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Πρόλογος 
 

 

Η διπλωματική εργασία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βήματα ενός 

τελειόφοιτου φοιτητή. Η περάτωσή της είναι ο καλύτερος τρόπος εφαρμογής των 

γνώσεών του πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο φυσικά προέρχεται από το 

αντικείμενο σπουδών του.  

Η παρούσα διπλωματική εργασία, αποτελεί ένα case study (μελέτη περίπτωσης), 

που είναι ουσιαστικά ασκήσεις στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Εδώ και μερικά 

χρόνια η μέδοθος διδασκαλίας με case study (μελέτη περίπτωσης) έχει αρχίσει να 

εφαρμόζεται σε διάφορες σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο βασικός στόχος των 

case study είναι συνήθως η εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης στην πράξη ή / και η 

χρήση γνώσεων από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.  Σπάνια υπάρχει μία και 

μοναδική λύση σε ένα case study. Με δυο λόγια, τα case study έχουν ως στόχο να 

αναπτύξουν την αναλυτική σκέψη, την κρίση και τις επικοινωνιακές δεξιότητες των 

συμμετεχόντων. 

Η παρούσα πτυχιακή, η οποία έχει τίτλο “Εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

(e-commerce) στα Goody’s  ” έχει σκοπό, πέραν από το να καλύψει θεωρητικά κάποια 

κενά όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, να προτείνει στην πράξη κάποιες λύσεις για 

τα Goody’s . Η συγκεκριμένη επιχείρηση πάντα υπήρχε πρωτοπόρος στο κλάδο της 

γρήγορης εστίασης αλλά, κατά τη δική μου κρίση, έχει παραλείψει να συμπεριλάβει τις 

ηλεκτρονικές πωλήσεις στο χώρο του διαδικτύου.  

Έως σήμερα έχουν γραφτεί πολλά και αξιόλογα βιβλία σχετικά με το e-commerce. 

Όταν εγώ πήρα την απόφαση να γράψω αυτή την πτυχιακή, πρόθεση μου δεν ήταν να 

γράψω ένα ακόμα βιβλίο για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ήθελα δηλαδή να εφαρμόσω 

στην πράξη αυτό που στο μάνατζμεντ ονομάζουμε διαφοροποίηση. Συγκεκριμένα, είχα 

θέσει ως στόχο να γράψω ένα βιβλίο που εκτός από θεωρητικές γνώσεις να προσφέρει 

«ιδέες και λύσεις» στα Goody’s όσον αφορά το e-commerce. 

Σήμερα, έχοντας ολοκληρώσει τη συγγραφή του θεωρώ ότι εν μέρει, έχω πετύχει 

το στόχο μου. Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη επιχειρήσεων όμως δεν ενδιαφέρονται 
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μόνο για στείρες θεωρητικές γνώσεις. Ενδιαφέρονται πρωτίστως για γνώσεις και 

έξυπνες ιδέες  που θα τους εξασφαλίσουν άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα στο πεδίο 

της δραστηριότητάς τους. Αυτήν ακριβώς την ανάγκη ήρθε να καλύψει η έκδοση αυτής 

της διπλωματικής εργασίας. Με τη συνεχή εξάπλωση της χρήσης  των ηλεκτρικών 

υπολογιστών και των υπηρεσιών που προσφέρει το Διαδίκτυο, έχει αυξηθεί σημαντικά 

και η χρήση των ηλεκτρονικών αγορών. Την υπηρεσία αυτή χρησιμοποιεί ως βάση η 

παρούσα πτυχιακή εργασία για να περατώσει το στόχο της. 

 

Μετά από μια περίοδο αφιερωμένη στην διεύρυνση της αλυσίδας των 

καταστημάτων των Goody’s, με την εξάπλωσή της όχι μόνο στα σημαντικότερα αστικά 

κέντρα της χώρας αλλά και στο εξωτερικό , καθώς και την καθιέρωση του ονόματος 

Goody’s στον μέσο καταναλωτή, έφτασε η στιγμή να μετακινήσει η εταιρία το 

ενδιαφέρον απευθείας στον καταναλωτή και την εικόνα που έχει αυτός για τα 

καταστήματά της, πετυχαίνοντας έτσι ένα σταθερά αδιαμφισβήτητο μερίδιο αγοράς 

μέσω του e-commerce.  

 

Η παρούσα εργασία δομείται σε 4 κεφάλαια ως ακολούθως: 

Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει το θεωρητικό υπόβαθρο για τους αναγνώστες 

που είναι λιγότερο σχετικοί με το θέμα. Αρχικά, αρκετά πράγματα και ορισμούς όσον 

αφορά το ηλεκτρονικό επιχειρείν , τα θεωρούσα αυτονόητα. Στην πορεία όμως , καθώς 

το συζητούσα με γνωστούς και φίλους, συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να συμπεριλάβω 

π.χ. την έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου, το ιστορικό της ανάπτυξής του, τα 

πλεονεκτήματα ενός δικτυακού τόπου, τη δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, 

τους λόγους εισαγωγής του πολίτη και του επιχειρηματία στην ψηφιακή οικονομία,  

κλπ, ούτως ώστε να υπάρχει στην εργασία μια φυσική ροή των θεμάτων και ο απλός 

αναγνώστης να μην αισθάνεται εκτός θέματος και ότι από το πουθενά  προτείνω της 

λύσεις για τη συγκεκριμένη επιχείρηση . 

