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ΔΕΟ 45: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 
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1. Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο ως υποσύνολο του ΗΕπ 

 Το ηλεκτρονικό εµπόριο περιγράφει τη διαδικασία αγοράς, πώλησης, μεταβίβασης ή 
/ και ανταλλαγής προϊόντων, υπηρεσιών και πληροφοριών µέσω του διαδικτύου ή 
άλλων δικτύων υπολογιστών. Αναφέρεται στη χρήση του internet και ενδοδικτύων 
για την αγορά, πώληση, μεταφορά ή ανταλλαγή δεδομένων, αγαθών και υπηρεσιών. 
Συχνά συγχέεται με το ηλεκτρονικό επιχειρείν. 

 Το ηλεκτρονικό εμπόριο συγχέεται με το ηλεκτρονικό επιχειρείν 

 Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μέρος του ηλεκτρονικού επιχειρείν  

 

 

2. Μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου 

Ανάλογα με την φάση των τριών κύριων δραστηριοτήτων του: παραγγελία και πληρωμές, 
εκπλήρωση παραγγελίας και παράδοση σε πελάτες, το ΗΕ διακρίνεται σε αμιγές ή μερικό. Αν 
όλες οι δραστηριότητες είναι ψηφιακές τότε έχουμε αμιγές ηλεκτρονικό εμπόριο. Αν υπάρχει 
τουλάχιστον μια ψηφιακή διάσταση και άλλες φυσικές τότε θεωρούμε ότι είναι μερικό ΗΕ. 

Εάν το προϊόν είναι 100% ψηφιακό, τότε η επιχείρηση που διενεργεί το ηλεκτρονικό εμπόριο 
λειτουργεί µόνο µε τον ψηφιακό τρόπο. Από την άλλη µεριά, το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί 
να περιλαμβάνει και επιχειρήσεις που υιοθετούν συμπληρωματικά την πρακτική του 
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ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλο τον κύκλο της επιχειρηματικότητας τους. Αυτές είναι οι 
λεγόμενες επιχειρήσεις ηλεκτρονικής και φυσικής παρουσίας (click-and-mortar). Ο όρος 
αναφέρεται στην ύπαρξη «φυσικού» (mortar), καθώς και ηλεκτρονικού (click) 
καταστήματος. ( Μ. Rappa (2000), Business Models on the Web, North Carolina  State 
University (ecommerce.ncsu.edu), σ. 13.) 

3. Ηλεκτρονικές αγορές και ηλεκτρονικά δίκτυα 

ΤΟ ΗΕ μπορεί να διεξαχθεί μέσα σε μια ηλεκτρονική αγορά, μια ηλεκτρονική τοποθεσία, 
όπου οι αγοραστές και οι πωλητέςδιεξάγουν εμπορικές συναλλαγές. Οι ηλ. Αγορές 
συνδέονται με πωλητές και αγοραστές μέσω του internet ή μέσω Intranet.  

 

Οι ηλεκτρονικές αγορές μπορούν να είναι:  

 Δημόσιες, δηλαδή ανοικτές αγορές με δυνατότητα διεθνούς συμμετοχής 

 Ιδιωτικές αγορές, οι οποίες επιτρέπουν σε συγκεκριμένους εγκεκριμένους 
προμηθευτές να κάνουν συναλλαγές με άλλες μεγάλες επιχειρήσεις. 

  Οριζόντιες αγορές στις οποίες συμμετέχουν επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου 
και είναι συνήθως ηλεκτρονικές αγορές για την αγοραπωλησία προϊόντων / 
υπηρεσιών γενικής χρήσης, όπως είδη γραφείου και μηχανοργάνωσης. 

  Κάθετες αγορές, οι οποίες σχηματίζονται γύρω από ένα συγκεκριμένο προϊόν, 
μια υπηρεσία, ένα συγκεκριμένο κλάδο, ή βάσει των αναγκών ενός μεγάλου 
προμηθευτή ή αγοραστή (π.χ. αλουμίνιο). 

 

4. Τι περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό εμπόριο 

Το πεδιο του ηλεκτ. εμποριου 
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5. Κατάταξη του ΗΕ με βάση τη φύση των συναλλαγών και τις σχέσεις 

Επιχείρηση προς Επιχείρηση ( business to business B2B): Η κατηγορία B2B ή B2B 

Marketplaces περιλαμβάνει ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων 

(συνήθως χονδρικό εμπόριο) που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Διαδικτύου. Το 

ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων είναι η μεγαλύτερη μορφή ηλεκτρονικού 

εμπορίου, με περίπου 3,6 τρισ. δολ. σε συναλλαγές στις ΗΠΑ το 2010. Ο όρος Β2Β 

περιγράφει εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, όπως είναι μεταξύ ενός 

κατασκευαστή και ενός χονδρεμπόρου ή μεταξύ ενός χονδρεμπόρου και ενός λιανοπωλητή. 

