άτομα που δεν χρησιμοποιούν αυτό 

το μέσο για τις αγορές ο λόγος που μπορεί να τους αποτρέπει σε αυτή τη διαδικασία είναι 

ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη σε αυτό τον τρόπο αγορών και στο ότι μπορεί να υπάρχουν 

κίνδυνοι που θα τους εκθέσει στους υπόλοιπους χρήστες. Ενώ εκείνοι οι οποίοι κάνουν 

συχνά συναλλαγές δεν μπορούν να δουν πάντοτε τους κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν 

διότι πιστεύουν ότι την εμπιστευτικότητα που προσφέρει και έχει ένα site την έχουν και τα 

υπόλοιπα.  

 

4.3 Εμπιστοσύνη των φοιτητών ως προς το ηλεκτρονικό εμπόριο 

 

Σύμφωνα με την έρευνα διαπιστώνουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό το 49% των φοιτητών 

παρά την κρίση εμπιστεύονται το ηλεκτρονικό εμπόριο.   Το μέσο αυτό ελκύει τους 

φοιτητές διότι είναι ένας εύκολος τρόπος να ελέγξουν, να συγκρίνουν και να επιλέξουν 

ακριβώς το προϊόν που τους ενδιαφέρει ανάλογα και με το χρηματικό πόσο στο οποίο 

διαθέτουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.    

 

4.4 Λόγοι μη πραγματοποίησης on-line αγορών.  

 

Υπάρχει ποσοστό φοιτητών το οποίο δεν εμπιστεύονται τις αγορές μέσω του διαδικτύου  

είτε επειδή δεν τους προσφέρει τα προϊόντα που εκείνη χρειάζονται είτε έχουν  την 

δυνατότητα τα προϊόντα που διαθέτει το διαδίκτυο να τα προσφέρει και το φυσικό εμπόριο 

με χαμηλότερες τιμές. Επίσης ένας λόγος είναι η υποψία απάτης στην συγκεκριμένη 

ιστοσελίδα να εκμεταλλευτούν χρήστες οι οποίοι  κάνουν αγορές για να τους αποσπάσουν  

μεγάλο χρηματικό ποσό. Ακόμη ένας λόγος είναι οι πληρωμές δεν θέλουν ή δεν έχουν την  

εμπιστοσύνη να μπουν σε μια διαδικασία για να πληρώσουν με πιστωτικές κάρτες ή με 

κάποια ηλεκτρονική συναλλαγή διότι μπορεί να έχουν την αμφιβολία  ότι η συγκεκριμένη 

ιστοσελίδα ίσων να είναι απάτη και να εμπλακούν σε ένα κύκλωμα χωρίς να το 



 

υποψιαστούν. Σύμφωνα με την ερεύνα μας και στην ερώτηση: Πόσο σημαντικοί είναι οι 

λόγοι ενός ηλεκτρονικού συστήματος και στα αποτελέσματα στα οποία βρέθηκαν μεγάλο 

ποσοστό των φοιτητών απάντησαν ότι για να κάνουν αγορά μέσω διαδικτύου σημαντικοί 

λόγοι είναι οι εγγύηση, χαμηλές

ηλεκτρονικό κατάστημα δεν τους προσφέρει τους παραπάνω λόγους δεν πραγματοποιούν 

on-line αγορές. 

 

 Επίσης άλλη μία ερώτηση για το πόσο συχνά χρησιμοποιείται το διαδίκτυο μας δείχνει ότι 

το 49% των φοιτητών χρησιμοποίει καθημερινά το διαδίκτυο όπως φαίνεται και στο 

παρακάτω γράφημα: 

 

 Αλλά σύμφωνα με τα αποτελέσματα το μεγάλο ποσοστό το 31% το χρησιμοποιεί για 

διασκέδαση  ενώ μικρότερο ποσοστό για αγορές. 
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 Η παραπάνω ερώτηση μας δείχνει επίσης ότι  οι 

διαδίκτυο για κάποια αγορά αλλά είναι ένας λόγος για να διασκεδάσουν με αυτό.

 

4.5 Λόγοι  πραγματοποίησης on-line

 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω το 49% των φοιτητών χρησιμοποιεί καθημερινά το 

διαδίκτυο.  Θεωρούν ότι οι ηλεκτρονικές αγορές έχει γίνει ένας σύγχρονος τρόπος για να 

κάνουν αγορές  στις οποίες μπορούν να ψάξουν να εξερευνήσουν και να βρουν τα 

κατάλληλα και τα ποιο εμπιστευτικά 

ωθεί  στο διαδίκτυο είναι και η έλλειψη μετρητών ο οποίος τους εμποδίζει να κινηθούν στο 

φυσικό εμπόριο και τους ωθεί στο ηλεκτρονικό. Επίσης τους προσφέρει εγγύηση, χαμηλές 

τιμές, έξοδα αποστολής και τρόπους πληρωμής.  Ένας βασικός λόγος που ωθεί τους 

φοιτητές να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο σχεδόν σε συχνή βάση είναι οι χαμηλές 

τιμές. Λόγο της οικονομικής κρίσεις υπάρχει μείωση του φυσικού εμπορίου, διότι υπάρχουν 

χαμηλότερες τιμές στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρκ

τους φοιτητές  διότι τους ωθεί να χρησιμοποιούν ακόμα περισσότερο το διαδίκτυο με 

αποτέλεσμα να  τους απομακρύνει από  την πραγματικότητα.  Οι 

πλέον απαραίτητες στις σημερινές μέρες που διανύει η χώρα μας. 

Σύμφωνα με την έρευνα και στην ερώτηση που ερωτήθηκαν να απαντήσουν οι φοιτητές Με 

την οικονομική κρίση έχετε σταματήσει να πραγματοποιείται online αγορές; Όπως φαίνεται 

και στο παρακάτω διάγραμμα  το μεγαλύτ
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Η παραπάνω ερώτηση μας δείχνει επίσης ότι  οι on-line αγοραστές δεν  εμπιστεύονται το 

διαδίκτυο για κάποια αγορά αλλά είναι ένας λόγος για να διασκεδάσουν με αυτό.

line αγορών.  

Όπως αναφέραμε και παραπάνω το 49% των φοιτητών χρησιμοποιεί καθημερινά το 

διαδίκτυο.  Θεωρούν ότι οι ηλεκτρονικές αγορές έχει γίνει ένας σύγχρονος τρόπος για να 

κάνουν αγορές  στις οποίες μπορούν να ψάξουν να εξερευνήσουν και να βρουν τα 

ποιο εμπιστευτικά site για να κάνουν αγορές. Σημαντικός λόγος που τους 

ωθεί  στο διαδίκτυο είναι και η έλλειψη μετρητών ο οποίος τους εμποδίζει να κινηθούν στο 

φυσικό εμπόριο και τους ωθεί στο ηλεκτρονικό. Επίσης τους προσφέρει εγγύηση, χαμηλές 

α αποστολής και τρόπους πληρωμής.  Ένας βασικός λόγος που ωθεί τους 

φοιτητές να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο σχεδόν σε συχνή βάση είναι οι χαμηλές 

τιμές. Λόγο της οικονομικής κρίσεις υπάρχει μείωση του φυσικού εμπορίου, διότι υπάρχουν 

ιμές στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρκ

εί να χρησιμοποιούν ακόμα περισσότερο το διαδίκτυο με 

αποτέλεσμα να  τους απομακρύνει από  την πραγματικότητα.  Οι online αγορές έχουν γίνει 

ς στις σημερινές μέρες που διανύει η χώρα μας.  

Σύμφωνα με την έρευνα και στην ερώτηση που ερωτήθηκαν να απαντήσουν οι φοιτητές Με 

την οικονομική κρίση έχετε σταματήσει να πραγματοποιείται online αγορές; Όπως φαίνεται 

και στο παρακάτω διάγραμμα  το μεγαλύτερο ποσοστό  που είναι το 52% απάντησε όχι .

48%

Μείωση Ηλεκτρωνικών Αγορών Λόγο 

Οικονομικής Κρίσης

αγοραστές δεν  εμπιστεύονται το 

διαδίκτυο για κάποια αγορά αλλά είναι ένας λόγος για να διασκεδάσουν με αυτό. 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω το 49% των φοιτητών χρησιμοποιεί καθημερινά το 

διαδίκτυο.  Θεωρούν ότι οι ηλεκτρονικές αγορές έχει γίνει ένας σύγχρονος τρόπος για να 

κάνουν αγορές  στις οποίες μπορούν να ψάξουν να εξερευνήσουν και να βρουν τα 

για να κάνουν αγορές. Σημαντικός λόγος που τους 

ωθεί  στο διαδίκτυο είναι και η έλλειψη μετρητών ο οποίος τους εμποδίζει να κινηθούν στο 

φυσικό εμπόριο και τους ωθεί στο ηλεκτρονικό. Επίσης τους προσφέρει εγγύηση, χαμηλές 

α αποστολής και τρόπους πληρωμής.  Ένας βασικός λόγος που ωθεί τους 

φοιτητές να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο σχεδόν σε συχνή βάση είναι οι χαμηλές 

τιμές. Λόγο της οικονομικής κρίσεις υπάρχει μείωση του φυσικού εμπορίου, διότι υπάρχουν 

ιμές στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρκετά 

εί να χρησιμοποιούν ακόμα περισσότερο το διαδίκτυο με 

αγορές έχουν γίνει 

Σύμφωνα με την έρευνα και στην ερώτηση που ερωτήθηκαν να απαντήσουν οι φοιτητές Με 

την οικονομική κρίση έχετε σταματήσει να πραγματοποιείται online αγορές; Όπως φαίνεται 

ερο ποσοστό  που είναι το 52% απάντησε όχι . 

 

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Κεφάλαιο 5 

Οικονομική κρίση. 

 

5.1 Ορισμός οικονομικής κρίσης  

 

Στο παρελθόν ο όρος οικονομική κρίση μπορούσε να σημαίνει μόνο ότι οικονομικές 

προσπάθειες των ανθρώπων ματαιώνονταν ή τα αγαθά που παρήγαγαν καταστρέφονταν ή 

χάνονταν. Η οικονομική κρίση είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο μια οικονομία 

χαρακτηρίζεται από διαρκεί αισθητή  μείωση της οικονομικής δραστηριότητας. Σημαίνει 

επίσης ότι υπάρχει παραγωγή ή υπερπαραγωγή προϊόντων αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη 

ζήτηση για οποιοδήποτε λόγο. Όταν οι καταναλωτές δεν μπορούν να απορροφήσουν ότι 

παράγεται καθώς περιορίζεται το εισόδημα τους τότε η κρίση είναι γεγονός. Οι επιχειρήσεις 

στην προσπάθεια τους να προβάλουν νέα προϊόντα στην αγορά ώστε να αυξήσουν τα κέρδη 

τους επιδιώκει να μειώσει τον μισθό των εργατών του.  οι εργάτες αποτελούν βασικό 

συστατικό, είναι οι βασικοί αγοραστές των τελικών προϊόντων. Η μείωση των μισθών 

σημαίνει λιγότερη απορρόφηση των εμπορευμάτων. Η οικονομική κρίση είναι μια 

διαταραχή στις  χρηματοπιστωτικές αγορές στις οποίες οι λανθασμένες επιλογές και τα 

προβλήματα οικονομικού κινδύνου αυξάνονται με αποτέλεσμα  να αδυνατούν να 

διοχετεύσουν  τα κεφάλαια τους. Μια οικονομική κρίση μπορεί να οδηγήσει μια οικονομία 

μακριά από την ισορροπία και να στρέψει σε μια καθοδική πορεία τους δείκτες τις 

οικονομικής  ανάπτυξης .  

Έχοντας ως κριτήριο τα αίτια δημιουργίας των κρίσεων , διακρίνονται τρεις κατηγορίες 

κρίσεων. Οι κρίσεις της πρώτης γενιάς  είναι οι αιτίες στη δημοσιονομική και νομισματική 

πολιτική των χωρών. Τέτοιες κρίσεις προέκυψαν στην Λατινική Αμερική κατά την δεκαετία 

του  1960 και του 1970. Οι κρίσεις δεύτερης γενιάς οφείλονται σε αντικυκλικές πολιτικές σε 

ανεπτυγμένες χώρες.  Σε αυτές ανήκει η κρίση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος 

στις αρχές τις δεκαετίας του 1990. Οι κρίσεις τρίτης γενιάς οφείλονται σε ηθικό  κίνδυνο, 

ασύμμετρη πληροφόρηση καθώς και σε εξάρσεις του διεθνούς δανεισμού  και τοποθετήσεις  

<<φούσκες>>. Τέτοιες ήταν οι κρίσεις του Μεξικού το 1994 και των χωρών τις 

Νοτιοανατολικής Ασίας το 1997. 

Η οικονομική κρίση αποτελεί τη μια από της δύο φάσης των οικονομικών διακυμάνσεων και 

συγκεκριμένα τη φάση της καθόδου, όταν δηλαδή οικονομική δραστηριότητα βρίσκετε σε 

συνεχή συρρίκνωση.  Οι οικονομικές διακυμάνσεις ορίζονται  ως διαδοχικές αυξομειώσεις 

της οικονομικής δραστηριότητας μέσα σε μια οικονομία.  



 
24 

 

5.2 Πότε ξεκίνησε η οικονομική κρίση. 
 

Την περίοδο του 2007-2009 η διεθνής αλλά και η ελληνική οικονομία βρέθηκαν να 

αντιμετωπίσουν την μεγαλύτερη ύφεση μετά των Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Το 2004 μια σειρά 

από γεγονότα οδήγησαν τους παγκόσμιους ρυθμούς ανάπτυξης σε απότομη πτώση και 

εκτόξευσαν την ανεργία και την ανασφάλεια. Η χρηματοοικονομική κρίση ξεκίνησε στην 

αγορά των στεγαστικών δανείων χαμηλής εξασφάλισης των Η.Π.Α το καλοκαίρι του 2007 

μετατράπηκε σε ραγδαία κρίση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στην 

προσπάθεια άμεσης αντιμετώπισης τις κρίσης υπάρχουν μια σειρά από μέτρα και πολιτικές 

που πριν την κρίση  ήταν αδιανόητο να εφαρμοστούν όπως η κρατικοποίηση τραπεζών. Στο 

παρελθόν μια φορά βρέθηκε η παγκόσμια οικονομία σε τέτοιο κίνδυνο, πριν από 80 χρόνια, 

την περίοδο που ονομάστηκε  η μεγάλη ύφεση του 1930.     

• Σε τι διαφέρει η οικονομική κρίση του 2008 από την κρίση του 1929 

Η χρηματοοικονομική κρίση πέρασε στην πραγματική οικονομία με δύο τρόπους. Πρώτον, 

μέσω τις απροθυμίας των πιστωτικών ιδρυμάτων να χορηγήσουν δάνεια,  δεύτερον, μέσω 

τις καταστροφής του πλούτου νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από το σπάσιμο στις 

φούσκες. Το εξωτερικό εμπόριο κατέρρευσε και για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια 

μειώθηκε η κατανάλωση.  

Η κρίση του 1929 έχει πολλά κοινά με την κρίση του 2008 αν και υπάρχουν μεγάλες 

διαφορές. Τα κοινά τα οποία έχουν είναι η μακροχρόνια φάση πιστωτικής επέκτασης, 

μόχλευσης και οικονομικής άνθισης, δημιουργήθηκαν φούσκες στις αγορές φυσικού και 

χρηματοοικονομικού κεφαλαίου και τέλος όταν οι φούσκες έσκασαν πολλές και μεγάλες 

τράπεζες πτώχευσαν, η κατανάλωση και το ΑΕΠ μειώθηκαν και αυξήθηκε η ανεργία. 

 

Η διαφορές οι οποίες υπάρχουν  ανάμεσα στην  κρίση του 1929 και του 2008 είναι τρείς. 

• 1. Το 1929
η
 μείωση του ΑΕΠ και των επιπέδων των τιμών ήταν ασύγκριτα μεγαλύτερη. Η 

καταστροφή του πλούτου των νοικοκυριών ήταν μεγαλύτερη το 1929 λόγω του 

αποπληθωρισμού και την συσσώρευση του χρέους. Αντίθετα στην κρίση του 2008 η 

καταστροφή του πλούτου επικεντρώθηκε στην απώλεια των χαρτοφυλακίων επενδυτών. 

• 2. Η νομισματική και δημοσιονομική πολιτική το 1929 ήταν αμφότερες περιοριστικές, ενώ το 

2008 ήταν αμφότερες επεκτατικές. 