Το δεύτερο κεφάλαιο συνοπτικά περιλαμβάνει μια εκτενέστερη μελέτη για το 

περιβάλλον το η-επιχειρείν, το προφίλ του η-καταναλωτή και της η-επιχείρησης, των 

δυνατοτήτων που παρέχει το Internet στις επιχειρήσεις και επιπλέον, τι αλλάζει στα 

δεδομένα της εταιρείας όταν πλέον γίνει ηλεκτρονική. Επιπρόσθετα, καταγράφω τους 

λόγους χρήσης του Internet καθώς και τα οφέλη και τους τρόπους βελτίωσης της 
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επιχείρησης με τους άμεσα συναλλασσόμενους. Η καταγραφή αυτή των λόγων και της 

βελτίωσης είναι ενδεικτική.  

Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την παρουσίαση των Goody’s στο χώρο, τη 

στρατηγική ανάπτυξη του ομίλου και τον συνοπτικό απολογισμό της εταιρείας, καθώς 

και το ανταγωνιστικό περιβάλλον της . Η παρουσίαση αυτή πραγματοποιήθηκε μέσω 

της παρούσας σελίδας των Goody’s στο Internet. Με ιδιαίτερη λύπη οφείλω να αναφέρω 

ότι οι προσπάθειες επικοινωνίας με τα στελέχη της εταιρείας (Θεσσαλονίκη, Αθήνα), 

έπεσαν σε κενό. Γι’ αυτόν τον λόγο, τα στατιστικά στοιχεία και οι ισολογισμοί είναι από 

το έτος 2002. Παρ’ όλα αυτά, αρκούν για να πάρουμε μια ιδέα για την πορεία των 

Goody’s στη βιοτεχνία τροφίμων και ποτών, κλάδος όπου ανήκει η συγκεκριμένη 

εταιρεία. 

Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει κάποιες προτάσεις βελτίωσης , οι οποίες 

γίνονται βάση μελέτης αρκετών παραδειγμάτων για επιχειρήσεις που αποτελεσματικά 

και για χρόνια εφαρμόζουν το e-commerce . Η υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εμπορίου 

από τα Goody’s που ούτως ή άλλως έχουν μια παρουσία στο διαδίκτυο, µπορεί να 

συµβάλλει δραστικά στη µείωση λειτουργικών εξόδων και ταυτόχρονα να συµβάλλει 

στην αύξηση των κερδών επιτρέποντας την επέκταση σε νέες αγορές . Αρκετές από τις 

προτάσεις  που αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο, δεν υπάρχουν στις ιστοσελίδες των 

ανταγωνιστών των Goody’s. Προσωπικά , νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου για τα Goody’s 

να εφαρμόσουν τις ηλεκτρονικές πωλήσεις  γεγονός που θα δώσει στην εταιρεία ένα 

φοβερά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της. 
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Κεφάλαιο 1ο :Το ηλεκτρονικό εμπόριο 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

 

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

 

Εισαγωγή 
 

Η άνθηση του Internet και η ολοένα μεγαλύτερη διείσδυση του πληθυσμού στις 

νέες τεχνολογίες αποτελούν πλέον αναμφισβήτητο γεγονός. Προκειμένου μια 

επιχείρηση να σταθεί επάξια απέναντι στον ανταγωνισμό, οφείλει να εναρμονιστεί με 

τις νέες συνθήκες που επιβάλλουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας. 

Σήμερα το Διαδίκτυο είναι μεταξύ άλλων ένα πανίσχυρο εργαλείο marketing και 

προώθησης. Ειδικότερα στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), όπου ο 

επιχειρηματίας δεν θέλει απλώς να παρουσιάσει ένα προϊόν αλλά να το διαφημίσει σε 

περισσότερο κόσμο και να το πουλήσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες.  

 

1.1. Ορισμός ηλεκτρονικού εμπορίου 
 

Πρόκειται για κάθε είδος εμπορικής συναλλαγής μεταξύ προσώπων (φυσικών και 

μη) που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα. Είναι η διάθεση και αγοραπωλησία 

προϊόντων ηλεκτρονικά, η διεκπεραίωση εμπορικών λειτουργιών και συναλλαγών χωρίς 

τη χρήση χαρτιού, συνήθως μέσω δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πρόκειται για 

την αγοραπωλησία αγαθών, πληροφοριών και υπηρεσιών μέσα από δίκτυα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών[1].    

