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Πεξίιεςε 

 

 

 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο ήηαλ ε απνηχπσζε ησλ ζχγρξνλσλ 
θαηαλαισηηθψλ πξνηηκήζεσλ γηα ηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο. 

Μεζνδνινγηθά, ε παξνχζα εξγαζία βαζίδεηαη ζηε ζχλζεζε δεπηεξνγελψλ θαη πξσηνγελψλ 
ζηνηρείσλ. Σα πξσηνγελή ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ έξεπλα αγνξάο ζε θαηαλαισηέο ηνπ 
Ηξαθιείνπ Κξήηεο, ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο επηζθφπεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο 
σο εξγαιείν έλα εξσηεκαηνιφγην κε θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 
έξεπλαο θαλεξψλνπλ ζαθείο online θαηαλαισηηθέο ηάζεηο φζνλ αθνξά ηα αγνξαζηηθά 
θξηηήξηα θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 

 

 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to investigate consumer behavior and preferences online purchases 
in Heraklion, Crete. The first section of the thesis gives the theoretical background, while the 
second section presents the methodology and the results of the primary survey conducting in 
Heraklion. According to the 300 local consumers participated in the survey, online searching 
and buying products become more and more popular and consumers‟ behavior seems to 
depend on different factors. The results of the research can be used from local firms in order 
to improve their online marketing strategies. 
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Δηζαγσγή 

 

 

 

 

ε παγθφζκην επίπεδν εμειίζζνληαη πνιχ δπλακηθά νη αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη θάλνπλ 
αθφκα πην θεξδνθφξεο ηηο επηρεηξήζεηο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Σφζν ζην εμσηεξηθφ φζν 
θαη ζηελ Διιάδα νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ απμάλνληαη κέξα κε ηε κέξα. Σν ειεθηξνληθφ 
εκπφξην είλαη πιένλ έλαο επηπξφζζεηνο αληίπαινο γηα ηα ηνπηθά θαηαζηήκαηα θαη ηηο ηνπηθέο 
επηρεηξήζεηο θαζψο πξνζθέξεη κεγαιχηεξε πνηθηιία πξντφλησλ ζε πνιχ ρακειφηεξεο ηηκέο, 
παξάγνληαο πνπ ελδηαθέξεη πνιχ ηνλ θαηαλαισηή κε ζθνπφ λα θάλεη κηα αγνξά.  

Η παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ αλίρλεπζε ησλ ζχγρξνλσλ, δηαδηθηπαθψλ 
θαηαλαισηηθψλ ηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο. 

Η επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο εξγαζίαο έγηλε κέζσ πξσηνγελνχο έξεπλαο 
αγνξάο κε δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα ζε θαηαλαισηέο ηνπ Ηξαθιείνπ. Οη εξσηψκελνη 
θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ πνηθίιεο εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο απνηππψλνπλ ηηο δηαδηθηπαθέο 
θαηαλαισηηθέο ηνπο ηάζεηο. 

ην πιαίζην απηφ, ε παξνχζα εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν θχξηα κέξε: ην «ζεσξεηηθφ κέξνο» 
θαη ην «εξεπλεηηθφ κέξνο». Σν «ζεσξεηηθφ κέξνο» πεξηιακβάλεη δεπηεξνγελή ζηνηρεία θαη 
απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα. ην 1ν θεθάιαην αλαθέξεηαη ε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ δηαδηθηχνπ 
ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ηνπ νξηζκνχ ηνπ. ην 2ν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζην ειεθηξνληθφ 
εκπφξην, ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ ηελ εμέιημε ηνπ απφ παιηά έσο ζήκεξα 
θαζψο ε αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ ζπλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηχνπ. ην 3ν θεθάιαην 
αλαιχεηαη ν  νξηζκφο ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ θαη κε πνηνλ ηξφπν ν 
ζρεδηαζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη απφ ηα θπξηφηεξα βήκαηα γηα ην κάξθεηηλγθ. ην 4ν 
θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ην online shopping θαη παξαηεξείηαη φηη νη επηρεηξήζεηο 
αλαβαζκίδνπλ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ηνπο ζε ειεθηξνληθά εκπνξηθά θέληξα “malls” ηα 
νπνία παξέρνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο κηα ηεξάζηηα ζπιινγή απφ πξντφληα θαη έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ κε κηα κφλν ζπλαιιαγή. ην θεθάιαην 5 
παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία παιαηφηεξσλ εξεπλψλ γηα ηελ θαηαλαισηηθή ηάζε φζν αθνξά ηηο 
δηαδηθηπαθέο αγνξέο ζηελ Διιάδα. 

Σν «εξεπλεηηθφ κέξνο» παξνπζηάδεη ηελ πξσηνγελή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 
πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Έηζη, ην 6ν θεθάιαην παξνπζηάδεη ηε κεζνδνινγία ηεο 
έξεπλαο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Καηαιήγνληαο, ζην 7ν θεθάιαην ζπλνςίδνληαη ηα 
ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη πξνηείλνληαη αληηθείκελα κειέηεο γηα 
κειινληηθή έξεπλα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Γηαδίθηπν 

 

 

 

 

1.1 Οπιζμόρ 

 « Σν δηαδίθηπν (αγγιηθά internet) είλαη παγθφζκην ζχζηεκα δηαζπλδεκέλσλ δηθηχσλ 
ππνινγηζηψλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ θαζηεξσκέλε νκάδα πξσηνθφιισλ, ε νπνία ζπρλά 
απνθαιείηαη “TCP/IP”  (αλ θαη απηή δελ ρξεζηκνπνηείηαη απφ φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ 
δηαδηθηχνπ) γηα λα εμππεξεηεί εθαηνκκχξηα ρξεζηψλ θαζεκεξηλά ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Οη 
δηαζπλδεδεκέλνη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο λα ηνλ θφζκν, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε έλα θνηλφ 
δίθηπν επηθνηλσλίαο, αληαιιάζζνπλ κελχκαηα (παθέηα) κε ηε ρξήζε δηάθνξσλ 
πξσηνθφιισλ ( ηππνπνηεκέλνη θαλφλεο επηθνηλσλίαο) , ηα νπνία πινπνηνχληαη ζε επίπεδν 
πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ. Σν θνηλφ απηφ δίθηπν νλνκάδεηαη Γηαδίθηπν» (http://2lyk-
ko.dod.sch.gr/) 

 

1.2 Ιζηοπική εξέλιξη 

Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο δηαδηθηχνπ έγηλαλ ζηηο ΗΠΑ θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ. Οη Ρψζνη είραλ ήδε ζηείιεη ζην δηάζηεκα ηνλ δνξπθφξν 
πνηληθ 1 δεκηνπξγψληαο ζηνπο Ακεξηθαλνχο φιν θαη κεγαιχηεξν θφβν ν νπνίνο αθνξνχζε 
πεξηζζφηεξν ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο ηνπο. Έρνληαο ηε επηζπκία λα θπιαρηνχλ απφ θάπνηα 
ππξεληθή επίζεζε απφ ηνπο Ρψζνπο θαηαζθεχαζαλ ηελ εξγαζία πξνρσξεκέλσλ ακπληηθψλ 
πνπ νλνκαδφηαλ  ARPA ( AdvancedResearchProjectAgency) ε νπνία είλαη γλσζηή θαη σο 
DARPA (DefenceAdvancedResearchProjectAgency) ζηηο κέξεο καο. ηφρνο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ήηαλ λα βνεζήζεη ζηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε ζησλ ζηξαηησηηθψλ 
δπλάκεσλ ησλ ΗΠΑ θαη λα θαηαζθεπαζηεί έλα δίθηπν ζπλελλφεζεο ην νπνίν ζα είρε ηε 
δπλαηφηεηα λα επηδήζεη ζε κηα πηζαλή ππξεληθή επίζεζε. 

Σν πξψην ζεσξεηηθφ ζεκέιην δφζεθε απφ ηνλ Σδ. Ληθιάηληεξ  ν νπνίνο δήισλε ζε έξγν ηνπ 
ην «γαιαμηαθφ δίθηπν». Η ζεσξία απηή ελίζρπζε ηελ χπαξμε ελφο πιέγκαηνο ππνινγηζηψλ νη 
νπνίνη ζα ζπλδένληαλ κεηαμχ ηνπο θαη ζα είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλαιιάζζνπλε γξήγνξα 
γλψζεηο θαη πξνγξάκκαηα.  

Απηφ πνπ πξνέθππηε ζηε ζπλέρεηα ήηαλ φηη ην ζπγθεθξηκέλν δίθηπν ζα έπξεπε λα είλαη 
απνκνλσκέλν πνπ ζα είρε σο απνηέιεζκα ηεο δηφδνπ επηθνηλσλίαο γηα ηνπο ππφινηπνπο 
ππνινγηζηέο αλ θάπνηνο θφκβνο δερφηαλ επίζεζε. Η ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα δφζεθε απφ 
ηνλ Πνι Μπάξαλ ν νπνίνο ζρεδίαζε έλα κνηξαζκέλν  δίθηπν επηθνηλσλίαο ν νπνίνο δνχιεπε 
κε ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία. νβαξφ ξφιν έπαημε θαη ε ζεσξία ηνπ Λένλαξλη Κιάηλξνθ ηεο 
αληαιιαγήο ησλ παθέησλ, ε νπνία ππνζηήξηδε φηη ηα παθέηα ηα νπνία πεξηιάκβαλαλ 
πιεξνθνξίεο ηνπ απνζηνιέα ηνπο θαη ηνπ παξαιήπηε ηνπο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ζηαινχλ 
απφ ηνλ έλα ππνινγηζηή ζηνλ άιινλ.  

Βαζηζκέλν ινηπφλ ζηηο ηξεηο απηέο ζεσξίεο θαηαζθεπάζηεθε ην πξψην είδνο δηαδηθηχνπ ην 
νπνίν είλαη γλσζηφ σο ARPANET. Δγθαηαζηάζεθε θαη δνχιεςε γηα πξψηε θνξά ην 1969 κε 
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4 θφκβνπο κε ηελ βνήζεηα ησλ νπνίσλ ελψλνληαη 4 κηθξνί ππνινγηζηέο.: ηνπ παλεπηζηεκίνπ 
ηεο Καιηθφξληαο ζηε άληα Μπάξκπαξα, ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Καιηθφξληαο ζην 
ΛνοΆληδειεο, ην SRI ζην ηάλθνξλη θαη ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Γηνχηα. Η γξεγνξάδα ηνπ 
δηθηχνπ έθζαλε ηα 50Kbps θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαηνξζψζεθε ε αξρηθή dialup ζχλδεζε 
κέζσ γξακκψλ ηειεθψλνπ. Έσο ην 1972 νη ππνινγηζηέο νη νπνίνη είραλ ζπλδεζεί κε ην 
ARPANET είραλ θηάζεη ηνπο 23, κε απνηέιεζκα λα εθαξκνζηεί γηα πξψηε θνξά ην ζχζηεκα 
δηαρείξηζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail). 

Σαπηφρξνλα θαηαζθεπάζηεθαλ θαη άιια δίθηπα, πνπ κεηαρεηξίδνληαλ αιιηψηηθα πξσηφθνιια 
(φπσο ην ρ.25 θαη ην UUCP) ηα νπνία ελψλνληαλ κε ην ARPANET. Σν πξσηφθνιιν ην νπνίν 
ρξεζηκνπνηνχηαλ απφ ην ARPANET ήηαλ NCP (NetworkcontrolProtocol),ην νπνίν, φκσο, είρε 
σο κεηνλέθηεκα λα ιεηηνπξγεί ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ππνινγηζηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 
δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε ζηηο αξρέο ηνπ 1970 γηα έλα πξσηφθνιιν ην νπνίν ζα ζπλέλσλε 
φζα δίθηπα ππήξραλ κέρξη ηφηε. Έηζη ην 1974, βγαίλεη ζην θνηλφ θαη ε κειέηε ησλ Βίληέξθ 
θαη ΜπφκπΚάαλ απφ φπνπ πξνέθπςε ην πξσηφθνιιν TCP( TransmissionControlProtocol) ην 
νπνίν ζηε ζπλέρεηα ην 1978 νλνκάζηεθε TCP/IP,ψζπνπ ην 1983 ήηαλ ην κνλαδηθφ 
πξσηφθνιιν πνπ αθνινχζεζε ην ARPANET. 

Σν 1984 δεκηνπξγείηαη  ην πξψην DNS ( DomainNameSystem) ζχζηεκα φπνπ 
θαηαρσξνχληαη 1000 θεληξηθνί θφκβνη θαη ηα θνκπηνχηεξ ηνπ δηαδηθηχνπ απφ εθεί θαη χζηεξα 
αλαγλσξίδνληαη απφ δηεπζχλζεηο θσδηθνπνηεκέλσλ λνχκεξσλ. Έλα επηπιένλ ζνβαξφ 
βάδηζκα ζηελ εμάπισζε ηνπ ίληεξλεη παξάρζεθε απφ ην Δζληθφ Ίδξπκα Δπηζηεκψλ ( 
NationalScienceFaindation, NSF), ησλ ΗΠΑ, ην νπνίν θαηαζθεχαζε ηελ αλψηαηε δηαδηθηπαθή 
αθαδεκατθή ξαρνθνθαιηά ( backbone), ην NSFNET, ην 1986. εηξά είρε ε εηζαγσγή άιισλ 
ζνβαξψλ πιεγκάησλ, φπσο ηνUsenet, ην Fidonet θαη ην Bitmet. 

Ο ζεζκφο Γηαδίθηπν/Ίληεξλεη άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη πιαηηά ηελ πεξίνδν πνπ έζκημε ην 
ARPANET κε ην NSFNet θαη ην Ίληεξλεη ελλννχζε νπνηνδήπνηε πιέγκα κεηαρεηξηδφηαλ 
TCP/IP. Η ζεκαληηθή αλάπηπμε ηνπ Ίληεξλεη σζηφζν, μεθίλεζε κε ηελ εθηέιεζε ηνπ 
Παγθφζκηνπ Ιζηνχ απφ ηνλ Σηκ- Μπέξλεξο – Λη ζην εξεπλεηηθφ ηλζηηηνχην  ( ERN ην 1989), ν 
νπνίνο είλαη νπζηαζηηθά ε «πιαηθφξκα», πνπ ηειεί άθνπε ηελ πξνζέγγηζε ζην Γηαδίθηπν, 
αθφκα θαη ζηελ εκθάληζε πνπ είλαη ζηηο κέξεο καο (www.diadiktio.wikispaces.com). 

 

 

1.3 Η σπήζη ηος ίνηεπνεη ζηην Ελλάδα 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο FocusBari ην 76,5% ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ αλαθέξεη φηη 
θηλείηαη ζην δηαδίθηπν κε νπνηαδήπνηε ζπρλφηεηα θαη απφ απηφ ην πνζνζηφ ην 65,7% ζε 
θαζεκεξηλή βάζε. Καζεκεξηλά, 2 ζηνπο 6 Έιιελεο (32%) εηζέξρνληαη ζε ζειίδεο θνηλσληθήο 
δηθηχσζεο. 

Ο κέζνο φξνο ρξήζεο ηνπ δηαδηθηχνπ γηα θάζε εκεξήζηα ζχλδεζε είλαη 188 ιεπηά. 
Μεγαιχηεξν πνζνζηφ ρξφλνπ αθηεξψλνπλ ζην ίληεξλεη νη ειηθίεο 18-24 εηψλ ν νπνίνο είλαη 
γχξσ ζηα 249 ιεπηά, ελψ πνιχ κηθξφηεξν πνζνζηφ ρξφλνπ νη κεγαιχηεξεο ειηθίεο κεηαμχ 65 
θαη 74 εηψλ ν νπνίνο είλαη 138 ιεπηά. 

Σξεηο ζηνπο πέληε Έιιελεο έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο smartphone (δειαδή πνζνζηφ 61,8%) 
απφ ην νπνίν ην 44,7% ηνπ ειιεληθνχ θνηλνχ εηζέξρεηαη ζην δηαδίθηπν κέζσ ηνπ θηλεηνχ 
ηειεθψλνπ. Απφ ην θηλεηφ ηνπο θαηεβάδνπλ κία ζεηξά απφ εθαξκνγέο πεξίπνπ 2 ζηνπο 4 
Έιιελεο. Οη 5 πην ζεκαληηθέο εθαξκνγέο πνπ πξνηηκνχλ είλαη: 

 Σν 26,1% φηη έρεη ζρέζε κε θνηλσληθή δηθηχσζε 
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 Σν 21,7% κε παηρλίδηα 

 Σν 17,5% κε κνπζηθή θαη βίληεν  

 Σν 16,4% φηη έρεη ζρέζε κε ελεκεξσηηθέο εθαξκνγέο 

 Καη ην 14,1% κε δηαζθέδαζε 

ηε ζπλέρεηα, 4 ζηα 6 ειιεληθά ζπίηηα (67,5%) έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη απφ απηφ 
ην πνζνζηφ ην 66% ησλ λνηθνθπξηψλ έρεη ζηαζεξή ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Οη 3 πην 
ζεκαληηθέο ζπζθεπέο πνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα εηζφδνπ ζην δηαδίθηπν είλαη: 

 Απφ θηλεηφ ηειέθσλν ην 54,4% 

 Απφ θνξεηφ ππνινγηζηή ην 48,3% 

 Απφ ζηαζεξφ ππνινγηζηή ην 36% 

905.000 ειιεληθά λνηθνθπξηά ( δειαδή ην 24,4%) έρνπλ ηνπνζεηήζεη ζπλδξνκεηηθή 
ηειεφξαζε. ηηο νηθνγέλεηεο πνπ ηα κέιε είλαη απφ 4 θαη πάλσ ε θπξηφηεηα ζπλδξνκεηηθήο 
ηειεφξαζεο κπνξεί λα θηάζεη ην 32%. 

κσο, έρεη ππάξμεη αχμεζε ζηα παηδηά ειηθία 10-12 εηψλ ζηα νπνία ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 
είλαη κεγαιχηεξε θαη θηάλεη ην 84,1%. Οη ηξεηο βαζηθφηεξεο ζπζθεπέο ηηο νπνίεο 
ρξεζηκνπνηνχλ είλαη: 

1. Σν 34,5% απφ tablet, iPad 

2. Σν 25,8% απφ laptop 

3. Σν 25,8% απφ ζηαζεξφ ππνινγηζηή 

Σέινο, 1 ζηα 6 παηδηά πνπ ε ειηθία ηνπο θπκαίλεηαη απφ 6 έσο 12 ρξνλψλ έρνπλ ζηελ θαηνρή 
ηνπο θηλεηφ ηειέθσλν. Απφ απηά ηα παηδία φπνπ είλαη 6-9 εηψλ ην πνζνζηφ είλαη 4,4%, ελψ 
απφ 10-12 εηψλ 32.8%. 
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Κεθάιαην 2: Ηιεθηξνληθό εκπόξην 

 

 

 

 

2.1 Οπιζμόρ ηλεκηπονικού εμποπίος 

Ηιεθηξνληθφ εκπφξην (Η.Δ) ή αιιηψο e-commerce είλαη ην εκπφξην πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζε ειεθηξνληθφ επίπεδν κέζσ δηαδηθηχνπ, ηειεθψλνπ 
θαη fax. Παξαθάκπηεη δειαδή ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη βαζίδεηαη ζηα ειεθηξνληθά 
κέζα, ειαρηζηνπνηψληαο έηζη ηελ πηζαλφηεηα ιάζνπο ή ηελ θαθφβνπιε ρξήζε ζηνηρείσλ. 
χκθσλα κε ηελ ECA (ElectronicCommerce Association) ν νξηζκφο ηνπ ειεθηξνληθνχ 
εκπνξίνπ είλαη ν αθφινπζνο: «Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην θαιχπηεη νπνηαδήπνηε κνξθή 
επηρεηξεκαηηθήο ή δηνηθεηηθήο ζπλαιιαγήο ή αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, ε νπνία εθηειείηαη κε 
ηε ρξεζηκνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ηερλνινγίαο Πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ». Σν 
ειεθηξνληθφ εκπφξην πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθηπαθψλ δηαδηθαζηψλ: αλάπηπμεο, 
πξνψζεζεο, πψιεζεο, παξάδνζεο, εμππεξέηεζεο θαη πιεξσκήο γηα πξντφληα θαη 
ππεξεζίεο (Chaffey, 2007). Δλ γέλεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πεξηιακβάλεη δηάθνξνπο ηνκείο 
ηεο ηερλνινγίαο φπσο: e-mail, δηαρείξηζε εηαηξηθνχ πεξηερνκέλνπ, ζπζηήκαηα αληαιιαγήο 
πξνζσπηθψλ κελπκάησλ, newsgroups, ςεθηαθέο αγνξέο θαη παξαθνινχζεζε παξάδνζεο 
πξντφλησλ, 9 ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, δηεζλή ή εζληθά ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 
ζπλαιιαγψλ, ειεθηξνληθφ θαξφηζη θαη ειεθηξνληθά εηζηηήξηα. Δπίζεο αξθεηέο online 
ζπλαιιαγέο εθηεινχληαη γηα απφθηεζε πξφζβαζεο ζε επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά κηαο 
ππεξεζίαο ή ελφο πξντφληνο. εκαληηθφ πνζνζηφ ζπλαιιαγψλ αθνξά ηελ αγνξά πξντφλησλ 
ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζηέιλνληαη ζηνπο αγνξαζηέο. Οη ειεθηξνληθνί πξνκεζεπηέο ζπλήζσο 
νλνκάδνληαη e-tailers ελψ ε δηαδηθαζία αγνξάο ησλ πξντφλησλ δηακέζνπ Internet ιέγεηαη e-
tail. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα εκπνξηθή ζπλαιιαγή ζε ειεθηξνληθφ επίπεδν 
ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιειν ινγηζκηθφ θαη πνιχπινθνη πξνγξακκαηηζηηθνί κεραληζκνί πνπ 
επηηξέπνπλ ηελ ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ (επηρείξεζε κε 
θαηαλαισηή, επηρείξεζε κε επηρείξεζε) (Ellsworth and Ellsworth, 1995). Η ζπγθεθξηκέλε 
κνξθή ζπλαιιαγψλ επηιχεη παξαδνζηαθά επηρεηξεκαηηθά πξνβιήκαηα φπσο ηε δπζρέξεηα 
ησλ γξαπηψλ ζπλαιιαγψλ, ηε βειηηζηνπνίεζε δηαρείξηζεο ησλ απνζεκάησλ, ηελ πξνζθνξά 
λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ θαη ηελ εχξεζε λέσλ πξνκεζεπηψλ θαη θαηαλαισηψλ 
παγθνζκίσο κε ειάρηζην θφζηνο. Δίλαη ινηπφλ ν νηθνλνκηθφηεξνο ηξφπνο πξαγκαηνπνίεζεο 
πνιιψλ ζπλαιιαγψλ, επηηξέπνληαο ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο λα αληαγσληζηνχλ ηηο 
κεγαιχηεξεο κε πνιχ επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο(Γνπθίδεο θαη άιινη, 1998). 

 

 

2.2 Καηηγοπίερ 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην δηαθξίλεηαη ζε: 

 Έκκεζν, φηαλ ηα παξαγγειζέληα αγαζά παξαδίδνληαη κφλν κε παξαδνζηαθνχο 
ηξφπνπο π.ρ. κε ην ηαρπδξνκείν.   
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 Άκεζν, ιέγεηαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πνπ ε ειεθηξνληθή παξαγγειία, πιεξσκή θαη 
παξάδνζε ησλ αγαζψλ γίλεηαη απεπζείαο απφ ην δηαδίθηπν ζε ςεθηαθή κνξθή. 

Δπίζεο αλάινγα κε ηα ζπλαιιαζζφκελα κέξε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην δηαθξίλεηαη ζηηο 
θαησηέξσ θαηεγνξίεο: 

 Ηιεθηξνληθφ εκπφξην επηρείξεζεο πξνο θαηαλαισηή (BusinesstoConsumer – B2C)   

 Ηιεθηξνληθφ εκπφξην επηρείξεζεο πξνο επηρείξεζε (BusinesstoBusiness – B2B) 

 Ηιεθηξνληθφ εκπφξην θνηλνχ πξνο δεκφζηα δηνίθεζε 

 Ηιεθηξνληθφ εκπφξην θαηαλαισηή πξνο θαηαλαισηή (ConsumertoConsumer – 
C2C).  

ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πξνο θαηαλαισηή (B2C) ν φξνο B2C είλαη ε ζχληκεζε ηνπ 
αγγιηθνχ φξνπ “businesstoconsumer” πνπ αθνξά ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πνπ δηεμάγεηαη 
κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηψλ. Χο επί ηνλ πιείζηνλ αληηζηνηρεί ζην ειεθηξνληθφ 
ιηαληθφ εκπφξην θαη είλαη ε πην δηαδεδνκέλε κνξθή ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (ηψκθνο, 2004). 
ε απηή ηε θαηεγνξία αλήθνπλ φιεο νη εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πνπ ζηνρεχνπλ 
ζηελ πψιεζε αγαζψλ απεπζείαο ζηνπο θαηαλαισηέο. Σελ αλάπηπμή ηεο ηελ νθείιεη ζηελ 
αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ θαη ησλ ηερλνινγηψλ πιεξσκήο κέζσ Internet. Ο 
θαηαλαισηήο ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ηνλ ππνινγηζηή ηνπ πξνκεζεπηή κέζσ Internet ρσξίο 
λα εκπιέθεηαη θακία ελδηάκεζε ππεξεζία. ιεο νη ζπλαιιαγέο νινθιεξψλνληαη ειεθηξνληθά 
θαη δηαδξαζηηθά ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. ε θάπνηεο φκσο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ππάξρεη 
κεζάδσλ. ήκεξα ππάξρνπλ πνιιά εκπνξηθά θέληξα ζε φιν ην Internet ηα νπνία 
πξνζθέξνπλ ζηνλ θαηαλαισηή φισλ ησλ εηδψλ ηα θαηαλαισηηθά αγαζά, απφ ηξφθηκα κέρξη 
ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο θαη είδε έλδπζεο ηα νπνία κπνξεί ελίνηε θαη λα ηα δνθηκάδεη κέζσ 
εηδηθψλ πξνγξακκάησλ ρσξίο λα βγεη απφ ην ζπίηη ηνπ θεξδίδνληαο έηζη πνιχηηκν ρξφλν θαη 
θφπν. Οη πξψηεο εηαηξείεο πνπ εηζέβαιαλ ζην ρψξν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ήηαλ νη 
εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο νη νπνίεο ίδξπζαλ κηα θαηλνχξγηα αγνξά κέζσ Internet θαη άλνημαλ ην 
δξφκν ζηηο ππφινηπεο εηαηξείεο. Οη θαηαλαισηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βξνπλ πνιιέο 
πιεξνθνξίεο γηα πνιιά πξντφληα ζην δηαδίθηπν κέζα απφ ηηο ηζηνζειίδεο πνιιψλ 
επηρεηξήζεσλ, λα αγνξάζνπλ πξντφληα ρξεζηκνπνηψληαο πηζησηηθέο θάξηεο θαη νξηζκέλεο 
θνξέο λα ηα παξαιάβνπλ άκεζα αλ απνζηέιινληαη ζε ςεθηαθή κνξθή απφ ην δηαδίθηπν 
(Παζρφπνπινο θαη  θαιηζάο, 2001).  