• 3. Το 1929 η κρίση διαχύθηκε παγκόσμια με σημαντικές υστερήσεις και δεν επέτρεψε την 

γρήγορη ανάκαμψη από την ύφεση. Ενώ το 2008 υπήρχαν ενδείξεις ότι η έξοδος απο την 

κρίση θα είναι μακροπρόθεσμα εφικτή. 
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5.3 Τι επιπτώσεις έχει  στο ηλεκτρονικό εμπόριο 
 

Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά το φυσικό εμπόριο, ενώ κινείται πολύ θετικά  

το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το φυσικό εμπόριο είναι πλέον ένας ακριβώς τρόπος για να κάνουν 

αγορές αφού στης εποχές που διανύουμε είναι δύσκολο η κίνηση και διαχείριση μετρητών, 

γι’ αυτό πλέον το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει γίνει ο πλέον ποίος σύγχρονος, εύκολος και 

οικονομικός τρόπος για την αγορά των προϊόντων στα οποία χρειάζονται. Με την χρήση του 

ηλεκτρονικού εμπορίου ο κάθε ένας έχει την δυνατότητα να ψάξει και να εξερευνήσει 

πράγματα τα οποία χρειάζεται ποιο οικονομικά εφόσον δεν έχει την δυνατότητα να 

προσφέρει περισσότερα χρήματα. Στην Ελλάδα υπάρχει αύξηση 10% στην ηλεκτρονικές 

αγορές  το 2015, σε σχέση με το 2014. Το 2015  υπήρξε μεγάλη αύξηση ηλεκτρονικών 

αγορών σε σχέση με το 2014, ενώ καταγράφετε αύξηση 5%  και αφορά τον αριθμό των 

προιόντικών κατηγοριών που αγοράστηκαν online. Το 16% των καταναλωτών πριν κάνει 

οποιαδήποτε online αγορά επισκέπτεται πρώτα το φυσικό κατάστημα. Οι κύριες πηγές πριν 

κάνουν online  αγορά είναι τα ψηφιακά κανάλια και οι ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών (72% 

από 63% το 2014), websites των εταιριών (62%) και τα review pages 52%. Αυτό που 

βλέπουμε με τα παραπάνω στοιχεία είναι ότι η  οικονομική κρίση έχει σημαντικές 

επιπτώσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο και βαδίζει με θετικά βήματα προς την αύξηση των 

online αγοραστών. Η κρίση έχει επηρεάσει  Πόλυ την Ελλάδα και το φυσικό εμπόριο διότι οι 

καταναλωτές ψάχνουν οικονομικές λύσεις τις οποίες της προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

 

5.4 Τι επιπτώσεις έχει στους φοιτητές,  
 

Οι φοιτητές είναι πλέον ο ποιο σημαντικός κρίκος στην οικονομική κρίση στην Ελλάδα,  διότι 

με κάποιο τρόπο είναι πλέον το μέλλον της χώρας.  Το φαινόμενο αυτό τους έχει επηρεάσει 

αρνητικά πέραν του ότι έχουν μείωση τις αγορές τους στο φυσικό εμπόριο  έχει επηρεάσει 

όμως και τις αγορές τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο.  Οι φοιτητές όμως είναι εκείνοι οι οποίοι 

θα ψάξουν θα βρουν εκείνα τα αγαθά τα οποία χρειάζονται σε τιμές τις οποίες μπορούν να 

διαθέσουν και υπάρχει μείωση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και αρκετό μεγάλο ποσοστό το 37% 

δεν αντικαθιστούν  το φυσικό με το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζουν να κάνουν 

ηλεκτρονικές αγορές. Για εκείνους είναι ένας εύκολος τρόπος να βρουν ευκαιρίες και 

προσφορές στις οποίες δεν θα είχαν δυνατότητα να κάνουν από το φυσικό εμπόριο. Για τους 

φοιτητές οι οποίοι δεν εργάζονται το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αρνητικές επιπτώσεις γι’ 

αυτούς λόγο ελλείψεις μετρητών των γονιών τους δεν έχουν την δυνατότητα να κάνουν 

καμία αγορά. Σύμφωνα και με την μελέτη μας βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το 52% 

δεν έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση.  
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5.5 Ποιες οι στάσεις των φοιτητών απέναντι στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

λόγω της οικονομικής κρίσης 
 

Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρκετά τους φοιτητές  ειδικά τις μικρότερες ηλικίες και 

περισσότερο εκείνους οι οποίοι δεν έχουν  δικό τους εισόδημα.  Αν και έχουν σταματήσει τις 

ηλεκτρονικές αγορές πολλοί είναι εκείνοι που δεν τους έχει επηρεάσει η κρίση και 

συνεχίζουν να κάνουν αγορές.  

Σύμφωνα με την ερευνά μας βλέπουμε ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει περισσότερο 

τις γυναίκες με μεγαλύτερο ποσοστό, σε σύγκριση με τους άντρες που συνεχίζουν να κάνουν 

αγορές. Η στάση τους απέναντι στο ηλεκτρονικό εμπόριο λόγω της οικονομικής κρίσης 

βλέπουμε ότι οι γυναίκες φοιτήτριες είναι ποιο συγκρατημένες και επιφυλακτικές λόγω 

οικονομικής δυσκολίας, ενώ για τους άντρες φοιτητές παρατηρούμε ότι αν και επηρεάζονται 

από την οικονομική κρίση συνεχίζουν οι περισσότεροι από αυτούς να κάνουν ηλεκτρονικές 

αγορές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

Το Διαδίκτυο μας προσφέρει (πέραν των άλλων πτυχών του) ποικίλες δυνατότητες 

διεκπεραίωσης συναλλαγών μας μέσα από το σπίτι μας, με μερικά μόνο «κλικ», με το 

Δημόσιο (η λεγόμενη ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή αλλιώς «e- government»), με τράπεζες 

όπου παρέχεται η διεκπεραίωση πληθώρας πληρωμών τηλεφώνου, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, 

ασφαλειών, δημοσίων ταμείων, κ.λπ. (το λεγόμενο «e-banking»), ή με επιχειρήσεις (το 

λεγόμενο «e- commerce»).Αυτή η διάσταση του Διαδικτύου είναι όμως μια από τις πιο 

παρεξηγημένες, θα λέγαμε μάλιστα ενοχοποιημένες, καθώς, σε πολλές περιπτώσεις, 

επικρατεί η λανθασμένη άποψη ότι κάθε είδους συναλλαγή στο Διαδίκτυο είναι αναξιόπιστη 

και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια χρημάτων (απάτες) ή κακή χρήση προσωπικών 

στοιχείων Ας ρίξουμε λοιπόν μια ψύχραιμη και κριτική ματιά στο θέμα, διακρίνοντας πρώτα 

απ’ όλα τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των εφαρμογών 

ηλεκτρονικών συναλλαγών: γρηγορότερη εξυπηρέτηση, ευκολία πρόσβασης από άτομα με 

κινητικές δυσκολίες, μηδέν χρόνος αναμονής σε ουρές, συχνά μικρότερο χρηματικό κόστος, 

πρόσβαση σε εμπορικά αγαθά και υπηρεσίες από όλο τον κόσμο 24 ώρες το 24ωρο, εύκολη 

σύγκριση τιμών και προσφορών από διαφορετικούς προμηθευτές. Από την άλλη πλευρά 

χρειάζεται προσοχή και εξοικείωση με τη σωστή χρήση των αντίστοιχων εφαρμογών του «e-

επιχειρείν», ώστε να μπορεί ο απλός χρήστης να αντιληφθεί άμεσα και εύκολα μια 

αναξιόπιστη υπηρεσία ή μια προσπάθεια οικονομικής εξαπάτησής του. 

  

6.2 Ασφαλείς συναλλαγές 

 

Υπάρχουν κάποια στοιχεία που θα πρέπει να έχει ελέγξει ο online καταναλωτής πριν 

προχωρήσει σε μια ηλεκτρονική συναλλαγή. Αρχικά θα πρέπει να εξετάσει την αξιοπιστία 

της εκάστοτε ιστοσελίδας και στη συνέχεια να ελέγξει τις μεθόδους συναλλαγών που του 

παρέχονται.  

Μία ιστοσελίδα για να είναι αξιόπιστη θα πρέπει να τηρεί κάποιες προϋποθέσεις. Αυτές οι 

προϋποθέσεις είναι οι εξής. 
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� Σε μία αξιόπιστη ιστοσελίδα θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρος 

προσδιορισμός της εταιρείας, με το όνομα της, τη διεύθυνση της, τον αριθμό 

τηλέφωνου, ΑΦΜ εταιρείας, και γενικά στοιχεία επικοινωνίας. 

� Οι όροι των συμβάσεων είναι εύκολα προσβάσιμοι και διαφανείς (συχνά 

αναγράφονται ως ¨όροι χρήσης¨). Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος / της 

υπηρεσίας και όροι της εγγύησης πρέπει να είναι σαφή. 

� Η τιμή του προϊόντος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πιθανές επιπλέον 

χρεώσεις ( εκτελωνισμούς, φόρους, έξοδα αποστολής, κτλ) 

� Η ιστοσελίδα να παρέχει ασφαλή τρόπο πληρωμής. 

� Οι παραγγελίες επιβεβαιώνονται με e-mail. Οι καταναλωτές έχουν ένα 

σαφές καθορισμένο δικαίωμα ανάκλησης της παραγγελίας. 

� Υπάρχει «Privacy policy -  Πολίτικη Απορρήτου» όπου διευκρινίζεται πως θα 

χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα τα όποια πρέπει να καταχωρήσει 

ο online χρήστης για να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή 

� Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης διατηρεί κάποια αμφιβολία ή η 

ιστοσελίδα δεν τηρεί κάποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε ο 

πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία είτε τηλεφωνικός, είτε με 

e-mail και να ζητήσει ορισμένες διευκρινήσεις.  

�  

Επιπλέον οι αξιόπιστες εμπορικές ιστοσελίδες παρέχουν συναλλαγές μόνο μέσω μεθόδων 

«Ασφαλών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών» (SSL).  Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας online 

καταναλωτής επισκεφτεί μία ιστοσελίδα, η διεύθυνση της θα πρέπει να ξεκινάει με 

https:// («s» από την λέξη «secure», δηλαδή ασφαλές) και όχι απλά με “http://”.  Επίσης, 

στο κάτω δεξί μέρος του browser σας θα πρέπει να βρίσκεται ένα λουκέτο. 

 

 

Εικόνα 5.2.1 Ασφαλής Ηλεκτρονικές Συναλλαγές 
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6.3 Ηλεκτρονικές Απάτες 

 

Όπως και στο φυσικό εμπόριο, έτσι και στο ηλεκτρονικό κάνεις δεν μπορεί να εγγυηθεί στο 

έπακρο την αξιοπιστία των εμπορικών ιστοσελίδων.  Ακόμα και αν μία ιστοσελίδα τηρεί όλες 

της προϋποθέσεις για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να 

υπάρχει και ένα παραθυράκι για κάποια Ηλεκτρονική Απάτη. 

Υπάρχουν τρεις μορφές  ηλεκτρονικής  οικονομικής  εξαπάτησης.  

 

Phishing  

 

Πρόκειται για ιδιαίτερα διαδεδομένη τεχνική οικονομικής εξαπάτησης μέσω του 

«ψαρέματος» προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα στοιχείων που αφορούν οικονομικές 

συναλλαγές (αριθμό λογαριασμού, κωδικό πιστωτικής κάρτας κ.λπ.).  

Κάποια γνωστή τράπεζα, οργανισμός, τηλεπικοινωνιακός πάροχος ή άλλη νόμιμη εταιρεία 

εμφανίζεται ως αποστολέας ηλεκτρονικού μηνύματος που ενημερώνει τους παραλήπτες του 

για την ύπαρξη κενών ασφαλείας σε κάποιο λογαριασμό ή συνδρομή. 

 

Μέσα στο κείμενο παρατίθεται και ένας σύνδεσμος προς πλαστή ιστοσελίδα, η οποία 

πλασάρεται ως η επίσημη ιστοσελίδα του αποστολέα. Πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα αυτή, το 

θύμα καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία του π.χ. για να μην κλειστεί ο λογαριασμός του. 

Την ίδια ώρα αυτοί που κρύβονται πίσω από το ψεύτικο μήνυμα αποκτούν πρόσβαση στα 

στοιχεία αυτά και στη συνέχεια μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικές απάτες εις βάρος του 

πραγματικού ιδιοκτήτη αυτών των στοιχείων.  

 

Εδώ έχουμε ένα τέτοιο μήνυμα το όποιο φαίνεται πως προέρχεται από το Υπουργείο 

Οικονομικών, όπου ο παραλήπτης ενημερώνεται ότι δικαιούται κάποιο ποσό ως επιστροφή 

φόρου και για να το παραλάβει άμεσα θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του στην 

ηλεκτρονική φόρμα που του εμφανίστηκε. Στην συγκεκριμένη φόρμα ζητούνται τα 

προσωπικά δεδομένα του παραλήπτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, κ.α.), 

στοιχεία πρόσβασης σε τραπεζικό λογαριασμό (όνομα χρήστη- username και συνθηματικό- 

password), καθώς και όλα τα στοιχεία πιστωτικής του κάρτας. 

 



 

 

 

Εικόνα 6.3.1 Ηλεκτρονική Απάτη με την μορφή 

 

 

Εναλλακτικές μορφές του Phishing μπορεί να είναι:

 

Spear  Phishing 

Πρόκειται για στοχευόμενα μηνύματα που μοιάζουν 

ανθρώπων. Για παράδειγμα, στους υπαλλήλους μιας εταιρίας μπορεί να φτάσει μήνυμα με 

αποστολέα τον εργοδότη τους, στο οποίο τους απευθύνεται προσωπικά και τους ζητά όνομα 

χρήστη και κωδικούς πρόσβασης. Απαντώντας κανείς σε ένα μ

προσωπικές και συχνά απόρρητες πληροφορίες στη διάθεση των απατεώνων.

 

Vishing 

 Σε αυτή την εκδοχή του phishing, για να πειστεί ευκολότερα το θύμα, του δίνεται 

τηλεφωνικός αριθμός εξυπηρέτησης ή του ζητείται το δικό του τηλέφωνο 

να επικοινωνήσουν μαζί του οι υποτιθέμενοι εκπρόσωποι της εταιρίας. Η πρακτική αυτή 

στηρίζεται στις τεχνολογίες  VoIP  που προσφέρει το Διαδ

 

Social  Networking  Phishing 

Αντλώντας πληροφορίες και πολλά προσωπικά δεδομένα από τα

ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, οι α

επιτυχία της μεθόδου είναι μεγάλη. Σε πρόσφατο πείραμα που πραγματοποιήθηκε στις 
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.3.1 Ηλεκτρονική Απάτη με την μορφή Phishing 

Εναλλακτικές μορφές του Phishing μπορεί να είναι: 

Πρόκειται για στοχευόμενα μηνύματα που μοιάζουν αυθεντικά για κάποιες ομάδες 

ανθρώπων. Για παράδειγμα, στους υπαλλήλους μιας εταιρίας μπορεί να φτάσει μήνυμα με 

αποστολέα τον εργοδότη τους, στο οποίο τους απευθύνεται προσωπικά και τους ζητά όνομα 

χρήστη και κωδικούς πρόσβασης. Απαντώντας κανείς σε ένα μήνυμα spear phishing θέτει 

προσωπικές και συχνά απόρρητες πληροφορίες στη διάθεση των απατεώνων.

Σε αυτή την εκδοχή του phishing, για να πειστεί ευκολότερα το θύμα, του δίνεται 

τηλεφωνικός αριθμός εξυπηρέτησης ή του ζητείται το δικό του τηλέφωνο ώστε να μπορούν 

να επικοινωνήσουν μαζί του οι υποτιθέμενοι εκπρόσωποι της εταιρίας. Η πρακτική αυτή 

που προσφέρει το Διαδίκτυο. 

Αντλώντας πληροφορίες και πολλά προσωπικά δεδομένα από τα προφίλ των χρηστών των 

ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, οι απατεώνες στέλνουν εξατομικευμένα μηνύματα. Η 

επιτυχία της μεθόδου είναι μεγάλη. Σε πρόσφατο πείραμα που πραγματοποιήθηκε στις 

 

αυθεντικά για κάποιες ομάδες 

ανθρώπων. Για παράδειγμα, στους υπαλλήλους μιας εταιρίας μπορεί να φτάσει μήνυμα με 

αποστολέα τον εργοδότη τους, στο οποίο τους απευθύνεται προσωπικά και τους ζητά όνομα 

ήνυμα spear phishing θέτει 

προσωπικές και συχνά απόρρητες πληροφορίες στη διάθεση των απατεώνων. 

Σε αυτή την εκδοχή του phishing, για να πειστεί ευκολότερα το θύμα, του δίνεται 

ώστε να μπορούν 

να επικοινωνήσουν μαζί του οι υποτιθέμενοι εκπρόσωποι της εταιρίας. Η πρακτική αυτή 

των χρηστών των 

πατεώνες στέλνουν εξατομικευμένα μηνύματα. Η 

επιτυχία της μεθόδου είναι μεγάλη. Σε πρόσφατο πείραμα που πραγματοποιήθηκε στις 
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Ηνωμένες Πολιτείες, το 70% όσων έλαβαν εξατομικευμένο παραπλανητικό μήνυμα πάτησε 

το σύνδεσμο που περιέχετε σε αυτό και συμπλήρωσε τα στοιχεία του στην εικονική 

ιστοσελίδα - απάτη. 

 

Pharming 

 

Το Pharming είναι μια μορφή απάτης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (domain name) που έχει 

ως αποτέλεσμα να πιστεύουν οι χρήστες ότι βρίσκονται σε μια γνήσια ιστοσελίδα με το 

σωστό URL. Ωστόσο, στην πραγματικότητα έχουν παραπεμφθεί σε μια ψεύτικη, η οποία 

είναι  πανομοιότυπη με τη γνήσια. Εκμεταλλευόμενοι κάποια κενά στην ασφάλεια μιας 

ιστοσελίδας στην οποία οι χρήστες μπαίνουν για να πραγματοποιήσουν διάφορες 

συναλλαγές, οι απατεώνες καταφέρνουν να εκτρέψουν την ροή των επισκεπτών σε άλλο 

δικτυακό χώρο, όπου τα στοιχεία των συναλλαγών που καταχωρούνται χρησιμοποιούνται 

για την οικονομική εξαπάτηση των επισκεπτών. Τέτοιου είδους εκτροπή δεν μπορεί να γίνει 

σε ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο SSL. 

 

Scam  

 

Σε γενικές γραμμές οι απάτες που είναι γνωστές με τον όρο «scam» αφορούν κάποια 

συναλλαγή που για να ολοκληρωθεί χρειάζεται κάποια χρήματα από το υποψήφιο θύμα - 

παραλήπτη του παραπλανητικού μηνύματος. Ωστόσο, το θύμα δεν παραλαμβάνει ποτέ τα 

προσφερόμενα ανταλλάγματα. 

 

 

 

Μορφές Scam 

 

Νιγηριανά Scam ή απάτη 419 

 Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλεται μήνυμα που ζητάει με συγκινησιακά 

φορτισμένο τόνο από τον παραλήπτη να βοηθήσει στην διεκπεραίωση κάποιας οικονομικής 

συναλλαγής, η οποία συνήθως αφορά ποσό πολλών εκατομμυρίων. Ως αποτέλεσμα της 

βοήθειάς του θα έχει προμήθεια ένα σημαντικό ποσοστό του ποσού αυτού.  

 

Οι συναλλαγές που εμφανίζονται συχνότερα είναι: η διεκδίκηση ανύπαρκτων κληρονομιών, 

η αποδέσμευση χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς, η παραλαβή και αποθήκευση 

των χρημάτων του αποστολέα σε ασφαλές μέρος και η επένδυση των χρημάτων αυτών στη 

χώρα του θύματος. Η συντριπτική πλειοψηφία τέτοιων μηνυμάτων προέρχεται από τη 

Νιγηρία. Για το λόγο αυτό η πρακτική αυτή αποκαλείται «Νιγηριανό Scam» αλλά και «Απάτη 
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419» από το άρθρο του ποινικού κώδικα της Νιγηρίας που αφορά στις οικονομικές απάτες. 

 

Οι απατεώνες διατηρούν την επικοινωνία και στέλνουν μάλιστα και αποδεικτικά στοιχεία 

της ταυτότητάς τους (φυσικά πλαστά), ώστε το θύμα να μην έχει την παραμικρή αμφιβολία. 