 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να οριστεί από τέσσερις διαφορετικές οπτικές 

γωνίες: 

• Επιχειρήσεις: Ως εφαρμογή νέων τεχνολογιών προς την κατεύθυνση του 

αυτοματισμού των συναλλαγών και της ροής εργασιών.  
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• Υπηρεσίες: Ως μηχανισμός που έχει στόχο να ικανοποιήσει την κοινή 

επιθυμία προμηθευτών και πελατών για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, 

μεγαλύτερη ταχύτητα εκτέλεσης συναλλαγών και μικρότερο κόστος.  

• Απόσταση: Ως δυνατότητα αγοραπωλησίας προϊόντων και υπηρεσιών μέσω 

του Internet ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση.  

• Επικοινωνία: Ως δυνατότητα παροχής πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών, 

και πληρωμών μέσα από δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

 

1.1.1 Μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου 

 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο, σε πρακτικό επίπεδο, μπορεί να πάρει πολλές μορφές: 

 

• Εσωτερικό εμπόριο: Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία των 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, ώστε να μπορεί να προσφέρει καλύτερα προϊόντα 

και υπηρεσίες στους πελάτες της. Οι εφαρμογές του συνήθως εντάσσονται στη 

λειτουργία ενός τοπικού δικτύου (Intranet) και μπορούν να είναι: επικοινωνία μεταξύ 

ομάδων εργασίας, ηλεκτρονική δημοσίευση (άμεση διανομή πληροφοριών) κτλ.  

 

• Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (Business-to-Business - B2B):  

Το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει σε επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη μεταξύ τους 

συνεργασία, απλοποιώντας τις διαδικασίες και το κόστος των προμηθειών, την ταχύτερη 

αποστολή των προμηθειών και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του επιπέδου 

αποθεμάτων. Επιπλέον καθιστά ευκολότερη την αρχειοθέτηση των σχετικών εγγράφων 

και ποιοτικότερη την εξυπηρέτηση πελατών. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνδεσης με 

προμηθευτές και διανομείς καθώς και η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών 

βελτιώνουν ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα: οι ηλεκτρονικές πληρωμές 

περιορίζουν το ανθρώπινο σφάλμα, αυξάνουν την ταχύτητα και μειώνουν το κόστος των 

συναλλαγών. Το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει τη δυνατότητα αυξημένης 

πληροφόρησης σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα - είτε από τους προμηθευτές είτε 

από ενδιάμεσους οργανισμούς που προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου[2]. 
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• Λιανικές πωλήσεις - Ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχείρησης και 

καταναλωτών (Business-to-Consumer - B2C):  

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 π.χ. 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. 

 

 

1.1.2 Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου 

 

Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου διαμορφώνεται ως εξής[3]:  

 

Δεκαετία του 1970 

Εμφανίζονται τα συστήματα ηλεκτρονικής μεταφοράς χρηματικών πόρων (EFT) 

μεταξύ τραπεζών, που χρησιμοποιούν ασφαλή ιδιωτικά δίκτυα. Τα συστήματα EFT 

αλλάζουν τη μορφή των αγορών. 

 

Δεκαετία του 1980 

Οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας που βασίζονται στην αρχιτεκτονική της 

ανταλλαγής μηνυμάτων (συστήματα EDI και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) αποκτούν 

σημαντική διάδοση. Πολλές δραστηριότητες, που παραδοσιακά διεκπεραιώνονταν με 

βασικό μέσο το χαρτί, μπορούν πλέον να γίνουν ταχύτερα και με μικρότερο κόστος. Οι 

συναλλαγές, που παλαιότερα απαιτούσαν έντυπα, όπως παραγγελίες αγοράς, 

συνοδευτικά έγγραφα και επιταγές πληρωμής, μπορούν να γίνουν κατά ένα μέρος ή στο 

σύνολό τους ηλεκτρονικά - με δομημένο τρόπο χάρη στα συστήματα EDI ή μέσω του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.    

 

Τέλη της δεκαετίας του 1980 - αρχές της δεκαετίας του 1990 

Τα ηλεκτρονικά δίκτυα προσφέρουν μια νέα μορφή κοινωνικής επικοινωνίας, με 

δυνατότητες όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), ηλεκτρονική διάσκεψη 
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(conferencing) και ηλεκτρονική συνομιλία (IRC), ομάδες συζήτησης (newsgroups, 

forums), μεταφορά αρχείων (FTP) κτλ. Η πρόσβαση στο δίκτυο γίνεται φθηνότερη λόγω 

της διεθνούς απελευθέρωσης της αγοράς τηλεπικοινωνιών. 

