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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

 

Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία εκπονικθκε με ςτόχο να διερευνιςει τθν υιοκζτθςθ του 
θλεκτρονικοφ επιχειρείν και των νζων τεχνολογιϊν από τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. 

Στο πρϊτο μζροσ τθσ εργαςίασ παρουςιάηεται αρχικά το κεωρθτικό υπόβακρο για το 
θλεκτρονικό εμπόριο, με τθν ανάλυςθ των μορφϊν του θλεκτρονικοφ επιχειρείν, του 
μάρκετινγκ μζςω διαδικτφου, των ςτόχων και των πλεονεκτθμάτων του.  

Στο δεφτερο μζροσ, θ παροφςα εργαςία παρουςιάηει τθ μεκοδολογία και τα αποτελζςματα 
πρωτογενοφσ ζρευνασ που αφοροφςε τθν υιοκζτθςθ των νζων τεχνολογιϊν από τισ 
επιχειριςεισ του Θρακλείου. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν ότι το μεγαλφτερο 
ποςοςτό των επιχειριςεων χρθςιμοποιεί το Διαδίκτυο και διακζτει τισ βαςικζσ 
διαδικτυακζσ υποδομζσ. Κυριότεροι ςτόχοι των επιχειριςεων αυτϊν είναι θ προβολι των 
προϊόντων/ υπθρεςιϊν τουσ από το διαδίκτυο και δευτερευόντωσ οι απευκείασ online 
πωλιςεισ. 

Λζξεισ – Κλειδιά: Θλεκτρονικό εμπόριο, θλεκτρονικό μάρκετινγκ, νζεσ τεχνολογίεσ 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this thesis is to investigate how the SME’s in Heraklion, Crete, Greece adopt the 
e-business practices and the perspectives of e-business development. The first section of the 
thesis gives the theoretical back ground, while the second section presents the methodology 
and the results of the primary survey conducting in Heraklion. According to the 60 local 
SME’s participated in the survey, the usage of the Internet from local firms seems to be 
raised. The local firms have fully understand the value of e-business and they try to use the 
Internet as an effective marketing and business development tool. 

Keywords: E-commerce, e-marketing, adoption of new technologies 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

 

 

 

Στθ παροφςα μεταπτυχιακι εργαςία  επιχειρείται να μελετθκεί θ ζννοια και ο ρόλοσ του 
Θλεκτρονικοφ εμπορίου αλλά και θ χριςθ του από τισ Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ. Γίνεται 
δθλαδι μια προςπάκεια απόδοςθσ τθσ βακφτερθσ ζννοιασ του Θλεκτρονικοφ Εμπορίου, 
ζτςι ϊςτε να γίνουν περιςςότερο κατανοθτά τα κετικά που προςφζρει ςε μια Μ.Μ.Ε., 
κακϊσ και τα προβλιματα που αν ξεπεραςτοφν κα πραγματωκεί ςτο μζλλοντα χρόνο θ 
ταχφτατθ εξάπλωςι του. Αρχικά, γίνεται μία ειςαγωγι για το Θλεκτρονικό Εμπόριο και για 
τισ Μ.Μ.Ε., ενϊ ακολοφκωσ εξετάηονται λεπτομερϊσ διάφορα κζματα όπωσ, το Διαδίκτυο, 
ο θλεκτρονικόσ καταναλωτισ, οι θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ, θ ςχζςθ των Μ.Μ.Ε με το Θ.Ε.  

Επιπροςκζτωσ, εξετάηονται οι λόγοι χριςθσ από τισ Μ.Μ.Ε. τθσ αγοράσ του Θλεκτρονικοφ 
Εμπορίου. Ο ηωτικόσ ρόλοσ τθσ διαφιμιςθσ μζςω των Μ.Μ.Ε και πόςο επιδροφν ςτθν 
ικανότθτα του αγοραςτικοφ κοινοφ. Ακολοφκωσ, αναλφεται θ νζα καταναλωτικι 
ςυμπεριφορά θ οποία εκφράηεται αποκλειςτικά διαδικτυακά και με τθν βοικεια των 
τραπεηϊν. Είναι πλζον φανερό ότι οι εμπορικζσ ςυναλλαγζσ ζχουν πάρει τθν θλεκτρονικι 
μορφι πράγμα που ςθμαίνει ότι ςτο μζλλον θ εξάπλωςθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου κα 
είναι ραγδαία ςτον μζλλοντα χρόνο. 

Θ πτυχιακι εργαςία αποτελείται από επτά κεφάλαια εκ των οποίων τα πζντε πρϊτα 
αποτελοφν το κεωρθτικό υπόβακρο, ενϊ τα υπόλοιπα αφοροφν τθν παρουςίαςθ των 
αποτελεςμάτων και των πρωτογενοφσ ζρευνασ με δομθμζνα ερωτθματολόγια ςτισ 
επιχειριςεισ του Θρακλείου. Αναλυτικότερα, ςτο πρϊτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά ςτο 
θλεκτρονικό επιχειρείν και το θλεκτρονικό εμπόριο, το δεφτερο κεφάλαιο εςτιάηει ςτισ 
θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ και τθν αςφάλεια, το τρίτο και το τζταρτο κεφάλαιο αφοροφν τον 
θλεκτρονικό πελάτθ και τισ αγορζσ από το διαδίκτυο, ενϊ το πζμπτο κεφάλαιο παρουςιάηει 
κάποια βαςικά ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ διαφιμιςθσ. Το ζκτο κεφάλαιο παρουςιάςει τθν 
μεκοδολογία και τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ για τθν διαδικτυακι ανάπτυξθ των 
επιχειριςεων του νομοφ Θρακλείου. Τζλοσ, θ παροφςα εργαςία ολοκλθρϊνεται με το 
κεφάλαιο των ςυμπεραςμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

 

 

 

1.1. Ειςαγωγι ςτο Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

Αρχικά, πριν εςτιάςουμε ςτο κζμα του Θλεκτρονικοφ Εμπορίου, είναι καίριο να γίνει μια 
αναςκόπθςθ ςτθν ςθμαντικι ςυμβολι του διαδικτφου ςτισ επιχειριςεισ. Το διαδίκτυο ι 
αλλιϊσ Internet ςτα αγγλικά, είναι ζνα παγκόςμιο ςφςτθμα διαςυνδεδεμζνων δικτφων 
υπολογιςτϊν που εξυπθρετεί εκατομμφρια χριςτεσ κακθμερινά ςε όλο τον κόςμο. Οι 
διαςυνδεδεμζνοι υπολογιςτζσ βρίςκονται ςε ζνα κοινό δίκτυο επικοινωνίασ, οι οποίοι 
ςυνδζονται μεταξφ τουσ με γραμμζσ όπωσ π.χ. τθλεφωνικζσ, φαξ, όπωσ και με το 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο ανταλλάςςοντασ μθνφματα.1 

Αυτό το πλζγμα διαςυνδεδεμζνων υπολογιςτϊν υπάρχει ςε κάκε ςθμείο του πλανιτθ και 
προςφζρει υπθρεςίεσ ςτουσ ανκρϊπουσ ανεξαρτιτωσ από τον χϊρο και τον χρόνο. 

Το διαδίκτυο είναι ζνα μζςο πρόςβαςθσ που δίνει τθν δυνατότθτα ςτα άτομα να 
ενθμερϊνονται για τθν επικαιρότθτα, να επικοινωνοφν μεταξφ τουσ με διάφορεσ 
εφαρμογζσ, όπωσ είναι το θλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), οι θλεκτρονικζσ ομάδεσ 
ςυηθτιςεων (newgroups),2 θ επικοινωνία ςε πραγματικό χρόνο (βιντεοκλιςεων, chat) κ.α. 
Να αναηθτοφν πλθροφορίεσ είτε για τθν δουλειά τουσ είτε για τθν προςωπικι τουσ ηωι, να 
εργάηονται εξ’ αποςτάςεωσ μζςω του υπολογιςτι κ.α. κακϊσ αποτελείται από μια βάςθ 
δεδομζνων παγκόςμιασ κλίμακασ. Πταν αναφερόμαςτε ςε κζματα εργαςίασ όπωσ για 
παράδειγμα τισ επιχειρθματικζσ εφαρμογζσ, το διαδίκτυο προςφζρει τθν δυνατότθτα για 
θλεκτρονικό εμπόριο (e- commerce), το οποίο υπάρχει για τθν διευκόλυνςθ των 
ςυναλλαγϊν των επιχειριςεων αλλά και τισ αγορζσ των πελατϊν. 

 

Οριςμόσ του Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου   

Το πρϊτο κομμάτι αυτισ τθσ εργαςίασ, ςτοχεφει ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ για το τι είναι το 
θλεκτρονικό εμπόριο και τι δεν είναι: 

 «Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι ζνα ςφνολο επιχειρηματικών ςτρατηγικών που μποροφν να 
υποςτηρίξουν ςυγκεκριμζνουσ τομείσ επιχειρηματικήσ δραςτηριότητασ και ςυγκεκριμζνεσ 

                                                           
1
 Γεωργόποσιος Β. Νηθόιαος, Παληαδή Α. Μαιακαηέληα – Άικα, Νηθοιαράθος Θ. 

Χαράιακπος, Βαγγειάηος Χ. Ιωζήθ, (2001) “Ηιεθηροληθό επητεηρείλ”, ζ. 58-60 
2
 Γεωργόποσιος Β. Νηθόιαος, Παληαδή Α. Μαιακαηέληα – Άικα, Νηθοιαράθος Θ. 

Χαράιακπος, Βαγγειάηος Χ. Ιωζήθ,(2001) ζ. 65- 70. 
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επιχειρηματικζσ πρακτικζσ, οι οποίεσ επιτρζπουν μζςω τησ χρήςησ νζων τεχνολογιών, τη 
διεκπεραίωςη εμπορικών διαδικαςιών με ηλεκτρονικά μζςα».3  

Αυτό δθλαδι ςθμαίνει με πιο λιτά λόγια ότι, το Θλεκτρονικό Εμπόριο είναι οι ςυναλλαγζσ 
που δθμιουργοφνται μεταξφ των επιχειριςεων όπωσ και οι πωλιςεισ των προϊόντων μζςω 
διαδικτφου ανάμεςα ςτισ επιχειριςεισ και ςτουσ πελάτεσ, με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ αξία 
τουσ και τθ ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ τουσ ϊςτε να  μεγαλϊςει θ προςζγγιςθ 
περιςςότερων πελατϊν. 4 

Αφοφ δόκθκε ο οριςμόσ του Θλεκτρονικοφ εμπορίου, τϊρα κα δοκεί και ο οριςμόσ για το τι 
δεν είναι θλεκτρονικό εμπόριο: 

«Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι μία νζα τεχνολογία, αλλά χρηςιμοποιεί τεχνολογίεσ 
δικτφων και λογιςμικοφ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι απλώσ η χρήςη ηλεκτρονικών 
μζςων για την επίτευξη επικοινωνίασ και εμπορικών ςυναλλαγών.» 5 

 

1.2. Ιςτορικι Αναδρομι  

Θ ιςτορία του θλεκτρονικοφ εμπορίου φανερϊνει ότι εξζλιξθ και θ πορεία του, είναι 
αδιαμφιςβιτθτα  ςυνδεδεμζνθ με τθν ανάπτυξθ των δικτφων υπολογιςτϊν και του 
Internet, άρα κα ιταν εφλογο να γίνει μια ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι και των δφο.6 

 

Δεκαετία  ΄60 

Τα πρϊτο δοκιμαςτικό δίκτυο, δθμιουργικθκε ςτο Εκνικό Εργαςτιριο Φυςικισ ςτθ Μ. 
Βρετανία το 1968. Σε λίγο χρονικό διάςτθμα, θ Αμερικανικι υπθρεςία DARPA (Defense 
Advanced Research Projects Agency) που ςτθν ςυνζχεια ονομάςτθκε ARPA, αςχολικθκε με 
τθ δθμιουργία ενόσ μεγαλφτερου δικτφου, που τουσ κόμβουσ του κ’ αποτελοφςαν οι 
υπερυπολογιςτζσ, όπωσ τουσ αποκαλοφςαν (οι ιςχυρότεροι υπολογιςτζσ) τθσ εποχισ 
εκείνθσ. 7Ο πρϊτοσ κόμβοσ τοποκετικθκε ςτο UCLA (University of California at Los-Angeles) 
το φκινόπωρο του 1969 και μζχρι το ∆εκζµβριο του 1969 οι κόμβοι ζγιναν τζςςερισ (ςτο 
πανεπιςτιμιο Utah, ςτο πανεπιςτιμιο California τθσ Santa Barbara, ςτο UCLA και ςτο 
ίδρυμα Stanford Research Institute International). Ρροσ τιμιν του ςτρατιωτικοφ χορθγοφ 
του, το δίκτυο αυτό ονομάςτθκε ARPAnet. Το ςθμερινό Internet αποτελεί ςτθν 
πραγματικότθτα μία εξελικτικι μορφι του ARPANET(Advanced Research Projects Agency 
NET).8 

 

                                                           
3
 Γοσθίδες Γ, Θεκηζηοθιέοσς Μ, Γράθος Β, Παπαδαθεηροπούιοσ Ν,(1998), Ηλεκτρονικό 

εμπόριο ., Δθδόζεης Νέωλ Τετλοιογηώλ ζει.16 
4
 Γοσθίδες Γ, Θεκηζηοθιέοσς Μ, Γράθος Β, Παπαδαθεηροπούιοσ Ν, 1998 .ζ.17-18 

5
Γοσθίδες Γ, Θεκηζηοθιέοσς Μ, Γράθος Β, Παπαδαθεηροπούιοσ Ν, 1998, ζ.20-21. 

6
 Γεωργόποσιος Β. Νηθόιαος, Παληαδή Α. Μαιακαηέληα – Άικα, Νηθοιαράθος Θ. 

Χαράιακπος, Βαγγειάηος Χ. Ιωζήθ, (2001) ζ. 10-14. 
7
 Γεωργόποσιος Β. Νηθόιαος, Παληαδή Α. Μαιακαηέληα – Άικα, Νηθοιαράθος Θ. 

Χαράιακπος, Βαγγειάηος Χ. Ιωζήθ, (2001) ζ. 14-20. 
8
 Γεωργόποσιος Β. Νηθόιαος, Παληαδή Α. Μαιακαηέληα – Άικα, Νηθοιαράθος Θ. 

Χαράιακπος, Βαγγειάηος Χ. Ιωζήθ ,(2001) ζ. 14-20. 
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Δεκαετία ΄70 

Το 1973, δθμιουργείται ζνα καινοφριο ερευνθτικό πρόγραμμα που ονομάηεται Internetting 
Project (Ρρόγραμμα ∆ιαδικτφωςθσ)το οποίο εςτιάηει ςτθν αλλαγι των διαφορετικϊν 
τρόπων που χρθςιμοποιείται κάκε δίκτυο για να ανταλλάςει τα δεδομζνα του.9 Σκοπόσ 
είναι θ διαςφνδεςθ πικανϊσ διαφορετικϊν δικτφων και θ ομοιόμορφθ μεταφορά 
δεδομζνων από το ζνα δίκτυο ςτο άλλο. Από τθν ζρευνα εμφανίηεται μια νζα τεχνικι, το 
Internet Protocol (IP) (Ρρωτόκολλο ∆ιαδικτφωςθσ), από τθν οποία κα λάβει αργότερα το 
όνομα του το Internet. Διαφορετικά δίκτυα που κάνουν χριςθ του κοινοφ πρωτοκόλλου 
μποροφν να ςυνδζονται και να αποτελοφν ζνα διαδίκτυο.  Πλοι οι υπολογιςτζσ, ςε ζνα 
δίκτυο IP είναι ιςοδφναμοι, επομζνωσ  οποιοςδιποτε υπολογιςτισ του διαδικτφου μπορεί 
να επικοινωνεί µε οποιονδιποτε άλλον. Επιπλζον, ςχεδιάηεται μια άλλθ τεχνικι για τον 
ζλεγχο τθσ μετάδοςθσ των δεδομζνων, το Transmission Control Protocol (TCP) (Ρρωτόκολλο 
Ελζγχου Μετάδοςθσ) . Κακορίηονται ςυγκεκριμζνεσ  προδιαγραφζσ για τθ μεταφορά 
αρχείων μεταξφ υπολογιςτϊν (FTP) και για το θλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail). Σιγά ςιγά 
ςυνδζονται µε το ARPANET ιδρφματα από άλλεσ χϊρεσ, µε πρϊτα το University College of 
London (Αγγλία) και το Royal Radar Establishment (Νορβθγία). 10 

Στισ αρχζσ του 1970, κάνουν τθν εμφάνιςθ τουσ και οι πρϊτεσ μορφζσ του Θλεκτρονικοφ 
Εμπορίου, δθλαδι τότε που οι τράπεηεσ χρθςιμοποίθςαν τθν Θλεκτρονικι Μεταφορά 
Κεφαλαίων (EFT – Electronical Fund Transfer) για τισ ςυναλλαγζσ τισ οποίεσ ζκαναν  μζςω 
αςφαλϊν ιδιωτικϊν δικτφων.11 Θ Θλεκτρονικι μεταφορά κεφαλαίων είναι ζνα ςθμαντικό 
μζςο βελτίωςθσ  των θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν διότι χρθςιμοποιεί θλεκτρονικά μζςα για τθν 
αποςτολι πλθροφοριϊν.   

Μερικζσ παραλλαγζσ τθσ EFT είναι οι χρεωςτικζσ κάρτεσ και οι άμεςεσ κατακζςεισ ςε 
τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ των εργαηομζνων. Θ τεχνολογία υπάρχει και εξελίςςεται μζχρι 
και ςιμερα, όπωσ και οι τράπεηεσ και οι μεγάλοι χρθματοπιςτωτικοί λογαριαςμοί 
μεταφζρουν τριςεκατομμφρια δολάρια τον χρόνο,  

 

Δεκαετία ’80  

Το 1983, το πρωτόκολλο TCP/IP (δθλ. θ ζνωςθ των TCP και IP) αναγνωρίηεται ωσ πρότυπο 
από το Υπουργείο Άμυνασ των ΘΡΑ. Θ ζκδοςθ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ Berkeley UNIX 
το οποίο περιζχει το TCP/IP ευκφνεται ςτθ γριγορθ εξάπλωςθ τθσ διαδικτφωςθσ των 
υπολογιςτϊν. Αμζτρθτα  Ρανεπιςτιμια ςυνδζουν τουσ υπολογιςτζσ τουσ ςτο ARPANET, το 
οποίο υπερφορτϊνετα  για τον λόγο αυτό το 1983, διαχωρίηεται ςε δφο τμιματα: ςτο 
MILNET (για ςτρατιωτικζσ επικοινωνίεσ) και ςτο νζο ARPANET. Το National Science 
Foundation (NSF) δθμιουργεί ζνα δικό του γριγορο δίκτυο, το NSFNET κάνοντασ χριςθ του 
πρωτοκόλλου TCP/IP, με ςκοπό να ςυνδζςει πζντε κζντρα υπερ-υπολογιςτϊν μεταξφ τουσ 
αλλά και µε τθν υπόλοιπθ επιςτθμονικι κοινότθτα, το 1985. 12 

Στα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ‘80, οι χϊρεσ που ςυνδζονται ςτο NSFNET ολοζνα και 
αυξάνονται(Καναδάσ, Γαλλία, Σουθδία, Αυςτραλία, Γερμανία, Λταλία, κ.α.). Εκατοντάδεσ 
πανεπιςτιμια και οργανιςμοί φτιάχνουν τα δικά τουσ δίκτυα και τα ςυνδζουν πάνω ςτο 
                                                           
9
 Ποκπόρηζες Α., Τζούιθας Α., (2002) “Δηζαγωγή ζηο ειεθηροληθό εκπόρηο” ζ. 12-18 

10
 Ποκπόρηζες Α., Τζούιθας Α., (2002)  ζ.15-25. 

11
 Ποκπόρηζες Α., Τζούιθας Α., (2002), ζ. 16-20. 

 
12

 Ποκπόρηζες Α., Τζούιθας Α., (2002), ζ. 16-20. 
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παγκόςμιο αυτό δίκτυο το οποίο γίνεται γνωςτό με τθν ονομαςία INTERNET και µε 
απίςτευτουσ ρυκμοφσ εξαπλϊνεται ςε ολόκλθρο τον κόςμο. Το 1990, το ARPANET 
καταργείται και δεν χρθςιμοποιείται πια.13  

Επιπλζον, ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1980 ζγινε γνωςτι ανάμεςα ςτισ επιχειριςεισ θ 
τεχνολογία θλεκτρονικισ μετάδοςθσ μθνυμάτων όπωσ θ θλεκτρονικι ανταλλαγι 
δεδομζνων (EDL– Electronic Data Interchange) και τα θλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail) 
ϊςτε να μποροφν να επικοινωνοφν οι εταιρείεσ μεταξφ τουσ. Οι τεχνολογίεσ του EDI ζπαιξαν 
ςθμαντικό ρόλο ςτον εκςυγχρονιςμό των διεργαςιϊν ανάμεςα ςτισ επιχειριςεισ, κακϊσ 
ζγινε πιο μεγάλθ θ αυτοματοποίθςθ, μειϊνοντασ κατά αυτόν τον τρόπο ζγγραφα και 
δεδομζνα που ιταν πάνω ςτο χαρτί.14 

Θ αλικεια είναι ότι, τα ςυςτιματα EDI είναι απλά ζνα ςφνολο πρωτοκόλλων επικοινωνίασ, 
που χρθςιμοποιοφνται από ειδικά κλειςτά ςυςτιματα θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν ςε 
μεγάλεσ επιχειριςεισ. Τα μθνφματα ενόσ ςυςτιματοσ EDI τισ περιςςότερεσ φορζσ 
εμπεριζχουν μζςα ςτοιχεία παραγγελιϊν, τιμολογίων και πλθρωμϊν. Τα βαςικά κετικά του 
EDI είναι θ ακρίβεια,  το μειωμζνο κόςτοσ, θ ταχφτθτα και θ ταχφτερθ εξυπθρζτθςθ των 
πελατϊν15. 

 

Δεκαετία ΄90 

Με τθν πάροδο των χρόνων ολοζνα και περιςςότερεσ χϊρεσ ςυνδζονται ςτο NSFNET, 
ανάμεςα τουσ και θ Ελλάδα το 1990. Το 1993, το εργαςτιριο CERN ςτθν Ελβετία 
παρουςιάηει τον παγκόςμιο ιςτό τον World Wide Web που δθμιουργικθκε από τον Tim 
BernersLee. Αφορά ζνα ςφςτθμα διαςφνδεςθσ πλθροφοριϊν με τθν μορφι πολυμζςων 
(multimedia) που υπάρχουν ςυγκεντρωμζνεσ και αποκθκευμζνεσ ςε αμζτρθτουσ 
υπολογιςτζσ του Internet ςε ολόκλθρο τον πλανιτθ ενϊ εμφανίηονται ςε θλεκτρονικζσ 
ςελίδεσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να ανατρζξει κανείσ με τθν χριςθ του ποντικιοφ16. Το ςφςτθμα 
αυτό δθμιοφργθςε ζνα καλφτερο και πιο προςιτό ςτον χριςτθ περιβάλλον ϊςτε να μπορεί 
να εξερευνεί το Internet. Ταυτόχρονα, κάνουν τθν εμφάνιςθ τουσ ςτο Internet διάφορα 
εμπορικά δίκτυα τα οποία ανικουν ςε διάφορεσ εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν Internet 
(Internet Service Providers - ISP) και προςφζρουν πρόςβαςθ ςτο Internet για όλουσ.  Ο 
κακζνασ που ζχει  PC και modem μπορεί να ςυνδεκεί µε το Internet ςε τιμζσ που όςο 
περνάει ο καιρόσ μειϊνονται ςυνζχεια . Το 1995, το NSFNET καταργείται επίςθμα πλζον και 
το φορτίο του περνάει ςε εμπορικά δίκτυα.17 

Επομζνωσ, θ απιχθςθ που εμφανίςτθκε μετά τθν παρουςία του Ραγκοςμίου Λςτοφ, 
αποτζλεςε το κίνθτρο για ςθμαντικζσ εξελίξεισ ςτο διαδίκτυο το οποίο, ζγινε γνωςτό και 
προςιτό ςε περιςςότερουσ χριςτεσ. Το διαδίκτυο προςφζρει πια τθ ευκαιρία για 
διαφορετικζσ μορφζσ θλεκτρονικοφ εμπορίου, όπωσ για παράδειγμα υπθρεςίεσ για άμεςθ 
ςφνδεςθ και νζεσ επιλογζσ λιψθσ πλθροφοριϊν και επικοινωνίασ μεταξφ των χρθςτϊν. 
Επομζνωσ, μια επιχείρθςθ ζχει τθν δυνατότθτα  να απευκυνκεί ςε ζνα μεγαλφτερο  

                                                           
13

 Παπακηταήι Κ. θαη Τζαγθαρόποσιος Κ. (2010). Ηιεθηροληθό Δκπόρηο & Ηιεθηροληθά 

Καηαζηήκαηα, Πηστηαθή Δργαζία ΤΔΙ Δκπορίας θαη Γηαθήκηζες, Θεζζαιολίθε. ζ.50-52 
14

 Παπακηταήι Κ. θαη Τζαγθαρόποσιος Κ. (2010). ζ.45-47. 
15

 Παπακηταήι Κ. θαη Τζαγθαρόποσιος Κ. (2010). ζ.50-51. 
16

 Παπακηταήι Κ. θαη Τζαγθαρόποσιος Κ. (2010).ζ.66 
17

 Παπακηταήι Κ. θαη Τζαγθαρόποσιος Κ. (2010). ζ.67-69. 
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αγοραςτικό κοινό το οποίο μπορεί να είναι ςε οποιοδιποτε ςθμείο του πλανιτθ χωρίσ να 
είναι απαραίτθτθ θ φυςικι παρουςία του καταναλωτι ςτον χϊρο πϊλθςθσ.  

Το ςυγκεκριμζνο γεγονόσ αποτελεί ςθμαντικό κομβικό ςθμείο για το εμπόριο και για τισ 
διεκνείσ αλλά και εγχϊριεσ οικονομικζσ αγορζσ, βοθκϊντασ και τισ μικρζσ επιχειριςεισ να 
ανταγωνιςτοφν μεγαλφτερεσ. Στα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’90 θ χριςθ μεκόδων 
αποκρυπτογράφθςθσ  του περιεχόμενου και θ αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτασ του αποςτολζα 
θλεκτρονικϊν μθνυμάτων, όπωσ και θ απαραίτθτθ προςαρμογι τθσ νομοκεςίασ ςτα 
επίπεδα των ειςαγωγϊν-εξαγωγϊν και των επικοινωνιϊν, κατορκϊνουν να γίνει δυνατι θ  
πραγματοποίθςθ πιο αςφαλϊν διεκνϊν θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν. 

 

21οσ αιώνασ  

Το Διαδίκτυο δεν απευκφνεται  πλζον μόνο ςτουσ φοιτθτζσ και ςτουσ ερευνθτζσ ωσ ζνα 
μζςο επικοινωνίασ και ανταλλαγισ πλθροφοριϊν. Σθμαντικι είναι θ επζκταςθ και θ 
ειςβολι του ςτθν ηωι όλων των ανκρϊπων. Ρλζον είναι ιδιαίτερα διαδεδομζνεσ θ 
τθλεργαςία, τθλεκπαίδευςθ, και θ τθλεϊατρικι. Ο πλανιτθσ είναι, με απλά λόγια ζνα 
ςφνολο που αποτελείται από δικτυωμζνα άτομα, ενϊ με τθν πάροδο του χρόνου κα 
δικτυϊνεται ολοζνα και περιςςότερο.18 

Ακόμα και με  τθν κατάρρευςθ των dot-com το 2000 που είχε ωσ ςυνζπεια τθν κατάρρευςθ 
πολλϊν εταιριϊν θλεκτρονικοφ εμπορίου, οι ζμποροι λιανικισ, που πουλοφςαν μόνο μζςα 
από τα φυςικά τουσ καταςτιματα, αναγνϊριςαν τα πλεονεκτιματα του θλεκτρονικοφ 
εμπορίου και άρχιςαν να προςκζτουν παρόμοιεσ δυνατότθτεσ ςτισ ιςτοςελίδεσ τουσ. 
19Μζχρι το τζλοσ του 2001, θ μεγαλφτερθ μορφι θλεκτρονικοφ εμπορίου, δθλαδι το 
μοντζλο τθσ Επιχείρθςθσ-προσ-Επιχείρθςθ (B2B),  είχε περίπου 700 διςεκατομμφρια 
δολάρια ($) ςε χρθματικζσ ςυναλλαγζσ. Ραίρνοντασ υπόψθ, όλεσ τισ διακζςιμεσ 
πλθροφορίεσ, οι πωλιςεισ του θλεκτρονικοφ εμπορίου εξακολοφκθςαν να μεγαλϊνουν και 
ςτα ακριβϊσ επόμενα χρόνια και, ωσ τζλοσ του 2007, οι θλεκτρονικζσ πωλιςεισ, ιταν τα 
3.4% των ςυνολικϊν πωλιςεων. 20 

Ο Βαςίλου (2014) αναφζρει ότι το 2005, το θλεκτρονικό εμπόριο είχε γίνει ιδιαίτερα γνωςτό 
ςτθν Βόρεια Αμερικι, τθ Δυτικι Ευρϊπθ, και οριςμζνεσ χϊρεσ τθσ Αςίασ όπωσ τθ Νότιο 
Κορζα. Ραρόλα αυτά, το Θλεκτρονικό Εμπόριο, δεν είναι ιδιαίτερα δθμοφιλι ςε  μερικζσ 
βιομθχανικζσ χϊρεσ, 21και είναι πρακτικά ανφπαρκτο ςε πολλζσ υπανάπτυκτεσ χϊρεσ του 
Τρίτου Κόςμου. Το Θλεκτρονικό Εμπόριο ζχει αμζτρθτεσ δυνατότθτεσ και για τα 
αναπτυγμζνα αλλά και για τα υπό-ανάπτυξθ κράτθ, δίνοντασ ζτςι επικερδι οφζλθ ςε ζνα 
περιβάλλον που δεν περιβάλλεται από κανονιςμοφσ.22   

 

 

                                                           
18

 Ποκπόρηζες Α., Τζούιθας Α., (2002), ζ. 25-30 
19

 Παπακηταήι Κ. θαη Τζαγθαρόποσιος Κ. (2010).ζ.66 
20

 Παπακηταήι Κ. θαη Τζαγθαρόποσιος Κ. (2010).ζ.ζ.103-105. 
21

 Βαζίιοσ Ι. (2014). Ηιεθηροληθό Δκπόρηο θαη Ηιεθηροληθό Μάρθεηηλγθ, Πηστηαθή 

Δργαζία ΤΔΙ Πεηραηά, Πεηραηάς ζ. ζ.24-26. 
22

 Βαζίιοσ Ι. (2014). ζ.30 
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1.3. Είδθ Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου 

Οι θλεκτρονικζσ εμπορικζσ διαδικαςίεσ χωρίηονται ςε ζμμεςεσ και άμεςεσ.   