Κάποια στιγμή ζητούν χρήματα από τον παραλήπτη για τα έξοδα της συναλλαγής, φόρους 

κ.λπ. Από τη στιγμή που θα παραλάβουν τα χρήματα, κάθε δίοδος επικοινωνίας διακόπτεται 

και φυσικά το θύμα δεν καταφέρνει να αποκτήσει το αστρονομικό ποσό που του είχαν τάξει. 

 

Διεθνή Λαχεία 

«Διεθνή» λαχεία αποστέλλουν e-mails, ανακοινώνοντας κέρδη. Στη συνέχεια και αφού τα 

θύματα έχουν πεισθεί για τα κέρδη, ζητούν απ’ αυτούς να καταβάλλουν χρήματα για 

διαδικαστικά έξοδα. Με αυτό τον τρόπο κατορθώνουν να αποσπούν σημαντικά χρηματικά 

ποσά. 

 

Δημοπρασίες 

Σε μη αξιόπιστες ιστοσελίδες δημοπρασιών ενδέχεται να γίνεται πλειστηριασμός 

ανύπαρκτων αντικειμένων. Τα θύματα πληρώνουν προκαταβολές και διαδικαστικά έξοδα, 

ωστόσο δεν παραλαμβάνουν ποτέ το αντικείμενο για το οποίο πλειοδότησαν. 

 

 Ransomware  

 Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το θύμα λαμβάνει μήνυμα με ένα συνημμένο αρχείο ή 

πρόγραμμα. Μόλις το ανοίξει αρχίζει διαδικασία κρυπτογράφησης των αρχείων που είναι 

αποθηκευμένα στον υπολογιστή του. Ως συνέπεια, το θύμα δεν μπορεί να ανοίξει κανένα 

αρχείο του εκτός από το μήνυμα που του άφησαν οι «Scammers» στο οποίο του εξηγούν ότι 

μόνο αφού πληρώσει ένα συγκεκριμένο ποσό θα του αποσταλεί ο κωδικός πρόσβασης. 

Πρόκειται ουσιαστικά για απαγωγή των αρχείων μας, για την ανάκτηση των οποίων πρέπει 

να καταβάλουμε λύτρα! 

 

6.4 Τα είδη των ηλεκτρονικών πληρωμών 

 

Οι πολλαπλοί  τρόποι πληρωμής σε κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο , ώστε να αποπνέουν αξιοπιστία αλλά συνάμα να 

διαθέτουν δικλείδες ασφαλείας για τον πελάτη.  

Γενικότερα υπάρχουν ποικίλοι τρόποι για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πληρωμής σε 

ένα e-shop. Φυσικά οι επιλογές που έχει ο κάθε online καταναλωτής, εξαρτάτε από τους 

διαθέσιμους τρόπους που του παρέχει το εκάστοτε κατάστημα. Κάθε ηλεκτρονικό 

κατάστημα θα πρέπει να προσφέρει διευκολύνσεις για την πληρωμή. Αυτό θα φέρει σαν 

αποτέλεσμα να κερδίζει σε καθημερινή βάση νέους πελάτες που πιθανόν είναι να 

επιστρέψουν για νέες αγορές, αλλά  να διαφημίσουν το e-shop και σε άλλους online 

καταναλωτές  . 
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Εν κατακλείδι οι ηλεκτρονικές πληρωμές αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του ηλεκτρονικού 

εμπορίου.  

 

 

Ας δούμε, λοιπόν, ποιοι είναι οι πιο συνηθισμένοι τρόποι πληρωμής για μία παραγγελία, 

που προσφέρουν τα περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήματα, και τα πλεονεκτήματα - 

μειονεκτήματα σε κάθε περίπτωση. 

Πληρωμή με Πιστωτική Κάρτα (credit card) 

 

Εικόνα 6.4.1 Πιστωτική κάρτα 

Η χρήση πιστωτικής κάρτας είναι ένας ευέλικτος και ασφαλής τρόπος πληρωμής για τις 

ηλεκτρονικέ αγορές. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι το χρηματικό ποσό της συναλλαγής 

αρχικά “δεσμεύεται” και χρεώνεται σε δεύτερο χρόνο. Αυτό παρέχει μια δικλείδα 

ασφαλείας, για να αντιδράσει ο καταναλωτής εάν κάτι δεν πάει καλά. Επιπλέον, οι 

περισσότερες τράπεζες διαθέτουν σύστημα ελέγχου και ειδοποίησης για ασυνήθιστη χρήση, 

επομένως σε ενδεχόμενο υποκλοπής των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας ή και παράνομης 

χρήσης της, μπορεί ο αγοραστής να δράσει άμεσα. Συνήθως, η τράπεζα θα επικοινωνήσει 

μαζί του τηλεφωνικώς εάν εντοπιστεί κάποια ύποπτη συναλλαγή, για να επιβεβαιώσει εάν 

όντως έκανε αυτός τη συγκεκριμένη χρήση της κάρτας. 

Πληρωμή με χρεωστική κάρτα 

Εκτός από την πιστωτική κάρτα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η  χρεωστική, η οποία συχνά 

έχει χαμηλότερο ημερήσιο όριο σε σχέση με την πιστωτική.  
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Πληρωμή με προπληρωμένη κάρτα (pre-paid) 

 

Εικόνα 6.4.2 Προπληρωμένη Κάρτα 

 

Μια ακόμη πιο σίγουρη λύση είναι μια προπληρωμένη κάρτα (pre-paid) για αγορές στο 

Internet, με την οποία πραγματοποιούνται αγορές μόνο για το ύψος του ποσού με το οποίο 

έχει “φορτίσει” την κάρτα ο αγοραστής. Οι  περισσότερες τράπεζες παρέχουν υπηρεσία 

παρακολούθησης κινήσεων για τις κάρτες που συνδέονται με κάποιον τραπεζικό 

λογαριασμό, προσφέροντας μία επιπλέον ασφάλεια στον online καταναλωτή.  

Η χρήση της κάρτας, ίσως είναι ο ιδανικότερος τρόπος πληρωμής για μία αγορά από το 

Internet. Σε οποιαδήποτε περίπτωση προβλήματος με κάποια συναλλαγή μέσω κάρτας, οι 

τράπεζες λειτουργούν υπέρ των πελατών τους για να προφυλάξουν τη φήμη τους και έτσι θα 

προσφέρουν κάποια λύση στο πρόβλημα. 

 

Πληρωμή με αντικαταβολή 

Η αντικαταβολή προτιμάται συχνά για συναλλαγές από απόσταση, τόσο για πρακτικούς 

λόγους όσο και για λόγους ασφάλειας, όπως επίσης και από όσους δε διαθέτουν πιστωτική 

ή χρεωστική κάρτα. Με αυτόν τον τρόπο πληρωμής,  ο καταναλωτής καλείτε να πληρώσει με 

μετρητά μόλις λάβει το δέμα με τα προϊόντα που παρήγγειλε στα χέρια του. 

 



 

Εικόνα 6.4.3 Πληρωμή με Αντικαταβολή

 

Με την μέθοδο της αντικαταβολής

αυτό των μεταφορικών, το οποίο προστίθεται στο συν

πρέπει να αναγράφεται ξεκάθαρα πριν κάνει checkout 

Όταν ένα κατάστημα παρέχει την αντικαταβολή ως τρόπο πληρωμής, στη φόρμα 

παραγγελίας ορίζεται το ποσό της αντικαταβολής το οποίο καλείται ο καταναλωτής

πληρώσει. Το ηλεκτρονικό κατάστημα εξοφλεί την αντικαταβολή με δικ

οποία πληρώνεται αναδρομικά από

• Σημείωση: Το κόστος της αντικαταβολής είναι συνήθως κλιμακωτό και εξαρτάται τόσο από 

το βάρος του αντικειμένου, όσο και από την περιοχή διαμονής του παραλήπτη.

 

Πληρωμή με υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών (π.χ. PayPal, Viva Payments κ.λ.π.)

Η χρήση κάποιας υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως το

τρόπος για τις ηλεκτρονικές αγορές, 

τρίτους. 

Εικόνα 6.4.4 Πληρωμή με διάφορες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

  

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δημιουργηθεί ένας

αντίστοιχη υπηρεσία ηλεκτρονικών π

ή προπληρωμένη), ώστε να γίνονται οι απα

online αγορές. Αντίστοιχα, το ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να διαθέτει λογαριασμό 

PayPal για να δεχτεί τα χρήματα από τον πελάτη

• Σημείωση: η συναλλαγή μέσω PayPal συμπεριλαμβάνει μια μικρή προμήθεια επί της 

συναλλαγής, η οποία πρέπει εξ’ αρχής να διε

αγοραστή ή εάν την απορροφά το κατάστημα.

Κατάθεση / έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό

Αρκετά ηλεκτρονικά καταστήματα παρέχουν τη δυνατότητα πληρωμής για μια ηλεκτρονική 

αγορά με την κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του καταστήματος.
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.4.3 Πληρωμή με Αντικαταβολή 

ς συνήθως  επιβαρύνει το πελάτη με επιπλέον κόστος από 

αυτό των μεταφορικών, το οποίο προστίθεται στο συνολικό κόστος της παραγγελίας

πρέπει να αναγράφεται ξεκάθαρα πριν κάνει checkout ο πελάτης. 

Όταν ένα κατάστημα παρέχει την αντικαταβολή ως τρόπο πληρωμής, στη φόρμα 

ης αντικαταβολής το οποίο καλείται ο καταναλωτής

ηλεκτρονικό κατάστημα εξοφλεί την αντικαταβολή με δικά του έξοδα, τα 

αναδρομικά από τον πελάτη μόλις  παραλάβει τα προϊόντα τ

Σημείωση: Το κόστος της αντικαταβολής είναι συνήθως κλιμακωτό και εξαρτάται τόσο από 

αντικειμένου, όσο και από την περιοχή διαμονής του παραλήπτη.

Πληρωμή με υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών (π.χ. PayPal, Viva Payments κ.λ.π.)

Η χρήση κάποιας υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως το Paypal, είναι έ

ορές, καθώς τα στοιχεία της κάρτας  δεν αποκαλύπτονται σε 

.4.4 Πληρωμή με διάφορες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

ροϋπόθεση είναι να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός στο PayPal ή στην 

αντίστοιχη υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών συνδέοντας την κάρτα (πιστωτική, χρεωστική 

ή προπληρωμένη), ώστε να γίνονται οι απαραίτητες χρεώσεις όταν πραγματοποιούνται

Αντίστοιχα, το ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να διαθέτει λογαριασμό 

α να δεχτεί τα χρήματα από τον πελάτη. 

Σημείωση: η συναλλαγή μέσω PayPal συμπεριλαμβάνει μια μικρή προμήθεια επί της 

συναλλαγής, η οποία πρέπει εξ’ αρχής να διευκρινίζεται εάν επιβαρύνει τον πελάτη

αγοραστή ή εάν την απορροφά το κατάστημα. 

Κατάθεση / έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό 

ηλεκτρονικά καταστήματα παρέχουν τη δυνατότητα πληρωμής για μια ηλεκτρονική 

αγορά με την κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του καταστήματος.

με επιπλέον κόστος από 

κόστος της παραγγελίας και 

Όταν ένα κατάστημα παρέχει την αντικαταβολή ως τρόπο πληρωμής, στη φόρμα 

ης αντικαταβολής το οποίο καλείται ο καταναλωτής να 

ά του έξοδα, τα 

παραλάβει τα προϊόντα του. 

Σημείωση: Το κόστος της αντικαταβολής είναι συνήθως κλιμακωτό και εξαρτάται τόσο από 

αντικειμένου, όσο και από την περιοχή διαμονής του παραλήπτη. 

Πληρωμή με υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών (π.χ. PayPal, Viva Payments κ.λ.π.) 

, είναι ένας ασφαλής 

δεν αποκαλύπτονται σε 

 

στο PayPal ή στην 

(πιστωτική, χρεωστική 

ραίτητες χρεώσεις όταν πραγματοποιούνται  

Αντίστοιχα, το ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να διαθέτει λογαριασμό 

Σημείωση: η συναλλαγή μέσω PayPal συμπεριλαμβάνει μια μικρή προμήθεια επί της 

υκρινίζεται εάν επιβαρύνει τον πελάτη ως 

ηλεκτρονικά καταστήματα παρέχουν τη δυνατότητα πληρωμής για μια ηλεκτρονική 

αγορά με την κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του καταστήματος. 
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Εικόνα 6.4.5 Πληρωμή με Κατάθεση/ Τραπεζικό Έμβασμα 

 

Σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση, όπως π.χ. στην αντικαταβολή 

και η συγκεκριμένη μέθοδος πληρωμής εξυπηρετεί κυρίως άτομα που δε διαθέτουν κάποια 

κάρτα, λογαριασμό PayPal και δε συναλλάσσονται συχνά μέσω Internet. Βέβαια, η χρήση 

υπηρεσιών internet banking μπορεί να αποδειχτεί βολική, εάν δεν υπάρχει πιστωτική κάρτα 

ή άλλη λύση ηλεκτρονικής πληρωμής. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και το νόμο 2251/1994 που ρυθμίζει 

τις συναλλαγές από απόσταση, από τη στιγμή που τα χρήματα μιας παραγγελίας κατατεθούν 

σε τραπεζικό λογαριασμό, το ηλεκτρονικό κατάστημα οφείλει να αποστείλει άμεσα το 

προϊόν στον αγοραστή. Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή, διότι στην ουσία τα χρήματα που 

κατατίθενται σε λογαριασμού τρίτου προσώπου, δεν μπορούν να επιστραφούν εάν κάτι δεν 

πάει καλά, χωρίς τη μεσολάβηση σύνθετων νομικών διαδικασιών. 

Όπως είναι κατανοητό, ο συγκεκριμένος τρόπος πληρωμής έγκειται απόλυτα στη 

φερεγγυότητα και την αξιοπιστία του πωλητή και εμπεριέχει μεγάλο ρίσκο από την πλευρά 

του αγοραστή – καταθέτη για τις ηλεκτρονικές αγορές. 

 

 

Συνοπτικός Πίνακας Θετικών και Αρνητικών ανά τρόπο πληρωμής 

Τρόπος Πληρωμής Θετικά Αρνητικά 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ  

 Αγορά χωρίς άμεση καταβολή 
του ποσού αγοράς 

 Ειδοποίηση ασυνήθιστης χρήσης 
 Δυνατότητα αναίρεσης 

συναλλαγής 
 Νομικό πλαίσιο - προστασία από 

την τράπεζα 
 Δυνατότητα δόσεων 
 Υψηλό διαθέσιμο κεφάλαιο για 

αγορές (αναλόγως του 

 Υψηλό πιστωτικό όριο που 
μπορεί να κινδυνέψει σε 
περίπτωση κλοπής 

 Ορισμένες κάρτες απαιτούν 
συνδρομή χρήσης 

 Επιτόκιο αγορών σε περίπτωση 
εκπρόθεσμης εξόφλησης 

 Σύνδεση κάρτας με λογαριασμό 
καταθέσεων 
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επιλεγμένου πιστωτικού ορίου) 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ  

 Χαμηλό πιστωτικό όριο 
συγκριτικά με την πιστωτική 

 Ειδοποίηση ασυνήθιστης χρήσης 
 Δυνατότητα αναίρεσης 

συναλλαγής 
 Νομικό πλαίσιο - προστασία από 

την τράπεζα 

 Άμεση καταβολή & εξόφληση 
του ποσού αγοράς 

 Σύνδεση κάρτας με λογαριασμό 
καταθέσεων 

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗ (PRE-PAID)  

 Ευελιξία χρήστη να ορίσει το 
ποσό που “φορτίζεται” στην 
κάρτα 

 Χωρίς συνδρομή χρήσης 

 Χρέωση απόκτησης κάρτας 
 Περιορισμοί συμβατότητας σε 

κάποια καταστήματα 
 Προμήθεια “επαναφόρτισης” 

ή/και ανάληψης 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ  

 Εξόφληση με την παράδοση 
 Δυνατότητα άρνησης παραλαβής 

σε περίπτωση λάθους ή 
προβλήματος 

 Κόστος χρήσης αντικαταβολής 
(επιβαρύνει τον αγοραστή) 

 Μέγιστο ποσό αγοράς έως 1.500 
ευρώ 

 Επιβάρυνση πωλητή σε 
περίπτωση άρνησης παραλαβής 
από τον παραλήπτη 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛ. ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
(PAYPAL)  

 Προστασία προσωπικών 
δεδομένων από τρίτους 

 Ευελιξία 
 Δυνατότητα αναίρεσης 

συναλλαγής 

 Προμήθεια επί της συναλλαγής 
 Απαραίτητη η ύπαρξη κάρτας ή 

σύνδεσης με τραπεζικό 
λογαριασμό 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ / ΕΜΒΑΣΜΑ ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΑ  

 Μη απαραίτητη ύπαρξη κάρτας 
ή άλλης υπηρεσίας 
ηλεκτρονικών πληρωμών 

 Ρίσκο αγοραστή 
 Δύσκολη διαδικασία αναίρεσης 

συναλλαγής 
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Κεφάλαιο 7 

Μεθοδολογία έρευνας 

 

7.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται αρχικά η μεθοδολογία της έρευνας όπου αναλύονται ο 

σκοπός και οι στόχοι της μελέτης μας , τα ερευνητικά ερωτήματα και οι υποθέσεις, το πεδίο 

μελέτης, πως έγινε η δειγματοληψία, η κατασκευή του ερευνητικού εργαλείου, οι θεματικές 

ενότητες που περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο που φτιάχτηκε για τη διεξαγωγή της 

έρευνας, οι τεχνικές συλλογής στοιχείων, η κωδικοποίηση των ερωτηματολογίων, οι 

δυσκολίες αποπεράτωσης της έρευνας και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες. 

Έπειτα περιλαμβάνονται τα στατιστικά αποτελέσματα της έρευνας σε συνάρτηση με τους 

πίνακες, και τέλος ακολουθεί η συζήτηση των αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα . 

 

7.2 Στόχος έρευνας 

 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η προσέγγιση των φοιτητών του Ηρακλείου και η 

αναζήτηση των στάσεων και των απόψεων τους, για την χρήση και την ασφάλεια του 

ηλεκτρονικού εμπορίου.  

Ο βασικός προβληματισμός που μας οδήγησε στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος 

είναι ότι έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό η χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η χρήση του 

αποτελεί έναν σύγχρονο τρόπο αγοράς  προσφέροντας στους online καταναλωτές την 

δυνατότητα αγορών σε σύντομο χρονικό διάστημα.  