 

Μέσα της δεκαετίας του 1990 

Η εμφάνιση του Παγκόσμιου Ιστού (WWW) στο Internet και η επικράτηση των 

προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (PC) που χρησιμοποιούν λειτουργικά 

συστήματα τύπου Windows, προσφέρουν μεγάλη ευκολία χρήσης λύνοντας το 

πρόβλημα της δημοσίευσης και της εύρεσης πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Το 

ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας πολύ φθηνότερος τρόπος για την πραγματοποίηση 

μεγάλου όγκου συναλλαγών, ενώ συγχρόνως διευκολύνει την παράλληλη λειτουργία 

πολλών διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, επιτρέποντας σε μικρές 

επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν μεγαλύτερες, με πολύ ευνοϊκότερες προϋποθέσεις. 

 

Τέλη της δεκαετίας του 1990 

Η καθιέρωση μεθόδων κρυπτογράφησης του περιεχομένου και εξακρίβωσης της 

ταυτότητας του αποστολέα ηλεκτρονικών μηνυμάτων, καθώς και η σχετική προσαρμογή 

της νομοθεσίας στους τομείς των εισαγωγών-εξαγωγών και των επικοινωνιών, 

καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση ασφαλών διεθνών ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

 

 

1.2 Τα πλεονεκτήματα ενός δικτυακού τόπου  
Το νέο περιβάλλον που δημιουργεί το διαδίκτυο για τις επιχειρήσεις και το 

εμπόριο αλλάζει τα δεδομένα. Το διαδίκτυο παραμένει αναμφισβήτητα µια άριστη 

ευκαιρία για όσους επιχειρηματίες επιθυμούν να προωθήσουν τις δραστηριότητες / 

προϊόντα τους µε ελάχιστο ή μηδενικό κόστος. Ένας δικτυακός τόπος (site) μπορεί να 

αποτελέσει σημαντικό κοµµάτι του κύκλου ανάπτυξης µιας επιχείρησης[4]. 

 

Στο συγκεκριμένο κείμενο, γίνεται αναφορά σχετικά με: 

 

• τα πλεονεκτήματα της δημιουργίας ενός δικτυακού τόπου και  

 

• τα πρότυπα χρήσης ενός δικτυακού τόπου. 
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 1.2.1. Πλεονεκτήματα της δημιουργίας ενός δικτυακού τόπου  

  

Η λειτουργία του διαδικτύου ως επιχειρηματικού εργαλείου δίνει µια μεγάλη 

ποικιλία νέων δυνατοτήτων στο χώρο της εμπορικής δραστηριότητας και στον τρόπο 

λειτουργίας των επιχειρήσεων. Τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης του διαδικτύου σε 

µια επιχείρηση είναι:   

 

• Παγκόσμια πρόσβαση  

 

• Προσφορά απεριόριστων πληροφοριών µε ελάχιστο κόστος  

 

• Δυνατότητα άµεσης ανταπόκρισης  

 

• Εξατοµικευµένες υπηρεσίες  

 

• Πρωτοποριακή εξυπηρέτηση και υποστήριξη πελατών   

 

Η παρουσία των εταιρειών στο διαδίκτυο, µέσω ενός δικτυακού τόπου, 

εξασφαλίζει την άμεση επαφή µε τους πιθανούς πελάτες και, ως τελικό αποτέλεσμα, την 

αύξηση των πωλήσεων και των εσόδων τους. Ένας δικτυακός τόπος, όμως , µε 

κατάλληλο σχεδιασμό, μπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα από το να δώσει απλώς 

πληροφορίες για τις επιχειρήσεις , όπως :   

 

• μπορεί να ενισχύσει το προφίλ της εταιρείας  

 

• µπορεί να αυτοματοποιήσει εργασίες ή υπηρεσίες που γίνονται ιδιοχείρως   

 

• µπορεί να µειώσει δραστικά το φόρτο εργασίας του τµήµατος υποστήριξης 

πελατών   

 

• µπορεί να τροφοδοτήσει τις επιχειρήσεις µε ερωτήσεις και σχόλια των πελατών 

τους.    
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Το διαδίκτυο ως επιχειρηµατικό εργαλείο συνδυάζει χαµηλό κόστος παροχής 

ευελιξίας και αλληλεπίδρασης µε χαµηλό κόστος παροχής πληροφορίας στον χρήστη.  

  

Πιο συγκεκριµένα, το διαδίκτυο έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

 

• χαµηλό κόστος παροχής πληροφορίας  

 

• χαµηλό κόστος ενηµέρωσης  

 

• χαµηλό κόστος δηµιουργίας ενός δικτυακού τόπου  

 

• χαµηλό κόστος για την παροχή αλληλεπίδρασης µε τον πελάτη  

 

 

 

1.2.2. Τα πρότυπα χρήσης ενός δικτυακού τόπου  

  

Ο δικτυακός τόπος επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επικοινωνήσουν µε τους 

πιθανούς πελάτες της όλο το 24ώρο[5]. Τα πρότυπα χρήσης του διαδικτύου και οι 

εναλλακτικές λύσεις στη δημιουργία ενός δικτυακού τόπου είναι:  

   

Α) Διαφήμιση - Μάρκετινγκ   

 Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, το διαδίκτυο αποτελεί το σημαντικότερο µέσο 

διαφήµισης µιας εταιρείας. Στόχος της διαφήµισης είναι η προσέλκυση νέων πελατών. 