Στο ζμμεςο θλεκτρονικό εμπόριο μόνο θ διαδικαςία παραγγελίασ γίνεται μζςω του 
θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. Θ διανομι των προϊόντων πραγματοποιείται με τον 
ςυνθκιςμζνο, παραδοςιακό τρόπο.  23 

Στο άμεςο θλεκτρονικό εμπόριο όλα τα επίπεδα τθσ εμπορικισ διαδικαςίασ, δθλαδι οι 
παραγγελίεσ, θ πλθρωμι και θ παράδοςθ, γίνονται μζςω θλεκτρονικϊν μζςων. Επομζνωσ, 
το άμεςο θλεκτρονικό εμπόριο ςχετίηεται με τα άυλα αγακά και υπθρεςίεσ. Επιπλζον, 
ανάλογα με τα μζρθ που γίνονται οι ςυναλλαγζσ, το θλεκτρονικό εμπόριο χωρίηεται ςτισ 
παρακάτω ςε τζςςερισ κατθγορίεσ: 

Α) Θλεκτρονικό εμπόριο επιχείρθςθσ προσ καταναλωτι (Business to Consumer – B2C)  

Β) Θλεκτρονικό εμπόριο επιχείρθςθσ προσ επιχείρθςθ (Business to Business – B2B)  

Γ) Θλεκτρονικό εμπόριο κοινοφ προσ δθμόςια διοίκθςθ 

Δ) Θλεκτρονικό εμπόριο  καταναλωτι προσ καταναλωτι (Consumer to Consumer – C2C)  

 

Α) Ηλεκτρονικό εμπόριο επιχείρθςθσ προσ Καταναλωτι (B2C)  

Ο όροσ B2C είναι θ ςυντόμευςθ του αγγλικοφ όρου “business to consumer” που ςχετίηεται 
με  το θλεκτρονικό εμπόριο που αναπτφςςεται μεταξφ επιχειριςεων και καταναλωτϊν. Το 
θλεκτρονικό εμπόριο τθσ επιχείρθςθ προσ Καταναλωτι ςε γενικζσ γραμμζσ αναφζρεται ςτο 
θλεκτρονικό λιανικό εμπόριο και είναι θ πιο φθμιςμζνθ μορφι θλεκτρονικοφ εμπορίου. Θ 
κατθγορία αυτι περιζχει όλεσ τισ εφαρμογζσ θλεκτρονικοφ εμπορίου που ζχουν ςτόχο τθν 
πϊλθςθ αγακϊν κατευκείαν ςτουσ καταναλωτζσ. Θ ανάπτυξθ τθσ οφείλεται ςτον 
παγκόςμιο ιςτό και ςτισ τεχνολογίεσ πλθρωμισ μζςω Internet. Ο καταναλωτισ, δθλαδι, 
ςυνδζεται απευκείασ με τον υπολογιςτι του προμθκευτι μζςω Internet χωρίσ να 
εμπλζκεται καμία ενδιάμεςθ υπθρεςία.24 

Πλεσ οι ςυναλλαγζσ γίνονται θλεκτρονικά και διαδραςτικά ςε πραγματικό χρόνο. Οριςμζνεσ  
περιπτϊςεισ μπορεί να πραγματοποιοφνται και με τθ βοικεια ενόσ μεςάηοντα.25 Σιμερα το 
Internet ζχει πολλά εμπορικά κζντρα, τα οποία εξυπθρετοφν τον καταναλωτι  
προςφζροντασ του όλων των ειδϊν τα καταναλωτικά αγακά, από τρόφιμα μζχρι 
θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ και είδθ ζνδυςθσ τα οποία ζχει τθν δυνατότθτα να τα δοκιμάηει 
μζςω ειδικϊν προγραμμάτων χωρίσ να βγει από το ςπίτι του κερδίηοντασ ζτςι ςθμαντικό 
χρόνο και κόπο. Οι πρϊτεσ εταιρείεσ που ειςιλκαν ςτο χϊρο του θλεκτρονικοφ εμπορίου 
ιταν οι εταιρείεσ πλθροφορικισ οι οποίεσ δθμιοφργθςαν μια καινοφργια αγορά μζςω 
Internet και ζδειξαν το τρόπο ςτισ υπόλοιπεσ εταιρείεσ. 26Το Μντερνετ δίνει τθν δυνατότθτα 
ςτουσ καταναλωτζσ να βρίςκουν πολλζσ πλθροφορίεσ για πολλά προϊόντα μζςα από τισ 
ιςτοςελίδεσ πολλϊν επιχειριςεων, να αγοράςουν προϊόντα με τθν χριςθ πιςτωτικϊν 

                                                           
23

 Chaffey D. (2002). Ηιεθηροληθό Δπητεηρείλ θαη Ηιεθηροληθό Δκπόρηο, Τρίηε ακερηθαληθή 

έθδοζε, Αζήλα: Δθδόζεης Κιεηδάρηζκος. ζ.35-38. 
24

 Chaffey D. (2002)., ζ.ζ.40-41 
25

 Chaffey D. (2002)., ζ.ζ.45-48 
26

 Chaffey D. (2002)., ζ.ζ.47-48. 
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καρτϊν και πολλζσ φορζσ να τα παραλάβουν άμεςα αν ςτζλνονται ςε ψθφιακι μορφι από 
το διαδίκτυο.  

 

Β) Ηλεκτρονικό εμπόριο Επιχείρθςθσ προσ Επιχείρθςθ (B2B)  

Το B2B είναι αρκτικόλεξο του αγγλικοφ όρου “Business to Business” και ςχετίηεται με  το 
θλεκτρονικό εμπόριο που γίνεται μεταξφ των επιχειριςεων. Είναι, δθλαδι οι θλεκτρονικζσ 
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ μεταξφ επιχειριςεων κατά βάςθ για αγορά προμθκειϊν27. Ρρόκειται 
για μια κατθγορία που υπόςχεται πολλά ςτο κομμάτι του θλεκτρονικοφ εμπορίου, κακϊσ, 
τα 90% των εςόδων που ςχετίηονται με το θλεκτρονικό εμπόριο, είναι αποτζλεςμα  
εμπορικϊν ςυναλλαγϊν μεταξφ επιχειριςεων και μόνο το 10% οφείλεται από αγορζσ 
καταναλωτϊν. Το θλεκτρονικό εμπόριο μεταξφ επιχειριςεων ζχει διαμορφωκεί μζςω 
διάφορων καταςτάςεων ςε μια νζα πνοι ανάπτυξθσ. Αρχικά, αυξικθκε θ θλεκτρονικι 
ανταλλαγι δεδομζνων (EDI), θ οποία, παρείχε κλειςτά, ιδιόκτθτα δίκτυα μεταξφ μεγάλων 
αγοραςτϊν και των μεγαλφτερων προμθκευτϊν τουσ. Στθν ςυνζχεια, υπιρξε ςυνολικι 
ανοδικι πορεία των προςανατολιςμζνων ιςτοχϊρων τθσ επιχείρθςθσ προσ τον 
προμθκευτι, που χρθςιμοποιικθκε ειδικά για το marketing, με πιο εξειδικευμζνεσ 
ιςτοςελίδεσ που ζχει το θλεκτρονικό εμπόριο. 28 

Για να υπάρξει αφξθςθ των πωλιςεων, οι αγοραςτζσ αναηθτοφν εφαρμογζσ που υπάρχουν 
με ςκοπό να ενιςχφουν και να βελτιϊνουν τισ διαδικαςίεσ τθσ παραγγελίασ αγακϊν και 
υπθρεςιϊν των προμθκευτϊν. Τα παραδοςιακά πρότυπα αγοραςτϊν και προμθκευτϊν 
ζχουν μειωκεί και ζχουν μικρι οικονομικά απόδοςθ, αντίκετα αυξάνονται οι θλεκτρονικζσ 
εμπορικζσ κοινότθτεσ. 29Οι ςυγκεκριμζνεσ κοινότθτεσ βοθκοφν ςτθν αφξθςθ των 
εφαρμογϊν B2B που υπάρχουν, τθν τεχνολογία και τα καινοφρια επιχειρθςιακά πρότυπα 
που είναι βαςιςμζνα ςτο διαδίκτυο πρότυπα, ζτςι ϊςτε να γίνει καλφτερο το εμπόριο 
ανάμεςα ςτουσ πολλαπλάςιουσ αγοραςτζσ και προμθκευτζσ, ςτισ κοινότθτεσ που υπάρχουν 
ι ςτουσ ςυνολικοφσ τομείσ τθσ βιομθχανίασ. Αυτοί είναι εκείνοι που επωφελοφνται 
περιςςότερο από τα πρότυπα αγοραςτϊν και προμθκευτϊν. 

 

Γ) Ηλεκτρονικό εμπόριο Κοινοφ προσ Δθμόςια Διοίκθςθ 

Ρρόκειται για τθν πιο πρόςφατθ κατθγορία θλεκτρονικοφ εμπορίου, είναι ζνα δθμιοφργθμα 
των τελευταίων χρόνων  και είναι μζροσ ενόσ νζου κλάδου τθσ θλεκτρονικισ 
διακυβζρνθςθσ (e-government) που αναπτφςςεται τϊρα. Ο κλάδοσ αυτόσ αποτελείται από  
δφο εφαρμογζσ θλεκτρονικοφ εμπορίου:  Θ πρϊτθ ςχετίηεται με όλεσ τισ ςυναλλαγζσ που 
πραγματοποιοφνται μεταξφ Καταναλωτι και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (C2G). Ραρότι, όμωσ είναι 
ςτα πρϊτα τθσ βιματα, εξελίςςεται και επεκτείνεται ραγδαία.  Αναπτφςςονται ιδθ, πολλζσ 
εφαρμογζσ οι οποίεσ υπάρχουν για τθν εξυπθρζτθςθ των ςυναλλαγϊν των πολιτϊν με τουσ 
δθμόςιουσ φορείσ. Σε αυτζσ περιλαμβάνονται δραςτθριότθτεσ όπωσ θλεκτρονικι παροχι 
πλθροφοριϊν, θλεκτρονικι ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν, θλεκτρονικι πιςτοποίθςθ πολιτϊν και 
θλεκτρονικι πλθρωμι.30 

                                                           
27

 Παπακηταήι Κ. θαη Τζαγθαρόποσιος Κ. (2010).ζ.ζ.95-98. 
  
28

 Παπακηταήι Κ. θαη Τζαγθαρόποσιος Κ. (2010).ζ.ζ.78-81. 
29

 Chaffey D. (2002)., ζ.ζ.55-60. 
30

 Chaffey D. (2002)., ζ.ζ.61-67 
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Το ςθμαντικότερο παράδειγμα αυτισ τθσ ςυναλλαγισ είναι το πρόγραμμα TAXIS το οποίο 
τα τελευταία χρόνια ζχει τεράςτια απιχθςθ ςτθν Ελλάδα και μζςω του οποίου 
πραγματοποιοφνται  πλζον όλεσ οι φορολογικζσ ςυναλλαγζσ των πολιτϊν με το κράτοσ 
(φορολογικζσ δθλϊςεισ κλπ). Θ εφαρμογι αυτι ζχει ςχζςθ με  τθ ςυνεργαςία των 
Επιχειριςεων με τθ Δθμόςια Διοίκθςθ (B2G). Ριο ςυγκεκριμζνα, αφορά κάκε μορφι 
θλεκτρονικισ επικοινωνίασ μεταξφ επιχειριςεων και κράτουσ πρϊτον για να γίνονται 
θλεκτρονικά οι φορολογικζσ τουσ δθλϊςεισ ι άλλεσ ςχετικζσ υποχρεϊςεισ και δεφτερον για 
τθν αυτοματοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ των δθμόςιων προμθκειϊν31. Το κράτοσ από τθ μεριά 
του ενθμερϊνει τισ επιχειριςεισ θλεκτρονικά για διαγωνιςμοφσ, προκθρφξεισ, δθμοπραςίεσ 
και μετζπειτα αυτζσ υποβάλλουν θλεκτρονικά τισ αιτιςεισ τουσ. 

 Ρλζον, πραγματοποιείται  θλεκτρονικι ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν, θλεκτρονικι πιςτοποίθςθ 
τθσ επιχείρθςθσ, προμθκειϊν δθμοςίου, αυτοματοποίθςθσ των ςυναλλαγϊν,  δυνατότθτα 
θλεκτρονικισ πλθρωμισ κ.α.32. Θ διαδικαςία αυτι του θλεκτρονικοφ εμπορίου βοθκάει 
ςτθν μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων, ςτθν παροχι καλφτερων και πιο γριγορων 
υπθρεςιϊν και ςτον πιο αποτελεςματικό και ζγκυρο ζλεγχο εςόδων και διαφάνειασ. Στθν 
Ελλάδα για παράδειγμα το TAXIS με τθν θλεκτρονικι υποβολι δθλϊςεων Φ.Ρ.Α, e-
παράβολο, υποβολι Φ.Μ.Υ, e-Α.Ρ.Α.Α, e-Κ.Β.Σ κ.α.. Οι εφαρμογζσ αυτζσ υλοποιοφνται μζςα 
από γνωςτοφσ ιςτότοπουσ όπωσ www.gsis.gov.gr , www.ika.gr , www.oga.gr κλπ33 

Δ) Ηλεκτρονικό εμπόριο Καταναλωτι προσ Καταναλωτι (C2C) 

Τζλοσ, θ κατθγορία αυτι ςχετίηεται με τισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ που γίνονται μεταξφ  
καταναλωτϊν με άμεςεσ πωλιςεισ αγακϊν ι υπθρεςιϊν από τον ζναν καταναλωτι ςτον 
άλλον. Θ κατθγορία αυτι, περιλαμβάνει κάποιεσ εφαρμογζσ όπωσ, τισ πωλιςεισ 
αυτοκινιτων, ςπιτιϊν, προςωπικϊν υπθρεςιϊν κ.λπ. οι οποίεσ υπάρχουν μζςα από μικρζσ 
αγγελίεσ που βάηουν οι καταναλωτζσ ςε ςυγκεκριμζνουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ όπωσ το 
www.ricardo.gr 34. Επιπλζον, ωσ παράδειγμα είναι και οι διαδικτυακοί τόποι δθμοπραςιϊν, 
όπου ο κακζνασ  μπορεί να πουλιςει οτιδιποτε. Εν κατακλείδι, πολλοί άνκρωποι 
χρθςιμοποιοφν Intranets και άλλα ενδοεταιρικά δίκτυα με ςκοπό τθν διαφιμιςθ 
αντικειμζνων, προϊόντων ι και υπθρεςιϊν. 

 

1.4. Η Πυραμίδα του Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου  

Στο παρακάτω ςχιμα κα πραγματοποιθκεί θ ανάλυςθ τθσ δομισ του θλεκτρονικοφ 
εμπορίου, από τα κεμζλια, που είναι οι τθλεπικοινωνίεσ, οι οποίεσ είναι υπεφκυνεσ για τισ 
ςυναλλαγζσ μζςω διαδικτφου, ζωσ τθν κορυφι, που είναι οι ςχζςεισ που δθμιουργοφν οι 
επιχειριςεισ μεταξφ τουσ μζςου δικτφου.35 

Οι τθλεπικοινωνίεσ αποτελοφν τθν βάςθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου, γιατί εγκρίνουν τθ 
δθμιουργία των δικτφων, όπου γίνεται θ εφαρμογι των προγραμμάτων και οι διάφορεσ 
εφαρμογζσ που κακιςτοφν το θλεκτρονικό εμπόριο πραγματικότθτα. Επομζνωσ, όλεσ οι 
επιχειριςεισ βαςίηονται ςτο θλεκτρονικό εμπόριο το οποίο ζχει ςτόχο τθν ανάπτυξθ των 

                                                           
31

 Βαζίιοσ Ι. (2014). ζ.41-46. 
32

 Βαζίιοσ Ι. (2014). ζ.50 
33

 Βαζίιοσ Ι. (2014). ζ.85-88. 
34

 Παπακηταήι Κ. θαη Τζαγθαρόποσιος Κ. (2010).ζ.ζ.100-102 
 
35

 Παπακηταήι Κ. θαη Τζαγθαρόποσιος Κ. (2010).ζ.ζ.105-107 
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πλεονεκτθμάτων κατά των ανταγωνιςτϊν τθσ όπωσ, και τθν ανάπτυξθ των εφοδίων τθσ 
κάκε επιχείρθςθσ.36 Επιπλζον, οι επιχειριςεισ κάνουν χριςθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου 
για πλθροφόρθςθ και μείωςθ του κόςτουσ οργάνωςθσ και διαχείριςθσ. 

 

 

Ρθγι37 

 

Ππωσ, φαίνεται και ςτθν πυραμίδα, για να πραγματοποιθκεί το θλεκτρονικό εμπόριο, κα 
πρζπει να χρθςιμοποιθκεί θ τεχνολογία, θ οποία βαςίηεται πάνω ςτισ τεχνολογίεσ. 
Επιπροςκζτωσ, κα πρζπει να τονιςκεί ότι το Διαδίκτυο δεν είναι ανάγκθ να ςτθρίηεται πάνω 
ςτο τθλεφωνικό δίκτυο. Διότι, υπάρχουν και άλλοι τρόποι λειτουργίασ. Ραρόλα αυτά, μζχρι 
τϊρα το τθλεφωνικό δίκτυο είναι θ πιο ςυνθκιςμζνθ μζκοδοσ.38 

Ανάλυςθ των ςτοιχείων τθσ πυραμίδασ : 

 

                                                           
36

 Παπακηταήι Κ. θαη Τζαγθαρόποσιος Κ. (2010).ζ.ζ.103. 
 
37

 Τδωρηδάθες Κ. & Τδωρηδάθε Α. (1996). „‟Αρτές Μάρθεηηλγθ – ε ειιεληθή προζέγγηζε‟‟, 

Αζήλα: Δθδόζεης ROSILI. ζ.20-25 
38

 Τδωρηδάθες Κ. & Τδωρηδάθε Α. (1996).ζ.28 
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-Επικοινωνιακόσ Εξοπλιςμόσ: 

Ρεριζχει το παραδοςιακό τθλεφωνικό καλϊδιο, το καλϊδιο τθσ καλωδιακισ τθλεόραςθσ, 
όπωσ για παράδειγμα το δορυφορικό δίκτυο τθλεπικοινωνιϊν κλπ.39 

-Δίκτυα: 

Ρεριλαμβάνει τουσ διάφορουσ τρόπουσ επικοινωνίασ. Δθλαδι οι τρόποι επικοινωνίασ των 
επιχειριςεων για να ςυνεννοθκοφν με τισ άλλεσ επιχειριςεισ ι και με τουσ τελικοφσ 
καταναλωτζσ. Ο κάκε τρόποσ περιζχει μερικά μειονεκτιματα και οριςμζνα πλεονεκτιματα. 
Διάφορα από τα μειονεκτιματα είναι ότι είτε μειϊνονται ςε ςθμαςία, είτε δεν 
χρθςιμοποιοφνται πια, εξαιτίασ τθσ προόδου τθσ τεχνολογίασ και των εφαρμογϊν. ΟΛ 
τρόποι όμωσ αυτοί δεν  αναιροφνται μεταξφ τουσ. Θ χριςθ, δθλαδι, ενόσ τρόπου 
επικοινωνίασ από μία επιχείρθςθ δεν απαγορεφει τθ χριςθ και άλλου τρόπου ςε κάποια 
άλλθ εφαρμογι.40 

-Διαδίκτυο: 

Τα πλεονεκτιματα του Διαδικτφου είναι : 

 α) Χαμθλό κόςτοσ χριςθσ, το οποίο όςο περνάει ο καιρόσ μειϊνεται ακόμα πιο πολφ. 

 β)  Γραφικό περιβάλλον για χριςτεσ κάκε επιπζδου. 

  γ) Ευρεία εξάπλωςθ, θ οποία αυξάνεται με απίςτευτα γριγορουσ ρυκμοφσ. 

Τα μειονεκτιματα του Διαδικτφου είναι : 

α) Θ ςτακερότθτα ςτθν ποιότθτα είναι μζτρια.  

β) Δεν υπάρχει επαρκι αςφάλεια για τα μζρθ που γίνονται οι ςυναλλαγζσ. 
Ρραγματοποιείται ςθμαντικι προςπάκεια για να λυκεί αυτό το πρόβλθμα αλλά δυςτυχϊσ θ 
πλιρθ λφςθ είναι δφςκολθ και ζχει ςθμαντικζσ νομικζσ και πολιτικζσ παρενζργειεσ.41  

Άλλεσ μορφζσ δικτφων 

H ςθμαντικι διαφορά του Διαδικτφου με τισ υπόλοιπεσ μορφζσ δικτφων είναι ότι θ 
λειτουργία των άλλων δικτφων γίνεται  κατευκείαν, δεν χρειάηεται, δθλαδι, θ ςφνδεςθ 
κάποιο μζςο που τουσ παρζχει υπθρεςίεσ. Υπάρχει μεγαλφτερθ αςφάλεια από το Internet, 
διότι είναι κλειςτά δίκτυα. Το κφριο, όμωσ μειονζκτθμα τουσ είναι ότι δεν ζχουν τθν 
δυνατότθτα να ζλκουν ςε επαφι με τον καταναλωτι. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα  να μθν 
είναι κατάλλθλα για πραγματικζσ εφαρμογζσ του θλεκτρονικοφ εμπορίου, αλλά μόνο για 
θλεκτρονικό εμπόριο μεταξφ των μελϊν των Μ.Μ.Ε.42 

Τα δίκτυα χωρίηονται ςτισ εξισ κατθγορίεσ: 

Σοπικά (Local Area Networks ι LANs):  

                                                           
39

 Τδωρηδάθες Κ. & Τδωρηδάθε Α. (1996).ζ.30 
40

 Τδωρηδάθες Κ. & Τδωρηδάθε Α. (1996).ζ.31 
41

 Τδωρηδάθες Κ. & Τδωρηδάθε Α. (1996).ζ.32. 
42

 Τδωρηδάθες Κ. & Τδωρηδάθε Α. (1996) ζ.35. 
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Αποτελοφν τα δίκτυα εντόσ ενόσ ι περιςςοτζρων γειτονικϊν κτιρίων. Χρθςιμοποιοφνται, 
κατά βάςθ, από τουσ εργαηόμενουσ τθσ Μ.Μ.Ε. για ανταλλαγι μθνυμάτων και για τθν κοινι 
χριςθ διάφορων εφαρμογϊν.43 

Μθτροπολιτικά Δίκτυα (Metropolitan Area Networks ι MANs): 

Χρθςιμοποιοφνται όπωσ και τα MANs, αλλά χωρίσ κάποια απαγόρευςθ, ςχετικά με τθ 
γεωγραφικι περιοχι των αποτελοφμενων μελϊν του δικτφου. Το κόςτοσ καταςκευισ και 
ςυντιρθςθσ, είναι μεγάλο αλλά προςφζρουν μεγάλθ αςφάλεια ςτουσ χριςτεσ τουσ. 

Δίκτυα Προςτικζμενθσ Αξίασ (Value Added Networks ι VANs):  

Αποτελοφν τα πιο αςφαλι δίκτυα για τθ μεταφορά εμπορικϊν δεδομζνων μεταξφ των 
επιχειριςεων. Ωςτόςο, ζχουν μικρό εφροσ επικοινωνίασ και πολφ μεγάλο κόςτοσ. 44 

 

Ρρογράμματα και Εφαρμογζσ: 

Τα προγράμματα και οι εφαρμογζσ ζχουν τθν δυνατότθτα να αναπτυχκοφν ςτα δίκτυα είναι 
το Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο, το Φωνθτικό Ταχυδρομείο, οι Θλεκτρονικοί Κατάλογοι, οι 
Θλεκτρονικζσ Φόρμεσ Στοιχείων και Ραραγγελιϊν, το EDI, το FEDI και θ Θλεκτρονικι 
Διαχείριςθ Εγγράφων.45 

 

EDI:  

Είναι θ ανταλλαγι ςτοιχείων (τιμολογίων, τιμοκαταλόγων) ανάμεςα ςτισ επιχειριςεισ. Θ 
διάδοςθ του EDI είναι ζνα μζςο βοικειασ τθσ μείωςθσ των λειτουργικϊν κοςτϊν και ςτθ 
δθμιουργία ςυμμαχιϊν μεταξφ των επιχειριςεων. Ζνα αξιοςθμείωτο μειονζκτθμα είναι ότι 
δεν ςυνιςτάται θ χριςθ των EDI για τθν ανταλλαγι των βαςικϊν παραςτατικϊν, όπωσ για 
παράδειγμα το δελτίο αποςτολισ46 

FEDI:  

Το FEDI (Financial EDI) αποτελεί τθ χρθματοοικονομικι μορφι του EDI, κατά το οποίο ζνα 
από τα μζρθ που γίνονται οι ςυναλλαγζσ είναι θ τράπεηα ι κάποιοσ άλλοσ 
χρθματοπιςτωτικόσ οργανιςμόσ. 47 

 

 

 

 
                                                           
43

 George E. Belch & Michael A. Belch. (2012). „‟Γηαθήκηζε θαη Προώζεζε, Οιοθιερωκέλε 

Δπηθοηλωλία Μάρθεηηλγθ‟‟, 8 ε Έθδοζε, Αζήλα: Δθδόζεης Τδηόια. Σ.15-20 
44

 George E. Belch & Michael A. Belch. (2012). ζ.ζ 41-45 
45

 George E. Belch & Michael A. Belch. (2012). .ζ 47-49 
46

 George E. Belch & Michael A. Belch. (2012). .ζ 50-52 
47

 George E. Belch & Michael A. Belch. (2012). .ζ 53-55 
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Διαχείριςθ Εγγράφων: 

Είναι θ διαχείριςθ κάκε είδουσ εγγράφου μζςω λογιςμικοφ, το οποίο αναλαμβάνει όλα τα 
ζγγραφα τθσ επιχείρθςθσ και τα διαχειρίηεται ςφμφωνα με τον παραλιπτθ και τθ μορφι 
τουσ.48 

Εφαρμογζσ Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου 

Οι λειτουργίεσ του θλεκτρονικοφ εμπορίου είναι οι παρακάτω: 

- Ανταλλαγι και προβολι Ρλθροφοριϊν 

- Ραραγγελία 

- Ραράδοςθ Ρροϊόντοσ 

- Ρλθρωμι 

- Θλεκτρονικι ανταλλαγι παραςτατικϊν 

- Εξυπθρζτθςθ πελατϊν μετά τθν πϊλθςθ49 

 

Ενδό-επιχειρθςιακζσ ςτρατθγικζσ 

Οι ενδό-επιχειρθςιακζσ ςτρατθγικζσ, ςτοχεφουν ςτθ δθμιουργία ςυγκριτικοφ   
πλεονεκτιματοσ, για να μπορεί θ επιχείρθςθ να θγθκεί του ανταγωνιςμοφ. Αυτό είναι 
αποτζλεςμα τθσ καλισ ςυνεργαςία, τθσ επιτάχυνςθσ των εργαςιϊν, τθσ μείωςθσ  λακϊν και 
τθσ ςωςτισ πλθροφόρθςθσ.  Οι ςτρατθγικζσ αυτζσ είναι οι :50 

Άμεςθ ανταπόκριςθ :  

Θ άμεςθ και γριγορθ ανταπόκριςθ ζχει ςτόχο να μείνει ευχαριςτθμζνοσ ο πελάτθσ μζςα 
από τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ και από τθν καλφτερθ ςυνεργαςία των τμθμάτων (π.χ. 
εργοςτάςιο, αποκικθ). Λόγου χάριν, ο πελάτθσ αδυνατεί να βρει το προϊόν που επικυμεί 
ςτο κατάςτθμα και ζτςι ο πωλθτισ μπορεί να ενθμερωκεί μζςω δικτφου για το πότε κα ζχει 
ςτο κατάςτθμα το προϊόν ι μπορεί να το ςτείλει ςτο πλθςιζςτερο κατάςτθμα τθσ αλυςίδασ 
που ζχει το προϊόν, ζχοντασ ςτόχο τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του πελάτθ.51 

Δικτυακι αγορά:  

Ζχει βαςικό ςτόχο τθν άμεςθ επαφι του προμθκευτεί με τον πελάτθ, για να  μθν υπάρχουν 
οι μεςάηοντεσ, όταν δεν προςφζρουν επιπλζον αξία ςτθ κίνθςθ του προϊόντοσ από τον 
παραγωγό ςτον καταναλωτι.52 

Ευελιξία και προςαρμοςτικότθτα ςτισ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ: 

                                                           
48

 George E. Belch & Michael A. Belch. (2012). .ζ 56-58 
49

 George E. Belch & Michael A. Belch. (2012). .ζ 59-60 
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 George E. Belch & Michael A. Belch. (2012). .ζ 61-63 
51

 George E. Belch & Michael A. Belch. (2012). ζ.ζ67-69 
52

 George E. Belch & Michael A. Belch. (2012). ζ.ζ 70-72 
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Στθν περίπτωςθ αυτι, το κφριο μζλθμα τθσ είναι θ άμεςθ προςαρμογι του πελάτθ για 
53αλλαγζσ ςτο προϊόν, όπωσ ακόμα, και ςτον τρόπο και τθν ποςότθτα τθσ παράδοςθσ.  

 

Επιχειρθςιακζσ υνεργαςίεσ 

Οι επιχειρθςιακζσ ςυνεργαςίεσ είναι οι ςυνεργαςίεσ τθσ επιχείρθςθσ με άλλεσ επιχειριςεισ, 
οι οποίεσ επιςκοποφν ςτθ μείωςθ του κόςτουσ, με τθν βελτίωςθσ τθσ επικοινωνίασ και των 
δι-επιχειρθςιακϊν ενεργειϊν (παραγγελίεσ, παραλαβι προϊόντων κλπ) 54 

Just In Time: Ζκανε τθν πρϊτθ εμφάνιςθ τθσ ςτθ Λαπωνία και ςκοπόσ τθσ είναι θ μείωςθ του 
κόςτουσ αποκεματικϊν (πρϊτων υλϊν και αποκθκευτικοφ χϊρου), μζςω τθσ ζγκαιρθσ 
παραγωγισ του προϊόντοσ και ςτθν ποςότθτα που το ηθτάει ο πελάτθσ. 

Λεραρχίεσ: Είναι οι ςχζςεισ που αναπτφςςονται μεταξφ των  μεγάλων εταιρειϊν με 
μικρότερεσ εταιρείεσ. Ππωσ για παράδειγμα, μεγάλα νοςοκομεία ι supermarkets, ι και 
άλλεσ μεγάλεσ  εταιρείεσ αναγκάηουν τουσ προμθκευτζσ τουσ να κάνουν  χριςθ 
τεχνολογίασ, θ οποία τουσ βοθκάει να ζχουν πλιρθ γνϊςθ για οποιαδιποτε ζλλειψθ 
κάποιου προϊόντοσ ι φαρμάκου.55 

Δι-επιχειρθςιακά ςυςτιματα: Τα ςυςτιματα αυτά χρθςιμοποιοφν προγράμματα, τα οποία 
δθμιουργοφνται για να εκμεταλλευτοφν κοινοφσ πόρουσ, ωσ βάςεισ δεδομζνων (με 
πελάτεσ, προμθκευτζσ, ςυνεργάτεσ εξωτερικοφ), λογιςμικό, γνϊςεισ και εμπειρίεσ. 
Στοχεφουν ςτθν αντιμετϊπιςθ του κινδφνου εντόσ αγοράσ π.χ. μεγάλο ανταγωνιςτισ ςτθν 
ίδια χϊρα ι το εξωτερικό ι εκτόσ αγοράσ π.χ. νομοκεςία που αυξάνει το κόςτοσ ι τον 
ανταγωνιςμό.56  

 

1.5. Σα Τπζρ και τα Κατά του Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου 

Σφμφωνα με τθν 2003/361/ΕΚ Σφςταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, θ οποία δθμοςιεφτθκε 
ςτθν επίςθμθ εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, και αφοροφςε τον οριςμό των 
Μικρομεςαίων Επιχειριςεων, και τθν διάκριςθ τουσ με βάςθ το μζγεκοσ γίνεται με τα 
ακόλουκα κριτιρια:57 

- Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: <10 εργαηομζνουσ και κφκλο εργαςιϊν ι ςυνολικό ιςολογιςμό 
<2 εκατ. 

