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Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤΔΜΠΟΡΗΟΤΣΖΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

Πεξίιεςε  

 

Κάλνληαο κία αλαδξνκή ζην παξειζφλ, παξαηεξνχκε φηη ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε 

αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο έρνπλ αιιάμεη ηελ κνξθή ηνπ θφζκνπ, έρνπλ επηθέξεη 

πξσηφγλσξεο αιιαγέο ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ζηηο θαηαλαισηηθέο 

ζπλήζεηεο. Οη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν 

θαη αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. ην πιαίζην απηφ, νη ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνπλ νη 

επηρεηξήζεηο επηβάιιεηαη λα πξνζαξκφδνληαη, θάζε θνξά, ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ 

δηακνξθψλνληαη ζηελ αγνξά. Έηζη, ζήκεξα, ζπρλά παξαηεξείηαη νη παξαδνζηαθνχ ηχπνπ 

επηρεηξήζεηολα ζηξέθνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζε ειεθηξνληθέο κεζφδνπο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ), κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ πσιήζεψλ ηνπο. 

Ζ δηάδνζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ (e- Επηρεηξείλ ή e-Business), κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη άιισλ εθαξκνγψλ ζην Γηαδίθηπν, δηεπξχλεηαη παγθφζκηα κε 

γνξγνχο ξπζκνχο. Πνιιέο λεντδξπζείζεο επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη ηνκέα 

δξαζηεξηνπνίεζεο, αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο κέζσ Γηαδηθηχνπ κε ζηφρν ηφζν ηελ 

πνηνηηθφηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, φζν θαη ηελ εμαζθάιηζε ζηξαηεγηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο. Μέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ησλ 

ηζηνζειίδσλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ, νη επηρεηξήζεηο είλαη ζε ζέζε λα έξρνληαη 

ζπρλά θαη άκεζα ζε επαθή κε ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Παξαθνινπζνχλ, έηζη, ζηελά ηηο 

αιιαγέο θαη ηηο κεηαβνιέο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο. Ηδηαίηεξα ζήκεξα, κέζσ ησλ 

κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο,blogs, νη επηρεηξήζεηο αληινχλ πνιχηηκα ζηνηρεία γηα ηελ 

αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ. 
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THEIMPACTOFE-COMMERCEONENTEREPRENEURSHIP 

 

Summary 

 
Looking back in the past, we see that the evolution of technology and the development of 

information technology have changed the form of the world, bringing about unprecedented 

changes in the business environment and in consumer habits.  

Modern companies face a constantly changing and competitive environment. In this context, 

strategies employed by firms must be adapted each time to the new conditions created in the 

market. So, todaytraditional businesses increasingly are turning into electronic business 

operations (e-Business), in orderto increase efficiency and sales. 

The spread of e-business (e- Business and e-Business), through the development of e-

commerce and other Internet applications, expands global rapidly.  

Many new companies, regardless of size and activity sector,operate via Internet with a view to 

both qualitative customer service and ensuring strategic advantage over their competitors. 

Through internet, websites and online stores, firms are able to come frequently and directly in 

contact with the public. They can thus watch closely changes in needs and desires.Especially 

today through social networks and blogs, enterprises acquire valuable information about the 

purchasing behavior of consumers. 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία κε ζέκα «Η επίδξαζε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ ζηελ 

επηρεηξεκαηηθόηεηα» πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Οηθνλνκηθή & Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή» ηνπ Σκήκαηνο 

Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. 

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζε φζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ 

νινθιήξσζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο θαη πξψηα απ‟φια ζηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ 

θ.Κνηηαξίδε Κσλζηαληίλα, γηα ηε ζπλερή θαζνδήγεζε, ηελ ππνζηήξημε θαζψο επίζεο θαη γηα 

ηηο νπζηψδεηο ζπκβνπιέο πνπ κνπ παξείρε θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο 

δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Δπηπξνζζέησο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο κνπ γηα ηελ πνιπεηή θαη ακέξηζηε ζηήξημε πνπ κνπ έδσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ κνπ. 
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Αληηθεηκεληθόο ζθνπόο ηεο εξγαζίαο 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη λα δψζεη ζηνλ αλαγλψζηε απαληήζεηο γχξσ απφ ην ηη είλαη ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην, πνηα είλαη ηα κεηνλεθηήκαηα θαη πνηα ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ, θαζψο 

επίζεο θαη λα δηεξεπλεζνχλ νη δπλαηφηεηεο πνπ δίλεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζηηο 

επηρεηξήζεηο. 

Γεκηνπξγήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ ζηνρεχεη ζηελ δεκηνπξγία ελφο επηρεηξεκαηηθνχ 

βηνγξαθηθνχ ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ ζπγθέληξσζε θαη θαηαγξαθήησλ δεδνκέλσλ. Σα 

απνηειέζκαηα απφ ηελ έξεπλα ζπκβάιινπλ ζηε δηαζθάιηζε αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα 

ηελ ζπλεηζθνξά – επίδξαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. θνπφο 

είλαη λα κειεηεζεί ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζηξέθεηαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ηα 

πνζνζηά ησλ πσιήζεψλ ηνπο πνπ πξνέξρνληαη κέζα απφ απηφ, λα ζπγθξηζνχλ ηα πνζνζηά αλ 

ππάξρνπλ θπζηθά θαηαζηήκαηα πψιεζεο, ηη δπλαηφηεηεο πξνζθέξνπλ ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ 

θαη αλ ηα ειεθηξνληθά ηνπο θαηαζηήκαηα απεπζχλνληαη ζηελ παγθφζκηα αγνξά ή κφλν ζηελ 

εγρψξηα αγνξά. 
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 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ 

 

1.1Δηζαγσγή 

 

Ο ρξφλνο ζπληζηά απφ κφλνο ηνπ έλα εμαηξεηηθά πνιχηηκν αγαζφ ζην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην. Ζ εμνηθνλφκεζε ηνπ αγαζνχ απηνχ (ην δηαδίθηπν είλαη απφ ηελ θχζε ηνπ ην 

ηαρχηεξν θαλάιη ζπλαιιαγψλ) απνηειεί γηα αξθεηνχο θαηαλαισηέο ηφζν ζεκαληηθή 

πξνηεξαηφηεηα, πνπ ζπρλά είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξα γηα έλα 

πξντφλ κε αληάιιαγκα ηελ ηαρχηεηα δηεθπεξαίσζεο θαη παξάδνζήο ηνπ.  

Δπίζεο, ζηνηρεία φπσο πξνθίι θαηαλαισηψλ, ζπλήζεηεο, θαη πξνηηκήζεηο πξνζζέηνπλ 

αμία ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, πέξαλ ηνπ βξαρππξφζεζκνπ ρξεκαηηθνχ 

νθέινπο, θαζψο ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή εμαηνκηθεπκέλσλ αγαζψλ, ππεξεζηψλ 

θαη δηαθεκίζεσλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. Καηά θάπνηνλ ηξφπν, νη θαηαλαισηέο 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηφζν σο πειάηεο φζν θαη σο «παξαγσγνί» 

πιεξνθνξηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηελ πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. ηηο 

ζεηηθέο ζπλέπεηεο κηαο ηέηνηαο αιιειεπίδξαζεο εζηηάδεη θαη ν D.Quah (1999, ζει. 

37)ζην Weightless Economy in EconomicDevelopment (1999), «Σελ αξρηθή έκθαζε 

ζηελ αγνξαζηηθή κφλν δηάζηαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ δηαδέρζεθε ε επξχηεξε 

αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ εθαξκνγψλ business-to-business. Γη‟ απηφ θαη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο δπλεηηθήο επίδξαζεο ησλ online ηερλνινγηψλ ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο «πίζσ απφ ηελ βηηξίλα» δελ άξγεζε λα επηθξαηήζεη. 

Αιιά θαη απφ πιεπξάο ηδίξνπ, νη ζπλαιιαγέο B2B αληηπξνζσπεχνπλ καθξάλ ην 

κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο αγνξάο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ». 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο φπνπ απαηηνχληαη 

πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ην πξντφλ απφ ηνλ παξαγσγφ ζηνλ θαηαλαισηή, δειαδή φηη 

ζπκβαίλεη θαη ζην πξαγκαηηθφ εκπφξην. ιεο νη ελέξγεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ 

δηθηχσλ ππνινγηζηψλ. 
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1.2Οξηζκόο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ 

 

Αο αξρίζνπκε εμεηάδνληαο ηη έρεη λα πεη έλαο γθνπξνχ ηνπ κάλαηδκελη, ν 

PeterDrucker (2002)ζην ManagingintheNextSociety(2002), γηα ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην.  

«Ζ πξαγκαηηθή επίδξαζε ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ δηαδηθηχνπ κφιηο αξρίδεη λα γίλεηαη 

αηζζεηή. Αιιά ε επίδξαζε απηή δελ ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ ΄΄πιεξνθνξία΄΄. Γελ είλαη 

΄΄ηερλεηή λνεκνζχλε΄΄. Γελ είλαη ε επίδξαζε ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο ή ζηε ζηξαηεγηθή. 

Δίλαη θάηη πνπ δελ ην έρεη πξνβιέςεη θαλέλαο θαη θαλέλαο δελ κηινχζε γη‟ απηφ πξηλ 

απφ ρξφληα: ην ειεθηξνληθφ εκπφξην – δειαδή ε εθξεθηηθή εκθάληζε ηνπ Internet σο 

έλα θχξην θαη ίζσο ηειηθά ην θχξην, παγθφζκην θαλάιη δηαλνκήο γηα αγαζά ππεξεζίεο 

θαη γηα δηνηθεηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο. Απηφ αιιάδεη εθ βάζξσλ ηελ 

νηθνλνκία, ηηο αγνξέο θαη ηε δνκή ηεο βηνκεραλίαο, ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο θαη ηε 

ξνή ηνπο, ηελ ηκεκαηνπνίεζε πειαηψλ, ηηο αμίεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ, ηηο εξγαζίεο θαη ηηο αγνξέο εξγαζίαο. Ζ επίδξαζε 

απηή κπνξεί λα είλαη αθφκε κεγαιχηεξε ζηηο θνηλσλίεο θαη ζηελ πνιηηηθή θαη, πάλσ 

απφ φια, κέζα ζ‟ απηήλ ηελ επαλάζηαζε βιέπνπκε ηνλ θφζκν θαη ηνλ ίδην καο ηνλ 

εαπηφ». (Drucker,P., 2002, ζει. 3-4)     

 

«Τν ειεθηξνληθό εκπόξην (ΗΕ) πεξηγξάθεη ηελ δηαδηθαζία αγνξάο, πώιεζεο, κεηαθνξάο 

ή αληαιιαγήο πξντόλησλ, ππεξεζηώλ θαη/ή πιεξνθνξηώλ κέζσ δηθηύσλ ππνινγηζηώλ, 

πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Internet (Δηαδηθηύνπ)». (Drucker,P., 2002, ζει. 3-4)      

 

Σν Ζιεθηξνληθφ εκπφξην κπνξεί λα νξηζηεί απφ ηηο παξαθάησ νπηηθέο: 

 

 Δπηρεηξεκαηηθή δηεξγαζία: Απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηεξγαζηψλ, 

ην ειεθηξνληθφ εκπφξην αθνξά ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε ειεθηξνληθφ 

ηξφπν, νινθιεξψλνληαο επηρεηξεζηαθέο δηεξγαζίεο κέζσ ειεθηξνληθψλ 

δηθηχσλ θαη έηζη αληηθαζηζηψληαο κε πιεξνθνξίεο γηα θπζηθέο επηρεηξεζηαθέο 

δηεξγαζίεο (Weil θαη Vitale 2001, ζει. 13). 
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 Δμππεξέηεζε: Απφ ηελ ζθνπηά ησλ ππεξεζηψλ, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη 

έλα εξγαιείν πνπ απεπζχλεηαη ζηελ επηζπκία ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ πειαηψλ 

λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηαπηφρξνλα λα βειηηψζνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ θαη λα απμήζνπλ θαη ηελ ηαρχηεηα 

ηεο εμππεξέηεζεο. 

 Δθπαίδεπζε: Απφ ηελ ζθνπηά ηεο εθπαίδεπζεο, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

παξέρεη ηελ  δπλαηφηεηα επηκφξθσζεο online ζηηο επηρεηξήζεηο. 

 πλεξγαζία:Απφ ηελ ζθνπηά ηεο ζπλεξγαζίαο, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη 

ην πιαίζην γηα δηεπηρεηξεζηαθή θαη ελδνεπηρεηξεζηαθή ζπλεξγαζία. 

 Δπηθνηλσλία: Απφ ηελ ζθνπηά ηεο επηθνηλσλίαο, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

παξέρεη έλα κέξνο ζπγθέληξσζεο γηα κηα νκάδα  αηφκσλ γηα ζπλεξγαζία θαη 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. Γεκνθηιέζηεξν κέξνο είλαη ηα socialnetworks, φπσο 

ην Facebook. 

 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην ζπρλά ζπγρέεηαη κε ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ. Σν 

ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηελ αγνξά θαη πψιεζε αγαζψλ αιιά 

θαη ζηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ, ζηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ 

online επηκφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 

1.3Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην πξνυπήξρε εδψ θαη πνιχ θαηξφ. Οη αγνξέο κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ 

θαηαζηεκάησλ έγηλαλ επξέσο γλσζηέο ηα ηειεπηαία ρξφληα κέζα απφ ηελ εμειηθηηθή πνξεία 

ηνπ WorldWideWeb.  

Γηα πνιιέο δεθαεηίεο, νη ηξάπεδεο θπξίσο κέζσ αζθαιψλ ηδησηηθψλ δηθηχσλ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηηο ειεθηξνληθέο κεηαθνξέο ρξεκαηηθψλ πφξσλ θαζψο βέβαηα θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αθνξνχλ ηηο ζπλαιιαγέο (ElectronicFundsTransfers, EFTs). 

 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ αλά ηηο δεθαεηίεο: 
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 Γεθαεηία ηνπ 1970: 

 

Ξεθηλά ε εκθάληζε ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθψλ κεηαθνξψλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ 

κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ. Σα ζπζηήκαηα EFT αιιάδνπλ θαηά πνιχ ηε κνξθή ησλ 

αγνξψλ. 

 

 Σέιε δεθαεηίαο ηνπ 1980 – Αξρέο ηεο δεθαεηίαο 1990: 

 

ε απηή ηελ πεξίνδν, ηα ειεθηξνληθά δίθηπα παξέρνπλ κηα λέα κνξθή θνηλσληθήο 

επηθνηλσλίαο κε επηινγέο φπσο ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail), ε ειεθηξνληθή 

δηάζθεςε (conferencing), νκάδεο κειψλ (Forums) θιπ. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην 

γίλεηαη έλαο απφ ηνπο πιένλ θζελφηεξνπο ηξφπνπο πξαγκαηνπνίεζεο κεγάινπ φγθνπ 

ζπλαιιαγψλ, ελψ ηαπηφρξνλα δηεπθνιχλεη απφιπηα ηελ παξάιιειε ιεηηνπξγία 

πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Έηζη γίλεηαη επηηξεπηφ 

ζε πνιιέο κηθξέο επηρεηξήζεηο λα αληαγσληζηνχλ κεγαιχηεξεο, θπζηθά κε 

επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο. 

 

 Σέιε δεθαεηίαο 1990: 

 

Ζ εδξαίσζε κεζφδσλ θξππηνγξάθεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

απνζηνιέα, ησλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ θαζψο επίζεο θαη ε πξνζαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο εηζαγσγψλ-εμαγσγψλ, θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ πινπνίεζε 

αζθαιψλ δηεζλψλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ.Γεδνκέλεο ηεο θχζεο ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ηνπ Internet, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζα ζπλερίζεη αλακθίβνια λα αιιάδεη 

ζπλέρεηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΑΓΟΡΔ 

 

Ο βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ δηεμαγσγή  δηάθνξσλ ζπλαιιαγψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, 

είλαη ε ειεθηξνληθή αγνξά. Μηα ειεθηξνληθή αγνξάείλαη ζηελ νπζία κηα εηθνληθή αγνξά φπνπ 

νη πσιεηέο θαη νη αγνξαζηέο ζπλαληψληαη θαη πξαγκαηνπνηνχλ δηάθνξνπο ηχπνπο 

ζπλαιιαγψλ. Οη ιεηηνπξγίεο κηαο ειεθηξνληθήο αγνξάο είλαη απνιχησο ίδηεο κε εθείλεο ηεο 

θπζηθήο ζέζεο αγνξψλ. Χζηφζν ηα πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα θαζψο εμειίζζνληαη θαζηζηνχλ 

ηηο αγνξέο πην αληαγσληζηηθέο, παξέρνληαο έηζη έλαλ πιεξέζηεξν φγθν πιεξνθνξηψλ ζε 

αγνξαζηέο θα πσιεηέο. 

 

 

2.1 Πιενλεθηήκαηα ειεθηξνληθνύεκπνξίνπ 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ δηαρσξίδνληαη ζε ζηξαηεγηθά (ηθαλφηεηα 

εηζφδνπ ζε λένπο θιάδνπο, ζπληφκεπζε εκπνξηθνχ θιάδνπ), ζε πιενλεθηήκαηα επθαηξίαο 

(αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, βειηίσζε εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο), θαη ζε ιεηηνπξγηθά 

(επηβεβαίσζε ιήςεο πιεξνθνξηψλ, κεησκέλα ιεηηνπξγηθά θαη κεηαθνξηθά θφζηε). 

(Πνιιάιεο Γ., Γηαλλαθφπνπινο Γ., 2004, ζει.45) 

Αλαιπηηθφηεξα θαη κε βάζε ην επηρεηξεκαηηθφ ηξίπηπρν «Επηρείξεζε-Πειάηεο-Πξνκεζεπηήο» 

ηα πιενλεθηήκαηα απηά είλαη ηα εμήο: 

 Γηα ηνλ πειάηε: 

 

 Καιχηεξε πνηφηεηα ππεξεζηψλ  

 Υακειφηεξεο ηηκέο  

 Παγθφζκην επίπεδν επηινγψλ 
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 Άκεζε αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε 

 Άλεζε – επθνιία (Αγνξέο απφ ην ζπίηη) 

 Νέεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα 

 Πξνζαξκνγή πξντφλησλ αλά πειάηε   

 

 Γηα ηνλ πξνκεζεπηή: 

 

 Νέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο 

 Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

 Παγθφζκηα παξνπζία 

 Οηθνλνκηθά νθέιε (αχμεζε πειαηψλ, κείσζε ρξφλνπ ζπλαιιαγψλ) 

 Μηθξφηεξεο αιπζίδεο πξνκεζείαο  

 

 Γηα ηελ επηρείξεζε: 

 

 Γηεχξπλζε ησλ αγνξψλ  

 Ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ  

 Δπίηεπμε άκεζσλ πσιήζεσλ ρσξίο κεζάδνληεο 

 Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε λέεο αγνξέο γηα απνκνλσκέλεο πεξηνρέο 

 Μεησκέλν θφζηνο δηαθήκηζεο 

 Μεησκέλν θφζηνο δηακνλήο 

 Μεησκέλν θφζηνο ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο 

 Πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα κάξθεηηλγθ ζε εζηηαζκέλεο αγνξέο 

 Αχμεζε θεξδψλ κε ηελ δεκηνπξγία λέσλ αγνξψλ γηα παιηά πξντφληα, λέσλ 

πξντφλησλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ πιεξνθνξηθή     

 

 

2.2Αδύλακα ζεκεία ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ 

Οπδείο κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη φηη ππάξρνπλ εκπφδηα θαη θξαγκνί ζην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην,παξφιν πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ κηα ζεηξά απφ ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη 
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πεξηνξηζκνί ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ηερλνινγηθνχο 

θαη κε ηερλνινγηθνχο. Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχλ νξηζκέλνη ιφγνη πνπ ιεηηνπξγνχλ 

απνηξεπηηθά γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην: 

 Έιιεηςε παγθνζκίσο απνδεθηψλ πξνηχπσλ ζε ζέκαηα πνηφηεηαο, αζθάιεηαο θαη 

αμηνπηζηίαο 

 Υξεηάδνληαη εηδηθνί Webserversεθηφο ησλ serversδηθηχνπ (δεκηνπξγία επηπξφζζεηνπ 

θφζηνπο) 

 Ζ ηθαλνπνίεζε παξαγγειηψλ γηα B2Cκεγάιεο θιίκαθαο απαηηεί εηδηθέο θαη 

απηνκαηνπνηεκέλεο απνζήθεο  

 Ζ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη νη άγλσζηνη πσιεηέο 

δεκηνπξγνχλ αίζζεκα αλαζθάιεηαο ζηνπο αγνξαζηέο  

 Ννκηθά ζέκαηα, δεηήκαηα δεκφζηαο πνιηηηθήο, θαζψο επίζεο θαη ηεο θνξνιφγεζεο 

δελ έρνπλ επηιπζεί αθφκα 

 Μεγάιν πνζνζηφ απάηεο ζην δηαδίθηπν  

 Οξηζκέλνη πειάηεο πξνηηκνχλ ηελ «παξαδνζηαθή» ζπλαιιαγή , επηζπκνχλ λα πηάλνπλ 

θαη λα βιέπνπλ απφ θνληά ην πξντφλ  

Παξά απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην επεθηείλεηαη ηαρέσο. 

 

2.3 Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ 

Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ επηηπρεκέλν ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην, νη παξάγνληεο επηηπρίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ εμαξηψληαη απφ ηνπο πσιεηέο, 

ηνπο αγνξαζηέο, ηα πξντφληα πνπ πσινχληαη θαη γεληθφηεξα απφ ηνλ θιάδν. Δπηπιένλ ε 

δπλαηφηεηα ησλ πσιεηψλ λα δεκηνπξγήζνπλ νηθνλνκηθή αμία γηα ηνπο θαηαλαισηέο ζα 

θαζνξίζνπλ ηελ επηηπρία ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

Οη Strader θαη Shaw(1997) έρνπλ πξνζδηνξίζεη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ επηηπρίαο  

ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ: ραξαθηεξηζηηθά θιάδνπ, ραξαθηεξηζηηθά πξντφληνο, 

ραξαθηεξηζηηθά θαηαλαισηή, ραξαθηεξηζηηθά αγνξαζηή. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά Κιάδνπ  

Οξηζκέλνη θιάδνη απαηηνχλ δηακεζνιαβεηέο ζπλαιιαγψλ. Οη ειεθηξνληθέο αγνξέο είλαη πην 

ρξήζηκεο φηαλ κπνξνχλ λα ηαηξηάμνπλ ακέζσο θαηαλαισηέο κε πσιεηέο. Οη ειεθηξνληθέο 
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αγνξέο επεξεάδνπλ απηνχο ηνπο θιάδνπο ιηγφηεξν απφ εθείλνπο πνπ δελ απαηηνχλ 

δηακεζνιαβεηέο.Γηα παξάδεηγκα νη αζθαιηζηηθνί πξάθηνξεο θαη νη ηαμηδησηηθνί πξάθηνξεο 

κπνξεί λα παξέρνπλ απαηηνχκελεο ππεξεζίεο, αιιά νξηζκέλεο θνξέο, ην ινγηζκηθφ κπνξεί λα 

κεηψζεη ηελ αλάγθε γηα απηνχο ηνπο δηακεζνιαβεηέο.  

Ο Zhu (2001)ππνζηεξίδεη φηη ζην B2B είλαη επηζπκεηφ λα γίλνπλ δηαζέζηκεο ζην 

internetκεγάιεο πνζφηεηεο δεδνκέλσλ γηα ηηκέο θαη θφζηνο, θάηη πνπ θάλεη ηηο πιεξνθνξίεο 

κίαο ειεθηξνληθήο ζέζεο αγνξψλ πεξηζζφηεξν δηαθαλή.  

Άιια ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ πεξηιακβάλνληαη παξαθάησ: πνηνη είλαη νη 

θχξηνη παίθηεο (εηαηξίεο) ηνπ θιάδνπ; Πφζεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ έρνπλ θαιή δηαρείξηζε; 

Πφζν ηζρπξφο είλαη ν αληαγσληζκφο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αληαγσληζκνχ απφ εηαηξίεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ; 

 

Υαξαθηεξηζηηθά Πξντόληνο 

Σα ςεθηνπνηεκέλα πξντφληα, φπσο είλαη ην ινγηζκηθφ, ηα έγγξαθα, ε κνπζηθή θαη ηα βίληεν 

είλαη ηδηαίηεξα θαηάιιεια γηα ειεθηξνληθέο αγνξέο, επεηδή κπνξνχλ λα δηαλέκνληαη ζε 

πειάηεο ειεθηξνληθά, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη άκεζε παξάδνζε θαη πνιχ ρακειφ θφζηνο 

δηαλνκήο. Ζ ςεθηνπνίεζε επίζεο κεηψλεη ηνλ ρξφλν θχθινπ ιήςεο παξαγγειίαο, επεηδή 

κπνξεί λα εηζαρζεί απηνκαηνπνίεζε γηα λα βνεζήζεη ηνπο πειάηεο λα ςάμνπλ, λα επηιέμνπλ 

θαη λα πιεξψζνπλ γηα έλα πξντφλ, νπνπδήπνηε θαη αλά πάζα ζηηγκή, ρσξίο ηελ παξέκβαζε 

ελφο πσιεηή ή ελφο ηερληθνχ. Σέινο, νη ελεκεξψζεηο πξντφλησλ κπνξνχλ λα γίλνπλ γλσζηέο 

θαη λα δηαλεκεζνχλ ζε πειάηεο ηαρέσο.  

Ζ ηηκή ελφο πξντφληνο είλαη έλαο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Σν επίπεδν θηλδχλνπ γηα ζπλαιιαγέο αλάκεζα ζε αγνξαζηέο θαη 

πσιεηέο, πνπ είλαη γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλνη θαη δελ έρνπλ ζπλαιιαρηεί πνηέ κεηαμχ 

ηνπο γίλεηαη κεγαιχηεξν φζν πςειφηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ πξντφληνο. ήκεξα πσινχληαη 

πεξηζζφηεξν κέζσ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ ηα είδε ρακειήο ηηκήο, φπσο είλαη ηα βηβιία θαη ηα 

cd.  

ζν πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο γηα ην πξντφλ, ηφζν επθνιφηεξα πσιείηαη. 

Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξντφληνο είλαη ην θφζηνο θαη ε  ηαρχηεηα εμεηδίθεπζεο 

πξντφληνο. Αλ νη πσιεηέο κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηέηνηεο απαηηήζεηο ζε εχινγν ρξφλν θαη 

κε ινγηθφ θφζηνο, ηφηε κπνξνχλ λα είλαη ζίγνπξε γηα ηελ επηηπρία ηνπο.  

Έλα άιιν ζηνηρείν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πξντφληνο είλαη ε αλαβαζκηζκέλε πψιεζε θαη 

ε παξάιιειε πψιεζε. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην επηηξέπεη ηελ απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή 

παξάιιειε πψιεζε θαη αλαβαζκηζκέλε πψιεζε πνιιψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, αιιά φρη 

φισλ ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.  
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Υαξαθηεξηζηηθά Καηαλαισηή 

Οη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην internetγηα λα απνηηκήζνπλ κία κεγάιε 

πνηθηιία πιεξνθνξηψλ, πξνηνχ απνθαζίζνπλ απφ πνχ ζα θάλνπλ αγνξέο. Οη θαηαλαισηέο 

κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ σο παξνξκεηηθνί, ππνκνλεηηθνί ή αλαιπηηθνί φπσο νη παξαπάλσ 

θαηαλαισηέο. ηνλ θιάδν φπνπ θπξηαξρεί κεγάιν κέξνο παξνξκεηηθψλ αγνξαζηψλ, νη 

ειεθηξνληθέο αγνξέο κπνξνχλ λα έρνπλ κηθξή επίπησζε. Οη ειεθηξνληθέο αγνξέο 

πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξα ζε θαηαλαισηέο πνπ θάλνπλ νξηζκέλεο ζπγθξίζεηο πξηλ 

αγνξάζνπλ. Οη θηλεηέο ζπζθεπέο αιιάδνπλ ηα δεδνκέλα, επεηδή ηψξα ππάξρνπλ δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά Πσιεηή 

Οη ειεθηξνληθέο αγνξέο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο λα βξνπλ πσιεηέο πνπ 

πξνζθέξνπλ ρακειφηεξεο ηηκέο, θαιχηεξε εμππεξέηεζε ή θαη ηα δχν έρνληαο κεησκέλν 

θφζηνο αλαδήηεζεο. Χζηφζν, αλ νη πσιεηέο δελ ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε απηφ ην 

πεξηβάιινλ, ε επίδξαζε ησλ ειεθηξνληθψλ αγνξψλ κπνξεί λα κεησζεί. ε ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθνχο θιάδνπο κε ρακεινχο θξαγκνχο εηζφδνπ, νη πσιεηέο κπνξεί λα κελ έρνπλ 

άιιε επηινγή, άξα λα ζπκκεηάζρνπλ. Αλ δελ ην θάλνπλ, νη ειεθηξνληθνί πειάηεο ζα 

θαηαθχγνπλ ζε άιινλ ειεθηξνληθφ αληαγσληζηή.  

 

2.4Δπθαηξίεο γηα Δπηηπρία ζην Ζιεθηξνληθό Δκπόξην 

Μεηά απφ έξεπλα 30 νξγαληζκψλ αλαγλσξίζηεθαλ νη παξαθάησ παξάγνληεο πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζε έξγσλ B2C θαη Β2Β (EsichaikulandChavananon 

2001) 

 Οη ηξείο θχξηνη παξάγνληεο γηα επηηπρεκέλν ειεθηξνληθφ εκπφξην Β2C ήηαλ ε 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε κάξθεηηλγθ, κία ειθπζηηθή ηζηνζέζε θαη ε δεκηνπξγία 

ηζρπξψλ ζπλδέζεσλ κε ηνπο πειάηεο. 

 Οη ηξείο θχξηνη παξάγνληεο γηα επηηπρεκέλν ειεθηξνληθφ εκπφξην Β2Β ήηαλ ε 

εηνηκφηεηα ησλ εηαίξσλ, ε νινθιήξσζε πιεξνθνξηψλ κέζα ζηελ εηαηξεία θαη ζηελ 

αιπζίδα πξνκεζεηψλ θαη ε πιεξφηεηα ηεο εθαξκνγήο. 

 Οη ηξείο θχξηνη παξάγνληεο γηα κία ζπλνιηθά επηηπρεκέλε ειεθηξνληθή επηρείξεζε 

ήηαλ ην θαηάιιειν επηρεηξεζηαθφ κνληέιν, ε εηνηκφηεηα ηεο εηαηξίαο λα κεηαηξαπεί 

ζε ειεθηξνληθή επηρείξεζε θαη ε εζσηεξηθή νινθιήξσζε ηεο εηαηξείαο. 

ηελ αξρηθή θάζε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ νη ξπζκνί απνηπρίαο 

παξακέλνπλ πςεινί, ε επηηπρία δελ είλαη ζίγνπξε. Χζηφζν αλ νη εηαηξείεο κάζνπλ απφ ηα 

ιάζε ηνπ παξειζφληνο θαη αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη απφ εηδηθνχο θαη 

εξεπλεηέο, νη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ζα απμεζνχλ.  
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Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχλ ζεκαληηθέο ζηξαηεγηθέο θαη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε, γηα επηβεβαίσζε ηεο επηηπρίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

πκπιεξσκαηηθέο Δπελδύζεηο  

Οη απνδφζεηο απφ επελδχζεηο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κπνξνχλ λα κεγηζηνπνηεζνχλ γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο επελδχζεηο. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο επελδχζεηο είλαη 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο πξνζηίζεηαη έλα κηθξφηεξν έξγν, ην νπνίν απαηηεί δηαθνξεηηθέο 

δπλαηφηεηεο. Αλ αγλνεζνχλ νη ζπκπιεξσκαηηθέο επελδχζεηο, ηφηε κπνξεί λα νδεγεζείηε ζε 

ρακειφηεξεο απνδφζεηο απφ ηηο βέιηηζηεο, αθφκε θαη ζε απνηπρία. χκθσλα κε ην Zhu 

(2004), ε ζπκπιεξσκαηηθή επέλδπζε ζε ππνδνκή ηερλνινγίαο θαη πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα 

παίμεη ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ γηα βειηησκέλε 

απφδνζε. 

Γεκηνπξγία Φεθηαθώλ Δπηινγώλ 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηψλ παίδνπλ έλα ελδνγελή ξφιν γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ έξγσλ, ηα νπνία κπνξεί λα κελ είλαη θαηάιιεια γηα ηνπο ηχπνπο νηθνλνκηθήο 

αηηηνιφγεζεο πνπ εξγάδεηαη θαιά γηα άιινπο ηχπνπο επελδχζεσλ. Οη εηαηξείεο έρνπλ 

ππνδερζεί επκελψο ηελ δηεξγαζία απνηίκεζεο ηνπ έξγνπ ειεθηξνληθφ εκπφξην, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξγαιείσλ νηθνλνκηθήο αηηηνιφγεζεο, επεηδή ηνπο επηηξέπνπλ λα 

αηηηνινγήζνπλ κία επέλδπζε ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, λα ηελ ζπγθξίλνπλ κε άιιεο πηζαλέο 

επελδχζεηο θαη λα απνηηκήζνπλ ηνλ πηζαλφ θίλδπλν ηεο απφδνζεο.  

