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Κεφάλαιο 1 – Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
 

 

 

  Ορισμός Ηλεκτρονικού εμπορίου 

Mε  την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και 

ιδίως την ραγδαία, τα τελευταία χρόνια, ανάπτυξης του ιντερνέτ, η φύση και η 

δραστηριότητα του εμπορίου αλλάζει. Μια νέα μορφή εμπορίου, το ηλεκτρονικό 

εμπόριο έχει κάνει δυναμική εμφάνιση και διεκδικεί σημαντικό μερίδιο από το 

παραδοσιακό εμπόριο.  

Η ανάπτυξή του οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι προσφέρει τη δυνατότητα να 

πραγματοποιούνται κάθε είδους συναλλαγές  συμπεριλαμβανομένων της πώλησης 

αγαθών και υπηρεσιών μέσα από ηλεκτρονικά μέσα με μεγάλη ταχύτητα και μικρό 

κόστος. Έτσι για παράδειγμα, εάν κανείς συνδεθεί με το Internet θα διαπιστώσει 

αμέσως ότι μπορεί να επιλέξει και να αγοράσει μέσο του Η/Υ από τα ηλεκτρονικά 

καταστήματα, μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες: από βιβλία και ρούχα ως πακέτα 

διακοπών για οποιαδήποτε χώρα. Μπορεί επίσης να κλείσει αεροπορικό εισιτήριο 

χρεώνοντάς την πιστωτική του κάρτα και αμέσως μετά να παραγγείλει φαγητό για το 

σπίτι.  

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί λοιπόν  μια ολοκληρωμένη συναλλαγή που 

πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία 

των συμβαλλομένων μερών, δηλαδή του πωλητή και του αγοραστή, οι οποίοι μπορούν 

να βρίσκονται ακόμα και σε διαφορετικές χώρες. Είναι οποιαδήποτε συναλλαγή που 

ενέχει διαδικτυακή δέσμευση για αγορά η πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Ηλεκτρονικό 

εμπόριο θεωρούνται επίσης και οι συναλλαγές μέσω τηλεφώνου και φαξ. Το 

ηλεκτρονικό εμπόριο διακρίνεται σε έμμεσο και άμεσο.  
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Ο πρώτος όρος χρησιμοποιείται όταν πρόκειται για την ηλεκτρονική παραγγελία 

υλικών αγαθών που μπορούν να παραδοθούν μόνο με παραδοσιακούς τρόπους όπως 

είναι το ταχυδρομείο. Για παράδειγμα ένας  καταναλωτής κάνει μια έρευνα αγοράς 

μέσω διαδικτύου συγκρίνοντας ανταγωνιστικά προϊόντα προκειμένου να 

συγκεντρώσει πληροφορίες που θα τον οδηγήσουν σε μια αγοραστική απόφαση αλλά 

την υλοποιήσει πηγαίνοντας σε ένα κατάστημα στο φυσικό κόσμο η ενέργειά του αυτή 

εντάσσεται στις έμμεσες ενέργειες ηλεκτρονικού εμπορίου.  

Άμεσο είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο που περιλαμβάνει παραγγελία, πληρωμή και 

παράδοση άυλων αγαθών και υπηρεσιών.  Χαρακτηριστικό Παράδειγμα θεωρείται η  

αγορά ενός ηλεκτρονικού εισιτηρίου από ένα δικτυακό τόπο μιας αεροπορικής εταιρίας 

όταν η έρευνα αγοράς, η κράτηση, η πληρωμή και η παράδοση μπορούν να γίνουν εξ' 

ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Η πληρωμή των υπηρεσιών αυτών γίνεται είτε με πιστωτικές 

κάρτες είτε με ηλεκτρονικό χρήμα με την αρωγή πάντα και τη σύμπραξη των τραπεζών. 

Γενικά με τον όρο ηλεκτρονικό εμπόριο, αναφερόμαστε στη διαδικασία προβολής, 

προώθησης και πώλησης υλικών αγαθών και υπηρεσιών, μέσω του Internet, καθώς 

και την μεταφορά και παράδοση τους σε χώρο του πελάτη. Το ηλεκτρονικό εμπόριο 

είναι εξίσου σημαντικό εργαλείο για πωλήσεις χονδρικής και λιανικής. Η χρήση του 

προτιμήθηκε από τις μεγάλες εταιρίες χονδρικής ώστε να έχουν καλύτερη συνεργασία 

με τους πελάτες τους, ενώ τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μία ραγδαία αύξηση του 

λιανικού τμήματος των ηλεκτρονικών πωλήσεων, με εκατοντάδες ελληνικά 

ηλεκτρονικά καταστήματα, να κάνουν … χρυσές δουλειές! 

Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει μόνο ένας αποδεκτός ορισμός για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο αν και οι περισσότεροι ορισμοί επισημαίνουν τη διεξαγωγή εμπορικής 

δραστηριότητας με τη χρήση ηλεκτρονικών/τεχνολογικών μέσων. Σύμφωνα με τον 

ορισμό της Ένωσης Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ECA) "το ηλεκτρονικό εμπόριο καλύπτει 

οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής ή διοικητικής συναλλαγής ή ανταλλαγής 

πληροφοριών η οποία εκτελείται με τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνολογίας 

πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών". Το Προεδρικό Διάταγμα 39/2001 καθορίζει ότι το 

ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί την έκφανση των υπηρεσιών εξ' αποστάσεως. 

Ο ορισμός δεν διακρίνει αν το ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται μεταξύ επιχειρήσεων, 

καταναλωτών, επιχειρήσεων και καταναλωτών, κυβερνητικών οργανισμών και 

πολιτών κ.ο.κ. Πολύ γνωστές και επιτυχημένες σήμερα επιχειρήσεις που εξασκούν 

πρακτικές ηλεκτρονικού εμπορίου στη διεθνή αγορά είναι οι easyjet 
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(www.easyjet.com), amazon (www.amazon.com), κ.α. αλλά και στην εγχώρια 

ξεχωρίζουν οι επιχειρήσεις Πλαίσιο (www.plaisio.gr), Airticket (www.airticket.gr), E-

shop (www.e-shop.gr) κ.α. Σύμφωνα με τους Kalakota και Whinston (1997), ανάλογα 

με τον τρόπο προσέγγισης στο ηλεκτρονικό εμπόριο μπορούμε να διακρίνουμε τις 

παρακάτω μορφές: · Την επικοινωνιακή μορφή σύμφωνα με την οποία το ηλεκτρονικό 

εμπόριο μεταβάλει τον τρόπο αντίληψης της επικοινωνίας και ιδιαίτερα την αξία της 

πληροφορίας. · Τη δικτυακή μορφή που περιλαμβάνει την αγορά και πώληση αγαθών 

μέσω του διαδικτύου ανεξαρτήτου του χρόνου και του χώρου. · Την επιχειρησιακή 

μορφή σύμφωνα με την οποία το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσα από την εφαρμογή της 

τεχνολογίας αλλάζει τις διοικητικές λειτουργίες της επιχείρησης αυτοματοποιώντας τη 

ροή τους. · Την παροχή υπηρεσίας που μειώνει το κόστος ενώ ταυτόχρονα αυξάνει 

την ταχύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών. 

Παρακάτω φαίνεται ο κύβος που απεικονίζει τις διαστάσεις ηλεκτρονικού και φυσικού 

εμπορίου σύμφωνα με το προϊόν, τις διαδικασίες και τον πράκτορα διανομής (Choi et 

al., 1997). Όπως φαίνεται από το σχήμα που ακολουθεί μπορούν να αναγνωρισθούν 

οκτώ επιμέρους κύβοι εμπορίου εκ των οποίων ένας είναι αμιγώς φυσικός και ένας 

αμιγώς ηλεκτρονικός. Οι υπόλοιποι έξι κύβοι έχουν τουλάχιστο μια διάσταση που 

ανήκει στον ψηφιακό κόσμο και σύμφωνα με τον προηγούμενο ορισμό που δώσαμε 

περιλαμβάνονται στο έμμεσο ηλεκτρονικό εμπόριο. 
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Πολύ γνωστές και επιτυχημένες σήμερα επιχειρήσεις που εξασκούν πρακτικές 

ηλεκτρονικού εμπορίου στη διεθνή αγορά είναι οι easyjet (www.easyjet.com), amazon 

(www.amazon.com), κ.α. αλλά και στην εγχώρια ξεχωρίζουν οι επιχειρήσεις Πλαίσιο 

(www.plaisio.gr), Airticket (www.airticket.gr), E-shop (www.e-shop.gr) κ.α.  

Σύμφωνα με τους Kalakota και Whinston (1997), ανάλογα με τον τρόπο προσέγγισης 

στο ηλεκτρονικό εμπόριο μπορούμε να διακρίνουμε τις παρακάτω μορφές:   

Μορφές Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

 Την επικοινωνιακή μορφή σύμφωνα με την οποία το ηλεκτρονικό εμπόριο 

μεταβάλει τον τρόπο αντίληψης της επικοινωνίας και ιδιαίτερα την αξία της 

πληροφορίας. · 

 Τη δικτυακή μορφή που περιλαμβάνει την αγορά και πώληση αγαθών μέσω 

του διαδικτύου ανεξαρτήτου του χρόνου και του χώρου. ·  

 Την επιχειρησιακή μορφή σύμφωνα με την οποία το ηλεκτρονικό εμπόριο 

μέσα από την εφαρμογή της τεχνολογίας αλλάζει τις διοικητικές λειτουργίες 

της επιχείρησης αυτοματοποιώντας τη ροή τους. ·  

 Την παροχή υπηρεσίας που μειώνει το κόστος ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την 

ταχύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών 

 

Διαφορές μεταξύ του ηλεκτρονικού εμπορίου και του παραδοσιακού 

εμπορίου. 

 

Ενέργειες Παραδοσιακό  Εμπόριο Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

Συλλογή πληροφοριών 

για προϊόν/υπηρεσία 

(στάδιο προαγοραστικής 

απόφασης) 

Διαφήμιση (Τηλεόραση, 

Τύπος κ.α.) Επίσκεψη στο 

κατάστημα 

Φιλικό/Οικογενειακό 

περιβάλλον.  

Επίσκεψη σε 

Ηλεκτρονικό Κατάστημα 

(E-shop) Ηλεκτρονική 

διαφήμιση /επικοινωνία 

Πληροφόρηση μέσα από 

δικτυακούς τόπους, 

φόρουμ, chat κ.τ.λ. 
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Σύγκριση τιμών και 

χαρακτηριστικών 

Προϊόντων/Υπηρεσιών 

Επίσκεψη  σε  

Καταστήματα 

Shopping Agents 

Παραγγελία Φυσική παρουσία ή 

τηλεφωνική επαφή 

Χρήση ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας ή 

ηλεκτρονικής φόρμας 

παραγγελίας 

Τρόπος πληρωμής Μετρητά , Πιστωτική  

Κάρτα , Επιταγή 

Πιστωτική Κάρτα 

Παραλαβή Στο  κατάστημα Ταχυδρομική αποστολή ή 

και ηλεκτρονική 

παραλαβή 

Υποστήριξη μετά την 

αγορά 

Τηλεφωνική ή με επίσκεψη 

στο κατάστημα 

Ηλεκτρονική 

αλληλογραφία, 

ηλεκτρονική συνομιλία, 

on site 

 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο δίνει στις εταιρείες την δυνατότητα να διαλέγουν μέσα από μια 

μεγάλη γκάμα επιχειρηματικών και τεχνολογικών επιλογών, εκείνο τον         συνδυασμό 

με τον οποίο θα μπορέσουν με το μικρότερο δυνατό κόστος να μεγιστοποιήσουν την 

αποδοτικότητά τους. Οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην νέα 

επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να αποκτήσουν την ανάλογη τεχνογνωσία 

ούτως ώστε να μην υπάρχει τεχνοφοβία , αλλά να υπάρχουν οι απαραίτητες γνώσεις 

για να αξιοποιηθούν με άριστο τρόπο οι τεχνολογίες ώστε να ενισχυθεί η 

επιχειρηματικότητα και να πετύχει το ηλεκτρονικό εμπόριο. Όσοι κάνουν τις σωστές 

στρατηγικές επιλογές για να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες στις πρακτικές τους, 

είναι αυτοί που θα επιβιώσουν.  

Στα πλαίσια λοιπόν του ηλεκτρονικού εμπορίου εντάσσεται η συμβολή τόσο της 

πληροφορικής επιστήμης μέσα από τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων (ERP, 

CRM, MIS κ.α.) σαρωτών, βάσεων δεδομένων, τεχνικών εξόρυξης πληροφοριών, 

τεχνολογιών επικοινωνιών (call-centers, ip-phones κ.α.) όσο και η αξιοποίηση της 

διοικητικής επιστήμης μέσα από τη δημιουργία νέων διοικητικών/επιχειρηματικών 

μοντέλων, τον επανασχεδιασμό των διοικητικών λειτουργιών (business process 

reengineering) και τη διάχυση της διοικητικής φιλοσοφίας στην υιοθέτηση και χρήση 
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της τεχνολογίας. Μάλιστα πολλές φορές έχει παρατηρηθεί ότι σε αρκετές προσπάθειες 

ηλεκτρονικού εμπορίου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία και τις τεχνικές 

δυνατότητες και λιγότερο στην επιχειρηματική και διοικητική διάσταση των 

προσπαθειών. Όμως, η ύπαρξη ενός και μόνο σύγχρονου και εξειδικευμένου 

τεχνολογικού υποβάθρου δεν είναι αρκετό για να εγγυηθεί την επιτυχία. 

Ο έλεγχος, ο  προγραμματισμός, η εκτέλεση και η οργάνωση, τα στοιχεία δηλαδή της 

διοίκησης είναι απαραίτητα προκειμένου, μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας, να 

καταφέρει κανείς να δημιουργήσει μια επιτυχημένη ηλεκτρονική επιχείρηση. 

Γενικά, η χρήση του διαδικτύου και κατ' επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου από τους 

Έλληνες χρήστες εξαρτάται από την ηλικία (Focus Bari, 2011) με τους έφηβους 

ανεξαρτήτου φύλου να εμφανίζουν καθολικά ποσοστά συμμετοχής τα οποία 

μειώνονται σταδιακά όσο μεγαλώνει η ηλικία ενώ το φύλο εμφανίζεται να έχει κάποιο 

ρόλο στις μεγαλύτερες ηλικίες με τις γυναίκες να υστερούν έναντι των αντρών στη 

χρήση του διαδικτύου. Ακόμα η γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει ο Έλληνας 

χρήστης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο μιας και οι κάτοικοι των αστικών κέντρων και 

ιδιαίτερα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά 

αποδοχής και χρήσης του διαδικτύου. Βλέποντας κανείς τους ρυθμούς ανάπτυξης της 

πρόσβασης στο διαδίκτυο αλλά και την οικονομική άνθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου 

διεθνώς μπορεί να αντιληφθεί το μέλλον αλλά και τις προοπτικές του ηλεκτρονικού 

εμπορίου για την Ελληνική αγορά η οποία υστερεί και χρονικά έπεται σε σχέση με τις 

διεθνείς αγορές. 

 

  Πλεονεκτήματα Χρήσης Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

 

 

Καθώς υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των σύγχρονων εταιριών, αλλά και των 

κλάδων στους οποίους δραστηριοποιούνται, δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις κατάλληλες 
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για ένταξη σε μια ηλεκτρονική αγορά. Ωστόσο, η χρήση τους στο διεθνές εμπόριο, για 

τον αγοραστή ή τον πωλητή, μπορεί να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως το 

γεγονός ότι όλα τα στοιχεία του προϊόντος (τιμή, αποθέματα, χρόνος παράδοσης, όροι 

εξόφλησης κ.ά.) εμφανίζονται στην πλατφόρμα. Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις 

είναι ικανές να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους βασιζόμενες σε περισσότερες 

πληροφορίες, εφόσον βέβαια υπάρχει η κρίσιμη μάζα αγοραστών και προμηθευτών, 

οι οποίοι όντως χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες. 

 Η μείωση του κόστους για την επιχείρηση και η επίτευξη χαμηλότερης τιμής για τον 

πελάτη. Πολλά από τα κόστη που αναγκαστικά υπάρχουν στο φυσικό κόσμο, άρα 

και στο παραδοσιακό εμπόριο, είναι πολύ μικρότερα ή εξαφανίζονται στον ψηφιακό 

κόσμο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Για παράδειγμα το κόστος ενοικίασης 

/κατοχής ενός καταστήματος/σημείου πώλησης είναι κατά τεκμήριο υψηλότερο στο 

φυσικό κόσμο από ότι στον ψηφιακό, για μια επιχείρηση. Αν κανείς υπολογίσει τα 

κόστη του προσωπικού των καταστημάτων και τα λοιπά πάγια έξοδα, εύκολα 

μπορεί να καταλάβει τις οικονομίες κλίμακας που δημιουργούνται με την ύπαρξη 

ενός μόνο ηλεκτρονικού καταστήματος.  

 Μείωση του κόστους των ενεργειών μάρκετινγκ, μιας και το κόστος προώθησης 

στον ψηφιακό κόσμο είναι κατά κανόνα χαμηλότερο από τις αντίστοιχες ενέργειες 

που γίνονται στον φυσικό κόσμο. Ειδικά δε, η χρήση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης (social networks) όπως είναι το Facebook, το Twitter κ.τ.λ. για την 

προώθηση ενός προϊόντος/υπηρεσίας έχει  αποδειχθεί ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερα 

ισχυρό εργαλείο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, από στόμα σε στόμα (e-wom), μεταξύ 

καταναλωτών και επιχειρήσεων, χαμηλού κόστους.  

 Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου εξαλείφουν τους χρονικούς και 

γεωγραφικούς περιορισμούς, καθώς οι συναλλαγές πραγματοποιούνται 24 ώρες 

το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. 

Κανένας από τους συναλλασσόμενους δεν χρειάζεται να ταξιδέψει, αφού η 

διαπραγμάτευση γίνεται από το ίδιο τους το γραφείο, κάτι που μεταφράζεται σε 

σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος. 

 Η εγκαθίδρυση ηλεκτρονικής εφοδιαστικής αλυσίδας που επιτρέπει στις 

επιχειρήσεις την εφαρμογή τεχνικών παράδοσης, παραλαβής των αγαθών Just In 

Time (JIT) δηλαδή την στιγμή ακριβώς που αυτά είναι αναγκαία. Αυτό έχει 

ευεργετικές συνέπειες όσον αφορά τη διαχείριση του αποθέματος και της 

αποθήκης που διαθέτει η επιχείρηση, με αποτέλεσμα να εξοικονομούνται πόροι 

και να βελτιστοποιείται η συνολική της λειτουργία και αποδοτικότητα. 
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 Το ηλεκτρονικό εμπόριο βοηθά τους καταναλωτές με τη μεγάλη ταχύτητα που 

παρατηρείται στην εγκριτική διαδικασία και τη διεκπεραίωση των παραγγελιών, την 

αυτοματοποιημένη διαχείριση επαναλαμβανόμενων αγορών, τη βελτίωση στον 

προγραμματισμό προμηθειών, την αποδοχή και εκμετάλλευση των προσφορών, 

την ιχνηλασιμότητα (tracing) των παραγγελιών και την αποδοτική αναζήτηση, 

σύγκριση και αγορά προϊόντων. 

 Αυτοματοποιημένες επιχειρηματικές διαδικασίες που μεταφράζονται σε λιγότερες 

χαμένες ανθρωποώρες σε θέματα γραφειοκρατίας, η μείωση των "σκάρτων" 

αγορών, καθώς οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να διαπραγματεύονται με 

εγκεκριμένους προμηθευτές και μπορούν μέσω της πλατφόρμας να παράσχουν 

στο προσωπικό τους έναν ελεγχόμενο μηχανισμό αγορών, και, τέλος, η άμεση 

ενημέρωση των τιμών και της διαθεσιμότητας που παρέχει τη δυνατότητα επιλογής 

της καλύτερης προσφοράς. 

 Ανάπτυξη μίας πιο προσωπικής σχέσης, με την έννοια των προσφορών και 

μόνιμων εκπτώσεων που μπορούν να κάνουν οι καταστηματάρχες στα μέλη τους 

και τους καλούς πελάτες τους.  

 Η συναλλαγή είναι γρήγορη και άμεση. Από τη στιγμή που ολοκληρώνεται η 

παραγγελία, σε 1-2 ημέρες συνήθως ο καταναλωτής έχει παραλάβει το προϊόν του 

ή διαφορετικά ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα του προϊόντος και για τον χρόνο 

παραλαβής.  

 Το σημαντικότερο όμως όφελος για τον καταναλωτή από το ηλεκτρονικό εμπόριο 

είναι το ότι ο καθένας βρίσκει αυτό που θέλει όποτε το θέλει από το χώρο του, 

χωρίς κόπο και χωρίς σπατάλη χρόνου. (Δουκίδης - Θεμιστοκλέους, 1998).  
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  Περιορισμοί Χρήσης Ηλεκτρονικού Εμπορίου. 

 

 Ο βαθμός διάχυσης της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Η 

διαδικασία υιοθέτησης εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου από το κοινό, 

εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως για παράδειγμα η εξοικείωση με 

τη χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου, η ηλικία και το 

μορφωτικό/βιοτικό επίπεδο κ.α. με αποτέλεσμα να περιορίζεται κάθε φορά το 

δυνητικό κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε.  

 Τα θέματα ασφάλειας και προσωπικών δεδομένων. Παρά το γεγονός ότι 

καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια από αρκετούς οργανισμούς προκειμένου 

οι ηλεκτρονικές συναλλαγές να είναι αξιόπιστες και ασφαλείς, υπάρχουν 

περιπτώσεις ηλεκτρονικών επιθέσεων που θέτουν εκτός λειτουργίας τις 

ιστοσελίδες των οργανισμών, οδηγούν σε απώλεια προσωπικών δεδομένων 

κ.ο.κ. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις καταναλωτών που δεν ολοκληρώνουν μια 

ηλεκτρονική συναλλαγή από το φόβο και μόνο μιας πιθανής διαρροής 

προσωπικών τους δεδομένων (αριθμοί πιστωτικών καρτών, αγοραστικές 

συνήθειες) και προτιμούν να την κάνουν με τον παραδοσιακό τρόπο (μετάβαση 

σε κατάστημα, πληρωμή με μετρητά). 

 Η έλλειψη της άμεσης προσωπικής επαφής και επικοινωνίας καθώς και της 

χρήσης των αισθήσεων εξαιτίας της άυλης φύσης του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 Η συμβατότητα με τις υπόλοιπες επιχειρησιακές λειτουργίες και την 

τεχνολογική υποδομή που διαθέτουν οι χρήστες. 