 

7.3 Δειγματοληψία και χρονική διάρκεια έρευνας  

 

Η Δειγματοληψία είναι ένα σημαντικό τμήμα της Στατιστικής Συμπερασματολόγιας.  Η 

ανάγκη της δειγματοληψίας γεννήθηκε από την δυσκολία, από πλευράς κόστους και μέσων, 

της εξέτασης όλων των μονάδων ενός πληθυσμών ως προς ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

τους, π.χ. η εύρεση της μέσης ηλικίας όλων των ενηλίκων που ζουν σε ένα τμήμα μιας πόλης. 

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές τεχνικές δειγματοληψίας. 

� Απλή Τυχαία Δειγματοληψία (Simple Random Sample) 

� Στρωματοποιημένη  Τυχαία Δειγματοληψία (Stratified Random Sample) 

� Δειγματοληψία κατά ομάδες (Cluster Sampling) 

� Συστηματική Δειγματοληψία 
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Στην πάρων πτυχιακή εργασία η τεχνική δειγματοληψίας που ακολουθήθηκε είναι η απλή 

τυχαία δειγματοληψία (Simple Random Sample). Απλό τυχαίο δείγμα μεγέθους n είναι 

εκείνο το όποιο εκλέγεται από έναν πληθυσμό μεγέθους  n. Το δείγμα επιλέγεται με τέτοιο 

τρόπο ώστε κάθε πιθανό δείγμα μεγέθους n να έχει την ίδια πιθανότητα να εκλεγεί. Το 

κύριο χαρακτηριστικό αυτής της μορφής δειγματοληψίας είναι το γεγονός ότι κάθε στοιχείο 

ή μονάδα που απαρτίζει τον πληθυσμό μελέτης έχει τις ίδιες πιθανότητες να αποτελέσει 

μέρος του δείγματος. Τα πλεονεκτήματα της απλής τυχαίας δειγματοληψίας είναι η 

απλότητα της μεθόδου, οι αυξημένες πιθανότητες για δημιουργία αμερόληπτων δειγμάτων 

και η δυνατότητα εκτίμησης των τιμών των παραμέτρων.   

 

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το καλοκαίρι του 2015 με διάρκεια 1 

μήνα ( Σεπτέμβριος 2015)  από τους φοιτητές της πόλης. Οι φοιτητές ήταν είτε από το ΤΕΙ ή 

από το πανεπιστήμιο ή και ακόμη από κάποιο ιδιωτικό κολλέγιο.  Για την ολοκλήρωση της 

έρευνας, κρίθηκαν να απαντήσουν στο παρόν ερωτηματολόγιο 100 φοιτητές του ηρακλείου.  

 

7.4 Έρευνα με ερωτηματολόγιο  

 

Το όργανο συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε είναι το ερωτηματολόγιο. Αποτελεί 

ένα από τα κυριότερα εργαλεία μέτρησης στα πλαίσια της συλλογής δεδομένων και η δομή 

και του περιεχόμενό του βοηθούν σημαντικά τον ερευνητή να αντλήσει τις πληροφορίες 

που επιθυμεί από το δείγμα του. Είναι ουσιαστικά ένα έντυπο στο οποίο περιλαμβάνονται 

σειρά επιλεγμένων ερωτήσεων, βασιζόμενες σε συγκεκριμένους ερευνητικούς σκοπούς και 

με τις οποίες καταγράφεται η απάντηση ή η αντίδραση του ατόμου σε αυτές γραπτώς.  Το 

ερωτηματολόγιο θα πρέπει να είναι σαφές και περιεκτικό, οι ερωτήσεις σύντομες και να 

διατυπώνονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνονται ειλικρινείς απαντήσεις. Επίσης η 

μορφή του θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διευκολύνεται η μηχανογραφική επεξεργασία 

του στατιστικού υλικού. 

Το πρωτογενές στατιστικό υλικό, για να είναι κατάλληλο για ανάλυση και εξαγωγή ορθών 

συμπερασμάτων, θα πρέπει να ικανοποιεί τους εξής όρους. 

� Αξιοπιστία: Πρέπει να ελέγχεται η ικανότητα του ερευνητή για τη ακρίβεια του 

στατιστικού υλικού, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω 

χρησιμοποίηση του. 

� Αντικειμενικότητα: Πρέπει να ελέγχεται η ικανότητα του ερευνητή για τη συλλογή 

του στατιστικού υλικού. Έλλειψη εμπειρίας του ερευνητή και ανειλικρινείς 

απαντήσεις, έχουν ως αποτέλεσμα τη συλλογή μεροληπτικών στατιστικών 

στοιχείων. 

� Αντιπροσωπευτικότητα: Πρέπει να ελέγχουμε αν εφαρμόστηκε η κατάλληλη 

δειγματοληπτική μέθοδος, ώστε το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό του 

πληθυσμού από τον οποίο έχει ληφθεί. 
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� Συγκρισιμότητα: Τα στατιστικά στοιχεία που θέλουμε να αναλύσουμε θα πρέπει να 

είναι συγκρίσιμα με παρόμοια στοιχεία προηγούμενων ερευνών. 

 

Στην εκάστοτε πτυχιακή εργασία επιλέξαμε το απευθείας συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο 

από τον ερωτώμενο και η διανομή έγινε σε ομαδικό πλαίσιο. 

 

7.5 Σχεδιασμός και περιγραφή ερωτηματολογίου 

 

Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήσαμε για την σύνταξη του ερωτηματολογίου διαμορφώθηκαν 

με βάση την ανασκόπηση σχετικών ερευνών από όπου αντλήσαμε την κεντρική ιδέα των 

ερωτημάτων. 

 

� Περιγραφή ερωτηματολογίου 

 

Το ερωτηματολόγιου αποτελείτε από 17 ερωτήσεις, θα μπορούσαμε να το χωρίσουμε σε  

θεματικές ενότητες.  

 

Α΄ Ενότητα «Δημογραφικά στοιχεία και ζητήματα χρήσης του διαδικτύου» 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις που σχετίζονται με το φύλλο και την ηλικία του 

ερωτώμενου καθώς και  την συχνότητα της χρήσης του διαδικτύου. 

 

Β’ Ενότητα «Ζητήματα που σχετίζονται με τις στάσεις και τις προτιμήσεις των φοιτητών, κατά 

την χρήση του διαδικτύου και την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών» 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις  οι οποίες αναφέρονται στους λόγους για τους 

οποίους οι ερωτώμενοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, αν το χρησιμοποιούν για e-commerce 

και αν ναι  τι προϊόντα και υπηρεσίες προτιμούν να αγοράζουν και με ποιο τρόπο 

πληρώνουν.    

 

Γ’ Ενότητα «Ζητήματα που σχετίζονται με την εμπιστοσύνη που διατρέφουν οι φοιτητές προς 

το ηλεκτρονικό εμπόριο και κατά πόσο αυτό τους παρέχει ασφάλεια» 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν τα  συναισθήματα που αναπτύσσουν 

οι φοιτητές κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής αγοράς, όπως άγχος. Επιπλέον σχετίζεται 

και με την πιθανότητα ύπαρξης κάποιου τεχνικού λάθους. 

 

Δ’ Ενότητα «Ζητήματα που σχετίζονται με τις παροχές που προσφέρει το ηλεκτρονικό 

κατάστημα στους φοιτητές» 

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει ερωτήσεις που σχετίζονται με την ποικιλία αγαθών και 

προϊόντων που παρέχει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα στον φοιτητή, καθώς και καλύτερες 

ευκαιρίες και ποιο ανταγωνιστικές από το φυσικό εμπόριο. 
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Ε’ Ενότητα «Ζητήματα που αφορούν την πορεία του ηλεκτρονικού εμπορίου κατά την 

διάρκεια της οικονομικής κρίσης» 

Σε αυτή την ενότητα οι ερωτήσεις σχετίζονται με την στάση και την προτίμηση των φοιτητών 

να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο αντί το φυσικό στην διάρκεια της οικονομικής 

κρίσης.  

 

 

 Κεφάλαιο 8 

  

8.1 Εισαγωγή  

Το κεφάλαιο αυτό, σαν σκοπό έχει να εξετάσει τις στάσεις και τις απόψεις των φοιτητών 

απέναντι στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ξεκινώντας την αναζήτηση των συμπερασμάτων μας, 

μέσα από την ερεύνα που πραγματοποιήσαμε διαπιστώσαμε ένα σημαντικό αριθμό 

διαφορετικών αντιλήψεων μεταξύ ανδρών και γυναικών.  

Τα συμπεράσματα μας ξεκινάνε από την χρήση του διαδικτύου, τις υπηρεσίες και τα 

προϊόντα που προτιμούν οι φοιτητές, τρόπος πληρωμής, κτλ. Δεδομένου ότι γίνετε αναφορά 

στο ηλεκτρονικό εμπόριο, δηλαδή μια πράξη αγοροπωλησίας εξ’ αποστάσεως, τίθεται θέμα 

εμπιστοσύνης των online καταναλωτών απέναντι σε αυτό. 

Εκτός από την εμπιστοσύνη σημαντικό μέρος  τις έρευνας διεκδικεί η οικονομική κρίση. Ένα 

γεγονός το οποίο δεν αφήνει ανεπηρέαστο το περιβάλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου, 

καθώς και την στάση την οποία αναπτύσσουν οι φοιτητές απέναντι σε αυτό.     

Η Ανάλυση των αποτελεσμάτων θα γίνει σε τρεις κατηγορίες.  

� Γενικά δημογραφικά στοιχεία ερωτώμενων. 

� Δημογραφικά στοιχεία ανά φύλο. 

� Δημογραφικά στοιχεία ανά ηλικία. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Γενικά Δημογραφικά στοιχεία Ερωτωμένων

 

Πίνακας 1 

φύλλο 

 

 

 

Έπειτα από την καταμέτρηση των 100 ερωτηματολογίων τα 55 συμπληρώθηκαν από  άντρες 

(με ποσοστό 55%) και 45  από γυναίκες (με ποσοστό 45%).

 

 

Διάγραμμα 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45%

Φύλλο
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Δημογραφικά στοιχεία Ερωτωμένων 

από την καταμέτρηση των 100 ερωτηματολογίων τα 55 συμπληρώθηκαν από  άντρες 

(με ποσοστό 55%) και 45  από γυναίκες (με ποσοστό 45%). 

 

55%

Φύλλο

Άνδρες

Γυναίκες

Άνδρες Γυναίκες 

 45 

55% 45% 

από την καταμέτρηση των 100 ερωτηματολογίων τα 55 συμπληρώθηκαν από  άντρες 



 

Πίνακας 2 

Ηλικία 

Επιλογές 

απαντήσεων 

Απαντήσεις 

Ποσοστό 

απαντήσεων 

  

 

 

Στην συνέχεια οι ερωτώμενοι  κρίθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση της ηλικίας στην 

οποία τα αποτελέσματα κυμαίνονται με ποσοστό 25% στην ηλικία από 18 έως 20, στο 49% 

από ηλικία 21 έως 25 και τέλος στο 26% στην ηλικία 25 και άνω.  
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18-20 21-25 25 και άνω 

25 49 26 

25% 49% 26% 

Στην συνέχεια οι ερωτώμενοι  κρίθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση της ηλικίας στην 

οποία τα αποτελέσματα κυμαίνονται με ποσοστό 25% στην ηλικία από 18 έως 20, στο 49% 

από ηλικία 21 έως 25 και τέλος στο 26% στην ηλικία 25 και άνω.   

21-25 25 και άνω

49%

26%

Ηλικία

Ηλικία

Στην συνέχεια οι ερωτώμενοι  κρίθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση της ηλικίας στην 

οποία τα αποτελέσματα κυμαίνονται με ποσοστό 25% στην ηλικία από 18 έως 20, στο 49% 

 

Ηλικία



 

 

 

 

 

Πίνακας 3 

 Ποσό συχνά χρησιμοποιείται το διαδίκτυο;

 

Επιλογές 

απαντήσεων 

Καθόλου

Απαντήσεις 

Ποσοστό 

απαντήσεων 

 

 

 

Στην ερώτηση πόσο συχνά χρησιμοποιείται το διαδίκτυο, το 6% δήλωσε καθόλου, 1

το μήνα δήλωσε το 15%, 1-3 φορές την εβδομάδα το 30% και τέλος το 49% δήλωσε 

καθημερινή χρήση.   
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Ποσό συχνά χρησιμοποιείται το διαδίκτυο; 

Καθόλου 1-3 φορές το 

μήνα 

1-3 φορές 

την 

εβδομάδα 

Καθημερινά

6 15 30 

6% 15% 30% 

Στην ερώτηση πόσο συχνά χρησιμοποιείται το διαδίκτυο, το 6% δήλωσε καθόλου, 1

3 φορές την εβδομάδα το 30% και τέλος το 49% δήλωσε 

15%

30%

49%

Συχνότητα χρήσης Διαδυκτίου

Συχνότητα χρήσης 

Διαδυκτίου

Καθημερινά 

49 

49% 

Στην ερώτηση πόσο συχνά χρησιμοποιείται το διαδίκτυο, το 6% δήλωσε καθόλου, 1-3 φορές 

3 φορές την εβδομάδα το 30% και τέλος το 49% δήλωσε 

 

Συχνότητα χρήσης 

Διαδυκτίου



 

 

Πίνακας 4 

 

 Για ποιους λόγους χρησιμοποιείται το 

 

 

Επιλογές 

απαντήσεων 

Διασκέδαση

Απαντήσεις 31 

Ποσοστό 

απαντήσεων 

31% 

 

Στην συνέχεια στην ερώτηση  για ποιους λόγους χρησιμοποιείται το διαδίκτυο διαπιστώθηκε 

ότι το 31% χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για διασκέδαση, το 29% για αγορές προϊόντων και 

υπηρεσιών, το 22% για αναζήτηση πληροφοριών και τέλος το 18% για άλλους λόγους.
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Για ποιους λόγους χρησιμοποιείται το διαδίκτυο; 

Διασκέδαση Αγορές 

προϊόντων και 

υπηρεσιών 

Αναζήτηση 

πληροφοριών 

Άλλο

29 22 

 29% 22% 18%

Στην συνέχεια στην ερώτηση  για ποιους λόγους χρησιμοποιείται το διαδίκτυο διαπιστώθηκε 

το 31% χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για διασκέδαση, το 29% για αγορές προϊόντων και 

υπηρεσιών, το 22% για αναζήτηση πληροφοριών και τέλος το 18% για άλλους λόγους.

29%
22% 18%

Λόγοι Χρήσης Διαδικτύου

Λόγοι Χρήσης Διαδικτύου

Άλλο 

18 

18% 

Στην συνέχεια στην ερώτηση  για ποιους λόγους χρησιμοποιείται το διαδίκτυο διαπιστώθηκε 

το 31% χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για διασκέδαση, το 29% για αγορές προϊόντων και 

υπηρεσιών, το 22% για αναζήτηση πληροφοριών και τέλος το 18% για άλλους λόγους. 

Λόγοι Χρήσης Διαδικτύου



 

 

Πίνακας 5  

 

Ποσό συχνά χρησιμοποιείται το διαδίκτυο για ηλεκτρονικές 

 

Επιλογές 

απαντήσεων 

Καθόλου

Απαντήσεις 23 

Ποσοστό 

απαντήσεων 

23%

  

Έπειτα, στην ερώτηση πόσο συχνά χρησιμοποιείται το διαδίκτυο για ηλεκτρονικές αγορές, 

ακολούθησαν τα παρακάτω αποτελέσματα. Με ποσοστό 44% ανέρχεται η απάντηση 1 έως 3 

φορές το μήνα, στη συνέχεια ακολουθεί με 23% η απάντηση καθόλου, 21% 1 έως 3 φορές 

την  εβδομάδα και με 12% για καθημερινή χρήση.

 

Διάγραμμα 5 
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Ποσό συχνά χρησιμοποιείται το διαδίκτυο για ηλεκτρονικές αγορές; 

Καθόλου 1-3 φορές το 

μήνα 

1-3 φορές 

την 

εβδομάδα 

Καθημερινά

 44 21 12

23% 44% 21% 12%

Έπειτα, στην ερώτηση πόσο συχνά χρησιμοποιείται το διαδίκτυο για ηλεκτρονικές αγορές, 

παρακάτω αποτελέσματα. Με ποσοστό 44% ανέρχεται η απάντηση 1 έως 3 

φορές το μήνα, στη συνέχεια ακολουθεί με 23% η απάντηση καθόλου, 21% 1 έως 3 φορές 

την  εβδομάδα και με 12% για καθημερινή χρήση. 

44%

21%

12%

Χρήση Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Χρήση Ηλεκτρονικού 

Εμπορίου

Καθημερινά 

12 

12% 

Έπειτα, στην ερώτηση πόσο συχνά χρησιμοποιείται το διαδίκτυο για ηλεκτρονικές αγορές, 

παρακάτω αποτελέσματα. Με ποσοστό 44% ανέρχεται η απάντηση 1 έως 3 

φορές το μήνα, στη συνέχεια ακολουθεί με 23% η απάντηση καθόλου, 21% 1 έως 3 φορές 

 

Χρήση Ηλεκτρονικού 



 

 

Πίνακας 6 

 Ποια είδη αγοράζεται από το διαδίκτυο;

 

 

Οι ερωτώμενοι επιπλέον κρίθηκαν να απαντήσουν τι είδη προτιμούν να αγοράζουν από το 

διαδίκτυο. Στην συγκεκριμένοι ερώτηση το σύνολο των απαντήσεων ήταν 92. Οι πλειοψηφία 

με ποσοστό 32,60% απάντησε άλλο, στην συνέχεια ακολουθεί η επιλογή ένδυση υπόδηση με 

ποσοστό 25%, έπειτα με 22,82% ακολουθούν τα εισιτήρια  και τέλος έρχεται με μόλις 8,69%  

η επιλογή επιπλέον υλικό για την σχολή. 
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διαδίκτυο; 

Οι ερωτώμενοι επιπλέον κρίθηκαν να απαντήσουν τι είδη προτιμούν να αγοράζουν από το 

διαδίκτυο. Στην συγκεκριμένοι ερώτηση το σύνολο των απαντήσεων ήταν 92. Οι πλειοψηφία 

με ποσοστό 32,60% απάντησε άλλο, στην συνέχεια ακολουθεί η επιλογή ένδυση υπόδηση με 

οσοστό 25%, έπειτα με 22,82% ακολουθούν τα εισιτήρια  και τέλος έρχεται με μόλις 8,69%  

η επιλογή επιπλέον υλικό για την σχολή.  