Επιχείρηση προς Καταναλωτή (Business-to-Consumer, B2C) : Πρόκειται για την πιο 

διαδεδομένη μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία αντιστοιχίζεται με τη λιανική πώληση 

μέσω διαδικτύου. Σε αυτή την κατηγορία, η επιχείρηση μέσω του ηλεκτρονικού 

καταστήματος προσπαθεί να πουλήσει τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες της σε έναν 

απομακρυσμένο πελάτη. Το προϊόν μπορεί να πακεταριστεί και να αποσταλεί μέσω απλού 

ταχυδρομείου ή υπηρεσίας courier είτε να παραδοθεί μέσω διαδικτύου αν μιλάμε για κάποιο 

λογισμικό, κάποιο Antivirus και άλλα συναφή. 

 

Επιχείρηση προς Επιχείρηση προς καταναλωτή (Β2Β2C) 

Μια εταιρεία πωλεί ένα προϊόν σε μια άλλη επιχείρηση , η οποία τω πωλεί ή το δείνει το 

προϊόν σε άτομα, τα οποία μπορούν να είναι πελάτες οι υπάλληλοι της Ε2. 

Καταναλωτής προς Επιχείρηση (C2B) 

Στο ΗΕ καταναλωτή προς επιχείρηση, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το ίντερνετ για να 

πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες σε άτομα και σε οργανισμούς. 

Ενδοεπιχειρησιακό ΗΕ 

Επιχείρηση προς Εργαζόμενο (Business-to-Employee,B2E) Εφαρμογές ηλεκτρονικού 

επιχειρείν που οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των 

υπάλληλων τους για άμεση πληροφόρηση, συνεργασία με συναδέλφους και απόκτηση ή 

καταγραφή νέας γνώσης που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών. Οι Β2Ε υπηρεσίες 
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επιτρέπουν την άμεση, εύκολη πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα και την αξιοποίησή τους 

οπουδήποτε και οποτεδήποτε. 

Καταναλωτής προς Καταναλωτής (Consumer-to-Consumer, C2C)  : Πρόκειται για 

ιδιώτες που αγοράζουν και πωλούν προϊόντα μεταξύ τους. Η αγοραπωλησία αυτής της 

μορφής γίνεται σε συγκεκριμένα site, τα auction site (site δημοπρασιών) όπως το eBay. Σε 

αυτή την περίπτωση, οι τιμές ρυθμίζονται βάσει της αγοράς και της ζήτησης ανά χρονική 

στιγμή και ουσιαστικά το άτομο που πουλάει το προϊόν λειτουργεί σαν την επιχείρηση στην 

κατηγορία B2C.  

6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΕ 
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7. ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 Δεν υπάρχει μόνο ένας αποδεκτός  

 Οι περισσότεροι ορισμοί επισημαίνουν τη διεξαγωγή εμπορικής δραστηριότητας με 
τη χρήση ηλεκτρονικών/τεχνολογικών μέσων 

 «Το ηλεκτρονικό εμπόριο καλύπτει οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής ή διοικητικής 
συναλλαγής ή ανταλλαγής πληροφοριών η οποία εκτελείται με τη χρησιμοποίηση 
οποιασδήποτε τεχνολογίας πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών». 

Ο ορισμός αυτός είναι αρκετά γενικός ώστε να συμπεριλαμβάνει ουσιαστικά τόσο άμεσες 
όσο και έμμεσες ενέργειες ηλεκτρονικού εμπορίου οι οποίες δεν ολοκληρώνονται 
αποκλειστικά στον ψηφιακό κόσμο ή δεν περιλαμβάνουν απαραίτητα ηλεκτρονική 
οικονομική συναλλαγή. 

 

 

ΜΟΡΦΕΣ 

Ανάλογα με τον τρόπο προσέγγισης στο    ηλεκτρονικό εμπόριο μπορούμε να  διακρίνουμε 
τις παρακάτω μορφές:  
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• 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.  

 

•    Οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται σε επιχειρήσεις brick and mortar που 
περιλαμβάνουν εκείνες που δραστηριοποιούνται στο φυσικό κόσμο, σε επιχειρήσεις 
click and mortar που περιλαμβάνουν εκείνες που έχουν ηλεκτρονική και φυσική 
παρουσία και σε επιχειρήσεις pure-virtual που περιλαμβάνουν εκείνες που έχουν 
μόνο ψηφιακή παρουσία. 

8. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 Μείωση κόστους λειτουργίας - Χαμηλότερες τιμές 

 Μαζική και εξατομικευμένη επικοινωνία 

 Ηλεκτρονική εφοδιαστική αλυσίδα 

 Χαμηλό αρχικό κόστος επένδυσης 

 Υψηλός ανταγωνισμός - Μεγαλύτερη ποικιλία και καλύτερες τιμές  

 Χαμηλότερο κόστος ενεργειών Μάρκετινγκ 

 24-ωρη παρουσία χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς 

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 Θέματα ασφάλειας και προσωπικών δεδομένων 

 Βαθμός διάδοσης και χρήσης εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου 

 Έλλειψη προσωπικής επαφής και χρήσης των αισθήσεων 

 Ύπαρξη "κρυφού" κόστους 

 Θέματα συμβατότητας 

 Σχηματισμός κρίσιμης μάζας 

 Φορολογικά, νομικά και θέματα προστασίας του καταναλωτή 
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10. Μορφές Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Β2Β 

Υποδείγματα Ηλεκτρονικού εμπορίου B2B 

o Προσανατολισμένο στον αγοραστή 

 Λίγοι αγοραστές - Πολλοί προμηθευτές 

o Προσανατολισμένο στους προμηθευτές 

 Πολλοί αγοραστές - Λίγοι προμηθευτές 

o Προσανατολισμένο στους μεσάζοντες 

 Πολλοί αγοραστές - Πολλοί προμηθευτές 

 

 

11. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Β2Β ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 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. 