Πριν την εμφάνιση του διαδικτύου, η γεωγραφική απόσταση ήταν ένας παράγοντας που 

επηρέαζε καθοριστικά τόσο τη στρατηγική όσο και το κόστος µιας διαφήµισης. Σήμερα, 

µε τη χρήση του διαδικτύου, η γεωγραφική απόσταση είναι ένα σχετικά αδιάφορο 

μέγεθος.  

 

• Χαµηλό κόστος: 

Το κόστος δηµιουργίας µιας ιστοσελίδας είναι πολύ πιο µικρό από τη δηµιουργία 

ενός διαφημιστικού φυλλαδίου. Επίσης, το κόστος προβολής µιας ιστοσελίδας είναι 
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ελάχιστο σε σύγκριση µε το κόστος προβολής µιας διαφήµισης σε µια εφημερίδα ή 

περιοδικό.  

 

• Παγκόσμια πρόσβαση: 

Ο αριθμός των ατόμων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο εκτιμάται ότι υπερβαίνει 

τα 100.000.000 (περιοδικό RAM) και ότι µε τους ρυθμούς ανάπτυξης ο αριθμός αυτός 

θα διπλασιαστεί τα επόμενα δύο χρόνια. Σύμφωνα µε αυτά τα στοιχεία, ο δικτυακός  

τόπος είναι προσιτός σε εκατοµµύρια χρήστες του διαδικτύου σε όλες τις χώρες του 

κόσμου.   

 

• Πλούσιο περιεχόμενο: 

Το χαµηλό κόστος  επιτρέπει  στην επιχείρηση να έχει μεγάλο όγκο πληροφοριών 

σε αντίθεση µε τα παραδοσιακά διαφημιστικά έντυπα. Έτσι, ο δικτυακός της τόπος 

µπορεί να διαθέτει πολύ πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα 

της.  

 

• Γρήγορη ενημέρωση: 

Η αλλαγή του περιεχομένου µιας ιστοσελίδας µπορεί να γίνει µε μεγάλη ευκολία 

και ταχύτητα και, πρακτικά, ισοδυναμεί µε την αντιγραφή ενός αρχείου από έναν 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει τη συνεχή ενημέρωση 

τιμοκαταλόγων, πληροφοριών για τη διαθεσιμότητα προϊόντων κτλ.   

   

 

Β) Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) και on-line υπηρεσίες:  

     Οι πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών είναι µία από τις βασικές επιχειρηματικές 

δραστηριότητες στο διαδίκτυο. Η δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος 

προσφέρει τη δυνατότητα:  

 

• της παρουσίασης των προϊόντων ή υπηρεσιών   

 

• της συνεργασίας μεταξύ πωλητών, συνεργατών και πελατών  

 

• της λήψης παραγγελιών  
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• της υποστήριξης αγορών  

 

• της διαχείρισης ειδικών προσφορών, εκπτώσεων, κοστολογήσεων   

 

      Στην περίπτωση της εμπορικής χρήσης του διαδικτύου, ο σχεδιασμός του 

δικτυακού τόπου αποκτά μεγαλύτερη σημασία από την ίδια την κατασκευή του. Το 

κόστος δηµιουργίας και λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού καταστήματος είναι σαφώς 

μεγαλύτερο από τη δηµιουργία ενός απλού δικτυακού τόπου.   

       Τα βασικά πρότυπα επιχειρηματικής χρήσης του διαδικτύου είναι η 

Διαφήμιση - Μάρκετινγκ και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. 

  

 

 

 Συμπεράσματα 

• Η λειτουργία του διαδικτύου ως επιχειρηματικού εργαλείου δίνει στις εταιρείες 

µια μεγάλη ποικιλία νέων δυνατοτήτων στο χώρο της εμπορικής δραστηριότητας και 

στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.  

 

• Η παρουσία της εταιρείας  µέσω ενός δικτυακού τόπου εξασφαλίζει την άμεση 

επαφή µε τους πιθανούς πελάτες και, ως τελικό αποτέλεσμα, την αύξηση των πωλήσεων 

και των εσόδων.   

 

• Υπάρχουν πολλές δυνατότητες του διαδικτύου που µπορεί να αξιοποιήσει µια 

επιχείρηση, τόσο όσον αφορά την εξυπηρέτηση υπαρχόντων πελατών όσο και την 

ανάπτυξη νέων αγορών και καναλιών διανομής.   

 

• Οι πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών είναι µία από τις βασικές επιχειρηματικές 

δραστηριότητες στο διαδίκτυο.   