 

25%

10,86%

32,60%

Είδη αγοράς Διαδυκτίου

Είδη αγοράς Διαδυκτίου

Επιπλέον 

υλικό για την 

σχολή σας 

Ένδυση 

Υπόδηση 

Εισιτήρια 

8 23 10 

8,69% 25% 10,86% 

Οι ερωτώμενοι επιπλέον κρίθηκαν να απαντήσουν τι είδη προτιμούν να αγοράζουν από το 

διαδίκτυο. Στην συγκεκριμένοι ερώτηση το σύνολο των απαντήσεων ήταν 92. Οι πλειοψηφία 

με ποσοστό 32,60% απάντησε άλλο, στην συνέχεια ακολουθεί η επιλογή ένδυση υπόδηση με 

οσοστό 25%, έπειτα με 22,82% ακολουθούν τα εισιτήρια  και τέλος έρχεται με μόλις 8,69%  

 

Είδη αγοράς Διαδυκτίου

Άλλο 

30 

32,60% 



 

 

Πίνακας 7 

 

Ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής για τις αγορές σας;

 

Επιλογές 

απαντήσεων 

Πιστωτική 

κάρτα 

Χρεωστική 

κάρτα 

Απαντήσεις 28 21 

Ποσοστό 

απαντήσεων 

30,43% 22,82% 

  

Η  πλειοψηφία των φοιτητών με ποσοστό 30,43%  προτιμάει τον τρόπο πληρωμής με 

πιστωτική κάρτα, το 22,82% με χρεωστική κάρτα, το 19,56% με προπληρωμένη κάρτα, το 

14,13% προτιμάει κάποιο άλλο τρόπο, ενώ το 9,78% και το 3,26% προτιμούν την πληρωμή 

με αντικαταβολή-τραπεζικό έμβασμα και πληρωμή με  υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών 

αντίστοιχα.  
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Ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής για τις αγορές σας; 

Χρεωστική Προπληρωμέν

η κάρτα 

Πληρωμή με υπηρεσίες 

ηλεκτρονικών 

πληρωμών 

18 3 

 19,56% 3,26% 

Η  πλειοψηφία των φοιτητών με ποσοστό 30,43%  προτιμάει τον τρόπο πληρωμής με 

πιστωτική κάρτα, το 22,82% με χρεωστική κάρτα, το 19,56% με προπληρωμένη κάρτα, το 

14,13% προτιμάει κάποιο άλλο τρόπο, ενώ το 9,78% και το 3,26% προτιμούν την πληρωμή 

τραπεζικό έμβασμα και πληρωμή με  υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών 

19,56%

3,26%
9,78%

14,13%

Τρόποι Πληρωμής

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με υπηρεσίες Αντικαταβολή

-Τραπεζικό 

έμβασμα 

Άλλο 

9 13 

9,78% 14,1

3% 

Η  πλειοψηφία των φοιτητών με ποσοστό 30,43%  προτιμάει τον τρόπο πληρωμής με 

πιστωτική κάρτα, το 22,82% με χρεωστική κάρτα, το 19,56% με προπληρωμένη κάρτα, το 

14,13% προτιμάει κάποιο άλλο τρόπο, ενώ το 9,78% και το 3,26% προτιμούν την πληρωμή 

τραπεζικό έμβασμα και πληρωμή με  υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών 

 

Τρόποι Πληρωμής



 

 

Πίνακας 8 

 

 Ποσό σημαντικοί είναι οι παρακάτω λόγοι για την χρήση ενός ηλεκτρονικού 

καταστήματος 

 Καθόλου

Εγγύηση 7 

Ποσοστά  7,61%

Χαμηλές τιμές 2 

Ποσοστά 2,17%

Τρόπος 

πληρωμής 

3 

Ποσοστά 3,26%

Έξοδα 

αποστολής 

3 

Ποσοστά 3,26%

 

Στην ερευνά μας αναζητήσαμε τους

για την χρήση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Στους ερωτώμενους δόθηκαν οι εξής 

επιλογές: εγγύηση, χαμηλές τιμές, τρόπος πληρωμής και έξοδα αποστολής.   Πρώτη 

ανέρχεται η εγγύηση με ποσοστό 65,22%, έπειτ

52,17%, στην  συνέχεια τα έξοδα αποστολής με  43,48% και τέλος ο τρόπος πληρωμής με 

ποσοστό 34,78%. 
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Ποσό σημαντικοί είναι οι παρακάτω λόγοι για την χρήση ενός ηλεκτρονικού 

Καθόλου Λίγο Αρκετά 

9 16 

7,61% 9,78% 17,39% 

16 26 

2,17% 17,39% 28,26% 

32 25 

3,26% 34,78% 27,17% 

23 26 

3,26% 25% 28,26% 

Στην ερευνά μας αναζητήσαμε τους λόγους τους οποίους οι φοιτητές θεωρούν σημαντικούς 

για την χρήση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Στους ερωτώμενους δόθηκαν οι εξής 

επιλογές: εγγύηση, χαμηλές τιμές, τρόπος πληρωμής και έξοδα αποστολής.   Πρώτη 

ανέρχεται η εγγύηση με ποσοστό 65,22%, έπειτα ακολουθεί οι χαμηλές τιμές με ποσοστό 

52,17%, στην  συνέχεια τα έξοδα αποστολής με  43,48% και τέλος ο τρόπος πληρωμής με 

Λίγο Αρκετά Πολύ

9,78%

17,39%

65,22%

17,39%

28,26%

52,17%

34,78%

27,17%

34,78%

3,26%

25%

28,26%

Λόγοι Χρήσης Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Ποσό σημαντικοί είναι οι παρακάτω λόγοι για την χρήση ενός ηλεκτρονικού 

Πολύ 

60 

65,22% 

48 

52,17% 

32 
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40 

43,48% 

λόγους τους οποίους οι φοιτητές θεωρούν σημαντικούς 

για την χρήση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Στους ερωτώμενους δόθηκαν οι εξής 

επιλογές: εγγύηση, χαμηλές τιμές, τρόπος πληρωμής και έξοδα αποστολής.   Πρώτη 

α ακολουθεί οι χαμηλές τιμές με ποσοστό 

52,17%, στην  συνέχεια τα έξοδα αποστολής με  43,48% και τέλος ο τρόπος πληρωμής με 

 Πολύ

52,17%

34,78%

43,48%
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τιμές
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πληρωμής
Έξοδα 
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Ηλεκτρονικού Εμπορίου



 

 

Οι ερωτήσεις  από την 9 έως την 16 απαντήθηκαν με βάση κλίμακας από το 1 έως το 5 που  

βαθμολογεί κατά πόσο οι φοιτητές διαφωνούν ή συμφωνούν με το περιεχόμενο των 

ερωτήσεων.  

 

Πίνακας 9 

 

Οι αγορές σας μέσο internet  σας προκαλεί μεγαλύτερο άγχος σε σχέση 

άλλη μορφή αγοράς; 

 

Επιλογές 

απαντήσεων 

1 

Απαντήσεις 18 

Ποσοστό 

απαντήσεων 

18% 

 

 

 Οι φοιτητές οι οποίοι απάντησαν ότι διαφωνούν απόλυτα ανέρχεται στο 18% ενώ το 19% 

των φοιτητών απάντησε ότι συμφωνούν απόλυτα.
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Οι ερωτήσεις  από την 9 έως την 16 απαντήθηκαν με βάση κλίμακας από το 1 έως το 5 που  

βαθμολογεί κατά πόσο οι φοιτητές διαφωνούν ή συμφωνούν με το περιεχόμενο των 

σας προκαλεί μεγαλύτερο άγχος σε σχέση με οποιαδήποτε 

2 3 4 

14 28 21 

14% 28% 21% 

Οι φοιτητές οι οποίοι απάντησαν ότι διαφωνούν απόλυτα ανέρχεται στο 18% ενώ το 19% 

των φοιτητών απάντησε ότι συμφωνούν απόλυτα. 

3 4 5

28%

21% 19%

Άγχος Διαδικτύου

Άγχος Διαδικτύου

Οι ερωτήσεις  από την 9 έως την 16 απαντήθηκαν με βάση κλίμακας από το 1 έως το 5 που  

βαθμολογεί κατά πόσο οι φοιτητές διαφωνούν ή συμφωνούν με το περιεχόμενο των 

με οποιαδήποτε 

5 

19 

19% 

Οι φοιτητές οι οποίοι απάντησαν ότι διαφωνούν απόλυτα ανέρχεται στο 18% ενώ το 19% 

 

Άγχος Διαδικτύου



 

 

Πίνακας 10 

Υπάρχει πιθανότητα κάποιου τεχνικού προβλήματος κατά την διάρκεια της ηλεκτρονική 

σας αγοράς; 

Επιλογές 

απαντήσεων 

1 

Απαντήσεις 8 

Ποσοστό 

απαντήσεων 

8% 

 

 Στην συγκεκριμένη ερώτηση γίνετε αναφορά στην πιθανότητα ύπαρξης κάποιου τεχνικού 

προβλήματος κατά την διάρκεια ηλεκτρονικής αγοράς. Το 8% των ερωτώμενων απάντησε ότι 

διαφωνεί απόλυτα, ενώ το 28% απάντησε ότι συμφωνεί απόλυτα. 
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Υπάρχει πιθανότητα κάποιου τεχνικού προβλήματος κατά την διάρκεια της ηλεκτρονική 

2 3 4 

12 28 24 

12% 28% 24% 

Στην συγκεκριμένη ερώτηση γίνετε αναφορά στην πιθανότητα ύπαρξης κάποιου τεχνικού 

προβλήματος κατά την διάρκεια ηλεκτρονικής αγοράς. Το 8% των ερωτώμενων απάντησε ότι 

διαφωνεί απόλυτα, ενώ το 28% απάντησε ότι συμφωνεί απόλυτα.  

3 4 5

28%

24%

28%

Πιθανότητα Τεχνικού Λάθους 

Πιθανότητα Τεχνικού 

Λάθους 

Υπάρχει πιθανότητα κάποιου τεχνικού προβλήματος κατά την διάρκεια της ηλεκτρονική 

5 

28 

28% 

Στην συγκεκριμένη ερώτηση γίνετε αναφορά στην πιθανότητα ύπαρξης κάποιου τεχνικού 

προβλήματος κατά την διάρκεια ηλεκτρονικής αγοράς. Το 8% των ερωτώμενων απάντησε ότι 

 

Πιθανότητα Τεχνικού 



 

Πίνακας 11 

Η μη χρήση του διαδικτύου για αγορές προϋποθέτει μεγάλη πιθανότητα απώλειας 

κάποιας καλής ευκαιρίας για αγορά;

 

Επιλογές 

απαντήσεων 

1 

Απαντήσεις 12 

Ποσοστό 

απαντήσεων 

12% 

 

Σε αυτήν την ερώτηση η οποία 

επιφέρει την πιθανότητα απώλειας καλής ευκαιρίας για αγορά, το 12% των φοιτητών 

διαφωνεί απόλυτα ενώ αντίθετα το 27% συμφωνεί απόλυτα.
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Η μη χρήση του διαδικτύου για αγορές προϋποθέτει μεγάλη πιθανότητα απώλειας 

κάποιας καλής ευκαιρίας για αγορά; 

2 3 4 

14 32 15 

14% 32% 15% 

Σε αυτήν την ερώτηση η οποία αναφέρεται ότι η μη χρήση του διαδικτύου μπορεί να 

επιφέρει την πιθανότητα απώλειας καλής ευκαιρίας για αγορά, το 12% των φοιτητών 

διαφωνεί απόλυτα ενώ αντίθετα το 27% συμφωνεί απόλυτα. 
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32%

15%

27%

Πιθανότητα Απώλειας Καλής Ευκαιρίας

Πιθανότητα Απώλειας Καλής 

Ευκαιρίας

Η μη χρήση του διαδικτύου για αγορές προϋποθέτει μεγάλη πιθανότητα απώλειας 

5 

27 

27% 

 

αναφέρεται ότι η μη χρήση του διαδικτύου μπορεί να 

επιφέρει την πιθανότητα απώλειας καλής ευκαιρίας για αγορά, το 12% των φοιτητών 

 

Πιθανότητα Απώλειας Καλής Ευκαιρίας

Πιθανότητα Απώλειας Καλής 



 

Πίνακας 12 

 

Πιστεύετε πως τα περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι πρόθυμα να δώσουν τα 

μέγιστα για την ικανοποίηση του πελάτη;

 

Επιλογές 

απαντήσεων 

Απαντήσεις 

Ποσοστό 

απαντήσεων 

9%

 

Στην συνέχεια οι ερωτώμενοι κρίθηκαν να απαντήσουν 

κατάστημα  είναι πρόθυμο να αποφέρει τα μέγιστα για τον  πελάτη. Με ποσοστό 9% 

ανέρχεται  η επιλογή διαφωνώ απόλυτα, ενώ με 21% η επιλογή συμφωνώ απόλυτα.
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περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι πρόθυμα να δώσουν τα 

μέγιστα για την ικανοποίηση του πελάτη; 

1 2 3 4 

9 20 26 24 

9% 20% 26% 24% 

 

Στην συνέχεια οι ερωτώμενοι κρίθηκαν να απαντήσουν κατά πόσο ένα ηλεκτρονικό 

κατάστημα  είναι πρόθυμο να αποφέρει τα μέγιστα για τον  πελάτη. Με ποσοστό 9% 

ανέρχεται  η επιλογή διαφωνώ απόλυτα, ενώ με 21% η επιλογή συμφωνώ απόλυτα.

3 4 5

26%
24%

21%

Πιθανότητα Ικανοποίησης Πελάτη 

Πιθανότητα Ικανοποίησης 

Πελάτη 

περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι πρόθυμα να δώσουν τα 

5 

21 

21% 

κατά πόσο ένα ηλεκτρονικό 

κατάστημα  είναι πρόθυμο να αποφέρει τα μέγιστα για τον  πελάτη. Με ποσοστό 9% 

ανέρχεται  η επιλογή διαφωνώ απόλυτα, ενώ με 21% η επιλογή συμφωνώ απόλυτα. 

 

Πιθανότητα Ικανοποίησης 



 

Πίνακας 13 

 

 Σε γενικές γραμμές τα ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν την ικανότητα να προσφέρουν 

μια γκάμα προϊόντων που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτικών αναγκών;

 

Επιλογές 

απαντήσεων 

Απαντήσεις 

Ποσοστό 

απαντήσεων 

6%

 

Μία επιπλέον ερώτηση για την έρευνα μας είναι κατά πόσο ένα ηλεκτρονικό κατάστημα 

διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων ώστε να καλύψει τις ανάγκες του πελάτη.  Το 15% των 

φοιτητών συμφωνούν απόλυτα, ενώ το 6% διαφωνούν  απόλυτα.

 

Διάγραμμα 13 

 

 

 

 

 Πίνακας 14 

Πιστεύετε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να αντικαταστήσει το φυσικό εμπόριο;

Επιλογές 

απαντήσεων 

1 

Απαντήσεις 37 

Ποσοστό 

απαντήσεων 

37% 

 

Στην σύγκριση του ηλεκτρονικού με το φυσικό εμπόριο, το 37% των ερωτωμένων απάντησαν 

ότι διαφωνούν απόλυτα, ενώ ένα μικρό ποσοστό της τάξεως 6% συμφώνησε απόλυτα. 
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Σε γενικές γραμμές τα ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν την ικανότητα να προσφέρουν 

μια γκάμα προϊόντων που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτικών αναγκών;

1 2 3 4 

6 17 29 33 

6% 17% 29% 33% 

Μία επιπλέον ερώτηση για την έρευνα μας είναι κατά πόσο ένα ηλεκτρονικό κατάστημα 

διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων ώστε να καλύψει τις ανάγκες του πελάτη.  Το 15% των 

φοιτητών συμφωνούν απόλυτα, ενώ το 6% διαφωνούν  απόλυτα. 

Πιστεύετε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να αντικαταστήσει το φυσικό εμπόριο;

2 3 4 

21 19 17 

21% 19% 17% 

Στην σύγκριση του ηλεκτρονικού με το φυσικό εμπόριο, το 37% των ερωτωμένων απάντησαν 

ότι διαφωνούν απόλυτα, ενώ ένα μικρό ποσοστό της τάξεως 6% συμφώνησε απόλυτα. 
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29%
33%

15%

Ποικιλία Προιόντων

Ποικιλία Προιόντων

Σε γενικές γραμμές τα ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν την ικανότητα να προσφέρουν 

μια γκάμα προϊόντων που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτικών αναγκών; 

5 

15 

15% 

Μία επιπλέον ερώτηση για την έρευνα μας είναι κατά πόσο ένα ηλεκτρονικό κατάστημα 

διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων ώστε να καλύψει τις ανάγκες του πελάτη.  Το 15% των 

 

Πιστεύετε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να αντικαταστήσει το φυσικό εμπόριο; 

5 

6 

6% 

Στην σύγκριση του ηλεκτρονικού με το φυσικό εμπόριο, το 37% των ερωτωμένων απάντησαν 

ότι διαφωνούν απόλυτα, ενώ ένα μικρό ποσοστό της τάξεως 6% συμφώνησε απόλυτα.  

Ποικιλία Προιόντων



 

Διάγραμμα 14 

 

 

 

Πίνακας 15 

 

Με την οικονομική κρίση προτιμάτε να πραγματοποιείται ηλεκτρον

και υπηρεσιών γιατί είναι φθηνότερες ;

 

Επιλογές 

απαντήσεων 

Απαντήσεις 19

Ποσοστό 

απαντήσεων 

19%

 

 Ένα σημαντικό ερώτημα στην έρευνα μας είναι  κατά πόσο η οικονομική κρίση επηρεάζει 

την προτίμηση των φοιτητών στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών. Με ποσοστό 

19% ανέρχεται η επιλογή διαφωνώ απόλυτα, ενώ με 18% η επιλογή συμφωνώ απόλυτα. 
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Με την οικονομική κρίση προτιμάτε να πραγματοποιείται ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων 

και υπηρεσιών γιατί είναι φθηνότερες ; 

1 2 3 4 

19 16 23 24 

19% 16% 23% 24% 

Ένα σημαντικό ερώτημα στην έρευνα μας είναι  κατά πόσο η οικονομική κρίση επηρεάζει 

την προτίμηση των φοιτητών στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών. Με ποσοστό 

19% ανέρχεται η επιλογή διαφωνώ απόλυτα, ενώ με 18% η επιλογή συμφωνώ απόλυτα. 

3 4 5

19%
17%

6%

Ηλεκτρονικό vs Φυσικό Εμπόριο

Ηλεκτρονικό vs Φυσικό 

Εμπόριο

 

ικές αγορές προϊόντων 

5 

18 

18% 

Ένα σημαντικό ερώτημα στην έρευνα μας είναι  κατά πόσο η οικονομική κρίση επηρεάζει 

την προτίμηση των φοιτητών στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών. Με ποσοστό 

19% ανέρχεται η επιλογή διαφωνώ απόλυτα, ενώ με 18% η επιλογή συμφωνώ απόλυτα.  