-  Μικρι επιχείρθςθ: <50 εργαηόμενουσ και κφκλο εργαςιϊν ι ςυνολικό ιςολογιςμό <10 
εκατ. 

-  Μεςαία επιχείρθςθ: 50 < εργαηόμενουσ < 250 και κφκλο εργαςιϊν ι ςυνολικό 
ιςολογιςμό <43 εκατ. 

                                                           
53
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 George E. Belch & Michael A. Belch. (2012). .ζ 78 
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 George E. Belch & Michael A. Belch. (2012). .ζ.80. 
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 Γοσθίδες Γ, Θεκηζηοθιέοσς Μ, Γράθος Β, Παπαδαθεηροπούιοσ Ν,(1998), ζ.60-61 
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- Μεγάλθ επιχείρθςθ: 250 ι περιςςότερο εργαηόμενουσ και κφκλο Εργαςιϊν ι ςυνολικό 
ιςολογιςμό >43 εκατ.58 

Ραραδείγματοσ χάριν, ςτθν Κριτθ οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ είναι Μ.Μ.Ε. Στισ 
περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, θ Μ.Μ.Ε. είναι μια οικογενειακι επιχείρθςθ και θ διοίκθςθ τθσ 
είναι ίδια με τθν κυριότθτα ενϊ τθν κακθμερινι διαχείριςθ τθσ αναλαμβάνει ςυνικωσ ο 
επιχειρθματίασ.59  

Οι Μ.Μ.Ε φανερϊνουν μια ποικιλία από πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα. Ζνα ςοβαρό 
πρόβλθμα είναι θ χαμθλι παραγωγικότθτα θ οποία είναι ςυνζπεια τθσ χαμθλισ 
τεχνολογίασ που χρθςιμοποιοφν και τθν μθ επαρκι οργάνωςθ παραγωγισ. Επιπλζον, οι 
Μ.Μ.Ε. δε κάνουν χριςθ ςτρατθγικοφ προγραμματιςμοφ όπωσ και άλλων τεχνικϊν τθσ 
ςφγχρονθσ διοίκθςθσ, όπωσ ανταγωνιςτικι ςφγκριςθ, μζτρθςθ ικανοποίθςθσ πελατϊν κλπ. 
Εκτόσ από τα μειονεκτιματα που παρουςιάηουν οι Μ.Μ.Ε. ζχουν και κάποια 
πλεονεκτιματα, τα οποία είναι πολφ ςθμαντικά. Θ ευελιξία ςτθν παραγωγι, γριγορθ και 
εφκολθ αφομοίωςθ τθσ νζασ τεχνολογίασ, θ προςαρμοςτικότθτα ςτισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, 
θ ταχφτθτα ςτθ λιψθ αποφάςεων, οι προςωπικζσ πελατειακζσ ςχζςεισ είναι κάποια από τα 
βαςικότερα πλεονεκτιματα των Μ.Μ.Ε.60 

Ραρακάτω κα αναφερκοφν μερικά από τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα των 
Μ.Μ.Ε.: 

Πλεονεκτήματα Μ.Μ.Ε.: 

-  Μικρό κόςτοσ ειςόδου ςτθν αγορά. 

-  Ευκολία προςαρμογισ ςε ςυνκικεσ που τροποποιοφνται. 

- Άμεςθ λιψθσ αποφάςεων. 

-  Ευμενισ φορολογικι μεταχείριςθ. 

- Γνϊςθ τθσ αγοράσ ςτθν οποία απευκφνεται και αμεςότθτα ςυνεννόθςθ με τον πελάτθ. 

- Καλφτερθ και ςτενότερθ επαφι ιδιοκτιτθ-διαχειριςτι και προςωπικοφ61 

 

Μειονεκτήματα Μ.Μ.Ε.: 

-  Γίνεται ςυχνά κακι διαχείριςθ λόγω ζλλειψθσ γνϊςεων διοίκθςθσ. Ωςτόςο, ο 
επιχειρθματίασ μακαίνει από τα λάκθ του. 

-  Επιχειρθματικζσ αποφάςεισ λαμβάνονται ςυχνά μζςω τθσ διαίςκθςθσ και όχι μζςα 
από εμπεριςτατωμζνθ ανάλυςθ, με ουςιαςτικό ρίςκο αποτυχίασ.62 
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-  Ροιότθτα προϊόντων και υπθρεςιϊν τισ περιςςότερεσ φορζσ ταυτίηεται με τθν 
προςωπικότθτα του ιδιοκτιτθ, θ απουςία του οποίου προξενεί πρόβλθμα ςτθ διάκεςι 
τουσ ςτθν αγορά. 

-  Θ μεγάλθ ιςχφ του επιχειρθματία ςυχνά δθμιουργεί τριβζσ με το προςωπικό. 

-  Οι λίγοι διακζςιμοι χρθματικοί πόροι τθσ επιχείρθςθσ, τθσ ςτεροφν τθ δυνατότθτα να 
προςλάβει ικανά ςτελζχθ.63 

- Το μθ ςίγουρο περιβάλλον ςτο οποίο εργάηονται ςυχνά δθμιουργεί κλίμα αναςφάλειασ 
ςτο προςωπικό και ςυμβάλει ςτθ ςυχνι τουσ αναηιτθςθ για εργαςία αλλοφ.64 

- Τα προϊόντα ςυνικωσ υπάρχουν ςε μικρζσ, τοπικζσ αγορζσ και εξαρτιοφνται από μικρό 
αρικμό καταναλωτϊν. 

- Θ αγοραςτικι δφναμθ των ΜΜΕ είναι περιοριςμζνθ ζναντι των προμθκευτϊν τουσ. 

-  Θ ζλλειψθ ρευςτότθτασ ςυχνά περιορίηει τισ επιχειρθματικζσ αποφάςεισ ςε 
βραχυπρόκεςμεσ (δεν μποροφν να δεςμευτοφν κεφάλαια για μακρφ χρονικό διάςτθμα) 
και οικονομικότερεσ. Ππωσ για παράδειγμα, αντί για διαφθμιςτικι εκςτρατεία ςτθν 
τθλεόραςθ οδθγείται ςτο χτίςιμο των προςωπικϊν των ςχζςεων με τον πελάτθ 
αφιερϊνοντασ περιςςότερο χρόνο. Επίςθσ οι επενδφςεισ αναμζνεται να ζχουν 
ταχφτερθ ανταποδοτικότθτα.65  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ 

 

 

 

 

2.1 Αςφάλεια Ηλεκτρονικϊν υναλλαγϊν 

Θ αςφάλεια των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν αποτελεί ζνα καίριο ηιτθμα  και πρζπει πάντα 
να λαμβάνεται υπόψθ κατά τθ λειτουργία ενόσ ςυςτιματοσ θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν. Θ 
αρχικι τθσ θλεκτρονικισ ςελίδασ είναι απαραίτθτο να ενθμερϊνεται από τα μζτρα 
αςφαλείασ που χρθςιμοποιοφνται ςτο ςφςτθμα, με ςκοπό να εξαςφαλίηεται θ εμπιςτοςφνθ 
των πελατϊν τθσ επιχείρθςθσ. Ζνα θλεκτρονικό κατάςτθμα που φροντίηει για τθν αςφάλεια 
των πελατϊν του είναι απαραίτθτο να χρθςιμοποιεί μια ςειρά από «ςυςτιματα 
αςφαλείασ», προκειμζνου, οι ςυναλλαγζσ να γίνονται με μεγαλφτερθ αςφάλεια.66  

Θ αποςτολι προςωπικϊν δεδομζνων, κα πρζπει να πραγματοποιείται ςε αςφαλζσ 
περιβάλλον, για παράδειγμα, με τθ χριςθ ειδικϊν πρωτοκόλλων κρυπτογράφθςθσ 
δεδομζνων και αςφάλειασ οικονομικϊν ςυναλλαγϊν π.χ( τα ςτοιχεία τθσ κάρτασ).67 Με 
ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ μυςτικότθτασ, τθσ ακεραιότθτασ και τθσ προζλευςθσ μιασ 
πλθροφορίασ κατά τθ μετάδοςθ, γίνεται χριςθ τθσ τεχνολογίασ δικτυακοφ πρωτοκόλλου 
αςφαλείασ, όπωσ το Secure Sockets Layer (SSL) ι το Secure Electronic Transaction (SET), με 
τθ χριςθ του οποίου οι πλθροφορίεσ κρυπτογραφοφνται πριν μεταδοκοφν ςτο δίκτυο και 
αποκρυπτογραφοφνται από τον παραλιπτθ. Με τθν ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία, θ 
ςυναλλαγι δεν μπορεί κεωρθκεί λανκαςμζνθ οφτε ωσ προσ τθν προζλευςθ οφτε ωσ προσ 
το περιεχόμενο. 68 

Για το κζμα τθσ πλθρωμισ, υπάρχουν τρεισ λφςεισ: α) θ προκαταβολικι πλθρωμι ςε 
τραπεηικό λογαριαςμό, β) θ αντικαταβολι και γ) θ χρζωςθ κάρτασ. Από αυτζσ τισ λφςεισ, θ 
χριςθ τθσ πιςτωτικισ κάρτασ είναι το κφριο μζςο για τθν πραγματοποίθςθ μιασ 
ολοκλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ παραγγελίασ, επιπλζον, για τθν εκκακάριςθ των ςυναλλαγϊν 
με αυτόν τον τρόπο, ζχει δθμιουργθκεί ζνα παγκόςμιο δίκτυο. 69 Σιμερα, ζχει αναπτυχκεί 
ζνα μεγάλο φάςμα υπθρεςιϊν που είναι υπεφκυνοι να ολοκλθρϊςουν ςυνολικά τθν 
εκκακάριςθ, χωρίσ τθν ςυμμετοχι του εμπόρου.70  

Οι υπθρεςίεσ αυτζσ λαμβάνουν τα ςτοιχεία του ιδιοκτιτθ τθσ κάρτασ και μετζπειτα 
ελζγχουν τθν εγκυρότθτα των ςτοιχείων και το διακζςιμο υπόλοιπο τθσ κάρτασ.  Στθν 
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ςυνζχεια, προχωροφν ςτθ χρζωςθ τθσ κάρτασ και πιςτϊνουν αντίςτοιχα το λογαριαςμό του 
εμπόρου. 71Οι εταιρείεσ που προςφζρουν υπθρεςίεσ εκκακάριςθσ πιςτωτικϊν καρτϊν 
αναηθτοφν τθν ςυνεργαςία των ενδιαφερόμενων επιχειριςεων, παρζχοντασ το κατάλλθλο 
λογιςμικό. Ζνα θλεκτρονικό κατάςτθμα που φροντίηει για τθν αςφάλεια των πελατϊν του 
είναι απαραίτθτο να κατζχει μια ςειρά από «ςυςτιματα αςφαλείασ», με κφριο ςκοπό  να 
διαςφαλίςει τθν αςφάλεια των ςυναλλαγϊν του.72 

 

2.2. Κίνδυνοι Αςφάλειασ 

Κατά τθν διάρκεια των ςυναλλαγϊν, υπάρχουν διάφορα προβλιματα – κίνδυνοι που 
ελλοχεφουν ςε κάκε άτομο που χρθςιμοποιεί του διαδικτφου οριςμζνοι από αυτοί είναι : 

1) Ο πιο γνωςτόσ ςε όλουσ με το όνομα hacker. Σε γενικζσ γραμμζσ οι hackers είναι 
άτομα μικρισ ςχετικά θλικίασ με πολφ καλζσ γνϊςεισ πάνω αντικείμενο, ειδικά άμα 
είναι φοιτθτζσ που ζχουν πρόςβαςθ ςε ςθμαντικό τεχνολογικό εξοπλιςμό γίνονται 
ακόμα πιο επικίνδυνοι. Οι hackers όμωσ, δεν είναι τόςο επικίνδυνοι για τα 
θλεκτρονικά καταςτιματα εκτόσ και αν ζχουν ςτόχο να υποκλζψουν κάποιο κωδικό 
πιςτωτικισ κάρτασ. Οι περιςςότεροι όμωσ hackers ζχουν βάλει ςτόχο να επιτίκενται 
γνωςτά ι δφςκολα sites73 (CIA, FBI, κ.α.).  

2) Οι υπάλλθλοι του Θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ . Ο δεφτεροσ βαςικόσ κίνδυνοσ 
είναι οι υπάλλθλοι που επικυμοφςαν να ανζβουν ςε μια υψθλότερθ κζςθ αλλά 
ζμειναν ςτάςιμοι ι  αυτοί που πιςτεφουν ότι δεν πλθρϊνονται καλά κτλ.74 

3) Ο μεγαλφτεροσ όμωσ κίνδυνοσ από όλουσ είναι οι Λοί.  Ζνασ ιόσ H/Y είναι ζνα 
πρόγραμμα που ζχει τθν ικανότθτα να αντιγράφει τον εαυτό του και να 
πολλαπλαςιάηεται και φςτερα να ειςχωρεί από ζνα H/Y ςτον άλλον. Υπάρχουν, 
όμωσ λφςεισ για αυτόν τον κίνδυνο, οι οποίεσ είναι γνωςτζσ ωσ αντιβιοτικά75. 
Ρρογράμματα προςταςίασ από ιοφσ όπωσ το Norton Antivirus τθσ Symantec. 

4) Υποκλοπι δεδομζνων ςτο δίκτυο. Αυτό επιτυγχάνεται τισ περιςςότερεσ φορζσ με 
ειδικά μθχανιματα ςτο δίκτυο, τα οποία υπάρχουν, ζξω από το ςφςτθμα ςασ. Θ 
παράνομθ είςοδοσ ςτα ςυςτιματα αςφαλείασ τθσ πιςτωτικισ κάρτασ αποτελεί 
πρόκλθςθ για τουσ hackers, αλλά και ζνα καλό μιςκό για τουσ γνϊςτεσ των 
κεμάτων αςφαλείασ δικτφων. Τα άτομα αυτά δροφνε απρόβλεπτα και εφλογο κα 
ιταν τα Μ.Μ.Ε.76 να είναι ιδιαίτερα προςεχτικά.  Θ υποκλοπι πραγματοποιείται με 
μία διαδικαςία θ οποία μοιάηει με τθσ τθλεφωνικισ υποκλοπισ. Υπεφκυνο για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ υποκλοπισ είναι το θλεκτρονικό κατάςτθμα που αντιμετωπίηει 
τζτοιου είδουσ πρόβλθμα.77 

5) Καταςτροφι / μαηικι αλλοίωςθ δεδομζνων. Μερικά ςτοιχεία που δείχνουν ότι 
ςυμβαίνει αυτό είναι: θ οκόνθ να είναι μαφρθ, τα προϊόντα είναι ςτο ταχυδρομείο 
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και τα αρχεία για τθν  Τράπεηα ζχουν εξαφανιςτεί78. Ακόμα τα μιςά λείπουν και τα 
άλλα μιςά μοιάηουν να είναι ακατανόθτα. Αυτό γίνεται  για ποικίλουσ λόγουσ, αλλά 
ςτα πλαίςια που καλφπτουμε εδϊ είναι οι ιοί ( ςυνικωσ από άλλο υπολογιςτι ι 
από το e-mail ). 

6) Επιλεκτικι αλλοίωςθ δεδομζνων. Σε αυτι τθν περίπτωςθ κάποιοσ ζχει μπει ςτο 
ςφςτθμα και ζχει λ.χ. γράψει ςτοιχεία για ανφπαρκτεσ ςυναλλαγζσ ι υπάρχει μία 
παραγγελία με αλλοιωμζνθ τθ διεφκυνςθ, οπότε το προϊόν πάει αλλοφ. Αυτό είναι 
το τελικό αποτζλεςμα ενόσ επιτυχθμζνου hacking, δθλαδι ότι θ δράςθ του hacker 
ολοκλθρϊκθκε με επιτυχία. Στθ μορφι τθσ επίκεςθσ από ζξω είναι πολφ ςπάνιο. 
79Πταν γίνονται, είναι ςυνικωσ και αυτά δουλειά από μζςα. Το πρόβλθμα δεν είναι 
ςτο πόςο ςυχνά ςυμβαίνουν αλλά ςτθν δυςκολία να εντοπιςτοφν. Μία τζτοια 
αλλοίωςθ μπορεί να υπάρχει ςτο ςφςτθμα για βδομάδεσ με αποτζλεςμα ακόμθ και 
μία μικρι αλλοίωςθ να εξελιχκεί ςε πονοκζφαλο, διότι ο ειςβολζασ ζχει τον ζλεγχο 
όλου ι ενόσ μζρουσ του ςυςτιματοσ.80  

 

2.3. Ηλεκτρονικζσ Πλθρωμζσ 

Το πιο ςθμαντικό κομμάτι, κάκε εμπορικισ ςυναλλαγισ είναι θ πλθρωμι. Διότι το εμπόριο 
χωρίσ το χριμα είναι ανοφςιο.81 Θ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ εμπορευματοποίθςθ του Internet 
και θ χριςθ του Web ζχουν οδθγιςει τισ επιχειριςεισ ςτθν αναηιτθςθ και χριςθ μεκόδων 
και ςυςτθμάτων πλθρωμϊν για τθν υποςτιριξθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου. Ιδθ  ζχουν 
προςκομίςει διάφορα ςυςτιματα θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν (πιςτωτικζσ κάρτεσ, 
θλεκτρονικζσ επιταγζσ και ψθφιακό χριμα) τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν εξυπθρζτθςθ 
των ςυναλλαγϊν. Πμωσ το τελευταίο διάςτθμα ζχει γίνει γνωςτό και το e-Banking που 
βοθκάει και αυτό ςτισ θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ κακϊσ δίνει τθν δυνατότθτα να 
μεταφζρουνε χριματα ςε λογαριαςμοφσ τρίτων κ.α. και όλα αυτά από το ςπίτι.82  

Στισ μζρεσ μασ, πλζον υπάρχει μία ποικιλία ςτουσ τρόπουσ πλθρωμισ που 
χρθςιμοποιοφνται ςτο διαδίκτυο. Ζνασ από τουσ τρόπουσ αυτοφσ είναι, να γίνονται 
θλεκτρονικά χωρίσ να είναι από το διαδίκτυο αλλά από το κινθτό τθλζφωνο.  83 

 

Μικροπλθρωμζσ:  

Είναι μία πολφπλοκθ μζκοδοσ που ζχει ςτόχο να λφςει το πρόβλθμα των πλθρωμϊν μικρϊν 
ποςϊν ςτο διαδίκτυο. 84Στθν περίπτωςθ αυτι, ο αγοραςτισ 1) ανοίγει ζνα λογαριαςμό ςε 
μία εταιρεία πλθρωμϊν και κατακζτει ζνα ποςό. Θ κάκε αγορά πλθρϊνεται αφαιρϊντασ το 
αντίςτοιχο ποςό από τον λογαριαςμό. 2) Θ εταιρεία πλθρωμϊν μαηεφει τισ ςυναλλαγζσ του 
ςυνδρομθτι τθσ και ςτο τζλοσ μιασ περιόδου που ζχει ςυμφωνθκεί χρεϊνει τθν κάρτα του. 
Τόςο οι καταναλωτζσ όςο και οι προμθκευτζσ πρζπει να είναι ςυνδρομθτζσ ςτθν εταιρεία 
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πλθρωμϊν. Θ χριςθ φκθνϊν λφςεων, όπωσ το θλεκτρονικό ταχυδρομείο κάνει τθν 
διαδικαςία αυτι οικονομικι. 85 

Θ πιο φθμιςμζνθ εταιρεία που χρθςιμοποιεί αυτζσ τισ μεκόδουσ είναι το PayPal. Τα 
χριματα μεταφζρονται ςυνικωσ από ζνα λογαριαςμό του PayPal ςε άλλο.                                
Θ πλθρωμι πραγματοποιείται με τθν χριςθ ειδικισ οκόνθσ ςτο ςφςτθμα τθσ PayPal και ο 
παραλιπτθσ  ενθμερϊνεται με e-mail. Θ PayPal αποτελεί μια εφκολθ διζξοδο για αυτό 
κιόλασ ζχει μεγάλο αρικμό πελατϊν. Επιπλζον,  είναι και θ εταιρείαπου δθμιουφργθςε το 
eBay.  86 

E-money: 

Στθν περίπτωςθ αυτι του e-money, υπάρχει μια «τράπεηα» που εκδίδει θλεκτρονικζσ 
εγγραφζσ ςε κάποιο θλεκτρονικό ςφςτθμα. Υπάρχουν δφο ειδϊν: το online e-moneyκαι το 
offline e-money.87 Θ κεντρικι ιδζα αυτισ τθσ κατθγορίασ είναι θ κρυπτογράφθςθ 
αςφμμετρου κλειδιοφ,  θ κρυπτογράφθςθ, δθλαδι, να γίνεται με διαφορετικό κλειδί από 
τθν αποκρυπτογράφθςθ. Σφμφωνα πάντα με τθν τεχνολογία που ζχει χρθςιμοποιθκεί 
υπάρχει το επϊνυμο (με χριςθ non-blind ψθφιακϊν υπογραφϊν) και ανϊνυμο e-money 
(με χριςθ blind ψθφιακϊν υπογραφϊν).                          Το ανϊνυμο ουςιαςτικά, είναι ίδιο 
με το χάρτινο χριμα, δθλαδι, το πραγματικό ecash. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο καταναλωτισ 
κάνει ανάλθψθ ενόσ ςυγκεκριμζνου ποςό ςε μορφι e-cash. 88Στθν πραγματικότθτα 
λαμβάνει  ζνα μικρό αρχείο από ψθφιακά δεδομζνα το οποίο μεταφζρει ςτον προμθκευτι. 

Ο προμθκευτισ προκειμζνου να ελζγξει τθν εγκυρότθτα του «χαρτονομίςματοσ» είναι 
ζρχεται ςε επαφι με τον οργανιςμό που τον εκδίδει, ο οποίοσ κρατάει ζνα αρχείο που 
ενθμερϊνει τον προμθκευτι. 89Αυτι θ διαδικαςία είναι απαραίτθτθ, γιατί ζνα ψθφιακό 
αρχείο μπορεί να αντιγραφεί τζλεια και ο προμθκευτισ πρζπει να γνωρίηει αν πλθρϊνεται 
με το μοναδικό «νόμιςμα». Το ανϊνυμο και το επϊνυμο e-money παρουςιάηουν διαφορζσ 
μια από αυτζσ είναι, ότι ςτο ανϊνυμο ο εκδίδων οργανιςμόσ δεν γνωρίηει ποιοι 
ςυμμετζχουν ςτθ ςυναλλαγι ενϊ ςτο επϊνυμο τα μζρθ είναι γνωςτά. 90 Το e-cash ιταν και 
κα είναι θ τεχνολογία του μζλλοντοσ για online πλθρωμζσ. . Πμωσ, παρόλο που είναι 
τεχνικά εφικτό προκφπτουν προβλιματα μεγάλου βελθνεκοφσ. Για παράδειγμα επειδι οι 
αλγόρικμοι είναι υπεφκυνοι για αυτι τθν διαδικαςία είναι  γνωςτοί από όλουσ, είναι 
εφκολο για τον κακζνα να «κόψει» χριμα. Επίςθσ ζνα άλλο κζμα είναι ότι, κάνει τισ 
κεντρικζσ κυρίωσ τράπεηεσ εχκρικζσ.  91 
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Mobile phone payments: 

Διακζτει μια ςειρά από επιλογζσ. Το τελευταίο ςτάδιο, είναι ότι ο αγοραςτισ πλθρϊνει τθν 
εταιρεία κινθτισ τθλεφωνίασ μζςω του μθνιαίου λογαριαςμοφ του κινθτοφ του. 92Θ πιο 
εφκολθ λφςθ είναι, να ζχει ο πωλθτισ τα προϊόντα του ςτο δικτυακό τόπο τθσ τθλεφωνικισ 
εταιρείασ και οι αγοραπωλθςίεσ να πραγματοποιοφνται μζςα από αυτόν τον διαδικτυακό 
τόπο. Ο λογαριαςμόσ του πελάτθ χρεϊνεται από τθν  εταιρεία κινθτισ τθλεφωνίασ και ο 
πωλθτισ ςτθν ςυνζχεια ειςπράττει από τθν τθλεφωνικι εταιρεία. 93 

Γενικά, ο πωλθτισ είναι μζλοσ τθσ εταιρείασ κινθτισ τθλεφωνίασ και όταν ο πελάτθσ είναι 
να αγοράςει κάτι ζρχεται ςε επικοινωνία με τθν τθλεφωνικι εταιρεία και επιβεβαιϊνει τθν 
ςυναλλαγι και το κόςτοσ. Αφοφ γίνει θ διαδικαςία αυτι, 94ςτθν ςυνζχεια  χρεϊνεται ο 
λογαριαςμόσ του πελάτθ. Το πρόβλθμα είναι ότι οι πλθρωμζσ γίνονται μόνο από πελάτεσ 
που είναι ςυμβεβλθμζνοι με τθν τθλεφωνικι εταιρεία και αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να  
περιορίηει αρκετά το πελατολόγιο.95 

Είναι αρκετά ενδιαφζρον, θ περίπτωςθσ τθσ χριςθσ των εταιρειϊν κινθτισ τθλεφωνίασ αντί 
των τραπεηϊν, γιατί το κινθτό τθλζφωνο παρουςιάηει τα ίδια χαρακτθριςτικά με τθν 
πιςτωτικι κάρτα: είναι μια ςυςκευι που τθν ζχουμε πάντα μαηί, είναι κατάλλθλο τόςο για 
μικροπλθρωμζσ όςο και για μεγάλεσ πλθρωμζσ πιςτωτικισ κάρτασ και επιπλζον μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί και για θλεκτρονικό πορτοφόλι. 96 

Για να καταφζρει το κινθτό να γίνει ανταγωνιςτισ τθσ πιςτωτικισ κάρτασ κα πρζπει:  

α) Να ςυνεργαςτοφν οι εταιρείεσ κινθτισ τθλεφωνίασ με ςκοπό να μπορεί ο πωλθτισ να 
ςυμβάλει με μία εταιρεία και να πραγματοποιείται με εφκολο τρόπο θ χριςθ του τόπου 
από τα κινθτά όλων των εταιρειϊν. 97 

β) Να γίνει μια εγκατάςταςθ για τισ ειςπράξεισ απλιρωτων χρεϊν που κα είναι ικανι να 
ανταγωνιςτεί τθν αντίςτοιχθ των τραπεηϊν.   

 

Προπλθρωμζσ:  

Πλεσ οι προπλθρωμζσ λειτουργοφν όπωσ οι κάρτεσ κινθτισ τθλεφωνίασ.                                          
Ο χριςτθσ/αγοραςτισ πλθρϊνει ζνα ςυγκεκριμζνο ποςό και ςε κάκε αγορά το κόςτοσ 
αφαιρείται μζχρι να τελειϊςει το ποςό. 98Είναι αξιοςθμείωτο, το γεγονόσ ότι υπάρχουν 
τόςεσ πολλζσ μζκοδοι. Υπάρχουν κάρτεσ (είτε τφπου πιςτωτικισ είτε με ολοκλθρωμζνο 
κφκλωμα ςε ςυνδυαςμό με ειδικό εξάρτθμα ςτον υπολογιςτι), προπλθρωμζνα ςυςτιματα 
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μαηί με το κινθτό τθλζφωνο και  ςυλλογι κουπονιϊν πολλϊν ειδϊν. Ζνα βαςικό 
χαρακτθριςτικό αυτϊν των μεκόδων είναι ότι θ χριςθ τουσ δεν γίνεται μόνο μζςω 
διαδικτφου99.  Για αυτό τον λόγο κα πρζπει  γίνει προςεκτικι μελζτθ για να βρεκεί θ 
καλφτερθ μζκοδοσ θ οποία κα καταφζρει να ςυνδυάςει το διαδικτφου με τισ υπόλοιπεσ 
δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρείασ.   

Παραδοςιακζσ μζθοδοι:  

Στθν περίπτωςθ που τα  προϊόντα είναι φυςικά και πωλοφνται μόνο εγχϊρια τότε θ 
καλφτερθ μζκοδοσ είναι αυτι τθσ αντικαταβολισ (πλθρωμι με τθν παραλαβι του 
προϊόντοσ).  100 

Πιςτωτική κάρτα:  

Είναι θ πιο ςυνθκιςμζνθ μζκοδοσ πλθρωμϊν ςτο διαδίκτυο. Θ μζκοδοσ αυτι, περιλαμβάνει 
πλθκϊρα πλεονεκτθμάτων, όπωσ για παράδειγμα: 1)Χρθςιμοποιείται απ’ όλο τον κόςμο 
και ςε όλα τα προϊόντα.2) Πταν ξεκίνθςε το θλεκτρονικό εμπόριο θ μζκοδοσ αυτι υπιρχε 
ιδθ. 3) 101Το κόςτοσ τθσ ιταν χαμθλό γιατί ιδθ από τθν αρχι τθσ χριςθσ τθσ, είχαν 
καλυφκεί τα ζξοδα υποδομισ τθσ. 4) Τζλοσ θ πελατειακι βάςθ των πιςτωτικϊν καρτϊν 
ιταν ίδια με τθν πελατειακι βάςθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου. Υπάρχουν όμωσ, και 
προβλιματα όπωσ, θ δυνατότθτα απάτθσ, το ςχετικά υψθλό κόςτοσ και θ αδυναμία να 
εκπλθρϊςει όλεσ του είδουσ τισ πλθρωμζσ ςτο Internet.102 

Είναι πραγματικότθτα, ότι οι δυνατότθτεσ πλθρωμισ ςτο διαδίκτυο είναι πλζον πολλοί και 
οριςμζνεσ φορζσ ςυμπίπτουν  με διάφορεσ άλλεσ επιλογζσ τθσ εταιρείασ όπωσ ςτθ χριςθ 
κουπονιϊν. Θ περίοδοσ, που θ μόνθ επιλογι  ιταν να ηθτάει κάποιοσ ζγκριςθ πιςτωτικισ 
κάρτασ ζχει περάςει. 103Ρλζον, για τθν ςωςτι επιλογι, θ επιχείρθςθ είναι υποχρεωμζνθ να 
μελετιςει τθν ςυμπεριφορά  για τθν ςωςτι επιλογι απζναντι ςτο προϊόν, τθ γεωγραφικι 
κατανομι τουσ, τθ διανομι και τον τελικό καταναλωτι που μπορεί να μθν είναι το ίδιο 
πρόςωπο με του αγοραςτι για παράδειγμα, ζνα προϊόν (δϊρο) αγοράηεται από ζνα άτομο 
και παραδίδεται ςε άλλο. Χρειάηεται με άλλα λόγια θ μζκοδοσ πλθρωμισ να γίνει μζροσ 
του ςχεδίου προϊκθςθσ των προϊόντων τθσ εταιρείασ.104  

 

Πιςτωτικζσ Κάρτεσ και Μζκοδοι Ηλεκτρονικισ Πλθρωμισ 

Στθν περίπτωςθ που οι πελάτεσ ειςζρχονται ςε φυςικό κατάςτθμα για να αγοράςουν ζνα 
προϊόν, ο πιο απλόσ τρόποσ πλθρωμισ είναι τα μετρθτά. Ενϊ ςτθν περίπτωςθ που το 
κατάςτθμα είναι ιντερνετικό, οι δικτυακοί πελάτεσ δεν ζχουν αυτι τθ δυνατότθτα, 
επομζνωσ, οι επιχειριςεισ αναγκάηονται να οδθγθκοφν ςτθν δθμιουργία θλεκτρονικϊν 
μζςων πλθρωμισ.105 Θ χριςθ πιςτωτικϊν καρτϊν αποτελεί τθν δθμοφιλζςτερθ υπθρεςία 
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ςυναλλαγισ. Αναφερόμαςτε ςε γριγορεσ και αςφαλείσ ςυναλλαγζσ, με τισ οποίεσ ο 
χριςτθσ του Internet είναι εξοικειωμζνοσ ιδθ από τθν αρχι που βαδίηει ςτον κόςμο των 
δικτυακϊν αγορϊν. Ρολλζσ επιχειριςεισ επιχειροφν να προςελκφςουν τουσ δικτυακοφσ 
πελάτεσ με τθν χριςθ άτοκων δόςεων και προςφορϊν όπωσ ςυμβαίνει και ςτα 
παραδοςιακά τουσ καταςτιματα106.  