 

• Στην περίπτωση της εμπορικής χρήσης του διαδικτύου, ο σχεδιασμός του 

δικτυακού τόπου αποκτά μεγαλύτερη σημασία από την ίδια την κατασκευή του. 
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1.3. Δικτυακή παρουσία 

 
         Το σημαντικότερο και το πιο δύσκολο έργο μιας εταιρείας είναι η επιλογή 

και η παρουσίαση των πληροφοριών που θα περιέχονται στις σελίδες του δικτυακού 

τόπου. Το ζητούµενο είναι η σωστή έκθεση της πληροφορίας, η ισορροπία 

περιεχομένου και οπτικών ερεθισμάτων, η σωστή οργάνωση και η εύκολη πλοήγηση. Οι 

σελίδες του δικτυακού τόπου πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν µε γνώμονα 

τον χρήστη, να επιλεγεί η σωστή τεχνολογία, να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα 

σχεδιαστικά εργαλεία, ώστε το αποτέλεσμα να είναι ταυτόχρονα λειτουργικό αλλά και 

οπτικά ικανοποιητικό.  

 

1.3.1. Δηµιουργία µιας αποτελεσματικής δικτυακής παρουσίας  

 

      Ο καλός σχεδιασμός µιας ιστοσελίδας πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που 

είναι ευδιάκριτα, προσελκύουν το µάτι, στρέφουν την προσοχή σε συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά και ενισχύουν τη δημόσια εικόνα της επιχείρησης.   

Το σημαντικότερο τµήµα του δικτυακού τόπου μιας εταιρείας είναι η κεντρική του 

σελίδα, που αποτελεί και τη βιτρίνα της επιχείρησης. 

Η κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου πρέπει να είναι εντυπωσιακή. Σε αυτό θα 

βοηθήσει η χρήση κάποιων γραφικών.  

  

      Αναμφίβολα, τα γραφικά συμβάλλουν πολύ στην αισθητική ενός δικτυακού 

τόπου.  

 Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για μια εταιρεία να διατηρεί το ενδιαφέρον των 

επισκεπτών του δικτυακού τόπου.   

 

• Πρώτα από όλα, πρέπει να δημιουργήσει θετική εντύπωση µε την ποιότητα των 

πληροφοριών που προσφέρει, έτσι ώστε να διατηρήσει ενεργό το ενδιαφέρον των 

επισκεπτών της .  

   

• Δεύτερον, θα πρέπει να δίνει την εντύπωση ότι ο δικτυακός της τόπος 

ενημερώνεται συχνά ως προς το περιεχόμενο και ως προς την εμφάνιση.   
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• Τρίτον, πρέπει να παρέχει εξειδικευμένες πληροφορίες πάνω στο τοµέα της 

δραστηριότητάς της, έτσι ώστε να δίνει την εντύπωση ότι η επιχείρηση διαθέτει την 

κατάλληλη τεχνογνωσία.   

      Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αυξήσει μια επιχείρηση τις πιθανότητες να 

επισκεφτούν οι πιθανοί πελάτες το δικτυακό της τόπο. Οι πιο διαδεδοµένες πηγές που 

μπορούν να χρησιµοποιηθούν είναι οι μηχανές αναζήτησης και οι κατάλογοι. Πολλές 

φορές, αυτές οι δύο πηγές αναφέρονται µε το γενικό όνοµα «μηχανές αναζήτησης».   

 

Συμπεράσματα 

• Οι σελίδες του δικτυακού τόπου πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν µε 

μεγάλη προσοχή, ώστε το αποτέλεσµα να είναι ταυτόχρονα λειτουργικό αλλά και 

οπτικά ικανοποιητικό.   

• Ο σχεδιασµός ενός δικτυακού τόπου συνήθως ακολουθεί µία τυποποιηµένη 

διαδικασία, η οποία ξεκινάει µε τον καθορισµό του περιεχοµένου, την προτυποποίηση 

της εµφάνισης από ειδικευµένους γραφίστες, τη δηµοσίευση του δικτυακού τόπου στο 

διαδίκτυο, τον καθορισµό των ενεργειών για την προώθηση του δικτυακού τόπου, το 

συνδυασµό ενεργειών µε το υπάρχον διαφηµιστικό πρόγραµµα και, βέβαια, την 

παρακολούθηση της πορείας του δικτυακού τόπου και τη συνεχή ενηµέρωσή του τόσο 

σε θέµατα εµφάνισης όσο και περιεχοµένου.  