Ηιεθηξνληθφ εκπφξην Δπηρείξεζεο πξνο Δπηρείξεζε (B2B) B2B είλαη ην αξθηηθφιεμν ηνπ 
αγγιηθνχ φξνπ “Business α Business” θαη αθνξά ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πνπ δηελεξγείηαη 
κεηαμχ επηρεηξήζεσλ. Πξφθεηηαη γηα ηηο ειεθηξνληθέο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ 
επηρεηξήζεσλ θπξίσο γηα αγνξά πξνκεζεηψλ. Δίλαη ε πην πνιιά ππνζρφκελε θαηεγνξία 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, δεδνκέλνπ φηη ηα 90% ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 
ειεθηξνληθφ εκπφξην, απνξξέεη απφ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη κφλν ην 
10% νθείιεηαη απφ αγνξέο θαηαλαισηψλ. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην κεηαμχ επηρεηξήζεσλ έρεη 
έξζεη κέζσ δηάθνξσλ θάζεσλ ζε κηα λέα θάζε αλάπηπμεο. Πξψηα απφ φια απμήζεθε ε 
ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ (EDI), πνπ πξφζθεξε θιεηζηά, ηδηφθηεηα δίθηπα κεηαμχ 
κεγάισλ αγνξαζηψλ θαη κεγαιχηεξσλ πξνκεζεπηψλ ηνπο. Καηφπηλ αθνινχζεζε ε ζθαηξηθή 
άλνδνο ησλ πξνζαλαηνιηζκέλσλ πξνο ηνλ πξνκεζεπηή ηζηνρψξσλ επηρείξεζεο, πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο γηα ην marketing, κε πην πεξίπινθεο ηζηνζειίδεο πνπ δηαζέηεη ην 
ειεθηξνληθφ εκπφξην (Πεηξψθ θαη άιινη, 2002). Γηα λα έρνπλ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ νη 
αγνξαζηέο απαηηνχλ εθαξκνγέο πνπ βνεζνχλ ζηε βειηίσζε ηεο επηινγήο, παξαγγειίαο 
αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ησλ πξνκεζεπηψλ. Σα παξαδνζηαθά πξφηππα αγνξαζηψλ θαη 
πξνκεζεπηψλ έρνπλ ειαρηζηνπνηεζεί θαη έρνπλ κηθξή απνδνηηθφηεηα απφ άπνςε 
νηθνλνκηθψλ, σο εθ ηνχηνπ απμάλνληαη νη ειεθηξνληθέο εκπνξηθέο θνηλφηεηεο. Απηέο νη 
θνηλφηεηεο απμάλνπλ ηηο εθαξκνγέο B2B πνπ ππάξρνπλ, ηελ ηερλνινγία θαη ηα λέα 
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βαζηζκέλα ζην δηαδίθηπν επηρεηξεζηαθά πξφηππα, πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεζεί ην 
εκπφξην αλάκεζα ζηνπο πνιιαπιάζηνπο αγνξαζηέο θαη πξνκεζεπηέο, ζηηο ππάξρνπζεο 
θνηλφηεηεο ή ζηνπο επξχηεξνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο. Απηνί απνιακβάλνπλ πεξηζζφηεξα 
νθέιε απφ ηα πξφηππα αγνξαζηψλ θαη πξνκεζεπηψλ.  

 Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην θνηλνχ πξνο δεκφζηα δηνίθεζε είλαη ε πην πξφζθαηε θαηεγνξία 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, δεκηνπξγήζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη απνηειεί κέξνο ελφο λένπ 
αλαπηπζζφκελνπ θιάδνπ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο (e-government). Αθφκα βξίζθεηαη 
ζηα πξψηα ηεο βήκαηα αιιά επεθηείλεηαη ξαγδαία. Ήδε αλαπηχζζνληαη πνιιέο εθαξκνγέο νη 
νπνίεο εμππεξεηνχλ ηηο ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ κε ηνπο δεκφζηνπο θνξείο. ε απηέο 
εληάζζνληαη δξαζηεξηφηεηεο φπσο ειεθηξνληθή παξνρή πιεξνθνξηψλ, ειεθηξνληθή έθδνζε 
πηζηνπνηεηηθψλ, ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε πνιηηψλ θαη ειεθηξνληθή πιεξσκή. Σν θπξηφηεξν 
παξάδεηγκα απηήο ηεο ζπλαιιαγήο είλαη ην πξφγξακκα TAXIS ην νπνίν ηα ηειεπηαία ρξφληα 
αλαπηχζζεηαη αικαησδψο ζηελ Διιάδα θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ γίλνληαη πιένλ φιεο νη 
θνξνινγηθέο ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ κε ην θξάηνο (θνξνινγηθέο δειψζεηο θιπ).  Η 
εθαξκνγή απηή αθνξά ηε ζπλεξγαζία ησλ Δπηρεηξήζεσλ κε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Αλαιπηηθά 
αθνξά θάζε κνξθή ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη θξάηνπο αθελφο γηα 
δηεθπεξαίσζε ειεθηξνληθά ησλ θνξνινγηθψλ ηνπο ή άιισλ ππνρξεψζεσλ θαη αθεηέξνπ ηελ 
απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ. Σν θξάηνο ελεκεξψλεη ηηο 
επηρεηξήζεηο ειεθηξνληθά γηα δηα- γσληζκνχο, πξνθεξχμεηο, δεκνπξαζίεο απηέο ππνβάιινπλ 
ειεθηξνληθά ηηο αηηήζεηο ηνπο. Γίλεηαη πιένλ ειεθηξνληθή έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ, 
πξνκεζεηψλ δεκνζίνπ, απηνκαηνπνίεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ, ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ηεο 
επηρείξεζεο, δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο πιεξσκήο θ.α.. Η κνξθή απηή ηνπ ειεθηξνληθνχ 
εκπνξίνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, ηελ παξνρή 
θαιχηεξσλ θαη πην γξήγνξσλ ππεξεζηψλ θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν εζφδσλ θαη 
δηαθάλεηαο (www.cisco.com). Παξάδεηγκα πάιη ζηε ρψξα καο ην πξφγξακκα TAXIS κε ηελ 
ειεθηξνληθή ππνβνιή δειψζεσλ Φ.Π.Α, e-παξάβνιν, ππνβνιή Φ.Μ.Τ, e-Α.Π.Α.Α, e-Κ.Β. 
θ.α.. Οη εθαξκνγέο απηέο γίλνληαη κέζα ζηνπο γλσζηνχο ζε φινπο ηζηφηνπνπο φπσο 
www.gsis.gov.gr , www.ika.gr , www.oga.gr θιπ.  

Η θαηεγνξία ειεθηξνληθφ εκπφξην θαηαλαισηή πξνο θαηαλαισηή (C2C) αθνξά ηηο 
ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη κεηαμχ θαηαλαισηψλ ηεο κε απεπζείαο πσιήζεηο 
αγαζψλ ή ππεξεζηψλ απφ ηνλ έλαλ θαηαλαισηή ζηνλ άιινλ. Δθαξκνγέο απηήο ηεο 
θαηεγνξίαο είλαη νη πσιήζεηο απηνθηλήησλ, ζπηηηψλ, πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ θιπ κέζα απφ 
κηθξέο αγγειίεο πνπ βάδνπλ νη θαηαλαισηέο ζε εηδηθνχο δηαδηθηπαθνχο. Παξάδεηγκα επίζεο 
απνηεινχλ νη δηαδηθηπαθνί ηφπνη δεκνπξαζηψλ, φπνπ νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα πνπιήζεη 
νηηδήπνηε. Σέινο πνιιά άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ Intranets θαη άιια ελδνεηαηξηθά δίθηπα γηα λα 
δηαθεκίζνπλ αληηθείκελα, πξντφληα ή ππεξεζίεο. 

 

 

2.3 Πλεονεκηήμαηα 

2.3.1 Πιενλεθηήκαηα σο πξνο ηνλ θαηαλαισηή 

Δλψ ηα καγαδηά θαη νη ππεξεζίεο ιεηηνπξγνχλ ζπγθεθξηκέλν σξάξην θαζεκεξηλά, νη αγνξέο 
κέζσ Internet είλαη αλνηρηέο 24 ψξεο ην 24σξν, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θαζέλα λα 
θάλεη ζπλαιιαγέο νπνηαδήπνηε ψξα επηζπκεί. Σν θφζηνο ησλ πξντφλησλ πνπ πσινχληαη 
κέζσ Internet είλαη θαηά θαλφλα ρακειφηεξν απφ ηηο ηηκέο ηνπ εκπνξίνπ, αθνχ έλα 
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα είλαη απαιιαγκέλν απφ θφζηε ιεηηνπξγίαο φπσο ελνηθίαζε ρψξνπ, 
ειεθηξηθφ ξεχκα, λεξφ θαη ην βαζηθφηεξν έμνδα ππαιιειηθνχ πξνζσπηθφ. Η δπλαηφηεηα ηεο 
επηινγή πξντφλησλ απφ φινλ ηνλ θφζκν δίλεη ζηνπο θαηαλαισηέο ηελ επθαηξία λα 
εληνπίζνπλ πξνζθνξέο, εθπηψζεηο θαη θάζε είδνπο αγνξαζηηθέο επθαηξίεο γηα λα 
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απνθηήζνπλ ηα πξντφληα πνπ επηζπκνχλ ζε ρακειφηεξεο ηηκέο, αθφκα θαη ζε πξντφληα ηεο 
ηνπηθήο αγνξάο ηνπο. Η αγνξά είλαη πξαγκαηηθά ζε παγθφζκην επίπεδν.  Μέζσ ηνπ 
ππνινγηζηή αγνξάδνληαη αθφκα θαη θάηη ην νπνίν δελ θπθινθνξεί ζηελ Διιάδα, ρσξίο λα 
πξέπεη πηα θάπνηνο θίινο λα ηαμηδέςεη ζην εμσηεξηθφ γηα λα ην θέξεη.  Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα 
νινθιεξσζεί ε παξαγγειία, ην αξγφηεξν ζε 3-4 εκέξεο ζα ηελ έρεη παξαιεθζεί , αθφκα θαη 
αλ εθείλε ηε ζηηγκή ην πξντφλ βξηζθφηαλ ζηελ άιιε άθξε ηνπ πιαλήηε (Honeycut and Pike, 
1997). 

 

 

2.3.2 Πιενλεθηήκαηα σο πξνο ηελ εηαηξεία 

Οη εηαηξείεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ηνπο ζηελ ηνπηθή αγνξά επεθηείλνπλ 
ηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαη ζηνλ Παγθφζκην Ιζηφ έηζη ψζηε λα είλαη θνληά ζηνπο πειάηεο 
ηνπο θαη λα επηβηψλνπλ ηνπ αληαγσληζκνχ καθξνρξφληα. Οη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο 
επηηξέπνπλ ηελ ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ επηρείξεζεο θαη θαηαλαισηή. Απηφ ζεκαίλεη πσο 
θάζε εηαηξεία κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κπνξεί λα ζπιιέμεη πνιιά ζηνηρεία γηα ηηο 
ζπλήζεηεο, ηηο αλάγθεο θαη ηα γνχζηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζχκθσλα κε απηά λα 
αλαπξνζαξκφζεη ηελ πνιηηηθή ηεο πξνο ην ζεηηθφηεξν.  Πνιιέο εηαηξείεο γηα παξάδεηγκα 
εκπνξεχνληαη αγαζά κε ζθνπφ λα ηα πξνσζήζνπλ ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε, ηνλ θαηαλαισηή. 
Δλδηάκεζα φκσο ην εκπφξεπκα έρεη πεξάζεη απφ δηάθνξνπο κεζάδνληεο. Απηφ γηα κηα 
εηαηξεία δελ είλαη θαη ηφζν εμππεξεηηθφ επεηδή δελ έρεη άκεζε επαθή κε ηνλ θαηαλαισηή. 
Μέζσ ηεο ειεθηξνληθήο αγνξάο κπνξεί λα ειέγρεη ηηο πνζφηεηεο ησλ πξντφλησλ πνπ πξέπεη 
λα εκπνξεχεηαη κε ζθνπφ λα ηθαλνπνηεί ηνπο πειάηεο ηεο θαη λα κελ κέλεη ηεξάζηην απφζεκα 
ζηηο απνζήθεο ηεο (Παηζά, 2005). 

 

2.4 Μειονεκηήμαηα 

Σν ρακειφ θφζηνο εηζφδνπ ζην Internet θαη ε επθνιία αλσλπκίαο, έρνπλ επηηξέςεη ζηνπο 
ρξήζηεο λα πνιιαπιαζηάδνληαη.  Γηα αζθάιεηά ηνπ  ζα πξέπεη ν αγνξαζηήο λα έρεη έλα 
κνλαδηθφ θσδηθφ πνπ λα κελ ηνλ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη μαλά.  ε θάζε παξαγγειία θάπνηνπ 
πξντφληνο ζπλήζσο πιεξψλεηαη έλα αληίηηκν γηα ηελ απνζηνιή ηνπ, ηα ιεγφκελα έμνδα 
απνζηνιήο. Έλα απφ ηα θχξηα πξνβιήκαηα κε ηηο αγνξέο κέζσ Internet είλαη φηη δελ ππάξρεη 
ακεζφηεηα κε ην αληηθείκελν, πνπ ζέιεη λα αγνξάζεη θάπνηνο. Η αγνξά είλαη εηθνληθή. Ο 
αγνξαζηήο δελ κπνξεί λα πάεη ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαη λα αγγίμεη ηα εκπνξεχκαηα 
(Ellsworth and Ellsworth, 1995). 

 

 

2.5 Ηλεκηπονικό σπήμα και αζθάλεια ζςναλλαγών 

Σα ζπζηήκαηα πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ γλσξίδνπλ αικαηψδε αλάπηπμε, παξφια απηά 
ηφζν νη δπλαηφηεηεο φζν θαη ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπο 
παξακέλνπλ αθφκα ζε κεγάιν βαζκφ αλαμηνπνίεηα. Σα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ πνπ έρνπλ 
πηνζεηεζεί θαη εμειίζζνληαη ζπλερψο γηα ηηο πιεξσκέο ζην θπβεξλνρψξν πεξηιακβάλνπλ 
ζπζηήκαηα θαη ηερλνινγίεο φπσο: Πηζησηηθέο θάξηεο Ηιεθηξνληθέο επηηαγέο, Φεθηαθφ ρξήκα, 
Έμππλεο θάξηεο θαη Ηιεθηξνληθά πνξηνθφιηα, Ηιεθηξνληθή κεηαθνξά θεθαιαίσλ (EFT), 
Υξεσζηηθέο θάξηεο, Υξεκαηννηθνλνκηθφ EDI (texunipi), Πξνπιεξσκέλεο θάξηεο θαη Σξίηεο 
ππεξεζίεο πιεξσκήο (ηχπνπ PayPal). Σέινο λα ζεκεησζεί φηη δελ ππάξρεη απφιπηε ηαχηηζε 
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κεηαμχ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ θαζψο, δελ 
πιεξψλνληαη φιεο νη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη δε ζρεηίδνληαη φιεο νη 
κνξθέο ειεθηξνληθήο πιεξσκήο κε ην δηαδίθηπν (ηψκθνο, 2004). 

 

2.5.1 Ηιεθηξνληθέο πιεξσκέο 

Πνιινί άλζξσπνη δελ ζέινπλ λα απνθαιχπηνπλ ηα ζηνηρεία ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ηνπο 
κέζσ ηνπ Internet. Δπηπιένλ, θάπνηεο ζπλαιιαγέο, φπσο νη δεκνπξαζίεο C2C, ιακβάλνπλ 
ρψξα κεηαμχ ηδησηψλ πνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγάδνληαη πηζησηηθέο θάξηεο.Γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, νη εηαηξείεο έρνπλ αλαπηχμεη δηάθνξεο κεζφδνπο 
γηα ηε κεηαθνξά ρξήκαηνο θαη ςεθηαθνχ ρξήκαηνο. Οη ππεξεζίεο κεηαθνξάο ρξήκαηνο 
επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Internet λα ζηέιλνπλ ρξήκαηα ζε άιινπο ρξήζηεο, ηφζν ζε 
ηδηψηεο φζν θαη ζε επηρεηξήζεηο. Απηέο νη ππεξεζίεο ρεηξίδνληαη ηε κεηαθνξά ρξήκαηνο, θη 
έηζη αληί ν ρξήζηεο λα δίλεη ηνλ αξηζκφ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο ηνπ ζε πνιινχο δηθηπαθνχο 
ηφπνπο, ζηέιλεη ηνλ αξηζκφ κφλν ζε κηα ηνπνζεζία. Η πην δηαδεδνκέλε ππεξεζία κεηαθνξάο 
ρξήκαηνο είλαη ε PayPal. Έλαο ρξήζηεο θαηαρσξεί ηελ πηζησηηθή θάξηα ηνπ, ηε ρξεσζηηθή 
θάξηα, ή ηνλ ηξερνχκελν ινγαξηαζκφ ζηελ PayPal. ηαλ ζέιεη λα ζηείιεη ρξήκαηα κέζσ ηνπ 
Web, ην κφλν πνπ θάλεη είλαη λα εηζάγεη ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ 
παξαιήπηε θαη ην πνζφ πνπ απνζηέιιεη. Ο παξαιήπηεο ιακβάλεη έλα e-mail πνπ δείρλεη φηη 
ε πιεξσκή είλαη δηαζέζηκε. Ο παξαιήπηεο εγγξάθεηαη ζηελ PayPal θαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ 
πηζηψλεηαη. Ο παξαιήπηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα θεθάιαηα σο ρξήκα πξνο 
κεηαθνξά ζε θάπνηνλ άιιν ή λα απνζχξεη ηα θεθάιαηα κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Η PayPal είρε 
γίλεη ηφζν δεκνθηιήο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ησλ ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ πνπ ε eBay 
αγφξαζε ηελ επηρείξεζε ην 2002. Πνιινί δηθηπαθνί ηφπνη έρνπλ αξρίζεη λα απνδέρνληαη σο 
κνξθή πιεξσκήο ηηο πξνζσπηθέο επηηαγέο. Ο πειάηεο εηζάγεη ηνλ αξηζκφ δξνκνιφγεζεο 
ηεο επηηαγήο (ηνλ πνιπςήθην αξηζκφ ζην θάησ κέξνο κηαο επηηαγήο), ηνλ αξηζκφ επηηαγήο, 
θαη ην πνζφ. Μηα ηξάπεδα επεμεξγάδεηαη ηφηε ηελ επηηαγή ειεθηξνληθά, ή ηππψλεηαη κηα 
θπζηθή επηηαγή θαη απνζηέιιεηαη ζηνλ πσιεηή. Δπεηδή κηα επηηαγή κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί κφλν κία θνξά, δελ ειθχεη ηνπο εγθιεκαηίεο ηφζν πνιχ φζν έλαο αξηζκφο 
πηζησηηθήο θάξηαο (Γνπθίδεο θαη άιινη, 1998).  

Μεξηθνί άλζξσπνη επηζπκνχλ λα δηαηεξνχλ ηελ αλσλπκία ηνπο φηαλ ςσλίδνπλ online. Απηφ 
πνπ ρξεηάδνληαη είλαη κηα κνξθή ειεθηξνληθψλ κεηξεηψλ. Έλα ςεθηαθφ πνξηνθφιη ή κηα 
έμππλε θάξηα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη απηφλ ηνλ ζθνπφ. Έλα ςεθηαθφ πνξηνθφιη 
(digitalwallet) είλαη κηα εθαξκνγή πνπ απνζεθεχεη ην ειεθηξνληθφ λφκηζκα θαη εμαζθαιίδεη 
ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ. Οη ηξάπεδεο θαη άιινη ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί 
εθδίδνπλ ειεθηξνληθά κεηξεηά (e-cash) αληί θπζηθψλ κεηξεηψλ. α ειεθηξνληθά κεηξεηά είλαη 
απιψο ςεθηαθά δεδνκέλα πνπ δείρλνπλ ην πνζφ θαη ην ίδξπκα έθδνζεο. Αζθαιίδνληαη κε ηε 
ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θξππηνγξάθεζεο. Μηα έμππλε θάξηα (smartcard) είλαη κηα πιαζηηθή 
θάξηα ζην κέγεζνο κηαο πηζησηηθήο θάξηαο κε ελζσκαησκέλν έλα ηζηπ νινθιεξσκέλνπ 
θπθιψκαηνο (lCC), ην νπνίν απνζεθεχεη δεδνκέλα. Μηα έμππλε θάξηα ICC έρεη ζπλήζσο ηε 
δπλαηφηεηα λα απνζεθεχεη κφλν κηα κηθξή πνζφηεηα δεδνκέλσλ, ζπλήζσο ιηγφηεξα απφ 64 
ΚΒ. Οη έμππλεο θάξηεο δηαθέξνπλ απφ ηηο θαλνληθέο θάξηεο καγλεηηθήο ηαηλίαο ζην φηη 
κπνξνχλ λα απνζεθεχνπλ κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο δεδνκέλσλ θαη ζην φηη είλαη 
αζθαιέζηεξεο απφ ηηο θάξηεο καγλεηηθήο ηαηλίαο. Μηα ζπλήζεο θάξηα καγλεηηθήο ηαηλίαο 
κπνξείλα απνζεθεχεη κφλν βαζηθά ζηνηρεία, φπσο ηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ, ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο, θαη ην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ. Μηα έμππλε θάξηα κπνξεί λα 
απνζεθεχζεη πην εθηελείο πιεξνθνξίεο, φπσο ην ηαηξηθφ ή ην αξρείν νδήγεζεο ελφο αηφκνπ. 
Ο αλαγλψζηεο έμππλσλ θαξηψλ είλαη κηα εηδηθή ζπζθεπή πνπ ζπλδέεηαη κε έλαλ ππνινγηζηή 
θαη κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην ηζηπ νινθιεξσκέλνπ θπθιψκαηνο ηεο έμππλεο θάξηαο. Οη 
έμππλεο θάξηεο εθεπξέζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ '70 ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ιαπσλία, φπνπ ηψξα 
ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο (www.goonline. gr). 
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2.5.2 Αζθάιεηα ζπλαιιαγώλ θαη πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

Κίλδπλνο ζε κηα ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή ζεσξείηαη νπνηαδήπνηε απεηιή πνπ πξνζπαζεί λα 
ππνθιέςεη θαη λα εθκεηαιιεπηεί νπνηαδήπνηε επαίζζεηε πιεξνθνξία πνπ εκθαλίδεηαη ζε κηα 
ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή. Οη κνξθέο ηέηνησλ απεηιψλ πνηθίινπλ, φκσο παξαθάησ 
αλαθέξνληαη νη πην ζπλεζηζκέλνη θίλδπλνη ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ: 

 Τπνθινπή δεδνκέλσλ  

 Καηαζηξνθή ή αιινίσζε δεδνκέλσλ  

 Μεηακθίεζε  

 Καθφβνπιεο εηζβνιέο ζε δίθηπα( hacking)  

 Απάηε κε πηζησηηθέο θάξηεο  

 Σν fishing( ςάξεκα)  

 Απηφλνκα θαθφβνπια πξνγξάκκαηα( Ινί, ζθνπιήθηα, δνχξεηνη ίππνη) 

2.5.3 Μέηξα πξνθύιαμεο 

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ θηλδχλνπο ππάξρνπλ αληίκεηξα. Η ςεθηαθή ή αιιηψο ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή έρεη νξηζηεί σο ην ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ είλαη γηα ηνλ ειεθηξνληθφ θφζκν ην 
αληίζηνηρν ηνπ δηαβαηεξίνπ γηα ηνλ θπζηθφ θφζκν. Δθδίδεηαη απφ έλαλ πάξνρν Τπεξεζηψλ 
Πηζηνπνίεζεο (αξρή ςεθηαθήο πηζηνπνίεζεο) πνπ εγγπάηαη γηα ηα ζηνηρεία ηνπ θαηφρνπ ηνπ, 
αθξηβψο φπσο ε αξκφδηα θξαηηθή αξρή εγγπάηαη γηα ηελ έθδνζε ηνπ δηαβαηεξίνπ. Η θαηνρή 
ηνπ ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ απνθιεηζηηθή θαηνρή ζπγθεθξηκέλσλ 
ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ (ηδησηηθφ θιεηδί) απφ ην θπζηθφ πξφζσπν. Ο πάξνρνο δεκνζηεχεη 
ςεθηαθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ επαιήζεπζε ηεο θαηνρήο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ (δεκφζην 
θιεηδί) θαη εγγπάηαη γηα ηα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ (Δπίζεκνο ηζηφηνπνο eett). Οη 
ςεθηαθέο ππνγξαθέο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θξππηνγξαθία δεκνζίνπ θιεηδηνχ. Ο ρξήζηεο 
δηαζέηεη δχν θιεηδηά (ην δεκφζην θαη ην ηδησηηθφ) ηα νπνία έρνπλ θάπνην καζεκαηηθφ 
ζπζρεηηζκφ. Η ζρέζε ησλ θιεηδηψλ είλαη ηέηνηα φπνπ αλ θάπνηνο γλσξίδεη ην έλα θιεηδί λα 
είλαη πξαθηηθά αδχλαηνλ λα ππνινγίζεη ην άιιν. Σν έλα θιεηδί ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 
δεκηνπξγία ηεο ππνγξαθήο θαη ην άιιν γηα ηελ επαιήζεπζή ηεο. Η δηαθνξνπνίεζε απφ ηελ 
θξππηνγξάθεζε, έγθεηηαη ζην φηη γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο ν 
απνζηνιέαο ρξεζηκνπνηεί ην ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί θαη γηα ηελ επαιήζεπζή ηεο ν παξαιήπηεο 
ρξεζηκνπνηεί ην δεκφζην θιεηδί ηνπ απνζηνιέα. ηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο θαη 
επαιήζεπζεο ηεο ππνγξαθήο εκπιέθεηαη θαη ε έλλνηα ηεο ζπλάξηεζεο θαηαθεξκαηηζκνχ (ή 
θαηαηεκαρηζκνχ -onewayhash). Με ηελ εθαξκνγή ηεο ζπλάξηεζεο θαηαθεξκαηηζκνχ, απφ 
έλα κήλπκα αλεμαξηήηνπ ηνπ κεγέζνπο ηνπ, παξάγεηαη ε «ζχλνςή ηνπ», ε νπνία είλαη κία 
ζεηξά απφ bits ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο. Η ζχλνςε ηνπ κελχκαηνο (fingerprint ή 
messagedigest) είλαη κία ςεθηαθή αλαπαξάζηαζε ηνπ κελχκαηνο, είλαη κνλαδηθή γηα ην 
κήλπκα θαη ην αληηπξνζσπεχεη (Καηζνπιάθνο, 2001). Η ζπλάξηεζε θαηαθεξκαηηζκνχ είλαη 
κνλφδξνκε δηφηη απφ ηελ ζχλνςε πνπ δεκηνπξγεί, είλαη ππνινγηζηηθά αδχλαηνλ θάπνηνο λα 
εμάγεη ην αξρηθφ κήλπκα ζεκαίλεη φηη αλ ην κήλπκα ηνπ απνζηνιέα έρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 
ζχλνςε θαη ην κήλπκα πνπ ιάβεη ν παξαιήπηεο (ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα ζπλάξηεζε 
θαηαθεξκαηηζκνχ) παξάγεη δηαθνξεηηθή ζχλνςε, ηφηε ην κήλπκα θαηά ηελ κεηάδνζή ηνπ έρεη 
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αιινησζεί (κε αθεξαηφηεηα). Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζε έλα κήλπκα ζπλεπάγεηαη θαη ηε 
δεκηνπξγία δηαθνξεηηθήο ζχλνςεο. Η ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ζηελ νπζία είλαη ε 
θξππηνγξαθεκέλε κε ην ηδησηηθφ θιεηδί ηνπ απνζηνιέα ζχλνςε. Γειαδή, ε ςεθηαθή 
ππνγξαθή (ζε αληίζεζε κε ηελ ηδηφρεηξε ππνγξαθή) είλαη δηαθνξεηηθή γηα θάζε κήλπκα. 
Θεσξψληαο φηη ν απνζηνιέαο έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν δεπγάξη θιεηδηψλ θαη ην ηδησηηθφ ηνπ 
θιεηδί είλαη ζηελ πιήξε θαηνρή ηνπ, ηφηε ην γεγνλφο φηη ν απνζηνιέαο ρξεζηκνπνηεί ην 
ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί γηα λα θξππηνγξαθήζεη ην κήλπκα, πηζηνπνηεί ζηνλ παξαιήπηε πνπ ην 
απνθξππηνγξαθεί κε ην αληίζηνηρν δεκφζην θιεηδί (ηνπ απνζηνιέα) ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 
απνζηνιέα (απζεληηθφηεηα). Η ςεθηαθή ππνγξαθή είλαη έλαο ηξφπνο απζεληηθνπνίεζεο ηνπ 
απνζηνιέα ηνπ κελχκαηνο. Μία ςεθηαθή ππνγξαθή κπνξεί λα πιαζηνγξαθεζεί εάλ ν 
δηθαηνχρνο ηνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ δελ ην έρεη ππφ ηνλ πιήξε έιεγρφ ηνπ (π.ρ. ράζεη ην κέζν 
ζην νπνίν έρεη απνζεθεπηεί ην ηδησηηθφ θιεηδηά. Η πηζαλφηεηα δχν κελχκαηα λα έρνπλ ηελ 
ίδηα ζχλνςε είλαη εμαηξεηηθά κηθξή.  