 

 

ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 Επιχειρήσεις προς κυβέρνηση και αντίστροφα (B2G/G2B)  

 Καταναλωτές/πολίτες προς κυβέρνηση και αντίστροφα (C2G/G2C) 

 Κυβερνήσεις προς κυβερνήσεις (G2G) 
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12. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση  

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ο όρος ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-Governance) 
αναφέρεται στην αλληλεπίδραση ανάμεσα σε κυβερνητικούς φορείς, πολίτες, επιχειρήσεις 
αλλά και στις εσωτερικές κυβερνητικές λειτουργίες με ηλεκτρονικά μέσα. Απώτεροι στόχοι 
είναι η απλοποίηση, βελτίωση και διαφάνεια των κυβερνητικών όψεων της Διακυβέρνησης. 
Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι κάτωθι υποκατηγορίες:  

• Επιχείρηση προς κυβέρνηση (π.χ. προμήθειες μέσω δημοσίου συστήματος ηλ. 
προμηθειών)  

• Κυβέρνηση προς επιχείρηση (π.χ. Υποβολή ΦΠΑ μέσω www.taxisnet.gr)  

• Πολίτης προς κυβέρνηση (οι πολίτες ρωτούν μέσω e-kep.gov.gr) 

 • Κυβέρνηση προς πολίτη (πληροφορίες για δημόσιες υπηρεσίες μέσω των portals των 
φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης),   

• Κυβέρνηση προς κυβέρνηση (ενδοκυβερνητικές υπηρεσίες, για παράδειγμα ανταλλαγή 
ψηφιακών πιστοποιητικών) 

 

 

 

13. Επιχειρηματικά μοντέλα στο ηλεκτρονικό περιβάλλον 

 Ένα επιχειρηματικό μοντέλο είναι μια περιγραφή της αξίας που μια εταιρεία προσφέρει 
σε ένα ή περισσότερα τμήματα πελατών, της αρχιτεκτονικής της εταιρείας καθώς και 
το δίκτυο συνεργατών για τη δημιουργία, το μάρκετινγκ και τη διανομή αυτής της 
αξίας, ώστε να παράγει κέρδη και σταθερά έσοδα. 

 Το επιχειρηματικό μοντέλο είναι η αρχιτεκτονική και η ψηφιακή εφαρμογή της 
στρατηγικής μιας επιχείρησης και αποτελεί τη βάση για την υλοποίηση των 
επιχειρηματικών διαδικασιών 

 

 

 

http://www.taxisnet.gr/
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14. Ηλεκτρονικό επιχειρηματικό μοντέλο 

Συνιστώσες: 

 Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει μια εταιρεία και αντιπροσωπεύουν μια 
σημαντική αξία για τον πελάτη-στόχο (πρόταση αξίας) και για την οποία είναι 
διατεθειμένος να πληρώσει  

 Η σχέση που η επιχείρηση δημιουργεί και διατηρεί με τον πελάτη, προκειμένου να 
τον ευχαριστήσει και να δημιουργήσει βιώσιμα έσοδα,  

 Η υποδομή και το δίκτυο των εταίρων που είναι απαραίτητα προκειμένου να 
δημιουργεί αξία και να διατηρεί μια καλή σχέση με τον πελάτη, και 

 Οι οικονομικές πτυχές που μπορούν να εντοπιστούν στις τρεις προηγούμενες 
συνιστώσες, όπως το κόστος και οι δομές των εσόδων 

 

15. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 

 Ηλεκτρονικά Καταστήματα (E‐shops) 

 Ηλεκτρονικές Προμήθειες (E-procurement) 

 Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες (E-auctions) 

 Ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα (E‐malls) 

 Αγορές τρίτων (Third party marketplaces) 

 Εικονικές κοινότητες (Virtual communities) 

 Παροχείς υπηρεσιών υποστήριξης (Value chain service providers) 

 Ολοκληρωτές αλυσίδας αξίας (Value chain integrators) 

 Πλατφόρμες συνεργασίας (Collaboration platforms) 

 Μεσιτεία πληροφοριών, εμπιστοσύνης και άλλων υπηρεσιών (Information brokerage, 
trust and other services) 

 Έγγραμμο (online) απευθείας μάρκετινγκ 

 Καθορισμός τιμής (Name‐your‐own‐price) 

 Μάρκετινγκ σύνδεσης (Affiliate marketing) 

 Ομαδικές αγορές (Group buying) 

 