Φυσικό 



 

Διάγραμμα 15 

 

Πίνακας 16 

Η οικονομική κρίση θεωρείτε ότι θα αυξήσει τους  

 

 

Επίσης μία ακόμη ερώτηση είναι κατά πόσο η οικονομική κρίση μπορεί να επηρεάσει την 

αύξηση των online χρηστών. Το 13%  των φοιτητών, διαφωνούν απόλυτα, ενώ το 16% 

συμφωνούν απόλυτα. 
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Η οικονομική κρίση θεωρείτε ότι θα αυξήσει τους  online χρήστες αγορών; 

Επίσης μία ακόμη ερώτηση είναι κατά πόσο η οικονομική κρίση μπορεί να επηρεάσει την 

χρηστών. Το 13%  των φοιτητών, διαφωνούν απόλυτα, ενώ το 16% 

3 4 5

23% 24%

18%

Οικονομική Κρίση και Αγορές

Οικονομική Κρίση και 

Αγορές

2 3 4 

14 32 25 

14% 32% 25% 

 

Επίσης μία ακόμη ερώτηση είναι κατά πόσο η οικονομική κρίση μπορεί να επηρεάσει την 

χρηστών. Το 13%  των φοιτητών, διαφωνούν απόλυτα, ενώ το 16% 

Οικονομική Κρίση και 

5 

16 

16% 



 

Διάγραμμα 16 

 

Πίνακας 17 

Με την οικονομική κρίση έχετε σταματήσει να πραγματοποιείται 

 

 

 

 

Η έρευνα μας κλείνει με την ερώτηση, αν η οικονομική κρίση μπορεί να σταματήσει την 

πραγματοποίηση των ηλεκτρονικών αγορών.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το 48% 

απάντησαν  θετικά, ενώ το 52% έδωσαν αρνητική απάντηση. 
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Με την οικονομική κρίση έχετε σταματήσει να πραγματοποιείται online αγορές;

Η έρευνα μας κλείνει με την ερώτηση, αν η οικονομική κρίση μπορεί να σταματήσει την 

πραγματοποίηση των ηλεκτρονικών αγορών.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το 48% 

απάντησαν  θετικά, ενώ το 52% έδωσαν αρνητική απάντηση.  
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32%

25%

16%

Άυξηση online αγοραστών λόγω 

Οικονομικής Κρίσης 

Άυξηση online αγοραστών 

λόγο Οικονομικής Κρίσης 

48%
52%

Μείωση Ηλεκτρονικών Αγορών 

Λόγω Οικονομικής Κρίσης

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Επιλογές απαντήσεων ΝΑΙ 

Απαντήσεις 48 

Ποσοστό απαντήσεων 48% 

 

αγορές; 

Η έρευνα μας κλείνει με την ερώτηση, αν η οικονομική κρίση μπορεί να σταματήσει την 

πραγματοποίηση των ηλεκτρονικών αγορών.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το 48% 

 

αγοραστών 

λόγο Οικονομικής Κρίσης 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ 

52 

52% 



 

Δημογραφικά στοιχεία ανά φύλλο

 

Πίνακας 18 

 

Ποια είδη αγοράζεται από το διαδίκτυο;

 
Βιβλία 

Επιπλέον υλικό για την σχολή

Ένδυση - Υπόδηση

Εισιτήρια

Άλλο 

 

 

Στην συγκεκριμένη ερώτηση παρατηρείτε έντονη διαφορά στην επιλογή των εισιτηρίων.  Οι 

φοιτήτριες έχουν μηδενική τάση στα εισιτήρια ενώ με ποσοστό 20,41% υπερτερούν οι 

φοιτητές σε αυτό το προϊόν. Επιπλέον στην επιλογή  ‘’υλικό για την σχολή ‘’ αν και είναι 

φοιτητές κανένα από τα δύο φύλλα δεν δίνουν 

με ποσοστό 11,63% είναι οι φοιτήτριες και με 6,12% οι φοιτητές. 

των δύο φύλλων συγκεντρώνετε στην επιλογή άλλο.  

 

 

Διάγραμμα 18 
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φύλλο 

Ποια είδη αγοράζεται από το διαδίκτυο; 

Άνδρες Γυναίκες 

 18,37% 27,91% 

Επιπλέον υλικό για την σχολή 6,12% 11,63% 

Υπόδηση 26,53% 23,26% 

Εισιτήρια 20,41% 0,00% 

 28,57% 37,21% 

Στην συγκεκριμένη ερώτηση παρατηρείτε έντονη διαφορά στην επιλογή των εισιτηρίων.  Οι 

φοιτήτριες έχουν μηδενική τάση στα εισιτήρια ενώ με ποσοστό 20,41% υπερτερούν οι 

φοιτητές σε αυτό το προϊόν. Επιπλέον στην επιλογή  ‘’υλικό για την σχολή ‘’ αν και είναι 

φοιτητές κανένα από τα δύο φύλλα δεν δίνουν προτεραιότητα σε αυτό όμως παρόλα αυτά 

με ποσοστό 11,63% είναι οι φοιτήτριες και με 6,12% οι φοιτητές. Τέλος η  πλειοψηφία και 

των δύο φύλλων συγκεντρώνετε στην επιλογή άλλο.   

Επιπλέον 

υλικό για 

την σχολή

Ένδυση -

Υπόδηση

Εισητήρια Άλλο

6,12%

26,53%

20,41%

28,57%

11,63%

23,26%

0,00%

37,21%

Προιόντα και Υπηρεσίες

Στην συγκεκριμένη ερώτηση παρατηρείτε έντονη διαφορά στην επιλογή των εισιτηρίων.  Οι 

φοιτήτριες έχουν μηδενική τάση στα εισιτήρια ενώ με ποσοστό 20,41% υπερτερούν οι 

φοιτητές σε αυτό το προϊόν. Επιπλέον στην επιλογή  ‘’υλικό για την σχολή ‘’ αν και είναι 

σε αυτό όμως παρόλα αυτά 

Τέλος η  πλειοψηφία και 

 

Άνδρες

Γυναίκες



 

Πίνακας 19 

Ποιος ο τρόπος πληρωμής σας

 
Πιστωτική 

Χρεωστική 

Προπληρωμένη 

Πληρωμή με υπηρεσίες

Αντικαταβολή 

Άλλο 

 

Σε αυτή την  ερώτηση παρατηρούμε ότι οι 

προπληρωμένης έχουν συγκεντρώσει τα μεγαλύτερα ποσοστά σε 

επιλογές. Παρόλα αυτά  την πλειοψηφία

ποσοστό 38,78% ενώ οι γυναίκες προτιμούν 

Διάγραμμα 19 

 

 

Στις παρακάτω ερωτήσεις οι απαντήσεις δόθηκαν με βάση κλίμακας η οποία κυμαίνεται από 

το 1 έως το 5. Με την μικρότερη τιμή να είναι «Διαφωνώ απόλυτα» και η μεγαλύτερη τιμή 

«Συμφωνώ απόλυτα» 
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Ποιος ο τρόπος πληρωμής σας 

Άνδρες Γυναίκες

38,78% 20,93% 

16,33% 30,23% 

 24,49% 13,95% 

Πληρωμή με υπηρεσίες 4,08% 2,33% 

10,20% 9,30% 

6,12% 23,26% 

Σε αυτή την  ερώτηση παρατηρούμε ότι οι επιλογές της πιστωτικής, χρεωστικής και 

προπληρωμένης έχουν συγκεντρώσει τα μεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση με τις υπόλοιπες 

πλειοψηφία των ανδρών συγκεντρώνει η πιστωτική κάρτα με 

ποσοστό 38,78% ενώ οι γυναίκες προτιμούν την χρεωστική με ποσοστό 30,23%

Στις παρακάτω ερωτήσεις οι απαντήσεις δόθηκαν με βάση κλίμακας η οποία κυμαίνεται από 

το 1 έως το 5. Με την μικρότερη τιμή να είναι «Διαφωνώ απόλυτα» και η μεγαλύτερη τιμή 

Τρόποι Πληρωμής

Γυναίκες 

 

 

 

 

 

 

της πιστωτικής, χρεωστικής και 

με τις υπόλοιπες 

των ανδρών συγκεντρώνει η πιστωτική κάρτα με 

σοστό 30,23%.  

 

Στις παρακάτω ερωτήσεις οι απαντήσεις δόθηκαν με βάση κλίμακας η οποία κυμαίνεται από 

το 1 έως το 5. Με την μικρότερη τιμή να είναι «Διαφωνώ απόλυτα» και η μεγαλύτερη τιμή 

Άνδρες

Γυναίκες



 

Πίνακας 20  

Οι αγορές σας μέσω internet σας 

 

Άνδρες

1 14,55%

2 16,36%

3 25,45%

4 25,45%

5 18,18%

Παρατηρούμε ότι υπάρχει ισοτιμία των ανδρών στις επιλογές 3 και 4, ενώ η πλειοψηφία των 

γυναικών απάντησε την επιλογή 3 με ποσοστό 31,11%.   

γυναίκες δεν μπορούν να απαντήσουν με σιγουριά αν οι ηλεκτρονικές αγορές τους 

προκαλούν μεγαλύτερο άγχος από ότι το φυσικό εμπόριο. 
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Οι αγορές σας μέσω internet σας προκαλεί μεγαλύτερο άγχος; 

Άνδρες Γυναίκες 

14,55% 22,22% 

16,36% 11,11% 

25,45% 31,11% 

25,45% 15,56% 

18,18% 20,00% 

 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει ισοτιμία των ανδρών στις επιλογές 3 και 4, ενώ η πλειοψηφία των 

γυναικών απάντησε την επιλογή 3 με ποσοστό 31,11%.   Κάτι το όποιο σημαίνει ότι οι 

γυναίκες δεν μπορούν να απαντήσουν με σιγουριά αν οι ηλεκτρονικές αγορές τους 

ύν μεγαλύτερο άγχος από ότι το φυσικό εμπόριο.  

 

 

 

 

 

 

2 3 4 5

'Αγχος Διαδικτύου

Παρατηρούμε ότι υπάρχει ισοτιμία των ανδρών στις επιλογές 3 και 4, ενώ η πλειοψηφία των 

Κάτι το όποιο σημαίνει ότι οι 

γυναίκες δεν μπορούν να απαντήσουν με σιγουριά αν οι ηλεκτρονικές αγορές τους 

 

Άνδρες

Γυναίκες



 

Πίνακας 21 

Πιστεύεται ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να αντικαταστήσει το φυσικό 

 

Άνδρες

1 41,82%

2 25,45%

3 14,55%

4 9,09%

5 9,09%

Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδ

εμπόριο μπορεί να αντικαταστήσει το φυσικό. Μέσα από αυτή την επιλογή μπορεί να γίνει 

αντιληπτό ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αν και παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη 

φυσικό εμπόριο παραμένει κάτι το αναγκαίο στο χώρο τις αγοράς.

Ταυτόχρονα η  πλειοψηφία των γυναικών με ποσοστό 31,11% στην συγκεκριμένη ερώτηση δεν είναι 

σε θέση να απαντήσει με ακρίβεια αν συμφωνεί ή διαφωνεί.

 

Διάγραμμα 21 
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Πιστεύεται ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να αντικαταστήσει το φυσικό 

εμπόριο; 

Άνδρες Γυναίκες 

41,82% 28,89% 

25,45% 17,78% 

14,55% 31,11% 

9,09% 13,33% 

9,09% 8,89% 

 

τι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών διαφωνεί απόλυτα στο ότι το ηλεκτρονικό 

εμπόριο μπορεί να αντικαταστήσει το φυσικό. Μέσα από αυτή την επιλογή μπορεί να γίνει 

αντιληπτό ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αν και παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, το 

φυσικό εμπόριο παραμένει κάτι το αναγκαίο στο χώρο τις αγοράς. 

Ταυτόχρονα η  πλειοψηφία των γυναικών με ποσοστό 31,11% στην συγκεκριμένη ερώτηση δεν είναι 

σε θέση να απαντήσει με ακρίβεια αν συμφωνεί ή διαφωνεί. 

3 4 5

Ηλεκτρονικό VS Φυσικό εμπόριο

Πιστεύεται ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να αντικαταστήσει το φυσικό 

ρών διαφωνεί απόλυτα στο ότι το ηλεκτρονικό 

εμπόριο μπορεί να αντικαταστήσει το φυσικό. Μέσα από αυτή την επιλογή μπορεί να γίνει 

τα τελευταία χρόνια, το 

Ταυτόχρονα η  πλειοψηφία των γυναικών με ποσοστό 31,11% στην συγκεκριμένη ερώτηση δεν είναι 

 

Άνδρες

Γυναίκες



 

Πίνακας 22 

Με την οικονομική κρίση έχετε σταματήσει να τις online αγορές;

  Άνδρες

Ναι 41,82%

Όχι 58,18%

 

Στην ερώτηση που σχετίζεται με την οικονομική κρίση  και στο αν έχει επηρεάσει τους 

φοιτητές στις αγορές τους παρατηρούμε ότι τα ποσοστά ανάμεσα στους άντρες και τις 

γυναίκες είναι αντιστρόφως ανάλογα.  

απαντήσει όχι, ενώ των γυναικών με ποσοστό 55,56% έχει απαντήσει ναι.

 

Διάγραμμα 22 
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Με την οικονομική κρίση έχετε σταματήσει να τις online αγορές; 

Άνδρες Γυναίκες 

41,82% 55,56% 

58,18% 44,44% 

Στην ερώτηση που σχετίζεται με την οικονομική κρίση  και στο αν έχει επηρεάσει τους 

φοιτητές στις αγορές τους παρατηρούμε ότι τα ποσοστά ανάμεσα στους άντρες και τις 

γυναίκες είναι αντιστρόφως ανάλογα.  Η πλειοψηφία των αντρών με ποσοστό 58,18% έχει 

σει όχι, ενώ των γυναικών με ποσοστό 55,56% έχει απαντήσει ναι. 

Ναι Όχι

41,82%

58,18%55,56%
44,44%

Οικονομική Κρίση και Αγορές

Άνδρες

Γυναίκες

Στην ερώτηση που σχετίζεται με την οικονομική κρίση  και στο αν έχει επηρεάσει τους 

φοιτητές στις αγορές τους παρατηρούμε ότι τα ποσοστά ανάμεσα στους άντρες και τις 

Η πλειοψηφία των αντρών με ποσοστό 58,18% έχει 

 

Άνδρες

Γυναίκες



 

Δημογραφικά στοιχεία ανά Ηλικία 
 

Στις παρακάτω ερωτήσεις γίνεται ανάλυση αποτελεσμάτων με βάση τις απαντήσεις που 

δόθηκαν ανά ηλικία σε ορισμένες ερωτήσεις. 

 

Πίνακας 23 

 

Στην συγκεκριμένη ερώτηση η οποία σχετίζεται με την συχνότητα την οποία οι φοιτητές 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο γενικά, παρατηρούμε ότι μόνο στην ηλικία των 21 έως 25 ετών 

παρουσιάζεται μηδενική αποχή από την χρήση του. 

διαδίκτυο εμφανίζεται η ηλικία των 18

ηλικία έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό σε καθημερινή χρήση και με μόλις 0,82% είναι η 

διαφορά της ηλικίας 21-25 στην κα8ημερινή χρήση. Όσο για την ηλικία άνω των 25 ετών το 

μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται στην καθημερινότητα, ενώ με μόλις 4% είναι το ποσοστό 

εκείνων που δεν κάνουν καθόλου χρήση. 

 

Διάγραμμα 23 
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Πόσο συχνά χρησιμοποιείται το διαδίκτυο;
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Δημογραφικά στοιχεία ανά Ηλικία  

Στις παρακάτω ερωτήσεις γίνεται ανάλυση αποτελεσμάτων με βάση τις απαντήσεις που 

δόθηκαν ανά ηλικία σε ορισμένες ερωτήσεις.  

Στην συγκεκριμένη ερώτηση η οποία σχετίζεται με την συχνότητα την οποία οι φοιτητές 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο γενικά, παρατηρούμε ότι μόνο στην ηλικία των 21 έως 25 ετών 

παρουσιάζεται μηδενική αποχή από την χρήση του. Ενώ με μεγαλύτερη αποχή από το 

τυο εμφανίζεται η ηλικία των 18-20 με ποσοστό 13,79%.  Εν τω μεταξύ στην ίδια 

ηλικία έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό σε καθημερινή χρήση και με μόλις 0,82% είναι η 

25 στην κα8ημερινή χρήση. Όσο για την ηλικία άνω των 25 ετών το 

ρο ποσοστό εμφανίζεται στην καθημερινότητα, ενώ με μόλις 4% είναι το ποσοστό 

εκείνων που δεν κάνουν καθόλου χρήση.  

Συχνότητα Χρήσης Διαδικτύου

Πόσο συχνά χρησιμοποιείται το διαδίκτυο; 

18-20 21-25 25 και άνω

13,79% 0,00% 4,00% 

3 Φορές τον μήνα 27,59% 6,52% 12,00%

3 φορές την εβδομάδα 3,45% 39,13% 40,00%

55,17% 54,35% 44,00%

Στις παρακάτω ερωτήσεις γίνεται ανάλυση αποτελεσμάτων με βάση τις απαντήσεις που 

 

Στην συγκεκριμένη ερώτηση η οποία σχετίζεται με την συχνότητα την οποία οι φοιτητές 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο γενικά, παρατηρούμε ότι μόνο στην ηλικία των 21 έως 25 ετών 

με μεγαλύτερη αποχή από το 

20 με ποσοστό 13,79%.  Εν τω μεταξύ στην ίδια 

ηλικία έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό σε καθημερινή χρήση και με μόλις 0,82% είναι η 

25 στην κα8ημερινή χρήση. Όσο για την ηλικία άνω των 25 ετών το 

ρο ποσοστό εμφανίζεται στην καθημερινότητα, ενώ με μόλις 4% είναι το ποσοστό 

 

18-20

21-25

25 και άνω

25 και άνω 

 

12,00% 

40,00% 

44,00% 



 

Πίνακας 24 

Για ποιους λόγους χρησιμοποιείται το διαδίκτυο;

 
Διασκέδαση 

Αγορά πρ. και υπηρ.