Πνιηηηζηηθέο Γηαθνξέο θαη Ζιεθηξνληθό Δκπόξην 

Μία απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη ε επθνιία κε ηελ νπνία απηνί πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνχλ κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ έλαλ παγθφζκην πιεζπζκφ θαηαλαισηψλ. Χζηφζν 

νη επηρεηξήζεηο πνπ θαζνδεγνχληαη απφ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε 

ηνπο ηηο πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο κέζα ζηελ πνηθηιφκνξθε παγθφζκηα βάζε θαηαλαισηψλ, 

επεηδή, ρσξίο ηελ επξεία απνδνρή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα 

επηιέμνπλ λα κελ ζπκκεηάζρνπλ ζε ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. Κξίζηκα ζηνηρεία πνπ 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αμία ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ αλάκεζα ζε θνπιηνχξεο είλαη ε 

αληηιεπηή εκπηζηνζχλε, ε πίζηε ησλ θαηαλαισηψλ, ε ξπζκηζηηθνί θαλφλεο θαη νη πνιηηηθέο 

επηξξνέο. Αθφκα θαη ην πεξηβάιινλ ησλ ειεθηξνληθψλ δηαθεκίζεσλ κπνξεί λα ζεκαίλεη 

δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ζε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο. Λφγσ απηψλ ησλ δηαθνξψλ, ην θφζηνο 

ζπλαιιαγψλ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θφζηνπο ζπληνληζκνχ, κπνξεί λα δηαθέξεη αλάκεζα 

ζε βάζεηο θαηαλαισηψλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν 

ΔΗΓΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 

3.1 Δίδε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ αλάινγα κε ηελ θύζε ησλ ζπλαιιαγώλ  

3.1.1 Ζιεθηξνληθό εκπόξην κεηαμύ επηρείξεζεο – θαηαλαισηή (B2C ή business -to- 

consumer) 

Απηή ε θαηεγνξία ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ γλψξηζε θαηαθφξπθε αλάπηπμε κέζσ ηνπ 

WorldWideWeb. Ο θαηαλαισηήο κέζα απφ ειεθηξνληθέο εθδφζεηο γλσξίδεη γηα ηα πξντφληα, 

θαη κπνξεί λα αγνξάζεη πξντφληα κε ηελ βνήζεηα ηνπ ςεθηαθνχ ρξήκαηνο θαζψο θαη κε άιια 

αζθαιή ζπζηήκαηα πιεξσκήο. Πιένλ φινο ν «θφζκνο» ηνπ Internetδηαζέηεη θαηαζηήκαηα 

πνπ πξνζθέξνπλ θάζε είδνπο πξντφλ.  

Με βάζε ηνλ Neilsen (1999), ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα βξεη πιεξνθνξίεο γηα πνιιά πξντφληα 

ζην δίθηπν κέζα απφ ηηο ηζηνζειίδεο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ, λα αγνξάζνπλ 

πξντφληα ρξεζηκνπνηψληαο πηζησηηθέο θάξηεο, αθφκα θαη λα παξαιάβνπλ άκεζα ηα πξντφληα 

απφ ην δίθηπν αλ απηά κπνξνχλ λα απνζηαινχλ ζε ςεθηαθή κνξθή. 

Σν κνληέιν επηρείξεζεο – θαηαλαισηή, ζε αληίζεζε κε ην κνληέιν ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

κεηαμχ επηρεηξήζεσλ (B2B), ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ αζηαζή ραξαθηήξα ηνπ θαηαλαισηή σο 

αλζξψπηλν σλ αιιά θαη απφ ηελ έιιεηςε ζηαζεξψλ ζρέζεσλ. ην κνληέιν απηφ ε αζθάιεηα 

θαη ε αμηνπηζηία είλαη ην ίδην ζεκαληηθέο, κε ηελ δηαθνξά φηη δελ έρνπλ ηνλ θξίζηκν ξφιν ηνπ 

δηεπηρεηξεζηαθνχ κνληέινπ. (Αλδξνλφπνπινο 2000)  

 

3.1.2 Ζιεθηξνληθό εκπόξην κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ (B2B ή business –to- business)  

Δδψ θαη πνιιά ρξφληα έρεη θαηνρπξσζεί απηφο ν ηχπνο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη θπξίσο 

κέζα απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ EDIείηε ζε θιεηζηά είηε ζε δηεζλή δίθηπα. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν νη εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ έλα δίθηπν πνπ αθνξά ηηο παξαγγειίεο ηνπο απφ 

πξνκεζεπηέο, ιακβάλνπλ ηα ηηκνιφγηα, πξαγκαηνπνηνχλ ηηο πιεξσκέο θαη γεληθφηεξα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ ξνή ηεο νπνηαδήπνηε εξγαζίαο. Ζ εθαξκνγή B2B, απαηηεί κεγάιν αξηζκφ 

αηφκσλ ζε πνιιέο εηαηξηθέο ιεηηνπξγίεο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ είδνπο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία θαζψο θαη ν ζσζηφο ζπληνληζκφο κεηαμχ 
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ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ πην δπλακηθφ αιιά θαη ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελν 

θιάδν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Ζ εθαξκνγή Β2Β; έρεη σο ζηφρν ηελ βειηίσζε θαη ηελ 

απινπνίεζε ησλ δηαθφξσλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζην εζσηεξηθφ κηαο εηαηξείαο, θαζψο 

επίζεο θαη λα απμήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

ζπλεξγάδνληαη. Οη εηαηξείεο ζπλεζίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα B2B γηα πην γξήγνξεο 

ζπλαιιαγέο δίρσο ζθάικαηα, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλαπιήξσζε ησλ πξντφλησλ, γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ απνζεκάησλ ηνπο, ελψ επηηπγράλνπλ ηαπηφρξνλα κείσζε ηνπ θφζηνπο, αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη αχμεζε ησλ επθαηξηψλ ζπλεξγαζίαο.  

Οη πην πνιινί είλαη γλψζηεο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απφ επηρεηξήζεηο 

πξνο θαηαλαισηέο θαη άξα έλα κεγάιν πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ θηλείηαη απφ ηα παξαδνζηαθά 

ζπζηήκαηα πψιεζεο ζηα ειεθηξνληθά, φκσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

πνπ δηεμάγεηαη ζπλερίδεη λα είλαη ηχπνπ B2B. (Turban, 2000) 

Σα παξαπάλσ απνηεινχλ απφξξνηα ηνπ φηη νη εθαξκνγέο B2Bπεξηιακβάλνπλ έλα ηεξάζηην 

αξηζκφ ζπλαιιαγψλ θαη επελδχζεσλ, ελψ ε αθξίβεηα θαζψο θαη ε ηαρχηεηα απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Σν ζπγθεθξηκέλν απηφ κνληέιν ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κηα ζηαζεξή ζρέζε ε νπνία ππφθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, λφκνπο, 

ζεζκνχο αιιά θαη ηππηθφηεηα.  Δπηπξφζζεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απμεκέλε αλάγθε 

αμηνπηζηίαο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο αζθάιεηαο, κε δεδνκέλν φηη ε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα εμαξηάηαη απφ απηφ ην κέζν.(Α.Πνκπφξηζεο ,Α. Σζνχιθαο, 2002)  

 

3.1.3 Ζιεθηξνληθό εκπόξην κεηαμύ επηρεηξήζεσλ θαη δεκόζηαο δηνίθεζεο (B2Gή 

business –to- government) 

Απηφ ην είδνο ηνπ εκπνξίνπ θαιχπηεη φια ηα είδε ζπλαιιαγψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ. Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε ησλ ΖΠΑ φπνπ 

νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο πξνκήζεηεο ησλ πξνζερψλ θπβεξλήζεσλ, εθδίδνληαη ζην δηαδίθηπν 

θαη νη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο αληαπνθξίλνληαη ειεθηξνληθά. Δπίζεο, ε εθάζηνηε 

δηνίθεζε ζα πξέπεη λα παξέρεη ηελ επθαηξία ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ γηα θαηαζηάζεηο 

φπσο είλαη νη επηζηξνθέο ΦΠΑ, ν ηεισληαθφο έιεγρνο γηα ηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο θιπ. 

Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε πψιεζε δηαθφξσλ πξντφλησλ ζε θάπνηνπο θπβεξλεηηθνχο 

θνξείο απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Απηή ε θαηεγνξία έρεη δεκηνπξγεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, είλαη 
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θνκκάηη ελφο θαηλνχξηνπ θαη αλαπηπζζφκελνπ ηαρέσο θιάδνπ, ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο (e-government).ε αλεπηπγκέλεο ρψξεο ε πξφηππε ιεηηνπξγία απηήο ηεο 

κνξθήο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ κείσζε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη 

ην πην ζεκαληηθφ, ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν έιεγρν εζφδσλ θαη δηαθάλεηαο. Με αξγά αιιά 

ζηαζεξά βήκαηα ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία θαη ζηελ ρψξα καο νξηζκέλεο εθαξκνγέο πνπ ζα 

έρνπλ σο ζηφρν λα νδεγήζνπλ ζε αλάινγα απνηειέζκαηα (π.ρ. ειεθηξνληθή ππνβνιή 

δειψζεσλ Φ.Π.Α. θαη ππνβνιή ζηνηρείσλ κηζζψζεσλ αθηλήησλ). 

 

3.1.4 Σν ειεθηξνληθό εκπόξην κεηαμύ θαηαλαισηή θαη  δεκόζηαο δηνίθεζεο (C2Gή 

consumer -to- government) 

Απηή ε θαηεγνξία θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ. Απηφ ην είδνο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πηζηεχεηαη φηη ζα γλσξίζεη 

αλνδηθή πνξεία κέζα ζηα επφκελα ρξφληα αθνχ νη ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο 

παξέρνληαη απφ θξαηηθνχο θνξείο κέζσ ηνπInternetνινέλα θαη πεξηζζφηεξν. 

ε απηφ ην είδνο, πεξηιακβάλεηαη ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρεη ην θξάηνο θαζψο θαη ε δηεθπεξαίσζε νξηζκέλσλ ππνζέζεσλ ηνπο κε ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο, κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη εδψ, εληάζζνληαη 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε ειεθηξνληθή παξνρή πιεξνθνξηψλ, ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε 

πνιηηψλ, ειεθηξνληθή έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θαζψο επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο 

πιεξσκήο απφ ηνπο πνιίηεο. Απηέο φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ 

νξηζκέλσλ γλσζηψλ ηζηφηνπσλ φπσο είλαη: www.gsis.gr, www.ika.grθ.α.   

 

3.1.5 Σν ειεθηξνληθό εκπόξην κεηαμύ θαηαλαισηώλ (C2C ή consumer -to- consumer) 

 ηελ θαηεγνξία απηή ν θαηαλαισηήο πνπιάεη απεπζείαο ζε άιινπο θαηαλαισηέο. 

Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα άηνκα ηα νπνία θάλνπλ πσιήζεηο δηαθφξσλ 

εηδψλ κέζα απφ θαηαρσξεκέλεο αγγειίεο, θαη δηθηπαθνχο ηφπνπο δεκνπξαζηψλ, φπνπ ν 

νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα πνπιήζεη νηηδήπνηε. Πνιιά είλαη εθείλα ηα άηνκα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχλ intranetsθαζψο θαη άιια είδε ελδνεηαηξηθψλ δηθηχσλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαθεκίζνπλ αληηθείκελα, πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Σέινο ε πην δηαδεδνκέλε εθαξκνγή ηνπ 

http://www.gsis.gr/
http://www.ika.gr/
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ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ C2Cείλαη ε ειεθηξνληθή δεκνπξαζία ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο φπσο ην 

eBay.com. 

 

3.1.6 Οη δύν βαζηθόηεξεο θαηεγνξίεο ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ θαη νη κεηαμύ ηνπο 

δηαθνξέο  

Παξαθάησ ζα αθνινπζήζνπλ θαη ζα αλαιπζνχλ νη πην βαζηθέο δηαθνξέο ησλ δχν πην 

ζεκαληηθψλ θαηεγνξηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

i. B2C (Business to Consumer) 

 

 Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο ζπλαιιαγήο είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθέο  

 Ζ δηαδηθαζία αγνξάο δελ ρξεηάδεηαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο  

 Γελ ππάξρνπλ αξθεηνί ελδηάκεζνη θνξείο 

 Οη πιεξνθνξίεο ησλ πειαηψλ απνζεθεχνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνπο 

serversησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ 

 Οη παξαγγειίεο ρσξίο επίζεκα ζπκβφιαηα είλαη ηηο πην πνιιέο θνξέο ηθαλνπνηεηηθέο 

 

ii. B2B (Business to Business) 

 

 Τπάξρνπλ πνιινί ελδηάκεζνη θνξείο, εηδηθέο ζπκθσλίεο κε ηξάπεδεο θαη 

ρξεκαηνκεζηηηθέο εηαηξείεο 

 Σα επίζεκα ζπκβφιαηα εκπεξηέρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο κέζσ ηεο ρξήζεο 

ειεθηξνληθψλ εγγξαθψλ 

 Οη πιεξνθνξίεο ησλ πειαηψλ απνζεθεχνληαη επίζεο θαη ζηνπο serversησλ ίδησλ  

 Ζ ρξήζε ζπζηεκάησλ ζχγθξηζεο ηηκψλ (comparisonpricingsystems) θξίλεηαη 

απνιχησο απαξαίηεηε 

 

 

 



 
 

26 
 

3.2 Ζιεθηξνληθέο πιεξσκέο 

 

Οη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο απνηεινχλ έλα δσηηθφ θνκκάηη ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ. πλαληάκε ζε θάζε εκπνξηθή ζπλαιιαγή ηελ πιεξσκή, είηε είλαη 

ειεθηξνληθήο κνξθήο , είηε θπζηθή. Έλαο νξηζκφο γηα ηελ ειεθηξνληθή πιεξσκή ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ε νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη onlineκεηαμχ 

αγνξαζηή θαη πσιεηή κε ηελ ππνζηήξημε ελφο ηειεπηθνηλσληαθνχ ή ειεθηξνληθνχ 

δηθηχνπ κε ηελ ρξήζεο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Ζ ειεθηξνληθή απηή ζπλαιιαγή 

ζπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη απφ κία ηξάπεδα, έλαλ κεζάδνληα ή έλαλ λνκηθφ 

κεζνιαβεηή. Ζ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο 

απνηειεί ζεκαληηθφ ιφγν ηεο αχμεζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηηο ειεθηξνληθέο 

πιεξσκέο. Οη επηηαγέο θαη ην ξεπζηφ ρξήκα είλαη δηαδηθαζίεο κε απμεκέλν θφζηνο , 

γη‟ απηφ θαη νη ηξάπεδεο αλαδεηνχλ ιχζεηο ιηγφηεξεο αθξηβέο. Οη ζπλαιιαγέο πνπ 

ηαμηλνκνχληαη κε βάζε ηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ 

σο εμήο: 

 Μέζσ δηαδηθηύνπ (Internet).Απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε ζηνλ θφζκν 

κνξθή ειεθηξνληθήο πιεξσκήο. Ζ ηεξάζηηα αλάπηπμε πνπ επήιζε ζηνλ ρψξν 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαζηζηά αλαγθαία ηελ χπαξμε ζπζηεκάησλ 

ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν σο κέζν 

ζπλαιιαγήο. 

 Μέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο (m-payments).Οη πιεξσκέο κέζσ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο είλαη κηα αλαπηπζζφκελε κέζνδνο ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ , πνπ 

δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ αγνξαζηή λα εθηειέζεη ηελ ρξεκαηηθή ηνπ 

ζπλαιιαγή απφ ην θηλεηφ , αλεμάξηεηα απφ ηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθεηαη . 

Αξθεηέο επηρεηξήζεηο, δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηξάπεδεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

applicationsγηα ηα θηλεηά πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη κε επηηπρία, 

αζθάιεηα θαη ηαρχηεηα ε εμφθιεζε ελφο ινγαξηαζκνχ. Με απνηέιεζκα λα 

αληαγσλίδεηαη ηελ ζπλαιιαγή πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ , ην 

εκπηζηεχνληαη θαη ην ρξεζηκνπνηνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο. 
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3.3 Σξόπνη πιεξσκήο γηα ειεθηξνληθέο αγνξέο  

Μηα ειεθηξνληθή αγνξά γηα λα νινθιεξσζεί πξνυπνζέηεη ηελ πιεξσκή φρη κε ηελ θπζηθή 

παξνπζία αιιά κέζσ δηαδηθηχνπ ή θηλεηνχ φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ. Οη ζπλαιιαγέο 

απηέο είλαη απξφζσπεο θαη αληηθαζηζηνχλ ηηο θπζηθέο. Θα αλαιχζνπκε ηέζζεξα είδε 

ειεθηξνληθψλ αγνξψλ πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα ζηνλ ρψξν ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ: 

 

I. Πιεξσκή κε θαηάζεζε ζε ηξάπεδα/ εληνιή πιεξσκήο. Αθνχ νινθιεξψζεη ηελ 

παξαγγειία ηνπ ν θαηαλαισηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζέζεη ζε αληίζηνηρν 

ινγαξηαζκφ ηξάπεδαο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο φπνπ δηαζέηεη (εληνιή 

πιεξσκήο) ην πνζφ ηεο αληίζηνηρεο παξαγγειίαο ηνπ. Μεηά απφ ηελ επηβεβαίσζε ηνπ 

ππεχζπλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο νινθιεξψλεηαη ε παξαγγειία κε 

επηηπρία. 

II. Πιεξσκή κε πηζησηηθή θάξηα (Visa).Έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο πιεξσκήο 

ειεθηξνληθήο αγνξάο είλαη ε ρξήζε ηεο πηζησηηθήο θάξηαο, ε νπνία είλαη πιένλ 

αζθαιήο. ε πεξίπησζε ππνθινπήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο θάξηαο, νη ηξάπεδεο ζε 

ελεκεξψλνπλ γηα αζπλήζηζηε θίλεζε ηεο θάξηαο, δηαζέηνπλ ζχζηεκα εηδνπνίεζεο. Ο 

αγνξαζηήο ζα πξέπεη λα ειέγμεη αλ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα πιεξνί ηηο 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ κέγηζηε πξνζηαζία. Έλα 

θιεηζηφ ινπθέην εκθαλίδεηαη δίπια απφ ηελ δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο, ην νπνίν ππνδειψλεη φηη ε ζχλδεζε είλαη αζθαιήο. ζνλ αθνξά ηελ 

ζπλαιιαγή ν θαηαλαισηήο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηνλ αξηζκφ ηεο πηζησηηθήο 

θάξηαο, ηελ εκεξνκελία ιήμεο, ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ηέινο ηελ 

ζπκπιήξσζε ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ ςεθίσλ ηεο θάξηαο πνπ βξίζθνληαη ζην πίζσ 

κέξνο ηεο θάξηαο (CCV). 

III. Πιεξσκή κε αληηθαηαβνιή. Έλαο γλψξηκνο ηξφπνο πιεξσκήο ζην ειιεληθφ 

αγνξαζηηθφ θνηλφ γηαηί ζαλ επηινγή πξνζθέξεηαη θπξίσο απφ ηα ειιεληθά 

ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. Ο αγνξαζηήο αθνχ ιάβεη ην «θαιάζη» ηεο παξαγγειίαο 

ηνπ ζηελ δηεχζπλζε πνπ έρεη νξίζεη ν ίδηνο σο ηφπν παξάδνζεο, πιεξψλεη κε κεηξεηά. 

Ζ πιεξσκή γίλεηαη ζηελ εθάζηνηε κεηαθνξηθή εηαηξεία πνπ ζπλεξγάδεηαη ην 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα (κεηαθνξέα) θαη παξαδίδεη ην «θαιάζη». 
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IV. Πιεξσκή κε PayPal.Σν PayPalείλαη κηα εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλε ππεξεζία 

ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ ζηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

αζθαιείο ζπλαιιαγέο ζην δηαδίθηπν θαη αλαιακβάλεη ηελ εμφθιεζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ. Δίλαη κηα ππεξεζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ ζηνλ θφζκν. Με ηελ ρξήζε απηήο ηεο 

ππεξεζίαο ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα δελ καζαίλνπλ πνηέ ηα ζηνηρεία ηεο 

πηζησηηθήο θάξηαο ηνπ αγνξαζηή. Σν PayPalαπνθαζίδεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεξγαζίαο 

κε θάπνην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα έηζη ψζηε λα κελ ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ. Δπνκέλσο  αλ έλα θαηάζηεκα δηαζέηεη πιεξσκή κέζσ PayPal, θξίλεηαη σο 

αμηφπηζην αθνχ δελ γλσζηνπνηνχληαη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηεο πηζησηηθήο θάξηαο 

ηνπ αγνξαζηή. Οη ζειίδεο ηνπ PayPalείλαη φιεο θξππηνγξαθεκέλεο, ζπλεπψο δελ 

ζπληξέρεη θίλδπλνο ππνθινπήο ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αγνξαζηή. Ζ ίδηα ε 

PayPal,ζαλ εηαηξεία, είλαη απζηεξή κε ηηο εηαηξείεο πνπ ζπλεξγάδεηαη. ηαλ δεη πσο 

έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα δελ θηλείηαη 100% λφκηκα ζα πξνβεί ζε πάγσκα ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ακνηβψλ, κέρξη λα εμεηάζεη ην δήηεκα. Δπηπιένλ κε ηελ αγνξά 

νπνηνπδήπνηε θπζηθνχ πξντφληνο, ξνχρα, ειεθηξνληθά είδε ζπηηηνχ θιπ ππάξρεη 

απηφκαηα ην PayPalBuyerProtection. Αλ ην πξντφλ πνπ αγφξαζε ν θαηαλαισηήο δελ 

ηνπ παξαδνζεί πνηέ ή είλαη δηαθνξεηηθφ απφ φηη ε πεξηγξαθή ηνπ, ηφηε ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα επηζηξνθήο ησλ ρξεκάησλ πνπ έδσζε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά. 

Σξφπνη πιεξσκήο γηα ην PayPalείλαη ε ζχλδεζε ηεο 

πηζησηηθήο/πξνπιεξσκέλεο/ρξεσζηηθήο θάξηαο κε ην ινγαξηαζκφ PayPal. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ
 

 

4.1 Σν ειεθηξνληθό επηρεηξείλ (e-business) 

 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνί αιιά θαη άηνκα δξαζηεξηνπνηνχληαη επηρεηξεκαηηθά νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξν κέζα απφ ην δηαδίθηπν έηζη ψζηε λα επσθειεζνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη ηελ ηαρχηεηα πνπ πξνζθέξεη. Απηφ ην είδνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ 

βνήζεηα ησλ ειεθηξνληθψλ  κέζσλ νξίδεηαη σο «Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ». Ο φξνο  e-

businessέρεη πεξάζεη ζην ππνζπλείδεην καο σο κηα επξεία πνηθηιία εξκελεηψλ. (Πνιιάιεο Γ., 

Γηαλλαθφπνπινο Γ., 2004, ζει. 39-40) 

 

ηηο κέξεο καο ην e-businessεξκελεχεηαη σο εμήο: 

 Σν πξψην κέξνο  αλαθέξεηαη ζε έλα ζχζηεκα φπνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο κηαο 

επηρείξεζεο λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κέζα απφ ην δηαδίθηπν ή αθφκα 

ην ζχζηεκα απηφ λα δεκηνπξγεί έλα θαηλνχξγην επηρεηξεζηαθφ κνληέιν φπνπ ζα 

εκθαλίδεηαη σο κία «εηθνληθή επηρείξεζε» ζηνπο πειάηεο. Έηζη ινηπφλ παξαηεξνχκε 

πσο δίλεηαη έκθαζε ζε φηη αθνξά ηε ζρέζε ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο, 

πειάηεο, ηελ πξνκεζεπηηθή αιπζίδα θαη κε ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ 

(externalfocus). 

 Σν δεχηεξν κέξνο αλαθέξεηαη ζηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο  θαη ηελ δπλαηφηεηα πνπ 

απηή δίλεη γηα ηνλ επηηπρή επαλαζρεδηαζκφ (reengineering) ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ θπξίσο εζσηεξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο 

(internalfocus). 

Πην απιά ζα κπνξνχζακε λα κεηαθέξνπκε πσο ην ειεθηξνληθό επηρεηξείλαλαθέξεηαη ζηνλ 

επξχηεξν νξηζκφ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, δειαδή φρη κφλν ζηελ αγνξά θαη πψιεζε 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλαιιά ζηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ, ζηε δηεμαγσγή ειεθηξνληθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ 

θαζψο επίζεο θαη ζηε ζπλεξγαζία κε επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο. 
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χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ησλ Marshallθαη McKay(2004) ην ειεθηξνληθό επηρεηξείλ είλαη ε 

ρξήζε  ηνπ Internet θαη άιισλ ηερλνινγηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ γηα ππνζηήξημε ηνπ εκπνξίνπ θαη 

γηα βειηίσζε ηεο απόδνζεο κηαο επηρείξεζεο. Χζηφζν ππάξρεη θαη ε ζεσξία φηη ην 

ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ ιεηηνπξγεί φπσο φιεο νη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο «εθηφο αγνξψλ θαη 

πσιήζεσλ» κέζσ ηνπ Internet, φπσο είλαη ε ζπλεξγαζία θαη ε ελδνεπηρεηξεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 

4.2 Ζ επίδξαζε ηνπ ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ 

Ζ πιεξνθνξηθή επαλάζηαζε άιιαμε νξηζηηθά ηνλ ηξφπν δσήο ησλ πνιηηψλ θαη παξάιιεια 

επέθεξε κία ζεηξά απφ κεηαβνιέο πνπ επεξέαζαλ ζεκαληηθά θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Οη 

επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ελφο ζχγρξνλνπ πεξηβάιινληνο 

κε ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη δηεζλνπνίεζεο ηεο 

αγνξάο θιπ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ππέξ ηνπο ηηο παξαπάλσ αιιαγέο. Δίλαη παζηθαλέο 

φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα θαηαθέξνπλ λα επηβηψζνπλ θαη λα εδξαηψζνπλ ηελ ζέζε ηνπο είλαη 

εθείλεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο ζα ηηο βνεζήζνπλ ζηελ ελζσκάησζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο πξαθηηθέο ηνπο. 

Ζ επνρή ηεο πιεξνθνξηθήο επαλάζηαζεο ζηελ νπνία δνχκε δίλεη λέεο δπλαηφηεηεο θαη 

επθαηξίεο, θαζψο θαη φπια ζηηο επηρεηξήζεηο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη  ζε θαζεκεξηλή βάζε 

κε απνηέιεζκα ηελ ζπλερψο απμαλφκελε εμνηθείσζε ησλ αλζξψπσλ-επηρεηξήζεσλ κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. Οξηζκέλεο απφ ηηο δπλαηφηεηεο απηέο ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ. 

i. Ζιεθηξνληθή επηθνηλσλία. Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ηεο απνζηνιήο θαη ιήςεο γξαπηψλ κελπκάησλ αλά ηνλ θφζκν κέζα ζε 

κφιηο κεξηθά δεπηεξφιεπηα ζπκπεξηιακβάλνληαο κάιηζηα εηθφλα θαη ήρν. Έηζη φιν 

θαη πην πνιινί άλζξσπνη (επηρεηξήζεηο) επηθνηλσλνχλ κέζσ ππνινγηζηή 

θαζεκεξηλά θαη ιηγφηεξν κέζσ ηειεθψλνπ ή ηαρπδξνκείνπ. 

ii. Σειεδηάζθεςε. Δπηηξέπεη ηελ άκεζε επηθνηλσλία κε ηελ ρξήζε ήρσλ θαη εηθφλσλ 

κέζσ ππνινγηζηή (video-conference). Ζ ηερλνινγηθή απηή ππεξεζία είλαη 

πεξηζζφηεξν πξνζηηή ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο 
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νη νπνίνη επηζπκνχλ λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε απνκαθξπζκέλεο 

ηνπνζεζίεο, θαη απηφ ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο ησλ ππνδνκψλ πνπ απαηηνχληαη. 

iii. Ζιεθηξνληθέο Αγνξέο. Ζ δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο αγνξψλ απφ ην ζπίηη 

μεθίλεζε αξρηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ηειεθψλνπ θαη ηεο ηειεφξαζεο, φκσο ζήκεξα 

έρεη επεθηαζεί θαη γίλεηαη θπξίσο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα αλαιχνπλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ ηνπο θαζψο θαη λα ειέγμνπλ θαη λα αλαπιεξψζνπλ ηα 

απνζέκαηα ηνπο κε ηνλ πην απνδνηηθφ ηξφπν.  

iv. Υξεκαηνπηζησηηθέο Τπεξεζίεο. Οξηζκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

επηηξέπνπλ ζηνπο πειάηεο ηελ αγνξά θαη ηελ πψιεζερξενγξάθσλ κε ειεθηξνληθά 

κέζα. Ζ δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζπλερίδεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ζπκβαηηθά κέζα (ρξήκα), παξφηη ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο απνηειεί 

ζηηο κέξεο καο ξνπηίλα. Ο φξνο ηεο παγθφζκηαο δηαπξαγκάηεπζεο αλαθέξεηαη ζηελ 

δπλαηφηεηα ρξεκαηνπηζησηηθψλ κεζαδφλησλ θαη θπξίσο ρξεκαηηζηεξηαθψλ 

εηαηξεηψλ θαη ηξαπεδψλ, λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο αλά 

ηνλ θφζκν ζε 24σξε βάζε.  

v. Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο. Οη ππεξεζίεο απηέο απνηεινχλ θνκκάηη ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Λνγηζηηθέο επηρεηξήζεηο, λνκηθνί ζχκβνπινη θιπ, 

παξέρνπλ ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ηνπο ππεξεζίεο κε ειεθηξνληθά κέζα. Μέζσ ηεο 

πξφζβαζεο πνπ έρνπλ νη ζπλδξνκεηέο ζηελ δηεχζπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζην 

δηαδίθηπν (Web) κπνξνχλ λα αλαδεηνχλ θάζε θνξά κία βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ 

πιεξνθφξεζε ηνπο θαζψο επίζεο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ εξσηήκαηα ζηνπο 

επαγγεικαηηθνχο ζπκβνχινπο ησλ αξκφδησλ ηκεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα 

ινγηζηηθά, θνξνινγηθά, λνκηθά θαη άιια δεηήκαηα. 

vi. Ζιεθηξνληθέο Κξαηήζεηο. ην δηαδίθηπν έρνπλ πιένλ δεκηνπξγεζεί θαη 

αλαπηπρζεί ζην κέγηζην βαζκφ ζπζηήκαηα θξαηήζεσλ (γηα ηνπξηζηηθά γξαθεία, 

θξαηήζεηο εηζηηεξίσλ παξαζηάζεσλ θηλεκαηνγξάθνπ & ζεάηξνπ , πνδνζθαηξηθψλ 

αγψλσλ θαζψο επίζεο θαη γηα δειψζεηο ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα) ηα νπνία 

επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα πξαγκαηνπνηεί ηελ θξάηεζε ηνπ ειεθηξνληθά 

θεξδίδνληαο έηζη πνιχηηκν ρξφλν. 

vii. Ζιεθηξνληθνί Καηάινγνη(E-cat).Πξφθεηηαη γηα ειεθηξνληθέο ζειίδεο ζην δηα 

δίθηπν νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ηα 
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πξντφληα πνπ δηαζέηεη κηα εκπνξηθή επηρείξεζε. Οη θαηάινγνη απηνί ζπλήζσο 

πεξηιακβάλνπλ αλαιπηηθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ ηηκή ησλ πξντφλησλ, ηελ κνξθή 

θαη ηελ ζπζθεπαζία, ελψ πνιιέο είλαη νη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ηεο ειεθηξνληθήο παξαγγειίαο, αγνξάο θαη πιεξσκήο.  