 

 

1.3.2. Πώς θα διαφημιστεί ο δικτυακός τόπος  

  

Είναι απαραίτητο να διαφημίσει η εταιρεία το δικτυακό της τόπο, ώστε να 

προβληθεί στο κοινό που στοχεύει. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διαφήµισης, όπως:  

 

• διαφημιστικά banners (πλαίσια) στους δικτυακούς τόπους μεγάλης 

επισκεψιµότητας  

 

• καταχωρίσεις σε επιμελητήρια και εμπορικούς συλλόγους που προβάλλουν τα 

µέλη τους   
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• καταχωρίσεις σε παραδοσιακά μέσα ενηµέρωσης, όπως εφημερίδες, αφίσες, 

διαφημιστικά φυλλάδια  

 

Η εκτίμηση του βαθμού επιτυχίας ενός δικτυακού τόπου µπορεί να γίνει μέσα από 

την παρακολούθηση κάποιων στατιστικών. Τις στατιστικές πληροφορίες τις παρέχει 

συνήθως δωρεάν η εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου που φιλοξενεί το δικτυακό 

τόπο. Με την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων µπορεί να γνωρίζει η ενδιαφερόμενη 

επιχείρηση ποιες σελίδες του δικτυακού της τόπου έχουν περισσότερη ζήτηση, από 

ποιες χώρες έχει τις περισσότερες επισκέψεις κ.ά. Το πιο σηµαντικό στατιστικό στοιχείο 

είναι ο αριθµός των επισκεπτών. Μερικές φορές τα στατιστικά στοιχεία περιλαµβάνουν 

την ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε επισκέπτη, αλλά ποτέ τη φυσική του ταυτότητα. 

Το βασικό συµπέρασµα που µπορεί να βγάλει κανείς  από τα στατιστικά στοιχεία είναι 

το πόσο καλά µπορεί να πηγαίνει η επιχείρησή του στο διαδίκτυο.   

Ένας άλλος τρόπος για να αποτιµήσει την αποδοτικότητα του δικτυακού τόπου 

είναι η επικοινωνία µε τους ίδιους τους επισκέπτες του κόµβου . 

 

 

Συμπεράσματα: 

 • Το πρώτο βήµα στο σχεδιασµό ενός πετυχηµένου δικτυακού τόπου είναι να 

καθοριστούν οι στόχοι, καθώς και το κοινό στο οποίο θα απευθυνθεί η επιχείρηση.   

• Το επόµενο βήµα είναι η εύρεση του δικτυακού ονόµατος, δηλαδή της 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης του δικτυακού τόπου.   

• Στη συνέχεια, ακολουθεί η επιλογή του τρόπου δηµιουργίας και φιλοξενίας του 

δικτυακού τόπου.   

• Τέλος, είναι απαραίτητο να διαφηµιστεί ο δικτυακός τόπος, ώστε να προβληθεί 

στο κοινό που στοχεύει. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διαφήµισης, καθώς και µέθοδοι 

εκτίµησης της επιτυχίας του δικτυακού τόπου.  
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1.4.  Δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήµατος  
 

      Με τον όρο «ηλεκτρονικό εµπόριο» περιγράφονται οι εµπορικές συναλλαγές 

που πραγµατοποιούνται σε µία «εικονική» αγορά. Η αγορά αυτή έχει δηµιουργηθεί από 

χιλιάδες επιχειρήσεις που έχουν «χτίσει» ηλεκτρονικά καταστήµατα, χρησιµοποιώντας 

ως µοναδικό µέσο το διαδίκτυο και τις τεχνολογίες του. Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα 

αποτελεί µια νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα.   

   

    Σε αυτή την παράγραφο, γίνεται αναφορά:  

 

•  των πλεονεκτηµάτων ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος  

 

• της δηµιουργίας του ηλεκτρονικού καταστήµατος  

 

• του κόστος δηµιουργίας ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος  

 

 

1.4.1. Πλεονεκτήµατα ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος  

  

Το ηλεκτρονικό εµπόριο προσφέρει στρατηγικά πλεονεκτήµατα σε µια 

επιχείρηση. Στο διαδίκτυο, το µέγεθος της επιχείρησης δεν παίζει σηµαντικό ρόλο. 

Ακόµη, η έδρα της επιχείρησης δεν παίζει κανένα ρόλο. Όπου και να βρίσκεται η 

επιχείρηση, οι πελάτες µπορούν να έχουν πρόσβαση στον δικτυακό τόπο της. Ένα 

ηλεκτρονικό κατάστηµα επιτρέπει όχι µόνο τη διεύρυνση της πελατείας, αλλά και την 

υπέρβαση των περιορισµών στα ωράρια λειτουργίας, γιατί µπορούν να πουληθούν 

αγαθά όλο το 24ώρο. Πιο συγκεκριµένα, τα πλεονεκτήµατα µιας επιχείρησης που 

δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο είναι:  

   

• Ευρεία γεωγραφική κάλυψη: 

       Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε πελάτες που βρίσκονται 

παντού, χωρίς τη σύσταση τοπικού υποκαταστήµατος.  
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• Ελαχιστοποίηση της προµηθευτικής αλυσίδας: 

       Ο προµηθευτής µπορεί να απευθυνθεί απευθείας στον πελάτη, χωρίς την 

ανάµειξη «ενδιάµεσων».   