Μφιηο αξρίζνπλ λα ζηέιλνληαη ηδησηηθά θαη εκπηζηεπηηθά δεδνκέλα κέζσ ηνπ Internet, πξέπεη 
λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα δεδνκέλα ζα είλαη αζθαιή απφ ηα αδηάθξηηα κάηηα. ρέδηα 
θξππηνγξάθεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη εδψ θαη αηψλεο γηα ηηο αζθαιείο επηθνηλσλίεο. Σα 
ζεκεξηλά ζρέδηα θξππηνγξάθεζεο είλαη πην ζχλζεηα. Οη πεξηζζφηεξνη ρξεζηκνπνηνχλ 
ζχλζεηνπο αιγνξίζκνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο θιεηδί αληηθαηάζηαζεο. Με έλα απιφ 
παξάδεηγκα, κπνξεί λα ζπκθσλεζεί φηη ζα κεηαηνπίδεηαη θάζε γξάκκα θαηά κία ζέζε, 
κεηαηξέπνληαο ην α ζε β, ην β ζε γ, θαη νχησ θαζεμήο κέρξη ην ηέινο ηνπ αιθάβεηνπ. 
Πξφβιεκα είλαη φηη αλ γλσξίδνπλ φινη ην θιεηδί, ή αλ είλαη εχθνιν λα ππνινγηζηεί, ηφηε ην 
ζρέδην είλαη άρξεζην. Αλ επηιερζεί ηπραία έλαο αξηζκφο ζέζεσλ γηα κεηαηφπηζε, ηφηε ζε 
θάπνην ζεκείν ρξεηάδεηαη λα εηπσζεί απηφο ν αξηζκφο. Απηφ ην κήλπκα πξέπεη επίζεο λα 
είλαη αζθαιέο. Η ιχζε είλαη ε ρξήζε πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ πνπ εθηεινχλ πεξίπινθνπο 
καζεκαηηθνχο αιγνξίζκνπο γηα λα δεκηνπξγεζνχλ δχν θιεηδηά θξππηνγξάθεζεο. Απηά ηα 
θιεηδηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θσδηθνπνηνχλ (θξππηνγξαθνχλ) θαη λα απνθσδηθνπνηνχλ 
(απνθξππηνγξαθνχλ) ειεθηξνληθά κελχκαηα α δχν θιεηδηά ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαηά 
ηέηνην ηξφπν ψζηε ην έλα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθξππηνγξαθεί ηα κελχκαηα πνπ 
θξππηνγξαθνχληαη απφ ην άιιν. Σν έλα θιεηδί δηαηεξείηαη ηδησηηθφ, θαη ην άιιν 
δεκνζηνπνηείηαη (ηψκθνο, 2004).  

 

2.6 Το ηλεκηπονικό εμπόπιο ζηην Ελλάδα 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ ζπλαιιαγψλ έρεη αιιάμεη θαη ζε απηφ έρεη 
ζπκβάιιεη δξαζηηθά έλαο απφ ηνπο λένπο θαη ηάρηζηνπο ηξφπνπο εμππεξέηεζεο ησλ 
θαηαλαισηψλ πνπ είλαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην ελψ αλαπηχζζεηαη 
ξαγδαία ζην εμσηεξηθφ ζηελ Διιάδα εμειίζζεηαη κε πην αξγνχο ξπζκνχο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο 
θαζπζηεξεκέλεο αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ Διιάδα είλαη θαη ν ρξφλνο πνπ 
ζεζπίζηεθε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην. Οη δχν ππνπξγηθέο απνθάζεηο 3035/Β2-48.2001 θαη 
7681/Β2- 255.2001 πνπ νξίδνπλ ηε δηελέξγεηα έξεπλαο γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ην έηνο 
2001 ρξνληά πνπ ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο είρε ήδε πξνρσξήζεη ζεκαληηθά. ην ίδην 
κήθνο θχκαηνο θαη νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο 4708/2003, 36/2003 θαη 10220/Γ3-571/2004 
πνπ θαηαδεηθλχνπλ ην ίδην πξάγκα (www.go-online.gr). χκθσλα κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα, 
ΠI 39.2001, σο ειεθηξνληθφ εκπφξην νξίδεηαη ην εκπφξην πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε 
ειεθηξνληθά κέζα βαζίδεηαη δειαδή ζηελ ειεθηξνληθή κεηάδνζε δεδνκέλσλ. Σν ειεθηξνληθφ 
εκπφξην απνηειεί έθθαλζε ησλ ιεγφκελσλ ππεξεζηψλ εμ απνζηάζεσο. Απνηειεί κηα 
νινθιεξσκέλε ζπλαιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ρσξίο λα είλαη 
απαξαίηεηε ε θπζηθή παξνπζία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, δειαδή ηνπ πσιεηή θαη ηνπ 
αγνξαζηή, νη νπνίνη κπνξνχλλα βξίζθνληαη αθφκα θαη ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Δίλαη 
νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή πνπ ελέρεη δηαδηθηπαθή δέζκεπζε γηα αγνξά ε πψιεζε αγαζψλ ή 
ππεξεζηψλ. Η πεξηνξηζκέλε αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ Διιάδα 
δηαπηζηψλεηαη θαη ζε ζρεηηθφ άξζξν φπνπ αλαθέξεηαη φηη αλ θαη εμνηθεησκέλνη κε ην 
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δηαδίθηπν, νη Έιιελεο δηζηάδνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, ζχκθσλα 
κε ην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (ΚηΠ), ην νπνίν αλέιπζε πξφζθαηε 
έξεπλα ηνπ Δπξσβαξφκεηξνπ ζε θαηαλαισηέο φισλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
Η ζρέζε ησλ Διιήλσλ κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν βειηηψλεηαη 
αηζζεηά ρξφλν κε ην ρξφλν, σζηφζν ε ζπκπεξηθνξά ησλ Διιήλσλ κεηαβάιιεηαη αξθεηά φηαλ 
πξφθεηηαη γηα δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπεξηέρνπλ νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. 
Υαξαθηεξηζηηθά, έλαο ζηνπο δέθα Έιιελεο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ην δηαδίθηπν γηα λα 
παξαγγείιεη ή λα αγνξάζεη αγαζά ή ππεξεζίεο, ελψ έλα ειαθξψο κηθξφηεξν πνζνζηφ (8%) 
πξνρψξεζε ζε αλάινγε ελέξγεηα θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2009. Σα αληίζηνηρα 
πνζνζηά γηα ηνλ κέζν Δπξσπαίν πνιίηε είλαη 3,5 θνξέο πςειφηεξα. Σν 5% ησλ Διιήλσλ ή 
κε άιια ιφγηα έλαο ζηνπο είθνζη Έιιελεο ρξεζηκνπνηεί ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, 
ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2009 είλαη 32%. Μφιηο ην 1% ησλ 
Διιήλσλ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ην δηαδίθηπν γηα πψιεζε αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, π.ρ. κέζσ 
ειεθηξνληθψλ πιεηζηεξηαζκψλ. Αληίζηνηρα ην πνζνζηφ ζηελ Δπξψπε αγγίδεη ην 10%. Σν 
38% ηνπ ζπλφινπ ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ ην 2009 πξαγκαηνπνίεζε αγνξέο απφ 
απφζηαζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ελψ ην 23% πνπ παξήγγεηιε αγαζά ή ππεξεζίεο κέζσ 
ηαρπδξνκείνπ θαη ην 14% πνπ θαηέθπγε ζε ηειεθσληθή παξαγγειία. πγθεληξσηηθά, ην 52% 
ησλ Δπξσπαίσλ θαη ην 33% ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ πξαγκαηνπνίεζαλ ηνπιάρηζηνλ κηα 
αγνξά ην 2009 κε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο. ε ζρέζε κε ηα πνζνζηά ηνπ 2008, νη 
δηαδηθηπαθέο πσιήζεηο εκθαλίδνπλ αχμεζε 5%, ελψ νη ηαρπδξνκηθέο θαη ηειεθσληθέο 
πσιήζεηο εκθαλίδνληαη κεησκέλεο. Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ θαηαγξάθεηαη είλαη ην γεγνλφο φηη 
ε πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηψλ επηιέγνπλ λα θάλνπλ αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ απφ εγρψξηεο 
επηρεηξήζεηο. Μφλν ην 9% ησλ Δπξσπαίσλ θαη ην 10% ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ 
αγφξαζαλ πξντφληα ή ππεξεζίεο κέζσ δηαδηθηχνπ απφ άιιε επξσπατθή ρψξα, 
απνδεηθλχνληαο φηη ε εκπηζηνζχλε ζε κηα εγρψξηα εηαηξία απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην αθφκε 
θαη ζηηο αγνξέο κέζσ ηεο «δηεζλνχο αγνξάο» ηνπ Ίληεξλεη. Αλαθνξηθά κε ην χςνο ηεο 
δαπάλεο πνπ θαηέβαιαλ νη Έιιελεο θαηαλαισηέο (ζπλνιηθά) γηα αγνξέο απφ απφζηαζε 
θαηά ηνπο 12 ηειεπηαίνπο κήλεο, ην 30% αθνξά δαπάλεο έσο 100€, έλα 40% δαπάλεο χςνπο 
100- 500€ θαη ην ππφινηπν 30% αθνξά δαπάλεο άλσ ησλ 500€. Σαπηφζεκα είλαη ηα 
πνζνζηά θαη γηα ην κέζν φξν ηεο επξσπατθήο έλσζεο. Αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ηεο 
αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη ν θφβνο γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ. Η αγνξά ηνπ 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ Διιάδα αλαπηχζζεηαη γξήγνξα, αιιά ζε ζρέζε κε ην ηη ηζρχεη 
ζε άιιεο πξνεγκέλεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ ε Διιάδα βξίζθεηαη αθφκε πνιχ πίζσ. Έλαο 
ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηελ πεξηνξηζκέλε, αθφκε, αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηε 
ρψξα καο είλαη ε απνπζία εκπηζηνζχλεο εθ κέξνπο ησλ θαηαλαισηψλ, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 
αγνξψλ κε πηζησηηθή θάξηα. Σα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 
πσιήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε αληηθαηαβνιή ή θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ παξά 
κε ηελ ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο (Voria.gr). ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα δεδνκέλα γηα ην 
ειεθηξνληθφ εκπφξην ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηελ Δπξσπατθήο Έλσζε κε βάζε ηηο έξεπλεο 
πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα (www.cisco.com). 

 

 

2.7 Θεζμικό πλαίζιο ηλεκηπονικού εμποπίος 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη κηα κνξθή εκπνξίνπ θαη ζπλεπψο, βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε απηφ 
φιεο νη θνηλνηηθέο νδεγίεο (ην θνηλνηηθφ δίθαην) θαη νη εζληθέο δηαηάμεηο, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
Καηαλαισηή, πνπ αθνξνχλ ην εκπφξην γεληθφηεξα. Ο Ν. 2251/94, γηα ηελ “Πξνζηαζία 
Καηαλαισηψλ”, ζην άξζξν 4, ξπζκίδεη ηηο ζπκβάζεηο απφ απφζηαζε. Δδψ εκπίπηεη θαη ην 
ειεθηξνληθφ εκπφξην. Ο Ν. 2472/97 αλαθέξεηαη ζηελ πξνζηαζία αηφκνπ απφ ηελ 
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ν Ν. 2174/99 ζηελ πξνζηαζία 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκέα. Γηα λα επηζθεθηείηε ηελ 
Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ αθνινπζήζηε ηε δηεχζπλζε  

http://www.cisco.com/
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Σν πξφζθαην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 150/2001,ΦΔΚ Α 125 γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο, 
θάλεη εκθαλή ηελ πξνζπάζεηα ηεο πνιηηείαο λα πξνζθέξεη κηα ζσζηή βάζε λνκνζεηηθψλ 
πιαηζίσλ. Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 131/2003 γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην δίλεη έκθαζε ζηελ 
εμψδηθε επίιπζε δηαθνξψλ, ζηε ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 
γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ Καηαλαισηψλ, ζηε ζέζπηζε θαλφλσλ δενληνινγίαο, 
κε ππνρξεσηηθή ηζρχ, γηα ηνπο απνδέθηεο ηνπο, ζηελ επζχλε ησλ ελδηάκεζσλ, ζηε ζχλαςε 
ησλ ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ, ζηηο πιεξνθνξίεο, πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη ζηηο εκπνξηθέο 
επηθνηλσλίεο (δηαθεκηζηηθά, ρνξεγίεο, πξνζθνξέο θ.ιπ.), ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ησλ 
θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ (Παηζά, 2005) 
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Κεθάιαην 3:  Ηιεθηξνληθό Marketing 

 

 

 

 

3.1 Οπιζμόρ marketing 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε νξνινγία ηνπ κάξθεηηλγθ ερεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε θάζε ζπδήηεζε, 
είηε γηα επηρεηξεκαηηθέο είηε γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είλαη νη πνιηηηθέο, νη θνηλσληθέο, 
θιπ. κσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη πνιχ ιίγνη απηνί πνπ νπζηαζηηθά γλσξίδνπλ ηελ 
αθξηβή ζεκαζία ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηη ζθνπνχο έρεη. 

Δχζηνρε απφδνζε ηνπ φξνπ δελ έρεη γίλεη κέρξη απηή ηε ζηηγκή ζηα Διιεληθά θαη απηφ θάλεη 
ηε ηαξαρή λα απμάλεηαη. Οη φξνη αγνξαινγία, αγνξαγλσζία, πσιεζηνινγία, 
εκπνξεπκαηνινγία, εκπνξία ,νη νπνίνη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θαηξνχο γηα λα εθθξάζνπλ 
ην λφεκα θαη ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ «Μάξθεηηλγθ», δελ κπνξνχλ λα θαλνχλ «δφθηκνη 
φξνη», γηαηί δελ καο δίλνπλ κε αθξίβεηα ηελ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ ηνπ 
Μάξθεηηλγθ ζηα Διιεληθά. 

Αξθεηνί έρνλ ζην κπαιφ ηνπο φηη ην Μάξθεηηλγθ έρεη ηελ ίδηα ζεκαζία κε ηελ πψιεζε. Άιινη 
πηζηεχνπλ φηη είλαη ε δηαθήκηζε θαη νη ιεηηνπξγίεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ, ή 
ζπλέλσζε ηεο πξνζσπηθήο πψιεζεο θαη ηεο δηαθήκηζεο. 

Αλ δνθηκάζνπκε λα πεξηγξάςνπκε ην Μάξθεηηλγθ, ζα εληνπηζηνχκε έλα κεγάιν φγθν 
νξηζκψλ νη νπνίνη έρνπλ δνζεί απφ ζεσξεηηθνχο ή επαγγεικαηηθέο ελψζεηο, φπσο γηα 
παξάδεηγκα ε Ακεξηθαληθή Έλσζε Μάξθεηηλγθ ή ην Βξεηαληθφ Ιλζηηηνχην Μάξθεηηλγθ πνπ ην 
παξαθνινπζνχλ απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, δηφηη ν θφζκνο ν νπνίνο δνχκε είλαη 
πνιπδηάζηαηνο. 

1. Η Ακεξηθάληθε Έλσζε Μάξθεηηλγθ, ην 1948, έδσζε γηα ην Μάξθεηηλγθ έλαλ νξηζκφ σο 
κία ελφηεηα επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαζνδεγνχλ ηε θίλεζε ησλ 
αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ παξαγσγφ έσο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ή ρξήζηε. 

2. Ο MartinBell, ν νπνίνο είλαη θαζεγεηήο ηνπ Μάξθεηηλγθ, θαζφξηζε ην Μάξθεηηλγθ, ηε 
δεθαεηία ην 1970, σο κία ελφηεηα επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ ησλ κέζσλ ηεο 
εμάπισζεο ελφο θαζνξηζκέλνπ ζρεδίνπ θίλεζεο κε ην επραξηζηηνχληαη νη 
ππνρξεψζεηο ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο. 

3. Ο PhilipKotler, ν πην θεκηζκέλνο ζεσξεηηθφο θαη θαζεγεηήο ηνπ Μάξθεηηλγθ πηζηεχεη 
φηη είλαη κηα αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα πνπ ν ζθνπφο ηεο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 
αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ ησλ αλζξψπσλ κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ησλ ζπλαιιαγψλ. 

ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη 1990 νη νξηζκνί πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ άιιαμαλ, θαζψο 
δηαηππψζεθαλ θαηλνχξηνη. 

 Η Ακεξηθαληθή Έλσζε Μάξθεηηλγθ, ην 1985, παξαρψξεζε έλαλ θαηλνχξην νξηζκφ ν 
νπνίνο αθνξνχζε ην Μάξθεηηλγθ. χκθσλα κε απηφλ, « Μάξθεηηλγθ είλαη ε δηαδηθαζία 
ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο παξαγσγήο, ηηκνιφγεζεο, πξνψζεζεο θαη δηαλνκήο 
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ηδεψλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηελ πξφθιεζε ζπλαιιαγψλ πνπ λα 
ηθαλνπνηνχλ ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο αηφκσλ θαη νξγαλψζεσλ.» 

 Σν Βξεηαληθφ Ιλζηηηνχην Μάξθεηηλγθ, ηελ ίδηα πεξίνδν, δεκνζίεπζε ηνλ δηθφ ηνπ 
νξηζκφ. « Σα ν Μάξθεηηλγθ είλαη ε δηαρεηξηζηηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία εληνπίδνληαη, 
πξνβιέπνληαη θαη ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ κηα επηρείξεζεο θαη ησλ 
θαηαλαισηψλ ή ρξεζηψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ κε ηξφπν επηθεξδή γηα ηελ 
επηρείξεζε». 

 Ο PhilipKotler παξέδσζε θαη εθείλνο έλαλ θαηλνχξην νξηζκφ γηα ην Μάξθεηηλγθ. Με 
βάζε εθείλνλ, « ην Μάξθεηηλγθ είλαη κηα δηαδηθαζία θνηλσληθή θαη κάλαηδκελη κε ηελ 
νπνία άηνκα θαη νκάδεο απνθηνχλ φηη ρξεηάδνληαη θαη επηζπκνχλ κέζσ ηεο 
παξαγσγήο, ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο αληαιιαγήο πξντφλησλ αμίαο κε άιια». 

Η πνηθηιία ησλ νξηζκψλ, νη νπνίνη έρνπλ εθθξαζηεί, θαλεξψλεη φηη ε έλλνηα ηνπ Μάξθεηηλγθ 
είλαη αξθεηά κεγάιε γηα λα κπνξέζεη λα κπεη ζηα φξηα ελφο κεκνλσκέλνπ νξηζκνχ. Απφ ηνπο 
νξηζκνχο νη νπνίνη έρνπλ δηαηππσζεί έσο θαη ζήκεξα νχηε έλαο δελ έρεη κπνξέζεη λα 
αηρκαισηίζεη ηελ ζεκαζία ηνπ Μάξθεηηλγθ ζε φιε ην κήθνο, θαη απηή είλαη ε αηηία πνπ δελ 
ππάξρεη εηδηθά απνδεθηφο νξηζκφο. Δίλαη θάηη παξαπάλσ απφ φια φζα πξναλαθέξζεθαλ. 

Σν κάξθεηηλγθ είλαη ζπκπεξηθνξά επηρεηξεκαηηθήο ζθέςεο θαη δξάζεο. Βαζίδεηαη ζηελ 
αξρή ηεο νινθιεξσκέλεο επραξίζηεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ θαηαλαισηή πνπ πξνέξρεηαη απφ 
ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο, θαη ηελ αξκφδνπζα εμππεξέηεζε πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη θαη φρη 
κφλν φζνλ αθνξά ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ επηθεληξψλνληαη 
κνλνκεξψο ζηελ επραξίζηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Απηφ δειψλεη φηη φινη νη 
ρεηξηζκνί ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξία, αλεπεξέαζηα αλ νη ηειεπηαίνη 
αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή, ην ινγηζηήξην, ηηο πσιήζεηο ή ζε θάπνην άιιν ηκήκα ηεο 
εηαηξίαο, έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν ηελ νιφθιεξε επραξίζηεζε ησλ πηέζεσλ ηνπ θαηαλαισηή, 
είηε είλαη ζε άκεζε ζπλελλφεζε καδί ηνπ, είηε φρη. 

Σν κάξθεηηλγθ είλαη αθόκα κηα εμαηξεηηθά αμηόινγε όζν θαη πνιύπιεπξε 
επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία ε νπνία επηζεκαίλεη απνπαηήζεηο, επηζπκίεο θαη απαηηήζεηο 
κηθξψλ ή κεγάισλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκψλ, θαζνξίδεη θαη 
ππνινγίδεη ηελ έληαζή ηνπο, επηζεκαίλεη θαη θαζνξίδεη «αγνξέο ζηφρνπο»θαη ζην ηέινο 
θαηαζθεπάδεη πξντφληα θαη ππεξεζίεο, πνπ σθεινχλε απηέο ηηο αγνξέο, θαη νδεγεί ηελ ξνή 
ηνπο, κε επνηθνδνκεηηθή ηαθηηθή, πξνο ηνπο  θαηαιεθηηθνχο πειάηεο ρξήζηεο. Σελ ίδηα 
ζηηγκή, ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο ηεο εηαηξίαο απνζθνπψληαο κε θάζε 
ηαθηηθή ηελ θαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή θαη κέζα απφ απηή, ηελ αχμεζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ νθειψλ ηεο εηαηξίαο. 

 Ο CGronroos, ην 1990, κε βάζε ην ζπγθεθξηκέλν πλεχκα, θαζνξίδεη ην Μάξθεηηλγθ 
ζαλ δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ, ζπληήξεζεο θαη ελίζρπζεο καθξνπξφζεζκσλ θαη 
θεξδνθφξσλ ζρέζεσλ κε ηνπο θαηαλαισηέο, έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη 
αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ ( επηρείξεζε θαη πειαηψλ ). Σν 
ζπγθεθξηκέλν κπνξεί λα γίλεη κε ακνηβαία αιιαγή θαη επραξίζηεζε ησλ ππνζρέζεσλ. 

Δίλαη νινθάλεξν δειαδή φηη ν ρεηξηζκφο ηνπ Μάξθεηηλγθ δελ εθπξνζσπεί απιά «έμππλνπο 
ηξφπνπο» γηα ηελ πψιεζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Καη' αθνινπζίαλ, δελ είλαη δεμηφηεηα ή 
ηερληθή ε νπνία ζα κεηαρεηξηζηεί κηα επηρείξεζε, κηθξή ή κεγάιε, γηα λα πνπιήζεη ηα 
πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηελ αγνξά. 

OP. Kotler, γηα λα μερσξίζεη ηε θίλεζε ησλ πσιήζεσλ απφ απηή ηνπ Μάξθεηηλγθ, ηζρπξίδεηαη 
φηη ε πψιεζε είλαη κηα επηρεηξεκαηηθή δξάζε ε νπνία επηδηψθεη εχρξεζηα ζηε δηαζθάιηζε 
επράξηζηνπ λνχκεξνπ παξαγγειηψλ, έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη ζθνπνί ηεο επηρείξεζεο. 
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Δίλαη θάπσο «αλαρξνληζηηθφ», δειψλεη ν Kotler, λα δειψλνπκε φηη ην κάξθεηηλγθ αθνξά 
κνλαδηθά ζηηο πσιήζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην θαιφ κάξθεηηλγθ αθπξψλεη ην κφρζν ηεο 
πψιεζεο, ελλνεί ηελ απνδνρή ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο θαη ηνλ αγψλα 
δηακφξθσζεο απαληήζεσλ ζηα ζέκαηα ηα νπνία έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ. 

θνπφο ηνπ Μάξθεηηλγθ είλαη ε επραξίζηεζε ησλ πξνβιεκάησλ. Οη πσιήζεηο απαξηίδνπλ 
βέβαηα κέξνο ηνπ, αιιά ην βαζηθφηεξν θαη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ είλαη ε επηβξάβεπζε ησλ 
δπζθνιηψλ θαη ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ επηιχεη ν πειάηεο. 

Αληίζηνηρε ζέζε έρεη εθθξάζεη θαη ν PeterDrucker, ν νπνίνο πηζηεχεη φηη ην Μάξθεηηλγθ δελ 
απνζθνπεί αλαγθαζηηθά ζηελ πψιεζε. κσο ε πψιεζε θζάλεη σο επαθφινπζν θαη θπζηθφ 
απνηέιεζκα ηνπ Μάξθεηηλγθ. 

Δπηγξακκαηηθά ζα θαηαθέξλακε λα πνχκε φηη «ην Μάξθεηηλγθ είλαη ε ηέρλε λα δεκηνπξγεί ε 
επηρείξεζε ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο θαη λα κπνξεί λα ηνπο δηαηεξεί. Οη ηθαλνπνηεκέλνη 
πειάηεο απνηεινχλ ην κνλαδηθφ ζηνηρείν πνπ δηαζθαιίδεη ηε καθξνπξφζεζκε επηβίσζε θαη 
αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο». 

 

 

 3.2 Οπιζμόρ Ηλεκηπονικού Μάπκεηινγκ( E-Marketing) 

ηε βηβιηνγξαθία µπνξνχµε λα βξνχµε δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο ηνπ µάξθεηηλγθ, ην νπνίν 
µπνξεί λα ζεσξεζεί είηε σο ζχλνιν επηρεηξεµαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (αλάιπζε, έξεπλα, 
ζρεδηαζµφο, έιεγρνο) είηε σο θηινζνθία (πξνζαλαηνιηζµφο) ηεο επηρείξεζεο. 

 Ο Kotler θάλεη έλα δηαρσξηζµφ µεηαμχ ηνπ θνηλσληθνχ θαη ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ νξηζµνχ ηνπ 
µάξθεηηλγθ. χµθσλα µε ηνλ θνηλσληθφ νξηζµφ ηνπ Kotler, «ην µάξθεηηλγθ απνηειεί µηα 
θνηλσληθή δηαδηθαζία µε ηελ νπνία ηα άηνµα θαη νη νµάδεο απνθηνχλ φ,ηη ρξεηάδνληαη θαη 
ζέινπλ µέζσ ηεο ειεχζεξεο δεµηνπξγίαο, ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο αληαιιαγήο πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ αμίαο, µε ηνπο άιινπο.» (Kotler, 2001). 

ζν γηα ηνλ δηαρεηξηζηηθφ νξηζκφ ε Ακεξηθάληθε Οξγάλσζε Μάξθεηηλγθ έρεη δψζεη ηνλ εμήο 
νξηζκφ: «Σν µκάξθεηηλγθ είλαη ε δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ θαη εθηέιεζεο ηεο έλλνηαο, ηεο 
ηηκνιφγεζεο µκάλαηδκελη, ηεο πξνψζεζεο θαη ηεο δηαλνκήο ηδεψλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 
ψζηε λα ππάξμεη αληαιιαγή πνπ λα ηθαλνπνηεί ηνπο αηνκηθνχο ζηφρνπο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 
νξγαληζκνχ.» (Σνµάξαο, 2000). 

Μπνξνχκε λα νξίζνπκε ην µκάξθεηηλγθ ζαλ έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα επηρεηξεκαηηθψλ 
ελεξγεηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθαξκφδνπλ νη επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί, µε ζθνπφ 
λα εξεπλήζνπλ θαη λα αλαθαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 
πξνγξαµµαηίζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ λα ηεο θαιχπηνπλ ζε 
µέγηζην δπλαηφ βαζκφ, λα ηηκνινγήζνπλ ηα πξντφληα απηά θαη λα ηα δηαζέζνπλ ζηελ αγνξά 
αθνχ έρνπλ πξψηα πξνθαιέζεη µηα έληνλε δήηεζε, µε ζηφρν πάληα ηε µκεγηζηνπνίεζε ηνπ 
θέξδνπο γηα ηελ επηρείξεζε/νξγαληζκφ. Ο παξαπάλσ νξηζκφο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνο 
ζηελ απιή θαη επξχηεξα θαηαλνεηή δηάηαμε ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ειεγρζεί ηνπ πιάλνπ 
ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ην μέξνπκε σο ηα 4 Ps,  δειαδή Product(πξντφλ), Place (ηφπνο), 
Promotion(πξνψζεζε), Price(ηηκή). 