Κα πρζπει να γίνει γνωςτό ότι : 

- Οι πλθρωμζσ που πραγματοποιοφνται με πιςτωτικζσ κάρτεσ μζςω διαδικτφου 
χρθςιμοποιοφνται αρκετά ςυχνά και ςε περιβάλλον λιανικισ πϊλθςθσ. 

-   Για να είναι δεκτζσ οι δικτυακζσ πλθρωμζσ μζςω πιςτωτικϊν καρτϊν, κα πρζπει να 
υπάρχει από πριν ςυνεργαςία με εταιρία εκτζλεςθσ δικτυακϊν πλθρωμϊν107 (Cyber cash, 
Payment Net κλπ).  

Επίςθσ, είναι αναγκαίο να υπάρχει θ δυνατότθτα και εναλλακτικϊν υπθρεςιϊν ςτισ 
πλθρωμζσ, για τισ περιπτϊςεισ ςυναλλαγϊν όπου θ χριςθ πιςτωτικϊν καρτϊν δεν είναι 
ςυμφζρουςα, όπωσ : 108 

- Οι Θλεκτρονικζσ μικρό-ςυναλλαγζσ, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται για πλθρωμζσ που δεν 
ξεπερνοφν τα 10 ευρϊ. 

- Οι Θλεκτρονικζσ επιταγζσ, οι οποίεσ γίνονται αποδεκτζσ από πολλζσ ςυνδρομθτικζσ 
εταιρείεσ. 

-  Θ Χριςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, το οποίο είναι απαραίτθτο για τθν επιβεβαίωςθ 
τραπεηικϊν ςυναλλαγϊν μεταξφ εταιρείασ και πελάτθ.109 

 

Για να γίνουν δικτυακζσ πωλιςεισ μζςω πιςτωτικϊν καρτϊν : 

- Αρχικά, κα πρζπει να θ επιχείρθςθ να αποφαςίςει ποιεσ κάρτεσ επικυμεί να δζχεται. Οι 
πιο γνωςτζσ  πιςτωτικζσ κάρτεσ είναι οι Visa, Diner’s Club, Master Card και American 
Express.110 

- Για να ξεκινιςει θ επιχείρθςθ τισ ςυναλλαγζσ μζςω πιςτωτικϊν καρτϊν, κα πρζπει να 
ςυνεργαςτεί με κάποια από τισ εταιρείεσ εκτζλεςθσ δικτυακϊν πλθρωμϊν μζςω 
πιςτωτικϊν καρτϊν (Cyber cash, Payment Net κλπ). Οι εταιρείεσ αυτζσ προςφζρουν 
ςτισ επιχειριςεισ ςθμαντικό λογιςμικό το οποίο κα πρζπει να εγκαταςτιςουν ςτον 
secure server με ςκοπό τθν ολοκλιρωςθ των ςυναλλαγϊν τουσ. Πταν, ο πελάτθσ 
πλθκτρολογιςει τα ςτοιχεία που απαιτοφνται και τον αρικμό τθσ πιςτωτικισ του 
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κάρτασ, και μετζπειτα πατιςει το πλικτρο επικφρωςθσ τθσ ςυναλλαγισ , 
ενεργοποιείται το λογιςμικό τθσ εταιρείασ εκτζλεςθσ πλθρωμϊν. 111 

 

Θ διαδικαςία είναι απόλυτα αςφαλισ κακϊσ γίνεται με αςφαλζσ (secure) πρωτόκολλο 
επικοινωνίασ. Θ διαδικαςία ολοκλθρϊνεται όταν λάβει θ επιχείρθςθ επιβεβαίωςθ τθσ 
ςυναλλαγισ από τθν εταιρία πλθρωμϊν. 112Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ 
κατατίκενται από τθν εταιρία πλθρωμϊν τα χριματα ςτο λογαριαςμό τθσ επιχείρθςθ. 
Τζλοσ, όπωσ και ςτισ πλθρωμζσ που πραγματοποιοφνται ςε ζνα φυςικό κατάςτθμα μζςω 
πιςτωτικισ κάρτασ, κα πρζπει θ επιχείρθςθ να ςυνεργαςτεί με μια τράπεηα και να ανοίξει 
ζνα λογαριαςμό ειδικοφ τφπου.  

 

2.3 Ηλεκτρονικζσ Επιταγζσ 

Οι θλεκτρονικζσ επιταγζσ είναι ζνα ςφςτθμα θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν το οποίο 
χρθςιμοποιείται τον τελευταίο διάςτθμα ςε χϊρεσ με παράδοςθ χριςθσ επιταγϊν. Μία 
επιταγι αποτελείται από  μια ςειρά από νοφμερα, όπωσ ςυμβαίνει και ςτθν ζντυπθ 
επιταγι, τα οποία τθν κάνουν μοναδικι. Ο αγοραςτισ ειςάγει αυτά τα νοφμερα, θ τράπεηα 
ειδοποιείται και ακυρϊνει τθν ςυγκεκριμζνθ επιταγι, αν γίνεται επιτρεπτό από το 
υπόλοιπο του λογαριαςμοφ113. (Επιςτθμονικό μάρκετινγκ, 2011,65). 

 

Ψθφιακό Χριμα 

Ψθφιακό χριμα ονομάηεται, ζνασ μθχανιςμόσ εξόφλθςθσ μικροποςϊν μζςω του Internet. 
Ζνασ τζτοιοσ μθχανιςμόσ μπορεί να αποτελζςει το επόμενο βιμα ςτισ εφαρμογζσ 
θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν. Σε ζνα ςφςτθμα αποτελοφμενο από ψθφιακό χριμα, το χριμα 
δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ςειρά από ψθφία. Ζνασ χριςτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να 
κάνει ανάλθψθ ψθφιακοφ χριματοσ από μία τράπεηα μεταφζροντασ το ποςό αυτό ςτον 
θλεκτρονικό του υπολογιςτι.114 

Στθν περίπτωςθ, που το ψθφιακό χριμα (token), μεταφζρεται από τθν τράπεηα είναι 
απαραίτθτο να ςθμαδευτεί κατάλλθλα για λόγουσ εγκυρότθτασ και αςφάλειασ. 115Επιπλζον, 
αν θ αγορά προϊόντων πραγματοποιθκεί μζςω Internet, ο αγοραςτισ ςτζλνει ςτον 
προμθκευτι το αντίτιμο ςε ψθφιακό χριμα. Ο τελευταίοσ με τθ ςειρά το προωκεί ςτθν 
τράπεηα για να ςιγουρευτεί κατά πόςο θ ροι αυτι είναι ζγκυρθ χρθματοδότθςθ ι όχι. Ενϊ 
για να διαςφαλίςει ο προμθκευτισ ότι κάκε χρθματοδότθςθ (token) εφαρμόηεται μόνο μία 
φορά, θ τράπεηα καταγράφει τον ςειριακό αρικμό κάκε token που ξοδεφεται. Στθν 
περίπτωςθ, που ο ςειριακόσ αρικμόσ του token υπάρχει ιδθ ςτθ βάςθ δεδομζνων τθσ 
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τράπεηασ τότε αυτι κα πλθροφοριςει τον ζμπορο ότι θ χρθματικι μονάδα είναι 
χρθςιμοποιθμζνθ και επομζνωσ άχρθςτθ116. 

 

 

E-Banking 

Internet banking δεν αποτελεί μζκοδο πλθρωμισ. Στθν ουςία όμωσ, είναι το θλεκτρονικό 
κατάςτθμα τθσ τράπεηασ.117 Για αυτό τον λόγο, μπορεί να γίνει μζκοδοσ πλθρωμισ 
κατευκείαν με τθν μεταφορά χρθμάτων από τον λογαριαςμό του πελάτθ ςτον λογαριαςμό 
του προμθκευτι. Συνικωσ δεν χρθςιμοποιείται για διεκνισ πωλιςεισ αλλά εγχϊρια είναι 
αρκετά αποτελεςματικό. Για να γίνει, θ επιβεβαίωςθ τθσ ταυτότθτασ του αγοραςτι 
χρθςιμοποιείται κωδικόσ μιασ χριςθσ. Αν είναι ςωςτόσ εγκρίνεται και πραγματοποιείται θ 
μεταφορά χρθμάτων ςτο τραπεηικό λογαριαςμό του προμθκευτι.  Στθν χϊρα μασ, είναι 
αρκετζσ οι τράπεηεσ που χρθςιμοποιοφν το e banking και για αυτό τον λόγο είναι 
εξοπλιςμζνεσ από μεγάλθ εμπειρία θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν και αυτζσ είναι : Alpha Bank, 
Aspis Bank, Citibank, Efg Euro bank Ergasias, Nova bank, Εγνατία Τράπεηα, Εκνικι Τράπεηα, 
Εμπορικι Τράπεηα και Τράπεηα Ρειραιϊσ118.  

Με τθν χριςθ του e banking οι άνκρωποι μποροφν να πραγματοποιιςουν τισ παρακάτω 
ςυναλλαγζσ : 

- Ρλθρωμι λογαριαςμϊν (πιςτωτικζσ κάρτεσ, ςυνδρομικι τθλεόραςθ, κινθτι  
τθλεφωνία). 

- Ρλθρωμι ΦΡΑ (φςτερα από υποβολι ςχετικισ αίτθςθσ μζςω Internet). 

- Ρλθρωμι ΛΚΑ.119 

- Μεταφορά χρθμάτων μεταξφ λογαριαςμϊν. 

- Μεταφορά χρθμάτων μεταξφ τρίτων, ςτθν ίδια τράπεηα (π.χ. πλθρωμζσ προμθκευτϊν). 

- Μεταφορά χρθμάτων ςε άλλθ τράπεηα (εμβάςματα). 

Επιπρόςκετα ζχετε τθ δυνατότθτα για : 

-  Ενθμζρωςθ υπολοίπου και κίνθςθσ λογαριαςμοφ.120 

-  Μιςκοδοςία. 

- Χρθματικζσ ςυναλλαγζσ. 

-  Ρράξεισ ςχετικζσ με επιταγζσ ( παραγγελία, ενθμζρωςθ, ανάκλθςθ ). 

- Υποβολι αιτιςεων ( δάνειο, πιςτωτικι κάρτα ).121 
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Υπάρχουν αρκετά οφζλθ για τθν επιχείρθςι ςασ από τθν χριςθ του e-banking μερικά είναι 
τα εξισ : 

- Μειϊνεται το κόςτοσ λειτουργίασ των επιχειριςεων. 

- Μείωςθ λειτουργικϊν εξόδων. 

- Μείωςθ προμθκειϊν. 

- Ελαχιςτοποίθςθ κινδφνου απωλειϊν χριματοσ. 

- Κερδίηεται περιςςότεροσ χρόνοσ κακϊσ θ διαδικαςία γίνεται διαδικτυακά. 

- Συναλλαγζσ χωρίσ ωράρια και χρονοβόρεσ ουρζσ. 

- Μεγαλφτερθ ευελιξία.122 

- Συναλλαγζσ που πραγματοποιοφνται εφκολα, γριγορα και με απόλυτθ αςφάλεια από 
τθν άνεςθ του ςπιτιοφ ι του γραφείου. 

- Αναβακμίηεται θ επικοινωνία των ατόμων με τθν τράπεηα. 

- Υπάρχει πρόςβαςθ ςτθν τράπεηα όλο το 24ωρο, 365 μζρεσ το χρόνο. 

- Αποτελεςματικι, ποιοτικι και προςωποποιθμζνθ κάλυψθ των αναγκϊν.123 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

 

 

 

 

3.1 Ο Ηλεκτρονικόσ Καταναλωτισ 

Στισ μζρεσ μασ, οι υπολογιςτζσ και το Internet χρθςιμοποιοφνται από όλουσ τουσ 
ανκρϊπουσ, ανεξαρτιτωσ τθσ θλικίασ,  του φφλου,  τισ γνϊςεισ τουσ πάνω ςτουσ 
υπολογιςτζσ και τον λόγο που χρθςιμοποιοφν τουσ υπολογιςτζσ και το Internet.                     
Οι υπολογιςτζσ κακϊσ και το Internet ζχουν γίνει πλζον απαραίτθτα για όλουσ τουσ 
ανκρϊπουσ. Ζτςι, λοιπόν, οι υπολογιςτζσ χρθςιμοποιοφνται από τουσ ανκρϊπουσ τόςο για 
επαγγελματικοφσ λόγουσ όςο και για προςωπικοφσ λόγουσ π.χ. ψυχαγωγία. Θ χριςθ του 
Internet αυξάνεται κακθμερινά με γοργοφσ ρυκμοφσ ςε όλο τον κόςμο. 124 

Στθν Ελλάδα, για παράδειγμα αν και οι ρυκμοί είναι χαμθλότεροι ςυγκριτικά με τισ άλλεσ 
Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, τα τελευταία χρόνια παρατθρείται μία ςθμαντικι αφξθςθ ςτον αρικμό 
των χρθςτϊν του Internet. Μζςα ςτο πρϊτο εξάμθνο του 2003, το ποςοςτό των Ελλινων 
που χρθςιμοποιοφν το Internet ξεπζραςε για πρϊτθ φορά το 10% του πλθκυςμοφ ( άνω 
των 15 ετϊν).  Σε ςχζςθ με τισ ςθμερινζσ μελζτεσ, οι οποίεσ προβλζπουν ότι ςτο μζλλον οι 
περιςςότεροι Ζλλθνεσ κα ζχουν πρόςβαςθ ςτο Internet.125 

Οι θλεκτρονικοί καταναλωτζσ ςυνδζονται με πολλοφσ και διάφορουσ τρόπουσ ςτο 
Διαδίκτυο.  Σε όλο τον κόςμο γενικά,  οι μιςοί μποροφν να ςυνδεκοφν ςτο Internet από το 
ςπίτι τουσ, ενϊ το 13% ςυνδζεται από το χϊρο εργαςίασ τουσ. Στθν Ελλάδα, ςυγκεκριμζνα, 
αντιςτοιχοφν 11 υπολογιςτζσ ανά 100 κατοίκουσ, από τουσ οποίουσ μόνο ζνασ ανικει ςε 
ιδιϊτθ, και οι υπόλοιποι ανικουν ςε επιχειριςεισ. Από το ςυνολικό αρικμό των χρθςτϊν 
που ζχουν πρόςβαςθ ςτο Internet, περίπου 500.000 ςυνδζονται από το ςπίτι τουσ, ενϊ 
250.000 μζςω των επιχειριςεων τουσ, και οι υπόλοιποι, δθλαδι, οι 750.000 από διάφορα 
εκπαιδευτικά ιδρφματα και διάφορα Internet cafe.126 

 

3.2 Αγορζσ των Ηλεκτρονικϊν Καταναλωτϊν 

Σιμερα, άνκρωποι από όλο τον κόςμο, εφόςον υπάρχει θ δυνατότθτα επιλζγουν  να 
πραγματοποιιςουν αγορζσ μζςω του Internet. Με τθν επιλογι αυτι, όλο και περιςςότεροσ 
αρικμόσ ατόμων ζρχονται ςε επαφι με το Internet κάνοντασ ζτςι πιο εφκολθ τθν 
κακθμερινότθτα τουσ. Οι θλεκτρονικοί καταναλωτζσ ςυνικωσ αγοράηουν προϊόντα όπωσ 
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ταξιδιωτικά ειςιτιρια127, CDs, Computer και παρόμοια είδθ, όπωσ βιβλία, προϊόντα κινθτισ 
τθλεφωνίασ και λουλοφδια.. Θ κετικι ςτάςθ των θλεκτρονικϊν καταναλωτϊν ςτθ 
«δικτυακι αγορά» μεγαλϊνει κακθμερινά, διότι οι αγορζσ μζςω Internet ςυγκεντρϊνουν 
πολλά πλεονεκτιματα. Φςτερα από ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτθ Μεγάλθ Βρετανία, 
δθλαδι, οι θλεκτρονικοί καταναλωτζσ επιςιμαναν ωσ ςθμαντικά πλεονεκτιματα τθν 
εξοικονόμθςθ χρόνου αλλά και χρθμάτων. Οριςμζνα από τα ςθμαντικότερα πλεονεκτιματα 
των αγορϊν μζςω του Internet για τον θλεκτρονικό καταναλωτι είναι τα παρακάτω :128 

- Υπάρχει χαμθλότερο κόςτοσ, αυτό ςυμβαίνει λόγω τθσ ευκολίασ ςφγκριςθσ τιμϊν, τθσ 
μεγαλφτερθσ δυνατότθτασ επιλογισ. 

- Υπάρχει  δυνατότθτα για αγορζσ. 

-  Οι αγορζσ μποροφν να γίνουν, οποιαδιποτε ςτιγμι του 24ωρου  όλεσ τισ θμζρεσ τθσ 
εβδομάδασ 

- Επίςθσ οι αγορζσ γίνονται, όλο το χρόνο 

- Και οι παραγγελίεσ από οποιαδιποτε μζροσ του κόςμου. 

 

Τα παραπάνω είναι κάποιοι από τουσ ςθμαντικότερουσ λόγουσ οι καταναλωτζσ 
πραγματοποιοφν αγορζσ μζςω του Internet. Πμωσ, εμφανίηονται και κάποια μειονεκτιματα 
για τισ θλεκτρονικζσ αγορζσ. Ωσ πιο βαςικά κεωροφνται θ ζλλειψθ πλιρουσ αςφάλειασ των 
θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν, όπωσ και θ ελλείψει τθσ κοινωνικισ διάςταςθσ των αγορϊν. 
Ραρόλα αυτά, όμωσ, από τθν αγορά των θλεκτρονικϊν καταναλωτϊν, πολλοί ςτρζφονται 
ςτθν  χριςθ του Διαδικτφου πριν και μετά τθν αγορά, προσ αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για 
παράδειγμα για ζνα προϊόν πριν το αγοράςουν, ι για να επικοινωνιςουν με τθν εταιρεία 
ου προϊόντοσ αφοφ το αγοράςουν129.  

Υπάρχει μεγάλοσ αρικμόσ  οι θλεκτρονικοί καταναλωτϊν που πριν αγοράςουν κάποιο 
προϊόν από τα «φυςικά» καταςτιματα ςτρζφονται ςτθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο 
Internet για τισ τιμζσ, προδιαγραφζσ του προϊόντοσ, τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ 
διακεςιμότθτα κακϊσ και τισ γνϊμεσ και τισ κριτικζσ άλλων ανκρϊπων που αγοράηουν ζνα 
προϊόν. Επομζνωσ, γίνεται γνωςτό, ότι οι θλεκτρονικοί καταναλωτζσ διευκολφνονται με τθ 
χριςθ του Internet, κακϊσ ζχουν τθν δυνατότθτα να αγοράςουν προϊόντα όπωσ και να 
μάκουν οποιαδιποτε πλθροφορία κζλουν από το Διαδίκτυο, χωρίσ πολφ κόπο και χρόνο, 
διευκολφνοντασ ζτςι τισ αγορζσ τουσ.130 

 

Οι Μ.Μ.Ε. καταβάλουν κακθμερινι προςπάκεια για να δθμιουργιςουν περιςςότερεσ και 
πιο ςτενζσ ςχζςεισ με τουσ θλεκτρονικοφσ καταναλωτζσ αλλά και να προςελκφςουν και 
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επιπλζον καταναλωτζσ. 131Οι Μ.Μ.Ε. μποροφν να διατθροφν το ενδιαφζρον του 
θλεκτρονικοφ καταναλωτι και να προςελκφουν ολοζνα και πιο πολλοφσ θλεκτρονικοφσ 
καταναλωτζσ, κρατϊντασ το ενδιαφζρον τουσ «ηωντανό», ενθμερϊνοντασ τουσ πάντα για 
κζματα που ζχουν άμεςθ και ζμμεςθ ςχζςθ με το προϊόν και δίνοντασ πλθροφορίεσ για τισ 
προδιαγραφζσ του προϊόντοσ που διαφθμίηουν.  

Στο κομμάτι αυτό είναι ςκόπιμο να αναφερκοφν κάποιοι από τουσ κανόνεσ των Μ.Μ.Ε. που 
ζχουν ςτόχο τθν προςζλκυςθ των θλεκτρονικϊν καταναλωτϊν: 

1.    Ρρζπει να διαφθμίςουν κάτι νζο: Αυτόσ  είναι ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ κανόνεσ 
των Μ.Μ.Ε. και ο πιο ςίγουροσ τρόποσ προςζλκυςθσ των θλεκτρονικϊν καταναλωτϊν. Είναι 
αναγκαίο λοιπόν, το λιγότερο μία φόρα το μινα θ εταιρεία να παρουςιάηει κάτι νζο ςτθν 
θλεκτρονικι τθσ ιςτοςελίδα και να το διαφθμίηει μζςω Θλεκτρονικοφ Ταχυδρομείου. 

2.       Ρρζπει θ εταιρεία να ηθτάει και να λαμβάνει τθ γνϊμθ των πελατϊν τθσ: Με αυτι τθν 
μζκοδο δίνεται θ ευκαιρία ςτον πελάτθ να εκφράςει ελεφκερα τθ γνϊμθ μου, κάνοντασ 
διάφορα ςχόλια ι ακόμθ και παράπονα. Άρα, λοιπόν, οι Μ.Μ.Ε. ζχουν τθ ευκαιρία να 
βελτιϊςουν ι ακόμα και να διορκϊςουν αν τφχει και γίνει κάποιο λάκοσ, προκειμζνου να 
ζχουν καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλιςεισ των προϊόντων τουσ.132  Επομζνωσ, 
καταφζρνουν με τον τρόπο αυτό να ικανοποιιςουν  τουσ πελάτεσ τουσ περιςςότερο, και 
ςτθ ςυνζχεια να προςελκφςουν ολοζνα και περιςςότερουσ θλεκτρονικοφσ καταναλωτζσ. 

3.    Θ εταιρεία κα πρζπει να διαφθμίηει κακθμερινά ςχεδόν τα προϊόντα τθσ: Με τισ 
διαφθμίςεισ των προϊόντων, οι Μ.Μ.Ε. ζχουν τθν δυνατότθτα  να επθρεάςουν πιο εφκολα 
τουσ θλεκτρονικοφσ καταναλωτζσ, αυξάνοντασ με αυτόν τον τρόπο τισ πωλιςεισ τθσ και τα 
κζρδθ τθσ.133 

4.  Κα πρζπει να πραγματοποιοφνται ζρευνεσ ςχετικά με τισ προτιμιςεισ των καταναλωτϊν: 
Οι Μ.Μ.Ε. κα πρζπει να είναι ςε άμεςθ επαφι με τουσ καταναλωτζσ, γιατί με αυτό τον 
τρόπο ενθμερϊνονται καλφτερα για τισ προτιμιςεισ τουσ και τισ επιλογζσ που ζχουν για τα 
προϊόντα.134 Άρα, μποροφν να διαφθμίηουν προϊόντα που ζχουν περιςςότερθ ηιτθςθ από 
τουσ καταναλωτζσ, καταφζρνοντασ ζτςι να προςελκφουν ολοζνα και περιςςότερουσ 
θλεκτρονικοφσ καταναλωτζσ. Σφμφωνα, με τα παραπάνω, ςυμπεραίνουμε ότι οι Μ.Μ.Ε. 
παλεφουν ςε ζναν κακθμερινό αγϊνα, προςπακϊντασ με διάφορουσ τρόπουσ να αυξιςουν 
τισ πωλιςεισ τουσ και τα κζρδθ τουσ. Αυτό όμωσ ζχει ωσ αποτζλεςμα, να προςελκφουν 
ολοζνα και περιςςότερουσ καταναλωτζσ, οι οποίοι είναι πρόκυμοι να αγοράςουν τα 
προϊόντα που τουσ διαφθμίηουν.135 

 

3.3. Σρόποι Ζρευνασ Αγοράσ 

Εάν επικυμεί κάποια επιχείρθςθ να κάνει μια πρωτογενι ζρευνα αγοράσ ποιοτικοφ ι και 
ποςοτικοφ περιεχομζνου μπορεί να χρθςιμοποιιςει τα εξισ: 
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Ηλεκτρονικό Ερωτθματολόγιο 

 Οι επιχειριςεισ μποροφν να βάλουν ςτισ ςελίδεσ τουσ θλεκτρονικό 
ερωτθματολόγιο, ι  ςτισ ςελίδεσ κάποιου που προςφζρει υπθρεςίεσ μζςω Διαδικτφου, ι 
ακόμα ςτισ ςελίδεσ θλεκτρονικϊν περιοδικϊν ι άλλων δικτυακϊν τόπων με μεγάλθ 
επιςκεψιμότθτα από ανκρϊπουσ που αποτελοφν το ενδιαφερόμενο κοινό. Το 
ερωτθματολόγιο κα ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιςκζπτεσ τθσ επιχείρθςθσ και τα 
αποτελζςματα κα καταγράφονται ςε βάςθ δεδομζνων, ϊςτε να μποροφν να αναλυκοφν και 
να μελετθκοφν136.  

 Υπάρχουν δφο τρόποι με τουσ οποίουσ γίνεται να διεξαχκεί θ ζρευνα αγοράσ μζςω 
του θλεκτρονικοφ ερωτθματολογίου. Ο πρϊτοσ, ο «επικετικόσ» τρόποσ είναι θ αποςτολι e-
mail ςτουσ ενδιαφερόμενουσ και θ κατεφκυνςθ αυτϊν ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο του site 
τθσ εταιρείασ όπου υπάρχει το ερωτθματολόγιο. Ο άλλοσ,  ο πιο «πακθτικόσ»  τρόποσ είναι 
θ τοποκζτθςθ του ερωτθματολογίου ςτο site, θ διαφιμιςθ του ςε όλεσ τισ άλλεσ ςελίδεσ 
τθσ εταιρείασ και θ αναμονι των επιςκεπτϊν που κα απαντιςουν.137 

Τα κετικά αποτελζςματα τθσ αποςτολισ e-mail είναι : 

-  Πτι γίνεται ζλεγχοσ ςτθν επιλογι των ερωτθκζντων. 

-  Μειϊνεται ο χρόνοσ που απαιτείται ςτθν ςυλλογι των ςτοιχείων. 

-  Ρραγματοποιείται ταυτόχρονθ διαφιμιςθ του site και τθσ εταιρείασ. 

Τα κετικά τθσ «αναμονισ» των ερωτθκζντων είναι : 

- Δεν ενοχλοφνται οι ερωτθκζντεσ με (πικανϊσ) κάποιου ανεπικφμθτου e-mail. 

- Μεγαλφτερθ πικανότθτα να ςυμπλθρωκεί το ερωτθματολόγιο. 

- Καλφτερθ ςτόχευςθ (κάποιοσ που επιςκζπτεται το site ι ενδιαφζρεται να ςυμπλθρϊςει 
το ερωτθματολόγιο είναι μζςα ςτο target group τθσ εταιρείασ). 

Τζλοσ, μερικά γενικά ςθμεία που πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχι: 

-  Ρρζπει να προτιμοφνται οι λίςτεσ με διευκφνςεισ e-mail που ζχει ςτθν κατοχι τθσ θ 
εταιρεία ςτο παρελκόν, ι e-mail διευκφνςεισ που ζχουν ςυλλεχκεί από αξιόπιςτεσ 
πθγζσ και με τθ ςυγκατάκεςθ πολλζσ φορζσ των παραλθπτϊν να λαμβάνουν 
διαφθμιςτικά e-mails για κζματα που τουσ ενδιαφζρουν.138 

-  Στο e-mail που κα ςταλκεί καλό κα είναι να αναφζρεται ςτο κζμα τα περιεχόμενο του: 
«Ζρευνα αγοράσ....», με ςτόχο, ακολουκϊντασ το netiquette να μθν υπάρχει ζντονθ 
ενόχλθςθ για τουσ παραλιπτεσ και να αυξθκοφν οι πικανότθτεσ ανταπόκριςθσ.139 
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-  Το καλφτερο κίνθτρο είναι, πρϊτον ο παραλιπτθσ να επιςκεφκεί το site τθσ εταιρείασ 
και να ςυμπλθρϊςει το ερωτθματολόγιο, και δεφτερον να γίνει ςτόχαςτρο από τουσ 
«τςαμπατηιδεσ» και να δωρικοφν ςε αυτοφσ δείγματα του προϊόντοσ.140 

- Να οριςτεί θμερομθνία λιξθσ τθσ ζρευνασ αγοράσ, ειδικά όταν θ εταιρεία προςφζρει 
δείγματα, δϊρα κ.α., για να παρακινιςει τουσ παραλιπτεσ να απαντιςουν ςφντομα. 

-  Να δοκεί θ επιλογι ςτον παραλιπτθ να διαγραφεί από τθ λίςτα τθσ ιςτοςελίδασ. 