 Η ρύθμιση φορολογικών, νομικών και πολιτικών προστασίας του καταναλωτή 

και η ανάγκη για ύπαρξη κρίσιμης μάζας. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι μια λειτουργία που ταιριάζει σε όλες τις επιχειρήσεις 

ανεξάρτητα του τρόπου λειτουργίας τους και των αγαθών που  διαθέτουν. Υπάρχουν 

κλάδοι της αγοράς που η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι χαμηλή εξαιτίας 

της φύσης του προϊόντος, του τρόπου λήψης της αγοραστικής απόφασης, του 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντός κ.ο.κ. 

Επιπλέον δεν θα πρέπει να θεωρεί κανείς ως δεδομένο ότι η τεχνολογία και οι 

προδιαγραφές που χρησιμοποιούνται είναι το ίδιο διαθέσιμες σε όλους. Για 

παράδειγμα δεν έχουν όλοι οι χρήστες την ίδια ταχύτητα σύνδεσης, την ίδια 
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υποστήριξη γραφικών ή την ίδια επεξεργαστική ισχύ. Τέλος τα διαφορετικά φορολογικά 

και νομικά συστήματα που υπάρχουν και οι ελλείψεις που εμφανίζουν κάποια από 

αυτά σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο περιορίζουν την "παγκόσμια" διάσταση του 

ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 

 Κατάσταση Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα και στον Κόσμο.  

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζει τη διείσδυση και 

ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι το τεχνολογικό υπόβαθρο και ιδιαίτερα οι 

τεχνολογίες διαδικτύου που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των χρηστών στο 

διαδίκτυο. Σύμφωνα με στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης -Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) 

(2006), υπήρξε μια αύξηση σε ότι αφορά τις ευρυζωνικές συνδέσεις κατά 33% με 

αποτέλεσμα να φτάνουν τις 181 εκατομμύρια, αριθμός που μεταφράζεται σε 15.5 

συνδρομές ανά 100 κατοίκους (www.oecd.org). Έξι χώρες και συγκεκριμένα οι Δανία, 

Κορέα, Ολλανδία, Ισλανδία, Ελβετία, Φιλανδία σημείωσαν ποσοστά άνω των 25 

συνδρομητών ανά 100 κατοίκους, τη στιγμή που στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό 

ήταν μόλις στο 9.1%. Η οπτική ίνα μέχρι το σπίτι γίνεται όλο και περισσότερο σημαντική 

για την ευρυζωνική πρόσβαση, ιδιαίτερα στις χώρες με την υψηλή ευρυζωνική 

διείσδυση. Η Ιαπωνία βρίσκεται στην κορυφή του ΟΟΣΑ όσον αφορά την ανάπτυξη 

fibre-to-the-premises με 6.3 εκατομμύρια συνδρομητές τον Ιούνιο του 2006. Οι 

συνδρομητές οπτικών ινών μόνο στην Ιαπωνία ξεπερνούν αριθμητικώς τους 

συνολικούς ευρυζωνικούς συνδρομητές σε 22 από τις 30 χώρες του ΟΟΣΑ. 

Ταυτόχρονα ο αριθμός των ADSL συνδρομών βαίνει μειούμενος εξαιτίας ακριβώς της 

στροφής των χρηστών σε συνδέσεις οπτικών ινών. Τέλος οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 

το μεγαλύτερο συνολικό αριθμό ευρυζωνικών συνδρομητών στον ΟΟΣΑ με 57 

εκατομμύρια. Οι αμερικανοί ευρυζωνικοί συνδρομητές αντιπροσωπεύουν πλέον το 

36% όλων των ευρυζωνικών συνδέσεων στον ΟΟΣΑ, παρουσιάζοντας μια ετήσια 

αύξηση της τάξης του 31%. Έκτος από το τεχνολογικό υπόβαθρο, μεγάλη σημασία για 

την ανάπτυξη της χρήσης του διαδικτύου και κατ' επέκταση του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, διαδραματίζουν οι τεχνικές και οι δεξιότητες των χρηστών του διαδικτύου, 

όπου όπως φαίνεται από το γράφημα που ακολουθεί οι Έλληνες χρήστες 

υπολείπονται σημαντικά του μέσου όρου. Μελλοντικά τις καλύτερες ευκαιρίες για 

δραστηριοποίηση στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου θα προσφέρουν οι 

αναπτυσσόμενες αγορές όπως η Κίνα, η Βραζιλία, η Ρωσία και η Χιλή σύμφωνα με 
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έρευνα της AT Kearny (RETAILTODAY, 2012). Αξιολογώντας την ψηφιακή 

ελκυστικότητα και τις υποδομές, τη νομοθεσία και τη δυναμική του  ηλεκτρονικού 

λιανεμπορίου προβλέπεται ότι η Κίνα θα αυξήσει το συνολικό όγκο ηλεκτρονικών 

πωλήσεων από 23 δισεκατομμύρια δολάρια το 2011 σε 81 δισεκατομμύρια δολάρια το 

2016. Αντίστοιχα η Βραζιλία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση ενώ τρίτη έρχεται η Ρωσία 

με τις ηλεκτρονικές πωλήσεις να φτάνουν τα 9 δισεκατομμύρια το 2011 με πρόβλεψη 

τα 16 δισεκατομμύρια το 2016. 

Στην Ελλάδα γενικά κερδίζει συνεχώς έδαφος το ηλεκτρονικό εμπόριο  με αργά, αλλά 

με σταθερά βήματα, καθώς ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές δείχνουν να 

εμπιστεύονται το Intemet για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους. Εν μέσω 

οικονομικής κρίσης, οι χαμηλότερες τιμές που προσφέρονται μέσω Διαδικτύου 

αποτελούν σημαντική έλξη για τους καταναλωτές. «Σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης, 

όπου δεν υπάρχει ούτε χρόνος, ούτε χρήμα, οι καταναλωτές καταλαβαίνουν ολοένα 

και περισσότερο τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου», δηλώνει στο ΑΠΕ-

ΜΠΕ, ο Απόστολος Αποστολάκης, Γενικός Διευθυντής του e-shop.gr 

 

Κεφάλαιο 2 Μορφές Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
 

 Ηλεκτρονικό εμπόριο επιχείρησης προς επιχείρησης (Β2Β 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει οδηγήσει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των 

επιχειρήσεων, απλοποιώντας τις διαδικασίες των προμηθειών, μειώνοντας το κόστος 

τους, αυξάνοντας την ταχύτητά τους, παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες 

και άλλα. Επειδή οι εφαρμογές της κατηγορίας Β2Β έχουν να κάνουν κυρίως με τη 

σχέση μεταξύ της επιχείρησης και των προμηθευτών, συχνά τις συναντάμε και ως 

συστήματα e-procurement (συστήματα ηλεκτρονικών προμηθειών). 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο γενικότερα είναι μια έννοια, η οποία περιγράφει τη διαδικασία 

αγοράς και πώλησης ή ανταλλαγής προϊόντων, υπηρεσιών και πληροφοριών, μέσω 

δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου. Το 

ηλεκτρονικό εμπόριο επιχείρησης προς επιχείρηση, συνεπάγεται πως και ο πωλητής 

και ο αγοραστής είναι επιχειρήσεις.  

                                                      Βασικές υπηρεσίες Β2Β 

ΚΛΑΔΟΙ 
Β2Β

Υπηρεσίες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ

ΚΤΗΜΑΤΟ-

ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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Μέχρι το 1970, όταν αναφερόμασταν στο ηλεκτρονικό εμπόριο Β2Β, 

συμπεριλαμβάναμε ότι είχε να κάνει μόνο με ανταλλαγή ηλεκτρονικής πληροφορίας 

(Electronic Data Interchange). Σε εκείνη την περίοδο, μειώθηκε αρκετά ο χρόνος 

απόκρισης επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα, να ξεπεραστούν 

χρονοβόρες διαδικασίες οι οποίες απαιτούσαν όγκο χαρτιού (Haig, 2001). Στην 

συνέχεια προστέθηκαν οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι οι οποίοι και εμπλούτισαν αυτές τις 

ανταλλαγές πληροφοριών με περισσότερες λεπτομέρειες. Πλέον οι επιχειρήσεις, είχαν 

την δυνατότητα να παρουσιάσουν αρκετές λεπτομέρειες για τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες, τις οποίες πρόσφεραν στις άλλες επιχειρήσεις. Σήμερα, η εξέλιξη του 

ηλεκτρονικού εμπορίου B2B, έχει οδηγήσει στη δημιουργία ηλεκτρονικών αγορών (e-

markets) στις οποίες έχουν πρόσβαση ταυτόχρονα πολλοί αγοραστές και 

προμηθευτές. 

 

 Χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού εμπορίου Β2Β 
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Το κύριο χαρακτηριστικό του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B2B είναι η προσπάθεια των 

εταιρειών να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες προμήθειας και πώλησης υλικών/ 

υπηρεσιών επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο: ¾ την τυποποίηση των εμπορικών 

δραστηριοτήτων, ¾ την επιτάχυνση κατά την εκτέλεση αυτών, ¾ τη μειωμένη χρήση 

πόρων, ¾ και τελικά το περιορισμό του κόστους που απαιτείται. Τέτοιες συναλλαγές 

μπορούν να διεξάγονται ανάμεσα σε μια επιχείρηση και στα μέλη της αλυσίδας 

προμηθειών της, καθώς και ανάμεσα σε επιχειρήσεις διαφορετικού κλάδου. 

Σύμφωνα με τους Handfield & Nichols (1999) και Turban et al. (2000), οι επιχειρήσεις 

οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο του Β2Β ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν στην 

διάθεση τους έναν μεγάλο όγκο δεδομένων, ο οποίος τους βοηθά τόσο στην καλύτερη 

εσωτερική επικοινωνία της επιχείρησης, όσο και στην καλύτερη επικοινωνία με τους 

πελάτες, δυνητικούς ή μη. Οι πληροφορίες αυτές, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως 

εξής (Turban et al. 2000): 
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 Υποδείγματα Ηλεκτρονικού εμπορίου B2B 

Τα υποδείγματα ηλεκτρονικού εμπορίου επιχείρησης προς επιχείρηση, ουσιαστικά 

οριοθετούνται από το ποιος ελέγχει την αγορά (ο αγοραστής, ο προμηθευτής ή ο 

μεσάζοντας). Τα τρία λοιπόν υποδείγματα, τα οποία προκύπτουν με βάση αυτόν 

τον διαχωρισμό είναι τα εξής: 

 

 

 

Υπάρχουν και άλλα υποδείγματα Β2Β όπως εικονική επιχείρηση, δικτύωση μεταξύ των 

μητρικών επιχειρήσεων καθώς και online υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις. 

 

 Προσανατολισμένο στον αγοραστή. Όταν το ηλεκτρονικό εμπόριο B2B είναι 

προσανατολισμένο στους αγοραστές, αυτό σημαίνει ότι στην αγορά, υπάρχουν 

λίγοι αγοραστές και πολλοί προμηθευτές. Προκειμένου οι αγοραστές να βρουν στις 

καλύτερες δυνατές τιμές τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν, δημιουργούν μια δική 

τους ηλεκτρονική αγορά και καλούν τους προμηθευτές να συμμετέχουν σε αυτήν.  
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 Προσανατολισμένο στους προμηθευτές. Το συνηθέστερο υπόδειγμα ηλεκτρονικού 

Β2Β εμπορίου είναι αυτό, το οποίο είναι προσανατολισμένο στους προμηθευτές. 

Τα περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήματα, ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Με 

βάση αυτό το υπόδειγμα, οι καταναλωτές- ιδιώτες και οι καταναλωτές-επιχειρήσεις, 

αγοράζουν από τους ίδιους προμηθευτές. 

 

 

 

 Προσανατολισμένο στους μεσάζοντες.Το τρίτο υπόδειγμα, αφορά την ηλεκτρονική 

αγορά Β2Β, η οποία είναι προσανατολισμένη στους μεσάζοντες. Με βάση αυτό το 

υπόδειγμα, αγοραστές και προμηθευτές έχουν ως κοινό χώρο αγοραπωλησίας 

τους μεσάζοντες. Η αγορά Β2Β, η οποία είναι προσανατολισμένη στους 

μεσάζοντες, διαφαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

 

 

 

 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Β2Β ηλεκτρονικού εμπορίου 
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Για κάθε νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, υπάρχουν τόσο θετικά όσο και 

αρνητικά αποτελέσματα. Οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να αξιολογήσουν πολύ  

προσεκτικά τα οφέλη αλλά και τα μειονεκτήματα, τα οποία απορρέουν από την 

χρησιμοποίηση Β2Β ηλεκτρονικού εμπορίου (Mullane et al. 2001) 

Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση Β2Β ηλεκτρονικού εμπορίου μπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής (Haig, 2001, Mullane et al. 2001):  

 Μεγάλη επιλογή των εμπορικών συνεργατών, προμηθευτών και 

μεταφορικών υπηρεσιών.  

 Εμφάνιση πολλών ευκαιριών, ιδιαίτερα κατά τον προγραμματισμό της 

εφοδιαστικής αλυσίδας.  

  Δραστική μείωση του κόστους από τις άμεσες αγορές.  

  Μείωση του χρόνου αγοράς με αποτέλεσμα την ταχύτερη λήψη 

αποφάσεων.  

 Δραστηριοποίηση μικρών επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, με 

αποτέλεσμα τη στόχευση σημαντικότερων πελατών.  

 Γρήγορη και φθηνή ανεύρεση προμηθευτών εκ μέρους της επιχείρησης. 

Δραματική μείωση έντυπων διαδικασιών.  

 Διαδραστικότητα μεταξύ πελατών και αγοραστών. 

 

Κλασικό παράδειγμα του Β2Β αποτελεί το «World bid.com» (http://www.worM 

bid.com/), ένα από τα μεγαλύτερα marketplaces σε παγκόσμιο επίπεδο. 

(Πασχόπουλος 2007) 
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Σε ελληνικό επίπεδο ένα μεγάλο Marketplace είναι το e-greekmarket (http://www.e-

greekmarket.com/). Το «e-greenmarket.com» δημιουργεί δυναμικές αξιόπιστες και 

ασφαλές ηλεκτρονικές Β2Β αγορές στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκάνιων. Στόχος 

της είναι να καταστεί η κυριαρχεί κοινότητα ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα 

μεγιστοποιώντας τα οφέλη των εταιριών-πελατών της μέσω επιτυχημένων αγορών 

Business to Business. (Πασχόπουλος Α. 2007 «Ηλεκτρονικό Εμπόριο» έκδοσης: 

Κλειδάριθμος 

 

Το πρόβλημα το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου Β2Β, 

είναι ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Μετά το 2000, υπήρξε μια 

εκρηκτική ανάπτυξη των Β2Β επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου, ιδιαίτερα στον 

κλάδο της ενοικίασης αυτοκινήτων, των χημικών, των φαρμακευτικών, της λιανικής κ.α. 

Όπως καθίσταται σαφές από την ανάπτυξη του υποκεφαλαίου, το Β2Β ηλεκτρονικό 

εμπόριο δεν είναι κατάλληλο για κάθε επιχείρηση (Mullane et al. 2001). Επίσης οι 

προκύπτουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες Β2Β ηλεκτρονικού εμπορίου, 

ενδέχεται να οδηγήσουν σε πιθανή έλλειψη πιστώσεων καθώς ο ανταγωνισμός είναι 

πάρα πολύ έντονος και η ηλεκτρονική δημόσια προσφορά προϊόντων μπορεί να 

οδηγήσει σε αμφιλεγόμενα μηνύματα τιμών. Τέλος, ένα ακόμη σημαντικό μειονέκτημα 

το οποίο μπορεί να προκύψει είναι ότι υπάρχει το αίσθημα έλλειψης ασφάλειας της 
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εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών καθώς η επιχειρηματική διαδικασία 

πραγματοποιείται σε ηλεκτρονικό περιβάλλον (Awad, 2002). 

 

 Ηλεκτρονικό εμπόριο επιχείρησης προς καταναλωτές (B2C) 

Μια από τις πιο διαδεδομένες μορφές του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η χρήση του 

για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών όπως κατ' αντιστοιχία γίνεται 

με το εμπόριο στον φυσικό κόσμο. 

Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο καταναλωτής έχει 

πρόσβαση σε μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε δικτυακούς κόμβους-καταστήματα, 

βλέπει, επιλέγει, αν επιθυμεί να αγοράσει είδη ένδυσης μπορεί ενίοτε και να τα 

δοκιμάζει (μέσω ειδικών προγραμμάτων), ανακαλύπτει προϊόντα τα οποία δεν θα 

μπορούσε να βρει εύκολα στη χώρα του, συγκρίνει τιμές και, τέλος, αγοράζει. Κι όλα 

αυτά χωρίς να βγει από το σπίτι του, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο και κόπο. 

Η κατηγορία αυτή εξαπλώθηκε γρήγορα με την ανάπτυξη του διαδικτύου και των 

τεχνολογιών πληρωμής και παραγγελιών μέσω Internet. Πλέον υπάρχουν ηλεκτρονικά 

καταστήματα σε όλο το διαδίκτυο που προσφέρουν κάθε είδους καταναλωτικών 

προϊόντων, από φαγητό μέχρι υπολογιστές, δώρα και βιβλία. Οι εταιρείες 

πληροφορικής δραστηριοποιήθηκαν πρώτες στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, 

ιδρύσαν μια καινούρια αγορά μέσω του Internet και προσφέρουν online κάθε είδος 

προϊόντος software και hardware. Χαρακτηρίστηκα παράδειγμα 16 ηλεκτρονικού 

εμπορίου B2C είναι το site «Getitnow.gr». (Πασχόπουλος Α. 2007 «Ηλεκτρονικό 

Εμπόριο» έκδοσης: Κλειδάριθμος ) 
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Η μεγαλύτερη διαφορά ηλεκτρονικού και παραδοσιακού εμπορίου έγκειται στο 

γεγονός ότι πλέον δεν είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί το ίδιο υπόδειγμα 

ανάπτυξης αλυσίδας αξίας με αυτό που συνηθίζεται στον φυσικό κόσμο. 'Έτσι ενώ 

στην πραγματική αγορά συναντάμε την αλυσίδα επιχείρηση - χονδρέμποροι - 

λιανέμποροι- καταναλωτές στον ψηφιακό κόσμο συνήθως ένας από τους δυο 

ενδιάμεσους κρίκους (χονδρέμποροι ή λιανέμποροι) και σε αρκετές περιπτώσεις 

και οι δυο παύουν να υπάρχουν. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση μπορεί να έρθει 

σε απευθείας επαφή με τους καταναλωτές και να διαθέσει τα προϊόντα της ενώ την 

ίδια στιγμή τόσο η ίδια όσο και ο καταναλωτής μπορούν να ωφεληθούν οικονομικά 

από την αποφυγή των ενδιάμεσων σταδίων τα οποία συνεπάγονται κόστος που 

ενσωματώνεται στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής.  

 

Σύμφωνα με τους Kent και Taylor (2002) σε ένα δικτυακό τόπο θα πρέπει να 

εφαρμόζονται οι παρακάτω αρχές . 
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Προβολή εταιρικής ταυτότητας Η προβολή της εταιρικής ταυτότητας ενός 

οργανισμού ηλεκτρονικά, η οποία μπορεί να 

γίνει με τη χρήση των εταιρικών χρωμάτων 

και συμβόλων στον δικτυακό τόπο, την 

χρήση του εταιρικού ονόματος στη δικτυακή 

διεύθυνση, την ύπαρξη αρχείου με 

φωτογραφικό και ιστορικό υλικό κ.τ.λ., έχει 

ως στόχο τη μείωση της αβεβαιότητας και 

την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης. 

Χρησιμότητα πληροφοριών 

 

Η χρησιμότητα των πληροφοριών επιβάλει 

την εμφάνιση στο δικτυακό τόπο μόνο 

εκείνων των πληροφοριών που είναι 

απαραίτητες στον καταναλωτή προκειμένου 

να πληροφορηθεί αρχικά για ένα προϊόν ή 

υπηρεσία και στη συνέχεια να προχωρήσει 

στην αγορά του. 

Επαναλαμβανόμενες επισκέψεις Ένας δικτυακός τόπος όπως άλλωστε και 

κάθε σημείο πώλησης στον φυσικό κόσμο 

πρέπει να έχει ως στόχο του όχι μόνο τη μια 

αγορά ή τη μια επίσκεψη του καταναλωτή 

αλλά επαναλαμβανόμενες επισκέψεις και 

αγορές. Άλλωστε οι επαναλαμβανόμενες 

επισκέψεις είναι αυτές που αυξάνουν κάθε 

φορά την πιθανότητα πραγματοποίησης 

μιας συναλλαγής. Για το λόγο αυτό ο 

δικτυακός τόπος θα πρέπει να ανανεώνεται 

σε τακτικά χρονικά διαστήματα ώστε ο 

καταναλωτής να επιθυμεί να επιστρέψει, να 

χρησιμοποιούνται τα εργαλεία ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας όπως το newsletter, το e-mail 

κ.α. να ενθαρρύνεται ο καταναλωτής να 

αποθηκεύσει τη διεύθυνση του δικτυακού 

τόπου ή ακόμα και να την τοποθετήσει ως 

αρχική του σελίδα κ.τ.λ 

Συντήρηση επισκεπτών Η συντήρηση επίσης των επισκεπτών-

καταναλωτών σε ένα δικτυακό τόπο είναι 

εξίσου σημαντική και συμπληρωματική με τη 
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διαδικασία των επαναλαμβανόμενων 

επισκέψεων. Ο σύγχρονος χρήστης δεν 

επιθυμεί να καταναλώνει μεγάλο μέρος του 

χρόνου του σε έναν δικτυακό τόπο. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα να μειώνει το χρόνο της 

αγοραστικής διαδικασίας με άγνωστες 

συνέπειες για την επιχείρηση και τα 

προϊόντα της. Η χρήση των τεχνικών 

εξατομίκευσης μέσα σε ένα δικτυακό τόπο 

πέρα από την αναγνώριση της 

μοναδικότητας του καταναλωτή 

αποσκοπούν και στην παροχή ενός 

ενδιαφέροντος περιβάλλοντος για το άτομο 

που θα τον αποθαρρύνει από το να 

εγκαταλείψει το δικτυακό τόπο γρήγορα 

Ευκολία χρήσης Η ευκολία χρήσης και πλοήγησης μέσα σε 

ένα δικτυακό τόπο που προσφέρουν οι 

εσωτερικοί σύνδεσμοι (links), ο χάρτης του 

site (site-map), η μηχανή αναζήτησης 

(search-engine) και άλλες εφαρμογές 

αυξάνουν τη χρηστικότητα και την 

αποτελεσματικότητά του 

Ανάπτυξη διαλογικής επικοινωνίας Το γεγονός ότι υπάρχει απουσία 

ανθρώπινης επαφής όπως συμβαίνει στον 

φυσικό κόσμο μπορεί να αντιμετωπισθεί 

μέσα από την υιοθέτηση μιας διαλογικής 

συμπεριφοράς του διακτυακού τόπου για 

παράδειγμα μέσα από ηλεκτρονικές φόρμες 

αλληλεπίδρασης με το χρήστη ώστε να 

εμπεδωθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και 

δημιουργίας σχέσεων (relationship 

marketing). 