Οπζηαζηηθά ην e-Marketing είλαη ην marketing ζε  φηη αθνξά ην ίληεξλεη. Με ηελ ξαγδαία 
εμάπισζε ηνπ Γηαδηθηχνπ (φρη κφλν ηνπ WorldWideWeb, αιιά θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ ηχπνπ δεδνκέλσλ πνπ κεηαθέξεηαη κέζσ 
δηαδηθηχνπ), έρνπκε ηαρχηεξε θαη πην άκεζε πξνζέγγηζε κε ηνπο θαηαλαισηέο. Γελ 
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ζηεθφκαζηε πηα ζε έγγξαθα θαη άιιεο δηαδηθαζίεο κε γξαθεηνθξαηία ηα νπνία έρνπλ σο 
ζθνπφ λα θαζπζηεξνχλ νη δηαδηθαζίεο θαη λα γίλνληαη ηα νπνηαδήπνηε ιάζε. Απφ ηε ζηηγκή 
πνπ παγθφζκηα κπνξνχκε λα έξρνκαη ζε επαθή ηφζν εχθνια φπσο θαη ζην ηνπηθφ επίπεδν, 
νη νξίδνληέο καο κπνξνχλ λα αλνηρηνχλ ζε κεγαιχηεξν θνηλφ θαη φρη κφλν ηνπηθά. 

Δπίζεο πξέπεη λα αζρνιεζνχκε θαη κε ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ. ζν 
πεξηζζφηεξεο επηινγέο θαη δηάζεζε πξντφλησλ ππάξρεη καδί κε ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ 
αλζξψπσλ θαη ηα  μερσξηζηά έζε θαη ηα δηαθνξεηηθά πξντφληα πνπ αγνξάδνπλ, νη 
θαηαλαισηέο γίλνληαη ιηγφηεξν νπαδνί κηαο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. Δθθξάδνπλ ηε ζέιεζε 
λα αιιάδνπλ ζπλέρεηα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο. Τπάξρεη ε 
πηζαλφηεηα φκσο απηφ λα κνηάδεη κε απεηιή γηα ηα έζνδα κηαο εηαηξίαο νπζηαζηηθά είλαη έλαο 
ηξφπνο γηα λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο αγνξάο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο 
ηνπο, δηφηη κε ην e-Marketing , δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ 
πιενλεθηεκάησλ γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπκε απφ ηελ 
ζπλερφκελε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ Γηαδηθηχνπ.  

 

 

3.3 Μείγμα μάπκεηινγκ και ίνηεπνεη. 

«Σν Μείγκα Μάξθεηηλγθ είλαη ν ζπλδπαζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ άιισλ 
πιηθψλ κέζσλ, ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ζηφρσλ ηεο 
επηρείξεζεο ζε κηα αγνξά» 

Σν κείγκα Μάξθεηηλγθ απαξηίδεη βαζηθφ κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Μάξθεηηλγθ. Δίλαη 
σθέιηκν σο δηαδηθαζία γηα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζθνπνί ηνπ Μάξθεηηλγθ. Σα ζπζηαηηθά ηνπ 
κείγκαηνο κάξθεηηλγθ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αιιάδνπλ κε βάζε ηε ζηξαηεγηθή θαη ηηο 
δηάθνξεο ηαθηηθέο ηνπ κάξθεηηλγθ. 

Σν ίληεξλεη πξνζθέξεη θαηλνχξηεο ηθαλφηεηεο ζην κάξθεηηλγθ λα δηαθνξνπνηεί ην κείγκα ηνπ 
Μάξθεηηλγθ. Οη δπλαηφηεηεο απηέο είλαη νη εμήο: 

 Πξντφλ: νη ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο, ε εμππεξέηεζε ηνπ θαηαλαισηή θαηφπηλ ηελ 
πψιεζε ηνπ πξντφληνο θαη ην εκπνξηθφ ζήκα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αιιάδνπλ θαη 
λα ελδπλακψλνληαη. 

  Σηκή: νη ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη παξφκνηεο κε ηηο offline 
ζηξαηεγηθέο. Γχν είλαη νη θχξηεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ ηηκνιφγεζε κέζσ δηαδηθηχνπ: ε 
είζνδνο ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά κε κηα ρακειή ηηκή θαη ε ηηκνιφγεζε ηεο 
«αξρεγνχ ηηκήο». Η ζηξαηεγηθή ηεο ρακειήο ηηκήο έρεη σο ζθνπφ λα πάξεη κε ην 
κέξνο ηεο ε επηρείξεζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θνκκάηη ηεο αγνξάο. 

 Σφπνο: ην ίληεξλεη πξνζθέξεη έλα θαηλνχξην θαλάιη πσιήζεσλ γηα θαηακεξηζκφ 
πξντφλησλ κέζσ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e- commerce). Απηφ αθήλεη ηελ δπλαηφηεηα 
ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο παηξνπαξάδνηα δελ ηεινχζαλ εμαγσγέο λα έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα εηζαρζνχλ ζε ππεξπφληηεο αγνξέο. 

 Πξνψζεζε: ην ίληεξλεη παξέρεη έλα θαηλνχξην, πξφζζεην θαλάιη επηθνηλσληψλ απφ ην 
νπνίν ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πιεξνθνξνχληαη νη θαηαλαισηέο γηα ηηο σθέιεηεο 
ελφο πξντφληνο θαη ηνπο εμππεξεηεί λα πάξνπλ ηε ζσζηή αγνξαζηηθή απφθαζε. 

Οη πξσηαξρηθέο ηδηνξξπζκίεο ζην κάξθεηηλγθ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη φηη:  

 Σν δπλακηθφ ηεο αγνξάο αλεβαίλεη πεξίπνπ ζε θάπνηεο δεθάδεο εθαηνκκχξηα 
αλζξψπνπο δηάζπαξηνπο γεσγξαθηθά νη νπνίνη θαηάγνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο, 
ε πίζηε ηνπο ζην ζεφ είλαη δηαθνξεηηθή θαη έρνπλ δηαθνξεηηθά ήζε θαη έζηκα. 
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 Ο θαηαλαισηήο δηαιέγεη κφλνο ηνπ ηελ ελεκέξσζε, ηνλ πεξίνδν θαη ηελ δηάξθεηα 
παξνπζηάζεσο. 

 ν θαηακεξηζκφο γηα κεξηθά πξντφληα ζπκβαίλεη κέζσ ηνπ ίληεξλεη ειεθηξνληθά, κε 
ζπλέπεηα ην θφζηνο λα είλαη κηθξφηεξν θαη ε παξάδνζε λα είλαη πην γξήγνξε. 

 

 

3.4 Οι λειηοςπγίερ ηος e-marketing 

Σν e-marketing έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη εθηφο απφ ηελ αχμεζε ησλ 
πσιήζεσλ θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο δηάθνξεο ελέξγεηεο φπσο: 

Έξεπλα αγνξάο (θαζνξηζκόο ησλ αλαγθώλ ησλ θαηαλαισηώλ, αλάιπζε 
αληαγσληζηώλ) 

 Αλάπηπμε πξντφλησλ (κέηξεζε αληηδξάζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα πξντφληα, 
ιεηηνπξγία επαλαπιεξνθφξεζεο) 

 Δίζνδνο λένπ πξντφληνο, δνθηκή πξντφληνο 

 Παξαιιαγή, αιιαγή πξντφληνο(βάζε επαλαηξνθνδφηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο 
θαηαλαισηέο, customerfeedback) 

 ρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο κάξθεηηλγθ θαη δηαθήκηζεο 

 Αλαβάζκηζε εηθφλαο/image ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ πξντφληνο 

 Πξνζέιθπζε ηεο πξνζνρήο, ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη αλάπηπμε ηεο αγνξαζηηθήο 
δηάζεζεο ηνπ θαηαλαισηή κε ηελ παξνπζίαζε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ θαη 
ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ γηα ηα πξντφληα ( νη παξαδνζηαθέο ηερληθέο ζηελ 
πξνβνιή ηεο επαλάιεςεο θαη ηεο πεηζνχο αληηθαζίζηαληαη  ζην δηαδίθηπν απφ ηελ 
πξνζέιθπζε θαη ηελ σθέιεηα) 

 Δλίζρπζε ηνπ πειάηε πξηλ ηελ πψιεζε ( ελεκέξσζε κέζσ ηνπ ίληεξλεη) 

 Τπνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζε ( επίιπζε πξνβιεκάησλ, ζπλερφκελε πξνζθνξά 
ππεξεζίεο ζέξβηο) 

Σκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο: κεηαρεηξίδεηαη δεδνκέλα ηξέρνπζαο ζπκπεξηθνξάο 
θαηαλαισηψλ θαη μερσξίδεη κε βάζεη ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο ην δπλακηθφ θαη ηελ αμία ηνπ θάζε 
αηφκνπ. 

Πνιηηηθή πξντόλησλ: 

 Η αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ γίλεηαη βάζεη ησλ επηηαγψλ ηνπ πειάηε, ακθίδξνκε, 
αιιειεπηδξαζηηθή επηθνηλσλία γηα ηελ έληαμε λέσλ πξντφλησλ θαη ηελ αιιαγή 
παιαηψλ. 

 Δμάπισζε εηαηξηψλ έληαζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηθαλφηεηα επηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ζε πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο ηελ ίδηα ζηηγκή. 

 Αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα πξντφληα έληαζεο πιεξνθνξηψλ. 
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 Δκθάληζε ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφλησλ ζηελ ζειίδα ηελ εηαηξίαο ζην δηαδίθηπν 

 Τπνζηήξημε πξντφλησλ κεηά ηελ πψιεζε online (servicehot-line) 

Πνιηηηθή ηηκώλ: 

 Έληνλε ε κείσζε ησλ ηηκψλ εμαηηίαο ηεο ζπκπίεζεο ηνπ θφζηνπο ησλ κεζαδφλησλ, 
αλάπηπμε δηαθάλεηαο ηηκψλ αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο αγνξέο, δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ 
αλάινγα κε ηηο επηινγέο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο, κε βάζεη ηηο ηδηαίηεξεο 
απαηηήζεηο ηνπ θαηαλαισηή. 

 Οη κεηαβνιέο ηηκψλ θαη εηδηθψλ πξνζθνξψλ εκθαλίδνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κε 
νηθνλνκηθφ ηξφπν ( εχθνιεο αιιαγέο) 

Πνιηηηθή πξνβνιήο: 

 Δπηθνηλσλία θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο 

 Τπφδεημε θαη επηινγή απφ ηνλ ρξήζηε 

 Σερληθέο πξνζέιθπζεο θαη σθέιεηαο 

 Αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ ζειίδσλ πνπ είλαη ειθπζηηθέο θαη ζπλερφκελε αλαλέσζή 
ηνπο. Έιεγρνο δηαδξνκψλ ηνπ ρξήζηε θαη πξνζέιθπζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ κε 
άκεζν ηξφπν. 

 Απφθηεζε δείγκαηνο ή πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ( downloads, freedownloads, demos) 

  Πεξηζψξηα κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κελπκάησλ 

 Η ππνρξέσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνλ πειάηε αλήθεη ζηνλ ππεχζπλν ηνπ marketing 
(relationshipmarketing) 

Πνιηηηθή δηαλνκήο: 

 Δπθαηξία γηα νξηζκέλα πξντφληα ειεθηξνληθήο δηάζεζεο πξντφλησλ 

 Αλάπηπμε εηαηξηψλ δηαλνκήο – θπζηθήο κεηαθνξάο – παξάδνζεο πξντφλησλ πνπ 
αληηθαζηζηνχλ ηηο δξάζεηο ησλ ελδηάκεζσλ ζε ζέκαηα παξάδνζεο πξντφλησλ. 
Έιεγρνο  marketing: ζηνρεχεηαη ζηε δηαηήξεζε πειαηψλ, απφθηεζε λέσλ πειαηψλ, 
βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αμίαο   νπ θάζε πειάηε. Γπλακηθφο 
έιεγρνο.  

 

 

3.5 Πολιηική ηος e-marketing 

Με βάζε ηα εξγαιεία ηνπ κάξθεηηλγθ, ηα νπνία είλαη: πξντφλ, ηηκή, ρψξνο θαη πξνψζεζε, 
(δηάζεκα σο ηα 4π) εθαξκφδνληαη θαη δηάθνξεο πνιηηηθέο. (Βιαρνπνχινπ, 2003) 

 Έξεπλα αγνξάο 
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Η έξεπλα αγνξάο είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ην 
κάξθεηηλγθ θαη θαηνξζψλεηαη κε ηνλ ζρεκαηηζκφ εξσηεκαηνινγίσλ, κε ηελ θαιή 
ζπλεξγαζία ηεο εηαηξίαο κε ηνπο πειάηεο ηεο ελψ θαη κε ηελ αλάιπζε ησλ 
ζπκπαζεηψλ ηνπ θαηαλαισηή κέζα απφ ην ίληεξλεη. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη 
πιεξνθνξίεο ηξέρνπζαο δηαγσγήο πειαηψλ θαη κε ηελ ζπκπαξάζηαζε θάπνησλ 
κεζφδσλ δηαβάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θάζε πξνζψπνπ.   

 Πνιηηηθή πξντόλησλ 

Δπίζεο ην ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ βνεζάεη ζηελ εμάπισζε ησλ θαξπψλ, ζηελ 
είζνδν ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, ζηελ πεηπρεκέλε ζπλελλφεζε κε ηνπο 
θαηαλαισηέο ηεο εηαηξία αιιά θαη ζηελ αιιαγή θάπνησλ παιηψλ πξντφλησλ ηεο 
επηρείξεζεο θαη ζηελ είζνδφ ηνπο γηα αθφκα κία θνξά ζηελ αγνξά. Δπηπιένλ 
ζπκκεηέρεη δξαζηήξηα ζηελ άλνδν ηεο εηαηξίαο, ζηνλ ηξφπν εηζαγσγήο ησλ 
εηδήζεσλ κέζα ζηα ππάξρνληα ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο αιιά θαη ζηελ 
επηρεηξεκαηηθή δξάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ εηαηξία. 

 Πνιηηηθή ηηκώλ 

ηφρνο ηνπ ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ είλαη ε θαηνξζσηή πηψζε ησλ ηηκψλ εμαηηίαο 
ζπκπίεζεο ηεο ηηκήο ησλ ελδηάκεζσλ, ε αχμεζε δηαχγεηαο ηηκψλ κεηαμχ ησλ 
δηάθνξσλ αγνξψλ, θαζψο επηπιένλ ε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ αληίζηνηρα κε ην 
είδνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ αγνξαζηή. Οη κεηαηξνπέο ηψξα πνπ ζα γίλνπλ ζηηο 
ηηκέο θαη νη εμεηδηθεπκέλεο παξνρέο εκθαλίδνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.     

 Πνιηηηθή πξνβνιήο 

ηφρνο ηνπ e-marketing είλαη λα δεκηνπξγήζεη κηα ακθίδξνκε ζπλελλφεζε 
αλάκεζα ζηελ εηαηξία θαη ζηνλ πειάηε, λα θάλεη θαιχηεξεο ηηο ηερληθέο 
πξνζέιθπζεο θαη απνιαβήο, λα αληηιακβάλεηαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ρξήζηε θαη 
ηελ πινήγεζή ηνπ εληφο ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ λα ηαηξηάδεη ζηηο 
απαηηήζεηο ηνπ αγνξαζηή. Αθνχ κηα εηαηξία κεηαρεηξίδεηαη κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν ην 
ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαθηήζεη ηθαλφηεηεο 
θαηακέηξεζεο ηεο ηειεζθφξεζεο ησλ κλεκάησλ.     

 Πνιηηηθή δηαλνκήο 

Σν e-marketing δελ είλαη ρξήζηκν γηα φια ηα είδε αιιά κφλα γηα φζα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δηαδίθηπν, θαη βνεζάεη επηπιένλ ζηελ εμάπισζε 
επηρεηξήζεσλ δηαλνκήο, πιηθήο κεηαθίλεζεο, κεηαβίβαζεο πξντφλησλ πνπ 
αληηθαζηζηνχλ  ηηο ελέξγεηεο ησλ κεζνιαβεηψλ ζε δεηήκαηα κεηαβίβαζεο 
πξντφλησλ. 

 

 

3.6 Σηπαηηγική ηος Μάπκεηινγκ 

Η ζρεδίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο ή αθφκα θαιχηεξα ησλ ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ είλαη ίζσο ην 
θπξηφηεξν βήκα ζηελ ζρεδίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Μάξθεηηλγθ. 

 Η ζεκαζία ησλ ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηεξίδεηαη ζε δχν ππνζέζεηο: 

 Τπάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία πνξείεο γηα λα θαηαθζάζεη θάπνηνο ζην ζηφρν ηνπ 
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 Κάπνηα πνξεία είλαη θαιχηεξε απφ ηηο άιιεο 

Από ην έλα βήκα ζην άιιν 

Γηα λα εηζέιζνπκε ζην ζέκα κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε παξαδείγκαηα απφ ηελ 
θαζεκεξηλή δσή. 

Γηα παξάδεηγκα αο θαληαζηνχκε φηη ζέινπκε λα πάκε απφ ηελ Θεζζαινλίθε ζηελ Αζήλα. 
Μπνξνχκε λα πάκε κε ην αεξνπιάλν, κε ην ηξέλν, κε ην ιεσθνξείν, κε ην απηνθίλεην θιπ. 
Τπάξρνπλ κεξηθέο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο ζα επηδξάζνπλ ζηελ απφθαζε καο γηα λα 
επηιέμνπκε ην κέζνλ φπσο είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ κέζνπ, ην θφζηνο, ε άλεζε, ν θαηξφο, ε 
παξέα θιπ. Μεηά ηελ απφθαζε ηεο επηινγήο ηνπ κέζνπ, ππάξρνπλ θαη άιιεο απνθάζεηο πνπ 
πξέπεη λα ιεθζνχλ, γηα παξάδεηγκα εάλ απνθαζίζακε λα πάκε κε ηξέλν ζα ηαμηδέςνπκε 
κέξα ή λχρηα, εάλ δηαιέμνπκε ηε λχρηα ην εηζηηήξην ζα είλαη απιφ ή πξψηεο ζέζεο ή κε 
θξεβάηη θ.ν.θ. 

Δίλαη εκθαλέο φηη απφ βήκα ζε βήκα ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή παίξλνπκε κηα ζεηξά απφ 
απνθάζεηο. Έλα δίρηπ απνθάζεσλ θνπβαιάεη νπσζδήπνηε ηε ζθξαγίδα ηνπ 
ππνθεηκεληζκνχ. Μία ζπλέλσζε δεπηεξεπνπζψλ απνθάζεσλ, ηέιεηνο γηα θάπνηνλ άλζξσπν, 
ίζσο λα είλαη ηειείσο αθαηάιιεινο γηα θάπνηνλ άιινλ άλζξσπν. Σν ίδην κπνξεί λα γίλεη θαη 
κε ηηο επηρεηξήζεηο. Ξερσξηζηέο επηρεηξήζεηο δηαιέγνπλ μερσξηζηέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 
αθφκε θαη θαηά ηελ ζηφρεπζε ησλ ίδησλ ζηφρσλ.  

Καηαιαβαίλνπκε βέβαηα φηη ππάξρεη έλα γεληθφηεξν θάζκα απνθάζεσλ νη νπνίνη θαζνξίδνπλ 
ηε ηξαηεγηθή, πνπ μερσξίδνπλ απφ εηαηξία ζε εηαηξία, αθφκε θαη απφ ηε κία ζηηγκή ζηελ 
άιιε. 

Παξ‟ φια απηά είλαη θάπνηεο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ νη επηρεηξήζεηο ζπλήζσο ηηο 
αζπάδνληαη. εκαδηαθά ζα αλαθέξνπκε ηηο πην ζπλεζηζκέλεο (10)  

1. Δίζνδν ζηελ αγνξά πνπ ππάξρεη ήδε κε ηα πξντφληα πνπ ππάξρνπλ ήδε 
(marketpenetration ) 

2. Δμάπισζε ζε λέεο αγνξέο κε ηα ήδε ππάξρνληα πξντφληα (marketdevelopment) 

3. Αλάπηπμε θαηλνχξησλ πξντφλησλ ζηηο ήδε ππάξρνπζεο αγνξέο ( 
productdevelopment) 

4. Οινθιεξσκέλε δηαθνξνπνίεζε, αχμεζε λέσλ πξντφλησλ θαη λέσλ αγνξψλ ( 
diversification) 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ αξθεηά ζεκαληηθέο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ αλάινγα κε ην ζηάδην ηνπ 
θύθινπ δσήο ζην νπνίν βξίζθεηαη έλα πξντφλ ή κηα εξγαζία. 

  Οη ηέζζεξηο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο εηζαγσγήο είλαη: 

1. ηξαηεγηθή εηθφλαο θαη image (high profile strategy) 

2. ηξαηεγηθή επηιεθηηθήο δηείζδπζεο ( selectivepenetrationstrategy) 

3. ηξαηεγηθή καδηθήο δηείζδπζεο (preemptivepenetrationstrategy) 

4. ηξαηεγηθή ρακειήο δηείζδπζεο ( lowprofilestrategy) 
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ην επφκελν ζηάδην ηεο αλάπηπμεο, θχξηνο ζθνπφο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε αχμεζε ηνπ 
κεξηδίνπ ηεο αγνξάο. ηελ νπζία έρνπκε πάληνηε παξεκβάζεηο πξνφδνπ ηεο πξνεγνχκελεο 
ζηξαηεγηθήο. Γηα απηφ ην ιφγν ε επηρείξεζε έρεη σο ζθνπφ: 

 Σελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ ππεξεζηψλ, φπσο είλαη ε εμππεξέηεζε, ε εγγχεζε, θιπ. 

 Σε βειηίσζε ησλ πξντφλησλ 

 Σελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο 

 Σελ δηαθήκηζε κε ζθνπφ ηελ αθχπληζε 

 Σε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ πξντφληνο 

 Δπέθηαζε ζε λέεο αγνξέο 

ην χζηεξν ζηάδην ηεο σξίκαλζεο ζπλήζσο απαηηνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο ηεο αξρηθήο 
ζηξαηεγηθήο, κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο έθηαζεο θαη κπνξνχλ λα αθνινπζνχληαη νη εμήο 
ηαθηηθέο: 

1. Σξνπνπνίεζε ηεο αγνξάο ( marketmodification) 

2. Σξνπνπνίεζε ηνπ πξντφληνο  ( productmodification) 

3. Σξνπνπνίεζε ηνπ κίγκαηνο κάξθεηηλγθ ( marketmixmodification) 

ην θαηψηαην ζηάδην, ζην ζηάδην ηεο θάκςεο ε εηαηξία κπνξεί: 

1. Να ζπλερίζεη ηε ζηξαηεγηθή ηξνπνπνηήζεσλ φπσο ζην πξνεγνχκελν ζηάδην 

2. Να επηιέμεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο επαλαηνπνζέηεζεο κε πξννπηηθή έλα λέν θχθιν δσήο 

3. Να αθνινπζήζεη ηε ζηξαηεγηθή «αξκέγκαηνο» ( milkingstrategy) κέρξη εμαληιήζεσο 
ηεο αγνξάο. 

Τπάξρνπλ αθφκα νξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο θαζνξίδνληαη κε θξηηήξην ηε ζέζε ηεο 
εηαηξία ζην ράξηε ηνπ αληαγσληζκνύ φπσο: 

1. ηξαηεγηθέο γηα εγέηεο 

2. ηξαηεγηθέο γηα δηεθδηθεηέο 

3. ηξαηεγηθέο γηα niche ηεο αγνξάο 

Σέινο, πξνηείλνληαη επηπιένλ νξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο ζηε βάζε ηεο ηκεκαηνπνίεζεο ηεο 
αγνξάο φπσο: 

1. Με δηαθνξνπνηεκέλε αλά ηκήκα ζηξαηεγηθή ( undifferentiatedstrategy) 

2. πγθεληξσκέλε ζε έλα ηκήκα ζηξαηεγηθή ( focusstrategy) 

3. Γηαθνξνπνηεκέλε αλά ηκήκα ζηξαηεγηθή( differentiatedstrategy) 

4. ηξαηεγηθή niche γηα ζπγθεθξηκέλν εμεηδηθεπκέλν ηκήκα ( ζπλήζσο κηθξφ αιιά 
θεξδνθφξν θνκκάηη κε θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο. 
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3.6.1 Η δηαθνξά κε ηελ ειεθηξνληθή ζηξαηεγηθή 

Η ειεθηξνληθή ζηξαηεγηθή άπηεηαη ζε εηαηξίεο νη νπνίεο ελεξγνχλε ζε έλα θαζνξηζκέλν 
ηνκέα. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο αληαγσληζηηθήο 
ζηάζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά. Η ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή αζρνιείηαη:  

1. Με ηηο πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα.      
ηφρνο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε εηαηξία λα θαηαθηήζεη δπλαηφ αληαγσληζηηθφ 
πξνβάδηζκα  θαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε εηαηξία λα 
κεγαιψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηεο επηδφζεηο θαη αλ θαηαθέξεη λα ηα θαηνξζψζεη απηά ζα 
έρεη πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη ηελ ηζρπξνπνίεζή ηεο ζηελ αγνξά. Η εθαξκνγή 
απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο εληζρχεη ηελ εηαηξία λα εμειίζζεη ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο 
ηεο θαη φηη κπνξεί λα θάλεη ζηε άθξε ηνπο αληηπάινπο ηεο. Μηα εηαηξία γηα λα 
θαηαθέξεη λα ππαγάγεη ηελ ζσζηή επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή κέζα ζην δπλακηζκφ 
ηεο ζα ελδείθλπηαη λα έρεη κηα ηζρπξή ζέζε ζηελ αγνξά θαη λα θέξεη κηα ακπληηθή θαη 
επηζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο. 

Οη επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο εληζρχνπλ κηα εηαηξία λα επηλνήζεη θαη λα 
απμήζεη ην αληαγσληζηηθφ ηεο πξνβάδηζκα είλαη: ε ρακεινχ θφζηνπο, ηεο 
δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο εζηίαζεο.  

2. Με ηελ αληίδξαζε ηεο επηρείξεζεο ζε αιιαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Με 
βάζε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ ηζρχνπλ ζηελ αγνξά, ηηο νηθνλνκηθέο 
δηαζέζεηο πνπ πεξλνχλε, αιιά θαη ηα παηήκαηα ησλ αγνξαζηψλ ε επηρείξεζε ζα 
πξέπεη λα ηεξήζεη κηα επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηνχο 
ηνπο ζηφρνπο. Απηφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα γίλεη είλαη λα ηαηξηάδεη ζε ηπρφλ 
κεηαηξνπέο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο γηα λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 
ελδπλακψζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά λα ηα βγάιεη εηο πέξαο κε ηνλ αληαγσληζκφ.   

3. Με ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ. ε επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή έρεη σο ζθνπφ ηελ 
εμάπισζε ησλ πιενλεθηεκάησλ γηα ην αηζηφδνμν απνηέιεζκα πνπ ζέιεη λα έρεη κηα 
επηρείξεζε φκσο θαη ηελ απφθηεζε θαη ηνπνζέηεζε κεξηθψλ ηθαλνηήησλ απφ ηελ 
εηαηξία ηα νπνία ηελ βνεζνχλ λα έρεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα λα έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα επηθξαηεί απέλαληη άιισλ αληαγσληζηψλ.  

4. Με ην εζσηεξηθφ ηκήκα ηεο επηρείξεζεο. ζνλ αθνξά ην εζσηεξηθφ θνκκάηη ηεο 
εηαηξίαο ζα αξκφδεη λα ππάξρεη ζσζηφο ζπλδπαζκφο  ησλ ιεηηνπξγηθψλ 
ζηξαηεγηθψλ-κάξθεηηλγθ, παξαγσγήο, έξεπλαο θαη εμέιημεο, αλζξψπηλσλ πφξσλ, 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο, πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο. Οη ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο ζα είλαη 
ζσζηφ λα είλαη ζπλεπείο αλάκεζα ηνπο αιιά θαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή. 

 Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ην απνηέιεζκά ηεο ππφινγνο είλαη ν επηθεθαιήο ηεο 
εηαηξίαο θαη πξφζεζή ηνπ είλαη λα πθίζηαηαη ν θαηάιιεινο ζπληνληζκφο αλάκεζα ζηα 
ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο γηα λα έρεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ε εηαηξία. 