-  Να χρθςιμοποιθκεί κάποιο από τα πολλά προγράμματα του info bots για να 
ευχαριςτιςει θ εταιρεία μζςω e-mail τουσ χριςτεσ που ςυμπλιρωςαν το 
ερωτθματολόγιο.141 

-  Στο ευχαριςτιριο e-mail υπάρχει θ ευκαιρία να αναπτυχκεί μια ςχζςθ με τουσ 
ανκρϊπουσ που ανταποκρίκθκαν, θ ιςτοςελίδα μπορεί να ηθτιςει τθν άδεια να τουσ 
ςτζλνει νζα τθσ εταιρείασ ι να τουσ προτείνεται εγγραφι ςτο newsletter, το ποίο είναι 
απαραίτθτο να υπάρχει ςαν εφαρμογι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ.142 

-  Ρρζπει να υπάρχει κάποιοσ υπάλλθλοσ από το προςωπικό τθσ εταιρείασ «stand by», ςε 
περίπτωςθ που κάποιοι παραλιπτεσ χρειάηονται διευκρινιςεισ. 143 

 

Πειράματα 

 Τα πειράματα ςυμβάλλουν ςτον ζλεγχο των πωλιςεων, του μεριδίου τθσ αγοράσ, ι 
τθσ εικόνασ τθσ επιχείρθςισ, για παράδειγμα αν αλλάηουν τα δεδομζνα όπωσ θ τιμι, τα 
κανάλια διανομισ, οι διαφθμίςεισ ι και το ίδιο προϊόν ςασ ( τθ ςυςκευαςία, τα χρϊματα, τα 
μεγζκθ κ.α.).144 

 

τοιχεία από τισ επιςκζψεισ και τισ πωλιςεισ 

Μια απλι ζρευνα αγοράσ μπορεί να γίνει : 

 Από τισ αγορζσ που κάνουν οι πελάτεσ τθσ εταιρείασ και από τθν καταγραφι των 
ςυνθκειϊν των πελατϊν αυτισ : Τισ φορείσ που επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα, ποιεσ 
ςυγκεκριμζνεσ ςελίδεσ επιςκζπτονται, πόςο χρόνο παραμζνουν ςε αυτζσ, για ποια 
προϊόντα ηθτοφν πλθροφορίεσ, και τζλοσ ποια προϊόντα επιλζγουν.145 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  
ΠΩΛΗΕΙ ΜΕΩ ΙΝΣΕΡΝΕΣ 

 

 

 

 

4.1 Οι Πωλιςεισ των Μ.Μ.Ε μζςω Κντερνετ  

Κομβικό ςθμείο για τισ Μ.Μ.Ε. που κάνουν χριςθ Θλεκτρονικοφ Εμπορίου, δθλαδι, που 
πραγματοποιοφν πωλιςεισ προϊόντων μζςω Διαδικτφου είναι να ζχουν εταιρικι 
ιςτοςελίδα. Θ ιςτοςελίδα τθσ επιχείρθςθ βοθκάει ςτθ λιψθ και ςτθ ολοκλιρωςθ των 
παραγγελιϊν, κακϊσ, και ςε καλφτερεσ ςυναλλαγζσ, με ςτόχο τθν ανάπτυξθ  του δικτφου 
πωλιςεων τθσ επιχείρθςθσ. 146 

Πμωσ προκειμζνου να ολοκλθρωκοφν ςωςτά και οργανωμζνα οι πωλιςεισ μζςω 
Διαδικτφου, θ ιςτοςελίδα τθσ Μ.Μ.Ε. είναι αναγκαίο να διακζτει μία ςειρά 
χαρακτθριςτικϊν: Ππωσ για παράδειγμα κατάλογο των προϊόντων και τιμζσ. Επιπλζον, και 
μία ςειρά τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν, τα οποία να προςφζρουν τθν δυνατότθτα 
παραγγελίασ μζςω Διαδικτφου,  φόρμεσ παραγγελιϊν,  αςφάλεια των δεδομζνων ςτο 
ςφςτθμα παραγγελίασ και πλθρωμισ και ικανότθτα ςφνδεςθσ με θλεκτρονικζσ αγορζσ.147 
Καίρια λεπτομζρεια που κα πρζπει να αναφερκεί ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο, είναι ότι αν 
ενδιαφζρεται θ επιχείρθςθ να κάνει πωλιςεισ μζςω Internet, κα πρζπει να ζχει ςτα υπόψθ 
τθσ το είδοσ και τθ ομοιομορφία των προϊόντων και των υπθρεςιϊν κακϊσ και τθ δικτυακι 
εξερεφνθςθ τθσ αγοράσ από τουσ καταναλωτζσ, τα οποία κα αναλφςουμε ςτθ ςυνζχεια.148  

 

Σο Είδοσ και θ υμβατότθτα των Προϊόντων και των Τπθρεςιϊν  

Θ διαδικαςία τθσ πϊλθςθσ αλλάηει ανάλογα με το είδοσ των προϊόντων, δθλαδι, θ πϊλθςθ 
προϊόντων μζςω διαδικτφου μπορεί να είναι πιο άμεςθ, γριγορθ και εφκολθ ςε ςχζςθ με 
κάποια άλλα προϊόντα. Τα προϊόντα εκείνα που αναγνωρίηονται ωσ τα πιο εμπορεφςιμα 
μζςω Διαδικτφου είναι:149 

1)  Εκείνα τα προϊόντα που αναγνωρίηουν και κατανοοφν οι καταναλωτζσ χωρίσ πολφ 
ςκζψθ, αςχζτωσ αν γνωρίηουν ι όχι τον καταςκευαςτι. Βαςικό παράδειγμα είναι οι 
προςωπικοί θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, όπου ο καταςκευαςτισ ι ο μεταπωλθτισ 
παρουςιάηει τα τεχνικά χαρακτθριςτικά ενόσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι, και μετζπειτα ο 

                                                           
146

 Γεώργηος Γ. Παλεγσράθες, Γεώργηος Ι. Σηώκθος (2005). ζ.31-33 
147

 Γεώργηος Γ. Παλεγσράθες, Γεώργηος Ι. Σηώκθος (2005). ζ.35-36 
148

 Γεώργηος Γ. Παλεγσράθες, Γεώργηος Ι. Σηώκθος (2005). ζ.40-41 
149

 Γεώργηος Γ. Παλεγσράθες, Γεώργηος Ι. Σηώκθος (2005). ζ.42 



40 
 

καταναλωτισ καταλαβαίνει με ευκολία τθ λειτουργικότθτα και τισ επιδόςεισ του προϊόντοσ 
που αγοράηει.150 

2) Τα επϊνυμα προϊόντα μεγάλων εταιριϊν. Ζνα επϊνυμο προϊόν χαρακτθρίηεται απο τον 
καταςκευαςτι και τθν ποιότθτα του. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα ενόσ επϊνυμου 
προϊόντοσ είναι θ Coca Cola, όπου είναι γνωςτι ςε όλο τον κόςμο. Οι επιχειριςεισ, οι 
οποίεσ ζχουν ςκοπό να πουλιςουν μζςω Internet προϊόντα που διατίκενται ταυτόχρονα 
ςτθ φυςικι αγορά, πρζπει να ζχουν μερικοφσ επιπλζον λόγουσ ςτον καταναλωτι που να 
δικαιολογοφν τισ δικτυακζσ παραγγελίεσ. Για παράδειγμα,  ςχεδιαςμόσ θλεκτρονικοφ 
καταςτιματοσ που υποςτθρίηει αςφαλείσ ςυναλλαγζσ, ανάπτυξθ υπθρεςίασ λίςτασ 
επικυμιϊν (wish list), ςυγκριτικι παρουςίαςθ τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν.151  

  Ρρζπει όμωσ θ επιχείρθςθ να γνωρίηει, ότι οι καταναλωτζσ μπορεί να 
αμφιςβθτιςουν τθν ποιότθτα και τθν αξιοπιςτία μιασ άγνωςτθσ Μ.Μ.Ε. που πουλάει 
προϊόντα μζςω Διαδικτφου. Οι καταναλωτζσ δυςκολεφονται να εμπιςτευτοφν με ευκολία  
τζτοιου είδουσ προϊόντα, γιατί ελλοχεφει ο φόβοσ για το αν κα παραλάβουν το προϊόν ι 
όχι. Αυτό το γεγονόσ δείχνει τθν ςθμαςία που ζχουν τα επϊνυμα προϊόντα. Επομζνωσ αν το 
προϊόν δεν είναι κάποιο είδοσ υψθλισ εμπορευςιμότθτασ ι κάποιο επϊνυμο προϊόν, κα 
πρζπει τότε θ κάκε Μ.Μ.Ε. να είναι κατάλλθλα οργανωμζνθ, για να μπορεί να  προςφζρει 
ςυςτθματικά κάκε είδουσ πλθροφορία ςτουσ υποψιφιουσ καταναλωτζσ, ϊςτε να είναι 
βζβαιοι για τισ ωφζλειεσ του προϊόντοσ και πάνω από όλα να εμπιςτευτοφν και τθν 
παράδοςθ του προϊόντοσ ςτο χϊρο τουσ. 152  

Σε αντίκεςθ, με τα απλά προϊόντα, οι καταναλωτζσ είναι πιο εξοικειωμζνοι και 
εμπιςτεφονται πιο εφκολα τθν ποιότθτα των επϊνυμων ι υψθλισ εμπορευςιμότθτασ 
προϊόντων κακϊσ και τθ παράδοςθ αυτϊν ςτο χϊρο τουσ. Αφοφ πραγματοποιικθκε θ 
ανάλυςθ για τθ ςυμβατότθτα των προϊόντων, ςτθ ςυνζχεια κα γίνει αναφορά ςτθ 
ςυμβατότθτα των υπθρεςιϊν. Ππωσ με τισ επιχειριςεισ που εμπορεφονται υλικά αγακά, 
ζτςι και μια επιχείρθςθ που παρζχει υπθρεςίεσ και χρθςιμοποιιςει το Internet κα πρζπει 
να κάνει πλιρθ ζρευνα ςτθ δυνατότθτα πϊλθςθσ των υπθρεςιϊν τθσ μζςω Internet, για να 
είναι ςίγουρθ και ζτοιμθ για τθν πορεία τθσ.153 

Σιμερα, οι πιο γνωςτζσ και οι πιο επικερδισ επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν μζςω 
Διαδικτφου είναι οι πωλιςεισ αεροπορικϊν ειςιτθρίων και χρθματοοικονομικϊν προϊόντων 
(μετοχζσ, ομόλογα κλπ). Ζνα παράδειγμα που μπορεί να αναφερκεί είναι είναι θ εταιρεία 
Microsoft. Τα μεγαλφτερα ζςοδα τθσ εταιρείασ αυτισ από θλεκτρονικζσ πωλιςεισ, εκτόσ τισ 
πωλιςεισ του λογιςμικοφ είναι από τθν Expedia, τον κόμβο πϊλθςθσ αεροπορικϊν 
ειςιτθρίων. Το ίδιο βζβαια  ςυμβαίνει και ςτθν πϊλθςθ προϊόντων. 154 

Ραραδείγματοσ χάριν, αν οι υπθρεςίεσ τθσ επιχείρθςθσ απαιτοφν προςωπικι επαφι με τον 
πελάτθ, τότε θ επιχείρθςθ είναι αναγκαίο να ορίςει με κάποιο τρόπο τθν περιοχι μζςα 
ςτθν οποία μπορεί να τισ προςφζρει, κζλοντασ πικανόν τον ταχυδρομικό κϊδικα του 
επιςκζπτθ.155.Πμωσ, αν ο κϊδικασ αντιςτοιχεί ςε περιοχι εκτόσ ορίων τότε μπορεί να 
υπάρχει μια οκόνθ, θ οποία είναι αρμόδια για τθν  ενθμζρωςθ του ενδιαφερόμενου για τθν 
αδυναμία κάλυψθσ, ηθτϊντασ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν προζλευςι του για 
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περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ. Θ ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ,  όμωσ, μπορεί να μθν ιςχφει και 
ςτο άμεςο μζλλον. Επίςθσ, δεν είναι κανόνασ, ότι κάποια προϊόντα που δεν είναι 
εμπορεφςιμα ςιμερα δε κα είναι και ςτο μζλλον. Με τθν πάροδο του χρόνου αλλάηουν οι 
προτιμιςεισ, θ μόδα, αλλά και οι ςυνικειεσ των καταναλωτϊν.156 

 

4.2. Εξυπθρζτθςθ των Πελατϊν μετά τθν Πϊλθςθ  

Θ ςχζςθ του πελάτθ με τισ Μ.Μ.Ε. ξεκινάει να αναπτφςςεται μετά τθν πϊλθςθ. Οι Μ.Μ.Ε. 
χρθςιμοποιϊντασ τθ τεχνολογία, μακαίνοντασ πλθροφορίεσ ςχετικά με το πόςο 
ικανοποιθμζνοσ είναι ο πελάτθσ από τθ χριςθ του προϊόντοσ. Επιπλζον, οι Μ.Μ.Ε. με τθν 
χριςθ διάφορων μζςων προςπακοφν να προςελκφςουν ολοζνα και περιςςότερουσ 
πικανοφσ πελάτεσ, όπωσ, αναφζρκθκε και παραπάνω, ζχοντασ ςτόχο τθν αφξθςθ των 
κερδϊν τουσ και των πωλιςεων. 157 

Είναι επίςθσ ςθμαντικό το γεγονόσ ότι, εάν κζλει ο καταναλωτισ μπορεί να γράψει λίγα 
λόγια ςε ζνα θλεκτρονικό βιβλίο «ευχαριςτθμζνων πελατϊν». Το ςυγκεκριμζνο βιβλίο, ζχει 
δθμιουργθκεί από τισ ίδιεσ τισ Μ.Μ.Ε. με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ των ίδιων για πικανά  
παράπονα ι κετικά ςχόλια του πελάτθ, με ςτόχο τθν εμφάνιςθ μιασ γενικισ εικόνασ τθσ 
εταιρείασ, ϊςτε να βελτιϊςουν  ι και να διορκϊςουν λάκθ που ίςωσ δεν τα είχαν προςζξει. 
158 

Με τθ μζκοδο αυτι, οι Μ.Μ.Ε. καταφζρνουν να γνωρίηουν τα παράπονα των μθ 
ικανοποιθμζνων πελατϊν τουσ πριν το μάκουν οι γνωςτοί και οι φίλοι τουσ. Επίςθσ, οι 
Μ.Μ.Ε. ζχουν τθν δυνατότθτα, να δϊςουν πλθροφορίεσ ςχετικά με λφςεισ ςε πικανά 
προβλιματα που μπορεί ο καταναλωτισ να ςυναντιςει κατά τθ χριςθ του προϊόντοσ. 
Απϊτεροσ ςτόχοσ, λοιπόν, μιασ Μ.Μ.Ε. είναι θ εξυπθρζτθςθ και θ ικανοποίθςθ του πελάτθ, 
ζτςι ϊςτε να μείνει ευχαριςτθμζνοσ από τα προϊόντα που ζχει αγοράςει. 159 

 

Οφζλθ για τισ Μ.Μ.Ε και τον Πελάτθ 

Θ φιλοςοφία του Θλεκτρονικοφ Εμπορίου είναι τζτοια , ϊςτε τα οφζλθ για τον 
επιχειρθματία τθσ Μ.Μ.Ε. να μεταφράηονται και ωσ οφζλθ για τον πελάτθ.  160                      
Είναι γνωςτό, ότι αν θ εταιρεία  πείςει τουσ καταναλωτζσ να χρθςιμοποιιςουν το 
θλεκτρονικό  κατάςτθμα, πρζπει να βάλει τα δυνατά τθσ, φανερϊνοντασ τουσ πάντοτε τα 
οφζλθ που κα ζχουν από τθ χριςθ του προϊόντοσ που κα επιλζξουν.  

Τα οφζλθ που κα κερδίςει ο καταναλωτισ από το προϊόν που κα αγοράςει είναι:  

1) Να υπάρχει άμεςθ ικανοποίθςθ για τον πελάτθ: Ο καταναλωτισ ζχει τθν δυνατότθτα να  
απολαφςει το προϊόν ακόμθ και τθν ίδια ςτιγμι, για παράδειγμα θ αγορά ενόσ τραγουδιοφ 
ι ενόσ video clip, ι ενόσ κειμζνου. Αυτό βοθκάει ςτθν αφξθςθ  των καταναλωτϊν, αφοφ δεν 
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είναι αναγκαίο  να βγουν από το ςπίτι τουσ για να αγοράςουν το προϊόν,  με άλλα λόγια δεν 
χρειάηεται να κουραςτοφν και να ταλαιπωρθκοφν για μια αγορά ενόσ προϊόντοσ. 161 

2) Να γίνεται παγκόςμια προβολι τθσ Μ.Μ.Ε ςασ: Τα δίκτυο κακϊσ και το Θλεκτρονικό 
Εμπόριο προςφζρουν τθν δυνατότθτα ςε όλεσ τισ Μ.Μ.Ε. να δραςτθριοποιθκοφν ςτθν 
παγκόςμια αγορά. Από τθν άλλθ πλευρά, οι αγοραςτζσ των προϊόντων ζχουν πολλζσ 
επιλογζσ, γιατί οι προμθκευτζσ των προϊόντων είναι περιςςότεροι ανά γεωγραφικι 
περιοχι, γιατί το κόςτοσ ζναρξθσ ενόσ θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ είναι πολφ μικρό. 162 

3)  Να πραγματοποιείται ςυνεχόμενθ  προβολι τθσ Μ.Μ.Ε. : Οι πελάτεσ μποροφν να 
επιςκεφτοφν τισ ςελίδεσ του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ μιασ εταιρείασ όλεσ τισ ϊρεσ, να 
δουν από τον υπολογιςτι τουσ τον θλεκτρονικό κατάλογο των προϊόντων ςασ και μποροφν 
να επιλζξουν ποιο προϊόν κζλουν να αγοράςουν με τθν πιςτωτικι τουσ κάρτα, χωρίσ να 
βγουν από το ςπίτι τουσ και να κοπιάςουν ιδιαίτερα.163 

4) Να προβάλλονται τα προϊόντα τθσ εταιρείασ με ζνα ιδιαίτερο μζςο επικοινωνίασ:                      
Θ προβολι των προϊόντων μιασ Μ.Μ.Ε. μζςω Διαδικτφου γίνεται με ζνα μοναδικό τρόπο, 
γιατί το νζο αυτό μζςο μαηικισ επικοινωνίασ, αρχικά μπορεί να ςυνδυάςει κείμενο, εικόνα 
ιχο και video, και μετζπειτα αλλθλοεπιδρά με τον καταναλωτι, επιτρζποντασ του να κάνει 
ερωτιςεισ και αγορζσ από το ςπίτι του. 164 

5) Να υπάρχει ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ μεγαλφτερθ ποικιλία προϊόντων για τον 
πελάτθ : Οι περιςςότεροι καταναλωτζσ του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ μιασ Μ.Μ.Ε. 
μζνουν ςτθν επαρχία, αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια οι επιλογζσ τουσ να είναι λιγότερεσ από 
αυτοφσ που μζνουν ςτισ πόλεισ. Πμωσ, μια Μ.Μ.Ε. δεν παραμζνει ςε ςυγκεκριμζνα 
γεωγραφικά πλαίςια, αντικζτωσ αυξάνει τθν πελατεία τθσ και επεκτείνεται χωρίσ να ζχει το 
κόςτοσ δθμιουργίασ νζων υποκαταςτθμάτων τθσ Μ.Μ.Ε.165 

 6) Τζλοσ, άλλο ζνα όφελοσ που πρζπει να αναφερκεί είναι τα μειωμζνα κόςτθ marketing 
ςυμπίεςθ του κόςτουσ τθσ παραγωγισ: H μείωςθ των τιμϊν για τον πελάτθ είναι 
αποτζλεςμα  τθσ μείωςθσ του κόςτουσ τθσ διαφιμιςθσ, τθσ αποκικευςθσ, ακόμθ και τθσ 
παραγωγισ. Αυτό γίνεται γιατί ο καταναλωτισ όταν αγοράηει κατευκείαν ζνα προϊόν από το 
Διαδίκτυο μπορεί να μειωκεί αυτόματα και θ τιμι του προϊόντοσ εξαιτίασ από το κόςτοσ τθσ 
παραγωγισ, τθσ διαφιμιςθσ ι και τθσ διανομισ του προϊόντοσ. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι 
θ χριςθ του Θλεκτρονικοφ Εμπορίου βοθκάει όχι μόνο τον καταναλωτι αλλά και τθ Μ.Μ.Ε. 
Δεν είναι λίγεσ οι φορζσ, μάλιςτα, τα οφζλθ μπορεί να είναι ίδια και για τισ δφο 
περιπτϊςεισ, όπωσ αναφζρκθκε και παραπάνω. Άρα, λοιπόν, φαίνεται πόςο πολφτιμθ είναι 
θ φπαρξθ ενόσ θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ ςε μια Μ.Μ.Ε.166 
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4.3. Δικτυακι Διερεφνθςθ Αγοράσ 

Πταν οι Μ.Μ.Ε. δεν ζχουν ςτθν κατοχι τουσ τα απαραίτθτα μζςα και τθν κατάλλθλθ 
υποδομι τθσ τεχνολογίασ που απαιτείται για τισ θλεκτρονικζσ πωλιςεισ, ζχουν τθν 
δυνατότθτα να εξελίξουν τισ ςχζςεισ τουσ με τθ πελατειακι τουσ βάςθ, όπωσ και να 
αναπτφξουν το μερίδιο τουσ ςτθν αγορά, προςφζροντασ οργανωμζνα τισ πλθροφορίεσ που 
πρόκειται να παρκοφν για τθν επιλογι των αγακϊν τθσ. Οι Μ.Μ.Ε. μποροφν να το 
κατορκϊςουν αυτό, χρθςιμοποιϊντασ τθν υπθρεςία δικτυακι διερεφνθςθ αγοράσ (ΔΔΑ). 167 
Θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία υποςτιριξθσ τθσ διαδικαςίασ πϊλθςθσ και παροχισ 
πλθροφόρθςθσ για τθ δθμιουργία μιασ αγοραςτικισ απόφαςθσ ονομάηεται δικτυακι 
διερεφνθςθ αγοράσ. Με αυτιν τθν υπθρεςία εξελίςςεται ςθμαντικά θ επικοινωνία τθσ 
Μ.Μ.Ε. με τουσ καταναλωτζσ του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ όπωσ και οι πωλιςεισ των 
προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ. Οι βαςικζσ πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε μία υπθρεςία ΔΔΑ 
για να είναι επαρκισ είναι: 

-  θ τιμι 

-  θ περιγραφι των προϊόντων τθσ Μ.Μ.Ε. 

-  θ μζκοδοσ τθσ αποςτολισ 

-  θ διαδικαςία επιςτροφισ168 

 

Οι παραπάνω πλθροφορίεσ αποτελοφν βαςικζσ γνϊςεισ για τουσ καταναλωτζσ, 
προκειμζνου να λάβουν τθν κατάλλθλθ απόφαςθ, για τθν αγορά του προϊόντοσ. Από το 
είδοσ κάκε φορά προϊόντοσ κα εξαρτθκοφν οι ςυμπλθρωματικζσ διευκολφνςεισ που 
χρειάηεται να παρζχονται για τισ επόμενεσ φάςεισ, ϊςτε θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ 
εταιρείασ να ςυμφωνιςει ςτθν αγοραςτικι απόφαςθ του καταναλωτι.169 

 

Πικανότθτεσ Επιτυχίασ ςτο Διαδίκτυο  

Κάκε επιχείρθςθ, προτοφ αποφαςίςει να επενδφςει ςτο θλεκτρονικό εμπόριο κα 
επικυμοφςε να μπορεί να προβλζψει με κάποιο λογικό ποςοςτό ακρίβειασ τθν πικανότθτα 
επιτυχίασ τθσ.170 Αυτι θ πρόβλεψθ μπορεί να ςυμβεί με μια ςειρά κριτθρίων όπωσ: α) το 
προϊόν, β) το κοινό ςτο οποίο ςτοχεφει, γ) τθν τιμι, τα κανάλια διανομισ, δ) το περιβάλλον 
και ε) τθν προϊκθςθ του προϊόντοσ. Από τθν μελζτθ των κριτθρίων αυτϊν, προκφπτουν 
διάφορα ςυμπεράςματα που κα είναι ςθμαντικά και για τθν απάντθςθ του  αρχικοφ 
ερωτιματοσ αλλά και για να ςυμβάλλουν ςτο να χωρίςει ςωςτά τον προχπολογιςμό τθσ, να 
εντοπίςει και να επωφελθκεί από τισ αδυναμίεσ του ανταγωνιςμοφ, να προβλζψει τυχόν 
αδυναμίεσ που είναι δυνατόν να ςυμβοφν ςτθν πορεία και τζλοσ να κζςει προτεραιότθτεσ 
ςτουσ ςτόχουσ τθσ.171  
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Με τθν εξζταςθ των κριτθρίων επιτυχίασ, ςυμπεραίνεται ότι εάν ιςχφουν τα περιςςότερα 
από τα ακόλουκα τότε οι πικανότθτεσ επιτυχίασ ειςόδου ςτο θλεκτρονικό εμπόριο είναι 
πολλζσ.172 

 

1) Το προϊόν:  

 -Απλό ςτθ χριςθ 

 -Ραγκόςμια απιχθςθ 

 -Νζο και μοναδικό ςτθν αγορά 

-Γνωςτό ωσ όνομα ςτθν αγορά 

-Το είδοσ του προϊόντοσ να είναι τζτοιο που ο καταναλωτισ να το αγοράςει χωρίσ τθν 
άμεςθ επαφι μαηί του.173 

 

2)Το κοινό ςτο οποίο ςτοχεφει:  

-Άνδρεσ και γυναίκεσ 

-Υψθλισ μόρφωςθσ  

 -Χριςτεσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και διαδικτφου174 

 

 3)Θ τιμι του προϊόντοσ:   

-Σε φυςιολογικά όρια 

-Να μθν υπάρχει ςυχνι αλλαγι ςτθν τιμι  

 

4)Τα κανάλια διανομισ:   

-Φιλοξενοφν ανταγωνιςτικά προϊόντα 

-Δεν εξαςφαλίηουν πάντα τθν γεωγραφικι περιοχι ςτθν οποία βρίςκεται το κοινό 

-Ζχουν υψθλό κόςτοσ για τθν εταιρεία175 
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 5)Το περιβάλλον:   

-Ανταγωνιςτικό   

-Τεχνολογικό 

-Ρολιτικό 

-Οικονομικό 

-Κοινωνικό176 

 

6)Θ προϊκθςθ του προϊόντοσ:   

- Ρρζπει να ξεπερνάει το ςτάδιο τθσ απλισ γνωςτοποίθςθσ του προϊόντοσ 

- Κ πρζπει να γίνεται ςυχνι και καλι προβολι του προϊόντοσ μζςω διαδικτφου177 

 

4.4 Δθμιουργία Ηλεκτρονικοφ Καταςτιματοσ  

Θ δθμιουργία ενόσ θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ κάκε φορά είναι διαφορετικι. Το 
θλεκτρονικό κατάςτθμα διαμορφϊνεται ανάλογα με τουσ ςτόχουσ που ζχει κζςει κάκε 
εταιρεία που παίρνει τθν απόφαςθ να μπει ςτο διαδίκτυο.178 Με τθν απόφαςθ αυτι, 
δθμιουργεί ζνα δικτυακό τόπο από τθν μία για να αναπτφξει το επίπεδο υπθρεςιϊν τθσ, να 
αυξιςει τισ πωλιςεισ τθσ και τθν ταχφτθτα πλθροφόρθςθσ ςυνεργατϊν και πελατϊν τθσ 
μειϊνοντασ το κόςτοσ τθσ και από τθν άλλθν για να ζχει τθν δυνατότθτα να προςφζρει κάτι 
ιδιαίτερο και μοναδικό όπωσ άμεςθ πλθροφόρθςθ τιμϊν, ανταλλαγζσ μθνυμάτων, 
εξειδικευμζνεσ πλθροφορίεσ ι υπθρεςίεσ, εκπαίδευςθ εξ αποςτάςεωσ. Βαςικό τθσ μζλθμα 
όμωσ είναι γίνει γνωςτι πζρα από τα δικά τθσ γεωγραφικά όρια. 179 

Θ επιχείρθςθ προκειμζνου να διευκολυνκεί με τον ςχεδιαςμό του δικτυακοφ τθσ τόπου κα 
πρζπει, αρχικά να κάνει μια ςωςτι  προετοιμαςία θ οποία κα αφορά τθν επιλογι τθσ 
ςτρατθγικισ και των ςτόχων τθσ. Βαςικό ςθμείο, ςτθ δθμιουργία ενόσ δικτυακοφ τόπου δεν 
είναι μόνο οι ςυναλλαγζσ με τουσ πελάτεσ αλλά και θ ενίςχυςθ τθσ ιδθ υπάρχουςασ 
εικόνασ που ζχει διαμορφϊςει για τθν εταιρεία ο καταναλωτισ. Θ δθμιουργία ενόσ 
δικτυακοφ τόπου βαςιςμζνο ςτο καινοφριο ςτο ιδιαίτερο και ςτο πρωτότυπο κα 
προςελκφςει τουσ επιςκζπτεσ και κα τουσ κάνει να κζλουν να ςυναλλάςςονται μζςω 
διαδικτφου με ςυγκεκριμζνθ τθν εταιρεία180.  

Θ εταιρεία ανάλογα με τθν προςωπικότθτα που επικυμεί να δϊςει ςτον δικτυακό τθσ τόπο 
κα επιλζξει κάποια από τα παρακάτω ςτοιχεία:   
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- Πνομα (domain name) ςτον παγκόςμιο ιςτό. 

- Εικαςτικά δθλαδι εικόνεσ, ιχοι, κείμενο, βίντεο. 

- Ρλοιγθςθ όπωσ μενοφ, μθχανι αναηιτθςθσ, sitemap, image maps, παραπομπζσ,  
Κατάλογοσ προϊόντων. 

- Συναλλαγζσ δθλαδι καλάκι αγορϊν, διαδικαςία παραγγελίασ και πλθρωμισ, αςφάλεια 
ςυναλλαγϊν.181 

- Επικοινωνία όπωσ ζντυπα ενθμζρωςθσ (newsletter), online chatting, φόρμεσ ζρευνασ 
αγοράσ, παραπόνων, αίτθςθσ πλθροφοριϊν.  182 

- Εξατομίκευςθ δθλαδι πλθροφόρθςθ, παρουςίαςθ και υπθρεςίεσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ 
του κάκε επιςκζπτθ.   