 

 

 

 Άλλες μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου  
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1) Επιχειρήσεις προς κυβέρνηση και αντίστροφα (B2G/G2B): περιλαμβάνουν τη 

φορολογία, τις προμήθειες και τον τελωνιακό έλεγχο για το ισοζύγιο πληρωμών 

(εισαγωγές-εξαγωγές). Παρόλο που οι εφαρμογές αυτές δεν φαίνεται να 

σχετίζονται άμεσα με την ευρεία έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου όπως αυτό 

νοείται γενικά, ο κρατικός μηχανισμός εμπλέκεται σχεδόν σε κάθε είδους 

επιχειρηματική συναλλαγή. 

2) Καταναλωτές/πολίτες προς κυβέρνηση και αντίστροφα (C2G/G2C):  Όσον 

αφορά το είδος C2G, αυτό περιλαμβάνει συνήθως την καταβολή φόρων, την 

έκδοση πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων και τη συμπλήρωση φορολογικής 

δήλωσης. Αν και δεν μπορούμε να ορίσουμε απόλυτα τις συναλλαγές αυτού 

του είδους ως ηλεκτρονικό εμπόριο, μπορούμε ωστόσο να αντιμετωπίσουμε 

αρκετές διαδικασίες υπό το πρίσμα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Τέλος υπάρχει 

και η μορφή G2G όπου ουσιαστικά εμπλέκονται όλες οι διαδικασίες οι οποίες 

κι διευκολύνουν τις ηλεκτρονικές εμπορικές λειτουργίες μεταξύ κρατών. Όλες 

οι παραπάνω μορφές εμπορίου συγκαταλέγονται στο ευρύτερο πεδίο της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (EGovernance) 

3) Κυβερνήσεις προς κυβερνήσεις (G2G): Ο καταναλωτής προς καταναλωτή. 

Αυτή η μορφή αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών οι 

οποίες συνήθως διευκολύνονται μέσω κάποιου τρίτου. Ένα παράδειγμα είναι 

η ηλεκτρονική δημοπρασία (e-auctions), στην οποία ο καταναλωτής δημοσιεύει 

ένα αντικείμενο προς πώληση και το προσφέρει σε άλλους καταναλωτές. Ο 

τρίτος (μεσάζοντας) χρεώνει συνήθως μια σταθερή αμοιβή ή προμήθεια καθώς 

η ηλεκτρονική δημοπρασία πραγματοποιείτε στην ιστοσελίδα του. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο δικτυακός τόπος e-bay (www.e-

bay.com) όπου πραγματοποιούνται συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών. 
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Γενικά οι κατηγορίες B2G και C2G καλύπτουν όλες της συναλλαγές ανάμεσα σε 

εταιρίες ή ιδιώτες και φορείς του Ελληνικού Δημόσιου. Ψηφίστηκε μάλιστα πρόσφατα 

το νομοσχέδιο που έχει την ονομασία «πρόγραμμα Διαύγεια» βάσει του οποίου γίνεται 

υποχρεωτική η ανάρτηση των νόμων, των προεδρικών διαταγμάτων και των πράξεων 

που εκδίδουν πρόσωπα και όργανα στο διαδίκτυο και η δημιουργία των 

προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη διασφάλιση ευρύτατης δημοσιότητας αυτών.  

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη αφού πλέον όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη 

δυνατότητα με το πάτημα ενός πλήκτρου να έχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση σε 

όλες τις αποφάσεις του Δημόσιου. Δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν καμία αίτηση και 

δεν θα ταλαιπωρούνται καθόλου για να βρουν ένα έγγραφο που τους ενδιαφέρει. Με 

το πρόγραμμα «Διαύγεια» ο πολίτης ενημερώνεται άμεσα για όλες της πράξεις της 

διοίκησης έχοντας στη διάθεση του όλα τα στοιχεία που απαιτούνται προκείμενου να 

μπορεί να ασκήσει ουσιαστικό έλεγχο, αλλά και να συμβάλλει εποικοδομητικά στη 

λήψη των αποφάσεων και την υλοποίηση τους. (Δικτυακός τόπος «Διαύγειας») Σε 

αυτή την κατηγορία εφαρμογών ανήκει και το πρόγραμμα TAXIS, το οποίο λειτουργεί 

τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και μέσω του οποίου μπορεί να γίνει υποβολή 

φορολογικών δηλώσεων, δηλώσεων Φ.Π.Α. κ.λπ. (Δικτυακός τόπος ολοκληρωμένου 

πληροφοριακού συστήματος «taxisnet») 

 

Μια ακόμη εφαρμογή είναι το «e-kep» που δημιουργήθηκε για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών. Στο «kep.gov.gr» ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

αναζητήσει υπηρεσίες και να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση για τις συναλλαγές του 

προς τους δημοσίους φορείς, όπως το ΙΚΑ, ο ΟΑΕΔ και ο ΟΓΑ. Μέσα στο site 19 

http://www.eclass4u.gr/
mailto:grammateia@eclass4u.gr


www.eclass4u.gr , grammateia@eclass4u.gr, Σελίδα 25 από 87 
 

υπάρχουν συνδυασμοί που παραπέμπουν σε δικτυακούς τόπους όπως 

υπουργεία, δικαστήρια και ανεξάρτητες αρχές όπως ο ΑΣΕΠ και ο συνήγορος του 

Πολίτη.  

 

 Κεφάλαιο 3 Περιβάλλον και Υποδομές  
 

 

 Τεχνολογικό περιβάλλον  

 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου βασίζονται, περισσότερο ή 

λιγότερο, σε ίδιες δομές, σε ίδια πρωτόκολλα επικοινωνίας καθώς και σε παρόμοια 

συστήματα ασφάλειας. Όταν οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου μιας επιχείρησης 

δεν έχουν την επαρκή τεχνολογική υποδομή, αυτό επηρεάζει ολόκληρη την 

επιχείρηση.  

Η πίεση την οποία δέχονται οι επιχειρήσεις να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες, δεν 

προέρχεται μόνο από τους ανταγωνιστές, αλλά και από τους καταναλωτές, καθώς τα 

καταναλωτικά πρότυπα συνεχώς μεταβάλλονται. 

Οι επιχειρήσεις, πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις και 

να υπερσκελίσουν τα εμπόδια προκειμένου να εδραιώσουν μια επιτυχημένη 

επιχείρηση στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα εμπόδια αυτά των 

λιανεμπορικών επιχειρήσεων, μπορεί να περιλαμβάνουν θέματα όπως : 

 Η πολυπλοκότητα αποστολής εμπορευμάτων εκτός των συνόρων της χώρας.  
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 Συναλλαγματικά προβλήματα  . 

 Νομοθετικούς περιορισμούς.  

 Η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των συναλλασσομένων μερών.  

 Η έλλειψη πρόσβασης σε υπολογιστές και το Διαδίκτυο.  

 Η περιορισμένη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής.  

 

Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να 

βοηθήσουν μια επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου να παραμείνει υγιής και να 

επιβιώσει στο συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον του διαδικτύου. 

Παράγοντες επιτυχίας ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να είναι οι κάτωθι:  

 Η ικανότητα διατήρησης προσωποποιημένης ιστοσελίδας.  

 Η προσαρμογή της ιστοσελίδας στις ανάγκες το καταναλωτών της εκάστοτε 

αγοράς.  

  Η προσαρμογής της επίσης στην κουλτούρα, στους τιμολογιακούς περιορισμούς, 

στους τοπικούς νομοθετικούς περιορισμούς και στην γλώσσα.  

  Η επικέντρωση της ιστοσελίδας στην εξυπηρέτηση των πελατών, όσον αφορά την 

άμεση και επίκαιρη πληροφόρηση και την ευκολία ανεύρεσης της πληροφορίας. 

  Η υψηλή της θέση, στις μηχανές αναζήτησης. 

 

Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα της επιχείρησης παρουσιάζει προβλήματα, όπως μη 

διάθεση επαρκών πληροφοριών, μη επαρκές σύστημα πληρωμών, μη διαθεσιμότητα 

ειδικών εφαρμογών κ.α., οι πελάτες ενδέχεται να απογοητευτούν και να οδηγηθούν σε 

μια ανταγωνιστική επιχείρηση. Ωστόσο, η απογοήτευση αυτή δεν δημιουργείται μόνο 

στους πελάτες αλλά υφίσταται και στους εργαζόμενους της επιχείρησης, καθώς 

παρατηρούν ότι οι δυνητικές πωλήσεις της επιχείρησης, δεν αξιοποιούνται πλήρως. 

Καθίσταται σαφές ότι όταν οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου μιας επιχείρησης δεν 

έχουν την επαρκή τεχνολογική υποδομή, αυτό επηρεάζει ολόκληρη την επιχείρηση. 

 

Η κατάρρευση της ιστοσελίδας της επιχείρησης, οδηγεί:  

 Στην απογοήτευση των πελατών και κατά συνέπεια στην απόφαση τους να 

ολοκληρώσουν την αγορά σε μια άλλη ιστοσελίδα.  

 Ένα άλλο κοινό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις 

ηλεκτρονικού εμπορίου σε σχέση με το τεχνολογικό περιβάλλον είναι η 

ασυμβατότητα του προγράμματος περιήγησης.  
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 Το σύγχρονο διαδίκτυο περιβάλλον κυριαρχείται από πολυμεσικές (multimedia) 

τεχνολογίες καθώς ακολουθεί ταυτόχρονα και τις εξελισσόμενες τεχνολογίες 

δικτύων επικοινωνίας. Πλέον στους καταναλωτές, δυνητικούς και μη, παραδίδονται 

πληροφορίες με χρήση πολλαπλών μέσων με τη χρήση ήχου, καθώς και με τη 

λειτουργία βίντεο. Η μετάδοση και η επίτευξη των κλήσεων αυτών, 

πραγματοποιείται με την βοήθεια του απαραίτητου δικτύου επικοινωνιών. Τα 

τελευταία χρόνια συνεχώς αναπτύσσονται δίκτυα 2G, 3G, 4G, τεχνολογίες που 

διατίθενται μέσω καλωδιακών, δορυφορικών, Wi-Fi λειτουργίες που συνδέουν όχι 

μόνο με τους υπολογιστές, αλλά και έξυπνα τηλέφωνα (smart phones), ταμπλέτες 

(tablets pc) κ.α. 

 Ένα επίσης πολύ συχνό πρόβλημα των σύγχρονων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού 

εμπορίου, είναι ότι κατά την διάρκεια αναβαθμίσεων της ιστοσελίδας ή των 

εμπορικών εφαρμογών, παρατηρούνται διακοπές λειτουργίας. Τα λογισμικά και τα 

δίκτυα των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου, αναβαθμίζονται συνεχώς 

προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον αυξημένο όγκο δεδομένων των εφαρμογών 

καθώς και των χρηστών. Προκειμένου οι επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στο 

σημαντικό αυτό πρόβλημα, μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνικές όπως σύνδεση 

με πολλούς ταυτόχρονα servers με κοινόχρηστους σκληρούς δίσκους, οι οποίοι 

καθιστούν δυνατή την αναβάθμιση ενός διακομιστή, διατηρώντας παράλληλα 

διαθεσιμότητα των εφαρμογών μέσω των υπολοίπων. 

 Οι απαιτήσεις χωρητικότητας της εσωτερικής εφαρμογής είναι αρκετά 

προβλέψιμες, όσον αφορά την εγχώρια αγορά. Ο αριθμός των τελικών χρηστών 

καθώς και οι ώρες επισκεψιμότητας είναι επίσης εύκολο να εκτιμηθούν όταν 

αναφερόμαστε και πάλι σε τοπικό επίπεδο. Αντιθέτως, όταν η επιχείρηση έχει ένα 

ευρύ και ποικίλο αριθμό πελατών από πολλές διαφορετικές χρονικές ζώνες 

πρόσβασης, σε απρόβλεπτους χρόνους, τότε η εκτίμηση είναι δύσκολη. 

 Καθημερινά ανακαλύπτονται νέες μέθοδοι πειρατείας και εξάπλωσης ιών, το 

γεγονός αυτό, αναγκάζει τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν συνεχώς και να 

αναβαθμίζουν την ασφάλεια του συστήματός τους, καθώς και την ασφάλεια στις 

συναλλαγές με τους καταναλωτές. 

 Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των καταναλωτών μιας χώρας, που ουσιαστικά 

θεωρείται ως η ανάπτυξη των καταναλωτικών προτύπων (Gatersleben & Vlek, 

1997), αντικατοπτρίζεται στην αυξημένη κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών που 

σχετίζονται με ψυχαγωγία, αναψυχή, εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Πράγματι η 

ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου B2C συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη 
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διαφορετικών αναγκών του παγκόσμιου καταναλωτή. Το τεχνολογικό περιβάλλον 

πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τα υψηλοτέρα επίπεδα άνεσης και ευκολίας, 

στους καταναλωτές, στο λιγότερο δυνατό χρόνο (Chiang & Dholakia, 2003). Αυτό 

γιατί οι καταναλωτές, οι καταναλωτές δίνουν όλο και μεγαλύτερη σημασία στην 

επιλογή και την απόλαυση των δραστηριοτήτων στον ελεύθερο χρόνο τους. 

 

 

 

 

Καθίσταται σαφές ότι η κατανόηση του τεχνολογικού περιβάλλοντος, είναι απαραίτητη 

για τις επιχειρηματικές συναλλαγές μέσω του Διαδικτύου. Απαιτείται η σε βάθος 

κατανόηση του περιβάλλοντος της τεχνολογίας, τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα της χρήσης διαδικτύου καθώς και η εφαρμογή των δομών υποστήριξης 

και των επιχειρηματικών διαδικασιών που λειτουργούν ως γραφείο υποστήριξης του 

τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου της επιχείρησης. Επιπρόσθετα, η κατανόηση του 

τεχνολογικού περιβάλλοντος, ακόμα και από τα ίδια στελέχη μάρκετινγκ, είναι 

σημαντική, καθώς πάνω σε αυτήν θα σχεδιαστεί ολόκληρη η στρατηγική της 

επιχείρησης. 
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 CRM -Customer Relationship Management 

 

 

Ο όρος CRM πρωτοεμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του '80 για να περιγράψει τις 

πρακτικές μέσω των οποίων μία επιχείρηση κατανοεί και εξυπηρετεί τις ανάγκες ενός 

πελάτη της. 

Στην σημερινή εποχή το CRM (Customer Relationship Management) έχει αρχίσει να 

χρησιμοποιείται και να αξιοποιείται όλο και περισσότερο από τις επιχειρήσεις, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το CRM είναι ένας 

κεντρικός χώρος αποθήκευσης όλων των πληροφοριών, οι οποίες έχουν άμεση σχέση 

με τον πελάτη. Όλα τα τμήματα της επιχείρησης, έχουν τη δυνατότητα να έχουν  

πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τις 

εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών τους.  

Η ένταξη CRM στις δραστηριότητες της επιχείρησης που αφορούν το ηλεκτρονικό 

εμπόριο, είναι πλέον απαραίτητη. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μια πιο 

εξατομικευμένη εμπειρία του χρήστη με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν στο 

σύστημα ήδη για αυτόν. Η διατήρηση μιας ενιαίας βάσης δεδομένων πελατών, 

ταυτόχρονα σημαίνει και αυτόματη ανανέωση των πληροφοριών για τους πελάτες, σε 

όλα τα τμήματα της επιχείρησης. Όλες οι πληροφορίες επεξεργάζονται πολύ γρήγορα, 
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ενώ παράλληλα, μπορούν να προστεθούν αντίστοιχα προς τις πληροφορίες, νέα 

προϊόντα, νέες κατηγορίες προϊόντων καθώς και περιγραφές αυτών. 

CRM δεν είναι…  

 Ένα ετοιμοπαράδοτο προϊόν λογισμικού που αυτοματοποιεί τις διαδικασίες 

Πωλήσεων μιας επιχείρησης.  

 Ένα έργο υλοποίησης συστήματος Πληροφορικής.  

  Μία θεωρητική έννοια χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. 

 Μία μέθοδος μείωσης του κόστους.  

 Ένα εργαλείο marketing. 

  Μια διαδικασία e-Business.  

 

              Το CRM είναι φιλοσοφία…         

 

 

 Πλεονεκτήματα CRM για μια επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου 

. 

Βασικά πλεονεκτήματα χρήσης CRM στο ηλεκτρονικό εμπόριο από την πλευρά των 

πελατών είναι: 

 

 Το ιστορικό πωλήσεων καθώς και το ιστορικό λογαριασμού του κάθε πελάτη. 

Με το ιστορικό πωλήσεων, οι πελάτες είναι σε θέση να δουν προηγούμενες 

αγορές, την κατάσταση της παραγγελίας, ενώ παράλληλα μπορούν να κάνουν 

μια νέα παραγγελία με ένα μόνο κλικ (Apicella, 2001).  

 Το δεύτερο βασικό πλεονέκτημα, είναι το ιστορικό λογαριασμού. Οι πελάτες 

μπορούν να δουν την πιστωτική τους θέση, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να δουν 

λεπτομέρειες του λογαριασμού τους, όπως απογραφικά στοιχεία.  

 

Από την πλευρά της επιχείρησης, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το CRM είναι:   
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 Το τμήμα των πωλήσεων μπορεί να βλέπει τη δραστηριότητα του πελάτη στην 

ιστοσελίδα, την τελευταία φορά που συνδέθηκε, τις σελίδες που διάβασε τις 

περισσότερες φορές κ.α.  

 Η επιχείρηση μπορεί να δει οποιεσδήποτε αγορές είναι σε εκκρεμότητα και να 

τις υπενθυμίσει στον πελάτη. Η εφαρμογή διαχείρισης πελατειακών σχέσεων 

(CRM) από την επιχείρηση, συνεπάγεται ωφέλεια σημαντικού χρόνου και 

κόστους. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα οφέλη τα οποία αναπτύσσονται 

παρακάτω.  

 

Η ανάπτυξη καλύτερων σχέσεων με τους υπάρχοντες πελάτες, η οποία μπορεί να 

οδηγήσει σε (Bradshaw & Brash, 2001, Rigby et al. 2002)  

 

 Καλύτερο συγχρονισμό της αύξησης των πωλήσεων με την πρόβλεψη των 

καταναλωτικών αναγκών, βάσει ιστορικού.  

  Αποτελεσματικότερο εντοπισμό των αναγκών του πελάτη, αφού κατανοηθούν 

οι ειδικές του απαιτήσεις.  

  Σταυροειδής πωλήσεις των άλλων προϊόντων, επισημαίνοντας και 

προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις ή βελτιώσεις.  

  Προσδιορισμός πελατών κλειδιά (Key accounts).  

 

Η τακτική αυτή, μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη διάθεση των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών της επιχείρησης, αφού εστιάζεται σε (Swift, 2001, Greenberg, 2001):  

 

 Στοχευμένες και αποτελεσματικές επικοινωνίες μάρκετινγκ, οι οποίες 

απευθύνονται ειδικά σε ανάγκες των πελατών.  

  Εξατομικευμένες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων 

προϊόντων και υπηρεσιών.  

 

Η εφαρμογή διαχείρισης πελατειακών σχέσεων από την επιχείρηση, η οποία 

δραστηριοποιείται στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου θα μπορούσε να οδηγήσει 

σε:  

 Αυξημένη ικανοποίηση των πελατών και άρα τη διατήρηση αυτών. 

 Εξασφάλιση της καλής φήμης της επιχείρησης.  
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 Αυξημένη αξία των υπαρχόντων πελατών λόγω του μειωμένου κόστους που 

συνδέεται με την υποστήριξη και τη συντήρησή τους, γεγονός το οποίο οδηγεί 

αύξηση της συνολικής απόδοσης της επιχείρησης. 

 Βελτίωση της κερδοφορίας, μέσω της εστίασης στους πλέον επικερδείς 

πελάτες.  

 

 Μειονεκτήματα CRM για επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου.  

 

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι, για τους οποίους μια εφαρμογή διαχείρισης πελατειακών 

σχέσεων (CRM) μπορεί να μην έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.  

Θα μπορούσε να υπάρξει έλλειψη δέσμευσης από τους ανθρώπους μέσα στην 

επιχείρηση για την εφαρμογή μιας λύσης CRM. Η προσαρμογή σε μια 

πελατοκεντρική προσέγγιση μπορεί να απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας. Έτσι, υπάρχει 

ο κίνδυνος, οι σχέσεις με τους πελάτες να αλλάξουν. Δυνητικά, το αποτέλεσμα είναι 

η δυσαρέσκεια των πελατών και η ενδεχόμενη απώλεια των εσόδων (Eid & 

Trueman, 2004). Η κακή επικοινωνία, μπορεί να αποτρέψει την πραγματοποίηση 

πωλήσεων. Προκειμένου να εγκατασταθεί με επιτυχία ένα σύστημα CRM, όλα τα 

στελέχη της επιχείρησης, θα πρέπει να γνωρίζουν τι πληροφορίες χρειάζονται και 

πως θα μπορούν να τις αξιοποιήσουν. Αδύναμη ηγεσία, θα μπορούσε να 

προκαλέσει προβλήματα για την εφαρμογή οποιουδήποτε σχεδίου CRM. Η ευθύνη 

της ανώτατης διοίκησης, είναι να δώσει το καλό παράδειγμα εφαρμογής αυτής της 

οργανωτικής αλλαγής (Raymond, 2001). Η ανώτατη διοίκηση, πρέπει να είναι 

σίγουρη και να υποστηρίζει τις αλλαγές που πρόκειται να ακολουθήσουν της 

εφαρμογής του CRM. To CRM είναι σχεδόν ακατόρθωτο να εφαρμοστεί σαν μια 

ολοκληρωμένη λύση εξαρχής. Για αυτόν το λόγο, είναι καλύτερα να τμηματοποιηθεί 

σε μικρότερα κομμάτια και να εφαρμόζεται σταδιακά. Οι περισσότερες 

επιχειρήσεις, ξεκινάνε με ένα πιλοτικό πρόγραμμα το οποίο ενσωματώνει όλα τα 

απαραίτητα τμήματα και ομάδες αλλά απαιτεί και αυτό αρκετά δεδομένα (Fillis et 

al. 2004). 