Αναζήτηση πληροφοριών

Άλλο 

 

Στην συνέχεια τίθεται θέμα για τους λόγους τους οποίους οι φοιτητές χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο. Έντονη διαφορά εντοπίζεται ανάμεσα στους 18

σχεδόν σε όλες τις επιλογές υπάρχει σχεδόν διπλάσια διαφορά στα ποσοστά με τους 

φοιτητές ηλικίας 18-20 να υπερτερούν μόνο στην διασκέδαση.  Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η 

ηλικία παίζει σημαντικό ρόλο για τους λόγους τους οποίους κάποι

διαδικτύου. Επιπλέον στην ηλικία 21

στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών με ποσοστό 34,78% και ακολουθεί η διασκέδαση με 

ποσοστό 28,26%. 

 

Διάγραμμα 24 
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Για ποιους λόγους χρησιμοποιείται το διαδίκτυο; 

18-20 21-25 25 και άνω

 46,67% 28,26% 24,00%

πρ. και υπηρ. 13,33% 34,78% 36,00%

Αναζήτηση πληροφοριών 13,33% 23,91% 32,00%

26,67% 13,04% 8,00%

Στην συνέχεια τίθεται θέμα για τους λόγους τους οποίους οι φοιτητές χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο. Έντονη διαφορά εντοπίζεται ανάμεσα στους 18-20 και στους 25 και άνω, καθότι 

σχεδόν σε όλες τις επιλογές υπάρχει σχεδόν διπλάσια διαφορά στα ποσοστά με τους 

20 να υπερτερούν μόνο στην διασκέδαση.  Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η 

ηλικία παίζει σημαντικό ρόλο για τους λόγους τους οποίους κάποιος κάνει χρήση του 

διαδικτύου. Επιπλέον στην ηλικία 21-25 παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία της συγκεντρώνεται 

στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών με ποσοστό 34,78% και ακολουθεί η διασκέδαση με 

Αγορά πρ. και 

υπηρ.

Αναζήτηση 

πληροφοριών

Άλλο

Λόγοι Χρήσης Διαδικτύου

25 και άνω 

24,00% 

36,00% 

32,00% 

8,00% 

Στην συνέχεια τίθεται θέμα για τους λόγους τους οποίους οι φοιτητές χρησιμοποιούν το 

στους 25 και άνω, καθότι 

σχεδόν σε όλες τις επιλογές υπάρχει σχεδόν διπλάσια διαφορά στα ποσοστά με τους 

20 να υπερτερούν μόνο στην διασκέδαση.  Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η 

ος κάνει χρήση του 

25 παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία της συγκεντρώνεται 

στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών με ποσοστό 34,78% και ακολουθεί η διασκέδαση με 

 

18-20

21-25

25 και άνω



 

Πίνακας 25 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείται το διαδίκτυο για ηλεκτρονικές αγορές;

  

Καθόλου 

1-3 Φορές τον μήνα

1-3 φορές την εβδομάδα

Καθημερινά 

 

Σε αυτή την ερώτηση εξετάζουμε την συχνότητα με την οποία πραγματοποιούν ηλεκτρονικές 

αγορές οι φοιτητές. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρούμε ότι σε όλες τις 

ηλικίες το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στην επιλο

μειοψηφία διεκδικεί η επιλογή καθημερινά από όλες τις ηλικίες. Ωστόσο δεν μας αφήνουν 

αδιάφορους τα ποσοστά τα οποία συγκεντρώνει η επιλογή «καθόλου» τα όποια μας 

αποδεικνύουν ότι δεν είναι καθόλου ασήμαντα να ποσοστό εκείνο των φοιτητών οι οποίοι 

δεν επενδύουν τίποτα στο ηλεκτρονικό 

η ηλικία των 18 έως 20 και με μικρή διαφορά ακλουθούν και οι υπόλοιπες ηλικίες.

 

Διάγραμμα 25 
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χρησιμοποιείται το διαδίκτυο για ηλεκτρονικές αγορές;

18-20 21-25 25 και άνω

21,43% 17,39% 16,00%

3 Φορές τον μήνα 46,43% 43,48% 48,00%

3 φορές την εβδομάδα 21,43% 21,74% 24,00%

 10,71% 17,39% 12,00%

εξετάζουμε την συχνότητα με την οποία πραγματοποιούν ηλεκτρονικές 

αγορές οι φοιτητές. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρούμε ότι σε όλες τις 

ηλικίες το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στην επιλογή «1-3 φορές τον μήνα»  ενώ την 

καθημερινά από όλες τις ηλικίες. Ωστόσο δεν μας αφήνουν 

αδιάφορους τα ποσοστά τα οποία συγκεντρώνει η επιλογή «καθόλου» τα όποια μας 

αποδεικνύουν ότι δεν είναι καθόλου ασήμαντα να ποσοστό εκείνο των φοιτητών οι οποίοι 

δεν επενδύουν τίποτα στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Στην συγκεκριμένη επιλογή την πρωτιά έχει 

η ηλικία των 18 έως 20 και με μικρή διαφορά ακλουθούν και οι υπόλοιπες ηλικίες.

1-3 Φορές 

τον μήνα

1-3 φορές 

την 

εβδομάδα

Καθημερινά

Συχνότητα χρήσης Διαδικτύου για

E-commerce

18

21

25 και άνω

χρησιμοποιείται το διαδίκτυο για ηλεκτρονικές αγορές; 

25 και άνω 

16,00% 

48,00% 

24,00% 

12,00% 

εξετάζουμε την συχνότητα με την οποία πραγματοποιούν ηλεκτρονικές 

αγορές οι φοιτητές. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρούμε ότι σε όλες τις 

3 φορές τον μήνα»  ενώ την 

καθημερινά από όλες τις ηλικίες. Ωστόσο δεν μας αφήνουν 

αδιάφορους τα ποσοστά τα οποία συγκεντρώνει η επιλογή «καθόλου» τα όποια μας 

αποδεικνύουν ότι δεν είναι καθόλου ασήμαντα να ποσοστό εκείνο των φοιτητών οι οποίοι 

εμπόριο. Στην συγκεκριμένη επιλογή την πρωτιά έχει 

η ηλικία των 18 έως 20 και με μικρή διαφορά ακλουθούν και οι υπόλοιπες ηλικίες. 

 

 

18-20

21-25

25 και άνω
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Πίνακας 26 

Πόσο σημαντικοί είναι οι παρακάτω λόγοι; 

  18-20 21-25 25 και άνω 

Εγγύηση       

Καθόλου 3,57% 7,32% 12,50% 

Λίγο  14,29% 4,88% 8,33% 

Αρκετά 32,14% 19,51% 4,17% 

Πολύ 50,00% 68,29% 75,00% 

        

Χαμηλές Τιμές       

Καθόλου 0,00% 2,44% 4,17% 

Λίγο  3,45% 26,83% 16,67% 

Αρκετά 31,03% 31,71% 12,50% 

Πολύ 65,52% 39,02% 66,67% 

        

Τρόπος πληρωμής       

Καθόλου 0,00% 0,00% 12,50% 

Λίγο  13,79% 39,02% 54,17% 

Αρκετά 34,48% 39,02% 4,17% 

Πολύ 51,72% 21,95% 29,17% 

        

Έξοδα Αποστολής       

Καθόλου 0,00% 0,00% 12,50% 

Λίγο  20,69% 29,27% 29,17% 

Αρκετά 31,03% 26,83% 25,00% 

Πολύ 48,28% 43,90% 33,33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Διάγραμμα 26.1 – Ηλικία 18-20 

 

Διάγραμμα 26.1 – Ηλικία 21-25 
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Λίγο Αρκετά Πολύ

Σημαντικοί λόγοι ηλικίας 18-20

Εγγύηση

Χαμηλές Τιμές

Τρόπος πληρωμής

Έξοδα Αποστολής

Αρκετά Πολύ

Σημαντικοί λόγοι ηλικίας 21-25

Εγγύηση

Χαμηλές Τιμές

Τρόπος πληρωμής

Έξοδα Αποστολής

 

 

Εγγύηση

Χαμηλές Τιμές

Τρόπος πληρωμής

Έξοδα Αποστολής

Εγγύηση

Χαμηλές Τιμές

Τρόπος πληρωμής

Έξοδα Αποστολής



 

Διάγραμμα 26.1 – Ηλικία 25 και άνω

 

Πίνακας 27 

Οι αγορές σας μέσω internet σας προκαλεί μεγαλύτερο άγχος;

  18-20 

1 8,00% 

2 16,00%

3 32,00%

4 32,00%

5 12,00%

 

Σε αυτή την ερώτηση προσπαθούμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο το ηλεκτρονικό εμπόριο, 

δημιούργει το συναίσθημα τους άγχους στον 

απαντήσεων που δόθηκαν κατά 

σπουδαιότητα που έχει η ηλικία του ατόμου σε σχέση με την αντίδραση του σε οποιαδήποτε 

πράξη. Παρατηρούμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό σε όλες τις ηλικίες δεν είναι σίγουρο στο 

αν πραγματικά τους προκαλεί μεγαλύτερο άγχος από το φυσικό ε

18-20 υπάρχει ισοτιμία στις τιμές του 3 και του 4, ενώ στις υπόλοιπες ηλικίες υπερτερεί το 

ποσοστό εκείνο το όποιο είναι στην τιμή του 3. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι φοιτητές 

ανεξαρτήτως ηλικίας δεν μπορούν να απαντήσουν με σ

με την ερώτηση, ενώ δεν μένουν απαρατήρητα τα ποσοστά εκείνα τα όποια αντιστοιχούν 

στις τιμές 1 και 5. Παρατηρούμε επίσης ότι το μικρότερο ποσοστό διαφωνίας, δηλαδή εκείνη 
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25 και άνω 

Οι αγορές σας μέσω internet σας προκαλεί μεγαλύτερο άγχος; 

 21-25 25 και άνω

 18,75% 14,81%

16,00% 14,58% 25,93%

32,00% 33,33% 33,33%

32,00% 20,83% 18,52%

12,00% 12,50% 7,41%

Σε αυτή την ερώτηση προσπαθούμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο το ηλεκτρονικό εμπόριο, 

δημιούργει το συναίσθημα τους άγχους στον online καταναλωτή.  Η 

απαντήσεων που δόθηκαν κατά ηλικία μας αποδεικνύει για άλλη μία φόρα την 

σπουδαιότητα που έχει η ηλικία του ατόμου σε σχέση με την αντίδραση του σε οποιαδήποτε 

πράξη. Παρατηρούμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό σε όλες τις ηλικίες δεν είναι σίγουρο στο 

αν πραγματικά τους προκαλεί μεγαλύτερο άγχος από το φυσικό εμπόριο.  Στην 

20 υπάρχει ισοτιμία στις τιμές του 3 και του 4, ενώ στις υπόλοιπες ηλικίες υπερτερεί το 

ποσοστό εκείνο το όποιο είναι στην τιμή του 3. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι φοιτητές 

ανεξαρτήτως ηλικίας δεν μπορούν να απαντήσουν με σιγουριά αν συμφωνούν ή διαφωνούν 

με την ερώτηση, ενώ δεν μένουν απαρατήρητα τα ποσοστά εκείνα τα όποια αντιστοιχούν 

στις τιμές 1 και 5. Παρατηρούμε επίσης ότι το μικρότερο ποσοστό διαφωνίας, δηλαδή εκείνη 
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25 και άνω 

14,81% 

25,93% 

33,33% 

18,52% 

7,41% 

Σε αυτή την ερώτηση προσπαθούμε να διαπιστώσουμε κατά πόσο το ηλεκτρονικό εμπόριο, 

καταναλωτή.  Η ανάλυση των 

για άλλη μία φόρα την 

σπουδαιότητα που έχει η ηλικία του ατόμου σε σχέση με την αντίδραση του σε οποιαδήποτε 

πράξη. Παρατηρούμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό σε όλες τις ηλικίες δεν είναι σίγουρο στο 

μπόριο.  Στην ηλικία των 

20 υπάρχει ισοτιμία στις τιμές του 3 και του 4, ενώ στις υπόλοιπες ηλικίες υπερτερεί το 

ποσοστό εκείνο το όποιο είναι στην τιμή του 3. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι φοιτητές 

ιγουριά αν συμφωνούν ή διαφωνούν 

με την ερώτηση, ενώ δεν μένουν απαρατήρητα τα ποσοστά εκείνα τα όποια αντιστοιχούν 

στις τιμές 1 και 5. Παρατηρούμε επίσης ότι το μικρότερο ποσοστό διαφωνίας, δηλαδή εκείνη 

Σημαντικοί λόγοι ηλικίας 25 και άνω

Χαμηλές Τιμές

Τρόπος πληρωμής

Έξοδα Αποστολής



 

που υποστηρίζουν ότι δεν τους δημιουργεί κάποιο επι

20, ενώ ταυτόχρονα στην ίδια ηλικία αντιστοιχεί και το μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας. 

 

Διάγραμμα 27 

 

Πίνακας 28 

Η οικονομική κρίση θεωρείται ότι θα αυξήσει τους online καταναλωτές;

  18-20 

1 8,00% 

2 16,00%

3 32,00%

4 28,00%

5 16,00%

 

Η συγκεκριμένη ερώτηση είναι καθαρά θεωρητική και θέτει στον ερωτώμενο να πάρει την 

θέσει του κριτή και να κρίνει κατά πόσο η οικονομική κρίση θα στρέψει τους καταναλωτές 

προς το online εμπόριο. Με σημαντικό 

των 25 και άνω, ενώ ταυτόχρονα χαρίζει μηδενικό ποσοστό στις τιμές των 1 και 2. Οι 

ηλικία με ποσοστό μόλις 20,83% δηλώνει απόλυτη διαφωνία 

ότι δεν είναι σίγουρη για το αν όντως η οικο

στρέφοντας προς το μέρος του, περισσότερους καταναλωτές. 

18-20 παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (32%) δεν είναι σίγουρο εάν συμφωνεί η 

διαφωνεί, ενώ με μόλις 8% είναι εκείνο το όποιο διαφωνεί απόλυτα. 
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που υποστηρίζουν ότι δεν τους δημιουργεί κάποιο επιπλέον άγχος είναι στην ηλικία των 18

20, ενώ ταυτόχρονα στην ίδια ηλικία αντιστοιχεί και το μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας. 

Η οικονομική κρίση θεωρείται ότι θα αυξήσει τους online καταναλωτές;

 21-25 25 και άνω

 20,83% 0,00%

16,00% 14,58% 0,00%

32,00% 39,58% 33,33%

28,00% 10,42% 40,74%

16,00% 14,58% 25,93%

 

Η συγκεκριμένη ερώτηση είναι καθαρά θεωρητική και θέτει στον ερωτώμενο να πάρει την 

θέσει του κριτή και να κρίνει κατά πόσο η οικονομική κρίση θα στρέψει τους καταναλωτές 

Με σημαντικό ποσοστό συμφωνίας ανέρχεται η τιμή

ταυτόχρονα χαρίζει μηδενικό ποσοστό στις τιμές των 1 και 2. Οι 

μόλις 20,83% δηλώνει απόλυτη διαφωνία ενώ με πλειοψηφία

ότι δεν είναι σίγουρη για το αν όντως η οικονομική κρίση ευνοεί το ηλεκτρονικό εμπόριο, 

περισσότερους καταναλωτές. Παράλληλα στην ηλικία των 

20 παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (32%) δεν είναι σίγουρο εάν συμφωνεί η 

διαφωνεί, ενώ με μόλις 8% είναι εκείνο το όποιο διαφωνεί απόλυτα.  
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Η οικονομική κρίση θεωρείται ότι θα αυξήσει τους online καταναλωτές; 
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Η συγκεκριμένη ερώτηση είναι καθαρά θεωρητική και θέτει στον ερωτώμενο να πάρει την 

θέσει του κριτή και να κρίνει κατά πόσο η οικονομική κρίση θα στρέψει τους καταναλωτές 

τιμή 4 στην ηλικία 

ταυτόχρονα χαρίζει μηδενικό ποσοστό στις τιμές των 1 και 2. Οι μεσαία 

πλειοψηφία δηλώνει 

εκτρονικό εμπόριο, 

Παράλληλα στην ηλικία των 

20 παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (32%) δεν είναι σίγουρο εάν συμφωνεί η 

-20

-25

25 και άνω



 

 

Διάγραμμα 28 

  

Πίνακας 29 

Με την οικονομική κρίση έχετε σταματήσει να τις online αγορές;

  18-20 

Ναι 48,28%

Όχι 51,72%

 

Στην συγκεκριμένη ερώτηση παρατηρούμε ότι όσο η οικονομική κρίση θερίζει την  χώρα 

μας δεν αφήνει ανέγγιχτο το ηλεκτρονικό εμπόριο. Όσο και αν διαθέτει καλύτερες τιμές, 

προσφορές και ποικιλία προϊόντων από το φυσικό εμπόριο, οι online καταναλωτές έχουν 

μειώσει ακόμα και αυτό. Στην  ηλικία των 25 και άνω  παρατηρείται  πλειοψηφία στην 

επιλογή «Ναι», ενώ με μόλις 12% διάφορα είναι το ποσοστό εκείνο το όποιο απάντησε 

«Όχι» . Στις άλλες 2 ηλικίες, την πλειοψηφία διεκδικεί η επιλογή «Όχι», όμως με μικρή 

διαφορά ακολουθεί το ποσοστό εκείνων των φοιτητών που υποστηρίζουν ότι λόγω 

οικονομικής κρίσης έχουν μειώσει τις online αγορές τους.
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Με την οικονομική κρίση έχετε σταματήσει να τις online αγορές;

 21-25 25 και άνω

48,28% 43,48% 56,00%

51,72% 56,52% 44,00%

Στην συγκεκριμένη ερώτηση παρατηρούμε ότι όσο η οικονομική κρίση θερίζει την  χώρα 

μας δεν αφήνει ανέγγιχτο το ηλεκτρονικό εμπόριο. Όσο και αν διαθέτει καλύτερες τιμές, 

προσφορές και ποικιλία προϊόντων από το φυσικό εμπόριο, οι online καταναλωτές έχουν 

μειώσει ακόμα και αυτό. Στην  ηλικία των 25 και άνω  παρατηρείται  πλειοψηφία στην 

λογή «Ναι», ενώ με μόλις 12% διάφορα είναι το ποσοστό εκείνο το όποιο απάντησε 

«Όχι» . Στις άλλες 2 ηλικίες, την πλειοψηφία διεκδικεί η επιλογή «Όχι», όμως με μικρή 

διαφορά ακολουθεί το ποσοστό εκείνων των φοιτητών που υποστηρίζουν ότι λόγω 

σης έχουν μειώσει τις online αγορές τους. 
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Με την οικονομική κρίση έχετε σταματήσει να τις online αγορές; 

25 και άνω 

56,00% 
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Στην συγκεκριμένη ερώτηση παρατηρούμε ότι όσο η οικονομική κρίση θερίζει την  χώρα 

μας δεν αφήνει ανέγγιχτο το ηλεκτρονικό εμπόριο. Όσο και αν διαθέτει καλύτερες τιμές, 

προσφορές και ποικιλία προϊόντων από το φυσικό εμπόριο, οι online καταναλωτές έχουν 

μειώσει ακόμα και αυτό. Στην  ηλικία των 25 και άνω  παρατηρείται  πλειοψηφία στην 

λογή «Ναι», ενώ με μόλις 12% διάφορα είναι το ποσοστό εκείνο το όποιο απάντησε 

«Όχι» . Στις άλλες 2 ηλικίες, την πλειοψηφία διεκδικεί η επιλογή «Όχι», όμως με μικρή 

διαφορά ακολουθεί το ποσοστό εκείνων των φοιτητών που υποστηρίζουν ότι λόγω 
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21-25 25 και άνω
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Κεφάλαιο 9 

 

Συμπεράσματα 

 

Στην εποχή την οποία ζούμε, το διαδίκτυο απαρτίζει σημαντικό μέρος της καθημερινότητας 

μας. Με το πέρας των χρόνων παρατηρούμε αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας τόσο 

στην επικοινωνία όσο και στις ηλεκτρονικές αγορές.  Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν 

να αποδειχθεί ποια είναι η στάση και τι απόψεις διατηρούν οι φοιτητές απέναντι στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο.  Η έρευνα μας πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο του 

ερωτηματολογίου.  