 

4.3 Δπθαηξίεο θαη Δπηινγέο (e- opportunities)  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα θάζε εηαηξεία – επηρείξεζε λα εθκεηαιιεχεηαη ηελ θάζε επθαηξία 

πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηελ λέα νηθνλνκία. Ζ αλαδήηεζε ησλ λέσλ επθαηξηψλ κπνξεί 

θαζνξίζεη εθ λένπ νιφθιεξε ηελ δνκή ηεο επηρείξεζεο κε ζπλέπεηα λα ηίζεληαη κεγάινη θαη 

πνιινί πξνβιεκαηηζκνί γηα ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο επηινγέο. Πην ζπγθεθξηκέλαππάξρνπλ δχν 

θαηεγνξίεο δηαδηθηπαθψλ επθαηξηψλ: 

i. Οη επαλαζηαηηθέο επθαηξίεο (revolutionaryopportunities), νη νπνίεο έρνπλ ηελ 

βάζε ηνπο ζηελ θαηλνηνκία θαη ζέηνπλ ηελ πξφθιεζε θαηλνχξησλ ζηφρσλ, νη 

νπνίνη ζα εθπιεξψλνληαη κφλν κέζα απφ ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο εηαηξείαο, ή 

θαη απφ ηελ δεκηνπξγία λέσλ θαλνληζκψλ γηα ηελ ιεηηνπξγίαο ηεο. 

ii. Δπθαηξίεο εθζπγρξνληζκνχ (evolutionaryopportunities),θαηά ηηο νπνίεο κηα 

εηαηξεία – επηρείξεζε έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαβαζκίζεη ην ήδε ππάξρνλ 

κνληέιν ιεηηνπξγία ηεο κε ζηφρν λα γίλεη απνδνηηθφηεξν. 

 

ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε λα απνθαζίζεη αλ θαη κε πνην ηξφπν ζα 

αζρνιεζεί ζνβαξά κε ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ, κπνξεί λα έρεη θάπνηα απφ ηηο αθφινπζεο 

ζεκαληηθέο επηινγέο: 

 Να θαηαξγήζεη ηηο ζπλεζηζκέλεο ηεο εξγαζίεο θαη λα πεξάζεη ζηηο 

δηαδηθηπαθέο(onlinebusiness)  

Μηα ηέηνηα απφθαζε ιακβάλεηαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ηα αξκφδηα ζηειέρε ηεο 

εηαηξείαο δηαζέηνπλ ηε ζηγνπξηά αιιά θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ πνπ απαηηείηαη φηη 

κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζε έλα ηέηνην βήκα. Ζ δηνηθεηηθή νκάδα αληηιακβάλεηαη 

ηελ δξαζηηθή αιιαγή πνπ ζα επηθέξεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο. Σέινο, ε δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο ζην ζεκείν απηφ θαιείηαη 

λα ιάβεη ζεκαληηθέο απνθάζεηο ζε φηη αθνξά ηνλ άμνλα θαη ηελ δνκή ηεο 
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επηρείξεζεο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζέζεο ζηε αγνξά θαη θπζηθά ην 

ραξηνθπιάθην ησλ πξντφλησλ ηεο. 

 

 Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο θαη ζπλύπαξμε κε ην θπζηθό 

θαηάζηεκα (e-tailing) 

Σα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ e-tailingείλαη πάξα πνιιά θαη δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηελ 

εηαηξεία λα ππνζηεξηρζνχλ νη πσιήζεηο ηεο κέζα θαη απφ ηελ παξαδνζηαθή ιηαληθή 

πψιεζε. Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ φηη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε επηρείξεζε θάλεη έλα 

κεγάιν βήκα πξνο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Με ηελ δεκηνπξγία ελφο βνεζεηηθνχ 

κνληέινπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κπνξεί θαη εληζρχεη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 

πειάηεο ηεο. 

 

 Σν άικα πξνο ηελ παζεηηθή δηαθήκηζε (passiveadvertisement)  

Ζ πξνβνιή αιιά θαη ε δηαθήκηζε είλαη απφ ηνπο πην δεκνθηιείο ιφγνπο πξνθεηκέλνπ 

κηα επηρείξεζε λα θαηαζθεπάζεη έλαλ ζχγρξνλν δηαδηθηπαθφ ηφπν. Σν ηκήκα 

marketingθάζε εηαηξείαο αλαιακβάλεη ηέηνηεο πξσηνβνπιίεο κε ζθνπφ λα πξνάγεη 

έλα πξντφλ, έλα εκπνξηθφ ζήκα ή αθφκα θαη ηελ πξνβνιή ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο. Οη 

παξαπάλσ δηαδηθαζίεο δίλνπλ ζηελ εηαηξεία ηελ εμνηθείσζε πνπ είλαη απαξαίηεηε κε 

ηνλ ρψξν ηνπ δηαδηθηχνπ. κσο έλαο απφ ηνπ θηλδχλνπο πνπ παξακνλεχεη κπνξεί λα 

είλαη ε πξνζπάζεηα ηεο δηνίθεζεο λα παξακείλεη ζηνλ αξρηθφ ελζνπζηαζκφ , δειαδή 

λα  επαλαπαπηεί ζε κία κηθξή θαη αλψδπλε γηα ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο αμηνπνίεζε 

ηνπ δηαδηθηχνπ. ε αληίζεζε κε απηφ απνηειεί ίζσο ην ηδαληθφηεξν βήκα γηα ηελ 

εηαηξεία λα κειεηήζεη εθηελέζηεξα ην δηαδίθηπν θαη λα πξνζπαζεί ζπλερψο λα 

αθνινπζεί νπνηαδήπνηε αλαβάζκηζε, εμέιημε πνπ ζα ηελ θαηαζηήζεη θχξην παίθηε 

ζηνλ ρψξν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.  

 

 Γεκηνπξγία ελόο μερσξηζηνύ ηκήκαηνο e-business κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

εηαηξείαο 

Ζ εηαηξεία ζέινληαο λα κελ επεξεάζεη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο , 

δεκηνπξγεί έηζη έλα ζρήκα φπνπ ε επηρείξεζε ζα κπνξεί λα επηβιέπεη ην λέν ηκήκα e-

businessρσξίο φκσο λα παξεκβαίλεη ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα γίλεηαη θαιχηεξνο έιεγρνο νξηζκέλσλ πηζαλψλ ζπγθξνχζεσλ 
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απφςεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο εηαηξείαο θαη έηζη ην λέν ηκήκα ζα είλαη πξνζηαηεπκέλν 

απφ ελδερφκελεο παξαβιέςεηο ή δπζθνιίεο ηνπο ζε γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

 

 Ζ παζεηηθή ζηξαηεγηθή έλαληη ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ 

Γηα πνιινχο νξγαληζκνχο –εηαηξείεο,ε κε χπαξμε ζηξαηεγηθήο ζε δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην απνηειεί κηα ζηξαηεγηθή επηινγή. Ζ ζηάζε 

απηή δείρλεη φηη ε εθαξκνγή θαλφλσλ θαη πξνγξακκάησλ κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ 

θαληαζία θαη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα ησλ αξκφδησλ ζηειερψλ πνπ αζρνινχληαη κε ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηελ παξεκπφδηζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηνπ 

πεηξακαηηζκνχ, νη νπνίνη απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο 

δηθηπαθήο νηθνλνκίαο. 

 

 Ζ κε εθαξκνγή ηνπ ειεθηξηθνύ επηρεηξείλ 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην παξαγφκελν πξντφλ κηαο επηρείξεζεο δελ κπνξεί 

λα είλαη ηππνπνηεκέλν ε δηνίθεζε νδεγείηαη ζηελ απφθαζε λα κελ εθαξκφζεη ην 

ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ. Ο ιφγνο είλαη πσο ζεσξεί φηη ηα αλακελφκελα νθέιε πνπ ζα 

απνθνκίζεη απφ ηελ είζνδν ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην δελ είλαη επαξθή. Αληηζέησο 

εάλ ην πξντφλ ηεο, κπνξεί λα ζηαιεί εχθνια ή λα δηαβηβαζηεί ειεθηξνληθά,αλ 

απεπζχλεηαη ζε θνηλφ εμνηθεησκέλν κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ζηελ πεξίπησζε  πνπ 

ε ηηκή ηνπ θπκαίλεηαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα φξηα, ηφηε ε δηάζεζε απηνχ ηνπ 

πξντφληνο κέζσ δηαδηθηχνπ .έρεη κεγάιεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο. 
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ΥΑΡΑΞΖΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖΣΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ 

 

5.1 Ζ ζέζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζην Ζιεθηξνληθό Δπηρεηξείλ 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ απαηηεί κία ζπλερή πξνζπάζεηα θαη ζηαζεξή 

δαπάλε ρξφλνπ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζσζηά. Πνιιέο εηαηξίεο δελ είλαη δηαηεζεηκέλεο λα 

δεζκεπηνχλ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. Δίλαη κία επηθίλδπλε ζηξαηεγηθή ζε κία 

αλαπηπζζφκελε δπλακηθή αγνξά, φπσο ηνπ δηαδηθηχνπ, θαζψο είλαη πνιχ εχθνιν κία εηαηξία 

λα ράζεη ηελ πξνλνκηαθή ηεο ζέζε ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα θάζε πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδεηαη, εκθαλίδνληαη πνιιά πεξηζζφηεξα. Ζ εχξεζε ηεο ιχζεο απαηηεί ζπλδπαζκφ 

γλψζεσλ απφ πνιινχο ηνκείο, επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή, εηαηξηθέο εθαξκνγέο θαη ρξήζε 

ηεο ηερλνινγίαο. 

 

 Γηα ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ νη 

επηρεηξήζεηο πξέπεη λα απαληήζνπλ ζην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ, δειαδή πψο λα 

κεηαηξέςνπλ ηελ παιηά επηρείξεζε φπσο είλαη γλσζηή ζηνπο θαηαλαισηέο, ζε κία λέα πνπ 

βαζίδεηαη ζηηο ςεθηαθέο απαηηήζεηο ηνπ αχξην. Οη απαηηήζεηο ηεο λέαο επηρείξεζεο, πνπ είλαη 

βαζηζκέλε ζηελ ςεθηαθή ηερλνινγία επηθεληξψλνληαη ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ θαη ζηε 

βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο ηεο. Αλαδεηά λένπο ηξφπνπο πσιήζεσλ πνπ έρνπλ σο 

ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ, αμηνπνηψληαο πιήξσο ηα δεδνκέλα ησλ πειαηψλ. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά ε απαηηήζεηο ηεο παξαδνζηαθήο επηρείξεζεο ηείλνπλ λα επηθεληξψλνληαη ζηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ζηηο βειηηψζεηο ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο.  

Οξηζκέλεο παξαδνζηαθέο επηρεηξήζεηο δελ πηζηεχνπλ φηη ε ηερλνινγία ζα αιιάμεη ηηο 

θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο θαη θαηά ζπλέπεηα ν ηξφπνο ηνπ επηρεηξείλ. Οη πεξηζζφηεξεο αλ θαη 

δειψλνπλ φηη επηζπκνχλ κία αιιαγή, ηειηθά παξακέλνπλ πξνζθνιιεκέλεο ζηνλ παξαδνζηαθφ 

ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ. Ζ πξφζθαηε ηζηνξία ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ καο έρεη δείμεη φηη 

κία επηρείξεζε πνιχ εχθνια κπνξεί λα πεξάζεη απφ ηελ επηηπρία ζηελ απνηπρία. Οη 

επηρεηξήζεηο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχλ ηελ αιιαγή φηαλ δηαπηζηψλνπλ φηη είλαη πξφζθνξν 

ην έδαθνο θαη φρη φηαλ είλαη πιένλ αλαγθαζκέλεο απφ ηηο πεξηζηάζεηο. ηαλ κία επηρείξεζε 

αξλείηαη λα αιιάμεη, παξακέλεη ζηάζηκε, ηφηε έρεη απνιέζεη ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγήζεη 

κία λέα αμία απφ θάηη θαηλνχξην. Απηφ απνθαιείηαη θαηλφκελν ηνπ θιεξνδνηήκαηνο 

(legacyeffect). Σν ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο ιχζε γηα θάζε 

πξφβιεκα, είλαη κία ηερληθή επαλαζρεδηαζκνχ ηεο επηρείξεζεο. Ζ κεηαηξνπή ηεο Intelαπφ 

κία εηαηξεία «γίγαληα» ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζε εηαηξεία Internet είλαη κία 

πεξίπησζε πνπ ζα κπνξνχζε λα κειεηήζεη θαλείο. Λίγεο είλαη νη εηαηξείεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηήζεη κε επηηπρία ηφζν κεγάιεο αιιαγέο. 

5.2 Μεηάβαζε κηαο Δηαηξείαο ζε e-Δηαηξεία  
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Αθφκα θαη ηελ ζεκεξηλή επνρή πνπ θπξηαξρεί ε ηερλνινγία ε θαιή επηρεηξεκαηηθή 

ζηξαηεγηθή είλαη πάληα ζηελ πξψηε ζέζε. Σα ζεκέιηα γηα κία e-ζηξαηεγηθή απνηεινχλ νη 

απαληήζεηο ζηηο πέληε εξσηήζεηο, πνηνο, ηη, πφηε, πνπ θαη γηαηί. Πξέπεη πξψηα λα 

απνθαζηζηεί ν πξννξηζκφο πξηλ επηιέμνπλ ην πψο ζα θηάζνπλ έσο εθεί. Γηφηη ειινρεχεη ν 

θίλδπλνο λα ζπαηαιεζνχλ πνιχηηκνη πφξνη. Καηά ηελ πινπνίεζε κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

δηάθνξα πξνβιήκαηα ηα νπνία ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ππνηηκεζνχλ. Γηα 

επηηπρεκέλν ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ νη κέζνδνη είλαη γλσζηέο θαη θαηαλνεηέο. Βαζηθφο 

ζηφρνο πξέπεη λα είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξίαο. Ζ 

εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ είλαη θάηη δχζθνιν, θαζψο επέξρνληαη αιιαγέο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Αθήλνληαο πίζσ ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο πξέπεη λα 

εμεηαζηεί εθ λένπ ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ πινπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ πεξηιακβάλεη ηξία ζηνηρεία: ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 

ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ, ηε δηακφξθσζε ελφο ειεθηξνληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο θαη ηελ 

εθηέιεζή ηνπ. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ απαληάεη ζηνλ πειάηε ηη 

δεκηνπξγεί αμία θαη γηαηί. Ζ δηακφξθσζε ελφο ειεθηξνληθνχ ζρεδίνπ δξάζεο αλαδεηθλχεη ην 

πψο θαη ην πφηε δεκηνπξγείηαη αμία γηα ηνλ πειάηε. Ζ εθηέιεζε δείρλεη ην πνπ θαη πφηε 

πξέπεη λα ιάβεη ρψξα ε φιε δηαδηθαζία.  

 

5.2.1 Γηακόξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζην ειεθηξνληθό επηρεηξείλ 

Αξρηθά ε εηαηξεία πξνζπαζεί λα κάζεη ηη επηθξαηεί ζηελ αγνξά, ψζηε λα δεκηνπξγήζεη λέα 

αμία γηα ηνλ πειάηε, θαηαζηξψλνληαο έλα ζρέδην. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ πξέπεη λα 

γλσξίδεη θαιά πνηεο είλαη νη αλάγθεο ηνπ πειάηε θαη ηη αθξηβψο ςάρλεη απηφο. Πξέπεη λα 

θαηαλνεζεί ην ηη αθξηβψο ρξεηάδεηαη γηα λα πινπνηεζνχλ νη αλάγθεο ηνπ πειάηε. Ζ 

δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ απαηηεί απφ ηελ εηαηξεία λα είλαη 

ζπλεηδεηνπνηεκέλε φζνλ αθνξά ηα φξηα θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηεο. Ζ δηακφξθσζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα:  

 Σελ απφθηεζε γλψζεσλ πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ εηαηξεία λα κάζεη ηη επηζπκεί ν 

πειάηεο θαη πξνο ηα πνχ ζηξέθεηαη ν θιάδνο. Απηφ ην ζηάδην παξέρεη ζην κέιινλ ηε 

δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζεη θαλείο πξαγκαηηθά ηη πηζηεχνπλ νη πειάηεο φηη αμίδεη,  

 Σελ αμηνιφγεζε ηθαλνηήησλ πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ ήδε ππάξρνπζα επηρείξεζε θαη 

αλαγλσξίδεη ηη ηθαλφηεηεο έρεη ζήκεξα θαη ηη ηθαλφηεηεο απαηηείηαη λα έρεη αχξην. 

Απηφ ην ζηάδην δείρλεη ζηηο εηαηξίεο αλ έρνπλ φια ηα απαξαίηεηα εθφδηα ψζηε λα 

εμππεξεηήζνπλ ηηο κεηαβαιιφκελεο πξνηεξαηφηεηεο ησλ πειαηψλ, 

 Σν ζρεδηαζκφ ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ πνπ αλαδεηά πνηεο αμίεο πξέπεη λα 

πξνζθέξεη ε επηρείξεζε, ψζηε λα εθκεηαιιεπηεί ηηο ςεθηαθέο δπλαηφηεηεο. Απηφ ην 

ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ελφο ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ κε ζηφρν ηελ εθπιήξσζε 

ησλ λέσλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε. Απηφ ην ζρέδην απνηειεί επίζεο έλαλ νδεγφ πνπ ζα  

βνεζήζεη ηελ εηαηξία λα θηάζεη εθεί πνπ πξέπεη. 



 
 

37 
 

 

 

5.2.2 Ζ δηαδηθαζία δηακόξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ 

ήκεξα, νη εηαηξείεο πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα αλαδσνγνλήζνπλ ηελ επηρείξεζή ηνπο γηα 

λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα δεδνκέλα ηεο αγνξάο. Οη ζηξαηεγηθέο θαη ην ειεθηξνληθφ 

επηρεηξείλ, βαζίδνληαη ζε ππνζέζεηο σο πξνο ην πνηα επίδξαζε ζα αζθήζεη ην κέιινλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο απηέο. Οη ζηξαηεγηθέο είλαη απηέο πνπ ζα ππνδείμνπλ πνηεο αιιαγέο πξέπεη λα 

γίλνπλ ζηελ εηαηξεία, θαζψο κεηαβάιινληαη νη πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ ή απμάλεηαη ν 

αληαγσληζκφο ή εμειίζζεηαη ε ηερλνινγία θαη πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ λέεο βαζηθέο 

ηθαλφηεηεο. Οη ηξεηο πην δεκνθηιείο πξνζεγγίζεηο ζηε δηακφξθσζε ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ 

ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ είλαη ν αλαιπηηθφο ζρεδηαζκφο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ (top-

down), ν ηαθηηθφο ζρεδηαζκφο απφ θάησ πξνο ηα πάλσ (bottom-up) θαη ν ζπλερήο 

ζρεδηαζκφο κε αλαηξνθνδφηεζε (feedback). Ο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ αλαιπηηθφο 

ζρεδηαζκφο δίλεη κηα επξεία εηθφλα ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε, 

πξνζδηνξίδεη ηηο επηινγέο ηεο θαη κεηά θαζνξίδεη ηελ απνζηνιή θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο. Ο απφ θάησ πξνο ηα πάλσ ηαθηηθφο ζρεδηαζκφο πξνζθέξεη κηα ιηγφηεξν 

ιεπηνκεξή εηθφλα ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε, πξνζδηνξίδνληαο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα παξαρζνχλ βξαρππξφζεζκα απνηειέζκαηα ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. Ο ζπλερφκελνο ζρεδηαζκφο κε αλαηξνθνδφηεζε απνηειεί ην 

ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν παξαπάλσ πξνζεγγίζεσλ. Παξαθάησ ζα αλαιχζνπκε ιεπηνκεξψο 

απηέο ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο.  

 

Αλαιπηηθόο ζρεδηαζκόο από πάλσ πξνο ηα θάησ (top-down) 

Απηή ε πξνζέγγηζε έρεη ηνλ θαζνξηζκφ ελφο ζηφρνπ γηα ην κέιινλ ηεο επηρείξεζεο. Ο 

θαζνξηζκφο ηνπ ζηφρνπ πξέπεη λα είλαη φζν πην αθξηβήο γίλεηαη, ψζηε λα εθηηκεζεί ην θφζηνο 

θαη λα ζπγθεληξσζεί ην θεθάιαην πνπ απαηηείηαη. Ζ πξνζέγγηζε απηή δεκηνπξγεί κεγάιε 

βάζε δεδνκέλσλ θαη βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζή ηνπο, εμεηάδνπλ πφζν επάισηεο είλαη νη 

εθηηκήζεηο ηνπο ζηηο αιιαγέο ησλ ζεκαληηθψλ κεηαβιεηψλ. Ζ απφ πάλσ πξνο ηα θάησ 

πξνζέγγηζε εμππεξεηεί εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηβάιινλ κε ακεηάβιεηεο 

ζπλζήθεο, επηηξέπνληάο ηνπο λα θάλνπλ πξνβιέςεηο θαη πξνγξακκαηηζκφ. Ο e-θφζκνο θάζε 

άιιν παξά ζηαζεξφο θαη πξνβιέςηκνο είλαη. ηαλ ππάξρεη κεγάιε αβεβαηφηεηα φζνλ αθνξά 

ην κέιινλ, ε πξνζέγγηζε απηή πξνζθέξεη νξηαθή βνήζεηα θαη εκπεξηέρεη κεγάιν ξίζθν. Ο 

δηαρσξηζκφο ηεο δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο, απνηειεί ην 

κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζηελ πξνζέγγηζε απηή. ζν θαιά θαη αλ έρεη ζρεδηαζηεί θάηη, 

παξακέλεη κία ζηαηηθή εηθφλα. Οη ξαγδαίεο αιιαγέο ζην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ δελ αθήλνπλ 

πεξηζψξην γηα ηε ζπζηεκαηηθή αλάιπζή ηνπ. Οη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ ηξνκαθηηθέο 

αιιαγέο, αβεβαηφηεηα θαη απνθάζεηο κε κεγάιεο επθαηξίεο αιιά θαη θίλδπλν. ε απηφ ην 
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πεξηβάιινλ νη έμππλεο επηινγέο απαηηνχλ πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθφηεηα, δηαίζζεζε θαη 

δηνξαηηθφηεηα παξά ζπζηεκαηηθή αλάιπζε.  

 

ρεδηαζκόο από θάησ πξνο ηα πάλσ (bottom-up) 

ε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ε αιιαγή είλαη θάηη ην θπζηνινγηθφ, νη ππάιιεινη ηεο πξψηεο 

γξακκήο παίδνπλ ζπνπδαίν ξφιν. Οη πσιεηέο θαη φινη φζνη έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο 

πειάηεο είλαη νη πξψηνη πνπ νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηηο αιιαγέο ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. 

Οξγαληζκνί κε ηεξαξρηθή δνκή ζηε ιήςε απνθάζεσλ έρνπλ ειάρηζηνπο κεραληζκνχο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ φηη ην πξνζσπηθφ ηεο πξψηεο γξακκήο έρεη επίγλσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

εηαηξείαο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο θαζηζηά ζρεδφλ αδχλαηε ηελ άκεζε αληίδξαζε ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. αλ απνηέιεζκα, ν απφ θάησ πξνο ηα πάλσ ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο 

αλζεί. Σα ζηειέρε εγθαηαιείπνπλ ηελ αθξηβή αλάιπζε ησλ παξαδνζηαθψλ δηαδηθαζηψλ 

ζρεδηαζκνχ θαη βαζίδνληαη ζηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο γηα ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο 

άκεζεο αλάγθεο. πρλά εθηεινχληαη πνιιά κεκνλσκέλα ζρέδηα. κσο, επίζεο ζπρλά, δελ 

ππάξρεη θαλέλα νινθιεξσκέλν πιάλν πνπ λα ζπλδέεη απηά ηα κεκνλσκέλα ζρέδηα θαη λα 

ζπλζέηεη έλα πξφγξακκα πξνζαλαηνιηζκέλν ζηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο 

ζπλνιηθά. Ζ απφ θάησ πξνο ηα πάλσ ζηξαηεγηθή κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα έλα 

«ζπαζκέλν» πξφηππν εμνπζίαο, κε θάζε ζηέιερνο λα παίξλεη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο, 

βαζηζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηεο δηθήο ηνπ επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο θαη φρη ζηηο αλάγθεο 

νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ. Απηή ε πξνζέγγηζε δπζθνιεχεη ηε δεκηνπξγία ελφο θαηαλνεηνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηελ ελνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ απαηηείηαη γηα πεηπρεκέλν ειεθηξνληθφ 

επηρεηξείλ.  

 

πλερήο ζρεδηαζκόο κε αλαηξνθνδόηεζε (feedback) 

Ζ πιένλ επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ είλαη απηή, φπνπ ν ζρεδηαζκφο 

απνηειεί κία ζπλερφκελε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο αληιψληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

έξρνληαη απφ ηνπο πειάηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο. Σν πεξηβάιινλ φπνπ 

ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο έρεη πιένλ αιιάμεη. ια θηλνχληαη ζε γξήγνξνπο ξπζκνχο, θάηη 

ην νπνίν ζπλεπάγεηαη φηη δελ ππάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα ιάζνπο. Έηζη ε ήδε δχζθνιε 

δηάθξηζε κεηαμχ ηεο δηακφξθσζεο θαη ηεο πινπνίεζεο κηαο ζηξαηεγηθήο γίλεηαη νινέλα θαη 

δπζθνιφηεξε. Σα πιάλα ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ αηζζεηή δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο ηαθηηθήο ζα 

γίλεη θαη απηή δπζθνιφηεξε, εηδηθά νη πεξηζηάζεηο απαηηνχλ ηφζν γξήγνξεο αληηδξάζεηο, 

ψζηε ε ηαθηηθή λα ππαγνξεχεη ή ηνπιάρηζηνλ λα δηακνξθψλεη ηε ζηξαηεγηθή. 

ην ζπλερφκελν ζρεδηαζκφ νη ζχκβνπινη ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ είλαη ππεχζπλνη γηα 

ηελ ηαθηηθή εθηέιεζε ηεο ζηξαηεγηθήο. Δίλαη δηαηκεκαηηθέο νκάδεο πνπ ζέηνπλ μεθάζαξα ηηο 

πξνηεξαηφηεηέο ηνπο, θαζνξίδνπλ ηνπο ηνκείο ηεο δξάζεηο ηνπο θαη έπεηηα θαηαλέκνπλ ηνπο 

πφξνπο ηνπο ζηα πην ζεκαληηθά έξγα. Ζ αλαηξνθνδφηεζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο νκάδεο λα 
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αληηδξνχλ γξήγνξα ζηελ αιιαγή, ζε αληίζεζε κε κνληέια πνπ αθνινπζνχλ απζηεξά 

δνκεκέλε ηεξαξρηθή δνκή. Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη πην εχθνιε σο πξνο ηελ πεξηγξαθή ηεο 

παξά σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο. 

Ζ επηηπρία ηνπ ζπλερφκελνπ ζρεδηαζκνχ εμαξηάηαη απφ ηα κελχκαηα πνπ ζηέιλεη ε αγνξά 

(feedback). Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ επηηπγράλεηαη φηαλ αλαγλσξίδνληαη νη 

λέεο αλάγθεο ηνπ πειάηε θαη ε ηερλνινγηθή ππνδνκή ηεο εηαηξείαο πξνζαξκφδεηαη ζε απηέο. 

Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο δελ ληψζνπλ άλεηα κε ηνλ ζρεδηαζκφ πνπ βαζίδεηαη ζηα κελχκαηα 

ηεο αγνξάο. Θέινπλ εγγπήζεηο γηα ηελ απφδνζε ηεο επέλδπζήο ηνπο (returnoninvestment-

ROI), πξάγκα δχζθνιν ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θφζκν ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Ζ 

απαίηεζε γηα άκεζε επηηπρία θαη κεγηζηνπνίεζε ηνπ ROI ζπρλά εθηξνρηάδεη ηα εγρεηξήκαηα 

ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ πνπ αλαιακβάλνπλ νη επηρεηξήζεηο.  

Μία άιιε κνξθή ζπλερφκελνπ ζρεδηαζκνχ είλαη ν ζηηγκηαίνο ζρεδηαζκφο. Απηή ε 

πξνζέγγηζε αλαθέξεηαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε πνιχ γξήγνξα κεηαβαιιφκελεο 

θαηαζηάζεηο. Με ηελ απνπζία μεθάζαξσλ καθξνπξφζεζκσλ πιάλσλ ε εηαηξείεο θαζηεξψλνπλ 

πιάλα βαζηζκέλα ζε δηάθνξεο κειινληηθέο εθδνρέο θαη κεηά θαζνξίδνπλ ηηο ζηηγκέο πνπ ζα 

ηα πινπνηήζνπλ. Ο ζηηγκηαίνο ζρεδηαζκφο ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ επξέσο, θαζψο ε 

ηερλνινγία θαζηζηά δπλαηή ηελ αληίδξαζε ζηα γεγνλφηα πνπ ρξεηάδνληαη άκεζε 

αληηκεηψπηζε. ιε ε δηαδηθαζία ζηηγκηαίνπ ζρεδηαζκνχ απαηηεί επίζεο ηε ζπλερφκελε 

ελδνεηαηξηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. Ο ζηηγκηαίνο ζρεδηαζκφο είλαη εξγαιείν, δειαδή ην 

κέζν γηα λα θηάζνπκε ζηνλ πξννξηζκφ καο. Ζ επηηπρία ηνπ εμαξηάηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο 

ηεο εηαηξίαο. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξείεο λα εζηηάζνπλ ζε εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ απνηεινχλ άκεζε αληίδξαζε ζηα γεγνλφηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Ζ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ είλαη δχζθνιε, σζηφζν νη 

επηρεηξήζεηο αλ αθνινπζήζνπλ θάπνηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ην πξφβιεκα κεηψλεηαη. 

Παξνπζηάδνληαη απηέο νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο κε ηε κνξθή ζηξαηεγηθψλ εξσηήζεσλ. Οη 

απαληήζεηο ζα απνηειέζνπλ ηα ζεκέιηα γηα ηα πξψηα βήκαηα ζην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ.  

 

Καηαλφεζε ηνπ πειάηε 1. Πνηνη είλαη νη πειάηεο; 

2. Πψο αιιάδνπλ νη πξνηεξαηφηεηεο ησλ πειαηψλ; 

3. ε πνηεο θαηεγνξίεο πειαηψλ πξέπεη λα ζηνρεχζεη ε 

εηαηξία; Πσο ζα βνεζήζεη ην ειεθηξνληθφ επηρεηξείλ λα 

πξνζεγγηζζνχλ νη πειάηεο; 

Ζ αμία ηνπ πειάηε θαη 

νη ηάζεηο ησλ ζρέζεσλ 

4. Πψο κπνξεί λα πξνζηεζεί αμία γηα ηνλ πειάηε; 

5. Πψο κπνξεί λα γίλεη ε πξψηε επηινγή ηνπ πειάηε; 

6. Πψο ζα θηάζεη ην πξντφλ ζηνπο πειάηεο; 

Σερλνινγηθέο ηάζεηο 7. Καηαλννχκε ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη βηνκεραληθέο ηάζεηο; 

8. Καηαλννχκε ηηο ηερλνινγηθέο ηάζεηο; 

Σάζεηο ζηελ αιπζίδα 

πξνκεζεηψλ 

9. Πνηεο είλαη νη ζεκεξηλέο πξνηεξαηφηεηεο ζηελ αιπζίδα 

πξνκεζεηψλ; 

Αληαγσληζκφο 10. Πνηνη είλαη νη πξαγκαηηθνί αληαγσληζηέο; Πνην είλαη ην 
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επηρεηξεκαηηθφ πξφηππν ηνπ δπλαηφηεξνπ αληαγσληζηή; Ση 

θάλνπλ πξαγκαηηθά πνιχ θαιά; 

Κχξηεο ηθαλφηεηεο 11. Ση ηθαλφηεηεο ππάξρνπλ ζήκεξα; 

12. Ση ηθαλφηεηεο θαη ηη πφξνη ρξεηάδνληαη γηα λα επηηαρπλζεί ε 

δξάζε; 
Πίλαθαο 6.1: Εξσηήζεηο ζηελ Αξρή ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Επηρεηξείλ 

 

Πνηνη είλαη νη πειάηεο; 

πρλά ηα ζηειέρε επεηδή πσινχλ πξντφληα ή ππεξεζίεο λνκίδνπλ φηη μέξνπλ ηνπο πειάηεο 

ηνπο, αιιά είλαη πηζαλφηεξν λα είλαη ιάζνο παξά ζσζηφ. Δίλαη ρξνλνβφξν ην λα θαηαιάβεη 

θαλείο ηνπο πειάηεο ηνπ θαη πξέπεη λα λνηάδεηαη πξαγκαηηθά γηα απηνχο. Ζ θαηαλφεζε ησλ 

πειαηψλ απαηηεί πξνζεθηηθή θαη ιεπηνκεξή αλάιπζε. Πξέπεη πξψηα λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ 

ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο ή ηνκείο ησλ νπνίσλ ε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα αλαιπζεί 

ζπζηεκαηηθά. Σν αθφινπζν πξφηππν θαηεγνξηνπνίεζεο πειαηψλ, ην 

“discountbrokeragepowerhouse”, ζρεδηάζηεθε απφ ηελ εηαηξεία CharlesSchwab θαη θάλεη 

θαηεγνξηνπνίεζε κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ. 