 

 

3.7Επγαλεία – μέζα ηος ηλεκηπονικού μάπκεηινγκ  

Σν δηαδίθηπν είλαη έλα άθζνλν όξγαλν παξνπζίαζεο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ θαη απηφ 
είλαη έλα θνκκάηη ηνπ πνπ δελ ζα κπνξνχζακε λα αθήζνπκε αλαμηνπνίεην. Πξνζθέξνπκε 
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ζην ηκήκα κάξθεηηλγθ ηα εξγαιεία εθείλα ηα νπνία είλαη ρξήζηκα γηα κηα επηηπρεκέλε θαη 
απνδνηηθή πξνψζεζε θαη δηαθήκηζε ζην δηαδίθηπν. 

Γλσξίδνπκε πώο λα ην αμηνπνηνύκε 

Δηνηκάδνπκε γηα ηνπο πειάηεο καο εηαηξηθή ηαπηφηεηα, θνπκαληάξνπκε ειεθηξνληθέο 
δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο, βειηηζηνπνηνύκε ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο γηα ηηο 
κεραλέο αλαδήηεζεο θαη δίλνπκε ζην ηκήκα κάξθεηηλγθ ιχζεηο γηα επηθνηλσλία θαη 
πξνώζεζε. 

Online Γηαθήκηζε 

Μηα απφ ηηο νπζηαζηηθφηεξεο κεζφδνπο πξνψζεζεο γηα ηελ πξνζέιθπζε λένπ θνηλνύ είλαη 
ε OnLine δηαθήκηζε. ε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή έρεη ηελ επθαηξία λα θέξεη ηελ επηρείξεζε 
ζε επαθή κε αλζξψπνπο ζε πεξηνρέο πνπ δελ ζα ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα πιεζηάζεη ζην 
παξειζφλ. Η online δηαθήκηζε εξγάδεηαη ζην κέγηζηφ ηεο βαζκφ κε ην κνληέιν pay – per – 
click ( PPC). Με βάζε απηφ „φηαλ θάπνηνο αλαδεηά κηα πιεξνθνξία ζε  κηα κεραλή 
αλαδήηεζεο ( π.ρ. Google, Bing θιπ.) θαη παηάεη ην θιηθ πάλσ ζε κηα δηαθήκηζε ηόηε θαη 
κόλν ν δηαθεκηδόκελνο ρξεώλεηαη ην αληίζηνηρν πνζφ. 

 Μηα ηέηνηα θακπάληα ρξεηάδεηαη πξνζεθηηθή ζρεδίαζε θαη δηαρείξηζε απφ έλαλ εηδηθφ ζε 
απηφ ηνλ ηνκέα, φζνλ αθνξά ηηο ιέμεηο θιεηδηά (keywords) νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηε 
ζρεηηθφηεηά ηνπο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, ηηο ιέμεηο θιεηδηά ηνπ αληαγσληζκνχ, ην 
θφζηνο ηνπο αιιά θαη ηελ πξόνδν ηεο θακπάληαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ γηα αχμεζε 
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ. 

SearchEngineOptimization 

Η βειηηζηνπνίεζε γηα ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο ( searchengineoptimization – seo) ζπληίζεηαη 
απφ φιεο εθείλεο ηηο ηερληθέο νη νπνίεο πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε κηα 
ηζηνζειίδα λα θαίλεηαη όζν ην δπλαηό ςειόηεξα ζηα απνηειέζκαηα ησλ κεραλψλ 
αλαδήηεζεο γηα ηηο ζρεηηθέο ηεο ιέμεηο θιεηδηά ( keywords) 

Γηα λα θηάζνπκε ζε απηφ ρξεηάδνληαη ηφζν ηερληθέο επεκβάζεηο φζν θαη κεζνιαβήζεηο 
πεξηερνκέλνπ ζε κηα ηζηνζειίδα θαη φιν απηφ ζε κηα εμειηθηηθή θαη επαλαιακβαλφκελε 
δηαδηθαζία ζην ρξφλν, θαηά ηελ νπνία ν ηερληθφο επνπηεχεη θαη αλαλεψλεη ηελ ηζηνζειίδα 
αλαιφγσο. Οη ηζηνζειίδεο πνπ θαηαζθεπάδνπκε είλαη απφ ηελ αξρή SEO- friendly( θηιηθέο 
πξνο ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο), αλαιακβάλνπκε, φκσο, θαη κεηά απφ παξαγγειία 
βειηηζηνπνίεζε κηαο ηζηνζειίδαο κε εληππσζηαθά απνηειέζκαηα. 

Emailmarketing 

Σν emailmarketing είλαη ήδε κηα πνιχ δηάζεκε κέζνδνο αλαδήηεζεο θαηλνύξγηνπ 
πειαηνινγίνπ αιιά θαη δηαηήξεζεοκε ην ήδε ππάξρνλ. πζηήλεηαη ζηε ζηνρεπκέλε θαη 
κεζνδεπκέλε απνζηνιή ελεκεξσηηθψλ emails ( newsletters). Δπηιακβαλφκαζηε ην 
ζρεδηαζκό θαη ηελ απνζηνιή ησλ newslettersζαο, είηε απηφ αθνξά έλα κεκνλσκέλν είηε 
γηα κηα νιφθιεξε θακπάληα, θαη πξνζθέξνπκε ηα εξγαιεία εθείλα ηα νπνία πεηπραίλνπλ ηε 
ζσζηή παξαθνινχζεζε κηαο θακπάληαο κε πιήξε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο έθβαζήο ηεο. 

Socialmediacampaigns 

Σα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο δηθηύσζεο ( socialmedianetworks), φπσο ην Facebook,ην 
Twitter,ην  digg θαη πάξα πνιιά άιια αθφκε έρνπλ θαηαζθεπάζεη έλα ππεξβνιηθά κεγάιν 
εηθνληθφ ρψξν ζην ίληεξλεη φπνπ ζηνλ νπνίν εθαηνκκχξηα άηνκα απφ νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε 
έξρνληαη ζε επαθή θαη επεξεάδνληαη θαζεκεξηλά. 
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 Σα ζπζηήκαηα απηά κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη σο ζύλεξγα πξνβνιήο κε εμαηξεηηθά 
επνηθνδνκεηηθό θέξζηκν. Έηζη ζρεδηάδεηαη θαη ππάξρεη ε αληίζηνηρε δηαρείξηζε γηα ηηο 
επηρεηξήζεηο ζηηο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο πνπ ην θάλνπλ πξαγκαηηθφηεηα θαη 
αλαιακβάλνληαη νιφθιεξν ην ηερληθφ ηκήκα πνπ ην πεξηηπιίγεη.  

 

 

3.8 Πλεονεκηήμαηα e-marketing 

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ e-marketing είλαη ηα αθφινπζα (Ρνχθνο Ν., 2003): 

1. Δπείγνπζα ζπλελλφεζε κε ηνπο θαηαλαισηέο. Με ειθπζηηθέο θαη απνηειεζκαηηθψο 
δνκεκέλεο εκθαλίζεηο ησλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο, 
πξνζθέξεηαη κηα άξηηα εηθφλα ζηνπο πειάηεο, πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θχθινπ ησλ πσιήζεσλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ησλ 
πσιήζεσλ θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο 

2. Πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα ζε νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο επηρείξεζε λα απεπζπλζεί  
ζηελ δηεζλή αγνξά, κηα αγνξά κε εθαηνκκχξηα θαηαλαισηέο 

3. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα κεηξήζεσλ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη δηεμαγσγήο εξεπλψλ ( 
Βαζκφο επραξίζηεζεο ησλ θαηαλαισηψλ απφ ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, ηα επηζπκεηά 
ραξαθηεξηζηηθά ελφο λένπ πξντφληνο, θ.α.). 

4. Βειηίσζε ηνπ ζέξβηο ζηνλ θαηαλαισηή θαη ειάηησζε ηνπ θφζηνπο ππνζηήξημεο. 

5. Online θαη justintime εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ. 

6. Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ relationshipmarketing. Μεγέζπλζε ηεο πξνζήισζεο ηνπ 
θαηαλαισηή θαη βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο επηρείξεζεο – θαηαλαισηή. 

7. Δπειημία πξνζαξκνγήο ηεο εηαηξίαο ζηηο αιιαγέο ηεο αγνξάο ( αιιαγή ηηκψλ, 
νξηνζέηεζε ζχληνκσλ πξνζθνξψλ, δνθηκέο πξντφλησλ, θ.α.). Η γλψζε ησλ 
ζπζηαηηθψλ ζε κηα ειεθηξνληθή ζειίδα είλαη εχθνιε θαη ηαρχηαηε, εμαηηίαο ηεο θχζεο 
ηνπ κέζνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ ε εηαηξία επηζπκήζεη λα πιεξνθνξήζεη ηνλ 
έληππν θαηάινγν θαη λα ηνλ κνηξάζεη, ην θφζηνο θαη ν ρξφλνο πνπ ζα απαηηεζνχλ 
είλαη θαλεξά κεγαιχηεξα. 

8. Online κεηαβίβαζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θαη άιισλ πξντφλησλ ( π.ρ. ινγηζκηθνχ, 
ειεθηξνληθψλ εθεκεξίδσλ, θ.α. ). 

9. Online ζπλεξγαζία κε άιιεο εηαηξίεο. Σν πιέγκα δηαλνκήο, νη κεζάδνληεο, νη 
αληηπξφζσπνη, νη πσιεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ θαζεκεξηλά θαη λα 
δέρνληαη ελεκέξσζε γηα ηα πξντφληα. 

10. Ιθαλφηεηα αληαλαθιαζηηθήο ζπλελλφεζεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο. 

11. Γπλαηφηεηα γξήγνξνπ ειέγρνπ ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ.  
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3.9 Μειονεκηήμαηα ηος e-marketing 

Σν κεγάιν κέγεζνο ησλ επθνιηψλ πνπ πξνζθέξεη ην ίληεξλεη θαη ε αχμεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 
εκπνξίνπ, ζρεηίδνληαη απφ κία αιιεινπρία πξνβιεκαηηζκψλ, απφ ηνπο νπνίνπο νη πην 
ζεκαληηθνί παξνπζηάδνληαη παξαθάησ (Βαζίινπ Μ., 2014): 

 Οη κειινληηθνί πειάηεο ή ε αγνξά-ζηφρνο δελ έρνπλ φινη ηε δπλαηόηεηα εηζόδνπ 
ζην ίληεξλεη, νπφηε ζην επίπεδν έζησ ηεο παξνχζαο εμέιημεο, δελ είλαη άμην λα 
κεηαρεηξηζηεί απνκνλσκέλν σο κνλαδηθφ κέζν πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ-ππεξεζηψλ.  

 ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ησλ πεξηπηψζεσλ, πην ζπγθεθξηκέλα απηέο πνπ αθνξνχλ 
πξντφληα κε πιηθή ππφζηαζε, ε ζπλαιιαγή πεξαηώλεηαη κεηά ηελ πιηθή 
κεηαβίβαζε ηνπ πξντόληνο ( κε ηηο θιαζζηθέο κεζφδνπο) ζηνλ αγνξαζηή. Καη' 
αθνινπζίαλ απηφ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα θαλεί  ρξνλνβφξν δηφηη πνιιέο θνξέο ην 
πξντφλ έρε ηε δπλαηφηεηα λα παξαδνζεί κεηά θαη απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ έλα 
κήλα, αλ πάξνπκε ππφςηλ καο  φηη ν πειάηεο είλαη πηζαλφλ λα βξίζθεηαη ζηελ άιιε 
άθξε ηεο γεο ζε ζρέζε κε ηνλ πσιεηή. 

 Σν κάξθεηηλγθ κέζσ ίληεξλεη απεπζύλεηαη ζε έλα πιήζνο δηεζλνύο απήρεζεο. 
Γηα ην ζθνπφ απηφ ην κήλπκα ην νπνίν δεκηνπξγείηαη θάζε θνξά αλάκεζα ζηελ 
επηρείξεζε θαη ζηνλ απνδέθηε επηβάιιεηαη λα βαζίδεηαη απφ ηελ γιψζζα, ηε 
λννηξνπία θαη ηηο ππφινηπεο αιιαγέο ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλεηαη. 

 Σν ίληεξλεη δελ έρεη θάπνην θεληξηθό κέζνδν δηάηαμεο θαη εμέηαζεο θαη ε 
δηνξγάλσζε ζηηο ζπζθεπέο ςαμίκαηνο δελ βνεζάεη πάληα ηνλ εληνπηζκφ ησλ 
εηδήζεσλ πνπ πνζεί ν ρξήζηεο. Έηζη δελ ππφζρεηαη ε ηαρχηεηα, ε αμηνπηζηία θαη ε 
δηαζεζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ. 

 ν άλζξσπνο απνκαθξχλεηαη αθνχ ε επηθνηλσλία κε ηελ θπζηθή παξνπζία έρεη 
ραζεί κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη κέλεη θξπκκέλνο πίζσ απφ ην πιεξνθνξηαθφ 
πιηθφ πνπ εκθαλίδεη ε θάζε ζειίδα. 

 Η δεκηνπξγία κηαο ειεθηξνληθήο ηζηνζειίδαο δεκηνπξγεί θαη ηελ ππνρξέσζε κηαο 
αζηακάηεηεο γλώζεο ηεο κε ζθνπφ λα θξαηεζεί ε ειθπζηηθφηεηά ηεο θαη ε 
ρνξήγεζε εηδήζεσλ πνπ εηζαθνχλε ζηελ γλεζηφηεηα  ηελ ζηηγκή ηεο αλαδήηεζεο. 

 Σν ίληεξλεη πξνζθέξεη κεγάιε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο αιιά κε αληάιιαγκα ηε κηθξή 
επθνιία αζθάιεηαο ζηηο γλώζεηο θαη όρη απεξηόξηζηε εγγύεζε ζηηο νηθνλνκηθέο 
δνζνιεςίεο. Σν κεηνλέθηεκα ελφο απφιπηα ελφο απεξηφξηζηα αιάλζαζηνπ πξφηππνπ 
δνζνιεςηψλ ζην ίληεξλεη ινγίδεηαη αμηφινγε ηξνρνπέδε ηφζν γηα ηνπο θαηαλαισηέο 
πνπ επηζθέπηνληαη πιεξνθνξηαθά ηελ ηζηνζειίδα ρσξίο λα πξνρσξνχλ ζε θάπνηα 
αγνξά φζν θαη γηα ηηο εηαηξίεο νη νπνίεο ζα ήζειαλ λα εηζαρζνχλ ζηελ αγνξά, είηε ζαλ 
αγνξαζηέο είηε ζαλ πσιεηέο. 

 Η εηαηξία δελ έρεη ηελ επθαηξία λα ζπιιέμεη ηνλ απνδέθηε, αιιά ν απνδέθηεο 
πηζαλόλ δηαιέγεη λα έξζεη ζε επαθή κε ηελ εηαηξία. Σν ίδην ινηπόλ ζπζηαηηθό 
πνπ αλαθέξζεθε σο ζεηηθό, αθνχ δίλεη ηελ αδέζκεπηε επηινγή ηνπ απνδέθηε, 
ζπκβάλ πνπ δειψλεη ηελ χπαξμε ελδηαθέξνληνο θαη ηελ ηθαλφηεηα αιιειεπίδξαζεο 
κε ηελ εηαηξία, ηψξα έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα ην αληηιεθζνχκε θαη σο αξλεηηθφ, ζε 
αιιειεμάξηεζε κε ηνπο ζπλεζηζκέλνπο ηξφπνπο πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ.  

 πλαιιαγκαηηθέο ηζνξξνπίεο. Οη θπβεξλήζεηο παζρίδνπλε λα ειέγρνπλ ηελ είζνδν 
θαη ηελ έμνδν ζπλαιιάγκαηνο, κε ζθνπφ ην άλνηγκα λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 
κηθξφηεξν. Η εμάπισζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, κε ηελ πινπνίεζε αγνξψλ κέζσ 
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ηνπ δηθηχνπ πξνμέλεζε αμηφινγεο κεηαηξνπέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνξξνπίεο 
αλάκεζα ζηα θξάηε. Αθνχ θαη ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ησλ δηθηπαθψλ θαηαζηεκάησλ 
είλαη ζηηο ΗΠΑ, ππεξβνιηθά κεγάια πνζά ζπλαιιάγκαηνο απνκαθξχλνληαη απφ ηηο 
ρψξεο ηεο Δπξψπεο κε ηειηθή δηεχζπλζε ηηο ΗΠΑ. Σν πξφβιεκα γίλεηαη αθφκα πην 
θαλεξφ γηα κηα ρψξα ε νπνία έρεη ήδε βεβαξεκέλν ζπλαιιαγκαηηθφ ηζνδχγην (http://e-

emporio.blogspot.gr/p/blog-page_3229.html). 
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Κεθάιαην 4: Online shopping 

 

 

 

 

4.1 Σσεδίαζη και ανάπηςξη 

Η αλάπηπμε ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο κπνξεί λα θαίλεηαη ζηηο κέξεο καο κία απιή 
δηαδηθαζία, φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ρξεηάδεηαη κία ζεηξά απφ ζπγθεθξηκέλα βήκαηα ψζηε 
λα ηεζνχλ νη ζσζηέο βάζεηο γηα κία λέα επηρεηξεκαηηθή θίλεζε. Πξηλ απφ ηε δεκηνπξγία ελφο 
ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ νη ζηφρνη ηνπ θαηαζηήκαηνο απηνχ νη 
νπνίνη πξέπεη λα είλαη μεθάζαξνη, απηνί θαη κεηξήζηκνη. χκβνπινη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 
ζηφρσλ είλαη θπξίσο νη ππάξρνπζεο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε γλψκε ή ηηο 
εληππψζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ. Η κειέηε αληίζηνηρσλ εξεπλψλ ζα βνεζήζεη ζην λα 
απνθηεζεί έλα αξηζκεηηθφ κέηξν ζρεηηθά κε ηα κεγέζε πνπ ζα ζηνρεχνπλ θαη ηα ρξνληθά 
δηαζηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ψζηε απηνί νη ζηφρνη λα θαιπθηνχλ. Έλαο άιινο 
παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζαο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ ππαξρφλησλ πειαηψλ 
κε ηηο ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Αλ νη πειάηεο έρνπλ πξφζβαζε αιιά δελ ληψζνπλ άλεηα κε ηηο 
ειεθηξνληθέο αγνξέο, ζα ρξεηαζηεί θάπνηνο ρξφλνο κέρξη λα γίλεη αηζζεηή ε ζπκκεηνρή ηνπ 
ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ζηηο πσιήζεηο ηεο επηρείξεζήο. ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα 
αθνινπζήζεη ν θαζνξηζκφο ηνπ ηκήκαηνο ηεο αγνξάο ζην νπνίν πξφθεηηαη λα ζηνρεχζεη ε 
επηρείξεζε. Η δηαδηθαζία απηή ζα πινπνηεζεί κε ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ ππεξεζηψλ θαη 
πξντφλησλ πνπ ζα πξνζθέξεη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, ηελ θαηαγξαθή ησλ ηκεκάησλ ηεο 
αγνξάο πνπ κπνξεί λα εμππεξεηεζνχλ απφ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαη ηέινο ηελ επηινγή 
θάπνηνπ απφ ηα ηκήκαηα θαη πξνζαξκνγή ησλ δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ ζ' απηφ. Η ζηφρεπζε 
ζπγρξφλσο ζε πνιιά ηκήκαηα ηεο αγνξάο έρεη σο απνηέιεζκα ζην λα κελ επηθεληξψλεηαη 
ηειηθά ε επηρείξεζε ζε θαλέλα, κε απνηέιεζκα λα κελ ππνζηεξίδνληαη επαξθψο νη 
αλαπηπμηαθνί ηνπο ζηφρνη. Αθηεξψλνληαο φιε ηελ ελέξγεηα ζ' έλα ζηφρν ε επηρείξεζή 
ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν ζπγθξνηεκέλα, ελψ πξνζθέξεη ζην πξνζσπηθφ ην ρξφλν θαη ηε 
γλψζε πνπ απαηηείηαη γηα λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζην ζηφρν θαη ην ηκήκα ηεο 
αγνξάο πνπ απεπζχλεηαη. Η δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ πνπ εμππεξεηνχλ 
ζπγρξφλσο πνιιαπιέο αγνξέο είλαη πνιχ δχζθνιε θαη πξαθηηθά αδχλαηε γηα επηρεηξήζεηο κε 
πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο. Ο επθνιφηεξνο ηξφπνο είλαη ε επηινγή ελφο ηκήκαηνο ηεο αγνξάο 
θαη ε εζηίαζε ζ' απηφ πξνζαξκφδνληαο ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ζηηο αλάγθεο πνπ έρεη ην 
ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. Αλαγθαία γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ δηθηπαθψλ 
πσιήζεσλ είλαη ε επηινγή ινγηζκηθνχ γηα ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, ν ζρεδηαζκφο 
θαηάιιεισλ ηζηνζειίδσλ γηα ηελ ειεθηξνληθή παξαγγειία θαη ε επηινγή ηξάπεδαο. Έλα 
νινθιεξσκέλν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ππεξεζίεο φπσο ππεξεζία 
αλαδήηεζεο βάζεη θάπνησλ θξηηεξίσλ, επαιήζεπζε πηζησηηθήο θάξηαο ψζηε λα ειέγρεηαη ε 
ζσζηή θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ πηζησηηθέο θάξηεο, απηνκαηνπνηεκέλα e-
mail πξνο ηνλ αγνξαζηή κεηά ηελ ππνβνιή ηεο ειεθηξνληθήο ηνπ παξαγγειίαο, θαιάζη 
αγνξψλ, ελεκέξσζε κε e-mail ηεο επηρείξεζή θάζε θνξά πνπ ππνβάιιεηαη λέα παξαγγειία, 
απηνκαηνπνηεκέλε ζπλαιιαγή δηαβηβάδνληάο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηα ζηνηρεία ηεο 
πηζησηηθήο θάξηαο ζηελ ηξάπεδα γηα άκεζε έγθξηζε/απφξξηςε ηεο ζπλαιιαγήο, 
θξππηνγξάθεζε γηα ηα ζηνηρεία ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ θαζψο θαη φια ηα επαίζζεηα 
δεδνκέλα πνπ δίλνληαη απφ ηνλ αγνξαζηή (Γνπθίδεο θαη άιινη, 1998). 
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4.2 Καηηγοπίερ ηλεκηπονικών αγοπών 

Σν κνληέιν θαηαζηήκαηνο (StorefrontModel) είλαη ίζσο ην πην δηαδεδνκέλν απφ φια ηα 
κνληέια. Ο έκπνξνο παξέρεη έλαλ ειεθηξνληθφ θαηάινγν ησλ πξντφλησλ ηνπ, δίλνληαο έηζη 
ηε δπλαηφηεηα ζηνλ πειάηε λα θάλεη κηα παξαγγειία κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο 
εηαηξείαο. πλδπάδεη ηελ αζθάιεηα, ηελ επεμεξγαζία ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ 
απνζήθεπζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 
Απνηειεί ίζσο ηελ πην βαζηθή κνξθή ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ φπνπ ν αγνξαζηήο θαη ν 
έκπνξνο αιιειεπηδξνχλ απεπζείαο. Έλα απφ ηα πην ζπνπδαία ζηνηρεία ηνπ κνληέινπ 
θαηαζηήκαηνο είλαη ην θαιάζη αγνξψλ (Shopping cart ή basket). Σν shopping cart είλαη κηα 
ηερλνινγία επεμεξγαζίαο ηεο παξαγγειίαο πνπ επηηξέπεη ζηνλ πειάηε λα πξνζζέηεη ηα 
αληηθείκελα / πξντφληα πνπ επηζπκεί λα αγνξάζεη θαηά ηε δηάξθεηα επίζθεςεο ηνπ ζε έλα 
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγγειίαο νη πιεξνθνξίεο ηνπ θαιαζηνχ 
απνζεθεχνληαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ καδί κε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ πειάηε δηάξθεηα 
επίζθεςεο ηνπ ζε έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγγειίαο νη 
πιεξνθνξίεο ηνπ θαιαζηνχ απνζεθεχνληαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ καδί κε ηα πξνζσπηθά 
ζηνηρεία ηνπ πειάηε. Έλα απφ ηα πην γλσζηά ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα πνπ πινπνηνχλ ην 
κνληέιν θαηαζηήκαηνο είλαη ε εηαηξία Amazon (http://amazon.com), ε νπνία άξρηζε λα 
ιεηηνπξγεί ην 1994 πνπιψληαο βηβιία κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. ήκεξα ε εηαηξία Amazon 
ζπλερίδεη λα επεθηείλεη ηε γθάκα πξντφλησλ ηεο πξνζθέξνληαο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, 
κνπζηθά Cds, ηαηλίεο video, DVDs, παηρλίδηα, θ.α. Οη πειάηεο ηνπ Amazon έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα γξάθνπλ θξηηηθά ζρφιηα ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν βηβιίν. 
Τπάξρεη ζχζηεκα θαηαγξαθήο ησλ θηλήζεσλ ησλ πειαηψλ ην νπνίν βαζίδεηαη ζηηο 
πξνεγνχκελεο αγνξέο ηνπο θαη ζηηο αλαδεηήζεηο πνπ έθαλα γηα δηάθνξα πξντφληα, ε 
ιεγφκελε 'πξνζσπνπνίεζε' (Personalization). Με ηνλ ηξφπν απηφ θάζε θνξά πνπ έλαο 
πειάηεο επηζθέπηεηαη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα γίλνληαη απηφκαηα θαη νη αλάινγεο 
πξνηάζεηο γηα πξντφληα πνπ πηζαλφλ λα ηνλ ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν. Σειεπηαία έθαλε ηελ 
εκθάληζε ηνπ ζην Amazon έλα λέν ζχζηεκα κε ηελ νλνκαζία I-Click. Σν ζχζηεκα απηφ 
επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο λα επαλαρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εηζήγαγαλ ζε κηα 
πξνεγνχκελε παξαγγειία ηνπο κε έλα απιφ πάηεκα ηνπ πνληηθηνχ. Έηζη δε είλαη 
ππνρξεσκέλνη λα δίλνπλ θάζε θνξά αξηζκφ πηζησηηθήο θάξηαο θαη δηεπζχλζεηο απνζηνιήο 
γηα λα νινθιεξψζνπλ κηα αγνξά.  

Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπο ειεθηξνληθά εκπνξηθά θέληξα (Malls) 
ηα νπνία παξέρνπλ κηα ηεξάζηηα ζπιινγή απφ πξντφληα θαη ππεξεζίεο, Σν βαζηθφ 
πιενλέθηεκα ηνπο είλαη φηη νη πειάηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αγνξάο πνιιαπιψλ 
δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ κε κηα κφλν ζπλαιιαγή (ηψκθνο, 2004).  