 

 

  

 ERP (Enterprise Resource Planning) 
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Τα συστήματα επιχειρησιακής οργάνωσης ERP (Enterprise Resource Planning) έχουν 

αναπτυχθεί βαθμιαία τα τελευταία 50 χρόνια περίπου, αποτελώντας πλέον 

απαραίτητες υποδομές για τη λειτουργικότητα των επιχειρήσεων, το ηλεκτρονικό 

εμπόριο, τις σχέσεις και την επικοινωνία με τους πελάτες.  

Το σύγχρονο περιβάλλον και οι συνεχείς του εξελίξεις, έχουν επιβάλλει στις 

επιχειρήσεις την υιοθέτηση νέων πληροφοριακών συστημάτων που τις βοηθούν να 

προγραμματίσουν, να οργανώσουν και να ελέγξουν τις λειτουργίες τους συνολικά.  Τα 

συστήματα ERP’s (Enterprise resource planning) είναι λογισμικά, τα οποία 

εγκαθίστανται στην εταιρεία και αποτελούν την κεντρική πηγή πληροφόρησης.   

Το σύστημα ERP (Enterprise Resource Planning), είναι ουσιαστικά ένα λογισμικό το 

οποίο ενσωματώνει τις πρακτικές διοίκησης των επιχειρήσεων και τη σύγχρονη 

τεχνολογία. Κατά βάθος, ενσωματώνονται όλες οι βασικές επιχειρηματικές διεργασίες, 

προκειμένου να εξορθολογισθούν και να επιτευχθούν συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί 

στόχοι. Συνεπώς, το ERP (Enterprise Resource Planning) αποτελεί συγχώνευση τριών 

σημαντικών στοιχείων της επιχείρησης (Τurban, 2008):  

1. Πρακτικών Διοίκησης Επιχειρήσεων.  

2. Πληροφορικής.  

3. Επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων. 

Τα συστήματα ERP εμφανίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Ο όρος ERP 

αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση σχεδιάζει να αξιοποιήσει τους 

πόρους της. Στο παρελθόν, τα ERP συστήματα χρησιμοποιούνταν μόνο από μεγάλες 

επιχειρήσεις. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις, χρησιμοποιούν 

συστήματα ERP προκειμένου να είσαι σε θέση να εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τους πόρους τους. Το λογισμικό αυτό λοιπόν, μπορεί να περιλαμβάνει 

ένα ευρύ φάσμα των λειτουργιών της επιχείρησης και να το ενσωματώνει σε μια ενιαία 

βάση δεδομένων. Οι λειτουργίες, οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα 

σύστημα ERP είναι οι εξής (Norris, 2001): 
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Το ERP είναι στην ουσία του ένα λογισμικό, το οποίο χρησιμοποιείται από ολόκληρη 

την επιχείρηση και το οποίο υποστηρίζει τη μετάδοση και τη διανομή των πληροφοριών 

σε όλες τις λειτουργικές μονάδες της. Το γεγονός αυτό, οδηγεί σε αύξηση της 

παραγωγικότητας της επιχείρησης.  

Η εφαρμογή ενός συστήματος ERP σε μια επιχείρηση, είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη 

διαδικασία. Χρειάζεται μια καλά δομημένη προσέγγιση και αρκετός συστηματικός 

σχεδιασμός. Λόγω του εκτεταμένου πεδίου εφαρμογής του, είναι απαραίτητη η 

σύμπραξη έμπειρων συνεργατών. Η εφαρμογή ενός συστήματος ERP, απαιτεί 

σημαντικές αλλαγές τόσο στο προσωπικό όσο και στις μεθόδους εργασίας. Για αυτό 

το λόγο, πρέπει να παρθεί η σημαντική απόφαση αν η επιχείρηση θα πραγματοποιήσει 

η ίδια (in house) την εφαρμογή ενός συστήματος ERP ή θα την αναλάβει ένας έμπειρος 

εξωτερικός συνεργάτης (outsource). Συνήθως, συνιστάται να αναλάβουν την 

πραγματοποίηση του έργου, ειδικοί εμπειρογνώμονες υλοποίησης ERP, καθώς είναι 

εκπαιδευμένοι στην ανάπτυξη τέτοιου είδους συστημάτων. 

 

 Υπηρεσίες ERP 
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Συνήθως το κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου υπάρχουν τρεις τύποι υπηρεσιών οι 

οποίες παρέχονται κατά την υλοποίηση ενός ERP συστήματος. Είναι οι 

συμβουλευτικές, οι προσαρμοστικές, και οι υποστηρικτικές (Jahangir et al. 2009). 

 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Είναι υπεύθυνες για τα αρχικά στάδια της 

εφαρμογής ERP. Ενισχύουν την επιχείρηση στο να υιοθετήσει το νέο σύστημα.  

 Προσαρμοστικές υπηρεσίες: Επέκταση της χρήσης του νέου ERP συστήματος 

ή αλλαγή της χρήσης του υπάρχοντος, χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένες 

διεπαφές καθώς και εφαρμογή κώδικα. Ενώ τα συστήματα ERP έχουν κάποιες 

βασικές λειτουργίες – διαδικασίες, οι οποίες και ακολουθούνται από τις 

περισσότερες επιχειρήσεις,, ωστόσο υπάρχουν κάποιες ανάγκες για 

προσαρμογή ιδιαίτερων διαδικασιών.  

 Υπηρεσίες Υποστήριξης: Περιλαμβάνουν την υποστήριξη και τη συντήρηση 

των συστημάτων ERP, για παράδειγμα, την αντιμετώπιση προβλημάτων και 

βοήθεια με ERP θέματα. 

 

 Τα οφέλη & μειονεκτήματα από την εισαγωγή συστημάτων ERP στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Πλεονεκτήματα - οφέλη των συστημάτων ERP Η εφαρμογή των συστημάτων ERP στις 

επιχειρήσεις δημιουργεί πολλές ευκαιρίες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Τα 

συστήματα ERP προσφέρουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα  (Colin & Burn, 2003) 

 Καλύτερος συντονισμός σε όλη τη ροή των εμπορικών και παραγωγικών 

λειτουργιών της επιχείρησης, από τη μείωση των αποθεμάτων και τη φειδώ στις 

παραγγελίες των πρώτων υλών, ως την καλύτερη εκμετάλλευση του παραγωγικού 

εξοπλισμού, με αποτέλεσμα τη μείωση των χρόνων διεκπεραίωσης & παράδοσης 

των προϊόντων στους πελάτες και την ταυτόχρονη αποφυγή νεκρών χρόνων ή 

άσκοπων υπερωριών.  
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  Κατάργηση πολλαπλής εισαγωγής των ίδιων δεδομένων σε ποικίλα 

πληροφοριακά συστήματα με ενοποίηση όλων των λειτουργιών εμπορίας 

(πωλήσεων και αγορών), προγραμματισμού και παρακολούθησης παραγωγής, 

οικονομικών όπως επίσης και των υπόλοιπων διοικητικών λειτουργιών σε ένα 

μοναδικό σύστημα.  

 Μείωση των λειτουργικών εξόδων της μηχανογραφικής υποστήριξης της 

επιχείρησης, λόγω της χρήσης ενός και μόνο συστήματος.  

  Ακριβέστερος προγραμματισμός & καλύτερη αξιοποίηση της χρήσης των πόρων 

της επιχείρησης.  

  Τυποποίηση και κεντρικός έλεγχος των βασικών εργασιών της επιχείρησης.  

  Αυτοματοποίηση διαδικασιών & αύξηση παραγωγικότητας στο γραφείο, λόγω της 

επιτάχυνσης διεκπεραιωτικών εργασιών ρουτίνας.  

  Εξοικονόμηση χρόνου των στελεχών διοίκησης εξαιτίας της έγκυρης και 

ολοκληρωμένης πληροφόρησης, με αποτέλεσμα τη λήψη καλύτερων και 

ταχύτερων αποφάσεων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.  Καλύτερη 

εξυπηρέτηση πελατών, με περισσότερη ακρίβεια και συνέπεια στους χρόνους 

παράδοσης, με συνέπεια τη βελτίωση της συνολικής εικόνας της επιχείρησης.  

  Βελτίωση της προσαρμοστικότητας της επιχείρησης και της απόκρισής της στις 

μεταβολές της αγοράς και τις αλλαγές προτεραιοτήτων από τους πελάτες, μέσα 

από τη δυνατότητα ταχύτερης αναπροσαρμογής των προγραμμάτων και των 

παραγγελιών.  

  Βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων 

οργανωτικών μονάδων της επιχείρησης, εξαιτίας της ταχύτητας ανταλλαγής 

πληροφοριών.  

 Δυνατότητα επανασχεδιασμού, βελτίωσης των υφιστάμενων διαδικασιών και 

επαναπροσδιορισμού των στόχων τις επιχείρησης. 

  Υποστήριξη της διεύρυνσης της επιχείρησης σε νέο πελατολόγιο, νέα προϊόντα, 

νέες γεωγραφικές περιοχές κτλ.  

  Υποδομή για δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου.  

  Τα μεγάλα πακέτα ERP αποτελούν μονόδρομο για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, 

οι οποίες λειτουργούν διεθνώς σε πολυεταιρικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον με 

διαφορετικά νομίσματα, παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο και 

χρησιμοποιούν διαφορετικά λογιστικά συστήματα και συστήματα μέτρησης της 

απόδοσης. Μειονεκτήματα - προβλήματα των συστημάτων ERP 
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 Τα συστήματα ERP παρουσιάζουν όμως και τα εξής μειονεκτήματα/προβλήματα 

(Jahangir et al. 2009) :  

 Η προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες και τον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης, 

συχνά απαιτούν πολυάριθμες αρχικοποιήσεις, διασυνδέσεις με άλλα συστήματα 

και τροποποιήσεις του επιλεγέντος συστήματος ERP.  

  Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε υψηλό κόστος για τη μετέπειτα υποστήριξη και 

συντήρηση του συστήματος ERP.  

  Το πλήθος των εξειδικευμένων και έμπειρων στελεχών στον προγραμματισμό και 

τη διαχείριση συστημάτων ERP είναι περιορισμένο.  

  Υπάρχουν σημαντικές ανάγκες συνεχούς εκπαίδευσης τόσο των χρηστών όσο και 

του εξειδικευμένου προσωπικού πληροφορικής/επικοινωνιών της επιχείρησης, οι 

οποίες εντείνονται κατά την περίοδο εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων του 

προϊόντος.  

  Η εγκατάσταση και ανάπτυξη ενός συστήματος ERP σε μια επιχείρηση, μπορεί να 

επιφέρει μεγάλες αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της, κάποιες 

από τις οποίες ενδέχεται, να είναι αναγκαστικές προκειμένου η επιχείρηση να 

μπορέσει να προσαρμοστεί στο ERP.  

Τα δύο παραπάνω προβλήματα μπορεί να δημιουργήσουν σημαντικές δυσαρέσκειες 

και "αντιστάσεις" των χρηστών (resistance to change), για τη  διαχείριση των οποίων 

απαιτείται κατάλληλο πρόγραμμα επικοινωνίας και διαχείρισης των αλλαγών (change 

management). 

 

Κεφάλαιο  4- Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρηση . 
 

Βασική αρχή του μάρκετινγκ αποτελεί η προσέλκυση και η διατήρηση πελατών που 

αποφέρουν κέρδη στην επιχείρηση. Ο Phillip Kotler από το 1984 στο βιβλίο του 

“Μάρκετινγκ Essentials” αναφέρει ότι η φιλοσοφία του μάρκετινγκ «θεωρεί σαν 

κλειδί, για την επίτευξη επιχειρηματικών αποτελεσμάτων, τον καθορισμό των 

αναγκών και επιθυμιών των αγορών- στόχων (target groups) και την ικανοποίησή 

τους πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά από τους ανταγωνιστές». (Τομάρας, 1997) 

 

 Συμπεριφορά καταναλωτή στην ηλεκτρονική επιχείρηση 
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Με την έννοια της συμπεριφοράς του καταναλωτή αναφερόμαστε στην μελέτη που 

γίνεται για το πώς, πού, πότο κα κυρίως για ποιον λόγο οι καταναλωτές αγοράζουν ή 

όχι ένα προϊόν. Γίνεται ένας συνδυασμός της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, της 

κοινωνικής ανθρωπολογίας και των οικονομικών. 

Στην έρευνα τους οι Cotte et al. (2006), για την συμπεριφορά των καταναλωτών 

σχετικά με τους χρήστες του διαδικτύου, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν 

τέσσερεις διαφορετικές ομάδες καταναλωτών με διαφορετικές προθέσεις και κίνητρα: 

 Εξερεύνηση. 

 Ψυχαγωγία. 

  Αγορές. 

 Πληροφορίες.  

 Οι επιχειρήσεις, πρέπει να κατανοήσουν τις αγοραστικές συμπεριφορές των 

δυνητικών και υπαρχόντων πελατών τους, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη 

τους από τις αγορές τους (Cox & Koezler, 2004). 

 

 

Κατά την διαδικασία της εφαρμογή του ανωτέρου υποδείγματος οι Cheung et al. (2003) 

πρότειναν πέντε μεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την πρόθεση, την αγορά 

καθώς και την επαναγορά των προϊόντων/ υπηρεσιών. Οι μεταβλητές είναι οι 

ακόλουθες: 
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Εν συνεχεία θα εξεταστεί η βασική διαδικασία λήψης απόφασης της αγοράς καθώς και 

τα μέσα από τα οποία υποστηρίζεται. Οι O’Keefe & McEachern (1998) αναγνώρισαν 

την εξής διαδικασία λήψης απόφασης αγοράς στο διαδίκτυο.  

 

Μέσω των διαφημιστικών αφισών σε ιστοσελίδες καθώς και μέσω συζητήσεων σε 

ομάδες ειδήσεων, μορφοποιείται και πραγματοποιείται η αναγνώριση της ανάγκης. 

Έπειτα, ο αγοραστής προχωράει σε αναζήτηση πληροφοριών για το προϊόν/ 

υπηρεσία. Όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ο αγοραστής θα τις συλλέξει από 

ηλεκτρονικούς καταλόγους, μηχανές αναζήτησης καθώς και από διαμεσολαβητές 

πληροφοριών. Το επόμενο βήμα στη διαδικασία λήψης απόφασης ηλεκτρονικής 

αγοράς, είναι η αξιολόγηση, διαπραγμάτευση και τελική επιλογή του προϊόντος/ 
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υπηρεσίας. Μέσα από συζητήσεις σε ομάδες ειδήσεων (ερωτήσεις αλλά και παροχή 

συνοπτικών πληροφοριών) καθώς και από συγκρίσεις από διαφορετικές ιστοσελίδες, 

ο αγοραστής είναι σε θέση να αξιολογήσει τα προϊόντα. Η αγορά, πληρωμή και 

παράδοση του προϊόντος, γίνεται με ηλεκτρονικά χρήματα και εικονικές τραπεζικές 

συναλλαγές. Επίσης, υπάρχουν πάροχοι υποστήριξης επιμελητείας και 

παρακολούθησης του πακέτου. Στο τελευταίο στάδιο, η εξυπηρέτηση και αξιολόγηση 

μετά την αγορά, πραγματοποιείται με συζητήσεις σε ομάδες ειδήσεων ή μέσω 

υποστήριξης του πελάτη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

 Τμηματοποίηση  ηλεκτρονικής  αγοράς 

Οι βασικές προσεγγίσεις οι οποίες ακολουθούνται στο μάρκετινγκ είναι οι εξής: 

 

 

 Μαζικό μάρκετινγκ είναι μια στρατηγική κάλυψης της αγοράς, στην οποία μια 

επιχείρηση αποφασίζει να αγνοήσει τα διαφορετικά τμήματά της και να προσφέρει 

το ίδιο προϊόν ανεξαιρέτως σε ολόκληρη την αγορά. Κατά το μαζικό μάρκετινγκ, η 

επιχείρηση στοχεύει σε όλους ανεξαιρέτως, σαν μια ενιαία μάζα καταναλωτών. 

Ουσιαστικά η επιχείρηση χρησιμοποιεί ένα μίγμα μάρκετινγκ για όλη την αγορά. 

Παραδοσιακά, το μαζικό μάρκετινγκ είχε επικεντρωθεί στο ραδιόφωνο, την 

τηλεόραση καθώς και τις εφημερίδες, καθώς το κοινό ήταν αρκετά ευρύ. Η 

στρατηγική αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις τις οποίες η επιχείρηση δεν έχει 

τον απαιτούμενο προϋπολογισμό προκειμένου να αναπτύξει διαφορετικά μίγματα 

μάρκετινγκ για διαφορετικούς στόχους της αγοράς. Ωστόσο η χρήση του μαζικού 

μάρκετινγκ έχει περάσει και στο διαδίκτυο και πραγματοποιείται όταν η επιχείρηση 

ανεξαιρέτως διαφημίζει το προϊόν της σε ιστοσελίδες γενικού ενδιαφέροντος, οι 

οποίες έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα (Baker, 2004). 

 Η τμηματοποίηση της ηλεκτρονικής αγοράς είναι η διαδικασία διαχωρισμού μιας 

αγοράς καταναλωτών σε λογικές ομάδες προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα αγοράς 

και ανάλυση προσωπικών πληροφοριών (Turban, 2008). Το πλεονέκτημα της 
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τμηματοποίησης έναντι του μαζικού μάρκετινγκ είναι ότι οι διαφημίσεις και οι 

στρατηγικές μάρκετινγκ ταιριάζουν καλύτερα στα τμήματα της αγοράς. Με το να 

κατανοεί η επιχείρηση τους αγοραστές των προϊόντων/ υπηρεσιών της, είναι σε 

θέση να επικοινωνήσει αποτελεσματικότερα με αυτούς. Η επιχείρηση ηλεκτρονικού 

εμπορίου κατανοεί τις επιχειρηματικές στρατηγικές της και γνωρίζει ποια είναι τα 

επιθυμητά τμήματα με τα οποία πρέπει να έλθει σε επαφή. Ένα ακόμα βασικό 

πλεονέκτημα είναι ότι η προσέγγιση των αγοραστών είναι πολύ φθηνότερη καθώς 

και πιο άμεση. 

 Μάρκετινγκ ένα προς ένα: Η επιχείρηση συμπεριφέρεται σε κάθε ένας από τους 

αγοραστές των προϊόντων/ υπηρεσιών εντελώς διαφορετικά. Η πλήρης 

εξατομίκευση παρόλο που είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους πώλησης 

δεν προσφέρεται στο συμβατικό εμπόριο λόγο του υψηλού κόστους πραγματοποίησης. 

Ορισμένες βασικές τμηματοποίησης αγοραστών προϊόντων/ υπηρεσιών στο 

διαδίκτυο.  

 Δημογραφικά κριτήρια: Ηλικία, φύλο, μέγεθος οικογένειας, θρησκεία, επίπεδο 

μόρφωσης, εθνικότητα, κοινωνική τάξη, οικογενειακή κατάσταση, εισόδημα. Τα 

κριτήρια αυτά καθώς είναι πολύ εύκολο να μετρηθούν και αποτελούν συνήθως την 

αφετηρία της μεθόδου τμηματοποίησης.  

 Γεωγραφικά κριτήρια: Περιοχή (αστική – ημιαστική – αγροτική), μέγεθος πόλης, 

πυκνότητα πληθυσμού, διαμόρφωση εδάφους, κλίμα.  

 Ψυχογραφικά κριτήρια: Τα κριτήρια αυτά είναι τα πιο δύσκολα να αναγνωρισθούν 

από τις επιχειρήσεις, αλλά είναι υψίστης σημασίας για την επιτυχημένη 

τμηματοποίηση. Τα ψυχογραφικά κριτήρια, μπορούν να διακριθούν σε τρεις 

κατηγορίες. 
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 Τα προϊοντικά κριτήρια αφορούν την σύνδεση που έχει το προϊόν/ υπηρεσία με τους 

καταναλωτές ή τους εν δυνάμει αγοραστές. Πιο συγκεκριμένα: 

 

 

 

 Ικανοποίηση και πιστότητα πελατών. 

Η ικανοποίηση των πελατών είναι ουσιαστικά το πόσο ικανοποιημένος είναι ο 

πελάτης με το παρεχόμενο προϊόν/ υπηρεσία.  

 

Οι ικανοποιημένοι πελάτες είναι αυτοί οι οποίοι θα προχωρήσουν σε επαναγορά των 

προϊόντων/ υπηρεσιών, θα διαδώσουν την καλή φήμη και γενικότερα θα βοηθήσουν 

στην δημιουργία ευνοϊκής στάσης. Το 80% των πάρα πολύ ικανοποιημένων πελατών, 

θα κάνουν μια επαναγορά σε διάστημα 2 μηνών, ενώ το 90% θα συστήσουν την 

επιχείρηση από την οποία αγόρασαν και σε άλλους αγοραστές. Στην αντίθετη 

περίπτωση το 87% των δυσαρεστημένων πελατών, δεν θα 85 κάνει απολύτως κανένα 

παράπονο, αλλά δεν θα ξαναγοράσει ποτέ από την επιχείρηση (Cheung & Lee 2005). 
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 Η ικανοποίηση των πελατών, είναι μια συναισθηματική κατάσταση η οποία 

επηρεάζεται από την ποιότητα των προϊόντων/ υπηρεσιών, την τιμή, την 

παρούσα κατάσταση καθώς  και από τα προσωπικά στοιχεία του αγοραστή. 

 Η ικανοποίηση του πελάτη είναι αποτέλεσμα της διαφοράς των 

συναισθημάτων από το προσδοκώμενο με το πραγματικό αποτέλεσμα από τη 

χρήση του προϊόντος/ υπηρεσίας.  

Οι σημαντικότερες μεταβλητές από τις οποίες εξαρτάται η ικανοποίηση του αγοραστή 

είναι οι ακόλουθες (Colier & Bienstock, 2006; Massad et al., 2006):  

 Ποιότητα πληροφοριών. Ο αγοραστής θέλει να έχει στη διάθεση του, ακριβείς 

πληροφορίες για τα προϊόντα από την ιστοσελίδα της επιχείρησης, οι οποίες 

ενημερώνονται συνεχώς.  

  Ποιότητα συστήματος. Η ευκολία πλοήγησης καθώς και μη χρήση απόρρητων 

πληροφοριών του αγοραστή, ενισχύουν το γενικότερο συναίσθημα ασφάλειας και 

ικανοποίησης των πελατών.  