 Μαθξνρξφληνο επελδπηήο. Απηφο ν επελδπηήο αζρνιείηαη κε ηελ αγνξαπσιεζία 

ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ γηα καθξνπξφζεζκε απφδνζε θαη ζέιεη εξγαιεία γηα ηνλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ. Γηα 

απηφλ ηνλ πειάηε είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφο θάπνηνο πνπ ζα πξνζθέξεη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο απφ θάπνηνλ πνπ ζα πξνζθέξεη ηερληθέο αλαιχζεηο. 

 νβαξφο επελδπηήο. Απηφο είλαη έλαο, δηςαζκέλνο γηα δεδνκέλα, επελδπηήο θαη έλαο 

δξαζηήξηνο παίθηεο πνπ δίλεη ζεκαζία ζε αμηφινγεο πιεξνθνξίεο, ζε εξγαιεία 

επέλδπζεο θαη ζηελ έξεπλα. Θέιεη κία νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε πνπ ζα ηνλ 

βνεζήζεη λα επηιέμεη ηη ζα αγνξάζεη. 

 Τπεξδξαζηήξηνο παίθηεο. Οη ρακεινχ θφζηνπο αγνξαπσιεζίεο, κηα εχθνιε 

επηθνηλσλία θαη ε γξήγνξε εθηέιεζή ηνπο είλαη ηα ζεκαληηθά γηα ηνλ εζηζκέλν 

παίθηε. Απηφο ν παίθηεο έρεη βαξεζεί, αθφκα θαη λα πιεθηξνινγεί ηνλ θσδηθφ ηνπ 

θάζε θνξά πνπ εκπιέθεηαη ζε αγνξαπσιεζία. 

 Πεξηζηαζηαθφο αγνξαζηήο. Απηφο ν θαηαλαισηήο ζθέθηεηαη ηελ επθνιία ηνπ θαη 

ζέιεη έλα επξχ παθέην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, φπσο κεηνρέο, ακνηβαία 

θεθάιαηα, πηζησηηθέο θάξηεο, πιεξσκή ινγαξηαζκψλ. Σν εχξνο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη ε επθνιία ρξήζεο ηνπο είλαη ην παλ γηα απηφλ. 

ΟCharlesSchwabαλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε θαηεγνξίαο κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ηελ 

ζηξαηεγηθή ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Οη πειάηεο έρνπλ δχν εηδψλ αλάγθεο απηέο πνπ 

θαίλνληαη θαη απηέο πνπ δελ θαίλνληαη. Σν πην δχζθνιν θνκκάηη είλαη λα αλαγλσξηζζνχλ νη 

αλάγθεο πνπ δελ θαίλνληαη, αιιά ππνλννχληαη. Σειηθά ε απάληεζε ζηελ εξψηεζε πνπ ηέζεθε 

παξαπάλσ «Πνηνη είλαη νη πειάηεο ηεο εηαηξείαο;» επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

κεηξεζεί ε απφδνζε ηεο εηαηξείαο. Πξέπεη λα θαηαλνεζεί πνηνη είλαη νη πξαγκαηηθνί πειάηεο, 
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ηη πεξηκέλνπλ θα ζε ηη απνδίδνπλ αμία. Πξέπεη λα θαηαγξάςεη ηνπο δείθηεο απφδνζεο πνπ 

είλαη θαηάιιεινη γηα ηελ θάζε θαηεγνξία πειαηψλ μερσξηζηά. 

 

Πσο αιιάδνπλ νη πξνηεξαηόηεηεο ησλ πειαηώλ; 

Οη πξνηεξαηφηεηεο ησλ πειαηψλ κεηαβάιινληαη ζπρλά. χκθσλα κε ηνλ PeterDrucker« Ο 

πειάηεο ζπάληα αγνξάδεη απηφ πνπ πηζηεχεη φηη ε εηαηξεία ηνπ πνπιάεη. Φπζηθά, έλαο ιφγνο 

γη‟απηφ είλαη φηη θαλείο δελ πιεξψλεη γηα ην πξντφλ. Απηφ πνπ πιεξψλεη είλαη ε ηθαλνπνίεζε. 

Αιιά θαλείο δελ κπνξεί λα θηηάμεη ή λα πξνκεζεχζεη κηα ηέηνηα ηθαλνπνίεζε, ζηελ θαιχηεξε 

πεξίπησζε, κφλν ηα κέζα γηα ηελ απφθηεζε ηεο κπνξνχλ λα θηηαρηνχλ ή λα πνπιεζνχλ. Οη 

εηαηξείεο πξέπεη λα θαηαγξάθνπλ ηα πέληε πξάγκαηα πνπ νη πειάηεο επηδεηνχλ ζπρλφηεξα. Ζ 

ζπγθέληξσζε θαη ε επεμεξγαζία απνηειεί ηζρπξφ φπιν γηα ηηο εηαηξείεο. ηφρνο ηνπο είλαη λα 

βειηηψζνπλ απηά πνπ νη πειάηεο ζα ήζειαλ λα βειηηψζεηο. Αλ δελ θαηαγξαθνχλ νη 

πξνηεξαηφηεηεο ησλ πειαηψλ δελ κπνξεί ε εηαηξεία λα ραξάμεη ην πιάλν πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο. ηαλ θαζνξηζηνχλ νη πξνηεξαηφηεηεο ησλ πειαηψλ ηφηε ε εηαηξεία 

κπνξεί λα αλαδεηήζεη ηα κέζα ψζηε ε εηαηξεία λα ηηο πξνζεγγίζεη. Ζ ηερλνινγία αιιάδεη 

ζπλερψο κε απνηέιεζκα λα δηαθνξνπνηείηαη ε αγνξά. Πξέπεη ε εηαηξεία ζπλερψο λα 

αθνινπζεί απηέο ηηο κεηαβνιέο. 

 

Πνηνο είλαη ν Πειάηεο-ηόρνο; 

Έρνληαο απαληήζεη ε εηαηξεία ζηα παξαπάλσ δχν εξσηήκαηα , πξέπεη λα κειεηήζεη πσο ζα 

αλαπηπρζεί ε πειαηεηαθή βάζε. Τπάξρνπλ λέεο νκάδεο ζηελ αγνξά πνπ απνδίδνπλ αμία ζε 

απηφ πνπ θάλεη ε εηαηξεία; Μπνξεί λα γίλεη κηα ππέξβαζε ζηελ αιπζίδα αμίαο θαη λα 

εμππεξεηεζνχλ νη πειάηεο ησλ πειαηψλ; 

 

Πσο ζα γίλεη ε εηαηξεία ε Πξώηε Δπηινγή ηνπ Πειάηε; 

Οη εηαηξείεο πνπ ζπλερψο εθπιήζζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο κε αλψηεξε πνηφηεηα, δεκηνπξγνχλ 

πηζηνχο ζηελ εηαηξεία πειάηεο. Οπφηε είλαη πην δχζθνιν απηνί νη πειάηεο λα επηιέμνπλ 

θάπνην αληαγσληζηή. Πξέπεη ε θάζε ζπλαιιαγή κε ηνλ πειάηε λα αθήλεη κία αίζζεζε 

κεγάιεο ηθαλνπνίεζεο. Πξνζθέξνληαο θίλεηξα κπνξεί ε εηαηξεία λα γίλεη ε πξψηε επηινγή 

ηνπ πειάηε, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ φπιν γηα ηηο εηαηξείεο  

Πσο ζα θηάζεη ην Πξντόλ ζηνλ Πειάηε;  

Γηα λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία ε ζπλαιιαγή κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηεο εηαηξείαο, ζα πξέπεη 

λα θηάζεη ην πξντφλ ή ε ππεξεζία ζηνλ ηειηθφ απνδέθηε πνπ είλαη πειάηεο. Δάλ ην πξντφλ 

δελ θηάζεη ζηνλ πειάηε ηφηε ε εηαηξεία ζα έρεη απνηχρεη. Ζ εηαηξεία κπνξεί λα πεηχρεη ζην 

ζηάδην ηεο δηαλνκήο, πξνψζεζεο αξθεί λα δψζεη απαληήζεηο ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα: 
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Πσο ινηπόλ παξαδίδνληαη ηα πξντόληα; 

Πόζα ζηάδηα πεξλνύλ κέρξη λα θηάζνπλ ζηνλ πειάηε; 

Πόζα από απηά κπνξνύλ λα εμαιεηθζνύλ; 

Πώο κπνξεί απηή ε θαηαλνκή θαη ε δηαδηθαζία παξάδνζεο λα απινπνηεζεί κε ηελ ρξήζε ηνπ 

Internet; 

 

Δίλαη θαηαλνεηέο νη Σάζεηο ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Βηνκεραλίαο; 

Ζ ζσζηή αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο βνεζά ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο λα αληηκεησπίζνπλ 

ηηο ηαρχηαηεο αιιαγέο θαη λα κελ ράζνπλ ηελ νπζία. Πξέπεη λα κειεηήζεη ηηο ηάζεηο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά ζήκεξα θαη ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα, απνηηκψληαο ηνλ αληίθηππν 

ηνπο. Δίλαη θαιφ γηα ηελ επηρείξεζε λα αλαδεηά ζπλερψο ηηο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο. Αλαγλσξίδνληαο ηηο ηάζεηο-

θιεηδηά ζην νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ, θνηλσληθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν, νη επηρεηξήζεηο 

κπνξνχλ λα ραξάμνπλ κηα θαιχηεξε ζηξαηεγηθή γηα ην κέιινλ. Δάλ φκσο δελ εμεηαζζεί 

ζσζηά ε αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηφηε ελδέρεηαη λα γίλεη άζθνπε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ απφ 

ηα ζηειέρε. 

 

Έρνπλ θαηαλνεζεί νη Σάζεηο ηεο Σερλνινγίαο; 

Σν λα πξνβιέςεη θαλείο πνηα ηερλνινγία ζα επηθξαηεί ζηελ αγνξά ζην κέιινλ είλαη αξθεηά 

δχζθνιν. Οξηζκέλεο εηαηξείεο έρνπλ επηιέμεη λα ζπκκεηέρνπλ ηαπηφρξνλα θαη ζε νξηζκέλα 

λέα εγρεηξήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ρσξίο λα παίξλνπλ κεγάιν ξίζθν θαη άιιεο 

αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Πξέπεη ινηπφλ λα πεξηγξαθεί ε θχξηα 

κνξθή ηερλνινγίαο ζηελ νπνία επελδχεη ε εηαηξεία ην κέιινλ ηεο. 

Θα ππάξμεη θάπνηα κεηαβνιή; Αλ λαη, ππάξρεη πιάλν κεηαβνιήο; 

Επελδύεη ε εηαηξεία ηα πάληα ζε απηή ηελ ηερλνινγία ή έρεη θάλεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε; 

 

Πνηεο είλαη νη Πξνηεξαηόηεηεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο; 

Απαηηείηαη ν ζπληνληζκφο φισλ παηθηψλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Αλ ε εηαηξεία έρεη 

αξθεηέο εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο, ηφηε πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηελ πεξηγξαθή ησλ ηξηψλ πην 

ζεκαληηθψλ, κε βάζε ην πψο επεξεάδνπλ ηελ αμία γηα ηνλ πειάηε, απαληψληαο ζηηο 

παξαθάησ εξσηήζεηο: 

 Πφζν ρξφλν ρξεηάδεηαη γηα λα νινθιεξσζεί ν θχθινο ηεο αιπζίδαο; Πσο κπνξεί λα 

ζπκπηεζηεί; Πσο κπνξεί λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή ε ζπλεξγαζία πξνκεζεπηψλ-
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κεηαθνξέσλ, ψζηε ε εηαηξεία λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε πην 

γξήγνξα απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ ζηνλ ρψξν; 

 Πνηνο είλαη ρξόλνο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο; Πσο ζπγθξίλεηαη κε απηόλ ηνπ 

πιεζηέζηεξνπ αληαγσληζηή; Πώο κπνξεί λα κεησζεί απηόο θαη παξάιιεια λα απμεζεί ε 

πξνζηηζέκελε αμία ησλ πξντόλησλ; 

 Πνην είλαη ην επίπεδν ησλ απνζεκάησλ ησλ ηειηθώλ πξντόλησλ; Τσλ πξντόλησλ πνπ 

βξίζθνληαη ππό θαηαζθεπή; Τσλ πξώησλ πιώλ; Πόζν ζα πάξεη γηα λα απμεζνύλ ηα 

επίπεδα ησλ απνζεκάησλ; 

 Πόζν απνηειεζκαηηθά ρξεζηκνπνηνύληαη νη απνζήθεο; Τη απαηηείηαη γηα λα απμεζεί ε 

παξαγσγή, αλ νη παξαγγειίεο γίλνληαη online; 

 Πνηα είλαη ηα ηδαληθά θαλάιηα δηαλνκήο γηα πώιεζε θαη πξνώζεζε ησλ πξντόλησλ θαη 

ζε πνηνλ ζα πνπιεζνύλ; Πώο ζα ππνζηεξηρζνύλ απηά ηα πξντόληα γηα λα κείλνπλ 

ηθαλνπνηεκέλνη νη πειάηεο; 

 

Πνηνη είλαη νη Αληαγσληζηέο; 

ην πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ πάληα παξακνλεχεη ν αληαγσληζηήο πνπ ζα πξνζπαζήζεη 

λα θαηαζηήζεη ην επηρεηξεκαηηθφ πξφηππν ηεο εηαηξείαο πεπεξαζκέλν θαη άρξεζην. 

Αληαγσληζηέο δελ είλαη κφλν νη εηαηξείεο κε ην ίδην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο. Οη εηαηξείεο 

πηζηεχνπλ φηη νη αληαγσληζηέο θηλνχληαη ζε ηζηνξηθά κνληέια ζπκπεξηθνξάο. πγθεληξψλνπλ 

ειιηπή ζηνηρεία γηα ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα φξηα ησλ αληαγσληζηψλ κε απνηέιεζκα λα 

ραξάδνπλ ιάζνο ζηξαηεγηθέο. ζνλ αθνξά ηνλ αληαγσληζκφ, ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ ηα 

αθφινπζα εξσηήκαηα: 

 Πνηνη είλαη νη θύξηνη αληαγσληζηέο ζήκεξα; 

 Πνηεο είλαη νη πέληε αλεξρόκελεο εηαηξείεο πνπ ζα γίλνπλ νη πην ζθιεξνί αληαγσληζηέο 

ζηα επόκελα πέληε ρξόληα; 

 Πόζν ζίγνπξν είλαη όηη ε εηαηξεία αληηιακβάλεηαη πξαγκαηηθά ηνλ αληαγσληζκό; 

 

Αμηνιόγεζε Ηθαλνηήησλ 

Πξνηνχ κηα εηαηξεία αξρίζεη λα ραξάδεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο γηα ην κέιινλ, πξέπεη αξρηθά λα 

θαζνξίζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, ηελ νξγαλσηηθή ηεο δνκή, θαη ηη κπνξεί λα πξνζθέξεη ζήκεξα. 

Γηα λα θαζνξηζηνχλ ηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ηεζνχλ ηα αθφινπζα εξσηήκαηα; 

 Ση ζηφρνπο έρεη ζέζεη ε εηαηξεία; 

 Πσο πξέπεη λα νξγαλσζεί ψζηε λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή; 

 Πνηεο είλαη νη δπλαηφηεηεο ηεο ζήκεξα; 

 Πνηεο είλαη νη ηθαλφηεηεο θαη ηη πφξνπο ρξεηάδεηαη λα απνθηήζεη ζην κέιινλ; 
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Πνηνο είλαη ν Αληηθεηκεληθόο ηόρνο; 

Κάζε επηρείξεζε πνπ ζηξέθεηαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζέιεη λα δεη απνηειέζκαηα. Σν 

είδνο ηνπ απνηειέζκαηνο ή ηεο αιιαγήο κπνξεί λα δηαθέξεη πνιχ θαηά πεξίπησζε. Τπάξρνπλ 

ηξία γεληθά επίπεδα ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ έθηαζε ησλ επηδξάζεσλ ηνπο 

ζε κηα επηρείξεζε: 

 Ζ βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, φηαλ ε εηαηξεία βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα 

αβεβαηφηεηαο θαη  είλαη ηθαλνπνηεκέλε κε νξηαθέο, ζηαδηαθέο αιιαγέο. Αιιαγέο φπσο 

ε κείσζε ηνπ θφζηνπο, ε κείσζε ηεο επαλάιεςεο, ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ δηφξζσζε ζπγθεθξηκέλσλ ιαζψλ. 

 Ζ βειηίσζε ηεο ζηξαηεγηθήο, επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ πινπνίεζε επξέσλ 

αιιαγψλ. Σέηνηεο αιιαγέο είλαη ε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο, ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πξνψζεζεο θαη πεξηζζφηεξε ηθαλνπνίεζε ζηνλ 

πειάηε. 

 Ο κεηαζρεκαηηζκόο ηεο επηρείξεζεο, πινπνηείηαη φηαλ ε εηαηξεία βξίζθεηαη ζε 

πςειά επίπεδα αβεβαηφηεηαο, επηδηψθεη λα απαληήζεη ζε αληαγσληζηηθέο πξνθιήζεηο 

ζηξέθνληαο ηελ πξνζνρή ηεο ζε ζεκαληηθνχο πειάηεο, θαλάιηα. Πξνζπαζεί λα 

επαλαπξνζδηνξίζεη ηελ ζέζε ησλ πξντφλησλ ηεο ζηελ αγνξά, ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο θαη 

ην πψο επελδχεη ζηελ ηερλνινγία. 

Απνηειεί ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα πνιιέο εηαηξείεο ε πξνζπάζεηα πινπνίεζεο θαη ησλ ηξηψλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο πην θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο ζα παίμεη ζπνπδαίν 

ξφιν γηα ηελ πξνζπάζεηα ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Ζ κεηαβνιή ζηε δνκή ησλ εηαηξεηψλ, 

ψζηε λα εγθιηκαηηζηνχλ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά 

εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ζήκεξα.  

Πξέπεη ινηπφλ λα βξεζεί: 

 Πνηα δνκή ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ ηαηξηάδεη ζηελ εηαηξεία; 

 Πνηα είλαη ε πην εθηθηή ζην ηζρύνλ επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ; 

Γηα λα θαζνξηζηεί ην πνηα είλαη πην εθηθηή, ππάξρνπλ νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα 

αμηνινγεζνχλ, νη νπνίνη ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ: 

 Οη πόξνη: Υξφλνο, ρξήκαηα, άλζξσπνη. 

 Η θεληξηθόηεηα: Δίλαη θάηη βαζηθφ γηα ηελ εηαηξεία ή είλαη απιψο κία αθφκε 

ζηξαηεγηθή πξσηνβνπιία; 

 Η έθηαζε: Απαηηεί κεγάιε ή ζηαδηαθή αιιαγή; 

 Τν ρξνληθό πιαίζην: Πφζν γξήγνξα πξέπεη λα ππάξμνπλ απνηειέζκαηα; 

 

 



 
 

45 
 

Πνηεο εζσηεξηθέο δπλαηόηεηεο ππάξρνπλ ζήκεξα; 

ε έλα ηαρχηαηα αλεπηπγκέλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, νη εηαηξείεο θαινχληαη λα 

ραξάμνπλ κία ζηξαηεγηθή βαζηζκέλε ζε φηη είλαη εθηθηφ γηα απηέο. Απνθέξεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα κία ζηξαηεγηθή πνπ εθηειείηαη ζσζηά. Μία εηαηξεία θαιείηαη λα επηιέμεη κία 

ζηξαηεγηθή ε νπνία ηαπηφρξνλα ζα ηαηξηάδεη θαιχηεξα θαη κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

πςειφβαζκσλ ζηειερψλ ηεο αιιά θαη ζα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ηεο 

ζηφρνπο. Πξνθεηκέλνπ λα ζηεθζεί κε επηηπρία ε ζηξαηεγηθή πνπ ζα ραξάμεη κία εηαηξεία, ζα 

πξέπεη λα γίλεη κία θαηαγξαθή-αμηνιφγεζε ησλ δπλαηψλ θαη αδχλακσλ ζεκείσλ ηεο. Σα 

δπλαηά θαη ηα αδχλακα ζεκεία είλαη ζρεηηθέο έλλνηεο, γηαηί είλαη ζπλάξηεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηεο πξνζδνθίαο ησλ πειαηψλ. Μία ιεπηνκεξήο απηναμηνιφγεζε 

θαηαγξάθεη ηελ εηνηκφηεηα ηεο εηαηξίαο ζε θάζε επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα, ηνπο θηλδχλνπο θαη ην 

ήδε ππάξρνλ πεξηβάιινλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.  

 

Πνηεο ηθαλόηεηεο θαη πόξνπο ρξεηαδόκαζηε γηα λα επηηαρύλνπκε ηελ εθηέιεζε; 

Καηαγξάθνληαο ηηο ηθαλφηεηεο ε επηρείξεζε αληηιακβάλεηαη ηη απαηηείηαη λα απνθηήζεη 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ή λα βειηησζεί. Δθφζνλ πξνζδηνξηζηεί ε ζηξαηεγηθή πνπ ζα 

ραξάμεη ε επηρείξεζε ζην άκεζν κέιινλ, θάζε ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίζεη ηη ζα ρξεηαζηεί, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Ζ κεηάβαζε ζα 

πξέπεη λα ελαξκνλίδεη ηηο αηνκηθέο ζηξαηεγηθέο θάζε ιεηηνπξγηθήο κνλάδαο κε ηε γεληθή 

ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο. Έλα πιήξεο ζρέδην κεηάβαζεο θαηαγξάθεη ιεπηνκεξψο ην πψο ζα 

ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί ε εηαηξεία, ελψ ζα πθίζηαηαη ηηο αιιαγέο, δεκηνπξγψληαο κία 

αίζζεζε ζηαζεξφηεηαο ζηελ αγνξά θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ε εηαηξεία ζα πξνρσξάεη απφ ηελ 

παξνχζα ζηελ κειινληηθή κνξθή ηεο. Μία ζηαζεξή επηρεηξεζηαθή δνκή παξέρεη αλαινγηθφ, 

ζπλεπέο πιάλν ζπληνληζκέλσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.  

 

5.2.2 ρεδηαζκόο ηνπ ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ 

Ζ επηρείξεζε έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ θαηαγξαθή ησλ ηθαλνηήησλ ηεο, πξέπεη λα θαζνξίζεη 

ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη φηη ζην κέιινλ ζα 

έρεη θέξδνο θαη φηη κεγηζηνπνηεί ηελ αμία ηνπ πειάηε. Παξαθάησ παξαζέηνπκε νξηζκέλα 

γλσζηά ζρέδηα ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ: 

 Απνθιεηζηηθή ιύζε θαηεγνξίαο πειαηώλ (CategoryKiller): Απηφ ην ζρέδην 

ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν γηα λα θαζνξίζεη κία λέα αγνξά, αλαθαιχπηνληαο κία λέα 

κνλαδηθή αλάγθε κηαο θαηεγνξίαο πειαηψλ. Ζ εηαηξεία πξέπεη λα είλαη απφ ηηο 

πξψηεο ζηελ αγνξά θαη λα παξακέλεη κπξνζηά ζηνλ αληαγσληζκφ, θαηλνηνκψληαο 

ζπλερψο. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε Amazon.com θαη ε Yahoo! 

 Αλαδηάξζξσζε θαλαιηώλ δηαλνκήο (Channelreconfiguration): Απηφ ην ζρέδην 

ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν σο λέν θαλάιη γηα άκεζε πξνζέγγηζε ησλ πειαηψλ, γηα 
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πσιήζεηο θαη γηα εθηέιεζε παξαγγειηψλ. Πεξηζζφηεξν ζπκπιεξψλεη, παξά 

αληηθαζηζηά ηε θπζηθή δηαλνκή θαη ηα θαλάιηα πξνψζεζεο. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ 

ε Cisco θαη ε Dell. 

 Γηακεζνιαβεηήο ζπλαιιαγώλ (Transactionintermediary):Απηφ ην ζρέδην 

ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν γηα λα δηεθπεξαηψλνληαη αγνξέο. Δίλαη έλα πξφηππν 

ζπλαιιαγψλ πνπ πεξηιακβάλεη νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία έξεπλαο, ζχγθξηζεο, 

επηινγήο θαη πιεξσκήο. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε Expedia θαη ε eBay. 

 Γηακεζνιαβεηήο πιεξνθνξηώλ (infomediary):Απηφ ην ζρέδην ρξεζηκνπνηεί ην 

Γηαδίθηπν γηα λα κεηψζεη ην θφζηνο έξεπλαο. Πξνζθέξεη ζηνλ πειάηε κία 

ελνπνηεκέλε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα κεγάιεο αγνξέο. 

Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε HomeAdvisor θαη ε Auto-by-Tel. 

 Καηλνηόκνο απηνεμππεξέηεζεο (self-serviceinnovator):Απηφ ην ζρέδην 

ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν γηα λα παξέρεη έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν θαηλνηνκηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη άκεζα απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ πειάηε. 

Γεκηνπξγεί κία άκεζε, πξνζσπηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ θαη ηεο εηαηξείαο. 

Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε Employease θαη ε webMD. 

 Καηλνηόκνο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (supplychaininnovator):Απηφ ην ζρέδην 

ρξεζηκνπνηεί ην Γηαδίθηπν, γηα λα νξγαλψζεη φια ηα ηκήκαηα ηεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο, έηζη ψζηε λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε 

McKesson θαη ε Ingram Micro. 

 Κπξίαξρν θαλάιη δηαλνκήο (Channelmastery):Απηφ ην ζρέδην ρξεζηκνπνηεί ην 

Γηαδίθηπν σο θαλάιη πσιήζεσλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. πκπιεξψλεη, παξά 

αληηθαζηζηά, ηα ππάξρνληα ηειεθσληθά θέληξα εμππεξέηεζεο. Παξάδεηγκα απνηειεί 

ε CharlesSchwab. 

 

5.3. Δθαξκνγή ηεο ηξαηεγηθήο  

Κάζε επηρείξεζε γηα λα μεπεξάζεη ηνπο αληαγσληζηέο ηεο πξέπεη λα εθηειέζεη ηε ζηξαηεγηθή 

πνπ απνθάζηζε λα πινπνηήζεη. πλήζσο ε εθηέιεζε θαη ν ζρεδηαζκφο γίλνληαη ηαπηφρξνλα. 

Ζ επηηπρήο ηαθηηθή εθηέιεζε απαηηεί πεηζαξρία, αλάιεςε θηλδχλνπ θαη ιεπηνκέξεηα. 

Πεηζαξρεκέλε δηαρείξηζε έξγνπ ζεκαίλεη λα ππάξρεη μεθάζαξνο πξνζδηνξηζκφο ηεο 

θαηεχζπλζεο ηνπ έξγνπ, δεζκεχνληαο ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο, θαζνξίδνληαο θαη 

δηεπζχλνληαο ηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο ελφο πνηνηηθνχ πξντφληνο. Ζ εηαηξείεο κε φξακα 

πξνζπαζνχλ λα ζπλδπάδνπλ ηελ επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή θαη ηελ πινπνίεζε πνπ ρξεηάδεηαη 

γηα λα ππνζηεξηρηεί ε ζηξαηεγηθή, θαζψο θαη ηελ νινθιεξσκέλε κεηάβαζε απφ ηνλ παιηφ 

ζηνλ θαηλνχξγην ηξφπν. Απηφο ν ζπληνληζκέλνο ζπλδπαζκφο ζηξαηεγηθήο θαη εθηέιεζεο, αλ 

γίλεη γξήγνξα ζέηεη εκπφδηα ζηνπο αληαγσληζηέο. Ζ εθηέιεζε απαηηεί ηαθηηθή θαζνδήγεζε, 

απηφ ζεκαίλεη φηαλ παξνπζηάδνληαη επθαηξίεο ε επηρείξεζε πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

ηηο αλαγλσξίδεη θαη λα ηηο εθηειεί άκεζα. ην πεξηβάιινλ ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ, ε 

άκεζε πξνζαξκνγή ζηηο αιιαγέο δίλεη πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ. Μία 

θαζπζηέξεζε ή κία θαθή δηεχζπλζε ζα επηθέξεη ηεξάζηην νηθνλνκηθφ πιήγκα ζηελ 
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επηρείξεζε. Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη ε πξψηε πνπ ζα κπεη ζηελ αγνξά. Σα παξαδείγκαηα 

θαθήο εθηέιεζεο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ είλαη πάξα πνιιά, αιιά ζάβνληαη εληφο ηεο 

εηαηξείαο. Ζ ηαθηηθή εθηέιεζε θαη ε δηαρείξηζε ηεο πηνζέηεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ηα θχξηα 

ζηνηρεία κηαο απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ. Αλ κία εηαηξεία 

εθηειεί θαιά ην ζρέδην δξάζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ ηεο, θαζνξίδεη αλ ζα είλαη εγέηεο 

ή απιά ζα αθνινπζεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 6.1: Ο ράξηεο κεηάβαζεο ζην ΗΕ 

 

Καηά ηε θάζε ηεο εθηέιεζεο, ε νκάδα ηνπ έξγνπ πινπνηεί ην ζρέδην έξγνπ. ια ηα ζέκαηα 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ. Οη επηθνηλσλίεο, 

ε εγγχεζε πνηφηεηαο, ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ (riskmanagement), ε δηάξζξσζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη νη πφξνη ηνπ έξγνπ εθηεινχληαη θαη παξαθνινπζνχληαη. Ο ππεχζπλνο έξγνπ 

θαηεπζχλεη θαη επηβιέπεη απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηξνπνπνηεί ην ζρέδην έξγνπ φζν 

ρξεηάδεηαη. 

Ζ παξαθνινχζεζε ελφο έξγνπ είλαη αθφκε κεγαιχηεξε δνθηκαζία απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ 

αξρηθνχ ζρεδίνπ. Ζ επηηπρήο δηαρείξηζε έξγνπ απαηηεί ζσζηή θαη ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη 

πηζηή εθαξκνγή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Γηαθνξεηηθά, ηα έξγα κπνξνχλ εχθνια λα κείλνπλ 

πίζσ θαη λα ράζνπλ ηε δπλακηθή ηνπο.  

 

Όραμα & 

Στρατηγική 

Διαμόρφωςη 

Σχεδίου Δράςησ 

Τακτική 

Εκτζλεςη 

Διαχείριςη 

Υιοθζτηςησ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ν 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑΠΡΟΣΤΠΑΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

 

6.1 Ζ ζπνπδαηόηεηα ελόο επηρεηξεκαηηθνύ πξνηύπνπ  
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Κάζε εηαηξεία ζηνρεχεη λα έρεη ζην άκεζν κέιινλ θέξδε, ρξεζηκνπνηψληαο ην 

δηαδίθηπν. Κάζε εηαηξεία πνπ έρεη σο εξγαιείν ην δηαδίθηπν νθείιεη λα έρεη έλα 

επηρεηξεκαηηθό πξόηππν δηαδηθηύνπ , δειαδή έλα ζρέδην πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνλ 

ζηφρν ηεο πνπ δελ είλαη παξά ε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηεο. Σν πιάλν απηφ 

πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ δηαδηθηπαθέο θαη κε δηαδηθηπαθέο ελέξγεηεο πνπ ζα ηεο 

επηηξέςνπλ λα απνθνκίζεη θέξδε απφ ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, αιιά θαη λα 

δηαηεξήζεη κηα ζηαζεξή ηξνρηά ζηελ ξνή ησλ θεξδψλ. Έλα θαιά δηαηππσκέλν 

επηρεηξεκαηηθφ πξφηππν ηεο δίλεη ηζρπξφ πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά θαη ηεο επηηξέπεη 

λα έρεη ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο πίηαο ζηελ αγνξά. 

 

Σν επηρεηξεκαηηθφ πξφηππν πξέπεη λα είλαη δηαηππσκέλν θαη λα απαληάεη ζηα εμήο 

εξσηήκαηα: 

 ε πνηνπο πειάηεο παξέρεη απηή ηελ αμία; 

 ε πνηνχο λα ηελ ρξεψζεη; 

 Πψο λα απνηηκήζεη ηελ αμία; 

 Πνηα πξνζηηζέκελε αμία πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο; 

 Πνηεο ζηξαηεγηθέο λα αθνινπζήζνπλ ζηελ παξνρή ηεο αμία; 

 Πψο λα ζηεξίμεη νπνηαδήπνηε πιενλέθηεκα απφ ηελ παξνρή ηεο αμίαο; 

 

Οη απαληήζεηο ζε απηά ηα εξσηήκαηα πνπ ζέζακε παξαπάλσ καο νδεγνχλ ζηνπο ζηφρνπο πνπ 

έρεη ζέζεη ε εηαηξεία θαη ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηνπ βνεζνχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ ηεο, ζηελ θαηαλφεζε ησλ πειαηψλ θαη ηη εθηηκνχλ απηνί απφ ηα πξντφληα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο θαη ηέινο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηαηξείαο θαη πσο 

κπνξεί λα ηα αμηνπνηήζεη  θαιχηεξα. 