 Σν κνληέιν δεκνπξαζηψλ (AuctionModel) ιεηηνπξγεί σο έλα ζεκείν ζπλάληεζεο (Forum) 
κε ην νπνίν νη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ παίδνπλ ην ξφιν είηε ηνπ αηφκνπ πνπ ελδηαθέξεηαη λα 
πνπιήζεη είηε ηνπ αηφκνπ πνπ θάλεη κηα πξνζθνξά. Η εηαηξία Forrester Research ππνιφγηζε 
φηη κφλν ην έηνο 2000 μνδεχηεθαλ 3,8 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε δεκνπξαζίεο κέζσ ηνπ 
δηαδηθηχνπ. Έλα απφ ηα πην γλσζηά ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα πνπ πινπνηνχλην κνληέιν 
δεκνπξαζηψλ (AuctionModel) είλαη ε εηαηξία Fleamarket (http://www.emarket.gr) παξέρεη 
δσξεάλ ζηνπο πσιεηέο θαη ζηνπο αγνξαζηέο ηε δπλαηφηεηα ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ 
ζπλαιιαγψλ κηαο αγνξαπσιεζίαο. Ο ηξφπνο πψιεζεο ή αγνξάο ελφο αληηθεηκέλνπ ζπκίδεη 
ηε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο κηθξψλ αγγειηψλ κε ηε βαζηθή δηαθνξά φηη ν αγνξαζηήο ή ν 
πσιεηήο έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο αγγειίαο ή ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Ο πσιεηήο έρεη ηελ 
δπλαηφηεηα λα πξνβάιιεη ην αληηθείκελν ή ην ζχλνιν ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ, ζπλνδεπφκελα 
απφ πεξηγξαθή , θσηνγξαθία αξρηθή ηηκή θαη πεξίνδν δηάζεζεο ηνπο ελψ νη ππνςήθηνη 
αγνξαζηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο κέζα απφ πνιιέο θαηεγνξίεο, επηζθφπεζεο 
ησλ αληηθεηκέλσλ ππφ πψιεζε, παξαθνινχζεζεο ησλ ήδε ππνβιεζέλησλ πξνζθνξψλ θαη 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν. Οη ρξήζηεο αμηνινγνχληαη 
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κεηαμχ ηνπο ειεθηξνληθά ψζηε λα δηαθξίλνληαη νη ζπλέπεηο θαη αμηφπηζηνη ρξήζηεο απφ 
αζπλεπείο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη πιένλ γλσζηέο δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθψλ 
δεκνπξαζηψλ:" http://ebay.com"," http://auctions.yahoo.com"   

Σν κνληέιν πχιεο (PortalModel) δίλεη ζηνπο επηζθέπηεο ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ εχξεζε 
πιεξνθνξηψλ γηα νπνηνδήπνηε ζέκα κπνξεί λα ηνπο ελδηαθέξεη.Ο πεξηζζφηεξνο θφζκνο έρεη 
ζπλδπάζεη ηε ιέμε πχιε κε ηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (SearchEngine). Οη κεραλέο αλαδήηεζεο 
είλαη νξηδφληηεο πχιεο (HorizontalPortals) πνπ πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα έλα πνιχ 
κεγάιν εχξνο ζεκάησλ. Η δεχηεξε θαηεγνξία ππιψλ είλαη νη θάζεηεο πχιεο (Verticalportals), 
νη νπνίεο πεξηέρνπλ πην αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 
ζέκα.Δπηπξφζζεηα, πνιιέο πχιεο ζην δηαδίθηπν ελζσκαηψλνπλ θαη ην κνληέιν 
δεκνπξαζηψλ (AuctionModel) θαζψο επίζεο θαη ην κνληέιν θαηαζηήκαηνο (StorefrontModel) 
παξέρνληαο έηζη έλα πην νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. Έλα αθφκα 
πνιχ ελδηαθέξνλ θαη ρξήζηκν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο πχιεο ζηηο επηζπκίεο 
ηνπ θάζε επηζθέπηε. Τπάξρεη δειαδή ε δπλαηφηεηα ηεο δηακφξθσζεο απφ ηνλ ρξήζηε, ηεο 
εκθάληζεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ δηάθσησλ ηζηνζειίδσλ πξνζζέηνληαο ή αθαηξψληαο 
ζηνηρεία, αλάινγα κε ηα πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. Έηζη ηελ επφκελε 
θνξά πνπ επηζθεθηεί ηνλ δηθηπαθφ ηφπν ζα ππάξρεη αθξηβψο ε κνξθή πνπ θαζνξίζηεθε απφ 
ηνλ ίδην. Γλσζηέο νξηδφληηεο πχιεο (HorizontalPortals) είλαη νη αθφινπζεο : " 
http://www.google.com"," http:://www.in.gr"," http://excite.com". Μηα γλσζηή θάζεηή πχιε 
(VerticalPortal) είλαη ε παξαθάησ : " http://webmd.com ". 

Σν κνληέιν δπλακηθήο ηηκνιφγεζεο (DynamicPricingModel) δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 
ρξήζηεο λα βξνπλ ηα επηζπκεηά πξντφληα κε βάζε ηελ ρακειφηεξε ηηκή. Σν κνληέιν απηφ 
ρσξίδεηαη ζε ηξείο ππνθαηεγνξίεο:  

 Σν κνληέιν θαζνξηζκνχ ηηκήο απφ ην ρξήζηε (Name-Your-PriceModel) επηηξέπεη 
ζηνλ πειάηε λα επηιέμεη απφ κφλνο ηνπ ηελ ηηκή ελφο πξντφληνο. Δάλ ε ηηκή πνπ 
πξνηάζεθε δελ είλαη ζπκθέξνπζα γηα ηελ εηαηξία, ζα πξέπεη λα γίλεη κηα λέα 
πξνζθνξά απφ ηνλ πειάηε. Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κε ηελ ρξήζε 'αληηπξνζψπσλ' 
(agents), νη νπνίνη αληρλεχνπλ κηα ζεηξά απφ δηθηπαθνχο ηφπνπο ή βάζεηο δεδνκέλσλ 
κε ζθνπφ ηελ εχξεζε ηεο πην ζπκθέξνπζαο ηηκήο. Μηα απφ ηηο πην γλσζηέο εηαηξείεο 
πνπ πινπνηνχλ απηφ ην κνληέιν e-πηρεηξείλ είλαη ε Priceline 
(http://www.priceline.com). Οη πξνηάζεηο ζπλήζσο αθνξνχλ αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, 
δσκάηηα μελνδνρείσλ, ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ θαη απνκαθξπζκέλεο ηειεθσληθέο 
ζπλδηαιέμεηο.  

 Σν κνληέιν δπλακηθήο ηηκνιφγεζεο (DynamicPricingModel) επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο 
λα αλαδεηήζνπλ απφ έλα ζχλνιν εκπφξσλ ην επηζπκεηφ πξντφλ ή ππεξεζία ζηε 
ρακειφηεξε ηηκή. Γλσζηέο εηαηξίεο πνπ πινπνηνχλ απηνχ ηνπ είδνπο ην κνληέιν είλαη 
νη αθφινπζεο: Α)http://metaprices.com Β)http://addall.com 
Γ)http://shopping.pathfinder.gr  

 Σν κνληέιν δήηεζεο ηηκψλ (Demand-SensitivePricingModel) βαζίδεηαη ζηελ αξρή πνπ 
αλαθέξεη φηη φζν πεξηζζφηεξνη είλαη νη πειάηεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο, ηφζν 
ρακειφηεξε είλαη ε ηηκή αγνξάο αλά άηνκν (Παηζά, 2005). Η αγνξά ελφο πξντφληνο 
απφ θαηαλαισηέο πνπ είλαη νξγαλσκέλνη ζε νκάδεο είλαη πην ζπκθέξνπζα θαη ε ηηκή 
πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί είλαη ζπλήζσο ρακειφηεξε απφ φηη εάλ ε αγνξά γηλφηαλ 
απφ κεκνλσκέλνπο πειάηεο. Γλσζηέο εηαηξείεο πνπ πινπνηνχλ απηφ ην κνληέιν e-
πηρεηξείλ είλαη :Α) Mercata (http://www.mercata.com) Β) MobShop 

(http://www.mobshop.com) 
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4.3 Ηλεκηπονικέρ αγοπέρ ζηην Ελλάδα 

ηελ ελφηεηα απηή παξαηίζεληαη ζηνηρεία ζρεηηθά µε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί µε ην 
ειεθηξνληθφ εµπφξην ζηελ Διιάδα. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ 
ζπλαιιαγψλ έρεη αιιάμεη θαη ζε απηφ έρεη ζπµβάιιεη δξαζηηθά έλαο απφ ηνπο λένπο θαη 
ηάρηζηνπο ηξφπνπο εμππεξέηεζεο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ είλαη ην ειεθηξνληθφ εµπφξην. Σν 
ειεθηξνληθφ εµπφξην ελψ αλαπηχζζεηαη ξαγδαία ζην εμσηεξηθφ ζηελ Διιάδα εμειίζζεηαη µε 
πην αξγνχο ξπζµνχο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο θαζπζηεξεµέλεο αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 
εµπνξίνπ ζηελ Διιάδα είλαη θαη ν ρξφλνο πνπ ζεζπίζηεθε ην λνµνζεηηθφ πιαίζην. Οη δχν 
ππνπξγηθέο απνθάζεηο 3035/Β2-48.2001 θαη 7681/Β2- 255.2001 πνπ νξίδνπλ ηε δηελέξγεηα 
έξεπλαο γηα ην ειεθηξνληθφ εµπφξην ην έηνο 2001 ρξνληά πνπ ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο 
είρε ήδε πξνρσξήζεη ζεµαληηθά. ην ίδην µήθνοθχµαηνο θαη νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο 
4708/2003, 36/2003 θαη 10220/Γ3-571/2004 πνπ θαηαδεηθλχνπλ ην ίδην πξάγµα (www.go-
online.gr). 

Η πεξηνξηζµέλε αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εµπνξίνπ ζηελ Διιάδα δηαπηζηψλεηαη θαη ζε 
ζρεηηθφ άξζξν φπνπ αλαθέξεηαη φηη αλ θαη εμνηθεησµέλνη µε ην δηαδίθηπν, νη Έιιελεο 
δηζηάδνπλ λα πξαγµαηνπνηήζνπλ ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, ζχµθσλα µε ην Παξαηεξεηήξην 
γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (ΚηΠ), ην νπνίν αλέιπζε πξφζθαηε έξεπλα ηνπ 
Δπξσβαξφµεηξνπ ζε θαηαλαισηέο φισλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Η ζρέζε ησλ 
Διιήλσλ µε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ην δηαδίθηπν βειηηψλεηαη αηζζεηά ρξφλν µε 
ην ρξφλν, σζηφζν ε ζπµπεξηθνξά ησλ Διιήλσλ µεηαβάιιεηαη αξθεηά φηαλ πξφθεηηαη γηα 
δηαδηθηπαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εµπεξηέρνπλνηθνλνµηθέο ζπλαιιαγέο. Υαξαθηεξηζηηθά, 
έλαο ζηνπο δέθα Έιιελεο έρεη ρξεζηµνπνηήζεη ην δηαδίθηπν γηα λα παξαγγείιεη ή λα αγνξάζεη 
αγαζά ή ππεξεζίεο, ελψ έλα ειαθξψο 41 µηθξφηεξν πνζνζηφ (8%) πξνρψξεζε ζε αλάινγε 
ελέξγεηα θαηά ην ηειεπηαίν ηξίµελν ηνπ 2009. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηνλ µέζν Δπξσπαίν 
πνιίηε είλαη 3,5 θνξέο πςειφηεξα. Σν 5% ησλ Διιήλσλ ή µε άιια ιφγηα έλαο ζηνπο είθνζη 
Έιιελεο ρξεζηµνπνηείζπζηήµαηα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε ην 2009 είλαη 32%. Μφιηο ην 1% ησλ Διιήλσλ έρεη ρξεζηµνπνηήζεη ην 
δηαδίθηπν γηα πψιεζε αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, π.ρ. µέζσ ειεθηξνληθψλ πιεηζηεξηαζµψλ. 
Αληίζηνηρα ην πνζνζηφ ζηελ Δπξψπε αγγίδεη ην 10%. Σν 38% ηνπ ζπλφινπ ησλ Δπξσπαίσλ 
πνιηηψλ ην 2009 πξαγµαηνπνίεζε αγνξέο απφ απφζηαζε µέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ελψ ην 23% 
πνπ παξήγγεηιε αγαζά ή ππεξεζίεο µέζσ ηαρπδξνµείνπ θαη ην 14% πνπ θαηέθπγε ζε 
ηειεθσληθή παξαγγειία. πγθεληξσηηθά, ην 52% ησλ Δπξσπαίσλ θαη ην 33% ησλ Διιήλσλ 
θαηαλαισηψλ πξαγµαηνπνίεζαλ ηνπιάρηζηνλ µηα αγνξά ην 2009 µε έλαλ απφ ηνπο 
παξαπάλσ ηξφπνπο. ε ζρέζε µε ηα πνζνζηά ηνπ 2008, νη δηαδηθηπαθέο πσιήζεηο 
εµθαλίδνπλ αχμεζε 5%, ελψ νη ηαρπδξνµηθέο θαη ηειεθσληθέο πσιήζεηο εµθαλίδνληαη 
µεησµέλεο. Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ θαηαγξάθεηαη είλαη ην γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ 
θαηαλαισηψλ επηιέγνπλ λα θάλνπλ αγνξέο µέζσ δηαδηθηχνπ απφ εγρψξηεο επηρεηξήζεηο. 
Μφλν ην 9% ησλ Δπξσπαίσλ θαη ην 10% ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ αγφξαζαλ πξντφληα ή 
ππεξεζίεο µέζσ δηαδηθηχνπ απφ άιιε επξσπατθή ρψξα, απνδεηθλχνληαο φηη ε εµπηζηνζχλε 
ζε µηα εγρψξηα εηαηξία απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην αθφµε θαη ζηηο αγνξέο µέζσ ηεο «δηεζλνχο 
αγνξάο» ηνπ Ιληεξλεη. Αλαθνξηθά µε ην χςνο ηεο δαπάλεο πνπ θαηέβαιαλ νη Έιιελεο 
θαηαλαισηέο (ζπλνιηθά) γηα αγνξέο απφ απφζηαζε θαηά ηνπο 12 ηειεπηαίνπο µήλεο, ην 30% 
αθνξά δαπάλεο έσο 100€, έλα 40% δαπάλεο χςνπο 100- 500€ θαη ην ππφινηπν 30% αθνξά 
δαπάλεο άλσ ησλ 500€. Σαπηφζεµα είλαη ηα πνζνζηά θαη γηα ην µέζν φξν ηεο επξσπατθήο 
έλσζεο (Zougla.gr). Αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εµπνξίνπ 
είλαη ν θφβνο γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ. Η αγνξά ηνπ ειεθηξνληθνχ εµπνξίνπ ζηελ Διιάδα 
αλαπηχζζεηαη γξήγνξα, αιιά ζε ζρέζε µε ην ηη ηζρχεη ζε άιιεο πξνεγµέλεο ρψξεο ηνπ 
εμσηεξηθνχ ε Διιάδα βξίζθεηαη αθφµε πνιχ πίζσ. Έλαο ζεµαληηθφο ιφγνο γηα ηελ 
πεξηνξηζµέλε, αθφµε, αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εµπνξίνπ ζηε ρψξα µαο είλαη ε απνπζία 
εµπηζηνζχλεο εθ µέξνπο ησλ θαηαλαισηψλ, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αγνξψλ µε πηζησηηθή 
θάξηα. Σα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ην µεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ πξαγµαηνπνηείηαη µε 
αληηθαηαβνιή ή θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζµφ παξά µε ηελ ρξήζε πηζησηηθήο θάξηαο 
(Voria.gr). 42 ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα δεδνµέλα γηα ην ειεθηξνληθφ εµπφξην ζηελ 
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Διιάδα αιιά θαη ζηελ Δπξσπατθήο Έλσζε µε βάζε ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ηα 
ηειεπηαία ρξφληα. 

ηελ Διιάδα ζήκεξα ππάξρνπλ 7 επηρεηξήζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο 
ειεθηξνληθέο αγνξέο. Γχν νξηδφληηεο ειεθηξνληθέο αγνξέο (ζε πνιινχο θιάδνπο): 

 Business Exchanges 

 CosmoOne 

Σέζζεξηο θάζεηεο ειεθηξνληθέο αγνξέο (ζε έλα κφλν θιάδν): 

 Yassas.com (ζηνλ ρψξν ηεο θηινμελίαο) 

 Retail@link (ζην ρψξν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ) 

 B2Bconstruct (ζην ρψξν ησλ θαηαζθεπψλ) 

 E-logistics (ζηνρψξνησλ logistics) 

 Καη ηέινο ε IS-Impact ε νπνία είλαη πάξνρνο ιχζεσλ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ πνπ 

ππνζηεξίδεη θάζεηεο ππεξεζίεο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηνκείο (θπξίσο 

ιηαλεκπφξην αιιά  θαη ηειεπηθνηλσλίεο) θαη γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη 

θάζεηε θαη νξηδφληηα ειεθηξνληθή αγνξά. 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ επηρεηξήζεσλ ππνινγίδεηαη ζε 2.250, ελψ ν 
αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξαγκαηηθά δηεμάγνπλ ζπλαιιαγέο κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ 
αγνξψλ  εθηηκάηαη  φηη  δελ  μεπεξλά  ηηο  1.500.  Δπίζεο  ππάξρεη  έλαο  απξνζδηφξηζηνο 
αξηζκφο ειιεληθψλ εηαηξηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο κέζσ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ 
ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Σα ειιεληθά θαηαζηήκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη θαηαλαισηέο 
ηηο ειεθηξνληθέο ηνπο αγνξέο είλαη πνιπάξηζκα. Μεξηθά απφ ηα πην γλσζηά ειεθηξνληθά 
θαηαζηήκαηα είλαη ηα εμήο: 

 

 

 

www.e-shop.gr 

www.plaisio.gr 

www.my-shop.gr 

www.ote-shop.gr 

www.papasotiriou.gr 

www.multirama.gr 

www.shop21.gr 

www.syncom.gr 

www.healthstores.gr 

www.microland.gr 

www.digitalshop.gr 

www.e-germanos.gr 

www.compactdisclub.gr 

bestseller.hypermart.net  

www.hermeion.gr 

www.1oneway.gr 

www.agora.gr 

 

http://www.e-shop.gr/
http://www.plaisio.gr/
http://www.my-shop.gr/
http://www.ote-shop.gr/
http://www.papasotiriou.gr/
http://www.multirama.gr/
http://www.shop21.gr/
http://www.syncom.gr/
http://www.healthstores.gr/
http://www.microland.gr/
http://www.digitalshop.gr/
http://www.e-germanos.gr/
http://www.compactdisclub.gr/
http://www.hermeion.gr/
http://www.1oneway.gr/
http://www.agora.gr/


 

Κεθάιαην 5: Έξεπλεο γηα ηελ ηάζε ησλ θαηαλαισηώλ 
ζην ειεθηξνληθό εκπόξην 

 

 

 

 

5.1. Εηήζια έπεςνα ηλεκηπονικού εμποπίος 2014 

Με βάζε ηελ εηήζηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηνπο Έιιελεο online 
θαηαλαισηέο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ ( ELTRUN) ηνπ Οηθνλνκηθνχ 
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν επηεκβξίνπ – 
Οθησβξίνπ 2014 κε ηελ ζπκκεηνρή 1.197  online αγνξαζηψλ ηνπο θαη κφλν έλαο 
ζηνπο δέθα ζα ηελ κεηψζνπλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ε αγνξά ειεθηξνληθνχ 
εκπνξίνπ B – C απμήζεθε παξαπάλσ ην 2014, αθνχ νη Έιιελεο online θαηαλαισηέο, 
πνιιαπιαζίαζαλ θαηά 10% ην πνζνζηφ ησλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ πνπ 
πξνκεζεχηεθαλ online ην 2014. Η εμάπισζε είλαη θαλεξή  θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 
αγνξψλ κέζσ δηαδηθηχνπ ηνπ θαηαλαισηή αθνχ απφ θάζε κία αγνξά ην κήλα ην 
2013 αλέβεθε ζηηο ηξεηο θάζε δίκελν ην 2014. 

Αλψηαηα ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ αλέξρνληαη νη ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο ( 
αεξνπνξηθά εηζηηήξηα θιπ.), ε δηαβίσζε ζε θαηαθχγηα, ηα εηζηηήξηα γηα εθδειψζεηο ( 
αλήιζαλ ζηελ 3ε ζέζε απφ ηελ 5ε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά), ν εμνπιηζκφο γηα 
ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ηα είδε έλδπζεο/ππφδεζεο θαη νη ειεθηξνληθέο 
ζπζθεπέο/θηλεηά. 

ηα είδε κε ηελ κεγαιχηεξε αχμεζε ην 2014 ( +10% φζνλ αθνξά ηα πνζνζηά ησλ 
αγνξαζηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ) ζπλππνινγίδνληαη νη ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο, ηα 
εηζηηήξηα γηα εθδειψζεηο, νη αζθάιεηεο, ηα παξα-θαξκαθεπηηθά θαη ηα είδε 
ιηαλεκπνξίνπ (ζνχπεξ κάξθεη). 

Πνιχ αμηφινγν είλαη ηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ επηδξνχλ ηελ πίζηε ησλ 
θαηαλαισηψλ γηα ηελ επηινγή ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Με βάζε ηα ζηνηρεία 
ηεο έξεπλαο, ν Έιιελαο πνπ θάλεη αγνξέο κέζσ ίληεξλεη έρεη ζπζηαηηθά πλεπκαηηθήο 
ζπγθξάηεζεο θαη δελ επεξεάδεηαη κφλν απφ ζέκαηα αζθαιείαο (παξφιν πνπ ε 
αζθαιή πιεξσκή απνηειεί ηνλ θχξην ιφγν) αιιά θα εμππεξέηεζε/πξντνληηθή 
θάιπςε, ρξεζηηθφηεηα/επρξεζηία ηηο ηζηνζειίδαο, ρακειέο ηηκέο/ πιεξνθνξίεο, θαιή 
θξηηηθή/ζπζηάζεηο θαη ζην ηέινο ην branding/δηαθήκηζε. 

ηελ έξεπλα αλαθέξεηαη κηα ζεκαληηθή ηάζε πνπ αθνξά ζηελ πνιχ-θαλαιηθή 
ζπκπεξηθνξά ησλ online αγνξαζηψλ. εκαληηθφηεξα, ην 1/3 ησλ αγνξαζηψλ κέζσ 
δηαδηθηχνπ νη πιηθέο αγνξέο ηηο νπνίεο εθπιεξψλνπλε αθνχ θάλνπλ αξρηθά ηελ online 
έξεπλα ηηκψλ θαη ζχγθξηζε πξντφλησλ, ππεξβαίλεη ην 30%. Δπηπιένλ, πνζνζηφ 40% 
ησλ online θαηαλαισηψλ θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή θαη γηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα 
(ρξήζε φζθξεζεο, γεπζηηθφηεηαο θιπ.) αθνχ ηα εξεπλήζαλε ζε θπζηθά θαηαζηήκαηα 
ηα αγφξαζαλ (κάιινλ θζελφηεξα) απφ θαηαζηήκαηα ηνπ δηαδηθηχνπ. 
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Η δηαλνκή ησλ θπζηθψλ πξντφλησλ θαη ε εγγχεζε ησλ φξσλ είλαη απφ ηνπο βαζηθνχο 
πξνβιεκαηηζκνχο ησλ αγνξαζηψλ κέζσ ίληεξλεη. Δπηπιένλ, έλαο ζηνπο ηέζζεξηο 
online αγνξαζηέο πηζηεχεη φηη ηα έμνδα απνζηνιήο εθπξνζσπνχλε αμηφινγν 
πνζνζηφ ηεο ηειηθήο αμίαο ηνπ πξντφληνο. Έλαο ζηνπο πέληε λνκίδνπλε φηη ην λνκηθφ 
φηη ην λνκηθφ πιαίζην ην νπνίν ηζρχεη δελ πξνθπιάζζεη ζε πεξίπησζε θάπνηνπ 
πξνβιήκαηνο θαηά ηελ κεηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ. Έλαο ζηνπο έμη πηζηεχεη φηη 
πθίζηαηαη δπζθνιία κε ηελ εγγχεζε θαη ηελ πξνθχιαμε ησλ πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ. 

Σν 1/3 ησλ αγνξαζηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ ζπλνδεχνπλ κία ζπγθεθξηκέλε κάξθα 
πξντφληνο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, δχν ζηνπο πέληε θξίλνπλε/εηζεγνχληαη 
ζηνπο θίινπο ηνπο έλα πξντφλ κέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, έλαο ζηνπο 
ηέζζεξηο ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα απνθηήζνπλ έλα πξντφλ πνπ ζπλνδεχνπλ ζηα 
κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Με βάζε ηελ έξεπλα, νη ζνβαξέο ηνπνζεηήζεηο ησλ 
εηαηξηψλ γηα ην digitalmarketing ινγνδνηνχλε, εμ αηηίαο ησλ πξναλαθεξφκελσλ 
απνηειεζκάησλ, φκσο ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε απφ ηνπο γλψζηεο γηαηί ε 
επηξξνή ησλ socialmedia ζηελ ζπκπεξηθνξά κε βάζε ηελ νπνία γίλεηαη ε αγνξά δελ 
έρεη γίλεη αθφκε θαλεξή ζηνπο Έιιελεο πνπ θάλνπλ ηηο αγνξέο ηνπο κέζσ ίληεξλεη. 

 

 

5.2. Εηήζια έπεςνα ηλεκηπονικού εμποπίος 2015 

Η κειέηε ρξήζεο ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο απφ λνηθνθπξηά θαη 
άηνκαγηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ηελ αζθάιεηα ζην δηαδίθηπν γηα ην έηνο 2015, 
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ ΔΛΣΑΣ ζε αξρηθφ δείγκα 4.667 ηδηνθηεηώλ 
λνηθνθπξηώλ. Η έξεπλα γηα πξψηε θνξά ζπληειέζηεθεην 2002 θαη είλαη πιήξσο 
ελαξκνληζκέλε κε ησλ ππφινηπσλ θξαηψλ ηα νπνία είλαη κέιε ηεο ΔΔ. 

Σα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ζπιιέγνληαη κέζσ ηειεθψλνπ απφ έλα θαη κφλν, ηπραία, 
πξνεπηιεγκέλν άηνκν θάζε λνηθνθπξηνχ, κε απνθιεηζηηθφ φξν λα είλαη ειηθίαο 16-74 
εηψλ. Με ην εξσηεκαηνιφγην, καδεχνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζε νιφθιεξν ην 
ζπηηηθφ ελψ, επηπξνζζέησο, θαη ηδηαίηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην κέινο πνπ 
έρεη επηιερζεί. 

ζνλ αθνξά ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, 3 ζηα 10 άηνκα, ειηθίαο 16-74 εηώλ, πνπ 
έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ην ίληεξλεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή, εθπιήξσζαλ θαηά ην 
πξώην ηξίκελν ηνπ 2015 θάπνηα ειεθηξνληθή αγνξά ή παξάγγεηιαλ θάπνην 
αγαζφ ή ππεξεζία κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν πνπ έθαλαλ ειεθηξνληθέο αγνξέο ην Α ηξίκελν ηνπ 2015 
αλέξρεηαη ζην 33,8% παξνπζηάδνληαο αχμεζε 14,6% ζε ζρέζε κε ην Α ηξίκελν ηνπ 
2014. 

Σελ ηειεπηαία πεληαεηία, ην πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ ηεινχζαλ ην 
πξψην ηξίκελν θάζε έηνπο αγνξέο ή παξαγγειίεο αγαζψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ 
εκθαλίδεη αύμεζε 83,7% , ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ην πνζνζηφ γηα φζνπο δελ 
έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη πνηέ αγνξέο ή παξαγγειίεο πξντφλησλ κέζσ ηνπ 
δηαδηθηχνπ, έρεη κείσζε (28,9%) δειαδή απφ 70,9% ην 2010 ζε 50,4 

 

  

http://www.statistics.gr/
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Κεθάιαην 6:Πξσηνγελήο Έξεπλα Γηαδηθηπαθήο 
πκπεξηθνξάο ζην Ηξάθιεην Κξήηεο 

 

 

 

 

6.1 Σκοπόρ ηηρ έπεςναρ 

Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην ην νπνίν εκθαλίζηεθε ζηα παξαπάλσ θεθάιαηα ηεθκεξηψλεη 
ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο πξνζαξκνγήο ησλ επηρεηξήζεσλ φζνλ αθνξά ηηο κεηαηξνπέο 
θαη ηηο βειηηψζεηο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, αιιά θαη ζηελ 
«ειεθηξνληθή» εηνηκφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ ηνπο. Με πνηνλ ηξφπν φκσο 
ζπκπεξηθέξνληαη ζην ίληεξλεη νη πειάηεο; Με πνηνλ ηξφπν δηαιέγνπλ θαηαζηήκαηα 
κέζσ δηαδηθηχνπ, ηη αγνξάδνπλ, πνηνη ζπληειεζηέο ηνπο θαζνδεγνχλ ζε αγνξέο κέζσ 
ίληεξλεη;  

θνπφο ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο 
παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο, είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο δηαδηθηπαθήο αγνξαζηηθήο 
ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ Ηξαθιείνπ. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε 
ρξήζε δνκεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ήηαλ αλψλπκε. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο παξνπζηάζηεθαλ 
κία ζεηξά απφ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία αθνξνχζαλ θαηά πφζνλ είλαη 
ζπλεζηζκέλνη κε ηηο αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ, φκσο θαη πνηα ζηνηρεία ηνπο 
θαηεπζχλνπλ γηα λα δηαιέγνπλε θαη λα απνθηνχλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο κέζσ ηνπ 
ίληεξλεη. Πνην ζπγθεθξηκέλα ηέζεθαλ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα φπσο: 

 Πφζν ζπρλά θαη ηη είδνπο πξντφληα αγνξάδνπλ νη θαηαλαισηέο ηνπ Ηξαθιείνπ 
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ; 

 Γηα πνηνπο ιφγνπο πξνηηκνχλ ηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο; 

 Πνηνη είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο γηα λα πξνηηκήζνπλ έλα ειεθηξνληθφ 
θαηάζηεκα; 

 Πξνηηκνχλ ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο γηα ηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ηνπο; 

 Πψο ηνπο επεξεάδνπλ νη ειεθηξνληθέο δηαθεκίζεηο; 

 Πφζν ηθαλνπνηεκέλνη είλαη κέρξη ζήκεξα απφ ηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο ηνπο; 

 Πσο νη θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηα θπζηθά θαη ηα ειεθηξνληθά 
θαηαζηήκαηα γηα ηηο αγνξαζηηθέο απνθάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο; 

Η απάληεζε ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα ζα ήηαλ δπλαηφλ λα δψζεη κηα αξρηθή, 
πνηνηηθή αμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ δηαδηθηπαθψλ αγνξψλ ζην Ηξάθιεην 
θαη λα απνηειέζεη πξψηε χιε γηα ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο 
κειινληηθέο θηλήζεηο  πνπ πξέπεη λα γίλνπλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εκπιέθνληαη κε 
ηα δηαδηθηπαθά θαηαζηήκαηα θαη ηηο online αγνξέο. 
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6.2 Μεθοδολογία Έπεςναρ 

Γηα ηηο αλάγθεο δηεμαγσγήο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, επηιέρζεθε έλα κεζνδνινγηθφ 
πιαίζην ηεζζάξσλ δηαθξηηηθψλ ζηαδίσλ. 