- Ραγκόςμια εικόνα όπωσ διαχείριςθ, γλϊςςεσ, βακμόσ ομοιογζνειασ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  
ΔΙΑΦΗΜΙΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

 

 

 

5.1 Διαφιμιςθ 

Τθν περίοδο αυτι, όλοι γνωρίηουμε τθ ςθμαςία τθσ διαφιμιςθσ και πόςο ςθμαντικό ρόλο 
παίηει ςτθν απόφαςθ του καταναλωτι για αγορά ι όχι προϊόντοσ. Θ διαφιμιςθ ςτο 
Διαδίκτυο ζχει πρωταγωνιςτικι κζςθ ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ, κακϊσ, 
ςτζλνεται θ ιςτοςελίδα τθσ Μ.Μ.Ε. αυτι κακ  ’ αυτι, θ οποία είναι ςτθν πραγματικότθτα θ 
«εικονικι βιτρίνα» τθσ κάκε Μ.Μ.Ε.183 Οι ιςτοςελίδεσ αυτζσ, είναι ςαν «φυλλάδια», τα 
οποία παρουςιάηουν τθν Μ.Μ.Ε., τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ που προςφζρουν. Οι 
περιςςότερεσ Μ.Μ.Ε. ςυμφωνοφν ςτθ χριςθ τθσ μεκόδου τθσ διαφιμιςθσ μζςα από τισ 
εταιρικζσ τουσ ιςτοςελίδεσ ςτον Ραγκόςμιο Λςτό. Άρα, θ κάκε Μ.Μ.Ε. ζχει τθν δυνατότθτα 
να γίνει γνωςτι μζςω τθσ διαφιμιςθσ που κάνει ςτο Internet ςε όλο τον κόςμο με ςχετικά 
πολφ μικρό κόςτοσ.184  

Θ Μ.Μ.Ε. χρθςιμοποιϊντασ τθ δικτυακι διαφιμιςθ ζχει τθν δυνατότθτα να 
δραςτθριοποιθκεί ςε αγορζσ που ςε άλλεσ περιπτϊςεισ κα ιταν αδφνατο να προςεγγίςει. 
Επίςθσ, μπορεί να προωκιςει τα προϊόντα τθσ ςε πιο ςυγκεκριμζνο κοινό και να 
ενθμερϊςει τουσ πελάτεσ τθσ για τα καινοφρια προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει. 
Ακόμθ ζνα βαςικό πλεονζκτθμα τθσ δικτυακισ διαφιμιςθσ είναι ότι προςφζρει χριςιμεσ 
πλθροφορίεσ για τθν κάκε Μ.Μ.Ε. 185ςτον καταναλωτι. Θ πλθροφόρθςθ αυτι αςχολείται με 
τα ςθμαντικά ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ, δθλαδι, τθ διεφκυνςθ, τα ονόματα των υπευκφνων 
τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ που εμπορεφονται, όπωσ και τα κζματα που αφοροφν τθν 
οικονομικι κατάςταςθ τθσ εταιρείασ, τθ κζςθ τθσ ςτον κλάδο, τθν ςτρατθγικι που 
ακολουκεί κ.α.186 

Επίςθσ, εκτόσ από τα προςφερόμενα προϊόντα και υπθρεςίεσ που προςφζρει θ εταιρεία 
μζςω τθσ δικτυακισ διαφιμιςθσ, ζχει τθν δυνατότθτα να προςφζρει ςτουσ υποψιφιουσ 
καταναλωτζσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τισ διάφορεσ δθμοςιεφςεισ ειδιςεων και 
πλθροφοριϊν που αφοροφν τον κλάδο και τθν επιχείρθςθ. Άρα αν κάποιοσ καταναλωτισ 
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κελιςει να αναηθτιςει κάποια ςυγκεκριμζνθ εταιρεία ςτο δίκτυο, είναι πολφ πικανό, να 
ενδιαφζρεται και για τον κλάδο ςτον οποίο δραςτθριοποιείται θ επιχείρθςθ. 187 

Επομζνωσ, λοιπόν, είναι ςθμαντικό για τον καταναλωτι θ εμφάνιςθ πλθροφοριϊν για τισ 
τεχνολογικζσ εξελίξεισ, κακϊσ και για τισ δραςτθριότθτεσ και τισ εξελίξεισ που ςχετίηονται 
με το εμπόριο των προϊόντων και των υπθρεςιϊν που τον απαςχολοφν. Εν κατακλείδι, θ 
Μ.Μ.Ε με τθ δικτυακι διαφιμιςθ, μπορεί να επικεντρωκεί πιο ουςιαςτικά και 
αποτελεςματικότερα ςτο βαςικό κομμάτι του πελατολογίου και αυτό κα ζχει ωσ 
αποτζλεςμα τθν αφξθςθ των πωλιςεων και των κερδϊν τθσ.188  

 

Σα Οφζλθ από τθν Διαφιμιςθ ςτο Διαδίκτυο 

Σφμφωνα και με τθν παραπάνω αναφορά, θ διαφιμιςθ είναι πολφ ςθμαντικι για τθ κάκε 
Μ.Μ.Ε., κακϊσ ζχει τθν δφναμθ να προςφζρει μεγάλθ ποικιλία από ςθμαντικά οφζλθ για τθ 
επιχείρθςθ. 189Θ διαφιμιςθ εξθγεί με ςαφινεια τθν ζννοια τθσ Μ.Μ.Ε. Με τθ χριςθ των 
πολυμζςων εςτιάηει περιςςότερο ςτθν εμφάνιςθ και ποιοτικι παρουςίαςθ τθσ εταιρείασ 
και των προϊόντων/υπθρεςιϊν που εκείνθ προςφζρει. Το γεγονόσ ότι υπάρχει θ 
δυνατότθτα για ταυτόχρονθ χριςθ εικόνασ, ιχου, βίντεο και κειμζνου ζχει ωσ αποτζλεςμα 
τθν καλφτερθ παρουςίαςθ του μθνφματοσ τθσ εταιρείασ.190  

Ουςιαςτικά εκπζμπει το ςωςτό μινυμα, ςτο ςωςτό άνκρωπο, τθ ςωςτι ςτιγμι. Πταν, 
κάποιοσ χριςτθσ δε δίνει κωδικό αναγνϊριςθσ, όταν επιςκζπτεται το διαδικτυακό 
κατάςτθμα τθσ εταιρείασ, θ ςτόχευςθ που μπορείτε να πετφχει θ ίδια μζςω τθσ δικτυακισ 
διαφιμιςθσ επιτυγχάνεται με τα εξισ: 

-  Με βάςθ τον υπολογιςτι του χριςτθ, τον οποίο χρθςιμοποιοφν περιςςότερα από ζνα 
άτομα 

-  Με βάςθ τθσ θμζρασ που γίνεται χριςθ 

- Με τθν IP διεφκυνςθσ του χριςτθ 

-  Σφμφωνα με  τον τφπο του φυλλομετρθτι 

-  Με το ιςτορικό των αγορϊν του επιςκζπτθ με τθν χριςθ των cookies191 

Στο ςθμείο αυτό, κα γίνει αναφορά ςτθν ζννοια των cookies. Τα cookies είναι «μπιςκότα» 
ςτον υπολογιςτι ςασ. Για τθν ακρίβεια είναι αρχεία κειμζνου που μπαίνουν ςτο ςκλθρό 
δίςκο του υπολογιςτι, αυτό ςυμβαίνει όταν επιςκζπτεται κάποιοσ  ζνα δικτυακό τόπο.192 Ο 
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λόγοσ που τοποκετοφνται ςτο δικτυακό τόπο είναι για να μαηζψουν πλθροφορίεσ που 
ςχετίηονται με τισ διαδικτυακζσ ςυνικειεσ των καταναλωτϊν. Πταν χρθςιμοποιθκοφν οι 
κατάλλθλεσ ρυκμίςεισ ςτον browser ζχουν τθν δυνατότθτα οι καταναλωτζσ να αποδεχτοφν 
ι όχι τθν τοποκζτθςθ των αρχείων αυτϊν ςτον υπολογιςτι τουσ. Θ πραγματικότθτα είναι, 
πωσ πολλοί δικτυακοί τόποι δεν «κατεβαίνουν» ςωςτά αν τουσ «κόψετε» τθ δυνατότθτα να 
ςασ ςτείλουν cookies193. 

Ο ςτόχοσ μπορεί να φτάςει ςε πολφ υψθλό βακμό ακρίβειασ, ςτθν περίπτωςθ που ο 
επιςκζπτθσ μπαίνει ςτθ ςελίδα τθσ εταιρίασ με κωδικό, ζχει τθν δυνατότθτα θ ίδια να ζχει 
όλα του τα ςτοιχεία, τα οποία του τα ζχει ηθτιςει ςτο παρελκόν, προκειμζνου να του 
δϊςετε κωδικό. Μειϊνει το κόςτοσ ανανζωςθσ και προβολισ των μθνυμάτων. Το κόςτοσ 
ανανζωςθσ του μθνφματοσ είναι μικρότερο από αυτό του τθλεοπτικοφ μθνφματοσ.194 Ρολφ 
καίρια είναι θ δυνατότθτα τθσ άμεςθσ προβολισ του νζου μθνφματοσ, κακϊσ δε είναι 
αναγκαίο να περιμζνει κάποιοσ τον τθλεοπτικό παραγωγό και τα μζςα μαηικισ 
ενθμζρωςθσ, προκειμζνου να ανεβάςει ςτο διαδίκτυο το νζο μινυμα τθσ εταιρείασ.  

Σθμαντικό ςτοιχείο είναι, θ εταιρεία να ζχει τθν δυνατότθτα να ςυνδζεται με άλλουσ 
κόμβουσ που ζχουν ςχζςθ με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρείασ. Θ Μ.Μ.Ε. ζχει ςτόχο τθν 
προβολι και τθν προςζλκυςθ των νζων πελατϊν για αυτό τον λόγο οδθγείται ςε διάφορεσ 
προςφορζσ με ζκπτωςθ ι δωρεάν π.χ. παιχνίδια, δοκιμαςτικζσ εκδόςεισ κ.λ.π. Οι 
προςφορζσ αυτζσ, προςφζρουν μία κετικι και αξιόλογθ εικόνα τθσ εταιρείασ, και αυτό ζχει 
ωσ αποτζλεςμα οι καταναλωτζσ να οδθγοφνται ςε μια πιο ςυχνι  επικοινωνία με τθν 
εταιρεία.195  

 

5.2. Ορολογία τθσ Δικτυακισ Διαφιμιςθσ 

Στο ςυγκεκριμζνο ςθμείο, κα αναλυκοφν κάποιεσ ζννοιεσ από τθν ορολογία τθσ Δικτυακισ 
διαφιμιςθσ, οι οποίοι είναι:  

- Διαφθμιςτικι εμφάνιςθ (ad view): Δθλαδι, πόςεσ φορζσ ζχει δει κάποιοσ μια 
διαφιμιςθ π.χ. ζνα «πανό» ςε μια ςελίδα. 

-  Εμφάνιςθ ςελίδασ(page view): Ρόςεσ φορζσ ζχει δει κάποιοσ μία ςελίδα δικτυακοφ 
τόπου.  
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- Ρανό (banner): Θλεκτρονικό πανό ςε διάφορεσ διαςτάςεισ, το οποίο ςυχνά 
παραπζμπει τον χριςτθ ςτθν ςελίδα του διαφθμιηόμενου  Rich media ads «Ηωντανά» 
banners που αλλθλζπιδροφν.196 

- Χτυπιματα (clicks): Τα χτυπιματα, είναι δθλαδι οι φορζσ, που ο χριςτθσ «χτυπά» με 
το ποντίκι μία διαφιμιςθ. Κάνοντασ διαίρεςθ τα χτυπιματα που δζχτθκε μια 
διαφιμιςθ με τον αρικμό των εντυπϊςεων, βρίςκει κανείσ τθν απόδοςθ τθσ 
διαφιμιςθσ. 

- Κόςτοσ ανά χιλιάδα (CPM ι cost per thousand): To κόςτοσ εμφάνιςθσ μιασ διαφιμιςθσ 
1000 φορζσ. 

- Συχνότθτα(frequency): Ρόςεσ φορζσ είδε κάποιοσ μια διαφιμιςθ ςε ςυγκεκριμζνο 
χρονικό διάςτθμα 

- «Ζκταςθ» (Reach): Ο αρικμόσ των ανκρϊπων που είδαν μια διαφιμιςθ τουλάχιςτον 
μία φορά ςε ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. 

- Επίςκεψθ (visit): Επανειλθμμζνα χτυπιματα ςε κάποια ι κάποιεσ ςελίδεσ ενόσ 
δικτυακοφ τόπου.197 

- Click Through: Ο αρικμόσ των επιςκεπτϊν που κάνουν κλικ ςτο διαφθμιςτικό τθσ 
εταιρείασ. 

-  Banner Hits: Οι φορζσ που ο server κατεβάηει τθν ίδια θλεκτρονικι ιςτοςελίδα ι 
εικόνα. 

- Page Impressions: Ο αρικμόσ των επιςκεπτϊν μιασ ιςτοςελίδασ που βρίςκεται ςτθν 
θλεκτρονικι  διεφκυνςθ τθσ εταιρείασ. 

- Unique Visits: Ο αρικμόσ των νζων επιςκεπτϊν ςε μια ιςτοςελίδα. 

 

5.3. Σο Μζλλον τθσ Διαφιμιςθσ ςτο Διαδίκτυο 

Πςο περνάνε τα χρόνια, οι διαφθμίςεισ ολοζνα και αυξάνονται. Μζρα με τθ μζρα 
«πλθκαίνουν», ο αναγνϊςτθσ τισ παρακολουκεί ςτο Διαδίκτυο, και τισ περιςςότερεσ φορζσ  
είναι ςε μορφι video των 15, 30 και 60 δευτερολζπτων198. Οι marketers κεωροφν ότι οι 
διαφθμίςεισ επθρεάηουν ςε ςθμαντικά τθ γνϊμθ του καταναλωτι, κακϊσ επικεντρϊνονται 
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ςτο εκάςτοτε προϊόν και το παρουςιάηουν ςαν κάτι το ξεχωριςτό και το ιδιαίτερο. Ζτςι όςο 
τεχνολογία κα εξελίςςεται τόςο κα επθρεάηουν και οι διαφθμίςεισ τθ γνϊμθ του 
καταναλωτι. (Κρθτικόσ Κ., 2008,5). 

Επιπλζον, τα άτομα που αςχολοφνται με το μάρκετινγκ (marketers), είναι βζβαιοι ότι ςτο 
μζλλον κα βλζπονται όλεσ οι διαφθμίςεισ, διότι θ τεχνολογία ςε ςυνδυαςμό πάντα με τισ 
πλθροφορίεσ που μποροφν να ςυλλεχκοφν για τουσ χριςτεσ του δικτφου, κα επιτρζπει τθν 
προβολι των διαφθμίςεων που κα κζλουνε να βλζπουνε, εξαιτίασ των αναγκϊν και των 
ενδιαφερόντων που ζχουν. Με αποτζλεςμα, οι διαφθμίςεισ να γίνονται με βάςθ τθν 
οικονομικι κατάςταςθ, τισ προτιμιςεισ των καταναλωτϊν, τισ αγορζσ που ζχουν γίνει ςτο 
παρελκόν κακϊσ και τισ βαςικζσ ανάγκεσ των καταναλωτϊν. Ζτςι, λοιπόν, 
ςυνειδθτοποιοφμε το πόςο πολφ ςθμαντικι είναι θ δικτυακι διαφιμιςθ και πόςο πολφ 
βοθκάει τισ Μ.Μ.Ε. ςτισ πωλιςεισ των προϊόντων τουσ.199 

 

5.4. Σο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ςτθ Ελλάδα 

Στθν Ελλάδα, το θλεκτρονικό εμπόριο ξεκίνθςε να  εμφανίηεται ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ 
του ϋ90. Τθν περίοδο εκείνθ ιδρφκθκε ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν το εργαςτιριο 
θλεκτρονικοφ εμπορίου (www.eltrun.gr) και το 1993 εκδίδεται το πανεπιςτθμιακό βιβλίο 
EDI (Θλεκτρονικι ανταλλαγι δεδομζνων. Το θλεκτρονικό εμπόριο άρχιςε να γίνεται γνωςτό 
μζςα από τθν χριςθ του το EDI το οποίο αςχολικθκε με Business to Business πιο 
ςυγκεκριμζνα, ςτο ζτοιμο ζνδυμα και ςτο εμπόριο τροφίμων εξαιτίασ των πολυεκνικϊν 
προμθκευτϊν,  αυτζσ οι δφο μορφζσ εμπορίου, ιταν οι ςθμαντικότεροι εξαγωγικοί κλάδοσ 
τθσ εποχισ. 200 

Ρερίπου ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του ϋ90,  επεμβαίνει για πρϊτθ φορά θ πολιτεία με τα 
¨Κλαδικά Ζργα EDI¨ τα οποία χρθματοδοτοφνται από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και 
δθμιοφργει εγκαταςτάςεισ/υπθρεςίεσ θλεκτρονικοφ εμπορίου από εμπορικοφσ 
ςυλλόγουσ/επιμελθτιρια ανάλογα με τα πρότυπα των θλεκτρονικϊν κζντρων του εμπορίου 
του ΟΘΕ.201 Τθν ίδια ςτιγμι, ο ΟΤΕ και θ 27 Forthnet επενδφουν ςθμαντικά ςε υποδομζσ 
Χ400 με ςτόχο τθν αςφαλι ψθφιακι ανταλλαγι εμπορικϊν παραςτατικϊν.  

Επιπλζον, ςτθν δεκαετία του 2000 με το διαδίκτυο να εξελίςςεται γοργά και ςτακερά 
ξεκινάνε να εμφανίηονται με μεγάλθ επιτυχία επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο χϊρο 
Business to Consumer όπωσ, airtickets.gr, plaisio.gr, e-shop.gr, ςτισ θλεκτρονικζσ αγορζσ 
όπωσ Χρυςι Ευκαιρία και ςτισ πιο εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ όπωσ IS-Impact. Ρερίπου, ςτα 
μζςα τθσ δεκαετίασ αυτισ, θ ΡΟΛ του Υπουργείου Οικονομικϊν, όςο αναφορά το 
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θλεκτρονικό τιμολόγιο,  δίνει τθ ευκαιρία ςε πάνω από 2000 επιχειριςεισ,   να αςχολθκοφν 
με το θλεκτρονικό εμπόριο Business to Business κάνοντασ χριςθ υψθλοφ επιπζδου 
θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν που διακζτονται πλζον από ελλθνικζσ επιχειριςεισ. 202 

Το διαδίκτυο αποτελεί πλζον το βαςικότερο ςτοιχείο των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν και 
τθσ εναλλακτικισ τραπεηικισ. (Σπινζλλθσ Δ., Διακονικολάου Κ., Μανωλάτοσ κ.α. 2008,60-
61). 

Στθν εποχι αυτι, θ χριςθ του διαδικτφου εμφανίηει μεγάλθ άνοδο και αυτό είχε ςαν 
αποτζλεςμα το 2013 περίπου 2,5 εκατομμφρια Ζλλθνεσ να προμθκευτοφν online υπθρεςίεσ 
και προϊόντα αξίασ 3,5 εκατομμυρίων € το χρόνο. Σιμερα, αναμζνεται να παρκοφν τζςςερισ 
ςθμαντικζσ αποφάςεισ οι οποίεσ ζχουν ςτόχο να αναπτφξουν ακόμθ περιςςότερο το 
θλεκτρονικό εμπόριο Business to Consumer και να δθμιουργιςουν τισ βάςεισ για τθν υγιι 
ανάπτυξθ τθσ νζασ αυτισ ψθφιακισ επιχειρθματικότθτασ:203 

- Το 2012, θ δθμιουργία του Ελλθνικοφ Συνδζςμου Θλεκτρονικοφ Εμπορίου – 
ΕΣΘΕ/GRECA (www.greekcommerce.gr ), αποτελοφμενο με τα γνωςτά μζλθ των 
θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων και με πρωταρχικό ςτόχο τθ δθμιουργία κϊδικα δεοντολογίασ 
για τον κλάδο.  204 

- Θ πιςτοποίθςθ/αξιολόγθςθ που δίνει πλζον το Εργαςτιριο Θλεκτρονικοφ Εμπορίου 
(το μοναδικό δθμόςιο και ςχετικό εργαςτιριο ςτθν Ελλάδα) ςτα θλεκτρονικά καταςτιματα 
με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των αγοραςτϊν.  205 

- Ο ετιςιοσ διαγωνιςμόσ (www.evolutionawards.gr) που ζχει ωσ απϊτερο ςτόχο να 
καταγράψει και να παρουςιάςει τισ καλφτερεσ πρακτικζσ θλεκτρονικοφ εμπορίου και τθν 
θλεκτρονικι επιχειρθματικι αριςτεία ςτθν Ελλάδα. 206 

-  Οι εξαγγελίεσ τθσ γενικισ γραμματείασ εμπορίου (Υπουργείο Ανάπτυξθσ) με ςτόχο 
τθν δθμιουργία επίςθμου μθτρϊου των εταιρειϊν του κλάδου ςτο πλαίςιο του ΓΕΜΘ 
(Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο). 207 
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 Με τθν κατάλλθλθ μελζτθ τθσ ετιςιασ ζρευνασ για τουσ Ζλλθνεσ online 
καταναλωτζσ του Εργαςτθρίου Θλεκτρονικοφ Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικοφ 
Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν που πραγματοποιικθκε τθν περίοδο Σεπτεμβρίο με Οκτωβρίο 2014 
με τθ ςυμμετοχι 1.197 online αγοραςτϊν, προζκυψε ότι ζξι ςτουσ δζκα online καταναλωτζσ 
κα αυξιςουν το 2015 τθν αξία των online αγορϊν τουσ και μόνο ζνασ ςτουσ δζκα κα τθ 
μειϊςουν. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ θ αγορά 
θλεκτρονικοφ εμπορίου B-C (Business to Consumer) μεγάλωςε περαιτζρω το 2014, κακϊσ, ο 
αρικμόσ των προϊόντων/υπθρεςιϊν αυξικθκε κατά 10% εξαιτίασ των Ελλινων online 
καταναλωτϊν. 208 

 Θ ανάπτυξθ φαίνεται και από τον αρικμό των online αγορϊν του καταναλωτι όπωσ 
για παράδειγμα, κάκε μία μινα του 2013 αυξικθκε ςε τρεισ κάκε δυο μινεσ το 2014. 

                            Οι μεγαλφτερεσ προτιμιςεισ των online καταναλωτϊν είναι:   

- Οι ταξιδιωτικζσ υπθρεςίεσ (αεροπορικά ειςιτιρια κλπ). 

- Θ διαμονι ςε καταλφματα. 

- Τα ειςιτιρια για εκδθλϊςεισ (που ανζβθκε ςτθν 3θ από τθν 5θ κζςθ πζρυςι). 

- Ο εξοπλιςμόσ για Θ/Υ. 

-  Τα είδθ ζνδυςθσ/υπόδθςθσ. 

-  Οι θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ/κινθτά. 209 

Το 2014, οι κατθγορίεσ με τθν μεγαλφτερθ αφξθςθ (+10% όταν ςχετίηεται με τα ποςοςτά 
των online αγοραςτϊν) είναι, οι ταξιδιωτικζσ υπθρεςίεσ, τα ειςιτιρια για εκδθλϊςεισ, οι 
αςφάλειεσ, τα παρά-φαρμακευτικά και τα είδθ λιανεμπορίου (ςοφπερ μάρκετ κ.α.). Ζνα 
πολφ ςθμαντικό μζροσ των αγορϊν αυτϊν είναι τα κριτιρια που παίηουν κακοριςτικό ρόλο 
ςτθν εμπιςτοςφνθ του καταναλωτι για να τον ωκιςει να επιλζξει ζνα θλεκτρονικό 
κατάςτθμα. 210 

Βάςει των  αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ, ο Ζλλθνασ online καταναλωτισ είναι ζνα ϊριμο 
άτομο που δεν επθρεάηεται μόνο με τα κζματα αςφάλειασ αλλά και με κζματα όπωσ 
εξυπθρζτθςθσ/προϊοντικισ κάλυψθσ, χρθςτικότθτασ/ευχρθςτίασ τθσ ιςτοςελίδασ, χαμθλζσ 
τιμζσ/ πλθροφορίεσ, ςωςτι κριτικι/ ςυςτάςεισ και τζλοσ το branding/ διαφιμιςθ. Στθν 
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ςυγκεκριμζνθ μελζτθ, παρουςιάηεται μια ςθμαντικι τάςθ που ζχει ςχζςθ με τθν πολφ-
καναλικι ςυμπεριφορά των online καταναλωτϊν. 211 

Ριο ςυγκεκριμζνα, οι φυςικζσ αγορζσ που γίνονται από το 1/3 των online καταναλωτϊν 
αφοφ πραγματοποιιςουν αρχικά online ζρευνα τιμϊν και,  ςφγκριςθ προϊόντων, ξεπερνά 
το 30%. Επιπλζον, οριςμζνεσ φορζσ και για ςυγκεκριμζνα προϊόντα όπωσ όςφρθςθσ ι 
γεφςθσ το 40% των online καταναλωτϊν, αρχικά τα  επεξεργάηεται ςε φυςικά καταςτιματα  
και φςτερα τα παραγγζλνουν από θλεκτρονικά καταςτιματα.212  

Θ μεταφορά των φυςικϊν προϊόντων και θ αςφάλεια των δεδομζνων αποτελοφν τουσ 
ςθμαντικότερουσ προβλθματιςμοφσ των online αγοραςτϊν. Ακόμα, ζνασ ςτουσ τζςςερισ 
online καταναλωτζσ πιςτεφει ότι τα ζξοδα αποςτολισ αποτελοφν βαςικό ποςοςτό τθσ 
τελικισ αξίασ του προϊόντοσ. Το 1/5 των καταναλωτϊν που πραγματοποιοφν αγορζσonline 
κεωρεί ότι νομικό πλαίςιο που ιςχφει, δεν τουσ  προςτατεφει αν υπάρχει κάποιο πρόβλθμα 
κατά τθν μεταφορά των προϊόντων. Ενϊ το 1/6 κεωρεί ότι υπάρχει πρόβλθμα με τθν 
αςφάλεια και τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων, και για αυτό τον λόγο δεν 
καταφεφγει ςε online αγορζσ . 213 

Επιπλζον, ζνασ ςτουσ τρισ των online καταναλωτϊν ακολουκοφν κάποια μάρκα προϊόντοσ 
ςτα social media, δφο ςτουσ πζντε αξιολογοφν και ςχολιάηουν ςτουσ φίλουσ τουσ κάποιο 
προϊόν μζςω των social media, ζνασ ςτουσ τζςςερισ είναι μεγάλεσ οι πικανότθτεσ να 
αγοράςουν ζνα προϊόν που ακολουκοφν ςτα social media.  Τζλοσ, ςφμφωνα με τθν ζρευνα, 
οι επενδφςεισ των επιχειριςεων για το digital marketing δικαιολογοφνται, όμωσ βάςει των 
παραπάνω αποτελεςμάτων, ωςτόςο υπάρχει ανάγκθ περιςςότερθσ εξειδίκευςθσ από τουσ 
ειδικοφσ κακϊσ θ επίδραςθ των social media ςτθν αγοραςτικι ςυμπεριφορά δεν παίηει 
πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτουσ Ζλλθνεσ online αγοραςτζσ.214 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:  
ΕΡΕΤΝΑ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 

 

 

 

 

6.1. κοπόσ τθσ Ζρευνασ 

Το κεωρθτικό υπόβακρο που παρουςιάςτθκε ςτα προθγοφμενα κεφάλαια αποδεικνφει τθν 
ανάπτυξθ του θλεκτρονικοφ επιχειρείν και τθν υιοκζτθςι του ζωσ τϊρα από τισ 
επιχειριςεισ. Στθ κεωρία κάκε ςφγχρονθ επιχείρθςθ πρζπει να εφαρμόηει θλεκτρονικζσ, 
διαδικτυακζσ πρακτικζσ με ςτόχο να εξυπθρετεί τουσ πελάτεσ τθσ και να αναδιοργανϊνει 
αποτελεςματικότερα όλεσ τισ εςωτερικζσ τθσ διαδικαςίεσ. Τι γίνεται όμωσ ςτθν πράξθ; 
Χρθςιμοποιοφνται οι πρακτικζσ του θλεκτρονικοφ επιχειρείν από τισ επιχειριςεισ και 
ιδιαίτερα τισ μικρομεςαίεσ; Ρροθγοφμενεσ ζρευνεσ ςε επιχειριςεισ καταδεικνφουν τθ 
διάςταςθ ανάμεςα ςτθ κεωρία και τθν πράξθ.  

Σκοπόσ τθσ πρωτογενοφσ ζρευνασ που πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ 
διπλωματικισ εργαςίασ, είναι θ διερεφνθςθ των τάςεων των ςφγχρονων επιχειριςεων ςτο 
Νομό Θρακλείου προσ τθν υιοκζτθςθ του θλεκτρονικοφ επιχειρείν. 

Κατά το ςχεδιαςμό και τθν εκπόνθςθ τθσ ζρευνασ τζκθκαν ποικίλα ερευνθτικά ερωτιματα 
που αφοροφςαν το πϊσ οι τοπικζσ επιχειριςεισ χρθςιμοποιοφν ςιμερα το διαδίκτυο ωσ 
επιχειρθματικό εργαλείο, ποιεσ κα είναι οι επόμενεσ ενζργειζσ τουσ ςτο πλαίςιο μιασ 
θλεκτρονικισ ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ, κακϊσ και το ποιεσ είναι οι γενικότερεσ εκτιμιςεισ 
τουσ για το θλεκτρονικό επιχειρείν. Ριο αναλυτικά τζκθκαν ερευνθτικά ερωτιματα όπωσ: 

 Κατά πόςο και για ποιουσ λόγουσ χρθςιμοποιοφν οι τοπικζσ επιχειριςεισ το 
διαδίκτυο ςιμερα; 

 Διακζτουν δικτυακι παρουςία κι αν ναι για ποιον ςκοπό και με ποιον τρόπο; 

 Χρθςιμοποιοφν οι τοπικζσ επιχειριςεισ τθ διαδικτυακι διαφιμιςθ για τθν προβολι 
των προϊόντων / υπθρεςιϊν τουσ; 

 Ροιεσ τεχνολογικζσ πρακτικζσ προτίκενται να υιοκετιςουν ςτο εγγφσ μζλλον; 

 Ροιεσ είναι οι πεποικιςεισ τουσ για τθν αξία και τθν εφαρμογι του θλεκτρονικοφ 
επιχειρείν ςτον κλάδο που δραςτθριοποιοφνται; 

Θ απάντθςθ ςτα παραπάνω ερωτιματα κα μποροφςε να δϊςει μια πρϊτθ εκτίμθςθ 
ςχετικά με τθν εξζλιξθ τθσ υιοκζτθςθσ του θλεκτρονικοφ επιχειρείν από τισ μικρομεςαίεσ 
επιχειριςεισ του Ν. Θρακλείου και να αποτελζςει τθν πρϊτθ φλθ για τθ διεξαγωγι 
ςυμπεραςμάτων ςε ςχζςθ με τισ μελλοντικζσ «θλεκτρονικζσ» κινιςεισ τουσ.  
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6.2. Μεκοδολογία Ζρευνασ 

Για τισ ανάγκεσ διεξαγωγισ τθσ παροφςασ ζρευνασ, επιλζχκθκε ζνα μεκοδολογικό πλαίςιο 
τεςςάρων διακριτϊν ςταδίων.  

 

Στάδιο 1: Σχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ  

Για τθ διερεφνθςθ τθσ παροφςασ κατάςταςθσ, των τάςεων και των προοπτικϊν που 
παρουςιάηουν οι υπθρεςίεσ ερευνϊν μάρκετινγκ, απαιτικθκε θ ςυλλογι των δευτερογενϊν 
ςτοιχείων του κεωρθτικοφ υπόβακρου (βλ. προθγοφμενα κεφάλαια), κακϊσ και θ 
απαραίτθτθ βιβλιογραφία που ςχετίηεται με τθ διεξαγωγι ερευνϊν αγοράσ (Γαλάνθσ, 2006; 
Kotler and Keller, 2006; Kotler, 1997). Θ ςυλλογι και θ προκαταρκτικι ανάλυςθ των 
ςτοιχείων τθσ βιβλιογραφίασ οριοκζτθςε μια αρχικι ςειρά ερευνθτικϊν ερωτθμάτων.  

Στθ ςυνζχεια: 

 Οριςτικοποιικθκε ο τφποσ τθσ ζρευνασ: Ρρόκειται για μια διερευνθτικι ζρευνα 
αγοράσ (exploratory survey) για τον προςδιοριςμό των χαρακτθριςτικϊν και των 
δυνατοτιτων τθσ ςυγκεκριμζνθσ αγοράσ  

 Οριςτικοποιικθκαν τα ερευνθτικά ερωτιματα 

 Επιλζχκθκαν οι ομάδεσ –  ςτόχοι για τθν ζρευνα: Επιχειριςεισ ςτο Νομό Θρακλείου  

 Επιλζχκθκε ωσ μζςο διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ πεδίου θ μζκοδοσ του δομθμζνου 
ερωτθματολογίου.  