 

Τα συμπεράσματα μας θα διεξαχθούν σε τρεις κατηγορίες. 

� Γενικά συμπεράσματα  

� Ανά Ηλικία  

� Ανά Φύλλο 

 

Γενικά Συμπεράσματα 

 

Μέσα από την μελέτη μας παρατηρούμε ότι το 49% των φοιτητών πραγματοποιεί 

καθημερινή χρήση του διαδικτύου, ενώ μόνο το 6% δεν ασχολείται καθόλου. Επίσης το 29% 

το χρησιμοποιεί με σκοπό τις ηλεκτρονικές αγορές.  Κάτι το οποίο αποδεικνύει ότι το 29 

% των φοιτητών διατηρεί  θετική στάση απέναντι στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ το 71% 

παραμένει αμέτοχο.  Επιπλέον τίθεται θέμα τι απόψεις έχουν οι φοιτητές.  Προτού οι 

φοιτητές πραγματοποιήσουν μία αγορά  δίνουν μεγάλη βάση στην εγγύηση, τις χαμηλές 

τιμές και στα έξοδα αποστολής, τα οποία τους προσφέρει το εκάστοτε ηλεκτρονικό 

κατάστημα. Ενώ δεν δίνουν τόση βάση στο τρόπο με τον οποίο γίνεται η πληρωμή.   

Θέλοντας να αποσπάσουμε τις απόψεις τις οποίες τρέφουν οι φοιτητές απέναντι στις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές, θέσαμε ερωτήματα τα οποία βασίζονται στην ικανοποίηση, την 

ποικιλία την οποία μπορεί να προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και την πιθανότητα 

κάποιου τεχνικού λάθους με αποτέλεσμα να υπάρξει κάποια επιπλοκή στην πράξη της 

αγοραπωλησίας, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε αυτό. 

Επιπρόσθετα ερωτήθηκαν για το πώς η οικονομική κρίση μπορεί να επηρεάσει το μέλλον 

του ηλεκτρονικού εμπορίου και κατά πόσο αυτό μπορεί να αντικαταστήσει το φυσικό 

εμπόριο. Αν και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο έχει επηρεάσει θετικά τους φοιτητές, τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι ο φόβος τους για την πιθανότητα λάθους συνεχίζει να κυριαρχεί 

μέσα τους καθώς και η άποψη τους ότι  δεν μπορεί να αντικαταστήσει το φυσικό εμπόριο. 

Εξίσου ένα σημαντικό ερώτημα ήταν η οικονομική κρίση. Με αυτή την ερώτηση 

προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε ποια στάση κρατούν και κατά πόσο αυτή η κατάσταση 
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μπορεί να ευνοήσει το ηλεκτρονικό εμπόριο. Στα συμπεράσματα τα οποία  καταλήξαμε είναι 

ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών δεν έχει διακόψει τις ηλεκτρονικές αγορές του και 

πιστεύουν ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα ευνοήσει θετικά το ηλεκτρονικό 

εμπόριο, αφού θα όλο και περισσότεροι χρήστες θα στρέφονται προς αυτό.   

 

 

Συμπεράσματα ανά φύλλο 

 

Στην συνέχεια της εργασίας προσπαθήσαμε να ερευνήσουμε κατά πόσο οι επιλογές, οι 

στάσεις και οι αντιλήψεις των φοιτητών διαφέρουν ανά φύλλο. 

Αυτό που θέλαμε να διαπιστώσουμε είναι  κατά πόσο απέχουν οι επιλογές τους στα 

προϊόντα και στις υπηρεσίες τις οποίες προτιμούν να αγοράζουν από το διαδίκτυο ,  στον 

τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν την πληρωμή τους, τα συναισθήματα άγχους που τους 

δημιουργούνται κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής αγοράς και κατά πόσο  έχει επηρεάσει 

η οικονομική κρίση την στάση αλλά και τις απόψεις τους απέναντι σε αυτό.  

Μέσα από τις αρμόδιες ερωτήσεις παρατηρούμε ότι  οι γυναίκες δείχνουν μεγαλύτερη 

προτίμηση στο να αγοράζουν βιβλία και άλλες υπηρεσίες και προϊόντα  ενώ επιλέγουν σαν 

τρόπο πληρωμής την χρεωστική κάρτα. Ταυτόχρονα οι άνδρες δείχνουν και αυτοί μία 

ιδιαίτερη προτίμηση σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες, όμως παράλληλα έχουν μία 

μεγαλύτερη τάση στα εισιτήρια κάτι το οποίο δεν διεκδικεί καμία θέση στην λίστα των 

γυναικών.  Όσο αφορά τον τρόπο πληρωμής, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών επιλέγει 

την πιστωτική και ακολουθεί στην συνέχεια η προπληρωμένη κάρτα.  Εκτός όμως από το 

συναίσθημα της ευχαρίστησης που δημιουργείται στον online αγοραστή, σίγουρα υπάρχει 

και το άγχος πίσω από αυτή την πράξη.  Αν και μεγάλο ποσοστό των γυναικών υποστηρίζει 

ότι αναπτύσσεται το συναίσθημα του άγχους κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής αγοράς, 

μεγαλύτερο είναι εκείνο το ποσοστό το όποιο αρνείται στην ύπαρξη του. Αν και την 

πλειοψηφία έχει το ποσοστό εκείνο το όποιο δεν είναι σίγουρο κατά πόσο οι συναλλαγές 

μέσω διαδικτύου τους προκαλούν μεγαλύτερο άγχος.  Ερευνώντας και τα αποτελέσματα τα 

οποία λαμβάνουμε από τα ερωτηματολόγια τα οποία απάντησαν οι άνδρες, καταλήγουμε 

στο συμπέρασμα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τους συμφωνεί ότι οι ηλεκτρονικές αγορές 

τους προκαλεί μεγαλύτερο άγχος από  ότι οι αγορές μέσω του φυσικού εμπορίου, ενώ 

ισότιμο είναι εκείνο το ποσοστό το οποίο δεν είναι σίγουρο αν ισχύει κάτι τέτοιο.  

Επιπρόσθετα  και τα δύο φύλλα υποστηρίζουν ότι όσο και αν το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει 

αποκτήσει  σημαντική θέση στην κόσμο, δεν είναι αντάξιο να αντικαταστήσει το φυσικό 

εμπόριο. Μπορεί οι παροχές και  οι ευκαιρίες που προσφέρει στο κοινό του, να του χαρίζουν 

υψηλή θέση στο χώρο της αγοράς, ωστόσο δεν είναι αρκετά τα ωφέλει και πλεονεκτήματα 

του, ώστε να είναι το μοναδικό μέσω για τις αγοραπωλησίες.  Φυσικά ένα επιπλέον θέμα το 

όποιο αποτελεί σημαντικό κομμάτι της έρευνας είναι η οικονομική κρίση μία κατάσταση που 

θερίζει ολόκληρη την χώρα, με αποτέλεσμα να μην αφήνει ανεπηρέαστους τους χρήστες του 
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ηλεκτρονικού εμπορίου και περισσότερο τους φοιτητές που οι περισσότεροι από αυτούς δεν 

έχουν  δικό τους εισόδημα.  Εξετάζοντας τους ερωτούμενους κατά πόσο αυτή η κατάσταση 

τους έχει αναγκάσει να μειώσουν  ή ακόμα και να σταματήσουν τις ηλεκτρονικές αγορές, 

μόνο οι γυναίκες είναι εκείνες που δέχονται, ενώ οι άνδρες με ποσοστό 58,18% 

υποστηρίζουν ότι δεν έχουν σταματήσει να πραγματοποιούν  ηλεκτρονικές αγορές.  

Με τον διαχωρισμό αυτό, παρατηρούμε ότι οι γυναίκες έχουν επηρεαστεί περισσότερο από 

την οικονομική κρίση. Τι και αν ο χώρος της αγοράς διαθέτει περισσότερα προϊόντα για 

εκείνες,  και δεν  τους προκαλεί περισσότερο άγχος σε σχέση με το  φυσικό εμπόριο, όπως 

υποστηρίζουν οι άνδρες;  Αυτό δεν αποτελεί από ότι φαίνεται λόγο για εκείνες  ώστε να 

συνεχίζουν  ακάθεκτες τις ηλεκτρονικές αγορές τους.  

 

Συμπεράσματα ανά Ηλικία  

 

Μπορεί η έρευνα να έχει σαν σκοπό την γενική στάση και τις απόψεις που διατηρούν οι 

φοιτητές για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ωστόσο σκόπιμο θεωρήθηκε σε ορισμένες ερωτήσεις 

να γίνει ανάλυση και να υπάρξουν συμπεράσματα και με βάση την ηλικία των φοιτητών. 

Μπορεί όλοι να είναι φοιτητές, αυτό όμως δεν σημαίνει  ότι η λογική, η ωριμότητα και η 

υπευθυνότητα με την οποία λειτουργεί ο καθένας πίσω από κάθε πράξη  δεν επηρεάζεται 

και από την ηλικία την όποια βιώνει.  

Όσο αφορά την συχνότητα και τους λόγους για τους όποιους χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 

παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό όλων των ηλικιών έρχεται σε καθημερινή επαφή 

με το διαδίκτυο.  Ενώ ταυτόχρονα εύκολα γίνετε αντιληπτό ότι όσο μεγαλύτερη σε ηλικία 

είναι οι φοιτητές  τόσο μεγαλύτερο είναι και το ποσοστό εκείνων που ασχολούνται με το 

ηλεκτρονικό εμπόριο και την αναζήτηση πληροφοριών, ενώ  όσο μικρότερη είναι η ηλικία 

τόσο περισσότεροι είναι εκείνοι που έχουν το  διαδίκτυο ως ένα μέσο διασκέδασης.  

Επιπρόσθετα  διακρίνουμε  ότι όσο αναφορά τα θέματα τα οποία θα προσέξουν οι φοιτητές 

πριν ολοκληρώσουν μια ηλεκτρονική αγορά διαφέρουν σημαντικά ανά ηλικία. Δηλαδή όσο 

μεγαλύτερος είναι ο φοιτητής, μεγαλύτερη βάση θα δώσει στην εγγύηση και στις χαμηλές 

τιμές που τους προσφέρει το εκάστοτε κατάστημα. Ενώ παράλληλα  οι μικρότερες ηλικίες 

δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο γίνετε η πληρωμή και τι έξοδα 

αποστολής υπάρχουν.  Κάτι το οποίο αποδεικνύει  ότι η ωριμότητα και η λογική η οποία 

διακρίνουν τον  φοιτητή διαφέρουν σημαντικά ανά ηλικία.   Επίσης αντιλαμβανόμαστε στο 

θέμα των συναισθημάτων που τους δημιουργείτε καμία ηλικία δεν μπορεί να απαντήσει με 

βεβαιότητα  αν διαφέρουν από μια αγοροπωλησία του φυσικού εμπορίου. Ωστόσο η μόνη 

ηλικία που συμφωνεί περισσότερο στο θέμα της αύξησης του άγχους  είναι η μικρότερη. 

Όσο αφορά  την οικονομική κρίση παρατηρούμε ότι  η μεγαλύτερη ηλικία δεν έχει καμία 

αμφιβολία  στην αύξηση των  online αγοραστών αλλά ταυτόχρονα είναι η μόνη ηλικία που 
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έχει επηρεαστεί αρνητικά στην πραγματοποίηση  των ηλεκτρονικών αγορών, ενώ στις 

ηλικίες των 25 και κάτω οι απόψεις διίστανται και συνεχίζουν ακάθεκτα τις αγορές τους. 
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Παράρτημα  
 

Παρουσίαση ερωτηματολογίου 

 

Την Α’ θεματική ενότητα η οποία σχετίζεται με τα «Δημογραφικά στοιχεία και ζητήματα 

χρήσης του διαδικτύου» αποτελούν οι τέσσερις πρώτες ερωτήσεις, οι οποίες είναι, 

 

1. Φύλλο 

o  Άνδρας 

o  Γυναίκα 
 

2. Ηλικία 

o  18-20 

o  21-25 

o  25 και άνω 
 

3. Είστε φοιτητής/τρία; 

Αν η απάντηση σας είναι θετική συνεχίζετε, αν απαντήσατε αρνητικά σταματάτε σε αυτή 
την ερώτηση. 

o  Ναι 

o  Όχι 
 

4. Πόσο συχνά χρησιμοποιείται το διαδίκτυο; 

o  Καθόλου 

o  1-3 φορές το μήνα 

o  1-3 φορές την εβδομάδα 

o  Καθημερινά 

 

Στην συνεχεία ακολουθούν οι ερωτήσεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν την Β’ Θεματική 

ενότητα που έχει σαν θέμα «Ζητήματα που σχετίζονται με τις στάσεις και τις προτιμήσεις 

των φοιτητών, κατά την χρήση του διαδικτύου και την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών 

αγορών» 

 

 
5. Για ποιους λόγους χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο; 

o  Διασκέδαση 
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o  Αγορές προϊόντων και υπηρεσιών 

o  Αναζήτηση πληροφοριών 

o  Άλλο 
 

6. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο για ηλεκτρονικές αγορές; 

o  Καθόλου 

o  1-3 φορές τον μήνα 

o  1-3 φορές την εβδομάδα 

o  Καθημερινά 
 

7. Ποια είδη αγοράζετε από το διαδίκτυο 

o  Βιβλία 

o  Επιπλέον υλικό για την σχολή σας. 

o  Ένδυση - Υπόδηση 

o  Εισιτήρια 

o  Άλλο 
 

8. Ποιος είναι ο τρόπος πληρωμής για τις αγορές σας; 

o  Πιστωτική κάρτα 

o  Χρεωστική κάρτα 

o  Προπληρωμένη κάρτα 

o  Πληρωμή με υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών 

o  Αντικαταβολή - Τραπεζικό Έμβασμα 

o  Άλλο 

 

 

Στην Γ’ θεματική ενότητα περιλαμβάνονται οι ερωτήσεις από την 9
η
 έως την 11

η
. Το θέμα της 

συγκεκριμένης ενότητας είναι τα «Ζητήματα που σχετίζονται με την εμπιστοσύνη που 

διατρέφουν οι φοιτητές προς το ηλεκτρονικό εμπόριο και κατά πόσο αυτό τους παρέχει 

ασφάλεια» 
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9. Πόσο σημαντικοί είναι οι παρακάτω λόγοι για την χρήση ενός ηλεκτρονικού 
καταστήματος; 

 
Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Εγγύηση      

Χαμηλές 
τιμές     

Τρόπος 
πληρωμής     

Έξοδα 
αποστολής     

 

10. Οι αγορές σας μέσο internet σας προκαλεί μεγαλύτερο άγχος σε σχέση με οποιαδήποτε 
άλλη μορφή αγοράς; 

 

1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα      Συμφωνώ απόλυτα

 

11. Υπάρχει πιθανότητα κάποιου τεχνικού προβλήματος κατά την διάρκεια της 
ηλεκτρονικής σας αγορές; 

 

1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα      Συμφωνώ απόλυτα

 

 

Στην συνέχεια ακλουθεί η Δ’ θεματική ενότητα η όποια σχετίζεται με τα «Ζητήματα που 

σχετίζονται με τις παροχές που προσφέρει το ηλεκτρονικό κατάστημα στους φοιτητές». Η 

ενότητα αυτή αποτελείται από τις ακόλουθες ερωτήσεις. 

 

12. Η μη χρήση του διαδικτύου για αγορές προϋποθέτει μεγάλη πιθανότητα απώλειας 
κάποιας καλής ευκαιρίας για αγορά; 

 

1 2 3 4 5 
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Διαφωνώ απόλυτα      Συμφωνώ απόλυτα

 

13. Πιστεύετε πως τα περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι πρόθυμα να δώσουν τα 
μέγιστα για την ικανοποίηση του πελάτη; 

 

1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα      Συμφωνώ απόλυτα

 

14. Σε γενικές γραμμές τα ηλεκτρονικά καταστήματα την ικανότητα να προσφέρουν μία 
γκάμα προϊόντων που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτικών αναγκών ; 

 

1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα      Συμφωνώ απόλυτα

 

15. Πιστεύετε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να αντικαταστήσει το φυσικό εμπόριο; 

 

1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα      Συμφωνώ απόλυτα

Τέλος έρχεται η Ε’ θεματική ενότητα η όποια ασχολείται με τις ερωτήσεις οι οποίες 

σχετίζονται με τα «Ζητήματα που αφορούν την πορεία του ηλεκτρονικού εμπορίου κατά την 

διάρκεια της οικονομικής κρίσης» 

 

 

 

16. Με την οικονομική κρίση προτιμάτε να πραγματοποιείται ηλεκτρονικές αγορές 
προϊόντων και υπηρεσιών γιατί είναι φθηνότερες; 

 

1 2 3 4 5 
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Διαφωνώ απόλυτα      Συμφωνώ απόλυτα

 

17. Η οικονομική κρίση θεωρείτε ότι θα αυξήσει τους online χρήστες αγορών. 

 

1 2 3 4 5 

 

Διαφωνώ απόλυτα      Συμφωνώ απόλυτα

 

18. Με την οικονομική κρίση έχετε σταματήσει να πραγματοποιείται online αγορές. 

o  Ναι 

o  Όχι 
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