 

6.2 Σαμηλόκεζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ πξνηύπσλ 

Σα επηρεηξεκαηηθά πξφηππα δηαδηθηχνπ πνηθίιινπλ θαη εμειίζζνληαη, παξνπζηάδνληαο 

δηαθνξέο φρη κφλν απφ θιάδν ζε θιάδν, αιιά θαη απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε ζηνλ ίδην 

θιάδν. Οη MichaelRappaθαη PaulTimmersέρνπλ πεξηγξάςεη γεληθά επηρεηξεκαηηθά πξφηππα, 
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φπσο είλαη ν έκπνξνο, ν θαηαζθεπαζηήο, ν ζπλεξγάηεο, ε ζπλδξνκή, ε κεζηηεία, ε δηαθήκηζε, 

ν κεζάδσλ πιεξνθνξηψλ θαη ρξεζηκφηεηα πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ: 

 Έκπνξνο (Merchant). Σν εκπνξηθφ πξφηππν είλαη ην πξφηππν ¨e-tailer¨ ζην νπνίν 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ πσινχληαη αγαζά θαη ππεξεζίεο απφ έκπνξνπο ρνλδξηθήο θαη 

ιηαληθήο. Σα αγαζά απηά δχλαηαη λα πσιεζνχλ κε ηηκέο θαηαιφγνπ ή κέζσ 

δεκνπξαζηψλ. 

 Καηαζθεπαζηήο (Manufacturer).ην πξφηππν απηφ νη θαηαζθεπαζηέο πξνζπαζνχλ 

μεπεξάζνπλ ηνπο κεζάδνληεο, έλαλ ρνλδξέκπνξν ή έλα ιηαλνπσιεηή θαη λα θζάζνπλ 

απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Κέξδνο ηνπ πξνηχπνπ απηνχ είλαη 

ή θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ θαηαλαισηή, αθνχ έρεη ηελ επθαηξία λα κάζεη ηη 

αθξηβψο επηζπκεί ν θαηαλαισηήο θαη λα κεηψζεη δξαζηηθά ηηο δαπάλεο. Απνηειεί 

ηεξάζηηα πξφθιεζε γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο λα μεπεξάζνπλ ηα παξαδνζηαθά θαλάιηα 

δηαλνκήο. 

 πλεξγάηεο (Affiliate). ην απηφ ην πξφηππν κηα εηαηξεία έρεη ζπλεξγαδφκελνπο 

ηζηνρψξνπο νη νπνίνη δίλνπλ πξφζβαζε κε έλα θιηθ (click-through) ζηελ εηαηξεία. 

Κάζε θνξά πνπ έλαο επηζθέπηεο ζηελ πεξηνρή ηνπ ζπλεξγάηε θάλεη θιηθ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ εκπφξνπ θαη αγνξάδεη θάηη, θαηαβάιιεηαη κία ακνηβή ζην ζπλεξγάηε, έλα 

πνζνζηφ ησλ εζφδσλ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 

 πλδξνκή (Subscription). ην ζπλδξνκεηηθφ πξφηππν δελ είλαη ειεχζεξε ε 

πξφζβαζε ζε έλαλ ηζηνρψξν. Σα κέιε πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζηελ ιήςε 

πεξηερνκέλνπ πςειήο πνηφηεηαο θαηαβάιινπλ κία ζπλδξνκή σο αληάιιαγκα. 

Οξηζκέλεο εηαηξείεο παξέρνπλ αλάινγα κε ηελ ζπλδξνκή θαη ηελ αλάινγε πξφζβαζε 

ζην πεξηερφκελν ηνπο , ε ζπλδξνκή θαζνξίδεη ηελ ππεξεζία πνπ ζα ηνπο παξέρεη. Γηα 

παξάδεηγκα ν θνξνινγηθφο, ινγηζηηθφο θφκβνο ελεκέξσζεο παξέρεη ππεξεζίεο 

ειεχζεξεο αιιά θαη πξφζβαζε ζηηο ζπλδξνκεηηθέο ππεξεζίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο 

κφλν ζηα εγγεγξακκέλα κέιε ηνπ θφκβνπ.  

 Μεζηηεία (Brokerage).ην πξφηππν κεζηηείαο νη εηαηξίεο έρνπλ σο ζηφρν λα θέξνπλ 

ζε επαθή ηνλ αγνξαζηή κε ηνλ πσιεηή θαη ρξεψλνπλ κηα ακνηβή γηα ηελ κεηαμχ ηνπο 

ζπλαιιαγή. Μπνξεί λα είλαη κεζίηεο ζπλαιιαγψλ επηρείξεζεο κε θαηαλαισηή (B2C) 

ή επηρείξεζεο κε επηρείξεζε (B2B) ή θαηαλαισηή κε θαηαλαισηή (C2C). Σα 

επηρεηξεκαηηθά πξφηππα κεζηηείαο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ πεξαηηέξσ ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο: ζπγθέληξσζεο αγνξαζηψλ, δηαλνκήο, θέληξνπ αληαιιαγψλ, 
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πξαγκαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο ή πψιεζεο, κεζίηε δεκνπξαζηψλ, κηθξψλ αγγειηψλ θα 

πξάθηνξα αλαδήηεζεο. 

 Γηαθήκηζε (Advertising). ην επηρεηξεκαηηθφ απηφ πξφηππν δηαθήκηζεο ν 

ηδηνθηήηεο ελφο ηζηνρψξνπ παξέρεη πεξηερφκελν θαη ππεξεζίεοπνπ πξνζειθχνπλ ηνπο 

επηζθέπηεο. Σα έζνδα γηα ηνλ ηδηνθηήηε ζπλήζσο πξνέξρνληαη απφ ηελ ρξέσζε ηεο 

δηαθήκηζεο γηα ηηο θηλνχκελεο δηαθεκίζεηο (banners), ηα κφληκα θνπκπηά (buttons), 

θαη γηα άιια κέζα πνπ πξνζειθχεη ηνπο επηζθέπηεο λα επηζθεθζνχλ ηνπο 

δηαθεκηδφκελνπο πειάηεο. Μεξηθέο απφ ηηο εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην πξφηππν 

δηαθήκηζεο είλαη νη Yahoo, FaceBook. Αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έρεη 

νπνηνζδήπνηε έρεη δπλακηθφ ηζηνρψξν πνπ πξνζειθχεη ηνπο επηζθέπηεο. 

 Μεζάδσλ πιεξνθνξηώλ (Infomediary). ην πξφηππν ηνπ κεζάδνληα πιεξνθνξηψλ 

ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο γηα ην πξνθίι ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηηο ζπλήζεηεο αγνξά 

ηνπο θαη ηηο πξνζθέξεη κε ακνηβή ζηηο εηαηξείεο πνπ κπνξνχλ λα ηηο αμηνπνηήζνπλ κε 

ηελ ζεηξά ηνπο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο. Πξνθεηκέλνπ 

ε εηαηξεία λα αιηεχζεη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο θαηαλαισηέο γηα λα δεκηνπξγήζεη ην 

πξνθίι ηνπο θαη  λα θαηαγξάςεη ηηο αλάγθεο ηνπο πξνζθέξεη σο αληάιιαγκα δσξεάλ 

ππνινγηζηέο, θηλεηά, κνπζηθή ή κεηξεηά. Απφ ηελ άιιε κεξηά έλαο κεζάδσλ 

πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο εηαηξείεο θαη ηνπο ηζηνρψξνπο 

θαη λα ηηο πξνζθέξεη έλαληη ακνηβήο ζηνπο θαηαλαισηέο.  

 Υξήζεο (Utility).ην πξφηππν ρξήζεο νη εηαηξείεο πιεξψλνπλ αλάινγα κε ηελ 

ρξήζε. Κνζηνινγνχλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο αλάινγα κε ην πεξηερφκελν θαη ηνλ 

ρξφλν , έηζη νη ρξήζηεο πιεξψλνπλ αλάινγα. 

ια ηα παξαπάλσ πξφηππα δηαθέξνπλ θαη εμππεξεηνχλ κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν ηνπο ηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ (πξνκεζεπηέο), έρνπλ φκσο θνηλφ ζηφρν λα 

απνθνκίζνπλ θέξδε ζην άκεζν κέιινλ γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο. Μηα εηαηξεία γηα λα 

απνζθνπεί ζε ζπλερφκελα θέξδε πξέπεη λα παξέρεη ζπλερψο ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ θαη 

πξντφληα πνπ νη πειάηεο εθηηκνχλ θαη νη αληαγσληζηέο δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ή 

πξνζθέξνπλ αιιά φρη ζε πςειφ επίπεδν. Ζ εηαηξεία πξέπεη λα ζηνρεχζεη ζε έλα κείγκα αμίαο 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ δεδνκέλνπ φηη ε αμία δηαθέξεη δελ είλαη ίδηα γηα φινπο ηνπο πειάηεο. 

Ζ πξνζθνξά ηεο ζσζηήο αμίαο ζηνπο ζσζηνχο πειάηεο δελ είλαη ην κνλαδηθφ πξφβιεκα, ε 

εηαηξεία πξέπεη λα ηα πξνζθέξεη θαη ζηηο ζσζηέο ηηκέο. Γηα λα ηηκνινγήζεη ηελ αμία πνπ ζα 

πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο πξέπεη λα εμεηάζεη ηη δξαζηεξηφηεηεο ζα εθηειέζεη θαη φηη άιιν 
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απαηηείηαη, έλα ζσζηά κειεηεκέλν επηρεηξεκαηηθφ πξφηππν είλαη θεξδνθφξν. Μφιηο κηα 

εηαηξεία αξρίδεη λα βγάδεη θέξδε , νη αληαγσληζηέο ζέινπλ λα εηζέιζνπλ θαη λα απνθηήζνπλ 

έλα κέξνο ηεο αγνξάο , νπφηε ε εηαηξεία πνπ έρεη ην πιενλέθηεκα πξέπεη λα είλαη ζε 

εγξήγνξζε , λα αθνπγθξάδεηαη ηηο αλάγθεο – επηζπκίεο ησλ πειαηψλ , έηζη ψζηε λα 

παξακέλεη ζε ζέζε ηζρχνο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. 

 

6.3 Ση πξνηηκά έλαο πειάηεο 

Ο πειάηεο εμεηάδεη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ην πξνζθέξεη έλα πξντφλ απφ άιια αληαγσληζηηθά 

πξντφληα πξηλ αγνξάζεη ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Έλα πξντφλ ηζρπξνπνηείηαη απφ άιια 

παξφκνηα φηαλ πξνζθέξεη επηπιένλ αμία πνπ ηα άιια πξντφληα δελ έρνπλ. Μηα εηαηξεία 

κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη ηα πξντφληα ηεο κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

 Υξόλνο εκθάληζεο ηνπ πξντόληνο (Timing). Έλα πξντφλ δηαθνξνπνηείηαη 

απηφκαηα  φηαλ είλαη ην κνλαδηθφ ζηελ αγνξά. Μηα εηαηξεία κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηήζεη ην πξντφλ κε ην λα γίλεη ε πξψηε πνπ ζα ην εηζαγάγεη. Μέζα ζηελ 

επηρείξεζε ν βειηησκέλνο ζπληνληζκφο κε ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ επηηξέπεη ζηνλ 

θαηαζθεπαζηή λα πξαγκαηνπνηήζεη γξεγνξφηεξα ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο πξντφληνο θαη 

λα θέξεη ην πξντφλ ζηελ ηειηθή αγνξά λσξίηεξα απφ φηη πξνβιεπφηαλ. Πξνθεηκέλνπ 

λα εηζέιζεη ζηελ αγνξά λσξίηεξα φπνπ θαη ζα πξνζθέξεη αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα, ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ ζσζηή 

εθκεηάιιεπζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 

 Φήκε ηνπ εηαηξηθνύ ζήκαηνο (BrandName). Ζ θήκε ηνπ νλφκαηνο κηαο 

εηαηξείαο κπνξεί λα παίμεη θαηαιπηηθφ ξφιν, ψζηε λα νδεγήζεη ηνπο θαηαλαισηέο 

λα αληηιακβάλνληαη φηη απνθηψληαο ηα δηθά ηεο πξντφληα είλαη δηαθνξεηηθά απφ 

φια ηα ππφινηπα. Έλα επηπιένλ φπιν πξνθεηκέλνπ λα θαζηεξψζεη κηα εηαηξεία ηελ 

θήκε ηνπ νλφκαηνο ηεο, είλαη ην δηαδίθηπν, έρνληαο ηελ δπλαηφηεηα λα επεθηαζεί 

ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαη λα εμαπισζεί ζε πνιχ πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο. 

 Σνπνζεζία (Location). Ζ δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζε δχν πξντφληα κπνξεί λα 

επέιζεη κε βάζε ηελ ζέζε ηνπο, ηελ επθνιία πξφζβαζεο ζηα πξντφληα. Ζ 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην δηαδίθηπν εμαιείθεη ζεκεγάιν βαζκφ απηφ ην ζηνηρείν 

ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Σν δεκνθηιέζηεξν παξάδεηγκα είλαη ην παξαδνζηαθφ  
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βηβιηνπσιείν ηνπ νπνίνπ βαζηθφο παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο ήηαλ ε ζέζε ηνπ. 

Σψξα νη πειάηεο παγθνζκίσο έρνπλ ηελ επηινγή λα αγνξάζνπλ βηβιίααπφ 

νπνηνδήπνηε βηβιηνπσιείν ζηνλ θφζκν. Με ηελ ςεθηνπνίεζε πξντφλησλ, φπσο ησλ 

βηβιίσλ, κνπζηθήο θαη ππεξεζηψλ, φπσο ησλ ηξαπεδηθψλ/αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ, 

ε ηνπνζεζία δελ απνηειεί πηα έλαλ δπλαηφ παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο. 

 Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πξντόλησλ (ProductFeatures). Πξνζθέξνληαο 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα δελ έρνπλ κηα 

εηαηξεία κπνξεί λα δηαθνξνπνηήζεη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηεο. Ζ πην 

ζπλεζηζκέλε κνξθή δηαθνξνπνίεζεο πξντφλησλ είλαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, 

φηαλ απηά πξνσζνχληαη ή ζρεδηάδνληαη κε ηελ ρξήζε εξγαιείσλ πιεξνθνξηθήο ή 

θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν δηαδίθηπν δελ έρεη νπξέο αλακνλήο, πξνζθέξεη 

εηθνζηηεηξάσξε ππεξεζία, κπνξεί λα πξνζθέξεη θαη απνθιεηζηηθή εμππεξέηεζε. 

 Δμππεξέηεζε (Service).Έλα πξντφλ κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί αλαιφγσο κε ην 

πφζν γξήγνξα κπνξεί λα επηζθεπαζηεί ζε πεξίπησζε βιάβεο. Οη ρξήζηεο ησλ 

νκάδσλ κπνξνχλ λα αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο κεηαμχ ηνπο ζρεηηθά κε ην πψο ζα 

επηιχζνπλ ην πξφβιεκα πνπ ζα ζπλαληήζνπλ, φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ 

κειψλ κηαο νκάδαο ρξεζηψλ, ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη πηζαλφηεηεο λα έρεη 

ζπλαληήζεη θάπνηνο ην πξφβιεκα πνπ ζα αλαξηεζεί ζηελ νκάδα πξνο ηελ άκεζε 

αληηκεηψπηζε ηνπ. 

 πλδεζηκόηεηα (Linkages).Ζ ζπλεξγαζία κε άιιε εηαηξεία απνηειεί απφ κφλν ηνπ 

ηθαλφ ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο. Έηζη φηαλ κηα «γλσζηή» εηαηξεία απνθαζίζεη λα 

ζπλδεζεί κε κηα λέα δηαδηθηπαθή εηαηξεία, ηφηε απηή ε λέα δηαδηθηπαθή εηαηξεία 

θεξδίδεη έδαθνο, αλαγλψξηζε ιφγσ ηεο γέθπξαο κε ηελ «γλσζηή» εηαηξεία. 

πκπεξαίλνπκε φηη φζν πην κεγάιε είλαη κηα δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα, ηφζν 

πνιπηηκφηεξε είλαη ε ηδηφηεηα ηνπ είλαη θάπνηνο κέινο ηεο. Απηφ κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηεί ηελ θνηλφηεηα απφ ηηο άιιεο. 

 Υακειόηεξν θόζηνο (LowCost).Υακειφηεξν θφζηνο ζεκαίλεη φηαλ ν πειάηεο 

βξίζθεη έλα πξντφλ ή ηελ ππεξεζία ηεο εηαηξείαο ζε ρακειφηεξν θφζηνο απφ φηη 

ζηνπο αληαγσληζηέο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε ρακεινχ θφζηνπο 

παξαγσγή ηνπ πξντφληνο, έηζη ψζηε ε εηαηξεία λα κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνπο 

θαηαλαισηέο ην πξντφλ ζε ρακειφηεξε ηηκή.Με απνηέιεζκα λα δηαηεξεί ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. πσο αλαθέξακε παξαπάλσ ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ 



 
 

54 
 

ζαλ θαλάιη δηαλνκήο ζεκαίλεη κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ 

θαη βειηησκέλνπο ηξφπνπο δηάζεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Δπίζεο ν θαιχηεξνο 

ζπληνληζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κεηψλεη ηα θφζηε ηεο παξαγσγήο, κε απνηέιεζκα 

απηή ε κείσζε λα κεηαθέξεηαη ζηνπο πειάηεο. 

 Σηκή (Price). Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ελφο πξντφληνο θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ηα θέξδε κηαο επηρείξεζεο. Μηα ιάζνο ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο κπνξεί λα 

εμαθαλίζεη απφ ηνλ ράξηε ηεο αγνξάο έλα πξντφλ, λα νδεγήζεη ζε θαηαζηξνθή ηελ 

επέλδπζε πνπ έγηλε θαη ην θπξηφηεξν λα κελ έρεη θέξδε ε επηρείξεζε. Σα 

πεξηζζφηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο έρνπλ πςειφ θφζηνο επέλδπζεο ζε ζρέζε κε 

ηα κεηαβιεηά θφζηε παξαγσγήο, πξνψζεζεο θαη εκπνξίαο θαζψο επίζεο θαη πςειή 

ηερλνγλσζία. 

 

 

Τπάξρνπλ πέληε θχξηνη ηξφπνη ηηκνιφγεζεο: 

I. Ζ αληαιιαγή πξντόλησλ(Barter): 

Απηφο ν ηξφπνο, απνηειεί έλα πξφηππν ηηκνιφγεζεο απφ ηα αξραία αθφκα 

ρξφληα. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ηελ ακνηβαία αληαιιαγή αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ. Αθφκα θαη αλ ιεηηνπξγεί ζσζηά ζηηο  λέεο επηρεηξήζεηο πνπ 

έρνπλ πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο,παξακέλεη έλαο ζρεηηθά δχζθνινο ηξφπνο 

ηηκνιφγεζεο ν νπνίνο έρεη πεξηνξηζκέλεο πξννπηηθέο ζε βάζνο ρξφλνπ. 

 

II. Καηάινγνο: 

Απηή είλαη ε πην θνηλή κνξθή ηηκνιφγεζεο ε νπνία θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

ζρεδφλ απ‟φια ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθψλ πσιήζεσλ. ηελ ηηκνιφγεζε 

θαηαιφγνπ, ν εθάζηνηε πσιεηήο ζέηεη κηα ηηκή θαη έηζη νη αγνξαζηέο έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάζνπλ ή φρη ην πξντφλ. κσο απηφο ν ηχπνο 

ηηκνιφγεζεο εκθαλίδεη δπν ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Αξρηθά, κε βάζε ηελ 

αμία πνπ δίλεηαη θάζε θνξά ζην πξντφλ, νη πειάηεο ελδέρεηαη λα είλαη 

πξφζπκνη λα δηαζέζνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ εθείλα πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηηο ηηκέο ηνπ θαηαιφγνπ. Αληίζεηα, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα ε ηηκή ηνπ 

θαηαιφγνπ λα είλαη πνιχ πςειή κε ζπλέπεηα λα εκπνδίδεη πνιινχο 
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ππνςήθηνπο αγνξαζηέο λα αγνξάζνπλ ην πξντφλ.Σν απνηέιεζκα θαη ζηηο 

δπν πεξηπηψζεηο είλαη λα ράλεη ρξήκαηα ν πσιεηήο. 

 

III. Γηαπξαγκάηεπζε έλα πξνο έλα (Παδάξη): 

Δδψ αλαιχεηαη έλαο δηαδεδνκέλνο ηξφπνο ηηκνιφγεζεο ζηηο αγνξέο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ν πσιεηήο 

δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ ηηκή πνπ ν αγνξαζηήο ζεσξεί πσο είλαη ε θαηάιιειε 

γηα ηελ αμία πνπ ζα πάξεη. Ζ παξαπάλσ ελέξγεηα νπζηαζηηθά αλαηξεί ην 

κεηνλέθηεκα ηεο ηηκνιφγεζεο θαηαιφγνπ πνπ έρεη αλαιπζεί πξνεγνπκέλσο, 

ην νπνίν αθήλεη θάπνηνπο πειάηεο λα αγνξάζνπλ ην πξντφλ ζε κηθξφηεξε 

ηηκή απφ απηή πνπ ζα ήηαλ πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ. Χζηφζν έλα 

κεηνλέθηεκα απηνχ ηνπ είδνπο ηηκνιφγεζεο είλαη φηη ζηελ πξάμε είλαη 

αλεθάξκνζην ζε πνιιά απφ ηα παξαδνζηαθά κεγάια θαηαζηήκαηα.   

Έλα αθφκα κεηνλέθηεκα είλαη, φηη εδψ ν πσιεηήο δελ κπνξεί λα έρεη ηε 

βεβαηφηεηα πσο ν ελ δπλάκεη αγνξαζηήο πξνζπκνπνηείηαη λα πιεξψζεη απηφ 

πνπ ζεσξεί φηη αμίδεη ην πξντφλ, θαη θπζηθά νχηε ν αγνξαζηήο κπνξεί λα 

είλαη βέβαηνο φηη ν πσιεηήο ζέιεη λα πνπιήζεη κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή 

ηηκή. Δπηπξνζζέησο, νη ηηκέο κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ αλάινγα, αθνχ ν θάζε 

πειάηεο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ηδηαηηέξσο θαη άξα λα θαζνξίδεηαη κε 

θαιχηεξν ηξφπν ε πξφζεζή ηνπ σο πξνο ηελ ηηκή. 

 

IV. Γεκνπξαζία: 

ηε δεκνπξαζία ν πσιεηήο αλαδεηά πξνζθνξέο απφ πνιινχο αγνξαζηέο θαη 

ελ ζπλερεία πνπιάεη ζηνλ αγνξαζηή εθείλν πνπ θάλεη ηελ θαιχηεξε 

πξνζθνξά. Έλα ζχλεζεο πξφβιεκα κε ηηο δεκνπξαζίεο είλαη φηη νη αγνξαζηέο 

κπνξνχλ λα ζπλελλνεζνχλ γηα λα θξαηεζεί ε ηηκή ελφο πξντφληνο ζε ρακειά 

επίπεδα, φπσο επίζεο θαη νη πσιεηέο κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ην αξηζκφ ησλ 

πξντφλησλ πνπ πξφθεηηαη λα πνπιεζνχλ αλά πάζα ζηηγκή. 

 

V. Αληίζηξνθε δεκνπξαζία (Reverse Auction): 



 
 

56 
 

ηελ αληίζηξνθε δεκνπξαζία έλαο αγνξαζηήο πξνηείλεη κηα ηηκή γηα έλα 

αγαζφ ή κηα ππεξεζία. Οη πσιεηέο απνθαζίδνπλ εάλ ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

εληνιέο ησλ πηζαλψλ αγνξαζηψλ θη έπεηηα αλ ζα δερηνχλ ή ζα απνξξίςνπλ 

ηελ πξνζθνξά ηνπο.Σν ζχζηεκα επηηξέπεη ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκψλ απφ 

ηνπο πσιεηέο, επεηδή ν αγνξαζηήο δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ζε πνηα ηηκή 

είλαη πξφζπκνη λα αγνξάζνπλ νη αγνξαζηέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
ν 

Πξνβνιή θαη Γηαθήκηζε 
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7.1Σν Internet σο Μέζν Δκπνξηθήο Δπηθνηλσλίαο 

Οη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ απμάλνληαη νινέλα θαη ηαπηφρξνλα αλαιψλνπλ πεξηζζφηεξν 

ρξφλν ζε απηφ. Σν internetεδξαηψλεη ηε ζέζε ηνπ σο ζεκαληηθφ κέζν δηαθήκηζεο. Ζ ζεκαζία 

ηνπ internetγηα ην κάξθεηηλγθ είλαη κεγάιε φρη κφλν επεηδή θάπνηνη αγνξάδνπλ πξντφληα ζε 

απηφ, αιιά επεηδή ε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά αθφκα πεξηζζφηεξν επεξεάδεηαη απφ ηελ 

πιεξνθφξεζε πνπ βξίζθνπκε ζην internet.  

Πιενλεθηήκαηα  

 Σν δηαδίθηπν, σο ακθίδξνκν κέζν, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην δέθηε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ 

κελχκαηνο λα επηθνηλσλεί άκεζα κε ηνπο δηαθεκηδφκελνπο θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηηο 

πιεξνθνξίεο ηεο δηαθήκηζεο.  

 Οη ζειίδεο θαη νη δηαθεκίζεηο ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη δηαζέζηκεο φιν ην 24σξν θαη φιεο 

ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο. 

 Οη πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζην δηαδίθηπν είλαη πξνζπειάζηκεο αλεμάξηεηα απφ 

ηνλ ηφπν πνπ βξίζθεηαη ην άηνκν. Οπζηαζηηθά ην κέζν πξνζθέξεη παγθφζκηα 

εκβέιεηα κε ηδηαίηεξα ρακειφ θφζηνο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ έλα e-shopέρεη 

δεκηνπξγεζεί, ην θφζηνο επηθνηλσλίαο παξακέλεη ακεηάβιεην. 

 Αιιαγέο, πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο γίλνληαη ζηηγκηαία θαη κε κηθξφ θφζηνο. 

 Γπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ δέθηε θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

επηθνηλσλίαο. Σα απνηειέζκαηα είλαη κεηξήζηκα, φπσο πφζνη επηζθέθηεθαλ έλα e-

shop, είδαλ κία δηαθήκηζε, έιαβαλ έλα e-mail ή έθαλαλ «θιηθ» ζε έλα banner.  

 

Μεηνλεθηήκαηα 

 Οη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε ζην e-shop, κεηαθέξνληαη κφλν αλ ην άηνκν απνθαζίζεη 

λα κπεη ζην δηαδίθηπν θαη λα επηζθεθζεί ην ζπγθεθξηκέλν e-shop. 

 Οη ρξήζηεο δελ αληηπξνζσπεχνπλ ην γεληθφ πιεζπζκφ. 

 Σν δηαδίθηπν έρεη πεξηνξηζκέλν θνηλφ ζε ζρέζε κε άιια κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 

θαη εηδηθά ζε ζρέζε κε ηελ ηειεφξαζε, ε νπνία πξνζεγγίδεη ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

 Σν δηαδίθηπν σο κέζν καδηθήο επηθνηλσλίαο είλαη θαηαθεξκαηηζκέλν. Τπάξρνπλ 

ρηιηάδεο site πνπ δηεθδηθνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ θνηλνχ. 

 

 

7.2 Πξνώζεζε θαη Πξνβνιή 

Ζ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ε πξνβνιή ηνπ e-shopαθνινπζεί ζε γεληθέο γξακκέο 

παξφκνηεο κεζφδνπο κε εθείλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ζπκβαηηθέο αγνξέο.  
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 Ζιεθηξνληθά θνππόληα. Υξεζηκεχνπλ γηα ηελ αχμεζε ηεο θίλεζεο ζηα e-shop. 

 Γηαγσληζκνί θαη θιεξώζεηο. Δίλαη αξθεηά ζπλήζεηο κέζνδνη πξνψζεζεο ζην 

δηαδίθηπν. Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηε δεκηνπξγία θίλεζεο ζην e-shop. 

 Πξνγξάκκαηα επηβξάβεπζεο.Σα πξνγξάκκαηα επηβξάβεπζεο παξέρνπλ θίλεηξν 

ζηνλ θαηαλαισηή γηα λα παξακείλεη πειάηεο ηεο επηρείξεζεο. Σα κέιε ελφο 

πξνγξάκκαηνο επηβξάβεπζεο ζπλήζσο θεξδίδνπλ „πφληνπο‟ ζε θάζε αγνξά ηνπο ή 

επίζθεςή ηνπο ζην e-shop, νη νπνίνη εμαξγπξψλνληαη ζε δσξεάλ πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο.  

 πλεξγαζίεο κε άιια sites. Έλαο απιφο ηξφπνο δεκηνπξγίαο θίλεζεο ζην siteείλαη ε 

αληαιιαγή ζπζηάζεσλ. Σα ζπλεξγαδφκελα sitesέρνπλ linkγηα ην δηθφ καο site, ζε 

αληάιιαγκα γηα ηελ παξνπζία ησλ δηθψλ ηνπο links. Απηή ε ζπλεξγαζία κπνξεί λα 

επεθηείλεηαη ζηε δηαθήκηζε κε αληαιιαγή banner. Άιιε κνξθή ζπλεξγαζίαο είλαη νη 

εηδηθέο πξνζθνξέο γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ site.  

 Γείγκαηα πξντόλησλ. Σν δηαδίθηπν πξνζθέξεηαη γηα δηαλνκή δσξεάλ δεηγκάησλ ζε 

ςεθηνπνηεκέλα πξντφληα (π.ρ. θείκελν, ινγηζκηθφ, κνπζηθή), ηα νπνία κπνξνχλ λα 

θνξησζνχλ ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη εζηίαζε ζηα 

άηνκα πνπ έρνπλ πςειή πηζαλφηεηα λα γίλνπλ πειάηεο ζην κέιινλ, αγνξάδνληαο ην 

πξντφλ, ή ζε άηνκα πνπ ε γλψκε ηνπο επεξεάδεη ηηο αγνξαζηηθέο απνθάζεηο άιισλ.  

 Τπνβνιή ηνπ siteζε κεραλέο αλαδήηεζεο. Δπηιέγνληαη κεραλέο αλαδήηεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην θνηλφ ηνπ site. Σν πεξηερφκελν ηνπ siteπξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη θαηάιιειεο ιέμεηο-θιεηδηά θαη λα είλαη ζρεηηθφ κε ηηο πηζαλέο 

εξσηήζεηο ησλ ρξεζηψλ πνπ ζα πξνζπαζήζεη λα ηθαλνπνηήζεη ε κεραλή αλαδήηεζεο, 

ψζηε λα βξίζθεηαη ζε θαιή ζέζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο.  

 Πξνβνιή ζε ζπκβαηηθά κέζα. Άιινο ηξφπνο πξνβνιήο ηνπ site είλαη ε ρξήζε άιισλ 

κέζσλ φπσο ε ηειεφξαζε θαη ν ηχπνο, ηα νπνία δηαθεκίδνπλ ηελ χπαξμε ηνπ site θαη 

ηη κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνπο θαηαλαισηέο πνπ είλαη δχζθνιν λα πξνζεγγηζηνχλ 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Αλάινγε πξνβνιή ηνπ e-shop πξνζθέξεη ε ζπζηεκαηηθή 

αλαγξαθή ηεο ειεθηξνληθήο δηεχζπλζεο ζε ζπζθεπαζίεο πξντφλησλ, δψξα. 

 

 

7.3 Ζιεθηξνληθνί Καηάινγνη 

πνπδαίν ξφιν ζηελ επηθνηλσλία κε ηνλ ειεθηξνληθφ θαηαλαισηή παίδεη ν ηξφπνο πνπ νη 

ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο ζα παξνπζηαζηνχλ ζην site. ην δηαδίθηπν 

βξίζθνπκε ηνπο ειεθηξνληθνχο θαηαιφγνπο, νη νπνίνη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα απηφκαηε 

αλαδήηεζε θαη ζχγθξηζε πξντφλησλ. Ο ειεθηξνληθφο θαηάινγνο πεξηιακβάλεη βάζε 

δεδνκέλσλ γηα ηα πξντφληα, ζπλνδεπφκελε απφ εξγαιεία αλαδήηεζεο θαη παξνπζίαζε ησλ 

πξντφλησλ. ην παξειζφλ νη ειεθηξνληθνί θαηάινγνη ήηαλ απιψο ειεθηξνληθέο 

αλαπαξαγσγέο ησλ εληχπσλ θαηαιφγσλ θαη πεξηιάκβαλαλ κφλν θείκελν θαη εηθφλεο. 

ηαδηαθά έρνπλ ελζσκαηψζεη πνιπκέζα θαη δηαδηθαζίεο ζπλαιιαγψλ.  
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Οη ειεθηξνληθνί θαηάινγνη δηαθξίλνληαη ζε ζηαηηθνχο θαη δπλακηθνχο κε άμνλα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ. Οη δπλακηθνί θαηάινγνη ελζσκαηψλνπλ πνιπκέζα γηα ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ ελψ νη ζηαηηθνί θαηάινγνη πεξηέρνπλ θείκελν 

θαη ζηαηηθέο εηθφλεο. Οη ειεθηξνληθνί θαηάινγνη, κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. Ζ πξνζαξκνγή απηή αθνξά ηφζν ζην πεξηερφκελν φζν θαη ζηνλ 

ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ.  

Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχλ νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαιφγνπ. 

 Αλαλεψλνληαη εχθνια θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε. Οη αιιαγέο γίλνληαη κε ηαρχηεηα θαη 

ρακειφ θφζηνο ελψ νη ρξήζηεο ηνπ θαηαιφγνπ βιέπνπλ ακέζσο ηε λέα κνξθή. 

 Παξέρνπλ δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο θαη ζχγθξηζεο ησλ πξντφλησλ. 

 Πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηα δπλακηθήο ηηκνιφγεζεο. Σν θφζηνο αιιαγήο ηηκψλ 

(menucost) ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαιφγνπ είλαη κηθξφ θαη νη πειάηεο ελεκεξψλνληαη 

ακέζσο γηα ηηο λέεο ηηκέο. Ζ ηδηφηεηα απηή αθήλεη ζεκαληηθά πεξηζψξηα γηα άζθεζε 

πνιηηηθψλ δηαθνξηζκνχ ηηκψλ θαη επίζεο επηηξέπεη άκεζε αληαπφθξηζε ηεο ηηκήο ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

 Δλζσκαηψλνπλ δηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο ζπλαιιαγψλ. 

 Πεξηιακβάλνπλ κεγαιχηεξν φγθν πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο έληππνπο θαηαιφγνπο. 

Μπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ πεξηζζφηεξα πξντφληα κε πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα. 

 Πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πειάηε. 

 Πξνζθέξνπλ ηελ ηθαλφηεηα αχμεζεο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ θαηαιφγνπ ρσξίο αχμεζε 

ηνπ θφζηνπο. Σα βαζηθά έμνδα είλαη ζηαζεξά, αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

θαηαιφγνπ θαη δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεζηψ πνπ ηνλ 

ρξεζηκνπνηνχλ. 

 Παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο πνιπκέζσλ πνπ θάλνπλ ηελ παξνπζίαζε ησλ 

πξντφλησλ ειθπζηηθφηεξε θαη πιεξέζηεξε. 

 

 

 

7.4 Γηαθήκηζε ζην Γηαδίθηπν 

Ζ δηαθήκηζε ζην δηαδίθηπν έρεη σο ζηφρν ηελ άκεζε αληίδξαζε ηνπ θαηαλαισηή κε ηε 

κεηαθνξά ζην δηθφ καο e-shop ή ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο καο. Δπίζεο απνζθνπεί ζηελ 

ελίζρπζε ηεο κάξθαο ζηελ αγνξά.  

Οη κνξθέο δηαθήκηζεο ζην δηαδίθηπν είλαη νη αθφινπζεο: 

Ζιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν 

Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν απνηειεί ηελ πην ζπρλή δξαζηεξηφηεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

δηαδηθηχνπ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία. Μέζσ ηνπ 
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ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ απνζηέιινληαη απφ ην δηαθεκηδφκελν ελεκεξσηηθά δειηία ζηνπο 

ρξήζηεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα θαη ηα πξντφληα ηνπ. 

Άιιεο επηρεηξήζεηο ππνζηεξίδνπλ νκάδεο ζπδήηεζεο, ησλ νπνίσλ ηα κέιε αληαιιάζνπλ 

κελχκαηα ζρεηηθά κε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο.  

Δλαιιαθηηθφο ηξφπνο δηαθήκηζεο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είλαη ζηα sitesησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ δσξεάλ ινγαξηαζκνχο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Οη 

θάηνρνη ηέηνησλ ινγαξηαζκψλ πξέπεη λα επηζθεθζνχλ ην αληίζηνηρν siteπξνθεηκέλνπ λα 

δηαβάζνπλ θαη λα ζηείινπλ e-mail.ηηο ζειίδεο δηαρείξηζεο πξνβάιινληαη πιεξσκέλεο 

δηαθεκίζεηο απφ ηξίηεο εηαηξείεο, θπξίσο ζε κνξθή banner.  

Σέινο ε επηρείξεζε κπνξεί λα απνζηείιεη ε ίδηα κελχκαηα ζε άηνκα πνπ ζεσξεί ελ δπλάκεη 

αγνξαζηέο, ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ θαηάινγν κε δηεπζχλζεηο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

Οη παξαιήπηεο θάζε επηθνηλσλίαο κέζσ e-mailπξέπεη λα είλαη άηνκα πνπ έρνπλ δειψζεη φηη 

επηζπκνχλ λα ιακβάλνπλ e-mail. Απηφ επηηπγράλεηαη επεηδή ε επηρείξεζε θαηέρεη ηα ζηνηρεία 

θαη είλαη ζε ζέζε λα εμεηάζεη αλ ε πιεξνθνξία ηνπ κελχκαηνο ζα ελδηέθεξε ηνλ παξαιήπηε. 

Σα κέιε ηνπ θαηαιφγνπ πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εχθνια θαη άκεζα φπνηε ζειήζνπλ 

λα απεκπιαθνχλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ κελπκάησλ. 

Τπάξρνπλ δχν θχξηνη ηξφπνη απφθηεζεο θαηαιφγνπ δηεπζχλζεσλ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, ν νπνίνο λα είλαη θαηάιιεινο γηα απνζηνιή δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, 

πξνζθνξψλ θαη ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ. Έλαο ηξφπνο απφθηεζεο θαηαιφγνπ είλαη ε 

δεκηνπξγία ηνπ απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. Σα κέιε ηνπ ηδηφθηεηνπ θαηαιφγνπ βξίζθνληαη 

απφ ηνπο επηζθέπηεο ηνπ e-shop, ηνπο πειάηεο, ηα άηνκα πνπ δεηνχλ πιεξνθνξίεο θαη γεληθά 

απφ φζνπο επηθνηλσλνχλ κε ηελ επηρείξεζε θαη είλαη πξφζπκνη λα δψζνπλ ηε δηεχζπλζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηνπο ηαρπδξνκείνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ θαηάινγν. Σα 

δεδνκέλα ηνπ ηδηφθηεηνπ θαηαιφγνπ πξέπεη λα κελ παξαρσξνχληαη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο, 

πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο εκπηζηεπηηθά. Έλαο άιινο ηξφπνο είλαη λα αγνξαζηεί ν 

θαηάινγνο απφ ηηο εηαηξείεο πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζπγθξφηεζε θαη ζπληήξεζε θαηαιφγσλ. 

Αλ επηιεγεί απηφο ν ηξφπνο ζα πξέπεη λα ειεγρζεί αλ ηα άηνκα ηνπ θαηαιφγνπ έρνπλ δψζεη 

απφ κφλα ηνπο ηηο δηεπζχλζεηο ηνπο θαη έρνπλ ζπκθσλήζεη λα ιακβάλνπλ κελχκαηα.  

 

Banners 

Δίλαη ε ζπλεζέζηεξε κνξθή δηαθήκηζεο ζην δηαδίθηπν. Σα πεξηζζφηεξα παξαπέκπνπλ ζηε 

ζειίδα ηνπ δηαθεκηδφκελνπ. Βξίζθνληαη ζπλήζσο ζην άλσ ή ζην θάησ άθξν ηεο ζειίδαο 

θαηαιακβάλνληαο ελνηθηαδφκελν ρψξν. Πξέπεη λα δίλεηαη κεγάιε πξνζνρή ζην κέγεζνο ησλ 

αξρείσλ πνπ ηα απνηεινχλ, δηφηη επεξεάδεηαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα θνξησζεί ε 

δηαθήκηζε ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρξήζηε. 
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Ζ ηερλνινγία ησλ bannersεμειίρζεθε θαη πιένλ ελζσκαηψλνπλ ήρν θαη θηλνχκελε εηθφλα. 

Αξρηθά εκθαλίζηεθαλ κε κήλπκα φπσο „clickhere‟, χζηεξα απέθηεζαλ θίλεζε θαη εηθφλα θαη 

εμειίζζνληαη ζπλερψο ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ ζπλαιιαγέο ρσξίο κεηαθνξά ζε άιιε ζειίδα.  

Σα ζηαηηθά banners είλαη ζηαζεξέο εηθφλεο ζε έλα siteθαη απνηέιεζαλ ην πξψην είδνο πνπ 

εκθαλίζηεθε ζην δηαδίθηπν. Φηινμελείηαη ρσξίο ηερληθά πξνβιήκαηα απφ φια ηα sites, 

πζηεξεί φκσο ζηελ ηθαλφηεηα πξνζέιθπζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ θνηλνχ αλ ην ζπγθξίλεη θαλείο 

κε άιια είδε banners.  

Σα θηλνύκελα banners πεξηέρνπλ θίλεζε θαη αιιαγή ζηα γξαθηθά ηνπο, πξνζειθχνπλ πην 

εχθνια ηελ πξνζνρή ηνπ ρξήζηε απφ ηα ζηαηηθά banners θαη απηφ θπζηθά ρσξίο κεγάιε 

επηβάξπλζε ζην κέγεζνο ησλ ζρεηηθψλ αξρείσλ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

θφξησζή ηνπο.  

Σα interactivebannersππνζηεξίδνπλ ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ην ρξήζηε, ν νπνίνο κπνξεί 

λα εηζαγάγεη ζηνηρεία, λα επηιέμεη απφ έλα κελνχ, λα απαληήζεη ζε κία εξψηεζε ή αθφκα λα 

πξνβεί ζε κία ζπλαιιαγή.  

Σα transactionalbannersείλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή εμέιημε. Απηφο ν ηχπνο ζπλδέεη δηαθήκηζε 

θαη πψιεζε θαη εθκεηαιιεχεηαη ηε δηάζεζε γηα κε πξνγξακκαηηζκέλεο αγνξέο ηνπ 

θαηαλαισηή, επηηξέπνληαο άκεζε ζπλαιιαγή ρσξίο κεηαθνξά ζην siteηνπ πσιεηή.  

Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν εκθάληζεο ππάξρνπλ δχν βαζηθά είδε. Σν randombannerεκθαλίδεηαη 

ηπραία ρσξίο λα εμεηάδεη ην ηη  ςάρλεη ν ρξήζηεο. Αληηζέησο ην 

keywordbannerεκθαλίδεηαηαλάινγα κε ην είδνο πνπ ςάρλεη ν ρξήζηεο ζε ζειίδεο κεραλψλ 

αλαδήηεζεο.  

Ζ ρξήζε ησλ banners επηηξέπεη πξνζαξκνγή ηνπ κελχκαηνο ζην εζηηαζκέλν ηκήκα ηεο 

αγνξάο. Χζηφζν ην κήλπκα πνπ θέξεη έλα banner έρεη πνιχ κηθξφ φγθν πιεξνθνξηψλ, δηφηη 

είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλνο ν δηαζέζηκνο ρψξνο. Οη πεξηνξηζκνί κεγέζνπο θαη φγθνπ 

πιεξνθνξηψλ δελ ηεξνχληαη θαη απφ ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θνξησζεί ην banner, 

πνπ πξέπεη λα είλαη ζχληνκνο γηα λα κελ ελνριείηαη ν ρξήζηεο. Σα banners ηνπνζεηνχληαη 

απφ ην δηαθεκηδφκελν ζε sitesηξίησλ έηζη ψζηε λα έρνπλ πξφζβαζε ζην θνηλφ ην νπνίν ν 

δηαθεκηδφκελνο ζέιεη λα έξρεηαη ζε επαθή. Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθνί κέζνδνη ηνπνζέηεζεο 

banners. 

 Αληαιιαγή (bannerexchange).Ζ κέζνδνο ηεο αληαιιαγήο ππεξβαίλεη ηνλ πεξηνξηζκφ 

πνπ απαηηείηαη γηα ην ηαίξηαζκα δχν επηρεηξήζεσλ, εκπιέθνληαο πεξηζζφηεξεο απφ 

δχν πιεπξέο ζηε δηαδηθαζία κε ηε βνήζεηα ελφο κεζνιαβεηή. Μία επηρείξεζε πνπ 

επηζπκεί λα πξνβιεζεί ππνβάιιεη ην banner ηεο ζην κεζνιαβεηή θαη ν κεζνιαβεηήο 

κε ηε ζεηξά ηνπ πξνσζεί ην banner ζηα sitesάιισλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ. 

Σαπηνρξφλσο ε επηρείξεζε θηινμελεί ηα banners φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηθφ ηεο site. 

Ο αξηζκφο ησλ πξνβνιψλ πνπ δίλνληαη ζην banner ηεο επηρείξεζεο είλαη αλάινγνο 



 
 

62 
 

ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνβνιψλ πνπ δίλεη ε επηρείξεζε ζηα banners ησλ ηξίησλ πνπ ε ίδηα 

θηινμελεί.  

 Αγνξά δηαθεκηζηηθνύ ρώξνπ. Ο δηαθεκηδφκελνο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ 

πξνβνιή ηνπ banner πιεξψλεη ηνλ ηδηνθηήηε ελφο site. Σν siteπξέπεη λα πξνζθέξεη 

ηθαλνπνηεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, δειαδή πξνζέγγηζε ζε ζηνρεπφκελν θνηλφ, ηφζν 

απφ άπνςε θίλεζεο φζν θαη απφ άπνςε ζχλζεζεο ησλ επηζθεπηψλ ηνπ. Πξφθεηηαη γηα 

κία κέζνδν παξφκνηα κε ηελ αγνξά δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ή ρξφλνπ ζε άιια κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο.  

 Αληηκεηάζεζε (bannerswapping). Απηή ε κέζνδνο πξνυπνζέηεη φηη νη δχν 

επηρεηξήζεηο ζπκθσλνχλ λα πξνβάιινπλ ζηα siteε κία ηε δηαθήκηζε ηεο άιιεο. Ζ 

αληηκεηάζεζε είλαη κία νηθνλνκηθή κέζνδνο πξνβνιήο banner, αιιά απαηηεί ηε 

ζπκθσλία ησλ δχν πιεπξψλ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε ζπκθσλία ακνηβαίαο 

θηινμελίαο ησλ banner πξέπεη θάζε πιεπξά λα ζεσξεί ην siteηεο άιιεο έλα θαηάιιειν 

φρεκα γηα ηε δηαθήκηζή ηεο.  

Σέινο κία παξαιιαγή ηνπ banner είλαη ην spot. Ζ δηαθήκηζε spotβξίζθεηαη κφληκα ζην 

siteθαη εκθαλίδεηαη ζε θάζε επηζθέπηε. Οη δηαθεκίζεηο spotζπλήζσο ηνπνζεηνχληαη ζε 

κεραλέο αλαδήηεζεο θαη πχιεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη έρνπλ κηθξφ κέγεζνο. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ bannerκεηξάηαη ζπλήζσο κε ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο αληηδξάζεηο 

πνπ πξνθαιεί, φπσο αξηζκφο θιηθ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ πνπ 

βιέπνληαη ζε έλα banner αληηδξνχλ θάλνληαο θιηθ είλαη πνιχ κηθξφ. Άξα ζα ήηαλ σθέιηκν ην 

banner εθηφο απφ ηελ άκεζε αληίδξαζε ηνπ ρξήζηε λα εμππεξεηεί θαη άιινπο ζθνπνχο ηνπ 

κάξθεηηλγθ. Μπνξεί λα ρηίζεη ην brandnameαθφκα θαη ζηνπο ρξήζηεο πνπ δελ θάλνπλ θιηθ 

πάλσ ζην banner. Οη πεξηνξηζκνί φγθνπ θαη είδνπο πιεξνθνξηψλ ππάξρνπλ ζηελ πξνζπάζεηα 

λα δεκηνπξγεζεί κία ηζρπξή κάξθα, δελ ζπγθξίλεηαη κε απηήλ ηεο ηειεφξαζεο. Τπάξρνπλ 

πάληα πεξηζψξηα δηεπξπκέλεο ρξήζεο απηήο ηεο δηαθεκηζηηθήο κεζφδνπ θαη αμηνπνίεζεο ηνπ 

ρψξνπ πνπ θαηαιακβάλεη έλα banner.  

Απαηηνχληαη ζπλερψο δνθηκέο πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επηθέξνπλ 

απνηέιεζκα ηα banners. Σα δεδνκέλα πνπ αληινχληαη απφ ηηο ζπλερήο δνθηκέο θαζνδεγνχλ 

ηελ επηινγή ηνπ θαιχηεξνπ banner ή ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ. Απηέο νη δνθηκέο δελ έρνπλ 

ηδηαίηεξν θφζηνο θαη είλαη ζρεηηθά εχθνιεο. Σέινο ε βειηίσζε θαη αιιαγή ηνπ banner κπνξεί 

λα επηηεπρζεί θαη κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπ.  

Υνξεγίεο (sponsorships) 

Οη επηρεηξήζεηο πξνζθέξνπλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ή ζπλεξγάδνληαη κε ηελ επηρείξεζε πνπ ην 

έρεη δηαθεκίδνληαη κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν. Οη ρνξεγίεο είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο 

ηξφπνο επηθνηλσλίαο κε ην εζηηαζκέλν θνηλφ. Γίλεηαη ε εληχπσζε φηη ην siteεπηθξνηεί ηα 

πξντφληα ηνπ δηαθεκηδφκελνπ. Γηα παξάδεηγκα ηέηνηα πξνβνιή κπνξεί λα επηηεπρζεί κε 

πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε ηνπ ρνξεγνχ ζηνπο νδεγνχο αγνξάο κεγάισλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. 

Αλάινγε πξαθηηθή αθνινπζείηαη θαη ζηα άιια κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 
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Γηαδεπθηηθά κελύκαηα 

Σα δηαδεπθηηθά κελχκαηα είλαη δηαθεκίζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε θαζψο 

θνξηψλεηαη ε θεληξηθή ζειίδα. Απνθαινχληαη επίζεο intermercialsθαηpop-ups. Σα 

δηαδεπθηηθά κελχκαηα εκθαλίδνληαη δηαθφπηνληαο ηε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ δέθηε ηνπ 

κελχκαηνο. Σν κέγεζφο ηνπο κπνξεί λα θπκαλζεί απφ ηελ θάιπςε ελφο κηθξνχ ηκήκαηνο έσο 

ηελ πιήξε θάιπςε ηεο νζφλεο ηνπ ρξήζηε. Ζ εμέιημή ηνπο επηηξέπεη ηελ ελζσκάησζε 

πνιπκέζσλ. Σν βαζηθφ πιενλέθηεκά ηνπο είλαη ε βέβαηα αληίιεςή ηνπο απφ ηνλ ρξήζηε, 

αληηζέησο ην θχξην κεηνλέθηεκά ηνπο είλαη ε πηζαλή ελφριεζε πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε 

δηαθνπή ηεο πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν απφ ηελ παξέκβαζε ελφο ηέηνηνπ δηαθεκηζηηθνχ 

κελχκαηνο.  

 

 

7.5 Γεκηνπξγία Γηαθεκίζεσλ γηα ην Internet 

Πξνθεηκέλνπ νη επηρεηξήζεηο λα έρνπλ απνηέιεζκα ζηε δηαθήκηζε ζην internet, ζα πξέπεη λα 

πξνβνχλ ζε πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ. Εεηήκαηα φπσο ηα αθφινπζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

ζην ζρεδηαζκφ ησλ δηαθεκίζεσλ. 

 Ζ δηαθεκηζηηθή επηθνηλσλία πξέπεη λα είλαη ηκήκα κηαο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο 

ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ θαη λα είλαη ζσζηά ελαξκνληζκέλε κε ηα ππφινηπα ζηνηρεία 

ηεο ζηξαηεγηθήο. 

 Σν πεξηερφκελν ηεο δηαθήκηζεο πξέπεη λα είλαη ρξήζηκν θαη ελεκεξσηηθφ γηα ηνλ 

θαηαλαισηή θαη λα απνθεχγεη πεξηηηά ή θνπξαζηηθά ζηνηρεία. 

 Δίλαη ζθφπηκε ε ζχλδεζε ηεο δηαθήκηζεο κε ηε δηαδηθαζία αγνξάο ηνπ θαηαλαισηή 

ζην δηαδίθηπν. Σα πεξηζζφηεξα banners νδεγνχλ απεπζείαο ζην siteηνπ 

δηαθεκηδφκελνπ, φπνπ ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα παξαγγείιεη ην πξντφλ ή αθφκα 

ππνζηεξίδνπλ νινθιεξσκέλεο ζπλαιιαγέο. Δληνχηνηο δελ πξέπεη λα ππνβαζκίδεηαη 

θαη ε δπλαηφηεηα ελίζρπζεο ηεο κάξθαο κέζσ ηεο δηαθήκηζεο ζην δηαδίθηπν. 

 Ζ εκθάληζε ηεο δηαθήκηζεο πξέπεη λα είλαη ειθπζηηθή ψζηε αθελφολα γίλεηαη 

αληηιεπηή θαη αθεηέξνπ λα πξνθαιεί ηελ επηζπκεηή αληίδξαζε απφ ην ρξήζηε. 

 

 

7.6 Δζηίαζε ηεο Γηαθήκηζεο ζην Γηαδίθηπν 

Γηα ηελ απνζηνιή ηνπ θαηάιιεινπ κελχκαηνο, ζηα θαηάιιεια άηνκα, ηνλ θαηάιιειν ρξφλν. 

Απαηηνχληαη δηάθνξεο κέζνδνη πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη 

πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη λα πξνζαξκνζηεί ην πεξηερφκελν θαη ε εθηέιεζε ηεο 

δηαθήκηζεο ζην δηαδίθηπν. Σν δηαδίθηπν πξνζθέξεη αθξηβέζηαηε εζηίαζε φρη κφλν ζην 
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επίπεδν ηεο νκάδαο αιιά θαη ζην επίπεδν ηνπ αηφκνπ. Πεξηνξίδνληαο ηε κεηάδνζε ηνπ 

κελχκαηνο ζε αδηάθνξα άηνκα επηηπγράλεηαη ε εμνηθνλφκεζε ησλ πφξσλ θαη ηαπηφρξνλα 

κεηψλεηαη ε ελφριεζε κε άζρεηεο δηαθεκίζεηο ζηνπο αδηάθνξνπο ρξήζηεο.  

ην δηαδίθηπν νη ηξφπνη εζηίαζεο είλαη πεξηζζφηεξνη θαη απνηειεζκαηηθφηεξνη, φπσο ζα 

αλαθεξζεί παξαθάησ, απφ φηη ζηα ππφινηπα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο.  

 

Αηνκηθά δεδνκέλα 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε πξνζαξκνγή επηθνηλσλίαο ζηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε αηφκνπ 

είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηαδηθαζία εζηίαζεο απφ ηελ επηινγή νρεκάησλ κε βάζε ην 

ζπλνιηθφ θνηλφ ηνπο. 

Σν θχξην δήηεκα ζηελ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ε ζπιινγή ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ απφ ην ρξήζηε ηνπ δηαδηθηχνπ. Δηδηθφηεξα, είλαη αλαγθαία ε παξνρή θηλήηξσλ 

ζην ρξήζηε γηα ηελ απνθάιπςε θαη ππνβνιή ζην siteησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

θξίλνληαη ρξήζηκα γηα ην ζρεδηαζκφ επηθνηλσλίαο. Αλ απηά ηα δεδνκέλα δνζνχλ απφ ην 

ρξήζηε, ην siteκπνξεί λα πξνβάιιεη δηαθεκίζεηο αλάινγεο κε ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε θάζε 

θνξά πνπ απηφο επαλέξρεηαη. Αηνκηθά δεδνκέλα φπσο ειηθία, επάγγεικα, νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε, ηφπνο θαηνηθίαο θαη αζρνιίεο ππνδεηθλχνπλ εκκέζσο ζηνηρεία ηεο 

θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ρξήζηε θαη επηηξέπνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηεο δηαθήκηζεο 

ζηηο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο ηνπ αηφκνπ. 

Τπάξρνπλ ηξεηο ηξφπνη δξάζεο γηα ηε δηεπθφιπλζε παξαρψξεζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

απφ ηνπο επηζθέπηεο.  

 Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα δψζεη ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ site 

πξνθεηκέλνπ απηνί λα ππνβάιινπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία. Δηδηθφηεξα, ε 

πξνζπκία ππνβνιήο πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ απμάλεηαη φηαλ ν ρξήζηεο 

αληηιακβάλεηαη ηελ χπαξμε κηαο δηθηάο ηνπ σθέιεηαο.  

 Σν siteπξέπεη λα πξνζθέξεη απφιπηε ερεκχζεηα θαη λα εγγπάηαη ξεηψο ηελ αζθάιεηα 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ην ρξήζηε. Σαπηνρξφλσο ν ρξήζηεο πξέπεη λα 

έρεη ηε δπλαηφηεηα άκεζεο απφζπξζεο θαη δηαγξαθήο φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ απφ ηε 

βάζε δεδνκέλσλ ηνπ site, φπνηε απηφο ην απνθαζίζεη. 

 Σέινο ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα είλαη εχθνιε, ζχληνκε θαη, αλ 

θαηαζηεί δπλαηφλ, επράξηζηε γηα ην ρξήζηε. 

 

Δπηινγή Ορήκαηνο 

Σν φρεκα ηεο δηαθήκηζεο, δειαδή ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνδηθφ, ηειενπηηθφο ζηαζκφο, 

εθεκεξίδα ή site ζηελ πεξίπησζε ηνπ δηαδηθηχνπ, επηιέγεηαη αλαιφγσο ηεο δηείζδπζήο ηνπ 
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ζην ζηνρεπφκελν θνηλφ. Ζ θαηαιιειφηεηα ελφο νρήκαηνο δειαδή εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ 

ηαχηηζεο ηνπ θνηλνχ ηνπ κε ην ζηνρεπφκελν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ. 

Σν δηαδίθηπν πξνζθέξεη κεγάιν αξηζκφ sites πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ 

ελαιιαθηηθά νρήκαηα. Τπάξρνπλ sitesγεληθνχ πεξηερνκέλνπ, φπσο νη κεγάιεο κεραλέο 

αλαδήηεζεο θαη νη πχιεο ηνπ δηαδηθηχνπ, αιιά θαη sitesπνιχ εμεηδηθεπκέλα , φπσο sitesπνπ 

αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα αζιήκαηα ή αζρνιίεο. 

Σν δεηνχκελν είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο δηαθήκηζεο, δειαδή ε επξχηεξε 

δπλαηή επηθνηλσλία κε ην ζηνρεπφκελν ηκήκα αγνξάο ζην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 

Μηα γεληθή επηινγή είλαη νη πχιεο (portals), φπσο είλαη ε yahoo. Σα sitesαπηά έρνπλ πνιχ 

κεγάιν θνηλφ. Ζ επηινγή ελφο ηέηνηνπ νρήκαηνο εμαζθαιίδεη καδηθή πξφζβαζε ζε κεγάιν 

αξηζκφ αηφκσλ αιιά δελ πξνζθέξεη ηδηαίηεξε εζηίαζε, εθφζνλ ην θνηλφ ησλ ππιψλ δελ είλαη 

εμεηδηθεπκέλν. Αλ ε πξνβνιή ηεο δηαθήκηζεο εμαξηάηαη απφ ην άηνκν θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπ ε 

δπλαηφηεηα εζηίαζεο είλαη απμεκέλε. 

Γεδνκέλα πκπεξηθνξάο θαη Πξνηηκήζεσλ 

Γεδνκέλα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε ζην site, κπνξνχλ λα ππνδείμνπλ ίζσο αθφκα 

θαιχηεξα ηηο θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ αηφκνπ θαη λα θαηεπζχλνπλ ην  ζρεδηαζκφ ηεο 

επηθνηλσλίαο ζε αηνκηθή βάζε. Δηδηθφηεξα ζπιιέγνληαη ζηνηρεία ηνπ αηφκνπ φπσο 

ζπρλφηεηα επίζθεςεο, ρξφλνο ηειεπηαίαο επίζθεςεο, ζειίδεο, εξσηήζεηο, αγνξέο.  

Αμηνπνηψληαο απηά ηα δεδνκέλα ην site κπνξεί λα πξνβάιεη ηηο θαηάιιειεο δηαθεκίζεηο ή λα 

θάλεη ζσζηέο ππνδείμεηο ζηνλ επηζθέπηε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε εζηίαζε ηεο επηθνηλσλίαο 

θαζίζηαηαη ζπλερψο απνηειεζκαηηθφηεξε θαζψο απμάλεηαη ν φγθνο ησλ δεδνκέλσλ γηα ην 

άηνκν. 

 ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζπκβάιινπλ ηα cookies, ηα νπνία είλαη 

αξρεία πνπ απνζηέιινληαη απφ ην site, ηνπνζεηνχληαη ζην ζθιεξφ δίζθν ηνπ επηζθέπηε θαη 

αλαγλσξίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ππνινγηζηή θάζε θνξά πνπ απηφο επαλαζπλδέεηαη κε ην site. 

ηαλ ππάξρεη cookieείλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ηνπ επηζθέπηε θαη ε θαηαγξαθή 

ζπκπεξηθνξάο θαη πξνηηκήζεσλ φζν βξίζθεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν site. 

Σέινο πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ηα αηνκηθά δεδνκέλα δελ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ην 

ζρεδηαζκφ ηεο επηθνηλσλίαο κε ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα. πρλά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

πξνβιεθζνχλ νη πξνηηκήζεηο άιισλ αηφκσλ πνπ κνηξάδνληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8
ν 

Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ 

 

8.1 Βαζηθά Θέκαηα Αζθάιεηαο Ζιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ 

Ζ αζθάιεηα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πεξηέρεη πεξηζζφηεξα πξάγκαηα απφ ηελ απνηξνπή θαη 

ηελ αληαπφθξηζε ζε θπβεξλνεπηζέζεηο θαη ζε εηζβνιέο. Γηα παξάδεηγκα φηαλ έλαο ρξήζηεο 

απνθαζίδεη λα ζπλδεζεί ζε έλα δηαθνκηζηή webπξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε κηα ζπλαιιαγή ή 

λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ έξεπλα ηνπ , κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηελ εηαηξεία λα ζπκπιεξψζεη 

κηα θφξκα, παξέρνληαο θάπνηεο δεκνγξαθηθέο θαη άιιεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβεη ηα ζηνηρεία πνπ δήηεζε ή λα νινθιεξσζεί ε ζπλαιιαγή. Σα 

πξνβιήκαηα φπνπ ζα πξνθχςνπλ ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ. 

Από ηελ ζθνπηά ηεο εηαηξείαο: 

 Πσο γλσξίδεη ε εηαηξεία φηη ν ρξήζηεο δελ ζα πξνζπαζήζεη λα κπεη κέζα ζηνλ 

δηαθνκηζηή θαη δελ ζα αιιάμεη ηηο ζειίδεο θαη ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζέζεο; 

 Πσο γλσξίδεη ε εηαηξεία φηη ν ρξήζηεο δελ ζα πξνζπαζήζεη λα δηαθφςεη ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ δηαθνκηζηή, έηζη ψζηε απηφο λα κελ είλαη δηαζέζηκνο ζε άιινπο; 

Από ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε: 

 Πσο κπνξεί έλαο ρξήζηεο λα είλαη ζίγνπξνο φηη ν δηαθνκηζηήο Web αλήθεη θαη 

ιεηηνπξγεί απφ λφκηκε εηαηξεία; 

 Πσο γλσξίδεη ν ρξήζηεο φηη ε ηζηνζειίδα θαη ε θφξκα δελ έρνπλ παξαβηαζηεί απφ 

ινγηζκηθφ θαηαζθνπίαο ή απφ άιιν θαθφβνπιν θψδηθα; 

 Πσο γλσξίδεη ν ρξήζηεο φηη έλαο ππάιιεινο δελ ζα ππνθιέςεη θαη δελ ζα θάλεη θαθή 

ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ; 

Από ηελ ζθνπηά θαη ησλ δύν πιεπξώλ: 

 Πσο γλσξίδνπλ θαη ηα δχν κέξε φηη ε ζχλδεζε δηθηχνπ δελ ππνθιέπηεηαη απφ έλα 

ηξίην πνπ θάλεη αθξφαζε ζηελ γξακκή; 

 Πσο γλσξίδνπλ θαη νη δχν φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνληαη αλάκεζα ζηνλ 

δηαθνκηζηή θαη ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο ηνπ ρξήζηε δελ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί; 

 

Μέζα απφ απηά ηα εξσηήκαηα κπνξεί λα αληηιεθζεί θαλείο ηα δεηήκαηα αζθαιείαο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ κηα ζπλαιιαγή ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Τπάξρνπλ θαη άιια δεηήκαηα 

αζθαιείαο φηαλ νη ζπλαιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ειεθηξνληθέο πιεξσκέο. Οξηζκέλα απφ ηα 

θχξηα δεηήκαηα αζθαιείαο πνπ κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην: 
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 Δμνπζηνδόηεζε. Ζ εμνπζηνδφηεζε απαηηεί ηελ ζχγθξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ην 

άηνκν ή ην πξφγξακκα κε πιεξνθνξίεο ειέγρνπ πξνζπέιαζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

πφξν πξνζπειαχλεηαη. 