  Ποιότητα υπηρεσίας. Επιτυγχάνεται υψηλότερη ικανοποίηση των αγοραστών 

όταν υπάρχει έγκαιρη παράδοση παραγγελίας, αμεροληψία πολιτικών και 

διαδικασιών, ευελιξία (επιλογές πληρωμής και παράδοσης) καθώς και κατανόηση 

από την πλευρά της επιχείρησης (αποζημίωση καθώς και απολογία). 

Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο στο οποίο οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δώσουν 

ιδιαίτερη σημασία, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους στο σύγχρονο 

επιχειρησιακό περιβάλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου, είναι η εμπιστοσύνη την οποία 

πρέπει να έχουν οι αγοραστές προς την επιχείρηση  και την  αξιοπιστία της 

επιχείρησης στο διαδίκτυο.   

Η αξιοπιστία μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης μπορεί να αυξηθεί μέσα από τα εξής 

στοιχεία: 

Ακεραιότητα. Η ακεραιότητα της επιχείρησης μπορεί να αυξηθεί αν η εικόνα 

της ηλεκτρονικής επιχείρησης δίνει το αίσθημα της δικαιοσύνης και ικανοποίησης 

των υποσχέσεων που έχουν δοθεί από αυτή. Η επιχείρηση πρέπει να πραγματοποιεί 

ακριβώς αυτό που υπόσχεται και τίποτα λιγότερο. Η επιχείρηση πρέπει να ακολουθεί 

την στρατηγική του under promise and over deliver (να υπόσχεται λιγότερα και να 

προσφέρει περισσότερα). 

Επάρκεια. Νοείται η  επαγγελματική εμφάνιση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η 

εμφάνιση του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά 
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για την ενίσχυση της αξιοπιστίας αυτού. Η εμφάνιση θα πρέπει να συνοδεύεται από 

ευκολία πλοήγησης, κατανοητά κείμενα, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, εσωτερική 

μηχανή αναζήτησης κλπ. 

Ασφάλεια. Οι μηχανισμοί ασφάλειας ίσως είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό 

το οποίο τοποθετεί την αξιοπιστία του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης, σε 

πολύ υψηλό σημείο. Η ασφάλεια πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύει την 

επιχείρηση από κακόβουλες επιθέσεις, με αποτέλεσμα οι αγοραστές να αισθάνονται 

ασφάλεια στο ηλεκτρονικό κατάστημα. 

 

 Ηλεκτρονική τιμολόγηση 

Η τιμολόγηση είναι ένα αναπόσπαστο στοιχείο τους μίγματος μάρκετινγκ. Τόσο στις 

παραδοσιακές επιχειρήσεις όσο και στις ηλεκτρονικές υπάρχουν πολλές μεταβλητές 

οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τον καθορισμό των τιμών. Οι παρακάτω 

παράγοντες πιέζουν συνεχώς προς τα κάτω τις τιμές των προϊόντων/υπηρεσιών τα 

οποία παρέχει μια ηλεκτρονική επιχείρηση (Smith et al . 1999). 

 

 

Ο καταναλωτής, είναι σε θέση να πληροφορείται συνεχώς για τις τιμές των προϊόντων 

στα ηλεκτρονικά καταστήματα. Η άμεση σύγκριση την οποία μπορεί να 
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πραγματοποιήσει, οδηγεί τους προμηθευτές στο να είναι πολύ προσεκτικοί στην 

τιμολόγηση των προϊόντων τους και συνήθως έχει ως αποτέλεσμα την όσο δυνατόν 

μεγαλύτερη μείωση της τελικής τιμής. Η ύπαρξη ειδικών ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών 

(πχ www.skroutz.gr) στα ηλεκτρονικά καταστήματα, βοηθά τους αγοραστές να 

εντοπίζουν με αμεσότητα και ευκολία το ηλεκτρονικό κατάστημα από το οποίο 

μπορούν να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική αγορά.  

 

Παράδειγμα : Για παράδειγμα, έστω ότι ένας αγοραστής θέλει να προμηθευτεί το 

συγκεκριμένο μοντέλο κινητού  Samsung Galaxy 7 Note ". Μπορεί να πληκτρολογήσει 

το συγκεκριμένο μοντέλο στην μηχανή αναζήτησης της ειδικής ιστοσελίδα σύγκρισης 

τιμών www.skroutz.gr και να εμφανιστούν τιμές καθώς και οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις 

από τις οποίες ο αγοραστής μπορεί να προμηθευτεί το συγκεκριμένο μοντέλο κινητού. 

Οι καταναλωτές, είναι σε θέση να αγοράζουν προϊόντα/ υπηρεσίες από την παγκόσμια 

αγορά και όχι μόνο από ηλεκτρονικές επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται εντός 

Ελλάδας. Ωστόσο μια αγορά η οποία πραγματοποιείτε εκτός των συνόρων της 

Ελλάδας μπορεί να ενέχει υψηλούς κινδύνους όπως αυξημένα μεταφορικά κόστη, 

φόροι τελωνείου κλπ. 

 

 Στρατηγικές ηλεκτρονικής τιμολόγησης (e-pricing) 

Οι στρατηγικές τιμολόγησης στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν παρουσιάζουν μεγάλες 

διαφορές σε σχέση με αυτές του παραδοσιακού εμπορίου. Οι τιμές διαμορφώνονται 

με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μεγιστοποιείται πάντοτε το κέρδος της επιχείρησης. Οι 

δυο βασικές μορφές διαμόρφωσης της τιμής των προϊόντων/υπηρεσιών είναι ο άμεσος 

και ο έμμεσος διαφορισμός (Dolan & Moon, 2000, Δημητριάδης & Μπάλτας, 2003). 
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 Στον άμεσο διαφορισμό, μπορεί να προσφέρονται διαφορετικές τιμές σε 

διαφορετικά τμήματα της αγοράς καθώς και σε διαφορετικές περιοχές. Στον έμμεσο 

διαφορισμό η τιμολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάλογα με τους 

διαφορετικούς τύπους προϊόντων ή υπηρεσιών οι οποίες προσφέρονται από την 

επιχείρηση. Αυτό συνεπάγεται διαφορετικές τιμές για διαφορετικούς τύπους του 

ίδιου ουσιαστικά προϊόντος. Η επιχείρηση μπορεί επίσης να προσφέρει εκπτώσεις 

στους αγοραστές εφόσον οι αγορές αυτών ξεπεράσουν κάποιο ορισμένο ποσό. 

Επιπλέον, εκπτώσεις μπορούν να δίνονται και από την επιχείρηση για πολύ 

συγκεκριμένους τύπους προϊόντων. 

 Κατά τη στρατηγική της μη γραμμικής τιμολόγησης η τιμή μπορεί να διαφέρει 

ανάλογα με τα διαστήματα κατανάλωσης ή ανάλογα τις διαφορετικές χρονικές 

ζώνες. Τέλος κατά τη στρατηγική της τιμολόγησης δέσμης ακολουθείται ακριβώς η 

τακτική του παραδοσιακού τρόπου τιμολόγησης. Σε περίπτωση που κάποιο 

προϊόν/υπηρεσία αγοραστεί μαζί με κάποια άλλα τότε τιμολογείται με διαφορετικό 

τρόπο. 

 

 Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικού εμπορίου για τη χρήση διαφορισμού των 

τιμών.  

Το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του, αρκετά 

πλεονεκτήματα για τη χρήση στρατηγικών διαφορισμού τιμών. Οι επιχειρήσεις 

ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν στη διάθεσή τους πολύτιμες πληροφορίες και 
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τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία τους επιτρέπουν να μεγιστοποιούν το κέρδος από κάθε 

πώληση προϊόντος ή υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της πώλησης, η επιχείρηση έχει τη 

δυνατότητα να θέτει εξατομικευμένους όρους. Μπορεί να συμπεριφέρεται στον κάθε 

αγοραστή διαφορετικά, με αποτέλεσμα ο κάθε αγοραστής να αισθάνεται μοναδικός και 

κατ’ επέκταση να αυξάνονται οι πιθανότητες κλεισίματος της πώλησης.  

Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο είναι το πολύ μικρό κόστος που έχει η επιχείρηση σε 

περίπτωση που θελήσει να μεταβάλλει τις τιμές κάποιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Στο 

παραδοσιακό τύπο εμπορίου, το κόστος είναι ιδιαίτερα αυξημένο καθώς θα πρέπει να 

γίνει ανατύπωση καταλόγων κτλ. Στην ηλεκτρονική επιχείρηση η διαδικασία αυτή 

απλουστεύεται και το κόστος είναι ελάχιστο (Dolan & Moon, 2000).  

Οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται για τον κάθε χρήστη του διαδικτύου, τις 

περισσότερες φορές εν αγνοία του, έχουν ανεκτίμητη αξία για τις επιχειρήσεις. Βάσεις 

δεδομένων συγκρατούν πληροφορίες για τον κάθε καταναλωτή όσον αφορά τις 

προτιμήσεις του, τα δημογραφικά του χαρακτηριστικά καθώς και την γενικότερη 

αγοραστική του συμπεριφορά. Η εκμετάλλευση όλων αυτών των πληροφοριών φέρει 

την επιχείρηση σε θέση να πραγματοποιεί διαφορετικές στρατηγικές τιμολόγησης σε 

κάθε καταναλωτή ξεχωριστά.  Τέλος, οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, ιδιαιτέρως αυτές 

που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υπηρεσιών, μπορούν να εκμεταλλευτούν τον 

πολύ σημαντικό παράγοντα του χρόνου. 

Παράδειγμα της αεροπορικής επιχείρησης Olympic air ways. Από το ηλεκτρονικό της 

κατάστημα μπορούμε να αγοράσουμε ένα εισιτήριο για όποιον προορισμό θελήσουμε, 

σε χρονικό ορίζοντα κάποιων μηνών. Η τιμολόγηση του εισιτήριου αν κάνουμε 

κράτηση πχ για σήμερα θα είναι πολύ υψηλότερη από ότι αν είχαμε κάνει την ίδια 

κράτηση ένα μήνα πριν. 

 

 Τελικός καθορισμός τιμών.  

Ο καθορισμός των τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών στις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις είναι 

δυνατό να καθοριστεί από τους κάτωθι βασικούς παράγοντες (Zettelmeyer, 2000): 
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Οι επιχειρήσεις, είναι αυτές που τις περισσότερες φορές, διαμορφώνουν τις τιμές των 

προϊόντων/υπηρεσιών τις οποίες παρέχουν. Η διαμόρφωση των τελικών τιμών 

αγοράς, μπορεί να πραγματοποιείται και από τους αγοραστές των προϊόντων/ 

υπηρεσιών. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι ηλεκτρονικοί 

πλειστηριασμοί. 

 

Για παράδειγμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.kotsovolos.gr υπάρχει η δυνατότητα 

διαπραγμάτευσης της τιμής. Σε αρκετά προϊόντα της επιχείρησης υπάρχει το κουμπί 

«Παζάρεψε το». 

 

Ο αγοραστής μπορεί να διαπραγματευτεί την τελική τιμή του προϊόντος. Στο 

συγκεκριμένο προϊόν ο αγοραστής ξεκινάει την διαπραγμάτευση του στα 70 ευρώ. Το 

ηλεκτρονικό κατάστημα κάνει την αντιπροσφορά στο 82 ευρώ. Σε αρκετές περιπτώσεις 

που δεν καταφέρνει ο αγοραστής να εκμεταλλευτεί τη μέγιστη δυνατή έκπτωση, το 

ηλεκτρονικό κατάστημα τον προτρέπει να κάνει καλύτερη διαπραγμάτευση. 

Το περιθώριο διαπραγμάτευσης το οποίο δίνεται, ουσιαστικά είναι προκαθορισμένο 

και θα μπορούσε να δοθεί από την αρχή με την μορφή έκπτωσης. Ωστόσο, η 
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διαδραστικότητα της ιστοσελίδας εμπλέκει τον αγοραστή σε μεγαλύτερο βαθμό κατά 

τη διάρκεια της αγοραστικής διαδικασίας. 

 

 

Ενότητα 4.2 Ανάπτυξη στρατηγικών ,προϊόντων και διανομής ηλεκτρονικού 

εμπορίου.  

 Στρατηγικές ηλκεκτρονικού εμπορίου 

Ανεξάρτητα από το πόσο μικρή ή μεγάλη είναι μια ηλεκτρονική επιχείρηση πρέπει 

απαραιτήτως να εφαρμόζει στρατηγικές ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να 

επιβιώσει στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον του διαδικτύου. Όλες οι στρατηγικές 

ηλεκτρονικού εμπορίου ακολουθούν βασικές διεργασίες, οι οποίες και φαίνονται στο 

παρακάτω σχήμα (Turban et al. 2000). 

 

 

Η επιχείρηση, στην παρούσα φάση, θα πρέπει να αναλύσει βασικά ζητήματα, όπως 

το όραμα, την αποστολή της, δυνατά και αδύνατα σημεία της, καθώς και τις μοναδικές 

προτάσεις πώλησης προς τους καταναλωτές τους οποίους έχει ή τους οποίους θέλει 

να αποκτήσει. 

 Με άλλα λόγια τι διαφορετικό έχει ένα προσφέρει έναντι του ανταγωνισμού. 
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 Για ποιο λόγο οι καταναλωτές να προτιμήσουν τα προϊόντα της επιχείρησης έναντι 

των ανταγωνιστικών;  

Βέβαια, οι μοναδικές προτάσεις πώλησης (unique sales proposition) μπορεί να 

αποτελούνται από διαφορετικότητα στην αντιληπτική αξία του προϊόντος (στο πώς 

δηλαδή το αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές στο μυαλό τους). Η επιχείρηση, θα πρέπει 

σε αυτό το στάδιο να αναλύσει τους πόρους της καθώς και την εμπειρία και 

τεχνογνωσία την οποία διαθέτει.  

Ειδικά στο ηλεκτρονικό εμπόριο, η τεχνογνωσία είναι ένα ανυπέρβλητο 

χαρακτηριστικό, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση διατηρήσιμου 

συγκριτικού πλεονεκτήματος. Η επιχείρηση σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να είναι σε 

θέση να κάνει ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η ανάλυση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με τη χρήση του μεθοδολογικού εργαλείου PESTLE. Ανάλυση 

δηλαδή του μακρο-περιβάλλοντος σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό, 

νομικό και περιβαλλοντολογικό επίπεδο. Επίσης, η επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε 

θέση να ορίσει τα δυνατά και αδύνατα σημεία της καθώς και τις ευκαιρίες και απειλές 

του εξωτερικού περιβάλλοντος. Γιααυτό το σκοπό χρησιμοποιείται η ανάλυση S.W.O.T 

(Strengths, Weaknesses. Opportunities, Threats).  

 

 

Εφόσον η επιχείρηση γνωρίζει τα δυνατά και αδύνατα σημεία της, είναι σε θέση να 

προχωρήσει σε διαμόρφωση της στρατηγικής της. Ουσιαστικά, στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο, μια στρατηγική θα έχει ως αποτέλεσμα μια λίστα εφαρμογών ηλεκτρονικού 
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εμπορίου. Η επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου πρέπει να αναλύσει τις 

επιχειρηματικές ευκαιρίες, να κάνει ανάλυση κόστους ωφέλειας, να αναλύσει τους 

κινδύνους και τέλος να προχωρήσει στη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου.  

Κάθε επιχειρηματικό σχέδιο ηλεκτρονικού εμπορίου θα πρέπει να περιλαμβάνει τις 

εξής δραστηριότητες: Εισαγωγή, παρακολούθηση της τεχνολογίας, έλεγχο 

ανταγωνισμού, καθορισμό στόχων, προσδιορισμό κοινών, κατάρτιση 

προϋπολογισμού, κατανομή πόρων, λίστα ελέγχου, σχεδιασμό ιστοσελίδας, λίστα 

ελέγχου παρακολούθησης ιστοσελίδας, αποστολή ανακοίνωσης στον τύπο, 

αποτίμηση σχεδίου. 

Προκειμένου να προχωρήσει προς την όσο το δυνατό ασφαλέστερη υλοποίηση του 

μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου, η επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου, θέτει 

μικρότερους στόχους, πιο πραγματοποιήσιμους καθώς και πιο ελέγξιμους. Στη φάση 

της υλοποίησης υπάρχουν τρεις βασικές διαστάσεις (Turban, 2000). 

 

 

Το τελικό στάδιο, είναι η αποτίμηση της στρατηγικής που υλοποιήθηκε. Η επιχείρηση 

θα πρέπει συνεχώς να σκέπτεται τα ακόλουθα σημεία:  

 Η τελική επιχείρηση είναι αυτή που αρχικά σχεδιάστηκε;  

 Η επιχείρηση είναι δυνατόν να μεταλλαχτεί προκειμένου να επιβιώσει μέσα στο 

συνεχώς εναλλασσόμενο περιβάλλον;  

 Συνεχή επαναξιολόγηση της αρχικής στρατηγικής με στόχο να βελτιωθούν 

λάθη του παρελθόντος.  

 Αναγνώριση τομέων της επιχείρησης οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να 

επιβιώσουν, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. 
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 Δίκτυα  Διανομής 

Η επιχείρηση καλείται να πάρει μια σημαντική απόφαση όσον αφορά την στρατηγική 

διανομής που θα ακολουθήσει. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι αν η επιχείρηση 

θα επικεντρωθεί περισσότερο σε μεθόδους συμβατικής διανομής ή σε μεθόδους 

ηλεκτρονικής. Οι βασικές στρατηγικές ηλεκτρονικής διανομής είναι οι παρακάτω (Smith 

et al. 1999). 

 

Σύμφωνα με την μονοπωλιακή διανομή, η επιχείρηση αποφασίζει να διανέμει τα 

προϊόντα της μέσω της ιστοσελίδας της. Στην διαδικασία αυτή δεν χρησιμοποιείται 

κανένας μεσάζοντας.  

Σε αντίθεση με αυτήν την στρατηγική, η επιχείρηση έχει στην διάθεση της, την 

αξιοποίηση ανεξάρτητων ηλεκτρονικών εμπόρων. Αυτό συνεπάγεται ότι τα προϊόντα 

της επιχείρησης διατίθενται στους καταναλωτές από διαφορετικές ιστοσελίδες οι 

οποίες δεν σχετίζονται με την επιχείρηση. Φυσικά η επιλογή αυτού του είδους της 

διανομής δεν αποκλείει ότι και η ίδια η επιχείρηση θα μπορεί να προσφέρει τα προϊόντα 

της από την δική της ιστοσελίδα. Η χρησιμοποίηση του διαδικτύου ως μέσου αγοράς 

προϊόντων και υπηρεσιών έχει ως αποτέλεσμα την αξιοποίηση της παγκόσμιας 

αγοράς. Η υπόθεση ότι η επιχείρηση μπορεί να διαθέσει και να πουλήσει τα 

προϊόντα/υπηρεσίες της σε όλο τον κόσμο μπορεί εύκολα με μια πρώτη εξέταση να 

γίνει αποδεχτή. Ωστόσο πολλά προβλήματα μπορούν να ανακύψουν κατά την 

διαδικασία της διεθνούς διανομής. 

Το βασικότερο ίσως ζητήματα το οποίο προκύπτει από την χρήση διεθνούς διανομής 

είναι νομικό. Το βασικό ερώτημα είναι αν η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να πουλήσει 

τα συγκεκριμένα προϊόντα/ υπηρεσίες σε όλες τις χώρες ανεξαιρέτως.  
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Ένα  δεύτερο ζήτημα το οποίο προκύπτει είναι αυτό του κόστους μεταφοράς. Ιδιαίτερα 

σε αντικείμενα τα οποία ζυγίζουν υπερβολικά πολύ, το κόστος μεταφοράς είναι τόσο 

υπέρογκο με αποτέλεσμα ο πελάτης να αποθαρρύνεται.  

Επίσης, η επιβολή φόρων σε παραγγελίες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακόμη 

ένας αποθαρρυντικός παράγοντας. Τέλος αν τα προϊόντα της επιχείρησης είναι 

ευπαθή και πρέπει να παραδοθούν άμεσα στον τελικό πελάτη, υπάρχει περίπτωση 

καθυστέρησης από τελωνεία, γραφειοκρατικές διαδικασίες καθώς και μεταφορικές 

εταιρείες. Για αυτούς τους λόγους και ιδιαίτερα σε αυτήν την κατηγορία προϊόντων, 

προτιμάται από τις επιχειρήσεις η χρήση τοπικής διανομής. 

 Άμεση διανομή Οι διαμεσολαβητές, είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται 

ανάμεσα στην επιχείρηση (πωλητές) και τους αγοραστές. Ο ρόλος τους είναι 

διττός. Από τη μια, παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικές με τη ζήτηση των 

προϊόντων, με απώτερο σκοπό να ταιριάξουν οι αγοραστές με τους πωλητές, και 

από την άλλη παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας ( Kleindl, 

2001). 

 

 Βασικό χαρακτηριστικό του ηλεκτρονικού δικτύου διανομής, είναι η τάση που 

επικρατεί για κατάργηση των μεσαζόντων. Στο παραδοσιακό δίκτυο διανομής, η 

ύπαρξη μεσαζόντων, παραδοσιακά, αύξανε το κόστος απόκτησης του τελικού 

προϊόντος/ υπηρεσίας. Στο ηλεκτρονικό δίκτυο, υπάρχει δυνατότητα μειωμένης 

τιμής λόγω ακριβώς της ανυπαρξίας των ενδιάμεσων εμπόρων.  
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Ωστόσο, υπάρχουν οι ηλεκτρονικοί μεσάζοντες όπως οι μηχανές αναζήτησης, οι e-

retailers (ηλεκτρονικοί λιανέμποροι), οι αντιπρόσωποι αγορών (shopping agents) και 

άλλοι. Τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών μεσαζόντων μπορούν να συνοψιστούν 

στα εξής:  

1. Μείωση του κόστους αναζήτησης  

2. Εχεμύθεια  

3. Πληροφόρηση.  

 Με την βοήθεια των ηλεκτρονικών μεσαζόντων, οι τελικοί καταναλωτές 

διευκολύνονται κατά την αγορά τους, καθώς μπορούν να έρθουν σε επαφή με 

διαφορετικές επιχειρήσεις χωρίς να πρέπει να επικοινωνήσουν με καθεμία από 

αυτές (Turban et al. 2000). 