 Κακορίςτθκε ο τρόποσ ςυλλογισ των ςτοιχείων (ερωτθματολογίων): Δειγματολθψία 
ευκολίασ. 

 

Στάδιο 2: Σχεδιαςμόσ ερωτθματολογίου 

Το μζςο το οποίο επιλζχκθκε για τθν ςυλλογι των πρωτογενϊν ςτοιχείων ςτθν παροφςα 
ζρευνα ιταν το ερωτθματολόγιο. Το ερωτθματολόγιο κεωρείται το βαςικότερο μζςο 
επικοινωνίασ μεταξφ ςυνεντευκτι και ερωτϊμενου ςτισ ζρευνεσ αγοράσ. Ωσ μια μζκοδοσ- 
τεχνικι ςυλλογισ πλθροφοριϊν ζχει, όπωσ όλεσ οι μζκοδοι,  τα όρια τθσ και μπορεί να 
παρζχει οριςμζνου τφπου πλθροφορίεσ. Ο ερωτϊμενοσ κα πρζπει να απαντιςει ςε 
ερωτιςεισ, ϊςτε να ςυγκεντρωκοφν πλθροφορίεσ ςχετικά  µε το τι ςκζφτεται,  κατακρίνει, 
αμφιςβθτεί, προςδοκεί, ελπίηει και μζχρι ποιο ςθμείο.   

Με αυτι τθ λογικι αποφαςίςτθκε αρχικά το είδοσ των ερωτιςεων που κα 
ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ερωτθματολόγιο:   

 Οι πραγματικζσ ερωτιςεισ, οι οποίεσ δείχνουν να διατυπϊνονται και να απαντϊνται 
µε ςχετικι ευκολία. Ζχουν τισ περιςςότερεσ πικανότθτεσ να απαντθκοφν µε 
ειλικρίνεια, όπωσ για παράδειγμα οι ερωτιςεισ οικογενειακισ κατάςταςθσ ι 
κλάδου δραςτθριοποίθςθσ.   
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 Οι ερωτιςεισ γνϊμθσ ι πίςτθσ, όπου ο ερευνθτισ ςυλλζγει πλθροφορίεσ από τουσ 
ερωτϊμενουσ, ςχετικά µε το ποια είναι θ γνϊμθ τουσ για το κζμα, ι τι νομίηουν ότι 
ξζρουν. Ζτςι, ςε κάποιεσ ζρευνεσ ι ςε μια αναηιτθςθ γνϊμθσ κρίνεται αναγκαίο, να 
διερευνθκεί αρχικά το επίπεδο πλθροφόρθςθσ του ερωτϊμενου πάνω ςε ζνα κζμα. 
Κα πρζπει να μελετθκοφν, όπωσ επίςθσ αποβλζπει και ςτο χαρακτιρα των 
δεδομζνων.  

Θ καταςκευι του ερωτθματολογίου κακορίςτθκε από το αντικείμενο τθσ ζρευνασ και 
προζβλεπε τθν ενςωμάτωςθ επί μζρουσ κεμάτων που αφοροφν τθν τάςθ των επιχειριςεων 
προσ τθν αποδοχι και χριςθ των πρακτικϊν τθσ ζρευνασ μάρκετινγκ (επίπεδο γνϊςεωσ, 
παρελκοφςα εφαρμογι, μελλοντικι εφαρμογι, κ.λπ). 

Για το ερωτθματολόγιο επιλζχκθκε θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των ερωτιςεων να είναι 
ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου, με ςκοπό να επιταχυνκεί θ διαδικαςία ςυλλογισ και να μθν 
προκλθκεί κόπωςθ ςτουσ ερωτϊμενουσ κατά τθ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου. Οι 
προεπιλεγμζνεσ απαντιςεισ ακολοφκθςαν τθν λογικι τθσ κλίμακασ με πολφ κετικζσ ζωσ 
πολφ αρνθτικζσ γνϊμεσ (π.χ. «Διαφωνϊ απόλυτα», «Διαφωνϊ»,….., «Συμφωνϊ Απόλυτα») 

Το ερωτθματολόγιο αποτελείται από τρεισ ενότθτεσ. Θ πρϊτθ ενότθτα περιλαμβάνει 
ερωτιςεισ που αφοροφν γενικά δθμογραφικά ςτοιχεία των επιχειριςεων που ςυμμετείχαν 
ςτθν ζρευνα (κλάδοσ, αρικμόσ εργαηομζνων, κ.ά). Θ δεφτερθ ενότθτα περιλαμβάνει 
ερωτιςεισ ςχετικά με τθν υφιςτάμενθ δραςτθριότθτα των επιχειριςεων ςτο διαδίκτυο, ενϊ 
θ τρίτθ ενότθτα περιλαμβάνει ερωτιςεισ ςχετικά με τισ μελλοντικζσ πρακτικζσ των 
επιχειριςεων. Τζλοσ, ςτθν τρίτθ ενότθτα οι επιχειριςεισ εκφράηουν τισ απόψεισ και τισ 
πεποικιςεισ τουσ ςχετικά με το θλεκτρονικό επιχειρείν για τον κλάδο τουσ.  

Το ερωτθματολόγιο παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα τθσ παροφςασ εργαςίασ.  

 

Στάδιο 3: Συλλογι ςτοιχείων 

Θ διανομι και λιψθ των ερωτθματολογίων πραγματοποιικθκε το διάςτθμα Σεπτεμβρίου – 
Δεκεμβρίου 2017. 

Επιλζχκθκε δειγματολθψία ευκολίασ. Συγκεκριμζνα για τθν εφρεςθ των επιχειριςεων 
επιλζχκθκε να χρθςιμοποιθκεί θ βάςθ δεδομζνων πελατϊν και ςυνεργατϊν εταιρείασ ςτθν 
οποία είναι ιδιοκτιτθσ ο ερευνθτισ. Θ ςυγκεκριμζνθ βάςθ δεδομζνων περιλαμβάνει 
επιχειριςεισ όλων των μεγεκϊν και πολλϊν κλάδων δραςτθριοτιτων. 

Θ ςυλλογι των ερωτθματολογίων ζγινε ςε πολλζσ περιπτϊςεισ με τθ μζκοδο τθσ 
προςωπικισ ςυνζντευξθσ, με τθν επίςκεψθ του ερευνθτι ςτισ επιχειριςεισ. Κατά τθ 
διάρκεια τθσ ζρευνασ ζγινε προςπάκεια να ςυλλζγουν ερωτθματολόγια και μζςω 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, και αρκετά από τα ερωτθματολόγια αντλικθκαν με τον τρόπο 
αυτό. 

Τα ερωτθματολόγια ςυμπλθρϊκθκαν κυρίωσ από ςτελζχθ των τοπικϊν επιχειριςεων ι 
τουσ ίδιουσ τουσ ιδιοκτιτεσ των επιχειριςεων. Συνολικά οι επιχειριςεισ που αποτζλεςαν το 
δείγμα είναι εξιντα (60). Αναφορικά με το μζγεκοσ του δείγματοσ, ςτόχοσ ιταν θ ςυλλογι 
100 ερωτθματολογίων. Τελικά διανεμικθκαν 125 ερωτθματολόγια και ςυμπλθρϊκθκαν 60. 
Συνεπϊσ ο βακμόσ απόκριςθσ ιταν περίπου 48,0%. Το ςχετικά μικρό ποςοςτό απόκριςθσ 
καταδεικνφει τθ μεγαλφτερθ δυςκολία τθσ παροφςασ ζρευνασ. Θ προςζγγιςθ και θ λιψθ 
αποκρίςεων από τισ τοπικζσ επιχειριςεισ.  
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Στάδιο 4: Επεξεργαςία και ανάλυςθ ςτοιχείων 

Μετά τθ ςυλλογι των ερωτθματολογίων δθμιουργικθκε ζνα αρχείο ςτο πρόγραμμα 
Microsoft Excel όπου εκεί ζγινε θ κωδικοποίθςθ και θ ςτατιςτικι επεξεργαςία και ανάλυςθ 
των αποτελεςμάτων (Διαγράμματα, υπολογιςμοί διαμζςων, κ.λπ).  

Για τισ ανάγκεσ τισ κωδικοποίθςθσ των απαντιςεων χρθςιμοποιικθκαν κάποιεσ 
ςυγκεκριμζνεσ τιμζσ για τισ απαντιςεισ επιλογισ που βαςίηονταν ςε κλίμακα Likert.  
Συγκεκριμζνα, οι τιμζσ που δόκθκαν για τισ πενταβάκμιεσ κλίμακεσ Likert  που 
χρθςιμοποιικθκαν ιταν του τφπου: «Κακόλου, Λίγο, Αρκετά, Ρολφ, Ράρα πολφ». 

 

6.3. Αποτελζςματα Ζρευνασ 

Γενικά ςτοιχεία επιχειριςεων του δείγματοσ 

Το μεγαλφτερο μζροσ του δείγματοσ (~90%) αποτελοφν επιχειριςεισ ςτον κλάδο του 
εμπορίου και των υπθρεςιϊν. Πςο αφορά το μζγεκοσ των ςυμμετεχόντων επιχειριςεων με 
βάςθ τον αρικμό των εργαηομζνων (διάγραμμα 6.1), το 66,67% είναι πολφ μικρζσ 
επιχειριςεισ (1 ζωσ 9 εργαηόμενουσ), το 20,00% των επιχειριςεων κεωροφνται μικρζσ (10 
ζωσ 49 εργαηομζνουσ) και μόνο το 10% των ςυμμετεχόντων επιχειριςεων είναι μεςαίεσ (50 
ζωσ 249 εργαηομζνουσ).  

 

 

Διάγραμμα 6.1: Στατιςτικά αρικμοφ εργαηομζνων των επιχειριςεων του δείγματοσ. 

 

Το επίπεδο των ακακάριςτων εςόδων των ςυμμετεχόντων επιχειριςεων παρουςιάηεται ςτο 
παρακάτω διάγραμμα. Το 43,33% των επιχειριςεων του δείγματοσ ζχει τηίρο ζωσ 100.000€, 
το 45,00% ζωσ 1 εκατομμφριο ευρϊ, ενϊ το 10,00% δθλϊνει ακακάριςτα ζςοδα άνω του 1 
εκατομμυρίου ευρϊ. 

 



59 
 

 

Διάγραμμα 6.2: Τηίροσ των ςυμμετεχόντων επιχειριςεων τθν τελευταία χρονιά. 

 

Τζλοσ, όςον αφορά τα ζτθ λειτουργίασ, το 41,67% των επιχειριςεων του δείγματοσ 
λειτουργοφν πάνω από 15 ζτθ, το 41,67% από 7 ζωσ 15 ζτθ και το 16,67% ζωσ 6 ζτθ.  

 

 

Διάγραμμα 6.3: Ζτθ λειτουργίασ ςυμμετεχόντων επιχειριςεων. 

 

Υφιςτάμενθ Θλεκτρονικι Κατάςταςθ Επιχειριςεων 

Αρχικά οι επιχειριςεισ προςδιόριςαν για ποιουσ λόγουσ χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο. Το 
διάγραμμα 4.5 δείχνει πωσ το διαδίκτυο χρθςιμοποιείται τόςο για επιχειρθματικι 
ενθμζρωςθ με το 78,33% των επιχειριςεων να απαντά από «πολφ» ζωσ «πάρα πολφ»), όςο 
και για γενικά νζα με ποςοςτό 80,00% αντιςτοίχωσ. Ραρατθρείται επίςθσ πωσ το 13,33% 
χρθςιμοποιεί κακόλου ι «λίγο» το διαδίκτυο για τθν εφρεςθ νζων προμθκευτϊν-
ςυνεργατϊν, εν αντικζςει με το 63,33% που κάνει «πολφ» και «πάρα πολφ» χριςθ για το 
λόγο αυτό. Φαίνεται ακόμα πωσ οι επιχειρθματίεσ χρθςιμοποιοφν από «μζτρια» ζωσ «πάρα 
πολφ» το διαδίκτυο για τισ online αγορζσ προμθκειϊν και για τθν επικοινωνία με τουσ 
προμθκευτζσ / πελάτεσ με ποςοςτά να ξεπερνοφν το 70,00%. Τζλοσ φαίνεται πωσ το 
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διαδίκτυο χρθςιμοποιείται τόςο για τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ, όςο και για ςυναλλαγζσ με τθν 
εφορία με ποςοςτά που ανζρχονται ςτα 88,33% και 55,00% αντιςτοίχωσ ςτισ απαντιςεισ 
από «μζτρια» ζωσ «πάρα πολφ». 

 

 

Διάγραμμα 6.4: Λόγοι χριςθσ διαδικτφου. 

 

Ακολοφκωσ, οι ερωτθκζντεσ απάντθςαν ςχετικά με τισ υπάρχουςεσ και τισ επικυμθτζσ 
τεχνολογικζσ υποδομζσ ςτισ επιχειριςεισ τουσ. Τζκθκαν υπόψθ τουσ ςυγκεκριμζνεσ 
τεχνολογικζσ υποδομζσ και οι ερωτθκζντεσ απάντθςαν για το αν ιδθ τισ διακζτουν ι αν 
επικυμοφν να τισ αποκτιςουν τθν επόμενθ διετία. Τα αποτελζςματα ςτο διάγραμμα 4.6 
φανερϊνουν ότι θ πλειοψθφία των επιχειριςεων του δείγματοσ (71,67%) διακζτουν ιδθ 
δίκτυο Θ/Υ με server, ενϊ μια ςτισ δυο επιχειριςεισ (50%) διλωςε πωσ είτε διακζτει κάποιο 
εξειδικευμζνο λογιςμικό ςτθν παραγωγικι διαδικαςία είτε / και κάποιο λογιςμικό 
εμπορικισ / λογιςτικισ διαχείριςθσ.  

Στισ επικυμθτζσ τεχνολογίεσ εμφανίηουν υψθλά ποςοςτά τα λογιςμικά διαχείριςθσ πόρων 
ERP (40,00%), τα λογιςμικά Διαχείριςθσ Ρελατϊν CRM (31,67%) και τα λογιςμικά 
εμπορικισ/ λογιςτικισ διαχείριςθσ (30,00%). 
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Διάγραμμα 6.5: Υφιςτάμενεσ και επικυμθτζσ τεχνολογίεσ. 

 

Ρερίπου οι μιςζσ επιχειριςεισ (46,67%) διλωςαν ότι διακζτουν δικτυακό τόπο (website) 
πάνω από 5 ζτθ, ενϊ το 21,67% ζχει δικτυακό τόπο που λειτουργεί 3-5 ζτθ. Το 18,33% δεν 
διακζτει ακόμθ εταιρικό δικτυακό τόπο. 

 

 

Διάγραμμα 6.6: Ζτθ λειτουργίασ δικτυακοφ τόπου τθσ επιχείρθςθσ. 
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Ππωσ ιταν αναμενόμενο, τα αποτελζςματα διαφζρουν ςτισ απαντιςεισ για το εάν και πόςο 
καιρό διακζτουν θλεκτρονικό κατάςτθμα (eshop). Ρερίπου μια ςτισ δυο επιχειριςεισ 
(46,67%) δεν διακζτει θλεκτρονικό κατάςτθμα, ενϊ το 18,33% των επιχειριςεων διακζτουν 
online κατάςτθμα περιςςότερο από 5 ζτθ. 

 

 

Διάγραμμα 6.7: Ζτθ λειτουργίασ δικτυακοφ καταςτιματοσ τθσ επιχείρθςθσ. 

 
Θ παρουςία των επιχειριςεων ςτα social media φαίνεται να περιορίηεται ςτο Facebook, με 
το 68,33% των επιχειριςεων να δθλϊνει πωσ διακζτει εταιρικι ςελίδα. Ππωσ φαίνεται και 
ςτο διάγραμμα 4.9, θ φπαρξθ εταιρικϊν λογαριαςμϊν ςε άλλα social media είναι φτωχι, με 
εξαιρζςεισ το Instagram και το Youtube. 

 

 

Διάγραμμα 6.8: Εταιρικι παρουςία ςε γνωςτά social media. 
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Αξιοςθμείωτο είναι ότι επτά ςτισ δζκα επιχειριςεισ (68,33%) δθλϊνουν πωσ διαφθμίηονται 
διαδικτυακά. Σχετικά με τον τρόπο τθσ διαφιμιςθσ, το διάγραμμα 4.11 δείχνει ότι το 
56,67% διαφθμίηονται ςτα κοινωνικά δίκτυα, το 25,00% ςε δθμοφιλι portals, το 18,33% ςε 
μθχανζσ αναηιτθςθσ και το 16,67% ςε διαδικτυακοφσ καταλόγουσ. 

 

 

Διάγραμμα 6.9: Ανάπτυξθ διαδικτυακισ διαφιμιςθσ. 

 

 

Διάγραμμα 6.10: Τρόποσ διαδικτυακισ διαφιμιςθσ. 

 

Στο τζλοσ του δεφτερου μζρουσ του ερωτθματολογίου, οι επιχειριςεισ ερωτικθκαν εάν 
διακζτουν εξειδικευμζνουσ εργαηόμενουσ που απαςχολοφνται με τθν διαδικτυακι 
δραςτθριότθτα ι τα πλθροφοριακά ςυςτιματα τθσ επιχείρθςθσ. Ρερίπου μια ςτισ πζντε 
επιχειριςεισ (21,67%) διλωςαν πωσ ανακζτουν τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ ςε εξωτερικοφσ 
ςυνεργάτεσ, ενϊ το 36,67% διακζτει ζνα άτομο και το 33,33% δυο ι περιςςότερα άτομα με 
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αρμοδιότθτεσ τθν διαδικτυακι δραςτθριότθτα ι τα πλθροφοριακά ςυςτιματα τθσ 
επιχείρθςθσ. 

 

 

Διάγραμμα 6.11: Τρόποσ διαδικτυακισ διαφιμιςθσ. 

 

Γνϊμεσ και Εκτιμιςεισ 

Στο τρίτο μζροσ του ερωτθματολογίου, οι επιχειριςεισ κλικθκαν να διατυπϊςουν τθ γνϊμθ 
τουσ και τισ εκτιμιςεισ τουσ ςε μια ςειρά παραγόντων που αφοροφν το θλεκτρονικό 
επιχειρείν. 

Σχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα τθσ χριςθσ του διαδικτφου ςτθν προϊκθςθ και 
ανάπτυξθ τθσ επιχείρθςισ τουσ, το 75,00% των ςυμμετεχόντων επιχειριςεων κεωροφν ότι 
το διαδίκτυο είναι «πολφ» και «πάρα πολφ» αποτελεςματικό εργαλείο προϊκθςθσ. 

 

 

Διάγραμμα 6.12: Τρόποσ διαδικτυακισ διαφιμιςθσ. 
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Στθ ςυνζχεια, τζκθκαν ςτισ επιχειριςεισ ςυγκεκριμζνοι τομείσ / ςτόχοι ςτουσ οποίουσ το 
διαδίκτυο και ευρφτερα το θλεκτρονικό επιχειρείν μπορεί να το ενδεχομζνωσ να τισ 
βοθκιςει (διαγράμματα 4.14 και 4.15). Από τθν επεξεργαςία των ςτοιχείων φαίνεται ότι οι 
επιχειριςεισ κεωροφν ότι θ ςυνειςφορά του διαδικτφου μπορεί να είναι πολφ ςθμαντικι ςε 
επιχειρθματικοφσ ςτόχουσ όπωσ θ βελτίωςθ τθσ φιμθσ τθσ επιχείρθςθσ, θ προςζλκυςθ 
νζων και θ διατιρθςθ παλιϊν πελατϊν και θ καλφτερθ επικοινωνία. 

Ακροίηοντασ τισ απαντιςεισ «πολφ» και «πάρα πολφ», φαίνεται ότι για τισ επιχειριςεισ το 
διαδίκτυο μπορεί να ςυνειςφζρει ςθμαντικά ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ (με φκίνουςα 
ςειρά): 

 Βελτίωςθ τθσ Φιμθσ / Εικόνασ: 83,33% 

 Ρροςζλκυςθ Νζων Ρελατϊν: 80,00% 

 Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικισ κζςθσ: 76,67% 

 Διατιρθςθ Ρελατϊν (πιςτοί πελάτεσ): 75,00% 

 Καλφτερθ Επικοινωνία με Ρελάτεσ/ Συνεργάτεσ: 68,33% 

 Αφξθςθ των Ρωλιςεων: 68,33% 

 Ευκολότερεσ Συναλλαγζσ: 66,67% 

 Καλφτερθ Υποςτιριξθ Ρελατϊν μετά τθν πϊλθςθ: 58,33% 

 Ριο γριγορθ Εκτζλεςθ Ραραγγελιϊν: 50,00% 

 Μείωςθ Κόςτουσ Λειτουργίασ: 48,33% 

 

 

Διάγραμμα 6.13: Συνειςφορά θλεκτρονικοφ επιχειρείν ςε επιχειρθματικοφσ ςτόχουσ (1). 
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Διάγραμμα 6.14: Συνειςφορά θλεκτρονικοφ επιχειρείν ςε επιχειρθματικοφσ ςτόχουσ (2). 

 

Από τθν άλλθ πλευρά, αναφορικά με τα εμπόδια για τθν (περαιτζρω) υιοκζτθςθ πρακτικϊν 
θλεκτρονικοφ επιχειρείν, οι επιχειριςεισ αξιολόγθςαν οκτϊ παράγοντεσ (διαγράμματα 4.16 
και 4.17). Από τθν επεξεργαςία των ςτοιχείων φαίνεται ότι οι επιχειριςεισ κεωροφν ότι τα 
μεγαλφτερα εμπόδια είναι θ ζλλειψθ γνϊςεων τθσ επιχείρθςθσ ςτθν πλθροφορικι και το 
θλεκτρονικό επιχειρείν και θ φφςθ των προϊόντων/ υπθρεςιϊν τουσ που δεν είναι τα 
καταλλθλότερα για διαδικτυακι προϊκθςθ. 

Ακροίηοντασ τισ απαντιςεισ «πολφ» και «πάρα πολφ», φαίνεται ότι για τισ επιχειριςεισ 
ςθμαντικά εμπόδια ςτο θλεκτρονικό επιχειρείν είναι (με φκίνουςα ςειρά): 

 Ζλλειψθ κατάλλθλων γνϊςεων τθσ επιχείρθςθσ ςτθν πλθροφορικι και το 
θλεκτρονικό επιχειρείν: 43,33% 

 Τα προϊόντα/ υπθρεςίεσ μασ δεν είναι τα καταλλθλότερα για διαδικτυακι 
προϊκθςθ: 38,33% 

 Μικρά ποςοςτά χριςθσ του διαδικτφου από τουσ ενδεχόμενουσ πελάτεσ: 30,00% 

 Υψθλό κόςτοσ θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν: 21,67% 

 Είναι δφςκολο να βρεισ καλοφσ ςυνεργάτεσ ςτον τομζα του θλεκτρονικοφ 
επιχειρείν: 10,00% 

 Ζλλειψθ ςχετικισ επιδότθςθσ από το κράτοσ: 6,67% 

 Το θλεκτρονικό επιχειρείν ζχει πολλά κζματα αςφαλείασ: 5,00% 

 Υπάρχουν πολλά νομικά κζματα αδιευκρίνιςτα : 3,33% 
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Διάγραμμα 6.15: Εμπόδια για τθν υιοκζτθςθ πρακτικϊν θλεκτρονικοφ επιχειρείν (1). 

 

 

Διάγραμμα 6.16: Εμπόδια για τθν υιοκζτθςθ πρακτικϊν θλεκτρονικοφ επιχειρείν (2). 

 

Τζλοσ, οι ςυμμετζχουςεσ επιχειριςεισ εξζφραςαν τον βακμό ςυμφωνία τουσ ςε μια ςειρά 
προτάςεων που ςχετίηονται με οργανωτικά προαπαιτοφμενα για τθν ανάπτυξθ του 
θλεκτρονικοφ επιχειρείν. Οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ δθλϊνουν πρόκυμεσ για αλλαγζσ 
και ότι ζχουν τθ «φιλοςοφία» του θλεκτρονικοφ επιχειρείν και εντοπίηουν τθν ανάγκθ για 
αλλαγι ςε διαδικαςίεσ που εφαρμόηουν ϊςτε να είναι ςυμβατζσ με μια πιο ολοκλθρωμζνθ 
θλεκτρονικι προςπάκεια. 
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Ακροίηοντασ τισ απαντιςεισ «πολφ» και «πάρα πολφ», φαίνεται ότι για τισ επιχειριςεισ ο 
βακμόσ ςυμφωνίασ με τισ ακόλουκεσ προτάςεισ είναι είναι (με φκίνουςα ςειρά): 

 Θ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςισ μου είναι πρόκυμθ για αλλαγι / καινοτομία: 71,67% 

 Θ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςισ μου ζχει τθν «φιλοςοφία» του θλεκτρονικοφ επιχειρείν: 
56,67% 

 Θ επιχείρθςθ χρειάηεται να κάνει αλλαγζσ ςτισ διαδικαςίεσ τθσ ϊςτε να είναι πιο 
αποτελεςματικι ςτο θλεκτρονικό επιχειρείν: 46,67% 

 Θ επιχείρθςθ χρειάηεται να εκπονιςει ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο δράςθσ ςτο 
θλεκτρονικό επιχειρείν: 35,00% 

 Χρειάηεται κατάρτιςθ του προςωπικοφ ςτο θλεκτρονικό επιχειρείν: 31,67% 

 

 

Διάγραμμα 6.17: Συμφωνία με προτάςεισ που αφοροφν οργανωτικά προαπαιτοφμενα του 

θλεκτρονικοφ επιχειρείν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:  
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

 

 

 

7.1. υμπεράςματα από τθν Δευτερογενι Ζρευνα 

Το Internet γίνεται απαραίτθτο κομμάτι τθσ ηωισ όλων με τθν πάροδο των χρόνων. Οι νζεσ 
γενιζσ ξοδεφουν ολοζνα και περιςςότερο χρόνο ςτο διαδίκτυο, ο κακζνασ για διάφορουσ 
λόγουσ. Το κάκε  άτομο  ζχει ποικίλουσ λόγουσ χριςθ αυτοφ, μερικοί λόγοι είναι είτε να 
παίηουν ζνα απλό παιχνίδι είτε να επικοινωνοφν με άλλα άτομα ακόμα μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ για τθν εκπαίδευςθ. 

 Θ ταχφτθτα αλλά και θ πλθκϊρα των πλθροφοριϊν που βρίςκονται ςτο διαδίκτυο είναι οι 
κφριοι παράγοντεσ που το ζχουν κάνει τόςο απαραίτθτο για τον κακζνα. Το διαδίκτυο 
προςφζρει πολλζσ δυνατότθτεσ αλλά αποτελεί και αντικείμενο πολλαπλϊν χριςεων, το 
γεγονόσ αυτό ζχει ςυμβάλει ϊςτε να γίνει ζνα αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινότθτασ 
των ανκρϊπων. Μζςω του διαδικτφου ζχει γίνει δυνατό και το θλεκτρονικό εμπόριο. 

Το θλεκτρονικό εμπόριο είναι ζνασ εφκολοσ τρόποσ αγορϊν καινοφριοσ ςτον περιςςότερο 
κόςμο, πιο διαδεδομζνο ςτισ μικρότερεσ θλικίεσ. Πμωσ, αποκτά κάκε μζρα όλο και 
περιςςότερουσ υποςτθρικτζσ. Θ ποικιλία αγακϊν και τα ωράρια που μπορεί ο κακζνασ να 
κάνει τισ αγορζσ του ςτο διαδίκτυο είναι ςτοιχεία που ςυμβάλλουν ςτο να δίνουν 
προβάδιςμα ςτισ θλεκτρονικζσ αγορζσ ςε αντίκεςθ με τα ςυμβατικά φυςικά καταςτιματα. 

Το Θλεκτρονικό Εμπόριο είναι ζνα πολφ ςθμαντικό  ςτισ μζρεσ μασ. Αποτελεί το «μζςο» για 
τθν γρθγορότερθ ανάπτυξθ τθσ κάκε Μ.Μ.Ε. Με τθ βιβλιογραφία που μελετικθκε 
αποδεικνφεται ότι θ χριςθ του ζχει τθν ικανότθτα να προςφζρει πολλά κετικά ςε μια 
επιχείρθςθ, όπωσ τθν ζλξθ περιςςότερων υποψιφιων πελατϊν, τθν αφξθςθ του κζρδουσ, 
το χαμθλό κόςτοσ, τθ ςυνεχισ προβολι και λειτουργία των Μ.Μ.Ε. 

Θ ςυγκεκριμζνθ πτυχιακι εργαςία μελζτθςε το θλεκτρονικό εμπόριο και επικεντρϊκθκε ςε 
ηθτιματα αςφαλείασ και θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν. Το θλεκτρονικό εμπόριο και οι 
ςυναλλαγζσ, πραγματοποιοφνται ςτα πλαίςια των δραςτθριοτιτων των θλεκτρονικϊν 
καταςτθμάτων και γενικά ςτισ αγοραπωλθςίεσ.  

Με βάςθ, τθν βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ εξακριβϊκθκε, πωσ το θλεκτρονικό εμπόριο ζχει 
αναπτυχκεί ςε μεγάλο βακμό και ςε πολλοφσ επιχειρθματικοφσ τομείσ. Αυτό ςυμβαίνει, 
ςυνικωσ από τθν φπαρξθ λειτουργιϊν όπωσ θ θλεκτρονικι ζκδοςθ φορτωτικϊν, οι 
εμπορικζσ δθμοπραςίεσ, οι ςυλλογικζσ εργαςίεσ ςχεδίαςθσ και τεχνικϊν μελετϊν, θ 
ενθμζρωςθ από πθγζσ ςε απευκείασ ςφνδεςθ, οι κρατικζσ προμικειεσ, οι πωλιςεισ άμεςα 
ςτον καταναλωτι και αγοραςτικι εξυπθρζτθςθ και θ παράδοςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου. 
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Τζτοιου είδουσ λειτουργίεσ ςυμβάλλουν ςτθν θλεκτρονικι επιχειρθματικότθτα. Επίςθσ, 
κάποιεσ επιχειρθματικζσ λειτουργίεσ είναι επίςθσ, θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν προϊόντοσ 
(Product Information Exchange), οι θλεκτρονικζσ φόρμεσ (E-forms), θ θλεκτρονικι πλθρωμι 
(Electronic Payment), οι θλεκτρονικζσ επιταγζσ και θ θλεκτρονικι διαφιμιςθ (Electronic 
Advertising).  

Επιπλζον, είναι ςαφζσ ότι το θλεκτρονικό εμπόριο περιζχει τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν, 
τθν παραγγελία, τθν παράδοςθ και τθν πλθρωμι προϊόντοσ, και τθν εξυπθρζτθςθ μετά τθν 
πϊλθςθ. Είναι γνωςτό, πωσ το θλεκτρονικό εμπόριο τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ζχει χαράξει 
μεγάλθ ανοδικι πορεία και εξζλιξθ κακϊσ όπωσ υπόκεςθ και ςτα προθγοφμενα, οι 
ςθμαντικότεροι λόγοι διάδοςθσ του θλεκτρονικοφ εμπορίου είναι θ παγκοςμιοποίθςθ, ο 
γριγοροσ τρόποσ ηωισ, θ οικονομικι κρίςθ, και ειδικά θ εξάπλωςθ του Διαδικτφου 
(Ματςατςίνθσ κ.α., 2006,29).  