 Δκπηζηεπηηθόηεηα (δηαζθάιηζε απνξξήηνπ) θαη αθεξαηόηεηα (πίζηε). Ζ πιένλ 

ζπλεζηζκέλε κέζνδνο είλαη ε θξππηνγξάθεζε. 

 Πηζηνπνίεζε απζεληηθόηεηαο. Ζ πηζηνπνίεζε απζεληηθφηεηαο απαηηεί απνδείμεηο κε 

ηελ κνξθή δηαπηζηεπηεξίσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα είλαη ζε δηάθνξεο κνξθέο, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ θάηη γλσζηφ (π.ρ. έλα θσδηθφ πξφζβαζεο), θάηη πνπ θαηέρεη ην άηνκν 

(π.ρ. κηα έμππλε θάξηα) ή θάηη κνλαδηθφ (π.ρ. κηα ππνγξαθή). 

 Δπηζεώξεζε. Αλ έλα άηνκν ή έλα πξφγξακκα πξνζπειαχλεη κηα ηζηνζέζε ή 

ππνβάιιεη εξσηήκαηα ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ, δηάθνξεο πιεξνθνξίεο θαηαγξάθνληαη 

ζε έλα αξρείν. Ζ δηαδηθαζία θαηαγξαθήο ηνπ ηη πξνζπειάζηεθε, πφηε θαη απφ πνηφλ 

είλαη γλσζηή ζαλ επηζεψξεζε. Οη επηζεσξήζεηο παξέρνπλ ηελ κέζνδν αλαθαηαζθεπήο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ πνπ  έγηλαλ θαη ζπρλά επηηξέπνπλ ζην πξνζσπηθφ ΣΠ 

λα αλαγλσξίζεη ην άηνκν ή ην πξφγξακκα πνπ εθηέιεζε ηηο ελέξγεηεο. 

 Με απνθήξπμε. Μηα κέζνδνο κε απνθήξπμεο είλαη ε ρξήζε κηαο ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο, πνπ δπζθνιεχεη ηνπο ρξήζηεο λα ακθηζβεηήζνπλ φηη ζπκκεηείραλ ζε κηα 

ζπλαιιαγή. 

 Γηαζεζηκόηεηα. Σερλνινγίεο ζαλ ην πιηθφ θαη ινγηζκηθφ ηζνζηάζκηζεο θνξηίνπ 

βνεζνχλ ζηελ επηβεβαίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο. 

 

8.2 Απεηιέο θαη Δπηζέζεηο 

Οη επηζέζεηο δηαθξίλνληαη ζε δχν ηχπνπο ηερληθέο θαη κε ηερληθέο. ζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο 

επηζέζεηο, γλψζεηο ινγηζκηθνχ θαη πιηθνχ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εθδεισζνχλ ηερληθέο 

επηζέζεηο. Οη εηζβνιείο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά εξγαιεία ινγηζκηθνχ, ηα νπνία είλαη 

άκεζα θαη δσξεάλ δηαζέζηκα ζην δηαδίθηπν θαη κειεηνχλ ηζηνζέζεηο εηζβνιέσλ θαη 

αζθάιεηαο γηα λα κάζνπλ ηηο ηπρφλ ηξσηφηεηεο. Αλ θαη πνιιά απφ απηά ηα εξγαιεία απαηηνχλ 

εμεηδίθεπζε, νη αξράξηνη εηζβνιείο κπνξνχλ εχθνια λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πνιιά απφ ηα 

πθηζηάκελα εξγαιεία. Αληίζεηα νη κε ηερληθέο επηζέζεηο είλαη εθείλεο νη επηζέζεηο φπνπ έλαο 

εηζβνιέαο ρξεζηκνπνηεί απάηε ή άιιεο κνξθέο πεηζνχο γηα λα παξαπιαλήζεη αλζξψπνπο, 

ψζηε λα απνθαιχςνπλ επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο ή λα εθηειέζνπλ ελέξγεηεο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εθζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ελφο δηθηχνπ. Παξαδείγκαηα κε 

ηερληθψλ επηζέζεσλ είλαη ην pretextingθαη ε θνηλσληθή ηερλνινγία. Κνηλσληθή ηερλνινγία 

είλαη έλαο ηχπνο κε ηερληθήο επίζεζεο, πνπ ρξεζηκνπνηεί θνηλσληθέο πηέζεηο γηα λα 

παξαπιαλήζεη ρξήζηεο ππνινγηζηψλ, ψζηε λα απνθαιχςνπλ πιεξνθνξίεο ή λα θάλνπλ κηα 

ελέξγεηα πνπ εθζέηεη ζε θίλδπλν έλαλ ππνινγηζηή ή έλα δίθηπν. αλ ηελ πεηξαηεία, νη ζηφρνη 

ηεο θνηλσληθήο ηερλνινγίαο είλαη λα επηηχρνπλ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζε ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηψλ. Οη πεξηζζφηεξεο επηζέζεηο πεξηιακβάλνπλ έλα ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν ηχπσλ.  
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ηελ ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζζνχλ νη κεγαιχηεξεο απεηιέο πνπ αληηκεησπίδεη ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην. 

 

Πεηξαηεία Γηαθνκηζηή Webθαη Ηζηνζειίδαο 

Γηαθνκηζηέο Webθαη ηζηνζειίδεο κπνξνχλ λα ππνζηνχλ πεηξαηεία θαη λα δηακνξθσζνχλ, έηζη 

ψζηε λα ειέγρνπλ ή λα αλαθαηεπζχλνπλ αλππνςίαζηνπο ρξήζηεο ζε ηζηνζέζεηο scamή 

phishing. Απηή ε ηερληθή ρξεζηκνπνηεί 320 αλαθαηεπζχλζεηο δηαθνκηζηή. Ζ δπλαηφηεηα απηή 

επηηξέπεη ζε θάζε δηαρεηξηζηή ηνπ Web λα έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο „εηθνληθέο ζειίδεο‟ γηα 

ζειίδεο πνπ αλήθνπλ ζε έλα άιιν δηαρεηξηζηή ηνπ Web.Αλ ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία, απηή 

ε ηερληθή ζα επηηξέπεη ζηνλ παξαβάηε δηαρεηξηζηή ηνπ Webλα εθηνπίζεη ηηο ζειίδεο ηεο 

ηζηνζέζεο ζηφρνπ ή ζχκαηνο κέζα ζηηο ζειίδεο απνηειεζκάησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο. Έηζη ε 

θίλεζε απφ ηελ κεραλή αλαδήηεζεο πξνο ηελ ηζηνζέζε ζηφρνπ εμαθαλίδεηαη ή 

αλαθαηεπζχλεηαη ζε κηα άιιε ζειίδα, ηεο επνρήο ηνπ πεηξαηή. 

Δπηζέζεηο Άξλεζεο Παξνρήο Τπεξεζηώλ, Εόκπη θαη Phishing 

Μηα επίζεζε άξλεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ (DOS) είλαη κηα επίζεζε θαηά ηελ νπνία έλα 

ζχζηεκα βνκβαξδίδεηαη απφ ηφζεο πνιιέο αηηήζεηο (γηα ππεξεζία ή γηα πξφζβαζε), πνπ 

θαηαξξέεη ή δελ κπνξεί λα απνθξηζεί. ε κηα επίζεζε DOS, έλαο επηηηζέκελνο ρξεζηκνπνηεί 

εηδηθφ ινγηζκηθφ γηα λα ζηείιεη κηα πιεκκχξα παθέησλ δεδνκέλσλ ζηνλ ππνινγηζηή ζηφρνπ, 

κε ζηφρν λα ππεξθνξηψζεη ηνπο πφξνπο ηνπ. Πνιινί επηηηζέκελνη βαζίδνληαη ζε ινγηζκηθφ, 

πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ άιινπο εηζβνιείο θαη δηαηέζεθε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, αληί λα 

αλαπηχμνπλ ην δηθφ ηνπο ινγηζκηθφ. Οη ππνινγηζηέο δφκπη θαη ην ινγηζκηθφ θαηαζθνπίαο πνπ 

ηνπο ειέγρεη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εθθίλεζε επηζέζεσλ DOSθαη γηα δηάδνζε 

δηαθεκίζεσλ. Ζ ζχλδεζε αζχξκαησλ θνξεηψλ ππνινγηζηψλ θαη ππνινγηζηψλ ρεηξφο ζε 

αλαζθαιή δίθηπα πνπ βξίζθνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο WiFiζε αεξνδξφκηα, ζε μελνδνρεία θαη 

ζε Internetcafeεθζέηεη πιήξσο ηα δεδνκέλα ζε απεηιέο. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 

είλαη ελήκεξνη γηα ηα phishingspams, νη phishers ζπλερίδνπλ λα παξακέλνπλ κηα ζνβαξή 

απεηιή, επεηδή αιιάδνπλ ζπλερψο ηηο ηαθηηθέο ηνπο. 

 

Καθόβνπινο Κώδηθαο: Ηνί, θνπιήθηα, θαη Γνύξεηνη Ίππνη  

Ο θαθφβνπινο θψδηθαο, πνπ νξηζκέλεο θνξέο θαιείηαη θαη θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, 

θαηαηάζζεηαη κε βάζε ηνλ ηξφπν δηάδνζεο ηνπ. Έλαο ηφο είλαη έλα θνκκάηη ινγηζκηθνχ πνπ 

εηζάγεη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα ζε έλαλ μεληζηή , πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 

ζπζηεκάησλ. Ζ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο μεληζηή ελεξγνπνηεί ηνλ ηφ. Έλαο ηφο έρεη δχν 

ζπζηαηηθά. Πξψηα έρεη έλα κεραληζκφ δηάδνζεο, κε ηνλ νπνίν δηαδίδεηαη. Γεχηεξν πεξηέρεη 

έλα σθέιηκν θνξηίν, πνπ αλαθέξεηαη ζην ηη θάλεη ν ηφο φηαλ εθηειεζηεί. Μεξηθέο θνξέο ε 

εθηέιεζε εθθηλεί απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ζπκβάλ. 
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Botnets 

Έλα botnetείλαη έλαο ηεξάζηηνο αξηζκφο ππνινγηζηψλ ζην δηαδίθηπν, πνπ έρνπλ ππνζηεί 

πεηξαηεία, νη νπνίνη έρνπλ δηακνξθσζεί έηζη, ψζηε λα πξνσζνχλ θίλεζε, πεξηιακβαλνκέλεο 

ελνριεηηθήο αιιεινγξαθίαο θαη ηψλ ζε άιινπο ππνινγηζηέο ζην δηαδίθηπν. Έλαο κνιπζκέλνο 

ππνινγηζηήο αλαθέξεηαη σο ππνινγηζηήο robotή bot. Οη botmastersή botherders, ειέγρνπλ ηα 

botnets. Ζ ζπλδπαζκέλε ηζρχο απηψλ ησλ ζπληνληζκέλσλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ κπνξεί λα 

ζαξψζεη γηα λα βξεη θαη λα παξαβηάζεη άιινπο ππνινγηζηέο θαη λα εθδειψζεη επηζέζεηο 

DOS. 

 

8.3 Ννκηθό Πιαίζην  

8.3.1 Ννκηθά Θέκαηα 

Πξνθεηκέλνπ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην λα απνδψζεη ηα κέγηζηα αλαπηχζζεηαη έλα λνκηθφ 

πιαίζην ην νπνίν είλαη δηαθαλέο, ινγηθφ θαη δίθαην. Σα λνκηθά ζέκαηα ηα νπνία νθείιεηε λα 

ιάβεηε ππφςε ζαο είλαη: 

Ηιεθηξνληθό Εκπόξην 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2000 ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην εμέδσζαλ ηελ Οδεγία 

2000/31/ΔΚ γηα ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην, ε νπνία επηδηψθεη λα εμαζθαιίζεη ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ κε 

ηελ ζχγθιηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ λνκνζεζηψλ ησλ ρσξψλ-κειψλ ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξνληθέο 

ζπκβάζεηο. Δηδηθφηεξα, ε νδεγία επηβάιιεη ζηα θξάηε κέιε ηελ ππνρξέσζε λα επηηξέπνπλ 

ζηε λνκνζεζία ηνπο ηελ θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ κε ειεθηξνληθά κέζα. Θα πξέπεη λα γίλεη 

θαηαλνεηφ φηη ε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί κηα ειεθηξνληθή 

ζχκβαζε θαη νη ζπκβαιιφκελνη δεζκεχνληαη είλαη ε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ην 

απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ηεο παξαγγειίαο έρεη πεξηέιζεη κε ειεθηξνληθά κέζα ζηα κέξε ζηα 

νπνία απεπζχλνληαη. Ζ ξχζκηζε απηή είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ απεπζχλεζηε ζε θαηαλαισηέο, 

ελψ κπνξεί λα ππάξμεη αληίζεηε ζπκθσλία φηαλ θαη νη δπν ζπκβαιιφκελνη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ζθνπνχο επαγγεικαηηθνχο. ζνλ αθνξά ζηηο αληηδηθίεο νη νπνίεο 

έρνπλ πξνθχςεη ιφγσ κε εθπιήξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο ζπκβάζεσο πξνβιέπεηαη ε 

δπλαηφηεηα εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ κε ειεθηξνληθά κέζα. 

Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 131/2003 απνηειεί ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ ζηελ 

παξαπάλσ νδεγία θαη πξνβιέπεη ηελ θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ κε ειεθηξνληθά κέζα. Σν 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο είλαη αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ έξεπλα ηεο απνηειεζκαηηθήο 

εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

Δ.Δ. 
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Ηιεθηξνληθή / Ψεθηαθή Υπνγξαθή 

Σν άξζξν 14 ηνπ λφκνπ 2672/1998, φπσο ηζρχεη ζήκεξα κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ άξζξνπ 

10 ηνπ Ν. 3230/2004, αλαθέξεηαη ζηελ δηαθίλεζε εγγξάθσλ κε ειεθηξνληθά κέζα 

(ηειενκνηνηππία – ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν) θαη πξνβιέπεη ηελ έθδνζε Πξνεδξηθνχ 

Γηαηάγκαηνο πνπ ζα θαζνξίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηελ δηαδηθαζία έθδνζεο, δηαθίλεζεο, 

δηαρείξηζεο θαη εμαζθάιηζεο ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο. 

ηε ζπλέρεηα, ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 150/2001 απνηειεί πξνζαξκνγή ζηε ζρεηηθή 

Δπξσπατθή Οδεγία (1999/93ΔΚ) θαη έηζη απνδέρεηαη φηη κεηά απφ νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο 

έθδνζεο ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ θαη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, νη ςεθηαθέο 

ππνγξαθέο έρνπλ ηελ απηή λνκηθή ηζρχ κε απηήλ ηελ νπνία έρεη ε ηδηφρεηξε ππνγξαθή. 

Σέινο, ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 342/2002 ξπζκίδεη ηελ δηαθίλεζε εγγξάθσλ κε ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α. ή κεηαμχ απηψλ θαη ησλ 

θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ελψζεσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κε ππνρξεσηηθή ςεθηαθή ππνγξαθή (π.ρ. απνθάζεηο, πηζηνπνηεηηθά 

θιπ.) θαη ζε άιιεο ρσξίο ςεθηαθή ππνγξαθή (εγθχθιηνη, νδεγίεο θιπ.) 

 

Ολνκαηνδνζία ζην δηαδίθηπν (Domain Names) 

Θα πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ην φλνκα ηεο επηρείξεζήο ζαο ζην Internet ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφ. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (Δ.Δ.Σ.Σ. 

http://www.eett.gr) είλαη αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ζηε δηαδηθαζία εθρψξεζεο ησλ νλνκάησλ 

δηθηπαθψλ ηφπσλ κε θαηάιεμε .gr θαη έρεη εθδψζεη, κεηά απφ δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ζρεηηθφ 

θαλνληζκφ. Δηδηθφηεξα, απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2003 ηζρχεη ν «Καλνληζκφο δηαρείξηζεο θαη 

εθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ (domain names) κε θαηάιεμε “.gr”» ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. (Τ.Α. 

268/73/25-11-2002 ΦΔΚ Β‟ 1617/31-12-2002), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε Δ.Δ.Σ.Σ., σο 

δηαρεηξίζηξηα, αλαζέηεη νξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο ζηνπο θαηαρσξεηέο ειεθηξνληθψλ 

δηεπζχλζεσλ, νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηνπο Κψδηθεο Γενληνινγίαο 

πνπ εθδίδεη ε Δ.Δ.Σ.Σ.. 

Καηαρσξεηέο είλαη πάληνηε λνκηθά πξφζσπα ελφο θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. θαη πξέπεη λα 

πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα Β‟ ηνπ Καλνληζκνχ. 

 

Άιια ζέκαηα πνπ πξέπεη λα ιάβεηε ππφςε ζαο: 

 Πξνζηαζία ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ (δηθαηψκαηα εκπνξηθνχ ζήκαηνο, 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο) - Ν. 2121/1993. 

http://www.eett.gr/
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 Πνιηηηθή πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα απφ ηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα 

(http://www.dpa.gr) - Ν. 3471/2006. 

 Θέκαηα δηαζθάιηζεο απνξξήηνπ επηθνηλσληψλ – ζπκκφξθσζε κε θαλνληζκνχο Αξρήο 

Γηαζθάιηζεο Απνξξήηνπ Δπηθνηλσληψλ (http://www.adae.gr) - Ν. 3115/2003 

 Θέκαηα πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ ζην Γηαδίθηπν ζχκθσλα κε ην Ν. 2251/1994, 

φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη γεληθφηεξα ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή θαη θνηλνηηθή 

λνκνζεζία. (http://www.efpolis.gr/) 

 Θέκαηα δηθαηνδνζίαο θαη εθαξκνζηένπ δηθαίνπ (δηεζλέο δίθαην). 

 Φνξνινγηθά ζέκαηα. 

 Οκάδα δξάζεο γηα ηελ Φεθηαθή Αζθάιεηα http://www.dart.gov.gr 

 

8.3.2 πκβάζεηο από Απόζηαζε 

χκθσλα κε ην λφκν 2251/1994 (άξζξν 4, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 

3587/2007),ζχκβαζε απφ απφζηαζε είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ αθνξά αγαζφ ή ππεξεζία, ε 

νπνία ζπλάπηεηαη κεηαμχ ελφο πξνκεζεπηή θαη ελφο θαηαλαισηή, ρσξίο ηελ ηαπηφρξνλε 

θπζηθή παξνπζία ηνπο, ζην πιαίζην ελφο ζπζηήκαηνο πξνκήζεηαο αγαζψλ ή παξνρήο 

ππεξεζηψλ απφ απφζηαζε πνπ νξγαλψλεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί, 

απνθιεηζηηθά, έλα ή πεξηζζφηεξα κέζα ηερληθήο επηθνηλσλίαο απφ απφζηαζε κέρξη θαη ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο.Ζ ζχκβαζε απφ απφζηαζε είλαη άθπξε, ππέξ ηνπ θαηαλαισηή, εάλ 

πξηλ απφ ηε ζχλαςή ηεο, ν θαηαλαισηήο δελ ελεκεξψζεθε κε ηα κέζα ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθήο επηθνηλσλίαο θαηά ηξφπν επθξηλή, ζαθή θαη θαηαλνεηφ, 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαηά ηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο γηα ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία, ήηνη:  

α)ηελ ηαπηφηεηα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή,  

β)ηα νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αγαζνχ ή ηεο ππεξεζίαο,  

γ)ηελ ηηκή, ηελ πνζφηεηα θαη ηηο δαπάλεο κεηαθνξάο, θαζψο θαη ην θφξν πξνζηηζέκελεο 

αμίαο, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή,  

δ)ηνλ ηξφπν πιεξσκήο, παξάδνζεο θαη εθηέιεζεο,  

ε)ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ή ηεο ηηκήο,  

ζη)ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο,  

http://www.dpa.gr/
http://www.adae.gr/
http://www.efpolis.gr/
http://www.dart.gov.gr/
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δ)ην θφζηνο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ κέζνπ επηθνηλσλίαο απφ απφζηαζε, φηαλ ππνινγίδεηαη κε 

βάζε άιιε εθηφο ησλ βαζηθψλ ηηκνινγίσλ, θα 

ε)ηελ ειάρηζηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ζηελ πεξίπησζε ζπκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα αγαζψλ ή ππεξεζηψλ πνπ επηηειείηαη δηαξθψο ή πεξηνδηθψο. ηελ πεξίπησζε 

ηειεθσληθψλ επηθνηλσληψλ, ε ηαπηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή θαη ν εκπνξηθφο ζθνπφο ηεο 

θιήζεο πξέπεη λα δηεπθξηλίδνληαη ζαθψο ζηελ αξρή νπνηαζδήπνηε ζπδήηεζεο κε ηνλ 

θαηαλαισηή.  

Παξάιιεια, ν λφκνο επηβάιιεη ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηερληθψλ επηθνηλσλίαο κε ηξφπν πνπ 

λα κελ πξνζβάιιεηαη ε ηδησηηθή δσή ηνπ θαηαλαισηή. Χο πξνο ηελ πιεξσκή, ν λφκνο νξίδεη 

φηη απαγνξεχεηαη ε είζπξαμε φινπ ή κέξνπο ηνπ ηηκήκαηνο, αθφκε θαη κε κνξθή 

αξξαβψλα,εγγχεζεο, έθδνζεο ή απνδνρήο αμηνγξάθσλ ή άιιε κνξθή, πξηλ απφ ηελ 

παξάδνζε ηνπ πξντφληνο ή ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο. 

Χο πξνο ην ρξφλν παξάδνζεο, ν λφκνο νξίδεη φηη κε ηελ επηθχιαμε αληίζεηεο ζπκθσλίαο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ, ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εθπιεξψζεη ηελ παξνρή ηεο ζχκβαζεο ην 

αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε δηαβίβαζε ζε απηφλ ηεο παξαγγειίαο ηνπ 

θαηαλαισηή. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή, ν θαηαλαισηήο έρεη δηθαίσκα 

ππαλαρψξεζεο. 

 

8.3.3 Τπνρξεώζεηο ησλ πξνκεζεπηώλ ζην Ζιεθηξνληθό Δκπόξην 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, νθείινπλ λα πξνζθέξνπλ 

ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο, θαηά ηα πξναλαθεξφκελα, άκεζε θαη ζπλερή 

πξφζβαζε ζηηο αθφινπζεο ηνπιάρηζηνλ πιεξνθνξίεο: 

α)επσλπκία ηνπ θνξέα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο,  

β)γεσγξαθηθή δηεχζπλζε ζηελ νπνία ν θνξέαο είλαη εγθαηεζηεκέλνο,  

γ)ζηνηρεία πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ ηαρεία επαθή θαη ηελ άκεζε θαη νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κε 

ην θνξέα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεθηξνληθήο ηνπ δηεχζπλζεο,  

δ)εθφζνλ ν θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε εκπνξηθφ κεηξψν, ή παξφκνην δεκφζην κεηξψν, 

ην νηθείν κεηξψν θαη ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο ηνπ ζε απηφ, ή ηζνδχλακν ηξφπν αλαγλψξηζεο ζην 

κεηξψν απηφ,  

ε)εθφζνλ ε δξαζηεξηφηεηα ππφθεηηαη ζε θαζεζηψο έγθξηζεο, ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο 

επνπηηθήο αξρήο,  

ζη)φζνλ αθνξά ηα λνκνζεηηθψο θαηνρπξσκέλα επαγγέικαηα, (φπσο γηαηξνί, δηθεγφξνη, 

αξρηηέθηνλεο..), ηελ επαγγεικαηηθή έλσζε ή παξφκνην φξγαλν ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο 

ν θνξέαο παξνρήο ππεξεζηψλ, ηνλ επαγγεικαηηθφ ηίηιν θαη ην θξάηνο κέινο πνπ ηνλ έρεη 
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ρνξεγήζεη, θαζψο θαη κλεία ησλ επαγγεικαηηθψλ θαλφλσλ πνπ ηζρχνπλ ζην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζεο, θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ πξφζβαζεο ζ' απηνχο,  

δ)εθφζνλ ε δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθεί ν θνξέαο ππφθεηηαη ζε ΦΠΑ, ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην θνηλφ ζχζηεκα θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο θχθινπ εξγαζηψλ.Οη 

ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζαθψο θαη 

επαθξηβψο θαη, εηδηθφηεξα λα δηεπθξηλίδεηαη αλ πεξηιακβάλνπλ θφξν θαη έμνδα απνζηνιήο.  

Οη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη αθφκα ππνρξεσκέλνη λα 

ελεκεξψλνπλ άκεζα ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο αξρέο γηα ηπρφλ ππφλνηεο πεξί ρνξεγνπκέλσλ 

παξάλνκσλ πιεξνθνξηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηρεηξνχλ νη απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπο θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπο. 

 

ηαλ ν θαηαλαισηήο πξνβαίλεη ζε κία παξαγγειία ελφο αγαζνχ κε ηερλνινγηθά κέζα, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε παξαγγειία κέζσ δηαδηθηχνπ ελφο βηβιίνπ, ελφο δίζθνπ ή κηαο ηειενπηηθήο 

ζπζθεπήο, ηζρχνπλ νη αθφινπζεο αξρέο:  

Ο θνξέαο παξνρήο ππεξεζηψλ, δειαδή ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, νθείιεη λα απνζηείιεη 

απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ηεο παξαγγειίαο ηνπ απνδέθηε ρσξίο πεξηηηή θαζπζηέξεζε θαη κε 

ειεθηξνληθά κέζα. Ζ παξαγγειία θαη ην απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ζεσξείηαη απφ ην λφκν φηη 

έρνπλ παξαιεθζεί φηαλ ηα κέξε ζηα νπνία απεπζχλνληαη έρνπλ πξφζβαζε ζε απηά ηα 

ειεθηξνληθά κέζα.  

Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη αθφκα λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ θαηαλαισηή θαηάιιεια, 

απνηειεζκαηηθά θαη πξνζηηά κέζα πνπ ζα επηηξέςνπλ ζην ρξήζηε λα επηζεκάλεη θαη λα 

δηνξζψζεη ηα ιάζε ηνπ θαηά ηνλ ειεθηξνληθφ ρεηξηζκφ πξηλ απφ ηελ αλάζεζε ηεο 

παξαγγειίαο. Σα αλσηέξσ δελ εθαξκφδνληαη ζε ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη απνθιεηζηηθά 

κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή κέζσ άιισλ ηζνδχλακσλ αηνκηθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο.  

ε θάζε ζχκβαζε απφ απφζηαζε ν θαηαλαισηήο έρεη ην δηθαίσκα λα ππαλαρσξήζεη 

αλαηηηνιφγεηα εληφο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, αλ δελ ζπκθσλήζεθε 

κεγαιχηεξε πξνζεζκία, επηζηξέθνληαο ην αγαζφ ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε, ρσξίο λα 

επηβαξχλεηαη κε νπνηαδήπνηε δαπάλε, εθηφο απφ ηα έμνδα επηζηξνθήο. Γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ππαλαρψξεζεο ε πξνζεζκία αξρίδεη, γηα ηα αγαζά, απφ ηελ παξαιαβή ηνπο, θαη, 

γηα ηηο ππεξεζίεο, απφ ηε ιήςε ησλ πιεξνθνξηψλ, είηε κε έγγξαθα είηε κε ζηαζεξά κέζα, πνπ 

ελεκεξψλνπλ ηνλ θαηαλαισηή φηη έρεη ζπλαθζεί ε ζχκβαζε.Αλ ν πξνκεζεπηήο δελ έρεη 

εθπιεξψζεη ηηο πξναλαθεξφκελεο ππνρξεψζεηο ελεκέξσζεο, ε πξνζεζκία ππαλαρψξεζεο 

είλαη ηξίκελε. ηελ πεξίπησζε απηή, εάλ εληφο ηεο ηξίκελεο πξνζεζκίαο πνπ αξρίδεη απφ ηελ 

παξαιαβή ηνπ αγαζνχ απφ ηνλ θαηαλαισηή, απηφο ιάβεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνλ 

ελεκεξψλνπλ γηα ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, αξρίδεη, απφ ηε ιήςε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, 

λέα πξνζεζκία ππαλαρψξεζεο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. 
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ε πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ππαλαρψξεζεο απφ ηνλ θαηαλαισηή ν πξνκεζεπηήο 

ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη ηα πνζά πνπ ηνπ θαηέβαιε ν θαηαλαισηήο εληφο ηξηάληα (30) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ. Δάλ ν θαηαλαισηήο αζθήζεη ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο, 

θνηλνπνηεί ην γεγνλφο απηφ εγγξάθσο ή κε άιιν ζηαζεξφ κέζν ην νπνίν ηίζεηαη ζηε δηάζεζε 

ηνπ απνδέθηε θαη ζην νπνίν ν απνδέθηεο έρεη πξφζβαζε. 

 

8.3.4 Γηαδηθαζία Δπίιπζεο ησλ Γηαθνξώλ ζην Ζιεθηξνληθό Δκπόξην 

Οη δηαθνξέο πνπ αλαθχπηνπλ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην αλάκεζα ζε πξνκεζεπηέο θαη ζε 

θαηαλαισηέο ή ελψζεηο θαηαλαισηψλ, κπνξνχλ λα επηιχνληαη, θαηά παξαίλεζε ηνπ λφκνπ, 

ηαρέσο θαη αλέμνδα γηα ηα κέξε κε πξνζθπγή ζηηο Δπηηξνπέο Φηιηθνχ Γηαθαλνληζκνχ 

θαηαλαισηηθψλ δηαθνξψλ ή ζηνλ πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή.Οη Δπηηξνπέο απηέο 

ιεηηνπξγνχλ ζε θάζε Ννκαξρία θαη ππφθεηληαη ζηνλ πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή. Οη 

απνθάζεηο πνπ εθδίδνπλ δελ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηα κέξε, νχηε ε πξνηεηλφκελε 

δηακεζνιάβεζε ζηεξεί ζηα κέξε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθχγνπλ απεπζείαο ζηα δηθαζηήξηα. 

 

8.3.5 Αιιαγέο ζηελ Λεηηνπξγία ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ 

Νένπο πην απζηεξνχο θαλφλεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζέηεη απφθαζε ηνπ 

ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ θαηαλαισηψλ, ε νπνία ζα ηεζεί ζε ηζρχ απφ 

ηηο 13 Ηνπλίνπ 2014. 

Μεηαμχ άιισλ, πξνβιέπεηαη πξνζεζκία δεθαηεζζάξσλ εκεξψλ ζηνπο θαηαλαισηέο, γηα λα 

επηζηξέςνπλ ην πξντφλ πνπ αγφξαζαλ κέζσ δηαδηθηχνπ, κε επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ ηνπο. 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην γλσξίδεη ζεκαληηθή αχμεζε θαη ζηε ρψξα, σζηφζν, νη ειεθηξνληθέο 

αγνξέο πξέπεη λα γίλνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, ηφζν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ 

φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ εκπνξεχκαηνο. 

 

Οη αιιαγέο  

Δηδηθφηεξα, ηα βαζηθφηεξα ζεκεία ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνλ θαηαλαισηή είλαη: 

 Ο θαηαλαισηήο έρεη πξνζεζκία δεθαηεζζάξσλ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ γηα λα 

ππαλαρσξήζεη, αλ έρεη θάλεη αγνξέο εμ απνζηάζεσο, ρσξίο λα αλαθέξεη ηνχο ιφγνπο 

θαη κε κνλαδηθή επηβάξπλζε ηε δαπάλε επηζηξνθήο ηνπ πξντφληνο. Ο πξνκεζεπηήο, 

απφ ηελ πιεπξά ηνλ, νθείιεη λα επηζηξέςεη ηα ρξήκαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εμφδσλ απνζηνιήο) εληφο δεθαηεζζάξσλ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηά 

ηελ νπνίαλ ελεκεξψζεθε απφ ηνλ θαηαλαισηή φηη απηφο ππαλαρσξεί. Αλ ν 
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πξνκεζεπηήο δελ έρεη ελεκεξψζεη ηνλ θαηαλαισηή γηα ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο, 

ηφηε ε πξνζεζκία ππαλαρψξεζεο ιήγεη 12 κήλεο κεηά ηελ θαλνληθή πξνζεζκία ησλ 

δεθαηεζζάξσλ εκεξψλ. 

 Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα έρεη παξαδψζεη ην πξντφλ κέζα ζε 30 εκέξεο απφ ηελ 

παξαγγειία ηνπ, εθηφο θη αλ έρεη ζπκθσλεζεί άιιε εκεξνκελία παξαιαβήο. 