 Οι ηλεκτρονικοί διαμεσολαβητές, ελέγχουν την ροή των πληροφοριών στο 

διαδίκτυο και συγκεντρώνουν πληροφορίες, ενώ σε μετέπειτα στάδιο τις πωλούν 

σε άλλους. Οι επιχειρήσεις παρέχουν πληροφορίες στους πελάτες και αυτοί με την 

σειρά τους επιλέγουν ανάμεσα σε διαφορετικά προϊόντα.,  

Η απευθείας σύνδεση μεταξύ των αγοραστών και των επιχειρήσεων ειδικά στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο, ενέχει κάποιους περιορισμούς. Για αυτό το λόγο 

χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί διαμεσολαβητές, μερικά από τα πλεονεκτήματα των 

οποίων αναφέρονται παρακάτω (Turban et al. 2000).  
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 Μειωμένο κόστος αναζήτησης: Υπάρχει μεγάλο κόστος στο να βρουν οι 

επιχειρήσεις τους καταναλωτές ή το αντίθετο. Με τη χρήση διαμεσολαβητών οι 100 

οποίοι έχουν στην διάθεση τους βάσεις δεδομένων, το κόστος καθώς και ο χρόνος 

αναζήτησης μειώνονται.  

  Διασφάλιση απορρήτου: Σε περίπτωση που ο αγοραστής ή η επιχείρηση θέλει να 

παραμείνει ανώνυμη, ο διαμεσολαβητής μπορεί να διασφαλίσει απόκρυψη 

δεδομένων.  

 Πλήρης πληροφόρηση πελατών: Σε αρκετές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις δεν είναι 

σε θέση να παράσχουν στους αγοραστές όσες πληροφορίες είναι απαραίτητες 

προκειμένου να κλείσουν την πώληση. Ένας διαμεσολαβητής μπορεί να 

συγκεντρώσει πληροφορίες από πολλές διαφορετικές πηγές για το συγκεκριμένο 

προϊόν με αποτέλεσμα να παράσχει πλήρη πληροφόρηση στον αγοραστή. 

 

κεφάλαιο 4.3 Ηλεκτρονική επικοινωνία με καταναλωτές 

Ο στόχος κάθε επιχείρησης είναι να στοχεύσει τα κοινά της με τον πλέον εφικτό και 

αποτελεσματικό τρόπο. Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι πρέπει να προσαρμόσουν 

το παραδοσιακό πρόγραμμα μάρκετινγκ έτσι ώστε να προσεγγίσουν τον συνεχώς 

αυξανόμενο αριθμό καταναλωτών, οι οποίοι ξοδεύουν όλο και περισσότερο χρόνο στο 

διαδίκτυο εις βάρος άλλων πιο παραδοσιακών μέσων επικοινωνίας (τηλεόραση, 

εφημερίδες, περιοδικά) (Janoschka 2004).  

 

 

Βασικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών διαφημίσεων 

 Μπορούν να ανανεώνονται ανά πάσα στιγμή με ελάχιστο κόστος.  

 Μπορούν να θεαθούν από μεγάλο μερίδιο πιθανών καταναλωτών σε 

παγκόσμιο επίπεδο. · Είναι πιο φθηνές από τα παραδοσιακά μέσα 

προβολής (τηλεόραση, ραδιόφωνο κλπ). 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κείμενο, γραφικά, ήχος και κίνηση, όπως 

ακριβώς και στην τηλεόραση.  

 Μπορούν να είναι διαδραστικές και να στοχεύουν σε πάρα πολύ 

συγκεκριμένο κοινό.  
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Η στόχευση μπορεί να πραγματοποιηθεί με (Chi et al. 1997): 

 1. βάση τα συμφραζόμενα (Contextual). Το περιεχόμενο ιστοσελίδας με βάση λέξεις 

κλειδιά  

2. συμπεριφορικά (Behavioural). Προηγούμενες επισκέψεις χρηστών. 

 3. δημογραφικά (Demographic). Τα πραγματικά χαρακτηριστικά των χρηστών. 

 4. γεωγραφικά (Geographic). Γεωγραφικά κριτήρια.  

5. σημασιολογικά (Semantic). Τις έννοιες πίσω από τα κείμενα. 

 6. την τοποθέτηση (Placement). Συγκεκριμένους ιστότοπους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μέθοδοι ηλεκτρονικής διαφήμισης 

 

 Αφίσες (Banners)  
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Οι αφίσες (banners), είναι η πιο συχνή μορφή διαφήμισης στο διαδίκτυο. Οι 

επιχειρήσεις προσπαθούν να σχεδιάσουν την κάθε αφίσα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε 

να τραβήξουν την προσοχή του χρήστη, καθώς οι αφίσες με τις οποίες έρχεται σε 

επαφή ένας μέσος χρήστης είναι εκατοντάδες.  

 

Οι αφίσες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 
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Προκειμένου οι αφίσες της επιχείρησης να αναρτηθούν στο διαδίκτυο πρέπει να 

ενοικιαστεί ο κατάλληλος χώρος. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι προκειμένου να 

τοποθετήσει η επιχείρηση τις αφίσες της στο διαδίκτυο. 
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  Αναδυόμενες (Pop up) και καταδυόμενες 

(pop under) διαφημίσεις Ως αναδυόμενη διαφήμιση ορίζεται η αυτόματη 

εκκίνηση νέου παραθύρου του προγράμματος περιήγησης (Firefox Mozilla, 

Internet Explorer, Opera, κλπ) που χρησιμοποιούμε εκείνη τη στιγμή, με μια 

διαφήμιση.  

Καταδυόμενη διαφήμιση είναι μια διαφήμιση η οποία εμφανίζεται με τον 

αντίστοιχο τρόπο στο πίσω μέρος της σελίδας του προγράμματος περιήγησης. 
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Splash Screen Η οθόνη splash χρησιμοποιείται ως αρχική οθόνη πριν ακόμα 

φορτώσει η ιστοσελίδα και μας προϊδεάζει αν χρειάζεται κάποιο ειδικό 

λειτουργικό έτσι ώστε ο χρήστης να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα της 

επιχείρησης. Ένα μοναδικό πλεονέκτημα της οθόνης splash είναι ότι μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν δημιουργικές πολυμεσικές  εφαρμογές και να παρέχουν 

από την πρώτη κιόλας στιγμή πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη που 

πρόκειται να λάβει μέρος.  

 

 Ενοικίαση χώρου (Spot Leasing) Στις διάφορες μηχανές αναζήτησης, 

προσφέρεται χώρος προς ενοικίαση από την πλευρά των επιχειρήσεων. Η 

διάρκεια της ενοικίασης καθώς και το μέγεθος των banner διαφέρουν ανάλογα 

με τη συμφωνία των δυο μερών. Αντίθετα με τις προηγούμενες περιπτώσεις τα 

banner εμφανίζονται μόνιμα στην ιστοσελίδα και όχι απλά τυχαία ή όταν 

πληκτρολογούνται συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά.  

 

 Διαφήμιση μέσω Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) Μια ακόμη μέθοδος για 

να διαφημιστεί μια επιχείρηση στο διαδίκτυο είναι η χρησιμοποίηση του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Μια βάση δεδομένων με email μπορεί να 

αγοραστεί από μια επιχείρηση έναντι ενός αρκετά μεγάλου χρηματικού ποσού. 

Πολλές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να δημιουργούν βάσεις δεδομένων με email 

των πελατών τους προκειμένου να αποφύγουν αυτό το κόστος. Η χρήση του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρόλο που γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, ενέχει 

αρκετούς κινδύνους. Ο σημαντικότερος όλων είναι ότι οι καταναλωτές δέχονται 

πάρα πολλά email από πολλές διαφορετικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να 

αγνοούν αρκετά από αυτά.  
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 Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελεί την πρώτη και 

βασικότερη λειτουργία του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ. Αφορά τη μαζική 

αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία έχουν ως σκοπό να 

ενημερώσουν τους παραλήπτες σχετικά με προϊόντα/ υπηρεσίες της 

επιχείρησης.  

Το μεγαλύτερο πρόβλημα με την παρούσα τεχνική είναι η εξεύρεση των ηλεκτρονικών 

διευθύνσεων των δυνητικών αλλά και υπαρχόντων αγοραστών. Παρακάτω αναλύονται 

κάποιες από τις εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Martin et al. 2003): 

 

Τα άμεσα προωθητικά μηνύματα εξυπηρετούν στην εξεύρεση νέων πελατών ή στην 

ενεργοποίηση υπαρχόντων προκειμένου να προβούν σε επαναγορές προϊόντων/ 

υπηρεσιών. Οι γρήγορες ανακοινώσεις είναι πολύ σύντομες και απλά ενημερώνουν 

τον αγοραστή για ένα νέο προϊόν/ υπηρεσία ή ακόμα και για μια εδική προσφορά. Τα 

μηνύματα καταλόγου παρουσιάζουν συγκεκριμένα προϊόντα του ηλεκτρονικού 

καταλόγου με σκοπό να ενθαρρύνουν τους μελλοντικούς πελάτες να αγοράσουν το 

προϊόν/ υπηρεσία. 

Τα προωθητικά μηνύματα συνήθως αποστέλλονται μαζί με κάποια ενημερωτικά δελτία 

από άλλες επιχειρήσεις με τις οποίες η  επιχείρηση έχει άμεση συνεργασία. Σε πολλές 

περιπτώσεις οι καταναλωτές δέχονται ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam email). Η 

ανεπιθύμητη αλληλογραφία συνιστάται όταν πολλοί παραλήπτες δέχονται κάποια 

ηλεκτρονική αλληλογραφία χωρίς την συγκατάθεσή τους. 
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 Διαφήμιση μέσω Μηχανών Αναζήτησης  

Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν τις μοναδικές τους διευθύνσεις (Universal 

Resource Locators) σε μηχανές αναζήτησης, χωρίς καμία χρέωση, με αποτέλεσμα οι 

δυνητικοί χρήστες να μπορούν να την βρουν ηλεκτρονικά (Seda, 2004). 

Προκειμένου να βελτιωθεί η κατάταξη μιας επιχείρησης μέσα στις μηχανές αναζήτησης 

εμπλέκεται η μέθοδος του Search Engine Optimization (S.E.O.). Ουσιαστικά είναι η 

διαδικασία για τη βελτίωση της προβολής μιας ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης. 

Σε γενικές γραμμές, η υψηλότερη κατάταξη στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης 

σημαίνει ότι όλο και περισσότερους επισκέπτες στην ιστοσελίδα της επιχείρησης. Το 

S.E.O. μπορεί να στοχεύει και σε διαφορετικά είδη αναζήτησης, όπως εικόνες, βίντεο, 

ακαδημαϊκή έρευνα, ειδικά περιεχόμενα (ειδήσεις συγκεκριμένων κλάδων, κ.α.).  

 

Μια από τις σημαντικότερες τεχνικές προώθησης συνιστά το μάρκετινγκ μέσω 

μηχανών αναζήτησης.. Προκειμένου οι επιχειρήσεις και τα προϊόντα/ υπηρεσίες τους 
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να προβάλλονται στις μηχανές αναζήτησης στην όσο δυνατόν ψηλότερη θέση 

χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές (Ghose & Yang 2009): 

 

 

 

 Το P.P.C. (Pay Per Click).  

 

Η συγκεκριμένη τεχνική χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις προκειμένου να 

προβληθούν όταν ο χρήστης πληκτρολογήσει συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά στην 

αναζήτηση του. Η επιχείρηση θα πληρώσει κάποιο χρηματικό αντίτιμο μόνο όταν ο 

χρήστης πατήσει πάνω στον σύνδεσμο της και οδηγηθεί στην ιστοσελίδα της. Σε 

περίπτωση που δεν πατήσει στον σύνδεσμο της ιστοσελίδας της τότε αυτή δεν 

πληρώνει απολύτως τίποτα. Όσο πιο ακριβά ορίζει η επιχείρηση το κάθε κλικ που θα 

κάνει ο χρήστης τόσο πιο ψηλά εμφανίζεται στις πληρωμένες διαφημίσεις. Το 

πλεονέκτημα σε αυτήν την τακτική είναι ότι η επιχείρηση μπορεί να ορίσει ένα πολύ 

συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Όταν πραγματοποιηθεί ένας συγκεκριμένος αριθμός 

κλίκ από τους χρήστες και εξαντληθεί ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός, τότε η 
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προβολή της επιχείρησης σταματάει, ακόμα και αν πληκτρολογηθούν οι σωστές λέξεις 

κλειδιά (Goldfarb & Tucker, 2010) 

 Δωμάτια Συζητήσεων (Chat Rooms)  

 

Το chat room είναι ένας εικονικός χώρος στον οποίο ομάδες ανθρώπων σε πραγματικό 

χρόνο συζητάνε ανταλλάσοντας μηνύματα. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν 

από αυτό το εργαλείο χτίζοντας την εικόνα τους καθώς και την εικόνα των προϊόντων 

τους (brand image). Η επιχείρηση μπορεί ακόμα και στη δική της ιστοσελίδα να 

προσθέσει ένα χώρο όπου τα κοινά της θα μπορούν σε πραγματικό χρόνο να 

επικοινωνούν. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να 

δημιουργούν συζητήσεις σχετικά με ένα νέο προϊόν το οποίο αναμένεται να εισαχθεί 

στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να παρακολουθούν αντίστοιχες συζητήσεις των 

ανταγωνιστών τους. 

 

 

 

 

 

 Διαφήμιση μέσω κοινωνικών δικτύων (Social Media)  
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Το μάρκετινγκ μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, αναφέρεται στη διαδικασία 

κατά την οποία η ιστοσελίδα της επιχείρησης αποκτά μεγαλύτερη κυκλοφορία εξαιτίας 

ακριβώς των ιστοσελίδων κοινωνικών δικτύωσης.  

 Οι επιχειρήσεις προβάλλουν τα προϊόντα/ υπηρεσίες τους μέσω διαφημίσεων σε 

στοχευόμενο κοινό αξιοποιώντας τα κριτήρια τμηματοποίησης του κοινωνικού μέσου 

δικτύωσης. Πέρα από αυτό, οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να γνωρίζουν τις παλαιότερες 

αγορές, λέξεις κλειδιά που έχουν πληκτρολογήσει οι καταναλωτές κ.α. και έτσι είναι σε 

θέση να προβάλλουν προϊόντα κοντά στις δικές τους ανάγκες σε πραγματικό χρόνο.  

Ένα ακόμη εργαλείο το οποίο έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις όταν 

χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η δημιουργία προφίλ ή γκρουπ της 

ίδιας της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις μπορούν να διαφημίσουν 

τα προϊόντα τους στα ήδη εγγεγραμμένα μέλη τους. Τα μέλη τους μπορούν να στείλουν 

προσκλήσεις στα δικά τους δίκτυα ή μπορούν να κάνουν μια ανακοίνωση στον 

προσωπικό τους προφίλ, η οποία θα κοινοποιείται και πάλι σε όλο τους το κοινωνικό 

δίκτυο. 

Ένα πολύ βασικό πλεονέκτημα της αξιοποίησης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης 

είναι ότι είναι μια σχετικά ανέξοδη πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις προκειμένου να 

εφαρμόσουν τα προγράμματα μάρκετινγκ (Kaplan & Haenlein 2010).Οι επιχειρήσεις 

μπορούν να προβούν σε άμεσες διαφημίσεις οι οποίες στηρίζονται στα κοινωνικά 

δίκτυα των πελατών τους. Οι πελάτες της επιχείρησης γράφουν κάποια γνώμη για τα 

προϊόντα/ υπηρεσίες της επιχείρησης και στη συνέχεια τα μοιράζονται με φίλους 

τους.Τα θέλγητρα προκειμένου κάποιος να γράψει μια κριτική για ένα προϊόν/ 

υπηρεσία μπορεί να είναι μια μελλοντική έκπτωση, συμμετοχή σε διαγωνισμό κλπ.  

 Στρατηγικές Διαφήμισης 

Οι ηλεκτρονικές διαφημίσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τα κάτωθι βασικά  

χαρακτηριστικά  (Turban et al. 2008): 
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• Τα οπτικά μέσα που χρησιμοποιούνται πρέπει να ελκύουν τους καταναλωτές. 

• Πρέπει να στοχεύουν συγκεκριμένα κοινά. 

• Το περιεχόμενο τους πρέπει να έχει αξία για τους καταναλωτές. 

• Οι διαφημίσεις πρέπει να είναι συνδεδεμένες με την αγοραστική διαδικασία. 

• Πρέπει να δίνουν έμφαση στο προϊόν και στην εικόνα της επιχείρησης. 

• Πρέπει να είναι μέρος μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής διαδικασίας. 

• Πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένες στην ιστοσελίδα.  

 

Υπάρχουν δυο βασικά είδη στρατηγικών ηλεκτρονικής διαφήμισης: 

 

 

Η παθητική στρατηγική έλξης, προϋποθέτει ότι οι καταναλωτές θα εισέλθουν στην 

ιστοσελίδα της επιχείρησης επειδή ακριβώς τους προσφέρεται χρήσιμο και πολύ 

ελκυστικό περιεχόμενο. Η ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει απλά διαφημιστικό 

περιεχόμενο και πληροφορίες για προϊόντα/ υπηρεσίες ή μπορεί ταυτόχρονα να είναι 

ένα πλήρες ηλεκτρονικό κατάστημα. Η διαφήμιση είναι το πρώτο βήμα για το κλείσιμο 

της πώλησης στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου οι 

καταναλωτές δεν επισκέπτονται το ηλεκτρονικό κατάστημα από μόνοι τους, θα πρέπει 

να τους οδηγήσει η ίδια η επιχείρηση. Το βασικό πρόβλημα για να καταφέρει η 

επιχείρηση να πείσει τους μελλοντικούς στοχευόμενους καταναλωτές, είναι να 

συγκεντρώσει τις διευθύνσεις ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας. Εφόσον έχει η 

επιχείρηση στη διάθεση της μια βάση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τότε μπορεί να 

αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους καταναλωτές και να τους προσελκύσει στο 

ηλεκτρονικό κατάστημα. Προκειμένου οι επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τις στρατηγικές 

ηλεκτρονικής διαφήμισης θα πρέπει να προσελκύσουν πελάτες στα ηλεκτρονικά 

καταστήματα. Ένας από τους σημαντικότερους τρόπους είναι η χρησιμοποίηση του 
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S.E.O. η οποία και αναπτύχθηκε προηγουμένως. Επιπροσθέτως, μικρές αλλαγές στην 

ιστοσελίδα μας (αλλαγή κειμένου και λέξεων-κλειδιών) μπορεί να οδηγήσουν την 

επιχείρηση ψηλότερα στις μηχανές αναζήτησης. 

 

 Ηλεκτρονικοί κατάλογοι 

Οι έντυποι κατάλογοι έχουν αρχίσει να αντικαθίστανται από ηλεκτρονικούς καταλόγους 

οι οποίοι βρίσκονται είτε σε ένα CD είτε στην ιστοσελίδα της επιχείρησης. Όπως 

φαίνεται από το παρακάτω σχήμα, από τη χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων 

επωφελούνται τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι καταναλωτές. 

 

Οι εμπορικοί κατάλογοι αποτελούνται από μια βάση δεδομένων των προϊόντων της 

επιχείρησης. Οι κατάλογοι, λόγω της ηλεκτρονικής τους φύσης, έχουν την δυνατότητα 

αναζήτησης, κατάταξης καθώς και μια λειτουργία παρουσίασης των προϊόντων. 
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Τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών καταλόγων (Keller, 1997) 

 Ανανεώνεται εύκολα το περιεχόμενο τους με αποτέλεσμα να είναι συνεχώς 

πλήρως ενημερωμένοι.  

 Δυνατότητα αναγνώρισης και σύγκρισης.  

 Μείωση κόστους (εκτύπωση, διάθεση κλπ).  

 Ενσωμάτωση με την αγοραστική διαδικασία (προσθήκη στο καλάθι αγορών 

απευθείας από τον κατάλογο).  

 Εύκολη εξατομίκευση.  

 Προσθήκη γραφικών και ήχων.  

Τα μειονεκτήματα των ηλεκτρονικών καταλόγων (Keller, 1997) 

 Οι πελάτες πρέπει να έχουν στην διάθεση τους υπολογιστές συνδεδεμένους 

στο διαδίκτυο  

 Οι πελάτες πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τους περιηγητές (web browser) 

 

Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι μπορούν να χωριστούν με βάση τρία κριτήρια: 

 

 

 Αποτελεσματικότητα της διαφήμισης 
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Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης παραμένει μια δύσκολη 

διαδικασία, όπως ακριβώς συμβαίνει και με την μέτρηση της αποτελεσματικότητας της 

διαφήμισης σε ένα παραδοσιακό μέσο επικοινωνίας. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά 

εργαλεία προκειμένου να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα της. Μερικά από αυτά 

παρατίθενται στο παρακάτω σχήμα (Keller, 1997,Turban, 2008). 

 

 

 Hit: Είναι ουσιαστικά το αίτημα για ένα αρχείο από τον web server. Ο αριθμός 

των επισκέψεων που λαμβάνονται από μια ιστοσελίδα είναι μια μέθοδος 

προκειμένου να μετρηθεί η δημοτικότητα της. Ο αριθμός αυτός είναι όμως 

μερικές φορές αρκετά παραπλανητικός, καθώς η κάθε ιστοσελίδα 
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αποτελείται από πολλά διακριτά αρχεία και καθένα από αυτά υπολογίζεται 

ως hit με αποτέλεσμα ο αριθμός των επισκέψεων να είναι ουσιαστικά ένας 

αυθαίρετος αριθμός.  

 Page view: Το αίτημα για ένα αρχείο του οποίου τύπος ορίζεται ως μια 

σελίδα. Και αυτός ο τρόπος δεν είναι ο καλύτερος δυνατός, καθώς ο ίδιος 

χρήστης μπορεί να έχει επισκεφτεί πολλές φορές την ίδια ιστοσελίδα.  

 Visit: Μια επίσκεψη (visit) ορίζεται ως μια σειρά από αιτήματα σελίδων από 

τον ίδιο τον πελάτη με ένα χρόνο όχι περισσότερο από 30 λεπτά ανάμεσα 

σε κάθε αίτημα. Με άλλα λόγια, μια επίσκεψη τελειώνει όταν κάποιος 

πηγαίνει σε μια άλλη περιοχή, ή όταν μεσολαβούν 30 λεπτά μεταξύ 

επίσκεψης διαφορετικών ιστοσελίδων. Αν κάποιος αφήνει μια ιστοσελίδα και 

επιστρέψει μέσα σε 30 λεπτά μετράει ως μια επίσκεψη.  