Θ χριςθ του ίντερνετ γενικά αλλά και ειδικά από τισ επιχειρθςιακζσ δραςτθριότθτεσ 
φανζρωςαν διάφορουσ τφπουσ θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων όπωσ τα επιχείρθςθ προσ 
επιχείρθςθ (B2B), επιχείρθςθ προσ καταναλωτζσ(Β2C), εμπόριο ανάμεςα ςε καταναλωτζσ 
(C2C), καταναλωτζσ προσ κυβζρνθςθ(C2G) και ενδοεπιχειρθςιακό εμπόριο. Αυτζσ οι μορφζσ 
δραςτθριότθτεσ παρουςιάηουν το ηιτθμα των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν, οι οποίεσ όπωσ 
διαπιςτϊκθκε μποροφν να πραγματοποιθκοφν με πολυάρικμουσ τρόπουσ και πολφπλοκουσ 
μθχανιςμοφσ.  

Κάποιοι από τουσ τρόπουσ αυτοφσ είναι οι πιςτωτικζσ κάρτεσ, οι χρεωςτικζσ κάρτεσ, οι 
προπλθρωμζνεσ κάρτεσ, το θλεκτρονικό χριμα, οι θλεκτρονικζσ επιταγζσ κ.ο.κ. ενϊ από τα 
βαςικότερα μζςα εξαςφάλιςθσ αςφάλειασ είναι θ κρυπτογραφία και θ χριςθ θλεκτρονικισ 
υπογραφισ. Πςο περνάνε τα χρόνια, το θλεκτρονικό εμπόριο αναπτφςςεται με γριγορουσ 
ρυκμοφσ ενϊ ταυτόχρονα ςθμειϊνονται ςθμαντικά κζρδθ και αυτό ζρχεται να αποδείξει  τθ 
χρθςιμότθτα και τθν αποδοτικότθτα των επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτο 
ίντερνετ.  

Σφμφωνα, με ζρευνεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί, ζδειξαν πωσ θ χριςθ του διαδικτφου 
είναι αρκετά ςυχνι ζωσ κακθμερινι ενϊ παράλλθλα αυτό δεν κεωρείται αρνθτικό ςε ςχζςθ 
με τθν ολοκλιρωςθ των θλεκτρονικϊν αγορϊν. Επιπρόςκετα, φανερϊκθκε πωσ τα επίπεδα 
εμπιςτοςφνθσ αλλά και πρόκεςθσ αγοράσ θλεκτρονικϊν προϊόντων, είναι αρκετά κετικι. 

Οι θλεκτρονικζσ αγορζσ βζβαια δεν αποτελοφνται μόνο από πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με τισ 
αγορζσ ςτα φυςικά καταςτιματα αλλά και από μειονεκτιματα. Ζνα από τα πιο 
ςθμαντικότερα μειονεκτιματα των θλεκτρονικϊν αγορϊν είναι θ απουςία επαφισ είτε 
αυτι είναι ανκρϊπινθ είτε είναι αυτι θ επαφι με το ίδιο το αγακό που πρόκειται να 
αγοράςουμε. Στθν εποχι μασ, όπου οι προςωπικζσ και ανκρϊπινεσ ςχζςεισ περνάνε κρίςθ 
το θλεκτρονικό εμπόριο βοθκάει με τον δικό του τρόπο ςτθν ςυνζχιςθ τθσ λεγόμενθσ αυτισ 
κρίςθσ τθσ προςωπικισ επαφισ.  

Μζςα από τθν εργαςία αυτι καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι το θλεκτρονικό εμπόριο 
αποτελεί ζνα μεγάλο τελικά πλεονζκτθμα απζναντι ςτθν οικονομικι κρίςθ ςτθν οποία 
βρίςκεται θ χϊρα μασ τα τελευταία χρόνια. Οι χαμθλζσ τιμζσ και θ μείωςθ των 
λειτουργικϊν εξόδων για τουσ επιχειρθματίεσ κάνουν το θλεκτρονικό εμπόριο να φαντάηει 
ωσ όαςθ. Σφμφωνα με όλα τα παραπάνω, δφο είναι τα πράγματα είναι ςίγουρα για το  
θλεκτρονικό εμπόριο. Το πρϊτο είναι πωσ το θλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί ζναν τομζα 
αγορϊν που ολοζνα και αυξάνεται και αποκτά ςυνεχϊσ περιςςότερθ εξουςία και το 
δεφτερο είναι πωσ μπορεί  να κεωρθκεί  μια οικονομικότερθ και ευκολότερθ λφςθ και για 
τουσ επιχειρθματίεσ, αλλά και για τουσ καταναλωτζσ. 
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7.2. υμπεράςματα από τθν Πρωτογενι Ζρευνα 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν θ διερεφνθςθ των τάςεων των ςφγχρονων τοπικϊν 
επιχειριςεων του Νομοφ Θρακλείου προσ τθν υιοκζτθςθ του θλεκτρονικοφ επιχειρείν. Το 
δείγμα αποτζλεςαν τελικά 60 επιχειριςεισ.  

Θ περιοριςμζνθ ανάπτυξθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου ςτισ ερευνϊμενεσ περιοχζσ του 
Νομοφ Θρακλείου διαπιςτϊνεται από τα μζτρια ποςοςτά τθσ χριςθ των ONLINE αγορϊν με 
μόλισ το 70%. Βζβαια παρατθρείται μια ολοζνα βελτίωςθ τθσ χριςθσ του διαδικτφου και 
αυτό ςυνάγεται από τθν πραγματοποίθςθ των διαδικτυακϊν τραπεηικϊν ςυναλλαγϊν που 
ςχετίηονται με (πλθρωμι εφορίασ, ΔΕΚΟ, κ.λ.π) με ποςοςτό να φτάνει το 88,33% . 
Ραραλλιλωσ, οι μιςζσ επιχειριςεισ ( 46,67%) διακζτουν website πάνω από 5 ζτθ ενϊ το 
18,33% δεν διακζτει εταιρικό διαδικτυακό τόπο. Επίςθσ, αναφορικά με τθν λειτουργία του 
e-shop το 46,67% των  επιχειριςεων δεν διακζτει.  

Αναφορικά με τθν χριςθ διαδικτφου για αγορά προμθκειϊν , το 78,33% των επιχειριςεων 
κάνει διαδικτυακι χριςθ ενϊ το 13,33% δεν χρθςιμοποιεί ίντερνετ για τθν εφρεςθ νζων 
προμθκειϊν.  Επίςθσ, ςχετικά με τθν αποτελεςματικότθτα τθσ χριςθσ του διαδικτφου ςτθν 
προϊκθςθ και ανάπτυξθ τθσ επιχείρθςισ τουσ, το 75,00% των ςυμμετεχόντων 
επιχειριςεων κεωροφν ότι το διαδίκτυο είναι «πολφ» και «πάρα πολφ» αποτελεςματικό 
εργαλείο προϊκθςθσ. ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ (με φκίνουςα ςειρά): Βελτίωςθ τθσ Φιμθσ 
/ Εικόνασ: 83,33%Ρροςζλκυςθ Νζων Ρελατϊν: 80,00%/ Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικισ 
κζςθσ: 76,67%/ Διατιρθςθ Ρελατϊν (πιςτοί πελάτεσ): 75,00%/ Καλφτερθ Επικοινωνία με 
Ρελάτεσ/ Συνεργάτεσ: 68,33%/ Αφξθςθ των Ρωλιςεων: 68,33%/ Ευκολότερεσ Συναλλαγζσ: 
66,67%/ Καλφτερθ Υποςτιριξθ Ρελατϊν μετά τθν πϊλθςθ: 58,33%/ Ριο γριγορθ Εκτζλεςθ 
Ραραγγελιϊν: 50,00%/ Μείωςθ Κόςτουσ Λειτουργίασ: 48,33%. 

Στον αντίποδα, οι επιχειριςεισ κεωροφν ότι τα μεγαλφτερα εμπόδια είναι θ ζλλειψθ 
γνϊςεων τθσ επιχείρθςθσ ςτθν πλθροφορικι και το θλεκτρονικό επιχειρείν και θ φφςθ των 
προϊόντων/ υπθρεςιϊν τουσ που δεν είναι τα καταλλθλότερα για διαδικτυακι προϊκθςθ. 
Ρολλά ςθμαντικά εμπόδια είναι τα εξισ: Ζλλειψθ κατάλλθλων γνϊςεων τθσ επιχείρθςθσ 
ςτθν πλθροφορικι και το θλεκτρονικό επιχειρείν: 43,33%/ Τα προϊόντα/ υπθρεςίεσ μασ δεν 
είναι τα καταλλθλότερα για διαδικτυακι προϊκθςθ: 38,33%/ Μικρά ποςοςτά χριςθσ του 
διαδικτφου από τουσ ενδεχόμενουσ πελάτεσ: 30,00%/ Υψθλό κόςτοσ θλεκτρονικϊν 
εφαρμογϊν: 21,67%/Είναι δφςκολο να βρεισ καλοφσ ςυνεργάτεσ ςτον τομζα του 
θλεκτρονικοφ επιχειρείν: 10,00%/ Ζλλειψθ ςχετικισ επιδότθςθσ από το κράτοσ: 6,67%/ Το 
θλεκτρονικό επιχειρείν ζχει πολλά κζματα αςφαλείασ: 5,00%/ Υπάρχουν πολλά νομικά 
κζματα αδιευκρίνιςτα : 3,33% 

Σχετικά με τθ δυναμικι τθσ παρουςίασ των επιχειριςεων ςτα social media. Θ παρουςία των 
επιχειριςεων ςτα social media φαίνεται να περιορίηεται ςτο Facebook, με το 68,33% των 
επιχειριςεων να δθλϊνει πωσ διακζτει εταιρικι ςελίδα. Ππωσ φαίνεται και ςτο διάγραμμα 
4.9, θ φπαρξθ εταιρικϊν λογαριαςμϊν ςε άλλα social media είναι φτωχι, με εξαιρζςεισ το 
Instagram και το Youtube. 

Επιπροςκζτωσ, ςχετικά με τθν ζρευνα για τθν ποςόςτωςθ  τθσ διαδικτυακισ διαφιμιςθσ 
αξιοςθμείωτo είναι ότι επτά ςτισ δζκα επιχειριςεισ (68,33%) δθλϊνουν πωσ διαφθμίηονται 
διαδικτυακά. Σχετικά με τον τρόπο τθσ διαφιμιςθσ, το διάγραμμα 4.11 δείχνει ότι το 
56,67% διαφθμίηονται ςτα κοινωνικά δίκτυα, το 25,00% ςε δθμοφιλι portals, το 18,33% ςε 
μθχανζσ αναηιτθςθσ και το 16,67% ςε διαδικτυακοφσ καταλόγουσ. 
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Τζλοσ, ςχετικά με τθ προκυμία τθσ θλεκτρονικισ εκςυγχρόνιςθ των περιςςοτζρων 
επιχειριςεων,  πλείςτεσ επιχειριςεισ δθλϊνουν πρόκυμεσ για αλλαγζσ και ότι ζχουν τθ 
«φιλοςοφία» του θλεκτρονικοφ επιχειρείν και εντοπίηουν τθν ανάγκθ για αλλαγι ςε 
διαδικαςίεσ που εφαρμόηουν ϊςτε να είναι ςυμβατζσ με μια πιο ολοκλθρωμζνθ 
θλεκτρονικι προςπάκεια. Ρολλζσ από αυτζσ είναι οι ακόλουκεσ, : Θ διοίκθςθ τθσ 
επιχείρθςισ μου είναι πρόκυμθ για αλλαγι / καινοτομία: 71,67%Θ διοίκθςθ τθσ 
επιχείρθςισ μου ζχει τθν «φιλοςοφία» του θλεκτρονικοφ επιχειρείν: 56,67%Θ επιχείρθςθ 
χρειάηεται να κάνει αλλαγζσ ςτισ διαδικαςίεσ τθσ ϊςτε να είναι πιο αποτελεςματικι ςτο 
θλεκτρονικό επιχειρείν: 46,67%Θ επιχείρθςθ χρειάηεται να εκπονιςει ζνα ολοκλθρωμζνο 
ςχζδιο δράςθσ ςτο θλεκτρονικό επιχειρείν: 35,00%Χρειάηεται κατάρτιςθ του προςωπικοφ 
ςτο θλεκτρονικό επιχειρείν: 31,67%. 

 

7.3. Προτάςεισ 

Οι ραγδαίεσ εξελίξεισ που πραγματοποιικθκαν κατά τθ διάρκεια των τελευταίων δεκαετιϊν 
ιταν όχι απλά ςθμαντικζσ αλλά ςυντζλεςαν δραςτικά ςτθν αλλαγι τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ. Θ 
εφαρμογι και κατ’ επζκταςθ θ χριςθ του Θλεκτρονικοφ Εμπορίου είναι πλζον 
αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ ηωισ όλων και ςυνεχϊσ κερδίηει όλο και 
περιςςότερο ζδαφοσ τόςο ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ όςο και ςτισ επιχειρθματικζσ. 
Αναμφίβολα, θ ςυμβολι του και θ επίδραςι του ςτο κοινωνικό ςφνολο κάκε άλλο πάρα 
κετικι είναι. Σε ςυνδυαςμό με τισ καινοτόμεσ τεχνολογίεσ ζχει διευκολφνει και απλοποιιςει 
ςε ςθμαντικό βακμό πολλζσ κακθμερινζσ αςχολίεσ και δραςτθριότθτεσ προςφζροντασ 
άνεςθ και ευελιξία ςτουσ χριςτεσ του. 

Επιπλζον, θ ανάπτυξθ και εξάπλωςθ του Θλεκτρονικοφ Εμπορίου ζχει καλλιεργιςει μια 
αυξανόμενθ ηιτθςθ για εξειδικευμζνο προςωπικό. Πςο οι τεχνολογίεσ, οι υπθρεςίεσ και οι 
εφαρμογζσ του εξελίςςονται και γίνονται όλο και πιο τεχνολογικά εξειδικευμζνεσ, 
απαιτοφνται άτομα με πανεπιςτθμιακζσ τουλάχιςτον και άριςτεσ γνϊςεισ. Κζματα όπωσ το 
Online Marketing, SEO/SEM, Θλεκτρονικό Εμπόριο, Ρλθροφοριακά Συςτιματα, Διαχείριςθ 
Ζργων, Σχεδιαςμόσ Θλεκτρονικϊν Καταςτθμάτων, Data Analysis, User Experience, CRM και 
Social Media είναι απαραίτθτα για όςουσ απαςχολοφνται ςτον κλάδο του θλεκτρονικοφ 
εμπορίου και ςε ανάλογεσ επιχειριςεισ. 

Σχετικά με τθν αφξθςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ και τθν άνοδο των πωλιςεων απαραίτθτο 
εργαλείο είναι θ ςτοχευμζνθ διαφιμιςθ. Μία πρόταςθ είναι να μπαίνουν τρίμθνεσ ι 
εξάμθνεσ ςυνδρομζσ διαφθμίςεισ ςε διάφορα sites ι blogs του διαδικτφου. Γενικά πρζπει 
να επιλζγονται sites χαμθλισ αποδοχισ για να είναι μικρότερο το κόςτοσ. Θ πεμπτουςία 
του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ είναι να μπορζςεισ να φζρεισ τθν καταχϊρθςθ τθσ 
ιςτοςελίδασ ςου μπροςτά από τισ άλλεσ ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ όπωσ για παράδειγμα 
ςτθν goοgle.gr, όπου τα κοςτολόγια για να το πραγματοποιιςεισ όμωσ είναι πολφ υψθλά. 
Μια καλι καμπάνια ςτθν in.gr για παράδειγμα κοςτίηει 2.000-3.000 € ανά ζτοσ, ενϊ ςτισ 
ςελίδεσ που κινείται θ interplay.gr το κόςτοσ ανζρχεται ςυνολικά ςτα 700 € περίπου ανά 
ζτοσ. 

Ππωσ ζγινε εμφανζσ κατά τθν ανάλυςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ - περίπτωςθσ, οι 
επιχειριςεισ που δρουν ςτο Νομό Θρακλείου ςε εποχι οικονομικισ κρίςθσ, βρίςκονται 
αντιμζτωπεσ µε μια ςειρά αναπάντεχων προκλιςεων που προζρχονται από το οικονομικό, 
κοινωνικό και πολιτικό τουσ περιβάλλον. Οι προκλιςεισ αυτζσ επθρεάηουν ςτο μζγιςτο τθν 
κακθμερινι τουσ δραςτθριότθτα.  
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Δεδομζνου των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν, οι εταιρείεσ καλοφνται να δράςουν άμεςα όχι µόνο 
για να διατθριςουν τα ςυγκριτικά τουσ πλεονεκτιματα, αλλά ακόμθ και για να επιβιϊςουν. 
Τα βαςικά προβλιματα που αντιμετωπίηει ο ςφγχρονοσ επιχειρθματίασ τθσ επαρχίασ και δθ 
του Νομοφ Θρακλείου αφοροφν ςτθ µειωμζνθ ηιτθςθ και ςτθν απϊλεια αγοραςτικισ 
δφναμθσ, όςο και ςτθν ζλλειψθ ρευςτότθτασ, ςτθ δυςπιςτία που επικρατεί για τθν ελλθνικι 
αγορά και ςτθν πολφ «ςφικτι» πλζον τραπεηικι χρθματοδότθςθ.  

Θ μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων και θ αναηιτθςθ εναλλακτικϊν αγορϊν κεωροφνται 
δεδομζνεσ λφςεισ, προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί θ ςυρρίκνωςθ των οικονομικϊν 
µεγεκϊν. Το πϊσ κα επιλζξει θ κάκε εταιρεία να αντιμετωπίςει τισ ςθμερινζσ προκλιςεισ 
αποτελεί το κλειδί για τθν εξαςφάλιςθ τθσ επιβίωςθσ αλλά και τθσ ανάπτυξισ τθσ.  

Είναι αναγκαίο πλζον λόγων των αυξανόμενων θλεκτρονικϊν και τεχνογνωςιϊν θ 
παρακολοφκθςθ και θ πιςτοποίθςθ ειδικϊν ςεμιναρίων και κεματικϊν ενοτιτων ςε ςχζςθ 
με το Θλεκτρονικό Εμπόριο. Τζτοια ςεμινάρια διεξάγονται από τα εκάςτοτε εμπορικά 
επιμελθτιρια και ειδικά ςτθ περίπτωςθ του νομοφ του Θρακλείου υπάρχει το εμπορικό 
επιμελθτιριο Θρακλείου το οποίο ανά τακτά χρονικά διαςτιματα διεξάγει ςεμινάρια που 
αφοροφν τθν φφςθ αλλά και τθν εξζλιξθ του Θλεκτρονικοφ εμπορίου.  

Ακολοφκωσ, κα πρζπει οι μεςιλικεσ ( άνω των 50 ζωσ και 75) να ςυμμετάςχουν ςε 
ςεμινάρια εκμάκθςθσ χριςθσ Θ/Υ και ςε ςεμινάρια οδθγοφ χριςθσ Θλεκτρονικϊν 
καταςτθμάτων  e-shop με ςκοπό τθν άμεςθ βελτίωςθ τθσ εμπορικισ τουσ 
παραγωγικότθτασ. Επιπρόςκετα, είναι αναγκαίο να δθμιουργθκοφν πλατφόρμεσ προςιτζσ 
ςτισ εμπορικζσ επιχειριςεισ με ςκοπό τθν εφκολθ χριςθ ειδικά από τουσ μεγαλφτερουσ 
ανκρϊπουσ. 

Επίςθσ, αναγκαίο είναι οι τοπικοί φορείσ να δθμιουργιςουν θμερίδεσ και ςεμινάρια 
ςχετιηόμενα με τθν Διαδικτυακι διαφιμιςθ. Υπάρχουν ειδικοί τεχνικοί οι web developers οι 
οποίοι μποροφν να δϊςουν πολφ χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τθν ςωςτι και ςτοχευμζνθ 
θλεκτρονικι διαφιμιςθ.  

Κατάρτιςθ ςτθν τεχνογνωςία του θλεκτρονικοφ εμπορίου από τουσ εργαηόμενουσ ςτα 
θλεκτρονικά καταςτιματα. Είναι αδιριτθ ανάγκθ για πρόςλθψθ καταρτιηόμενου 
ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτισ επιχειριςεισ του Νομοφ.  

Επίςθσ, μπορεί να επιςθμανκεί θ αναγκαιότθτα για καταςκευι θλεκτρονικισ πλατφόρμασ 
ςτα αγγλικά με ςκοπό τθν αφξθςθ εςόδων από πθγζσ του εξωτερικοφ.  Αυτό όμωσ 
ςυνεπάγεται , πρόςλθψθ ειδικοφ προςωπικοφ με γνϊςεισ ξζνων γλωςςϊν και χριςθσ 
θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ. 

Ακολοφκωσ, κα πρζπει τα προϊόντα του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ να είναι ολοζνα και 
καινοτόμα  ϊςτε να μποροφν να χτυπιςουν τθν ανταγωνιςτικότθτα.  

Τζλοσ, θ βαςικότερθ όμωσ αναγκαιότθτα είναι θ προκυμία των επιχειριςεων του Νομοφ 
Θρακλείου για ριηικζσ καινοτόμεσ  αλλαγζσ με ςτόχο τον εκςυγχρονιςμό. 
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7.4. Μελλοντικζσ προεκτάςεισ 

Κατά τθν διεξαγωγι τθσ παροφςασ ζρευνασ παρουςιάςτθκαν αρκετζσ δυςκολίεσ ςτθ 

ςυλλογι δεδομζνων. Υπιρξε μεγάλθ δυςκολία ςτθν εφρεςθ εξειδικευμζνων δευτερογενϊν 

ςτοιχείων για τθν υιοκζτθςθ του θλεκτρονικοφ επιχειρείν από τισ επιχειριςεισ τθσ Κριτθσ ι 

του Θρακλείου. Στθν πρωτογενι ζρευνα, οι ερωτϊμενεσ επιχειριςεισ γενικά δεν ιταν 

πρόκυμεσ να απαντιςουν ςτα ερωτθματολόγια ι αν ιταν αρχικά πρόκυμεσ τελικά δεν 

αποκρίκθκαν ςτο χρόνο διεξαγωγισ τθσ ζρευνασ.  

Μια μελλοντικι ζρευνα για τθ δυναμικι του θλεκτρονικοφ επιχειρείν από τισ επιχειριςεισ 

ςτο Θράκλειο, κα μποροφςε να ςυμπεριλάβει μεγαλφτερο δείγμα επιχειριςεων, κακϊσ και 

περιςςότερεσ ερωτιςεισ που κα αναδείξουν πιο αναλυτικά περιςςότερα ποιοτικά και 

ποςοτικά ςτοιχεία. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

Το παρόν ερωτθματολόγιο αφορά ζρευνα ςχετικά με τθ διαδικτυακι ανάπτυξθ των 

επιχειριςεων και τα ςτοιχεία που κα ςυλλεγοφν από αυτό κα χρθςιμοποιθκοφν ΜΟΝΟ για 

τουσ ςκοποφσ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ «Θ υιοκζτθςθ και θ χριςθ του 

θλεκτρονικοφ επιχειρείν από τισ Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ». Πλεσ οι απαντιςεισ κα 

παραμείνουν εμπιςτευτικζσ. 

 

ΜΕΡΟ Α: ΚΤΡΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

1. ε ποιο κλάδο δραςτθριοποιείται θ επιχείρθςθ ςασ; 

 Αναφζρετε  ____________________________ 

 

2. Μζγεκοσ επιχείρθςθσ (αρικμόσ εργαηομζνων):

 1-3   4-9   10 – 49    50 – 249   >250 

 

3. Ζτθ λειτουργίασ επιχείρθςθσ

 ζωσ3  4-6  7-10  11-15  ≥ 15 

 

4. Ετιςιοσ τηίροσ κατά τθν τελευταία χρονιά: 

 ζωσ100.000€  ζωσ 500.000€  ζωσ 1.000.000€  άνω του 1.000.000€

 

ΜΕΡΟ Β: ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

 

5. Κατά πόςο θ επιχείρθςθσ χρθςιμοποιεί το Διαδίκτυο για τουσ ακόλουκουσ λόγουσ; 

 Κακόλου Λίγο Μζτρια Ρολφ Ράρα 

πολυ 

Επιχειρθματικι ενθμζρωςθ       

Γενικά νζα/ ενθμζρωςθ      

Εφρεςθ νζων προμθκευτϊν / 

ςυνεργατϊν 
     

Αγορά προμθκειϊν online      



78 
 

Επικοινωνία με προμθκευτζσ/ πελάτεσ      

Θλεκτρονικι τραπεηικι (e-banking)      

Συναλλαγζσ με τθν εφορία (taxisnet)      

 

6. Ποιεσ από τισ παρακάτω τεχνολογίεσ χρθςιμοποιοφνται ςτθν επιχείρθςι ςασ και ποιεσ 

ενδιαφζρεςτε να ειςάγετε τθν επόμενθ 2ετία; 

Σεχνολογικζσ Τποδομζσ Τπάρχουςεσ Επικυμθτζσ 

Δίκτυο Θ/Υ με server   

Εξειδικευμζνο λογιςμικό ςτθν παραγωγικι 

διαδικαςία 

  

Λογιςμικό εμπορικισ / λογιςτικισ διαχείριςθσ   

Λογιςμικό Διαχείριςθσ Ρόρων (ERP)   

Λογιςμικό Διαχείριςθσ Ρελατϊν (CRM)   

Σφςτθμα barcode   

 

7. Πόςο καιρό διακζτει θ επιχείρθςθ… 

 1-2 χρόνια 3-5 ζτθ Ράνω από 5 ζτθ Δεν διακζτει 

δικτυακό τόπο (website);     

δικτυακό κατάςτθμα 

(eshop);

    

 

8. ε ποια social media διακζτει ςελίδεσ / λογαριαςμοφσ θ εταιρεία ςασ; 

 Facebook  Youtube  Google + 

 Twitter  Instagram  Pinterest 

 LinkedIn  
Άλλο 

………….………….……………………………………………….(προςδιορίςτε) 

 

9. Η επιχείρθςι ςασ κάνει διαφιμιςθ ςτο διαδίκτυο; 

 Ναι  Πχι  

 

Αν ναι, ποιουσ από τουσ παρακάτω τρόπουσ διαδικτυακισ διαφιμιςθσ χρθςιμοποιεί;  

 
Διαφιμιςθ ςτα social media (facebook, 

twitter κ.λπ.). 
 

Καταχϊρθςθ ςε δικτυακοφσ 

καταλόγουσ (π.χ. vrisko.gr)  

 
Διαφιμιςθ ςε δθμοφιλι portals (π.χ. 

in.gr, cretalive.gr, κ.λπ.) 
 

Διαφιμιςθ ςε μθχανζσ αναηιτθςθσ 

(π.χ Google) 

 Άλλο ………….………….…………………………………………….(προςδιορίςτε) 
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10. Διακζτει θ επιχείρθςθ εξειδικευμζνο εργαηόμενο ι εργαηόμενουσ που 

απαςχολοφνται κυρίωσ με τθν διαδικτυακι δραςτθριότθτα ι τα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα τθσ επιχείρθςθσ; 

 Ναι, 1 άτομο 
 Ναι, 2 ι περιςςότερα 

άτομα 

 Πχι, όλα τα κάνει με 

εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ 

 

ΜΕΡΟ Γ: ΓΝΩΜΕ ΚΑΙ ΕΚΣΙΜΗΕΙ 

 

11. Κατά πόςο πιςτεφετε ότι το Διαδίκτυο είναι ζνα αποτελεςματικό εργαλείο 

προϊκθςθσ και ανάπτυξθσ για τθν επιχείρθςι ςασ; 

 Ρολφ Λίγο  Λίγο  Μζτρια  Ρολφ  Ράρα Ρολφ 

 

12. Πόςο μπορεί το Διαδίκτυο να βοθκιςει τθν επιχείρθςι ςασ ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ; 

 Κακόλου Λίγο Μζτρια Ρολφ Ράρα 

πολφ 

Μείωςθ Κόςτουσ Λειτουργίασ      

Καλφτερθ Επικοινωνία με Ρελάτεσ/ 

Συνεργάτεσ 
     

Βελτίωςθ τθσ Φιμθσ / Εικόνασ τθσ 

επιχείρθςθσ 
     

Ρροςζλκυςθ Νζων Ρελατϊν      

Διατιρθςθ Ρελατϊν (πιςτοί πελάτεσ)      

Ευκολότερεσ Συναλλαγζσ       

Ριο γριγορθ Εκτζλεςθ Ραραγγελιϊν      

Αφξθςθ των Ρωλιςεων      

Καλφτερθ Υποςτιριξθ Ρελατϊν μετά τθν 

πϊλθςθ 
     

Βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικισ κζςθσ      

 

13. Πόςο ςθμαντικά είναι τα ακόλουκα εμπόδια για τθν υιοκζτθςθ πρακτικϊν 

θλεκτρονικοφ εμπορίου από τθν επιχείρθςι ςασ; 

 Κακόλου Λίγο Μζτρια Ρολφ Ράρα 

πολυ 

Ζλλειψθ κατάλλθλων γνϊςεων τθσ 

επιχείρθςθσ ςτθν πλθροφορικι και το 

θλεκτρονικό επιχειρείν 
     

Υψθλό κόςτοσ θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν       
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Μικρά ποςοςτά χριςθσ του διαδικτφου από 

τουσ ενδεχόμενουσ πελάτεσ 
     

Τα προϊόντα/ υπθρεςίεσ μασ δεν είναι τα 

καταλλθλότερα για διαδικτυακι προϊκθςθ 
     

Ζλλειψθ ςχετικισ επιδότθςθσ από το κράτοσ      

Το θλεκτρονικό επιχειρείν ζχει πολλά 

κζματα αςφαλείασ 
     

Υπάρχουν πολλά νομικά κζματα 

αδιευκρίνιςτα 
     

Είναι δφςκολο να βρεισ καλοφσ ςυνεργάτεσ 

ςτον τομζα του θλεκτρονικοφ επιχειρείν 
     

 

14. Πόςο ςυμφωνείτε με τισ παρακάτω προτάςεισ; 

 Κακόλου Λίγο Μζτρια Ρολφ Ράρα 

πολφ 

Θ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςισ μου ζχει τθν 

«φιλοςοφία» του θλεκτρονικοφ επιχειρείν 
     

Θ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςισ μου είναι 

πρόκυμθ για αλλαγι / καινοτομία 
     

Θ επιχείρθςθ χρειάηεται να κάνει αλλαγζσ 

ςτισ διαδικαςίεσ τθσ ϊςτε να είναι πιο 

αποτελεςματικι ςτο θλεκτρονικό επιχειρείν 
     

Χρειάηεται κατάρτιςθ του προςωπικοφ ςτο 

θλεκτρονικό επιχειρείν 
     

Θ επιχείρθςθ χρειάηεται να εκπονιςει ζνα 

ολοκλθρωμζνο ςχζδιο δράςθσ ςτο 

θλεκτρονικό επιχειρείν 
     

 

15. Αν κζλετε να μάκετε τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, παρακαλοφμε ςυμπλθρϊςτε το 

εταιρικό ςασ email ι τθν δικτυακι διεφκυνςθ τθσ εταιρείασ ςασ 

__________________________________________ 

 

Γενικά ςχόλια/ Παρατθριςεισ 

 

 

 

Α ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 