 Ο θαηαλαισηήο επζχλεηαη γηα ηπρφλ κείσζε ηεο αμίαο ηνπ πξντφληνο κφλνλ εάλ ν 

ίδηνο πξνέβε ζε θαθή ρξήζε. Γηα παξάδεηγκα, αλ απνζπζθεπάζεη ην πξντφλ, γηα λα δεη 

πψο είλαη θαη αλ ιεηηνπξγεί, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη κεηψλεη ηελ αμία ηνπ.Μεηαμχ 

άιισλ πξνβιέπεηαη πξνζεζκία δεθαηεζζάξσλ εκεξψλ ζηνπο θαηαλαισηέο γηα 

λαεπηζηξέθνπλ ην αγαζφ πνπ αγφξαζαλ κέζσ δηαδηθηχνπ, κε επηζηξνθή ησλ 

ρξεκάησλ ηνπο. 

 Θεζπίδεηαη ππνρξέσζε ιεπηνκεξνχο θαη ζαθνχο ελεκέξσζεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα 

ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

αγνξάο ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ γίλνληαη κέζσ δηαδηθηχνπ, κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ, κέζσ θαμ, κέζσ ηειεθψλνπ θαη εθηφο εκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο. 

Δηδηθφηεξα, νη έκπνξνη νθείινπλ λα αλαθέξνπλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξντφληνο ή 

ηεο ππεξεζίαο, θαζψο θαη θάζε άιιε πξφζζεηε δαπάλε (έμνδα κεηαθνξάο, δαζκνί, 

ΦΠΑ θηι.) 

 Γεκηνπξγείηαη εληαίν παλεπξσπατθφ έληππν ππαλαρψξεζεο, πνπ θαζηζηά απιή ηε 

δηαδηθαζία ππαλαρψξεζεο ζε δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο. 

 Αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ θαηαλαισηή θαη ηνλ 

εκπφξνπ, ζε πεξίπησζε αθχξσζεο κηαο ζχκβαζεο. 

 Ο θαηαλαισηήο πξέπεη λα ελεκεξσζεί κε ζαθήλεηα γηα ην πνηνο πιεξψλεη ηε έμνδα ζε 

πεξίπησζε επηζηξνθήο ησλ εκπνξεπκάησλ. 

 Παξέρεηαη εηδηθή πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ ζε πεξίπησζε ζπκβάζεσλ πνχ 

ζπλάπηνληαη δηά ηειεθψλνπ (cold callίng). Ζ ζχκβαζε είλαη έγθπξε θαη ηζρχεη απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ν θαηαλαισηήο ππνγξάςεη φηη απνδέρεηαη ηελ πξνζθνξά, ελψ κέρξη 

ζήκεξα αξθνχζε ε πξνθνξηθή ζπλαίλεζε δηά ηειεθψλνπ γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο 

ζχκβαζεο. 

 Απαγνξεχεηαη λα επηβαξχλνληαη νη θαηαλαισηέο κε επηπιένλ θφζηνο, φηαλ 

πιεξψλνπλ κε πηζησηηθή θάξηα. Δπίζεο, απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε επηπξφζζεηε 

ρξέσζε ησλ θαηαλαισηψλ (πέξαλ ηεο βαζηθήο ηηκήο ρξέσζεο), φηαλ θαινχλ ζε 

γξακκή εμππεξέηεζεο. Δληζρχεηαη ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ ζε φηη αθνξά ηα 

ςεθηαθά πξντφληα (ππνρξέσζε παξνρήο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ (hardware θαη ηνπ software). 
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 Θεζπίδεηαη ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ησλ θαηαλαισηψλ πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο αγνξάο γηα ηα βαζηθά ζηνηρεία πνχ αθνξνχλ κηα ζπλαιιαγή (π.ρ., ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο, ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο), γηα αγνξέο πνχ γίλνληαη 

εληφο εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ9
ν
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηνχλ πνιιά απφ ηα πην ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε ηεο επίδξαζεο θαη ηεο 

ζπκβνιήο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηνλ Δπηρεηξεκαηηθφ θφζκν. 

Γηα ηε ζαθή απνηχπσζε ησλ απνηειεζκάησλ εμεηάζηεθαλ 100 εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ 

ζε δηάθνξα επηρεηξεκαηηθά θαη πιεζπζκηαθάζηξψκαηα  λα απαληεζνχλ, ψζηε ην απνηέιεζκα 

λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην αθξηβέο. 

Πην εηδηθά , ηα εξσηεκαηνιφγηα πξνσζήζεθαλ κέζσ κηαο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο ζε 

δηάθνξεο επηρεηξήζεηο κε θχξην αληηθείκελν ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. 

Οη απαληήζεηο πνπ ζπιιέρηεθαλαμηνινγήζεθαλμερσξηζηά,αλάινγα κε ηνλ θάζε ηνκέα – 

εξψηεζε. 

Οη εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηαπξνέξρνληαη απφ πνξίζκαηα – 

ζπκπεξάζκαηαδηαθφξσλκειεηψλπνπ θαηά θαηξνχοέρνπλγίλεη θαη αλαθέξνληαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχεκπνξίνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηφ ιεηηνπξγεί. 

Σέινο , ην ζπκπέξαζκα πνπ απνξξέεη απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απαληήζεσλ ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα , απνδεηθλχεη φηη ηειηθάζπκβαδίδεηαπφιπηα κε ηελ επηθξαηνχζαάπνςε πνπ 

ηα ηειεπηαίαρξφληαππεξηζρχεη, δειαδή φηη ην ειεθηξνληθφεκπφξηνέρεηζεηηθέοεπηδξάζεηο ζηελ 

αλαπηπμηαθήπνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζαθψοθαηεπζχλεηαη ζε έλα ζπλερηδφκελαζηαζεξφ 

εμειηθηηθφζηφρν. 
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Παξαθάησ παξαηίζεληαη νξηζκέλα γξαθήκαηα ηα νπνία πξνήιζαλ χζηεξα απφ επεμεξγαζία 

ησλ απαληήζεσλ εθαηφ επηρεηξήζεσλ ζε εξσηεκαηνιφγην κε ηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα, θαη αθνξνχλ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη ηε 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

 

 

 

Γξάθεκα 1: Πνηά είλαη  ε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζήο ζαο; 

 

ην παξαπάλσ γξάθεκα παξνπζηάδνληαη ζε πνζνζηά (%) νη απαληήζεηο 100 αηφκσλ ζηελ 

εξψηεζε «Πνηά είλαη ε λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζήο ζαο;» κέζα απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Απφ ην Γξάθεκα 1, πξνθχπηεη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

θαηέρεη ε επηινγή «ΆΛΛΟ» ζε επίπεδν 31%, ελψ ακέζσο επφκελε έξρεηαη κε πνζνζηφ 

χςνπο 27%  ε επηινγή «ΑΔ» θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη επηινγέο «ΟΔ», «ΔΔ» θαη 

«ΗΚΔ» κε πνζνζηά πνπ αγγίδνπλ ην (22%), (12%) θαη (8%) αληίζηνηρα.  
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Γξάθεκα 2: «Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο;» 

 

 

Σν Γξάθεκα 2, εκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εξψηεζε «Πνηα είλαη ε ειηθία 

ζαο;» ζηελ νπνία θαη απάληεζαλ ηα 96 απφ ηα 100 άηνκα. Παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ θαηέρνπλ νη ειηθίεο 24-29 κε χςνο 35%, ζε αληίζεζε κε ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ηνπ 

χςνπο 13% πνπ δηεθδηθεί ε ειηθηαθή νκάδα ησλ 36+. 

 

 

 

Γξάθεκα 3: «ε πνηα πεξηνρή δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζή ζαο;» 
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ην παξαπάλσ γξάθεκα αλαιχνληαη ηα πνζνζηά (%) απφ ηηο απαληήζεηο 74 επηρεηξήζεσλ κε 

βάζε ηελ πεξηνρή δξαζηεξηφηεηαο θπζηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ηεο θαζεκηάο. 

Παξαηεξείηαη φηη ην πςειφηεξν πνζνζηφ (19%) θαηαιακβάλνπλ νη επηρεηξήζεηο απηέο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε «Αζηηθέο» πεξηνρέο, ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε πεξηνρή ηεο «Αηηηθήο 

(Πξνάζηηα)» κε 15%, ε πεξηνρή ηεο «Αηηηθήο (Κέληξν)» κε 13%, ελψ ζε θνηλφ επίπεδν κε 

πνζνζηφ 9% θηλείηαη ε «Ζκηαζηηθή» θαη «Νεζησηηθή» πεξηνρή. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη ε επηινγή «Αγξνηηθή πεξηνρή» θαηαθέξλεη λα  ζπγθεληξψζεη κφιηο ην 3% ησλ 

απαληήζεσλ. Έηζη ινηπφλ, θαίλεηαη φηη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην αλζίδεη πεξηζζφηεξν ζηηο 

Αζηηθέο πεξηνρέο θαη θαλεξψλεη κεγάιε δηαθνξά απφ ηηο Αγξνηηθέο πεξηνρέο.  

 

 

 

Γξάθεκα 4: «ε πνηα θαηεγνξία αλήθεη ε επηρείξεζή ζαο;» 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ πην πάλσ γξαθήκαηνο, κπνξεί θαλείο εχθνια λα δηαθξίλεη πνηφο είλαη 

εθείλνο ν ηνκέαο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη αζρνιείηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (32%) ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ακέζσο κεηά ηελ επηινγή «Άιια», έξρεηαη ε θαηεγνξία «Τγεία & Οκνξθηά» 

κε ην πνζνζηφ ηνπ 13%, ελψ αθνινπζνχλ ηα «Σαμίδηα» κε 12%, ηα «Δίδε άζιεζεο» κε 11%, 

ε θαηεγνξία «Βηβιία & Μνπζηθή» κε ην πνζνζηφ ηνπ 8%, θαη ηέινο ζηελ ίδηα ζέζε κε κφιηο 

5% νη θαηεγνξίεο «Παηρλίδηα», «Δίδε Γξαθείνπ» θαη «Τιηθφ & Λνγηζκηθφ PC».  
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Γξάθεκα 5: «Πφζα έηε ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζή ζαο(e-shop);» 

 

ηελ εξψηεζε «Πόζα έηε ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζή ζαο (e-shop);», απάληεζαλ 98 άηνκα θαη ηα 

απνηειέζκαηα αθνινπζνχλ αλαιπηηθά παξαθάησ θαζψο επίζεο θαη ζην Γξάθεκα 5. Με βάζε 

ηηο απαληήζεηο, ην πνζνζηφ ηνπ 68% ιακβάλεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα «0-5 έηε», πξάγκα πνπ 

απνδεηθλχεη ηε ζπλερφκελε αχμεζε ηεο δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία. Ακέζσο κεηά αθνινπζεί ε επηινγή «6-10 έηε» ε νπνία έρεη ην 19% θαη 

ηέινο, ζην ίδην επίπεδν θηλνχληαη ε επηινγή «11-15 έηε» θαη «15+ έηε» κε κφιηο 6%. 

πλεπψο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην δέρεηαη κηα ξαγδαία θαη 

ελδηαθέξνπζα αλάπηπμε κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ. 
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Γξάθεκα 6: «Πφζα άηνκα απαζρνινχληαη ζην ειεθηξνληθφ ζαο θαηάζηεκα;» 

 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα, ζηελ πξψηε ζέζε βξίζθεηαη κε πνζνζηφ .66% ε 

επηινγή «1-10 άηνκα» ε νπνία θαλεξψλεη κηα κεγάιε δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο δπν 

πνπ αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 17% θαη 13% θαη αθνξνχλ ζηηο επηινγέο «11-20 άηνκα» θαη «20-

50 άηνκα» αληηζηνίρσο. Πξέπεη λα ηνληζηεί ινηπφλ, ην γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα 

ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα (e-shops) απαζρνινχλ ηα ιηγφηεξα δπλαηά άηνκα. 
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Αξηζκόο αηόκσλ πνπ απαζρνινύληαη
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 ε εξψηεζε πνπ έγηλε ζρεηηθά κε ηελ ηαθηηθή πνπ αθνινπζνχλ νη επηρεηξεκαηίεο ψζηε 

λα πξνζειθχζνπλ πειάηεο, ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 80% ησλ εξσηεζέλησλ ππνζηήξημε φηη ρξεζηκνπνηεί ηα «Μέζα 

Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο» απνθιεηζηηθά. Ακέζσο κεηά θαη κε πνζνζηφ 8% 

επηιέρζεθαλ ηα «Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (έληππα & κε)», θαζψο επίζεο θαη ε 

δηαθήκηζε ηεο επηρείξεζεο «Μέζσ e-mail» κε 7% θαη κε 5% ε ηαθηηθή ηεο 

δηαθήκηζεο κέζσ «Πξνζθνξψλ». Σέινο, 59 εθ ησλ 100 εξσηεζέλησλ ππνζηήξημαλ φηη 

γηα ηε δηαθήκηζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ ρξεζηκνπνηνχλ 

εμίζνπ ηηο παξαθάησ επηινγέο: 

 Γηαθήκηζε κέζσ Μ.Μ.Δ (έληππα &κε) 

 Γηαθήκηζε κέζσ Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο 

 Γηαθήκηζε κέζσ e-mail 

 Γηαθήκηζε κέζσ πξνζθνξψλ 

 

 

Γξάθεκα 7: «Ση πνζνζηφ ησλ πσιήζεψλ ζαο πξνέξρεηαη απφ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην;» 

 

ε απηφ ην γξάθεκα γίλεηαη αληηιεπηφ ην γεγνλφο φηη νη πσιήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απηφ 

ειεθηξνληθφ εκπφξην θαηά ην «(10%-20%)», απεηθνλίδνπλ ην 30% ησλ απαληήζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, θαη άξα δείρλεη πσο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη 

αθφκα ζε έλα αλαγλσξηζηηθφ αιιά φρη θαθφ ζηάδην. ηελ εξψηεζε απηή δελ απάληεζαλ ηξείο 

εξσηεζέληεο. ε φηη έρεη λα θάλεη κε ην πνζνζηφ ηνπ «<10%» ησλ πσιήζεσλ, ην 12% ησλ 

εξσηεζέλησλ απάληεζαλ ζεηηθά. Γηα ην «20%-49%» ην πνζνζηφ αλέξρεηαη ζηα 17% θαη 

ηέινο, γηα «>50%» ησλ πσιήζεσλ θαη γηα «<70%» ηα πνζνζηά θαηαλέκνληαη αληηζηνίρσο ζε 

16% θαη 22%.  

 

12%

30%

17%

16%

22%
3%

<10% 10%-20% 20%-49% >50% >70% Δεν απάντηςαν
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Γξάθεκα 8: «Ζιηθία ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ ζε έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα» 

 

ην Γξάθεκα 8, δηαπηζηψλεη εχθνια θαλείο φηη ε ειηθίεο  πνπ αγνξάδνπλ ειεθηξνληθά 

δηάθνξα πξντφληα είλαη απηή ησλ «25-32 εηψλ» θαη κάιηζηα ζε πνζνζηφ 39% θαη αθνινπζεί 

ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ (25%) ε ειηθία ησλ «18-24 εηψλ». Δίλαη ινηπφλ εχθνιν λα 

παξαηεξεζεί φηη νη κηθξφηεξεο ειηθίεο είλαη απηέο πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ 

αγνξάπξντφλησλκέζσδηαδηθηχνπ, ελψ αληίζεηα ε ειηθηαθή νκάδα ησλ «43+» θαηέρεη ηελ 

ηειεπηαία ζέζε κε πνζνζηφ κφιηο 13% θαη απνδεηθλχεη φηη νη κεγαιχηεξεο ειηθίεο κέλνπλ 

ζηνπο παιηνχο θαη παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο αγνξάο ελφο πξντφληνο. 
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Ζιηθία αγνξαζηηθνύ θνηλνύ
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Γξάθεκα 9: «Απαηηείηαη εγγξαθή ζην e-shopπξνηνχ νινθιεξσζεί ε ζπλαιιαγή;» 

 

Ζ παξαπάλσ εξψηεζε πνπ παξνπζηάδεηαη θαη ζην Γξάθεκα 8, δείρλεη δηαγξακκαηηθά ηηο 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζρεηηθά κε ην αλ απαηηείηαη εγγξαθή ρξήζηε ζηα ειεθηξνληθά 

θαηαζηήκαηα (e-shops) ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αγνξά ή φρη. ηνπο εθαηφ εξσηεζέληεο, 

νη 69 απάληεζαλ «ΟΥΗ» ελψ νη ππφινηπνη 39 «ΝΑΗ». Απηή ε κεγάιε πνζνζηηαία δηαθνξά 

απνδεηθλχεη φηη ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα επηιέγνπλ λα «θέξλνπλ» ζε άκεζε επαθή ηνλ 

θαηαλαισηή κε ην πξντφλ, λα κε ηνλ πξνβιεκαηίδνπλ κε ην λα θαηαρξάδνληαη ην ρξφλν ηνπ 

θαη ζπλεπψο εθείλνο κε κεγαιχηεξε άλεζε λα πεξηεγείηαη ζηνλ ηζηφηνπν θάζε θαηαζηήκαηνο 

θαη λα πξνβαίλεη ζε ελδερφκελεο αγνξέο. 

 

 

 «Πνηφλ ηξφπν πιεξσκήο πξνηηκά ν πειάηεο;» 

 

ε απηή ηελ εξψηεζε ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ππνζηήξημε κε πνζνζηφ 58% 

ηελ επηινγή ηεο πιεξσκήο κε «Αληηθαηαβνιή», ελψ ακέζσο κεηά αθνινπζεί ε 

επηινγή «Καηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ» κε ην πνζνζηφ λα αλέξρεηαη ζην 22%. 

Σειεπηαίεο αθνινπζνχλ νη επηινγέο «Πηζησηηθή/Υξεσζηηθή θάξηα» θαη «PayPal» κε 

αληηζηνηρία πνζνζηψλ ζε 16% θαη 4% αληηζηνίρσο. Έηζη ινηπφλ, είλαη απφιπηα 

θαηαλνεηφ απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα φηη πάλσ απφ ην 50% ησλ εξσηεζέλησλ 

πξνηηκνχλ λα εμνθινχλ ηηο αγνξέο ηνπο ζε ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα κε 

αληηθαηαβνιή θαζψο ζεσξείηαη απφ ηνπο πην αμηφπηζηνπο ηξφπνπο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν πιεξσκήο ν αγνξαζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαιάβεη ην πξντφλ θαη λα 

ειέγμεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη. 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

39

61

Δγγξαθή ζην ειεθηξνληθό θαηάζηεκα
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 «θνπεχεηε ζην εγγχο κέιινλ (έλα έηνο) λα δηαηεξήζεηε κφλν ην ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα;» 

 

ην παξαπάλσ εξψηεκα, ε απάληεζε «Ναη» θαη κε πνζνζηφ 62% ζε αληίζεζε 

κε φζνπο απάληεζαλ «ρη» κε ην πνζνζηφ λα θηάλεη ζην 38% απνηειεί έλα 

μεθάζαξν ζπκπέξαζκα φηη ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα απνδίδνπλ πνιχ 

θαιχηεξα ζε ζρέζε κε ηα θπζηθά, θαη γίλεηαη ζαθέο φηη νη ειεθηξνληθέο 

αγνξέο αλαπηχζζνληαη ηαρέσο.Απηφ νθείιεηαη ζε πνιινχο θαη δηαθφξνπο 

ιφγνπο, φπσο φηη νη ειεθηξνληθέο αγνξέο δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνλ αγνξαζηή 

λα επηιέγεη ηα πξντφληα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ απφ απφζηαζε, λα απνπιεξψλεη 

ηηο αγνξέο ηνπ κε φπνηνλ ηξφπν επηζπκεί εθείλνο θαη θπζηθά λα κπνξεί λα 

ειέγμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε πξντφληνο κε κηα ζχληνκε πεξηήγεζε 

ζηνλ ηζηφηνπν θάζε ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΔ  
 

 

 «Με βάζε ηε κέρξη ηψξα εκπεηξία ζαο πνηνη απφ ηνπο παξαθάησ 

πξνβιεκαηηζκνχο εθθξάδνληαη απφ ηνπο πειάηεο φζνλ αθνξά ηε κεηαθνξά 

θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ πνπ αγνξάδνπλ;» 

 

 Πνηέ Αξαηά πρλά 

Παξαιακβάλεηαη ην πξντφλ ζε άζρεκε 

θαηάζηαζε  

17% 18% 65% 

Σν πξντφλ δελ θηάλεη εγθαίξσο ή ζην 

ρξφλν ηνπ 

11% 52% 41% 

Σα έμνδα απνζηνιήο 

αληηπξνζσπεχνπλ ζπλήζσο κεγάιν 

πνζφ ζε ζρέζε κε ηελ αμία ηνπ 

πξντφληνο  

43% 20% 37% 

Τπάξρεη θφβνο φηη ην ηζρχνλ λνκηθφ 

πιαίζην δελ ζα πξνζηαηέςεη ηνλ 

θαηαλαισηή αλ ππάξμεη πξφβιεκα 

θαηά ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ  

66% 29% 5% 
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Θεσξνχλ φηη ππάξρεη πξφβιεκα κε ηελ 

αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ 

65% 33% 2% 

Σν πξντφλ πνπ αγνξάδνπλ είλαη κηθξήο 

αμίαο, γηαηί θνβνχληαη κήπσο ζπκβεί 

θάπνην πξφβιεκα θαηά ηελ απνζηνιή 

ηνπ πξντφληνο  

19% 9% 72% 

Πίλαθαο 1: Πνηνη από ηνπο παξαθάησ πξνβιεκαηηζκνύο εθθξάδνληαη από ηνπο πειάηεο όζνλ 

αθνξά ηε κεηαθνξά θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πξντόλησλ πνπ αγνξάδνπλ; 

 

 

ηνλ Πίλαθα 1, παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο πνπ έρεη έλαο πειάηεο ζε φηη αθνξά ηηο ειεθηξνληθέο ηνπ αγνξέο. πλεπψο 

νη θπξηφηεξνη πξνβιεκαηηζκνί ελφο ελ δπλάκεη αγνξαζηή είλαη  νη παξαθάησ: 

 «Τν πξντόλ πνπ αγνξάδνπλ είλαη κηθξήο αμίαο, γηαηί θνβνύληαη κήπσο ζπκβεί θάπνην 

πξόβιεκα θαηά ηελ απνζηνιή ηνπ πξντόληνο», κε ην πνζνζηφ λα βξίζθεηαη ζην 72% 

θαη λα θαηέρεη ηελ πςειφηεξε ζέζε. Άξα λα είλαη θαη ε κεγαιχηεξε αλεζπρία ηνπ 

εθάζηνηε πειάηε ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ (e-shops). 

 «Παξαιακβάλεηαη ην πξντόλ ζε άζρεκε θαηάζηαζε», αγγίδνληαο ην 65% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ απαληήζεσλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία.  

 «Τν πξντόλ δελ θηάλεη εγθαίξσο ή ζην ρξόλν ηνπ», ζε πνζνζηφ 41%.  

 «Τα έμνδα απνζηνιήο αληηπξνζσπεύνπλ ζπλήζσο κεγάιν πνζό ζε ζρέζε κε ηελ αμία 

ηνπ πξντόληνο»κε 37%. 

 Σέινο, νη επηινγέο «Υπάξρεη θόβνο όηη ην ηζρύνλ λνκηθό πιαίζην δελ ζα πξνζηαηέςεη 

ηνλ θαηαλαισηή αλ ππάξμεη πξόβιεκα θαηά ηε κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ»θαη 

«Θεσξνύλ όηη ππάξρεη πξόβιεκα κε ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο 

δεδνκέλσλ»αληηζηνηρίδνληαη κε ηα πνζνζηά 5% θαη 2%.  
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 «ηνπο παξαθάησ ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα 

ζεσξείηαη πσο θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ ζεκεηψζηε πφζν 

αληηπξνζσπεχνπλ ην δηθφ ζαο ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα;» 

 Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Απόιπηα 

Πξνζθέξεη αζθαιή ηξφπν πιεξσκήο 

κέζσ γλσζηνχ θνξέα  

2% 7% 9% 82% 

Δίλαη πηζηνπνηεκέλν απφ γλσζηφ 

αλεμάξηεην θνξέα 

5% 10% 16% 69% 

Έρεη μεθάζαξνπο φξνπο ρξήζεο, π.ρ 

επηζηξνθή πξντφλησλ  

- 15% 27% 58% 

Έρεη γλσζηφ φλνκα / αλήθεη ζε 

κεγάιε – γλσζηή εηαηξία  

7% 6% 58% 29% 

Δμππεξεηεί άκεζα θαηά ηε δηάξθεηα 

αιιά θαη κεηά ηελ αγνξά 

- - 6% 94% 

Έρεη έλα εχρξεζην θαη 

θαινζρεδηαζκέλν site 

- 15% 12% 73% 

Δίλαη γξήγνξν θαη εχθνιν ζηελ 

πινήγεζε 

- - 33% 67% 

Τπάξρνπλ θαιέο θξηηηθέο γηα απηφ ζε 

blogs, forumsθιπ 

- 1% 19% 80% 

Κάλεη κεγάιε δηαθεκηζηηθή θακπάληα 2% 7% 51% 40% 

Πίλαθαο 2: «Οη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο έλα ειεθηξνληθό θαηάζηεκα ζεσξείηαη πσο θεξδίδεη ηελ 

εκπηζηνζύλε ησλ θαηαλαισηώλ» 

 

 

ηνλ Πίλαθα 2, αλαιχνληαη νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ θαη γίλνληαη ζαθείο κέζα απφ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζε θάζε θαηεγνξία. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θχξηνη θαη πην 

ζεκαληηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ζεσξείηαη πσο θεξδίδεη 

απφιπηα ηελ εκπηζηνζχλε ησλ εθάζηνηε πειαηψλ- θαηαλαισηψλ είλαη νη εμήο παξαθάησ 

βάζεη πνζνζηψλ: 

 «Εμππεξεηεί άκεζα θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηελ αγνξά», ε επηινγή απηή  

θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε αθνχ απνηειεί ην 94% ησλ απαληήζεσλ πνπ εθθξάδνπλ ηελ 

απφιπηε εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ ζηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. Απηφ 
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ζεκαίλεη φηη νη θαηαλαισηέο έρνπλ αλάγθε λα εμππεξεηνχληαη θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα 

ησλ ζπλαιιαγψλ-αγνξψλ ηνπο θαη φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην κεγάιν απηφ πνζνζηφ 

ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα, ην θαηαθέξλνπλ κε κεγάιε επηηπρία. 

 

 «Πξνζθέξεη αζθαιή ηξόπν πιεξσκήο κέζσ γλσζηνύ θνξέα» θαη «Υπάξρνπλ θαιέο 

θξηηηθέο γηα απηό ζε blogs, forums θιπ», απηέο νη δπν επηινγέο έρνπλ κεηαμχ ηνπο κηα 

πνιχ κηθξή δηαθνξά ηεο ηάμεσο ησλ 2 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ θαη ηνπο αλαινγνχλ 

αληίζηνηρα ηα πνζά 82% θαη 80%. Έηζη ινηπφλ, γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο έρεη κεγάιε 

ζεκαζία γηα ηνπο πειάηεο ην γεγνλφο φηη κπνξνχλ λα εκπηζηεχνληαη ηα ειεθηξνληθά 

θαηαζηήκαηα γηα ηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηηο αγνξέο ηνπο. Δπίζεο 

ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί, φηη ν θαηαλαισηήο κπνξεί λα ειέγμεη ηελ πνηφηεηα θαη 

ηηο θξηηηθέο πνπ αθνξνχλ ζην θάζε ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαη άξα λα κπνξεί πην 

εχθνια λα πξνρσξήζεη ζε κηα ελδερφκελε αγνξά. 

 

 

Δίλαη εκθαλέο απφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε, φηη ε ειηθηαθή νκάδα 24-29 εηψλ έρεη ζηξαθεί 

ζην επηρεηξείλ κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην θάλεη πην έληνλε 

ηελ παξνπζία ηνπ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. Σν (68%) ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ απάληεζαλ ζηελ 

έξεπλα, απνδεηθλχνπλ φηη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ην ειεθηξνληθφ εκπφξην επεκεξεί θαη 

νινέλα ηείλεη λα απνηειέζεη ην κνλνπάηη ηεο κεηάβαζεο ζηε λέα αγνξά, ζην λέν ηξφπν 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο απνηεινχλ ηνλ πην δηαδεδνκέλν ηξφπν δηαθήκηζεο πνπ 

επηιέγνπλ νη επηρεηξήζεηο. 

Σν αγνξαζηηθφ θνηλφ πνπ επηιέγεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο αγνξέο ηνπ κέζα απφ ην 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα κίαο επηρείξεζεο απνηειεί ηελ νκάδα 25-32 εηψλ. 

Οη επηρεηξήζεηο απφ ηελ κεξηά ηνπο επηιέγνπλ λα κεηψζνπλ ηνλ ρξφλν ζπλαιιαγήο ηνπο κε 

ηνλ πειάηε θαηαξγψληαο ηελ εγγξαθή ηνπ ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπο θαη εληζρχνπλ ην αίζζεκα 

αζθάιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε δίλνληάο ηνπ ηελ ελαιιαθηηθήεπηινγή λα πιεξψζεη γηα ηα 

πξντφληα κε αληηθαηαβνιή. 

Σα αληηθίλεηξα γηα αγνξά κέζσ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο θάκπηνληαη φηαλ νη 

θαηαλαισηέο δνπλ θξηηηθέο, ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα πξνζθέξνπλ αζθαιή ηξφπν 

πιεξσκήο κέζσ γλσζηνχ θνξέα θαη ηέινο εμππεξεηνχλ ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αγνξάο 

φζν θαη κεηά ηελ πιεξσκή. 

ζνλ αθνξά ην κέιινλ, πξνβιέπσ φηη ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ ζα ζηξαθεί ζην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην. ην κέιινλ νη επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνπλ θαη θπζηθφ θαηάζηεκα 

ζθνπεχνπλ λα δηαηεξήζνπλ κφλν ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 
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Ήδε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην έρεη θάλεη ηεξάζηηα άικαηα, έρεη θεξδίζεη ην αγνξαζηηθφ θνηλφ 

θαη ηείλνπλ νη επηρεηξήζεηο λα αθνινπζήζνπλ ηνλ παικφ ηεο αγνξάο, ηελ ηερλνινγία πνπ 

νδεγεί αλακθηζβήηεηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ 

θαηαζηεκάησλ. 

Οη επηρεηξήζεηο ζα κεηψζνπλ ηα έμνδά ηνπο, δελ ζα ρξεηάδνληαη πιένλ ηνπο κεζάδνληεο θαη ζα 

πξνζπαζήζνπλ κε λέεο θαηλνηνκίεο, κε δπλαηά φπια ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε, 

ρακειέο ηηκέο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο αζθαιείαο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. 

Θέηνληαο σοζηφρν ηελ θαζηέξσζε ζηελ αγνξά θαη απφθηεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ ηεο 

αγνξάο. 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ην κέιινλ ζην εκπφξην θαη ηείλεη λα αλεβαίλεη ζηα κάηηα ησλ 

θαηαλαισηψλ. Ίζσο θαη νη ηειεπηαίεο εμειίμεηο φπσο ε επηβνιή ησλ capitalcontrols, κέηξα 

φπσο ε ζπλαιιαγήλα θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή κέζσ ηξαπέδεο άλσ ησλ 1.500,00 επξψ γηα 

ζπλαιιαγέο ηδηψηε-επηρείξεζεο θαη ζηα 3.000,00 επξψ γηα ζπλαιιαγή κεηαμχ 

επηηεδεπκαηηψλ. Μάιηζηα πξνβιέπσ άκεζα λα επαλαπξνζδηνξίδνληαη  ηα φξηα  θαη λα  

κεησζνχλ πεξαηηέξσ ζην άκεζν κέιινλ, επηζπεχδνληαο ηελ θαζηέξσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ. 

Απφ ηελ άιιε νπηηθή γσλία δηαπηζηψλεη θαλείο κε κία γξήγνξε αλάγλσζε ζηα απνηειέζκαηα 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φηη ζπξξηθλψλνληαη νη ζέζεηο εξγαζίαο εμαηηίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ. 

Απφ ηηο επηρεηξήζεηο πξνθχπηεη φηη ν πειάηεο θνβάηαη γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξντφληνο πνπ 

ζα παξαιάβεη θαη ζε πεξίπησζε επηζηξνθήο ηνπ πξντφληνο αλ ζα ηνπ επηζηξαθνχλ ηα 

ρξήκαηά ηνπ. Οη πειάηεο είλαη δχζπηζηνη σο πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο 

δεδνκέλσλ θαη σο πξνο ηελ ζπλαιιαγή ηνπο κε ηελ επηρείξεζε θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ 

επηιέγνπλ ηα πξντφληα πνπ ζα αγνξάζνπλ λα είλαη κηθξήο αμίαο. 

Αλακέλσ κε κεγάιν ελδηαθέξνλ ηελ εμέιημε θαη ηελ επίδξαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. 
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