 Unique visit: Ανεξάρτητα με το πόσες φορές θα επιστρέψει ο χρήστης στην 

ιστοσελίδα (μέσα σε ένα χρονικό διάστημα το οποίο ορίζεται από την 

επιχείρηση, μια ημέρα, μια εβδομάδα κλπ) η επίσκεψη του μετράει μόνο μια 

φορά. Με άλλα λόγια,  ένας μοναδικός επισκέπτης μετρά μία φορά εντός του 

χρονοδιαγράμματος. Η αναγνώριση του γίνεται μέσω του υπολογιστή του (IP 

address ή των cookies). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ότι αν ο ίδιος χρήστης 

επισκεφτεί την ιστοσελίδα από δυο διαφορετικούς υπολογιστές η επίσκεψη 

του θα μετρήσει δυο φορές.  

 Impression: Μετράει το πόσες φορές παρουσιάστηκε η διαφήμιση στην 

οθόνη του χρήστη.  

 Time on page: Μετράει το πόση ώρα οι επισκέπτες παραμένουν στην κάθε 

σελίδα της ιστοσελίδας της επιχείρησης.  

 Active time: Μετράει το πόση ώρα οι επισκέπτες παραμένουν στην κάθε 

σελίδα του ιστότοπου της επιχείρησης αλλά και ταυτόχρονα είναι ενεργοί. Με 

άλλα λόγια μετριούνται οι κινήσεις του ποντικιού, τα κλικ, τα 

ανεβοκατεβάσματα στην ιστοσελίδα.  

 Frequency: Μετράει το πόσο συχνά οι επισκέπτες επιστρέφουν στην 

ιστοσελίδα της επιχείρησης. Ουσιαστικά μετριέται διαιρώντας τον συνολικό 

αριθμό των επισκέψεων (visits) με τον συνολικό αριθμό των μοναδικών 

επισκεπτών (unique visitors).  

 Click: Μετράει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρήστης χρησιμοποιεί ένα 

υπερσύνδεσμο (hyperlink) προκειμένου να μεταφερθεί σε μια άλλη σελίδα. 
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Κεφάλαιο 5 Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ασφάλεια – Θεσμικό Πλαίσιο  

 Βασικά θέματα ασφαλείας 

Πολλές φορές για να περιγράψει κανείς τι πρέπει να περιλαμβάνουν οι προδιαγραφές 

ασφαλείας στο ηλεκτρονικό εμπόριο και ταυτόχρονα να τονίσει την σημασία τους 

χρησιμοποιεί το ακρωνύμιο PAIN που στην απλή μετάφρασή του σημαίνει πόνος. Το 

PAIN προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων Privacy (ιδιωτικότητα), Authentication 

(αυθεντικότητα), Integrity (ακεραιότητα), Non-repudiation (μη αποκήρυξη) που αν δεν 

εφαρμοστούν συνολικά σε μια πολιτική ασφαλείας θα οδηγήσουν μοιραία στην 

απώλεια εμπιστοσύνης μεταξύ δυο συναλλασσόμενων μερών και άρα σε μια σχέση 

"πόνου". 

Κάθε επιχείρηση που υποστηρίζει δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου θέτει σε 
κίνδυνο: 
 

 Τα δεδομένα (data) Δηλαδή την πληροφορία την οποία διατηρεί στους 

υπολογιστές της και διαμοιράζει στο διαδίκτυο. Συνήθως αναζητούμε την 

προστασία τριών βασικών χαρακτηριστικών που διαθέτουν τα δεδομένα και που 

στοιχειοθετούν τον ορισμό της ασφάλειας  

α) της εμπιστευτικότητας (confidentiality – η ιδιότητα των δεδομένων να 

καθίστανται προσπελάσιμα μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες)  

β) της ακεραιότητας (integrity – η αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης 

δεδομένων)  

 γ) της διαθεσιμότητας (availability – η αποφυγή προσωρινής ή μόνιμης άρνησης 

διάθεσης της πληροφορίας σε εξουσιοδοτημένους χρήστες).  

 Τους πόρους (resources) Δηλαδή τους ίδιους τους υπολογιστές, το λογισμικό, 

τον επικοινωνιακό εξοπλισμό ή γενικότερα τα υπολογιστικά εξαρτήματα ενός 

πληροφοριακού συστήματος. ·  

 Τη φήμη (reputation) Σε περίπτωση π.χ. κατά την οποία κάποιος εισβολέας 

εμφανίζεται στο Internet και επιδίδεται σε κακόβουλες ενέργειες χρησιμοποιώντας 

τη δική μας ταυτότητα ή αυτή της επιχείρησης. 

 

 Τύποι απειλών και επιθέσεων 

Τύποι επιθέσεων και προβλημάτων ασφαλείας · 
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 Εισβολή (Intrusion): Στην περίπτωση αυτή επιχειρείται η εισβολή στο 

σύστημα και η χρησιμοποίηση της υπολογιστικής υποδομής από κάποιους 

άλλους σαν να ήταν αυτοί οι νόμιμοι χρήστες. Αυτή η μη εξουσιοδοτημένη 

χρήση ή μεταμφίεση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα 

ασφαλείας. Ένας από τους συνηθισμένους τρόπους ελέγχου είναι η 

εφαρμογή κρυπτογραφημένης αυθεντικοποίησης και ελέγχου 

προσπέλασης. · 

 Άρνηση υπηρεσίας (Denial of service): Μια τέτοιου είδους επίθεση 

αποσκοπεί στο να εμποδίσει τη χρήση της υπολογιστικής υποδομής από 

εξουσιοδοτημένους χρήστες. Το Φεβρουάριο του 2000 γνωστές 

ηλεκτρονικές επιχειρήσεις όπως οι Amazon, το eBay, η Yahoo και άλλες 

έγιναν στόχοι μιας τέτοιας μορφής επίθεσης πλημμυρίζοντας από τόσο 

μεγάλο αριθμό μη πραγματικών αιτήσεων που η κανονική τους λειτουργία 

διακόπηκε (Kabay & Walsh, 2000). Οι οικονομικές απώλειες που 

προκλήθηκαν από τις επιθέσεις αυτές υπολογίστηκαν κοντά στα 2 

δισεκατομμύρια δολάρια πέρα βέβαια από τις επιπτώσεις που αυτές είχαν 

στη συμπεριφορά των πραγματικών χρηστών των εφαρμογών ηλεκτρονικού 

εμπορίου και στη φήμη των επιχειρήσεων. ·  

 Κλοπή πληροφορίας (Information theft): Πρόκειται για την περίπτωση 

όπου ένας επιτιθέμενος στην υπολογιστική υποδομή είναι δυνατόν να 

αποκτήσει δεδομένα χωρίς να έχει απευθείας πρόσβαση στους υπολογιστές 

αυτής. Ένας από τους τρόπους αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων είναι η 

χρήση κρυπτογραφικών αλγορίθμων με σκοπό την αποτροπή κατανόησης 

και χρήσης της πληροφορίας. ·  

 Παρακολούθηση (Tapping): Διακρίνεται σε ενεργή και μη ενεργή ανάλογα 

με τις ενέργειες και τον τρόπο που επιλέγει ο παρεμβολέας και λαμβάνει 

χώρα ακόμα και σε επίπεδο γραμμής σύνδεσης (οπτικής ίνας). Ένας 

ενεργός παρεμβολέας μπορεί να παρακολουθεί και να καταγράφει τις 

δραστηριότητες των χρηστών θέτοντας σε κίνδυνο τα προσωπικά τους 

δεδομένα αλλά μπορεί ακόμα και να εισάγει δικά του δεδομένα ή να 

ανακατευθύνει την επικοινωνία σύμφωνα με τις δικές του επιδιώξεις. Ακόμα 

και αν δεν μπορεί ο επιτιθέμενος να παραβιάσει την εμπιστευτικότητα της 

επικοινωνίας η ανάλυση της συχνότητας της επικοινωνίας αποτελεί επίσης 

κίνδυνο στην προσπάθεια δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης.   
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 Καταλογισμός ευθύνης (Repudiation): Όταν δεν είναι δυνατό να αποδοθεί 

η ευθύνη για παράδειγμα μιας συναλλαγής σε έναν εξουσιοδοτημένο 

χρήστη. Για το λόγο αυτό προωθείται η χρήση των ψηφιακών υπογραφών 

προκειμένου όπως και στο φυσικό κόσμο να μην μπορεί κάποιος να αρνηθεί 

μια ενέργεια ή συναλλαγή. · 

 Ιοί (Viruses): Είναι λογισμικό που σχεδιάζεται προκειμένου να προκαλέσει 

προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των εφαρμογών ηλεκτρονικού 

εμπορίου. Οι ιοί μπορούν είτε να καταστρέψουν τα δεδομένα ή να 

παραποιήσουν την ακεραιότητά τους (Αλεξανδρής, Χρυσικόπουλος & 

Πεππές, 1995). 

 

Τύποι επιτιθέμενων 

 Άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν την ευχαρίστηση (Joy-riders-Hackers): 

Είναι άτομα τα οποία εισβάλλουν στα συστήματα τις επιχείρησης για 

διασκέδαση ή από περιέργεια. Συνήθως δεν είναι κακόβουλα άτομα αλλά 

μπορούν να προκαλέσουν ζημιά από άγνοια.  

 Βάνδαλοι (Vandals-Crackers): Άτομα τα οποία έχουν ως πρωταρχικό 

στόχο να προκαλέσουν ζημιά στο σύστημα  

 Score Keepers: Άτομα τα οποία αρκούνται στο να πετυχαίνουν ΄΄high 

score΄΄ όσον αφορά τον αριθμό των επιτυχιών και το πλήθος των 

διαφορετικών συστημάτων στα οποία έχουν εισβάλλει.  

 Κατάσκοποι (Spies): Είτε πρόκειται για βιομηχανική (industrial espionage) 

είτε για άλλου είδους κατασκοπεία τα άτομα εισβάλλουν σε συστήματα με 

σκοπό να αποσπάσουν μυστικά της επιχείρησης. 

 

 

 Τεχνολογίες ασφάλειας στο ηλεκτρονικό εμπόριο (Ψηφιακές υπογραφές και 

πιστοποιητικά, κρυπτογραφία, Firewall). 

 

Οι πιο διαδεδομένες και ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες ασφαλείας σήμερα 

είναι η κρυπτογραφία, οι ψηφιακές υπογραφές και τα πιστοποιητικά και η χρήση των 

firewall. Με τα δυο πρώτα εξασφαλίζουμε την εμπιστευτηκότητα, και την ακεραιότητα 
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των πληροφοριών ενώ με το firewall πετυχαίνουμε να εμποδίσουμε την πρόσβαση μη 

εξουσιοδοτημένων χρηστών στην πληροφοριακή υποδομή. 

 Η κρυπτογραφία: αποτελεί μια μαθηματική τεχνική η οποία χρησιμοποιείται κατά 

την επικοινωνία προκειμένου να μη γίνεται αντιληπτό το περιεχόμενο ενός 

μηνύματος σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί 

μια απλή διαδικασία κρυπτογράφησης θα πρέπει να υπάρχει ένα αρχικό μήνυμα 

το οποίο επιθυμούμε να κρυπτογραφήσουμε, ένας μαθηματικός αλγόριθμος με 

βάση τον οποίο θα μετατραπεί το αρχικό μας μήνυμα σε κρυπτογραφημένο κείμενο 

το οποίο δεν μπορεί να γίνει κατανοητό από τρίτους και ένα "κλειδί" δηλαδή τον 

κωδικό που χρησιμοποιείται για την κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση 

του μηνύματος. Ο παραλήπτης του κρυπτογραφημένου κειμένου με τη χρήση του 

ίδιου κλειδιού μπορεί με τη σειρά του να το αποκρυπτογραφήσει εμφανίζοντας το 

αρχικό κείμενο.  

Για παράδειγμα για ένα κλειδί μήκους 40 bits υπάρχουν πάνω από 1 

τρισεκατομμύριο πιθανοί συνδυασμοί (Turban et al., 2004). Σήμερα 

χρησιμοποιούνται κλειδιά με μήκος 256 bits τα οποία χρειάζονται αρκετά χρόνια 

δοκιμών προκειμένου κάποτε να βρεθεί ο συνδυασμός τους. 

Σήμερα χρησιμοποιείται η τεχνική της ασύμμετρης κρυπτογράφησης η λειτουργία 

της οποία βασίζεται στην ύπαρξη ζεύγους κλειδιών και όχι μόνο ενός. 

Συγκεκριμένα το ένα κλειδί καλείται δημόσιο κλειδί (public key) ακριβώς επειδή όλοι 

μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό και το άλλο κλειδί καλείται ιδιωτικό κλειδί 

(private key) και είναι απόρρητο. Η λειτουργία του ζεύγους κλειδιών βασίζεται στο 

γεγονός ότι αυτά είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους επιτρέποντας την 

κρυπτογράφηση ενός κειμένου με το δημόσιο κλειδί και την αποκρυπτογράφησή 

του μόνο με το ιδιωτικό κλειδί. 

 

 Ψηφιακοί φάκελοι: Η λύση στο πρόβλημα της ταχύτητας και της αποκωδικοποίησης 

μεγάλου αριθμού πληροφοριών είναι η χρήση των ψηφιακών φακέλων η οποία κατ' 

ουσίαν εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα της κρυπτογράφησης που περιγράφηκαν 

προηγουμένως. Δημιουργείται ένα ιδιωτικό κλειδί με το οποίο κρυπτογραφούμε το 

μήνυμα που θέλουμε να μεταδώσουμε. Στη συνέχεια με τη χρήση της ασύμμετρης 

κρυπτογράφησης κωδικοποιούμε το παραπάνω συμμετρικό κλειδί με το δημόσιο κλειδί 

του προσώπου εκείνου στον οποίο επιθυμούμε να κάνουμε ασφαλή αποστολή του 

προηγούμενου κρυπτογραφημένου μηνύματος. Αυτό που έχει δημιουργηθεί καλείται 
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ψηφιακός φάκελος. Ο παραλήπτης του φακέλου δεν έχει παρά να χρησιμοποιήσει το 

ιδιωτικό του κλειδί για να αποκρυπτογραφήσει με ασφάλεια το συμμετρικό κλειδί και 

στη συνέχεια έχοντάς το στην κατοχή του να προχωρήσει με αυτό στην 

αποκρυπτογράφηση του μηνύματος. 

 Ψηφιακά Πιστοποιητικά: Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό δεν είναι δυνατό να 

αναλαμβάνει ο καθένας ατομικά να διαδίδει το δημόσιο κλειδί του σε όλους τους 

υπόλοιπους με τους οποίους συναλλάσσεται αλλά ούτε και να κρατάει όλα τα 

δημόσια κλειδιά που πιθανά του χρειάζονται για τις επικοινωνίες του. Επίσης αν 

επιτραπεί στον καθένα χωρίς έλεγχο να δημιουργεί ζεύγη κλειδιών είναι δυνατό να 

υπαινίσσεται ότι είναι κάποιος άλλος με τον οποίο τρίτοι χρήστες να 

συναλλάσσονται ακλόπιστα μαζί του. Για τους παραπάνω λόγους λοιπόν έχουν 

δημιουργηθεί τα ψηφιακά πιστοποιητικά τα οποία επιβεβαιώνουν ότι ο κάτοχος 

ενός ζεύγους κλειδιών είναι αυτός που ισχυρίζεται καθώς και οργανισμοί που 

καλούνται έμπιστες τρίτες οντότητες (Trusted Third Parties - TTPs) οι οποίοι 

εκδίδουν τα πιστοποιητικά αυτά και φροντίζουν για τη φύλαξη και τη διάθεση των 

δημόσιων κλειδιών των χρηστών.  

Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό : 

 προσδιορίζει την αρχή πιστοποίησης που το εξέδωσε δηλαδή την έμπιστη 

τρίτη οντότητα  

 περιέχει το όνομα και άλλες ιδιότητες του εγγεγραμμένου  

 το δημόσιο κλειδί του εγγεγραμμένου  

  είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο από την αρχή πιστοποίησης που το 

εξέδωσε 

 

 Ψηφιακή Υπογραφή : προκειμένου να ολοκληρωθεί μια συμφωνία είναι 

απαραίτητο τα συμβαλλόμενα μέρη να αποδεχτούν μέσω της υπογραφής τους το 

σχετικό κείμενο έτσι και στον ψηφιακό κόσμο είναι απαραίτητο να  υπάρχει μια 

ψηφιακή αντίστοιχη υπογραφή η οποία θα δεσμεύει εξίσου με τη φυσική 

υπογραφή. Η ψηφιακή υπογραφή μας επιτρέπει όχι μόνο να γνωρίζουμε ποιός 

είναι αυτός που υπογράφει ένα έγγραφο και κατά συνέπεια να μην μπορεί κάποιος 

να αρνείται ενέργειες που έχει κάνει αλλά βοηθά και στην εξασφάλιση της 

ακεραιότητας ενός μηνύματος. 

 

 

 Firewall 
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Με τον όρο firewall εννοούμε συστήματα ή ομάδες συστημάτων τα οποία επιβάλλουν 

μια πολιτική ασφαλείας μεταξύ δυο δικτύων. Συνήθως το ένα από τα δυο δίκτυα είναι 

το Internet. Ο ρόλος του firewall λοιπόν είναι τόσο η αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων 

προσβάσεων σε μια ασφαλή περιοχή όσο και η αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης 

εξόδου πληροφορίας από μια περιοχή. Μπορεί δηλαδή να λειτουργήσει σαν μια θύρα 

ελέγχου η οποία ελέγχει την κίνηση και προς τις δυο κατευθύνσεις. 

 

 Το firewall αποτελεί το επίκεντρο των αποφάσεων που σχετίζονται με θέματα 

ασφαλείας.  

 Το firewall εφαρμόζει έλεγχο προσπέλασης (access control )από και προς το 

δίκτυο υποστηρίζοντας και ενισχύοντας την πολιτική ασφαλείας (security policy)της 

επιχείρησης. 

 Το firewall προσφέρει αποτελεσματική καταγραφή της δραστηριότητας στο δίκτυο 

(Network activity logging). 

 Το firewall προστατεύει τα διαφορετικά δίκτυα εντός του ίδιου οργανισμού. 

 Το firewall προστατεύει από τις εξωτερικές απειλές. 

 

 Ηλεκτρονικές Πληρωμές 

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι πληρωμής με τους οποίους μπορεί να ολοκληρωθεί 

μια συναλλαγή ηλεκτρονικού εμπορίου. Συνήθως σε συναλλαγές B2C και C2C 

χρησιμοποιούνται πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες ενώ σε ότι αφορά τις 

συναλλαγές B2B εξαιτίας του μεγέθους τους χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί 
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τραπεζικοί λογαριασμοί, ηλεκτρονικές επιταγές και ηλεκτρονικές πιστωτικές 

επιστολές. 

Ένας άλλος επαναστατικός τρόπος ηλεκτρονικής πληρωμής είναι μέσω της 

χρήσης ηλεκτρονικού πορτοφολιού και ψηφιακής ταυτότητας. Το ηλεκτρονικό 

πορτοφόλι όπως ακριβώς και το πορτοφόλι στον φυσικό κόσμο περιλαμβάνει τους 

οικονομικούς πόρους (χρήματα, πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, κ.α.) που έχει 

ο ιδιοκτήτης του. Ουσιαστικά πρόκειται για μια εφαρμογή λογισμικού με όλα τα 

στοιχεία που 140 χρειάζεται ο καταναλωτής προκειμένου να πραγματοποιήσει μια 

αγορά. Όταν λοιπόν ο ιδιοκτήτης του πορτοφολιού δίνει μια εντολή αγοράς όλες οι 

απαραίτητες φόρμες για την πραγματοποίηση και εξόφλησή της συμπληρώνονται 

αυτόματα και αυτή χρεώνεται στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι του. 

Εκτός από τη χρήση καρτών ηλεκτρονικά μπορούν να δημιουργηθούν ηλεκτρονικοί 

λογαριασμοί οι οποίοι να πιστώνονται και να χρεώνονται με ποσά. Υπάρχουν 

γνωστές υπηρεσίες όπως είναι για παράδειγμα η PayPal στις οποίες ο χρήστης 

μπορεί να ανοίξει έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό αφού δώσει τα στοιχεία του τον 

οποίο στην συνέχεια μπορεί να τροφοδοτήσει με χρήματα είτε μέσω τραπεζικού 

του λογαριασμού ή με πιστωτική κάρτα ή με μεταφορά χρημάτων από άλλο 

ηλεκτρονικό λογαριασμό. Στη συνέχεια κάνει τις συναλλαγές του μέσω σύνδεσης 

και μεταφοράς χρημάτων από τον ηλεκτρονικό λογαριασμό. Τέλος υπάρχουν οι 

ηλεκτρονικές πιστωτικές επιστολές και οι ηλεκτρονικές επιταγές ιδίως για B2B 

συναλλαγές. Προϋπόθεση και για τις δυο περιπτώσεις είναι η ύπαρξη ενός 

χρηματοπιστωτικού οργανισμού ο οποίος και θα αναλάβει να εγγυηθεί για την 

πραγματοποίηση του ποσού πληρωμής. 

 

 Νομικό Πλαίσιο για Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια μορφή εμπορίου και συνεπώς, βρίσκουν εφαρμογή 

σε αυτό όλες οι κοινοτικές οδηγίες και οι εθνικές διατάξεις, για την προστασία του 

Καταναλωτή, που αφορούν το εμπόριο γενικότερα.  

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

από απόσταση (http://www.plushost.gr/blog/item/91-h-nomothesia-gia-to-hlektroniko-

emporio).  

Η σύναψη σύμβασης γίνεται από απόσταση με τη χρήση μέσων ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας και χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των συμβαλλομένων 

μερών, πωλητή και αγοραστή (http://www.synigoroskatanaloti.gr). Μέσα τεχνικής 
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επικοινωνίας από απόσταση είναι, σύμφωνα με την ενδεικτική απαρίθμηση του νόμου, 

εκτός από τα διαφημιστικά έντυπα και τους καταλόγους, το τηλέφωνο, με ή χωρίς 

ανθρώπινη παρέμβαση, το ραδιόφωνο, το εικονοτηλέφωνο, το βιντεοτέξ 

(μικροϋπολογιστής και τηλεοπτική οθόνη) με πληκτρολόγιο ή οθόνη αμφίδρομης 

επικοινωνίας, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η τηλεομοιοτυπία και η τηλεόραση 

(http://www.synigoroskatanaloti.gr).  

 

 

 

Μια σύμβαση από απόσταση καθίσταται άκυρη αν δεν περιλαμβάνει 

(http://www.synigoroskatanaloti.gr):  

 την ταυτότητα και τη διεύθυνση του προμηθευτή  

 τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή της υπηρεσίας  

 την τιμή, την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, καθώς και το φόρο 

προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή  

 τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης   

 τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής  

 το δικαίωμα υπαναχώρησης  

 το κόστος χρησιμοποίησης του μέσου επικοινωνίας από απόσταση, όταν 

υπολογίζεται με βάση άλλη εκτός των βασικών τιμολογίων  

 την ελάχιστη διάρκεια ισχύος της σύμβασης στην περίπτωση συμβάσεων για 

την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών που επιτελείται διαρκώς ή περιοδικώς. 