ηάδην 1: ρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο, ησλ ηάζεσλ θαη ησλ πξννπηηθψλ πνπ 
παξνπζηάδνπλ νη δηαδηθηπαθέο αγνξέο, απαηηήζεθε ε ζπιινγή ησλ δεπηεξνγελψλ 
ζηνηρείσλ ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ (βι. πξνεγνχκελα θεθάιαηα), θαζψο θαη ε 
απαξαίηεηε βηβιηνγξαθία ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην κάξθεηηλγθ θαη ηε δηεμαγσγή 
εξεπλψλ αγνξάο. Η ζπιινγή θαη ε πξνθαηαξθηηθή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
βηβιηνγξαθίαο νξηνζέηεζε κηα αξρηθή ζεηξά εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. 

ηε ζπλέρεηα: 

i. Οξνζεηήζεθε ν ηχπνο ηεο έξεπλαο. Πξφθεηηαη γηα κηα δηεξεπλεηηθή έξεπλα 
αγνξάο (exploratory survey) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. 

ii. Οξηζηηθνπνηήζεθαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

iii. Δπηιέρζεθαλ νη νκάδεο-ζηφρνη γηα ηελ έξεπλα: άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 18 
εηψλ ζην λνκφ Ηξαθιείνπ Κξήηεο. 

iv. Δπηιέρζεθε σο κέζν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο πεδίνπ ε κέζνδνο ηνπ 
δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

v. Καζνξίζηεθε ν ηξφπνο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ (εξσηεκαηνινγίσλ): 
δεηγκαηνιεςία επθνιίαο. 

 

ηάδην 2: ρεδηαζκφο εξσηεκαηνινγίνπ 

Ο ηξφπνο ν νπνίνο επηιέρζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ ζηελ 
παξνχζα έξεπλα ήηαλ ην εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην ζεσξείηαη ην 
βαζηθφηεξν κέζν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ζπλεληεπθηή θαη εξσηψκελνπ ζηηο έξεπλεο 
αγνξάο. Χο κηα κέζνδνο-ηερληθή ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ έρεη, φπσο φιεο νη κέζνδνη, 
ηα φξηά ηεο θαη κπνξεί λα παξέρεη νξηζκέλνπ ηχπνπ πιεξνθνξίεο. Ο εξσηψκελνο ζα 
πξέπεη λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο, ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 
κε ην ηη ζθέθηεηαη, θαηαθξίλεη, ακθηζβεηεί, πξνζδνθεί, ειπίδεη θαη κέρξη πνην ζεκείν. 

Με απηή ηε ινγηθή απνθαζίζηεθε αξρηθά ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζα 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην: 

 Οη πξαγκαηηθέο εξσηήζεηο, νη νπνίεο δείρλνπλ λα δηαηππψλνληαη θαη λα 
απαληψληαη κε ζρεηηθή επθνιία έρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 
απαληεζνχλ κε εηιηθξίλεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα νη εξσηήζεηο νηθνγελεηαθήο 
θαηάζηαζεο ή θιάδνπ δξαζηεξηνπνίεζεο. 

 Οη εξσηήζεηο γλψκεο ή πίζηεο, φπνπ ν εξεπλεηήο ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο απφ 
ηνπο εξσηψκελνπο, ζρεηηθά κε ην πνηα είλαη ε γλψκε ηνπο γηα ην ζέκα, ή ηη 
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λνκίδνπλ φηη μέξνπλ. Έηζη, ζε θάπνηεο έξεπλεο ή ζε κηα αλαδήηεζε γλψκεο 
θξίλεηαη αλαγθαίν, λα δηεξεπλεζεί αξρηθά ην επίπεδν πιεξνθφξεζεο ηνπ 
εξσηψκελνπ πάλσ ζε έλα ζέκα. Θα πξέπεη λα κειεηεζνχλ, φπσο επίζεο 
απνβιέπεη θαη ζην ραξαθηήξα δεδνκέλσλ. 

Η θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζνξίζηεθε απφ ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη 
πξνέβιεπε ηελ ελζσκάησζε επί κέξνπο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην Ηιεθηξνληθφ 
εκπφξην θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο.    

Γηα ην εξσηεκαηνιφγην επηιέρζεθε ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία εξσηήζεσλ λα είλαη 
εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ, κε ζθνπφ λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη λα 
κελ πξνθιεζεί θφπσζε ζηνπο εξσηψκελνπο θαηά ηελ ζπκπιήξσζή ηνπ. Οη 
πξνεπηιεγκέλεο απαληήζεηο αθνινχζεζαλ ηελ ινγηθή ηεο θιίκαθαο κε πνιχ ζεηηθέο 
έσο πνιχ αξλεηηθέο απαληήζεηο (π.ρ. « Καζφινπ», « Λίγν»,……., «Πάξα Πνιχ»). 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ δχν ελφηεηεο. Η πξψηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη 
εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ γεληθά δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ 
ζηελ έξεπλα (ειηθία, εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, θ.α.) . Η δεχηεξε ελφηεηα πεξηιακβάλεη 
εξσηήζεηο νη νπνίεο απνβιέπνπλ ζηελ απνηχπσζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ζηελ 
ειεθηξνληθή ζπκπεξηθνξά θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εξσηψκελσλ. 

Ση εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 1 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

ηάδην 3 : πιινγή ζηνηρείσλ. 

Η δηαλνκή θαη ε ιήςε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ην δηάζηεκα 
Ννέκβξηνπ 2015 – Φεβξνπαξίνπ 2016. 

Δπηιέρζεθε δεηγκαηνιεςία επθνιίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ε εχξεζε ησλ αηφκσλ γηα ηελ 
ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε ζε θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεο ηνπ 
Ηξαθιείνπ, φπσο θαη ζε ζεκεία εζηίαζεο (π.ρ. θαθεηέξηεο, ΣΔΙ). 

Αλαθνξηθά κε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, ζηφρνο ήηαλ ε ζπιινγή 300 
εξσηεκαηνινγίσλ. Σειηθά δηαλεκήζεθαλ 300 εξσηεκαηνιφγηα απφ ηα νπνία 
ζπκπιεξψζεθαλ επηηπρψο θαη ηα 300. Δπνκέλσο ν ξπζκφο απφθξηζεο 
δηακνξθψζεθε ζην 100%. 

 

ηάδην 4 :επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ. 

Μεηά ηε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δεκηνπξγήζεθε έλα αξρείν ζην πξφγξακκα 
Microsoft Excel φπνπ εθεί έγηλε ε θσδηθνπνίεζε θαη ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη 
αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ (Γηαγξάκκαηα, ππνινγηζκνί δηακέζσλ θιπ). 

Γηα ηηο αλάγθεο θσδηθνπνίεζεο ησλ απαληήζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θάπνηεο 
ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο γηα ηηο απαληήζεηο επηινγήο πνπ βαζίδνληαη ζε θιίκαθα Likert. 
πγθεθξηκέλα, νη ηηκέο πνπ δφζεθαλ γηα ηηο πεληαβάζκηεο θιίκαθεο Likert πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ηνπ ηχπνπ: «Καζφινπ, Λίγν, Αξθεηά, Πνιχ, Πάξα Πνιχ). 
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6.3 Αποηελέζμαηα έπεςναρ 

ην θνκκάηη απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ ζηαηηζηηθή 
επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία καδεχηεθαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα. 
Δθαξκφζηεθε κηα απιή πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε. 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 300 άηνκα, απφ ηα νπνία ην 49,67% ήηαλ άληξεο θαη ην 
50,33% ήηαλ γπλαίθεο. 

Γηάγξακκα 1. Φύιν 

 
ζνλ αθνξά ηελ ειηθία ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ηα άηνκα πνπ ζπκπιήξσζαλ ην 
εξσηεκαηνιφγην ήηαλ θπξίσο άηνκα 18-35 εηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 40,67% ησλ 
αηφκσλ πνπ ξσηήζακε είλαη άηνκα 18-25 εηψλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα έξρεηαη ην 32,67% 
ηνπ δείγκαηνο αλήθεη ε νκάδα ησλ ειηθηψλ 26-35 εηψλ. 

 

Γηάγξακκα 2.Ηιηθία 
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ζνλ αθνξά ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξσηεζέλησλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 
(64,67%) ήηαλ απφθνηηνη ΑΔΙ/ΣΔΙ ελψ ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην πνζνζηφ πνπ  
δήισζε φηη έρνπλ ηειεηψζεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. 

 

Γηάγξακκα 3. Μνξθσηηθό επίπεδν δείγκαηνο. 

Έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 45% καο δήισζε φηη ην εηήζην εηζφδεκά ηνπ 
είλαη κεηαμχ ησλ 13-24.000, ελψ αθνινπζεί κε κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 36% 
δήισζε φηη έρεη εηζφδεκα κηθξφηεξν ησλ 12.000. Πεξίπνπ 11,33% ησλ εξσηεζέλησλ 
δήισζαλ εηζφδεκα κεηαμχ ησλ 25-30.000.  

 

Γηάγξακκα 4. Δηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 
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Πξνηηκήζεηο θαη δηαδηθηπαθή θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά 

ηελ αξρή, νη ζπκκεηέρνληεο εξσηήζεθαλ γηα ην πφζεο ψξεο πεξηεγνχληαη 
θαζεκεξηλά ζην δηαδίθηπν. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ 32,67% 
«δήισζε» φηη είλαη “online” πεξηζζφηεξεο απφ ηέζζεξηο ψξεο. ηε ζπλέρεηα έξρεηαη 
ην πνζνζηφ ηνπ 29,67% δήισζαλ φηη πεξηεγνχληαη έσο «3 ψξεο», ελψ αθνινπζνχλ 
εθείλνη πνπ πεξηεγνχληαη έσο «2 ψξεο» κε πνζνζηφ 26,67% θαη ηέινο εθείλνη πνπ 
«δήισζαλ» φηη είλαη «online» έσο «1 ψξα» ζε πνζνζηφ 11%. 

 

Γηάγξακκα 5.Ηκεξήζηεο ώξεο πεξηήγεζεο ζην Γηαδίθηπν. 

ηε ζπλέρεηα ε εξψηεζε πνπ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη εξσηψκελνη καο ήηαλ 
«Πφζν ζπρλά αλαδεηάηε πξντφληα/ππεξεζίεο ζην Γηαδίθηπν;» Σα απνηειέζκαηα 
είλαη: «Καζφινπ» κε πνζνζηφ 1,67%, «Λίγν» κε πνζνζηφ 26%, «Αξθεηά» κε 
πνζνζηφ 38,33%, «Πνιχ» κε πνζνζηφ 24,67% θαη «Πάξα Πνιχ» κε πνζνζηφ 
9,33%. 

11%
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Γηάγξακκα 6. πρλόηεηα αλαδήηεζεο πξντόλησλ/ππεξεζηώλ ζην Γηαδίθηπν. 

 

Η πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, θαίλεηαη φηη 
πξαγκαηνπνίεζαλ αγνξέο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 12 
κελψλ. Σν 34,33% ηνπ δείγκαηνο απάληεζε φηη έθαλε δηαδηθηπαθέο αγνξέο «3-5 
θνξέο», ελψ εμίζνπ κεγάιν πνζνζηφ (29,33%) απάληεζε «1-2 θνξέο». Απφ ηελ άιιε 
πιεπξά ππάξρεη θαη έλα πνζνζηφ 8,00% ησλ εξσηψκελσλ πνπ δελ έθαλαλ αγνξέο 
κέζσ δηαδηθηχνπ ηνλ ηειεπηαίν έλα ρξφλν. 

 

 

Γηάγξακκα 7. πρλόηεηα δηαδηθηπαθώλ αγνξώλ ην ηειεπηαίν έηνο. 
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Γηα ηα είδε ηα νπνία ζπλήζσο πξνηηκνχλ νη θαηαλαισηέο λα αγνξάδνπλ δηαδηθηπαθά, 
ηα απνηειέζκαηα είλαη ηα αθφινπζα (θαηά θζίλνπζα ζεηξά): 

1. Ηιεθηξνληθά/Ηιεθηξηθά είδε:48,00% 

2. Ρνχρα/Τπνδήκαηα: 45,33% 

3. Κξαηήζεηο εηζηηεξίσλ/μελνδνρείσλ: 39,33% 

4. Δίδε πεξηπνίεζεο/θαιιπληηθά: 16,67% 

5. Δίδε ζπηηηνχ: 15,00% 

6. Βηβιία/ CD:12,00% 

7. Σξφθηκα/Πνηά:12,00% 

8. Άιιν:7,67% 

 

Γηάγξακκα8. πλεζέζηεξα είδε γηα ειεθηξνληθέο αγνξέο 

ηελ επφκελε εξψηεζε, δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα επηιέμνπλ ηνπο δπν (2) 
ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ηνπο νδεγνχλ ζε αγνξά πξντφλησλ/ππεξεζηψλ 
κέζσ δηαδηθηχνπ. Ο παξάγνληαο «ρακειέο ηηκέο», φπσο ήηαλ αλακελφκελν, 
ζπγθέληξσζε ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ κε πνζνζηφ 76,67%. Η 
«πνηθηιία πξντφλησλ» θαη νη «εχθνιεο αγνξέο» αθνινπζνχλ κε πνζνζηφ 39,67% θαη 
27,00% αληίζηνηρα. ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη παξάγνληεο «πην γξήγνξεο 
αγνξέο» (21,67%), νη «βνιηθφηεξνη ηξφπνη πιεξσκήο» (15,33%), ε «έιιεηςε ησλ 
πξντφλησλ ζηελ ηνπηθή αγνξά» (14,33%). 

48,000%

45,330%
16,670%

15,000%
12,000%

12,000%7,670%

υνθκζςτερα είδθ για θλεκτρονικζσ αγορζσ
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Γηάγξακκα 9. Παξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε αγνξέο πξντόλησλ/ππεξεζηώλ από ην 
δηαδίθηπν. 

 

ηε ζπλέρεηα, νη εξσηψκελνη θιήζεθαλ λα θαηαδείμνπλ ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο 
πνπ ηνπο θάλνπλ λα εκπηζηεχνληαη ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. Αζξνίδνληαο ηηο 
επηινγέο «πνιχ» θαη «πάξα πνιχ», νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ γηα ηελ 
ζεκαληηθφηεηα ησλ παξαγφλησλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά, είλαη νη εμήο: 

i. Αζθαιείο ηξφπνη πιεξσκήο: 88,34% 

ii. Ξεθάζαξνη φξνη ρξήζεο: 71,33% 

iii. Καιέο θξηηηθέο ζηα πξντφληα απφ άιινπο πειάηεο: 64% 

iv. Δχρξεζην θαη θαινζρεδηαζκέλν site: 55,33% 

v. Να κνπ ην ζπζπήζνπλ: 49,00% 

vi. Να ππάξρεη αληίζηνηρν θπζηθφ θαηάζηεκα: 38,67% 

vii. Να έρεη επψλπκα πξντφληα:37,34% 

viii. Να δηαθεκίδεηαη πνιχ ζην δηαδίθηπν: 25,00% 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αλζξψπσλ επέιεμαλ ηνλ 
παξάγνληα «αζθαιείο ηξφπνπο πιεξσκήο» θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο «μεθάζαξνπο 
φξνπο ρξήζεο», επηβεβαηψλνληαο έηζη ηελ αζθάιεηα πνπ επηζπκνχλ κε ηελ «έθζεζή» 
ηνπο ζην δηαδίθηπν θαη πφζν κάιινλ φηαλ πξφθεηηαη γηα ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο. 

76,670%

39,670%
27,000% 21,670% 15,330% 14,330%
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Γηάγξακκα 10.παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ώζηε λα εκπηζηεπηνύλ έλα ειεθηξνληθό 
θαηάζηεκα. 

ε ζρέζε κε ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο πνπ επηιέγνπλ ζπλήζσο ζηηο online αγνξέο 
ηνπο, κεγάιν κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ (39,33%) απάληεζε φηη επηιέγεη ηελ 
«πηζησηηθή-ρξεσζηηθή θάξηα», ελψ νη ππφινηπνη επηιέγνπλ ηελ «Αληηθαηαβνιή» 
(27,00%), ηελ «θαηάζεζε ζε ηξάπεδα» (17,00%) θαη ην «paypal» (14,67%). 

 

Γηάγξακκα 11. Σξόπσλ πιεξσκήο πνπ επηιέγνληαη από ηνπο θαηαλαισηέο 

Οη θαηαλαισηέο θαίλεηαη λα κελ δηαβάδνπλ ηδηαίηεξα ηνπο φξνπο ρξήζεο ησλ 
ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ πνπ επηζθέπηνληαη. Σν 32,00% ησλ εξσηεζέλησλ 
δειψλεη φηη πξνζέρεη «Λίγν» ηνπο φξνπο ρξήζεο ζηα eshops, ελψ ηα ππφινηπα 
πνζνζηά είλαη: «Καζφινπ» δελ δηαβάδεη ηνπο φξνπο ρξήζεο ην 13,00% ηνπ 
δείγκαηνο, «Μέηξηα» ην 25,00%, «Πνιχ» ην 16,00% θαη «Πάξα Πνιχ» ην 14,00%. 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 12. Απνηέιεζκα εξώηεζεο αλ δηαβάδνπλ κε πξνζνρή ηνπο όξνπο ρξήζεο 
ησλ ειεθηξνληθώλ θαηαζηεκάησλ. 

ηελ εξψηεζε «Πξνηηκάηε λα αγνξάδεηε απφ Διιεληθά ή μέλα ειεθηξνληθά 
θαηαζηήκαηα;» έλα κηθξφ πνζνζηφ (3,67%) ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε απφ ηα μέλα 
eshops, ην 45,33% απάληεζε κφλν απφ Διιεληθά eshops, ελψ ην 51,00% απάληεζε 
φηη πξνηηκάεη λα αγνξάδεη θαη απφ ηα δχν. 

 

 

Γηάγξακκα 13. Πξνηίκεζε αγνξάο από Διιεληθά ή Ξέλα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. 
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Οη θαηαλαισηέο θαίλεηαη λα κελ επεξεάδνληαη απφ ηελ δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε γηα λα 
πξαγκαηνπνηήζνπλ δηαδηθηπαθέο αγνξέο. Σν 47,00% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη 
επεξεάδεηαη «Λίγν» απφ ηελ δηαδηθηπαθή δηαθήκηζε θαη ην 26,67% απάληεζε 
«Καζφινπ». «Μέηξηα» θαη «Πνιχ / Πάξα Πνιχ» δήισζε φηη επεξεάδεηαη πεξίπνπ ην 
26,00% ηνπ δείγκαηνο. 

Γηάγξακκα 14. Πόζν επεξεάδνπλ νη Γηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο ώζηε λα πξνρσξήζνπλ 
ζε κηα αγνξά. 

Η πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (49,33%) δήισζε φηη είλαη εγγεγξακκέλε ζε ειεθηξνληθά 
ελεκεξσηηθά δειηία (newsletters), ελψ ην 41,33% ησλ εξσηεζέλησλ φηη δελ είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζε ελεκεξσηηθά δειηία. Μηθξφ είλαη ην πνζνζηφ 9,33% πνπ δελ 
γλσξίδεη ηη είλαη ηα newsletters. 

 

Γηάγξακκα 15. Απνηειέζκαηα εγγξαθήο ζε ελεκεξσηηθά δειηία newsletter. 
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Ιδηαίηεξα είλαη ηα απνηειέζκαηα ζηελ ρξήζε ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ (θηλεηά, tablets) 
γηα ηελ αγνξά πξντφλησλ απφ ην δηαδίθηπν. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο 
(29,67%) απάληεζε φηη δελ ρξεζηκνπνηεί «Καζφινπ» ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο γηα ηελ 
αγνξά πξντφλησλ απφ ην Γηαδίθηπν, ελψ ην 26,67% απάληεζε «Λίγν». Σν 
απνηέιεζκα απηφ δελ είλαη θαζφινπ ζπκβαηφ κε ηελ επξεία ρξήζε σλ θηλεηψλ 
ζπζθεπψλ. 

Γηάγξακκα 16. Υξήζε θηλεηώλ ζπζθεπώλ γηα ηελ αγνξά πξντόλησλ από ην Γηαδίθηπν 

ηε ζπλέρεηα, θαηαγξάθεηαη θαηά πφζνλ νη θαηαλαισηέο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ 
επηκέξνπο παξάγνληεο εμππεξέηεζεο απφ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. Αζξνίδνληαο 
ηηο επηινγέο «πνιχ» θαη «πάξα πνιχ», νη παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο θαηά θζίλνπζα 
ζεηξά, είλαη νη εμήο: 

1. Πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ παξαγγέιζεθαλ κε πνζνζηφ: 72,67% 

2. Υξφλνο παξάδνζεο: 64,67% 

3. Δμππεξέηεζε θαηά ηελ πψιεζε: 59,33% 

4. Δμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε: 53,00% 
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Γηάγξακκα 17. Βαζκόο ηθαλνπνίεζεο ζε επηκέξνπο παξάγνληεο από ηελ κέρξη ηώξα 
εκπεηξία ζηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο. 

Αμηνινγψληαο ηελ ζπλνιηθή ηνπο ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο, νη 
θαηαλαισηέο εκθαλίδνληαη γεληθά ηθαλνπνηεκέλνη, κε ην 38,00% ησλ εξσηψκελσλ λα 
δειψλεη «Αξθεηά» θαη ην 57,33% «Πνιχ» θαη «Πάξα Πνιχ» ηθαλνπνηεκέλνη. 

 

Γηάγξακκα 18. πλνιηθή ηθαλνπνίεζε από ηηο Γηαδηθηπαθέο αγνξέο. 

ηε ζπλέρεηα ζηνπο εξσηψκελνπο δεηήζεθε λα αλαθέξνπλ απζφξκεηα έσο ηξία (3) 
ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα, απφ ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα αγνξά. 
Καηαγξάθεθαλ 188 δηαθνξεηηθά δηαδηθηπαθά θαηαζηήκαηα, κε ηα πην ζπλήζε E-shop, 
Skroutz θαη EBay. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη πην δεκνθηιείο απαληήζεηο: 
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 E-shop.gr: 94 άηνκα 

 Skroutz.gr: 56 άηνκα  

 Ebay.gr: 56 άηνκα 

 Public.gr: 42 άηνκα  

 E-food.gr: 22 άηνκα 

 Airtickets.gr: 19 άηνκα 

ηελ εξψηεζε αλ έρνπλ ζπζηήζεη ζε θάπνηνλ θίιν / θίιε θάπνην ειεθηξνληθφ 
θαηάζηεκα απφ ην νπνίν έκεηλαλ επραξηζηεκέλνη, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ 
(74,33%) απάληεζε ζεηηθά. 

 

Γηάγξακκα 19. πζηάζεηο ειεθηξνληθώλ θαηαζηεκάησλ από ηνπο θαηαλαισηέο. 

ην ηέινο νη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα εθθξάζνπλ ηνλ βαζκφ ζπκθσλίαο ηνπο ζε κηα 
ζεηξά απφ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αγνξαζηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ζηα θπζηθά θαη 
ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. Αζξνίδνληαο ηηο επηινγέο «πνιχ» θαη «πάξα πνιχ», ε 
ζπκθσλία ησλ εξσηψκελσλ κε ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο, θαηά θζίλνπζα ζεηξά, είλαη 
νη εμήο: 

 «Αλ έλα πξντφλ έρεη ηελ ίδηα ηηκή ζην ίληεξλεη θαη ζε έλα ηνπηθφ θαηάζηεκα ζα 
πξνηηκήζσ ην ηνπηθφ θαηάζηεκα»: 76,67% 

 «ε έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ζπλήζσο ςάρλσ πξψηα ηηο πξνζθνξέο»: 
56,66%. 

 «Μεξηθέο θνξέο βιέπσ έλα πξντφλ ζε έλα ηνπηθφ θαηάζηεκα θαη κεηά ην 
αγνξάδσ απφ ην δηαδίθηπν»: 34,66%. 

 «Σν λα ςσλίδσ απφ ην δηαδίθηπν είλαη πην δηαζθεδαζηηθφ»: 22,67% 

 «Μεξηθέο θνξέο αγνξάδσ απφ έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα πεξηζζφηεξα 
πξντφληα απφ φζα πξαγκαηηθά ρξεηάδνκαη.»: 16,00%. 
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Γηάγξακκα 20. Καηά πόζν ζπκθσλνύλ κε ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο. 
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ΞΑΨΆΧΨΘΠΑ ΥΕΦΛΧΧΤΨΕΦΑ ΥΦΣΝΟΣΡΨΑ ΑΥΤ ΤΧΑ …

ΧΕ ΖΡΑ ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΤ ΞΑΨΆΧΨΘΠΑ ΧΩΡΙΚΩσ 
ΨΆΧΡΩ ΥΦΪΨΑ ΨΛσ ΥΦΣΧΦΣΦΖ;

ΑΡ ΖΡΑ ΥΦΣΝΤΡ ΖΧΕΛ ΨΘΡ ΜΔΛΑ ΨΛΠΙ ΧΕ ΖΡΑ 
ΔΛΑΔΛΞΨΩΑΞΤ ΞΑΛ ΖΡΑ ΨΣΥΛΞΤ ΞΑΨΆΧΨΘΠΑ, ΚΑ …

ΠΕΦΛΞΖσ ΦΣΦΖσ ΒΟΖΥΩ ΖΡΑ ΥΦΣΝΤΡ ΧΕ ΖΡΑ ΨΣΥΛΞΤ 
ΞΑΨΆΧΨΘΠΑ ΞΑΛ ΠΕΨΆ ΨΣ ΑΓΣΦΆΗΩ ΑΥΤ ΨΣ …

ΧΩΠΦΩΡΛΑ ΠΕ ΨΛΧ ΑΞΣΟΣΩΚΕΧ 
ΥΦΣΨΑΧΕΛΧ

ΞΑΚΣΟΣΩ ΟΛΓΣ ΑΦΞΕΨΑ ΥΣΟΪ ΥΑΦΑ ΥΣΟΪ
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Κεθάιαην 7:πκπεξάζκαηα 

 

 

 

 

7.1 Γενικά ζςμπεπάζμαηα 

ηα αξρηθά θεθάιαηα ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο έγηλε κηα ζπλνπηηθή 
παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ θαη παξαηέζεθαλ 
θάπνηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνπλ ηηο ηξέρνπζεο ηάζεηο. αλ ζπκπέξαζκα, απφ ην 
«ζεσξεηηθφ κέξνο» (δειαδή ηελ δεπηεξνγελή έξεπλα), θαίλεηαη φηη ε αγνξά ηνπ 
δηαδηθηχνπ εμειίζζεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο, ηφζν ζε παγθφζκην επίπεδν αιιά θαη 
ζηελ Διιάδα ηαπηφρξνλα. Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο δηεμάγνληαη νη εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο έρνπλ αιιάμεη ξηδηθά θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα 
λα έρνπκε πξφζβαζε ζε έλα επξχ θάζκα πιεξνθνξηψλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, 
απεπζείαο ζχγθξηζεο ησλ ηηκψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ. 
Σαπηφρξνλα, νη θαηαλαισηέο δείρλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε ζηα 
ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα θαη πξνρσξνχλ ζε φιν θαη πεξηζζφηεξν απμαλφκελεο 
ειεθηξνληθέο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

ην «εξεπλεηηθφ κέξνο» ηεο εξγαζίαο παξνπζηάζηεθαλ ν ζθνπφο, ε κεζνδνινγία θαη 
ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ πξσηνγελή έξεπλα ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 
Ηξάθιεην Κξήηεο. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο 
ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ Ηξαθιείνπ ζηηο αγνξέο κέζσ ίληεξλεη. Η 
έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ κέζνδν ηεο δεκνζθφπεζεο θαη κε ηελ ρξήζε 
δνκεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ. Μέζσ βνιηθήο δεηγκαηνιεςίαο, ζπγθεληξψζεθαλ 300 
ζπκπιεξσκέλα θαη απνδεθηά εξσηεκαηνιφγηα. 