 

 Το άρθρο 6 της ευρωπαϊκής οδηγίας 2000/31 προβλέπει δικαίωμα υπαναχώρησης 

εντός προθεσμίας τουλάχιστον επτά εργάσιμων ημερών για τον καταναλωτή-χρήστη 

του διαδικτύου (Μήτρου, 2011). Ενώ όταν τυγχάνει εφαρμογής το ελληνικό δίκαιο, για 

την άσκηση του δικαιώματος της αναιτιολόγητης υπαναχώρησης ορίζεται από το 

άρθρο 4 § 10 ν.2251/1994 προθεσμία υπαναχώρησης σε δεκατέσσερις ημερολογιακές 

ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής του αγαθού ή της υπηρεσίας, αν δεν 

συμφωνήθηκε μεγαλύτερη προθεσμία. (Μήτρου, 2011).  

Η προθεσμία αρχίζει για τα αγαθά από την παραλαβή τους και για τις υπηρεσίες από 

τη λήψη πληροφοριών για τη σύναψη της σύμβασης (Μήτρου, 2011). Σε περίπτωση 
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που προκύψει οποιαδήποτε αντιδικία ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να ασκήσει τα 

δικαιώματά του είτε ενώπιον δικαστηρίου της χώρας μόνιμης κατοικίας του είτε 

ενώπιον δικαστηρίου της χώρας προέλευσης της ηλεκτρονικής επιχείρησης και 

καλύπτεται από το δίκαιο της χώρας του (Σύμβαση Βρυξελλών).  

Σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο εφαρμόζεται το Π.Δ. 131/2003, το οποίο ουσιαστικά 

αποτελεί ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2000/31 στην Ελληνική νομοθεσία, και 

σε συνδυασμό με το Π.Δ. 150/2001, Φ.Ε.Κ. Α' 125 για τις ηλεκτρονικές υπογραφές 

καθορίζει το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας. Επίσης επειδή για να γίνουν συναλλαγές 

αλλά και γενικότερα στα πλαίσια της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ο καταναλωτής 

αποκαλύπτει προσωπικά του δεδομένα υπάρχει ο Ν. 2472/97 που αναφέρεται στην 

προστασία ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ο Ν. 

2174/99 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στον 

τηλεπικοινωνιακό τομέα (www.dpa.gr). Για πληρέστερη και λεπτομερέστερη νομική 

ενημέρωση σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί κανείς να επισκεφτεί τους 

δικτυακούς τόπους της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(www.dpa.gr), του Συνήγορου του Καταναλωτή (http://www.synigoroskatanaloti.gr), 

των καταναλωτικών ενώσεων  ΕΚΠΟΙΖΩ (www.ekpizo.org) και ΙΝΚΑ (www.inka.gr), 

του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (www.acci.gr/ecomm/legal), 

του Ελληνικού Επιχειρηματικού Φόρουμ (www.ebusinessforum.gr), της Εθνικής 

Συνομοσπονδίας Εμπορίου (www.esee.gr), του Ελληνικού Συλλόγου Διαδικτύου 

(www.isoc.gr) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://europa.eu/legislationsummaries/ 

informationsociety/otherpolicies/124204.htm). 

 

Κεφάλαιο 6  – Δραστηριότητες τόμου Β 

΄ 

 Δραστηριότητα 1/Κεφάλαιο 1 (Απαιτούμενος χρόνος: 12 λεπτά) 

 

Πώς θα ορίζατε το ηλεκτρονικό εμπόριο και ποιες θα κρίνατε ως σημαντικές διαφορές 

μεταξύ ηλεκτρονικού και παραδοσιακού εμπορίου; 

Απάντηση 
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Το ηλεκτρονικό εμπόριο καλύπτει οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής ή διοικητικής 

συναλλαγής ή ανταλλαγής πληροφοριών η οποία εκτελείται με τη χρησιμοποίηση 

οποιασδήποτε τεχνολογίας πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών. Οι διαφορές μεταξύ 

ηλεκτρονικού και παραδοσιακού εμπορίου περιλαμβάνουν τη συλλογή πληροφοριών 

για προϊόντα και υπηρεσίες, τη σύγκριση τιμών και χαρακτηριστικών, τον τρόπο 

παραγγελίας και πληρωμής και τέλος τον τρόπο παραλαβής και υποστήριξης μετά την 

αγορά.  

 

 Δραστηριότητα 2/Κεφάλαιο 1(Απαιτούμενος χρόνος: 15 λεπτά) 

 Έπειτα από τη μελέτη της παραπάνω ενότητας και σύμφωνα με τη δική σας κρίση, 

αναφέρετε και τεκμηριώστε τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Για την 

καλύτερη τεκμηρίωσή τους χρησιμοποιείστε ένα παράδειγμα γνωστής σε εσάς 

ηλεκτρονικής επιχείρησης. Στη συνέχεια προχωρήστε σε σύγκριση με ένα παράδειγμα 

παραδοσιακής επιχείρησης που δραστηριοποιείται μόνο στο φυσικό κόσμο. 

Απάντηση 

Ως πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου θεωρούνται η μείωση του 

επιχειρησιακού κόστους λειτουργίας, οι χαμηλότερες τιμές, η εξατομικευμένη και 

μαζική επικοινωνία, το χαμηλό αρχικό κόστος επένδυσης, η χρήση ηλεκτρονικής 

εφοδιαστικής αλυσίδας, το χαμηλότερο κόστος ενεργειών μάρκετινγκ και η εξάλειψη 

των γεωγραφικών και χρονικών περιορισμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι 

αλυσίδες ηλεκτρονικών πωλήσεων όπως Πλαίσιο (www.plaisio.gr), E-shop 

(www.eshop.gr) κ.α. 

 Δραστηριότητα 3/Κεφάλαιο 1(Απαιτούμενος χρόνος: 15 λεπτά) 

 Σύμφωνα με αυτά που διαβάσατε στην παραπάνω ενότητα και ανάλογα με την κρίση 

σας, αναφέρετε και σχολιάστε τους περιορισμούς που εντοπίζονται στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο. Να εντοπίσετε τους περιορισμούς αυτούς σε ηλεκτρονικές επιχειρήσεις 

επιλογής σας και να κάνετε μια σύγκριση με τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά 

επιχειρήσεων του φυσικού κόσμου.  

 

Απάντηση 
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Στους περιορισμούς του ηλεκτρονικού εμπορίου αναφέρονται τα ζητήματα ασφαλείας 

και προσωπικών δεδομένων, ο βαθμός διάδοσης και χρήσης των εφαρμογών 

ηλεκτρονικού εμπορίου, η έλλειψη της προσωπικής επαφής και των αισθήσεων, η 

ύπαρξη κρυφού κόστους λειτουργίας, τα θέματα συμβατότητας και σχηματισμού 

κρίσιμης μάζας και τέλος τα φορολογικά και νομικά θέματα προστασίας του 

καταναλωτή. 

 

 Δραστηριότητα 1 Κεφάλαιο 2 (Απαιτούμενος χρόνος: 15 λεπτά) 

 Αναπτύξτε τα χαρακτηριστικά των 3 υποδειγμάτων B2B ηλεκτρονικού εμπορίου 

δίνοντας για κάθε ένα από αυτά τα τρία ένα παράδειγμα επιχείρησης της επιλογής σας. 

Για το σκοπό αυτό μπορείτε να ανατρέξετε στο διαδίκτυο αναζητώντας επιχειρήσεις 

που εφαρμόζουν τα συγκεκριμένα υποδείγματα. 

Απάντηση 

Τα βασικά υποδείγματα B2B είναι: α) προσανατολισμένο στον αγοραστή β) 

προσανατολισμένο στον πωλητή και γ) προσανατολισμένο στους μεσάζοντες. 

Ενδεικτικά παραδείγματα μπορούν να αντληθούν στη δικτυακή διεύθυνση 

http://www.europages.gr/katalogos-epikheiriseis.html.  

 

 Δραστηριότητα 2 / Κεφ. 2 (Απαιτούμενος χρόνος: 15 λεπτά) 

Αφού αναζητήσετε τρεις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις Β2Β στο διαδίκτυο εντοπίστε τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που αυτές εμφανίζουν 

Απάντηση 

Τα πλεονεκτήματα B2B ηλεκτρονικού εμπορίου είναι (α) η μεγάλη επιλογή των 

εμπορικών συνεργατών, προμηθευτών και μεταφορικών υπηρεσιών, (β) η εμφάνιση 

πολλών ευκαιριών, ιδιαίτερα κατά τον προγραμματισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας, (γ) 

η δραστική μείωση του κόστους από τις άμεσες αγορές, (δ) η μείωση του χρόνου 

αγοράς με αποτέλεσμα την ταχύτερη λήψη αποφάσεων, (ε) η δραστηριοποίηση 

μικρών επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα τη στόχευση 

σημαντικότερων πελατών, (στ) η γρήγορη και φθηνή ανεύρεση προμηθευτών εκ 
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μέρους της επιχείρησης, (ζ) η δραματική μείωση έντυπων διαδικασιών, (η) η 

διαδραστικότητα μεταξύ πελατών και αγοραστών.  

Τα μειονεκτήματα B2B ηλεκτρονικού εμπορίου είναι: (α) ο έντονος ανταγωνισμός 

μεταξύ των επιχειρήσεων, (β) το Β2Β ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι κατάλληλο για 

κάθε επιχείρηση, (γ) οι προκύπτουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες Β2Β 

ηλεκτρονικού εμπορίου, ενδέχεται να οδηγήσουν σε πιθανή έλλειψης ασφάλειας της 

εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών καθώς η επιχειρηματική διαδικασία 

πραγματοποιείται σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορούν να 

αντληθούν στη δικτυακή διεύθυνση http://www.europages.gr/katalogos-

epikheiriseis.html  

 

 Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 1 / Κεφ. 2 (Απαιτούμενος χρόνος: 15 λεπτά)  

Επιλέξτε τρεις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις B2C και αναφέρετε τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιχειρήστε να συγκρίνετε 

τις προκλήσεις αυτές με τις τρεις B2B επιχειρήσεις που επιλέξατε στην προηγούμενη 

άσκηση. Ποιές είναι οι ομοιότητες και ποιές οι διαφορές; 

Απάντηση 

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση B2C όπως 

αναπτύσσονται στην υποενότητα 2.2. είναι (α) το φαινόμενο της σύγκρουσης των 

καναλιών διανομής (β) η επιτυχημένη εφαρμογή του δικτυακού τόπου της επιχείρησης 

(γ) ο μειωμένος χρόνος παραμονής του καταναλωτή στην ιστοσελίδα (δ) η αναγνώριση 

της μοναδικότητας του κάθε καταναλωτή (ε) η απουσία ανθρώπινης επαφής. 

Παραδείγματα επιχειρήσεων B2C είναι τα ηλεκτρονικά καταστήματα των 

www.amazon.com, www.avon.com, www.eshop.gr, www.plaisio.gr, κ.α. 

 

 Άσκηση Αυτοαξιολόγησης 2 / Κεφ. 2 (Απαιτούμενος χρόνος: 15 λεπτά) 

 Να αναφέρετε ένα τουλάχιστο παράδειγμα δραστηριότητας α) επιχειρήσεις προς 

κυβέρνηση και αντίστροφα (B2G/G2B) β) καταναλωτές/πολίτες προς κυβέρνηση και 

αντίστροφα (C2G/G2C) γ) κυβερνήσεις προς κυβερνήσεις (G2G) δ) καταναλωτές προς 
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καταναλωτές (C2C). Ποια τα χαρακτηριστικά του παραδείγματος που σας οδήγησαν 

να εντοπίσετε τη δραστηριότητα; 

Απάντηση 

Οι μορφές Ε-Governance όπως αναφέρονται στην υποενότητα 2.3. είναι α) 

επιχειρήσεις προς κυβέρνηση και αντίστροφα (B2G/G2B) όπως για παράδειγμα η 

πληρωμή φόρων ηλεκτρονικά β) καταναλωτές/πολίτες προς κυβέρνηση και 

αντίστροφα (C2G/G2C) όπως η έκδοση πιστοποιητικών για τους πολίτες γ) 

κυβερνήσεις προς κυβερνήσεις (G2G) όπως η ανταλλαγή ταξιδιωτικών εγγράφων. Η 

μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου C2C όπως αναφέρεται στην υποενότητα 2.3., αφορά 

τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών οι οποίες συνήθως διευκολύνονται 

μέσω κάποιου τρίτου με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του Ebay. 

 

 Δραστηριότητα 1 Κεφάλαιο 3 (Απαιτούμενος χρόνος: 12 λεπτά)  

Ποια τα σημεία εκείνα στα οποία πρέπει από τεχνολογικής απόψεως να εστιάσουν οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο; Να αναφέρετε 

παραδείγματα επιχειρήσεων μέσα από αναζήτηση στο διαδίκτυο που δεν 

αντιμετώπισαν με επιτυχία κάποιο από τα παραπάνω προβλήματα. 

Απάντηση 

Τα στοιχεία εκείνα  είναι: (α) αντιμετώπιση της κατάρρευσης της ιστοσελίδας, (β) 

αντιμετώπιση της ασυμβατότητας των προγραμμάτων περιήγησης, (γ) ανάγκη χρήσης 

εξελιγμένων πολυμεσικών εφαρμογών, (δ) αποφυγή διακοπής λειτουργίας της 

ιστοσελίδας, (ε) πρόβλεψη επισκεψιμότητας ποσοτικά και χρονικά (στ) ανάγκη χρήσης 

του ηλεκτρονικού εμπορίου για την κάλυψη της παγκόσμιας αγοράς (ζ) 

πολυπλοκότητα των αναγκών των καταναλωτών, (η) δημιουργία ασφαλούς 

διαδικτυακού περιβάλλοντος.  

 Δραστηριότητα 2 Κεφάλαιο 3 (Απαιτούμενος χρόνος: 12 λεπτά)  

Αφού περιγράψετε τη λειτουργία και τις πιθανές χρήσεις ενός συστήματος CRM να 

αναπτύξετε τα πλεονεκτήματα καθώς και τις πιθανές αδυναμίες που αυτό εμφανίζει. 

Πρέπει η υιοθέτηση CRM συστημάτων να συνδέεται με τη στρατηγική του οργανισμού; 

Γιατί; 
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Απάντηση 

Ένα σύστημα CRM μπορεί να διασταυρώνει και να προβάλει πλήθος πληροφοριών 

σχετικά με τις λειτουργίες μιας επιχείρησης. Ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας 

της επιχείρησης το σύστημα CRM μπορεί κάθε φορά να προσφέρει πληροφορίες και 

υποστηρίζει ενέργειες της επιχείρησης όπως για παράδειγμα να καταχωρεί τους 

πόντους από τις αγορές των πιστών πελατών, να τους ενημερώνει για νέα προϊόντα ή 

για το χρόνο παράδοσης των προϊόντων που έχουν αγοράσει, να δημιουργεί ειδικές 

προσφορές μόνο γι' αυτούς κ.τ.λ.  

Τα πλεονεκτήματα από την χρήση CRM είναι: (α) Καλύτερος συγχρονισμός της 

αύξησης των πωλήσεων με την πρόβλεψη των καταναλωτικών αναγκών, βάσει 

ιστορικού, (β) αποτελεσματικότερος εντοπισμός των αναγκών του πελάτη, (γ) 

σταυροειδής πωλήσεις των άλλων προϊόντων, (δ) προσδιορισμός πελατών κλειδιά 

(Key accounts), (ε) στοχευμένες και αποτελεσματικές επικοινωνίες μάρκετινγκ, (στ) 

εξατομικευμένες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και 

υπηρεσιών (ζ) αυξημένη ικανοποίηση των πελατών, (η) εξασφάλιση της καλής φήμης 

της επιχείρησης, (θ) αυξημένη αξία των υπαρχόντων πελατών, (ι) βελτίωση της 

κερδοφορίας.  

Τα μειονεκτήματα από την χρήση CRM, είναι: (α) Έλλειψη δέσμευσης από τους 

ανθρώπους μέσα στην επιχείρηση για  την εφαρμογή μιας λύσης CRM, (β) μη 

υιοθέτηση νέας νοοτροπίας με πελατοκεντρικής προσέγγιση (γ) η κακή επικοινωνία, 

μπορεί να αποτρέψει την πραγματοποίηση πωλήσεων (δ) αδύναμη ηγεσία, θα 

μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα για την εφαρμογή οποιουδήποτε σχεδίου CRM.  

Προφανώς ένα πελατοκεντρικό σύστημα CRM δεν αρκεί μόνο να υπάρχει μέσα σε μια 

επιχείρηση αλλά είναι απαραίτητο να συνδέεται και με την στρατηγική του οργανισμού. 

Η έλλειψη πελατοκεντρικής φιλοσοφίας σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να 

αντικατασταθεί από την αγορά ενός πληροφοριακού συστήματος. 

 Δραστηριότητα 3 Κεφάλαιο 3 (Απαιτούμενος χρόνος: 12 λεπτά) 

 Να αναζητήσετε μέσα από το διαδίκτυο εταιρείες παροχής λύσεων ERP και αφού τις 

εντοπίσετε να ελέγξετε κατά πόσο καλύπτουν τα σημεία που αναφέρονται στη θεωρία. 

Ποιες είναι οι εφαρμογές που υποστηρίζουν; 

Απάντηση 
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Οι κυριότερες ERP λύσεις που υπάρχουν στην αγορά είναι τα συστήματα SAP, J.D.E., 

BAAN κ.α.  

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα από τη χρήση ERP όπως αναφέρονται στην υποενότητα 

. είναι: (α) Δημιουργία ενός απόλυτα αυτοματοποιημένου συστήματος, (β) 

εξορθολογισμός οργανωτικών διαδικασιών και ροών εργασίας, (γ) ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων, (δ) αύξηση αποδοτικότητας και 

παραγωγικότητας, (ε) παρακολούθηση διαδικασιών από τους προϊστάμενους, (στ) 

βελτιωμένη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη.  

Τα κυριότερα μειονεκτήματα από τη χρήση ERP είναι: (α) Το περιορισμένο πεδίο 

εφαρμογής τους συστήματος σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις, (β) ο επανασχεδιασμός 

των υπαρχουσών επιχειρηματικών διαδικασιών προκειμένου να συμβαδίσουν με το 

ERP, (γ) η πιθανώς εξαιρετικά δαπανηρή υλοποίηση του ERP, (δ) η ενδεχόμενη 

έλλειψη συνεχούς τεχνικής υποστήριξης. 

 

 Δραστηριότητα 1 Κεφάλαιο 4 (Απαιτούμενος χρόνος: 12 λεπτά) 

 Τμηματοποιήστε την ηλεκτρονική αγορά μιας επιχείρησης της επιλογής σας. 

Απάντηση 

Τα βασικά κριτήρια τμηματοποίησης των αγοραστών προϊόντων/ υπηρεσιών στο 

διαδίκτυο είναι (α) δημογραφικά, (β) γεωγραφικά, (γ) ψυχογραφικά, (δ) προϊόντικά. 

 

 Δραστηριότητα 2 Κεφάλαιο 4 (Απαιτούμενος χρόνος: 12 λεπτά)  

Αναφέρατε τις διαφορετικές στρατηγικές τιμολόγησης. Παραθέστε παραδείγματα τις 

επιλογής σας. 

Απάντηση 

 

Οι δυο βασικές μορφές διαμόρφωσης της τιμής των προϊόντων/υπηρεσιών είναι ο 

άμεσος (διαφορετικά τμήματα αγοράς, διαφορετικές περιοχές) και ο έμμεσος 
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διαφορισμός (ανάλογα με τύπους προϊόντων, παροχή εκπτώσεων, μη γραμμική 

τιμολόγηση, τιμολόγηση δέσμης) 

 Δραστηριότητα 3 Κεφάλαιο 4 (Απαιτούμενος χρόνος: 15 λεπτά)  

Αναπτύξτε για μια επιχείρηση της επιλογής σας τις μεθόδους διανομής. Σκοπός της 

εργασίας είναι η κατανόηση της λειτουργίας της διανομής στο ηλεκτρονικό περιβάλλον 

μέσα από μια πραγματική περίπτωση. 

Απάντηση 

Τα τρία βασικά υποδείγματα διανομής είναι το παραδοσιακό, το άμεσο και οι 

ηλεκτρονικοί μεσάζοντες. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο χρησιμοποιούνται περισσότερο οι 

ηλεκτρονικοί διαμεσολαβητές καθώς τα βασικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν 

είναι το μειωμένο κόστος αναζήτησης, η διασφάλιση του απορρήτου και η πλήρης 

παροχή πληροφοριών προς τους πελάτες. 

 

 Δραστηριότητα 4 Κεφάλαιο 4 (Απαιτούμενος χρόνος: 15 λεπτά)  

Αναπτύξτε για μια επιχείρηση της επιλογής σας τις στρατηγικές και τις μεθόδους 

ηλεκτρονικής διαφήμισης. 

Απάντηση 

Οι στρατηγικές διαφημίσεις είναι η παθητική και ενεργητική στρατηγική έλξης. Η 

παθητική στρατηγική έλξης, προϋποθέτει ότι οι καταναλωτές θα εισέλθουν στην 

ιστοσελίδα της επιχείρησης επειδή ακριβώς τους προσφέρεται χρήσιμο και πολύ 

ελκυστικό περιεχόμενο. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου οι καταναλωτές δεν 

επισκέπτονται το ηλεκτρονικό κατάστημα από μόνοι τους, θα πρέπει να τους οδηγήσει 

η ίδια η επιχείρηση. Η ηλεκτρονική διαφήμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί με (α) 

αφίσες (banners), (β) αναδυόμενες (Pop up), (γ) καταδυόμενες (pop under), (δ) Splash 

Screen (ε) ενοικίαση χώρου (Spot Leasing), (στ) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-

mail), (ζ) μέσω  μηχανών αναζήτησης, (η) σε δωμάτια συζητήσεων (Chat Rooms) (θ) 

μέσω κοινωνικών δικτύων (Social Media). 

 

 

http://www.eclass4u.gr/
mailto:grammateia@eclass4u.gr


www.eclass4u.gr , grammateia@eclass4u.gr, Σελίδα 87 από 87 
 

 Πρέπει να χρησιμοποιείται το διαδίκτυο για τη διακίνηση ευαίσθητων 

πληροφοριών; 

Απάντηση 

ΝΑΙ, αν ληφθούν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (κρυπτογράφηση) 
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