Σα γεληθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο, 
ζπλνςίδνληαη ζηα αθφινπζα ζεκεία: 

Αλαθνξηθά κε ηηο ψξεο πνπ πεξηεγνχληαη θαζεκεξηλά ζην Γηαδίθηπν, ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ ησλ θαηαλαισηψλ δαπαλνχλ πεξηζζφηεξεο απφ 4 ψξεο ζην Γηαδίθηπν. Η 
ζπρλφηεηα αλαδήηεζεο πξντφλησλ είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή, κε πνζνζηφ 
κεγαιχηεξν ηνπ 60% ησλ θαηαλαισηψλ λα δειψλνπλ φηη αλαδεηνχλ αξθεηά θαη 
πνιχ/παξά πνιχ πξντφληα θαη ππεξεζίεο κέζσ δηαδηθηχνπ. ε ζπκθσλία κε ηα 
παξαπάλσ, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ (πεξίπνπ 63%) θαίλεηαη φηη 
πξαγκαηνπνίεζαλ 1-5 αγνξέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 
ηειεπηαίσλ 12 κελψλ, ελψ κηθξφ ήηαλ ην πνζνζηφ εθείλσλ πνπ δήισζαλ φηη δελ 
πξαγκαηνπνίεζαλ θάπνηα ειεθηξνληθή αγνξά ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν. 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο επεξεαδφκελεο απφ ηελ πξνζέγγηζε κηαο επξείαο κάδαο 
πειαηψλ κε πνιχ ρακειφ θφζηνο, αιιά θαη δπλαηφηεηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ πνπ ηνπο 
πξνζθέξεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, αλέπηπμαλ ειεθηξνληθή επηρεηξεζηαθή 
δξαζηεξηφηεηα κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο. Απφ ηελ παξνχζα έξεπλα 
απνδεηθλχεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο κε ηελ κεγαιχηεξε δήηεζε είλαη εηαηξίεο πνπ 
πξνζθέξνπλ ειεθηξνληθά/ειεθηξηθά είδε. Άιια δεκνθηιή είδε γηα ειεθηξνληθέο 
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αγνξέο είλαη νη θξαηήζεηο μελνδνρείσλ/εηζηηεξίσλ θαζψο θαη ηα είδε ζπηηηνχ ελψ 
ιηγφηεξεο θαίλεηαη λα έρνπλ ηα είδε ζπηηηνχ θαη ηα βηβιία / cd. 

Οη θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηελ επηινγή δηαδηθηπαθψλ αγνξψλ, κε βάζε ηνπο 
θαηαλαισηέο, είλαη ε εχξεζε ρακειφηεξσλ ηηκψλ θαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ κέζσ 
δηαδηθηχνπ λα έρνπλ κεγαιχηεξε πνηθηιία πξντφλησλ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη 
εχθνιεο θαη πην γξήγνξεο αγνξέο θαζψο θαη νη βνιηθνί ηξφπνη πιεξσκήο θαη φηη ε 
εχξεζή ζην δηαδίθηπν πξντφλησλ πνπ δελ ππάξρνπλ ζηελ ηνπηθή αγνξά. 

Οη θαηαλαισηέο πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ζε κηα δηαδηθηπαθή αγνξά εμεηάδνπλ 
αλ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα πνπ επηζθέπηνληαη, ηθαλνπνηεί θάπνηνπο παξάγνληεο. 
Χο πην ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο αλαδεηθλχνληαη νη αζθαιείο ηξφπνη πιεξσκήο, νη 
μεθάζαξνη φξνη ρξήζεο θαη ε χπαξμε θαιψλ θξηηηθψλ απφ ηνπο άιινπο πειάηεο. ηε 
ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ζε ζεκαληηθφηεηα νη παξάγνληεο «εχρξεζην θαη 
θαινζρεδηαζκέλν site», «ζχζηαζε ηνπ eshop απφ ηξίηνπο», «χπαξμε θαη θπζηθνχ 
θαηαζηήκαηνο», ε πξνζθνξά επψλπκσλ πξντφλησλ θαη ην λα δηαθεκίδεηαη ην eshop 
ζην δηαδίθηπν θαη ζηα άιια κέζα.  

ζνλ αθνξά ηηο ειεθηξνληθέο πιεξσκέο, ε έξεπλα θαηέδεημε φηη ε ζπληξηπηηθή 
πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ σο ηξφπνπο πιεξσκήο ησλ δηαδηθηπαθψλ αγνξψλ 
ηνπο ηελ πηζησηηθή-ρξεσζηηθή θάξηα θαη ηελ αληηθαηαβνιή. 

Παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο εξσηψκελνπο δελ έρεη πξφβιεκα λα αγνξάζεη πξντφληα 
απφ ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ. Παξφια απηά ην 45,33% 
ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ φηη πξνηηκνχλ λα αγνξάδνπλ απφ ειιεληθά θαηαζηήκαηα. 
Ίζσο ε πξνηίκεζε απηή λα δειψλεη φηη νη θαηαλαισηέο ζέινπλ λα αγνξάδνπλ απφ 
ειιεληθά eshops κε ζθνπφ λα εληζρχζνπλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία γεληθφηεξα. 

Σα πην γλσζηά sites κε βάζεη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ παξνχζα 
έξεπλα θαίλεηαη πσο είλαη ην E-shop.gr, ην skroutz.gr θαη ην ebay.gr. 

ε ζρέζε κε ηηο ειεθηξνληθέο δξάζεηο κάξθεηηλγθ, νη δηαδηθηπαθνί θαηαλαισηέο 
θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη ιίγν απφ ηηο δηαθεκίζεηο κέζσ Γηαδηθηχνπ, αιιά αληίζεηα 
ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηα ειεθηξνληθά ελεκεξσηηθά δειηία 
(newsletters). Μηθξή θαηαγξάθεηαη θαη ε ρξήζε ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ (θηλεηά, 
tablets) γηα ηελ αγνξά πξντφλησλ κέζσ ηνπ ίληεξλεη, απνηέιεζκα ην νπνίν δελ είλαη 
αλακελφκελν κε ηελ ζεκεξηλή, επξεία ρξήζε ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ. 

Πην ζίγνπξνο θαη πην ηθαλνπνηεκέλνο γηα ηηο αγνξέο κέζσ ηνπ ίληεξλεη θαίλεηαη φζν 
πεξλάεη ν θαηξφο ν Έιιελαο αγνξαζηήο, παξφιν πνπ ήηαλ απφ ηνπο πην δχζπηζηνπο 
θαη επηθπιαθηηθνχο αγνξαζηέο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Καη κέζα απφ ηελ 
παξνχζα έξεπλα θαίλεηαη φηη ν ζπλνιηθφο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηηο ειεθηξνληθέο 
αγνξέο έρεη θηάζεη ζε έλα πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. Έληνλα ηθαλνπνηεκέλνη 
θαίλνληαη νη αγνξαζηέο απφ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ αγνξάδνπλ αιιά θαη 
απφ ηελ ρξνληθή πεξίνδν παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ ηεο παξαγγειίαο ηνπο. 

Αλ θαη νη Έιιελεο θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηηο ειεθηξνληθέο 
αγνξέο, θαίλεηαη φηη είλαη αθφκα ζπγθξαηεκέλνη ζε ζρέζε κε θάπνηα ζεκεία ηεο 
θαηαλαισηηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο. Η έξεπλα έδεημε φηη νη εξσηψκελνη έρνπλ ηελ 
ηάζε λα αγνξάζνπλ έλα πξντφλ ην νπνίν έρεη ηελ ίδηα ηηκή ζην ίληεξλεη θαη ζε έλα 
ηνπηθφ θαηάζηεκα, απφ ην ηνπηθφ θαηάζηεκα θαη φρη κέζσ ηνπ ίληεξλεη. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο θαη απαληψληαο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ απφ 
ηελ αξρή ηεο έξεπλαο, δηαπηζηψλνπκε φηη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη πιένλ έλαο 
επηπξφζζεηνο αληίπαινο γηα ηα ηνπηθά θαηαζηήκαηα θαη ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο, 
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θαζψο πξνζθέξεη κεγαιχηεξε πνηθηιία πξντφλησλ ζε πνιχ ρακειφηεξεο ηηκέο, 
παξάγνληαο πνπ ελδηαθέξεη πνιχ ηνλ θαηαλαισηή κε ζθνπφ λα θάλεη κηα αγνξά. Σν 
πφζν ζπρλά αγνξάδνπλ νη θαηαλαισηέο πξντφληα απφ ην ίληεξλεη έρεη απμεζεί αθνχ 
κε βάζε ηελ έξεπλα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ ELTRUN (2015) έρεη 
ππάξμεη αχμεζε 83,7%. Απηά πνπ αγνξάδνπλ ζπλήζσο είλαη είδε πξψηεο αλάγθεο 
φπσο ειεθηξνληθά/ειεθηξηθά είδε, ξνχρα/ππνδήκαηα αιιά θαη θξαηήζεηο 
μελνδνρείσλ θαη εηζηηεξίσλ. ζνλ αθνξά ηψξα ηελ αμηνπηζηία πνπ δείρλνπλ απέλαληη 
ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη πην ζεηηθνί θαη πην 
εμνηθεησκέλνη κε απηέο γλσξίδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ 
ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, θαζψο ην 2015 θαη ζχκθσλα πάιη κε ηελ έξεπλα ηεο 
ELTRUN γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ηα πνζνζηά ήηαλ πνιχ 
ρακειά, δείρλνληάο καο έηζη ηελ έιιεηςε ηεο εκπεηξίαο αιιά θαη ηελ δπζπηζηία ε 
νπνία δηαθαηείρε ηνπο Έιιελεο γηα ηηο αγνξέο απφ απφζηαζε, ελψ ζήκεξα ππάξρεη 
κεγάιε άλνδνο θαη ε δηαθνξά ζηα πνζνζηά είλαη νινθάλεξε.    

 

7.2 Πεπιοπιζμοί Παπούζαρ έπεςναρ-Πποηάζειρ για μελλονηική 
έπεςνα 

Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεμήρζε ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο κηαο πξνπηπρηαθήο 
εξγαζίαο θαη δηέπεηαη απφ πεξηνξηζκνχο, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ ηελ 
γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο.  

Αξρηθά, ην δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη ζρεηηθά κηθξφ θαη πξνηείλεηαη ε δηεμαγσγή ηεο 
έξεπλαο κε δηαλνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε κεγαιχηεξν δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ.   

Δπηπιένλ αλαθνξηθά κε ην ηη πξνηηκνχλ νη θαηαλαισηέο θαη πφζν ζπρλά αγνξάδνπλ 
πξντφληα/ππεξεζίεο απφ ην Γηαδίθηπν, πξνηείλνληαη: α) ε εθπφλεζε κηαο 
πεξηζζφηεξν πνηνηηθήο έξεπλαο ζηνπο θαηαλαισηέο κέζσ άιισλ κεζνδνινγηψλ (π.ρ. 
νκάδεο εζηίαζεο) θαη β) κηα παξάιιειε έξεπλα ζηα ίδηα ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα, 
έηζη ψζηε λα δηεξεπλεζεί ην θαηλφκελν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο.    

 

 

  



 
 

60 

 

Βηβιηνγξαθία 

 

 

 

Ελληνική 

Βιαρνπνχινπ Μ., (2003). Γηαδηθηπαθφ Μάξθεηηλγθ. Δθδφζεηο ROSILI.  

Γνπθίδεο Γ., Θεκηζηνθιένπο Μ., Γξάθνο Β. θαη Παπαδαθεηξνπνχινπ Α., (1998). 
Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην, Δθδφζεηο Νέσλ Σερλνινγηψλ. 

Καηζνπιάθνο, Γ., (2001). Νέα Οηθνλνκία, Γηαδίθηπν θαη Ηιεθηξνληθφ εκπφξην. 
Δθδφζεηο Οηθνλνκία publishing 

Παζρφπνπινο, Α. θαη θαιηζάο Π., (2001). Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην, Αλάπηπμε θαη 
Δθαξκνγή Δπηρεηξεκαηηθήο ηξαηεγηθήο θαη Marketing ζην δηαδίθηπν. Δθδφζεηο 
Κιεηδάξηζκνο. 

Παηζά, Υ., (2005). Ηιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ – Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην. Equal 
Αλδξνκέδα. 

Πεηξψθ, Γ. Σδσξηδάθεο, Κ. θαη Σδσξηδάθε, Α., (2002). Μάξθεηηλγθ Μάλαηδκελη: ε 
ειιεληθή πξνζέγγηζε. Δθδφζεηο Rosili. 

ηψκθνο, Γ., (2004). ηξαηεγηθφ ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ. Αζήλα: Δθδφζεηο 
ηακνχιεο. 

Σνµάξαο Π., (2000). Δηζαγσγή ζην Marketing θαη ηελ έξεπλα αγνξάο, Δθδφζεηο: 
Πέηξνο Σνµάξαο. 

 

Ξένη 

Chaffey, D. (2007). E-business and E-commerce Management. Pearson Education. 

Ellsworth J.H. and Ellsworth M.V., (1995), Marketing on the Internet, New York, J. 
Wiley 

Honeycut, J. and Pike, M., (1997). Πιήξεο Οδεγφο ηνπ Internet. Δθδφζεηο Γθηνχξδαο. 

Kotler, P. (2001) Μάξθεηηλγθ Μάλαηδµελη, Δθδφζεηο: Γθηνχξδαο 

 

Ηλεκτρονική 

www.zoogla.gr 

http://www.zoogla.gr/


 
 

61 

https://diadiktio.wikispaces.com/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%C
E%AF%CE%B1+%CE%97%CE%A5++%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE
%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CE%BF%CF%85  

http://e-emporio.blogspot.gr/p/blog-page_3229.html 

www.cisco.com  

www.goonline.gr 

http://electronic-transactions.blogspot.gr/p/blog-page  

www.Hrima.gr. Σν Μέιινλ αλήθεη ζην E-Business, Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ 
ηφπν:http://www.hrima.gr/article.asp?view=220&ref=219. 

Design, Development, Marketing & Consulting for the world wide web, Marketing 
tools https://www.nevma.gr/our-services/marketing-tools/  

FortuneGreece, Δηήζηα έξεπλα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ γηα ην 2014, 
http://www.fortunegreece.com/article/se-anodiki-poria-ilektroniko-emporio-stin-ellada/  

Δκπνξηθφ & Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ. Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην. Γηαζέζηκν 
ζην δηθηπαθφ ηφπν: 
http://www.acci.gr/acci/BusinessSupport/ECommerce/tabid/118/language/el -
GR/Default.aspx. 

Δξγαζηήξην Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ (ELTRUN). ε ξπζκνχο αλάπηπμεο 25% ην 
Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην B-C ην 2013 ζηελ Διιάδα. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: 
http://www.eltrun.gr/wpcontent/uploads/2013/12/ELTRUN_ecommerce_survey_2013
1.pdf. 

Greek eCommerce Association Δηήζηα Έξεπλα Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ 2015-2016 
http://www.greekecommerce.gr/gr/resources/ereynes-gia-ellada/etisia-ereuna-
ecommerce-2015_2016/.  

Focus Bari, Internet / Focus on Tech Life 
http://www.focusbari.gr/images/tips/FOCUS_ON_TECH_LIFE_TIPS_B2016.pdf.  

www.Sofokleousin.gr Ση αιιάδεη ζην Ηιεθηξνληθφ Δκπφξην-Νένη θαλφλεο γηα ηα 
δηθαηψκαηα ηνπ θαηαλαισηή. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: 
http://www.sofokleousin.gr/archives/168657.html .  

Πηπρηαθή Δξγαζία Βαζίινπ Ισάλλα, Ηιεθηξνληθφ εκπφξην θαη ειεθηξνληθφ 
κάξθεηηλγθ, (2014).  
http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2478/log_201400137.pdf
?sequence=1  

Πηπρηαθή Δξγαζία Γηακαληάθεο Παχινο, Η ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηηο 
επηρεηξήζεηο. (2011). 
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/ba/2011/DiamantakisPavlos/attached-
document-1308653729-631869-5508/Diamantakis2011.pdf   

Δξγαζία ηνπ Νηθφιανπ Ρνχθνπ, e-marketing, (2003). 
http://conta.uom.gr/conta/ekpaideysh/Ptyxiaka/EidikaI/Ergasies/03-2004/Roufos-e-
Marketing.pdf      

https://diadiktio.wikispaces.com/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1+%CE%97%CE%A5++%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CE%BF%CF%85
https://diadiktio.wikispaces.com/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1+%CE%97%CE%A5++%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CE%BF%CF%85
https://diadiktio.wikispaces.com/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1+%CE%97%CE%A5++%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CE%BF%CF%85
http://e-emporio.blogspot.gr/p/blog-page_3229.html
http://www.cisco.com/
http://www.goonline.gr/
http://electronic-transactions.blogspot.gr/p/blog-page
http://www.hrima.gr/
https://www.nevma.gr/our-services/marketing-tools/
http://www.fortunegreece.com/article/se-anodiki-poria-ilektroniko-emporio-stin-ellada/
http://www.acci.gr/acci/BusinessSupport/ECommerce/tabid/118/language/el%20-GR/Default.aspx
http://www.acci.gr/acci/BusinessSupport/ECommerce/tabid/118/language/el%20-GR/Default.aspx
http://www.eltrun.gr/wpcontent/uploads/2013/12/ELTRUN_ecommerce_survey_20131.pdf
http://www.eltrun.gr/wpcontent/uploads/2013/12/ELTRUN_ecommerce_survey_20131.pdf
http://www.greekecommerce.gr/gr/resources/ereynes-gia-ellada/etisia-ereuna-ecommerce-2015_2016/
http://www.greekecommerce.gr/gr/resources/ereynes-gia-ellada/etisia-ereuna-ecommerce-2015_2016/
http://www.focusbari.gr/images/tips/FOCUS_ON_TECH_LIFE_TIPS_B2016.pdf
http://www.sofokleousin.gr/
http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2478/log_201400137.pdf?sequence=1
http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/2478/log_201400137.pdf?sequence=1
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/ba/2011/DiamantakisPavlos/attached-document-1308653729-631869-5508/Diamantakis2011.pdf
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/sdo/ba/2011/DiamantakisPavlos/attached-document-1308653729-631869-5508/Diamantakis2011.pdf
http://conta.uom.gr/conta/ekpaideysh/Ptyxiaka/EidikaI/Ergasies/03-2004/Roufos-e-Marketing.pdf
http://conta.uom.gr/conta/ekpaideysh/Ptyxiaka/EidikaI/Ergasies/03-2004/Roufos-e-Marketing.pdf


 
 

62 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
 
ΔΙΑΓΩΓΗ 
 
Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην δηεξεπλά ηε δηαδηθηπαθή αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 
θαηαλαισηψλ ηνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο ζηηο online αγνξέο (online shopping) ζην πιαίζην ηεο 
πηπρηαθήο εξγαζίαο, κε ηίηιν «Γηαδηθηπαθή αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά :Η πεξίπησζε ησλ 
θαηαλαισηψλ ηνπ Ηξαθιείνπ».  
Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν. Παξαθαιψ απαληήζηε κε εηιηθξίλεηα. Σα ζηνηρεία πνπ ζα 
ζπιιεγνχλ, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε εκπηζηεπηηθφ ηξφπν. 
 
ΜΔΡΟ Α: ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 
1. Φύιν 

  Άλδξαο  Γπλαίθα 

2. Ηιηθία 

 18-25 εηψλ   26-35 εηψλ   36-45 εηψλ   > 46εηψλ 

 
3. Δθπαηδεπηηθό Δπίπεδν 

            Απφθνηηνο Λπθείνπ  ΑΔΙ/ ΣΔΙ  Μεηαπηπρηαθφ  Άιιν 

 
4. Οηθνγελεηαθό Δηήζην Δηζόδεκα 

 ≤ 12.000€   13-24.000€   25-30.000€   ≥31.000€ 

 
ΜΔΡΟ Β: ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 
 
5. Πόζεο ώξεο πεξηεγείζηε θαζεκεξηλά ζην Γηαδίθηπν;  

           έσο 1 ψξα   έσο 2 ψξεο   έσο 3 ψξεο   > 4 ψξεο 

 

6. Πόζν ζπρλά αλαδεηάηε πξντόληα / ππεξεζίεο ζην δηαδίθηπν; 

            Καζφινπ  Λίγν  Αξθεηά  Πνιχ  Πάξα Πνιχ 

 

7. Πόζεο θνξέο ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν πξαγκαηνπνηήζαηε θάπνηα αγνξά πξντόληνο / 
ππεξεζίαο κέζσ ηνπ Internet; 

 Κακία θνξά  1-2 θνξέο  3-5 θνξέο  6-7 θνξέο  > 8 θνξέο 

 

8. Πνην/πνηα από ηα παξαθάησ είδε αγνξάδεηε ζπλήζσο; 

 Βηβιία/ CD   Ρνχρα/ Τπνδήκαηα 

 Δίδε πεξηπνίεζεο/ Καιιπληηθά   Κξαηήζεηο μελνδνρείσλ/ εηζηηεξίσλ 

 Ηιεθηξνληθά / Ηιεθηξηθά Δίδε   Δίδε πηηηνχ 

 Σξφθηκα / Πνηά   
Άιιν 
(αλαθέξεηε)………….………….……. 
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9. Παξαθαινύκε επηιέμηε ηνπο δπν (2) ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζαο νδεγνύλ 
ζε αγνξά πξντόλησλ/ππεξεζηώλ κέζσ ηνπ Internet; (έσο 2 επηινγέο) 

 Υακειφηεξεο ηηκέο πξντφλησλ   Πην γξήγνξεο αγνξέο 

 Πην εχθνιεο αγνξέο   Βνιηθνί ηξφπνη πιεξσκήο 

 Μεγαιχηεξε πνηθηιία πξντφλησλ    Η ηνπηθή αγνξά δελ έρεη απηφ πνπ ζέισ 

  

 

10. Καηά πόζν ζπληεινύλ νη αθόινπζνη παξάγνληεο γηα λα εκπηζηεπηείηε έλα 
ειεθηξνληθό θαηάζηεκα θαη λα πξνρσξήζεηε ζε αγνξά πξντόλησλ; 

 Καζφιν
π 

Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα 
πνιπ 

Να έρεη εχρξεζην θαη θαινζρεδηαζκέλν site      

Να κνπ ην ζπζηήζνπλ      

Να ππάξρνπλ θαιέο θξηηηθέο ζηα πξντφληα 
απφ άιινπο πειάηεο  

     

Να έρεη επψλπκα πξντφληα       

Να πξνζθέξεη αζθαιήο ηξφπνπο πιεξσκήο      

Να έρεη μεθάζαξνπο φξνπο ρξήζεο      

Να ππάξρεη αληίζηνηρν θπζηθφ θαηάζηεκα      

Να δηαθεκίζεηε πνιχ ζην δηαδίθηπν θαη ζε 
άιια κέζα (π.ρ. ηειεφξαζε) 

     

Άιιν 
(αλαθέξεηε)……………………………………. 

     

 

11. Πνηνπο από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο πιεξσκήο επηιέγεηε ζπλήζσο ζε κηα online 
αγνξά ζαο; 

 Πηζησηηθή- ρξεσζηηθή θάξηα   Αληηθαηαβνιή 

 Καηάζεζε ζε ηξάπεδα   Paypal 

  

 

12. Γηαβάδεηε κε πξνζνρή ηνπο Όξνπο Υξήζεο ησλ ειεθηξνληθώλ θαηαζηεκάησλ πνπ 
επηιέγεηε γηα ηηο αγνξέο ζαο; 

 Καζφινπ  Λίγν  Αξθεηά  Πνιχ  Πάξα Πνιχ 

 

 

13. πλήζσο πξνηηκάηε λα αγνξάδεηε πξντόληα από ειιεληθά ή μέλα ειεθηξνληθά 
θαηαζηήκαηα; 

        Διιεληθά  Ξέλα   Κη απφ ηα δπν 

 

 

14. Πόζν ζαο επεξεάδνπλ νη δηαδηθηπαθέο δηαθεκίζεηο λα πξνρσξήζεηε ζηελ αγνξά 
πξντόλησλ από ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα; 

 Καζφινπ  Λίγν  Αξθεηά  Πνιχ  Πάξα Πνιχ 
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15. Έρεηε εγγξαθεί ζε ειεθηξνληθά ελεκεξσηηθά δειηία (newsletter) ειεθηξνληθώλ 
θαηαζηεκάησλ πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ; 

 Ναη  ρη  Γελ μέξσ ηη είλαη newsletter 

   

 

16. Υξεζηκνπνηείηε θηλεηέο ζπζθεπέο (θηλεηό ηειέθσλν, tablet, θηι) γηα ηελ αγνξά 
πξντόλησλ από ην δηαδίθηπν; 

 Καζφινπ  Λίγν  Αξθεηά  Πνιχ  Πάξα Πνιχ 

 

17. Από ηηο κέρξη ζήκεξα δηαδηθηπαθέο ζαο αγνξέο, θαηά πόζν είζηε ηθαλνπνηεκέλνη 
από ηα αθόινπζα: 

 Καζφιν
π 

Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα 
πνιπ 

Πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ       

Υξφλν παξάδνζεο πξντφλησλ       

Δμππεξέηεζε θαηά ηελ πψιεζε (π.ρ. ηπρφλ 
δηεπθξηλίζεηο, επηθνηλσλία κε ην eshop) 

     

Δμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε (π.ρ. ηπρφλ 
επηζηξνθέο πξντφλησλ) 

     

 

18. Γεληθά, πόζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε από ηηο κέρξη ηώξα αγνξέο ζαο κέζσ Internet; 

 Καζφινπ  Λίγν  Αξθεηά  Πνιχ  Πάξα Πνιχ 

 

19. Αλαθέξεηε έσο ηξία (3) ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα από ηα νπνία έρεηε αγνξάζεη 
πξντόληα: 

1) _________________ 2) _________________ 3) _________________ 

 

20. Έρεηε ζπζηήζεη ζε θάπνηνλ θίιν / θίιε έλα ειεθηξνληθό θαηάζηεκα από ην νπνίν 
κείλαηε επραξηζηεκέλνη; 

 Ναη  ρη 

 

21. Καηά πόζν ζπκθσλείηε κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο; 

 Καζφιν
π 

Λίγν Μέηξηα Πνιχ Πάξα 
πνιπ 

Σν λα ςσλίδσ απφ ην δηαδίθηπν είλαη πην 
δηαζθεδαζηηθφ 

     

Μεξηθέο θνξέο αγνξάδσ απφ έλα 
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα πεξηζζφηεξα 
πξντφληα απφ φζα πξαγκαηηθά ρξεηάδνκαη 

     

ε έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ζπλήζσο 
ςάρλσ πξψηα ζηηο πξνζθνξέο  

     

Αλ έλα πξντφλ έρεη ηελ ίδηα ηηκή ζε έλα 
δηαδηθηπαθφ θαη έλα ηνπηθφ θαηάζηεκα, ζα 
πξνηηκήζσ ην ηνπηθφ θαηάζηεκα 
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Μεξηθέο θνξέο βιέπσ έλα πξντφλ ζε έλα 
ηνπηθφ θαηάζηεκα θαη κεηά ην αγνξάδσ απφ 
ην δηαδίθηπν 

     

 

Γεληθά ζρόιηα/ Παξαηεξήζεηο 

 
 
 
 

 

Α ΔΤΥΑΡΙΣΩ ΠΟΛΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

 