 

• Μείωση λειτουργικού κόστους: 

       Η µείωση του λειτουργικού κόστους οφείλεται στο γεγονός ότι η επιχείρηση 

µπορεί να εξυπηρετήσει τους πελάτες µε ελάχιστο κόστος. Επίσης, όσο αυξάνεται ο 

αριθµός των πελατών του ηλεκτρονικού καταστήµατος τόσο µειώνεται το συνολικό 

κόστος εξυπηρέτησης αυτών.  

 

• Συνεχής λειτουργία: 

       Το διαδίκτυο είναι ίσως τα µοναδικό κανάλι εξυπηρέτησης πελατών που 

επιτρέπει την πραγµατοποίηση αγορών οποιαδήποτε στιγµή το 24ώρο.  

 

• Εργαλείο μάρκετινγκ: 

      Η επιχείρηση µπορεί να εκµεταλλευτεί τις δυνατότητες του διαδικτύου για 

προσφορές, διαχείριση και ενηµέρωση πελατών, στατιστικά στοιχεία πρόσβασης και 

πωλήσεων.   

 

  Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα φέρνει την εταιρεία πιο κοντά στους πελάτες 

της, αφού µπορούν να έχουν κατευθείαν πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχει. 

Ακόµη, προσφέρει τη δυνατότητα ανάλυσης της αγοράς, αξιοποιώντας την αγοραστική 

συµπεριφορά των καταναλωτών.  

      

 Τα βασικά οφέλη της επιχείρησης µε τη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού 

καταστήµατος είναι:   

 

• Αύξηση των πωλήσεων  

 

• Άµεση ικανοποίηση των πελατών  

 

• Άµεση ενηµέρωση των πελατών για καινούργια προϊόντα   
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• Βελτίωση της επικοινωνίας µε τους πελάτες  

 

• Βέλτιστη διαχείριση των προϊόντων και παραγγελιών  

 

 

 

1.4.2.Αύξηση των πωλήσεων σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα  

 

       Κάποιες χρήσιµες τεχνικές για την αύξηση των πωλήσεων σε ένα ηλεκτρονικό 

κατάστηµα είναι οι παρακάτω:   

 

• Προβολή των προϊόντων µέσα από φωτογραφίες και γραφικά  

 

• Ικανοποιητική περιγραφή των προϊόντων  

 

• Χρήση χρώµατος και γραφικών για την υποκίνηση των πωλήσεων   

 

• Ειδικές προσφορές και χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για την προώθηση 

των πωλήσεων  

 

• Βελτίωση του τρόπου πλοήγησης (navigation) του δικτυακού τόπου   

 

• Σχεδίαση του ηλεκτρονικού καταστήµατος µε τρόπο που να δελεάζει τους 

καταναλωτές  

 

• Δηµιουργία ενός εύχρηστου και απλού συστήµατος παραγγελιών για την 

ενθάρρυνση των πωλήσεων   

 

• Σχεδιασµός που να κερδίζει την εµπιστοσύνη του καταναλωτή  

 

Συμπεράσματα 

• Οι πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών είναι µία από τις βασικές επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες στο διαδίκτυο.   
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• Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα επιτρέπει όχι µόνο τη διεύρυνση της πελατείας, 

αλλά και την υπέρβαση των περιορισµών στα ωράρια λειτουργίας, γιατί µπορούν να 

πουληθούν αγαθά όλο το 24ώρο.   

 

• Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα φέρνει πιο κοντά την επιχείρηση στους πελάτες 

της, αφού µπορούν να έχουν κατευθείαν πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχει.   

 

• Το κόστος δηµιουργίας και λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι 

σαφώς µεγαλύτερο από τη δηµιουργία ενός απλού δικτυακού τόπου.  

 

 

 

1.5. Ζητήµατα ασφάλειας στο διαδίκτυο  

 

Το κείμενο αυτό εξηγεί τα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης δεδοµένων και τα 

πρωτόκολλα ασφάλειας οικονοµικών συναλλαγών. Παρουσιάζει, επίσης, τις υπηρεσίες 

που µπορεί να αξιοποιήσει κανείς για τη δηµιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, 

κατάλληλου για ηλεκτρονικές συναλλαγές[6]. 

 

Σε µια ηλεκτρονική επικοινωνία η εµπιστοσύνη µεταξύ των συναλλασσόµενων 

µερών είναι πολύ σηµαντική, γι' αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στο θέµα της 

ασφάλειας των συναλλαγών.   

   

Συνοπτικά, γίνεται αναφορά σχετικά με:  

 

• το νοµικό πλαίσιο που καλύπτει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην Ελλάδα  

 

• τους τρόπους ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών  
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1.5.1. Το νοµικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην Ελλάδα  

 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο αποτελεί µια µορφή εµπορίου και, συνεπώς, βρίσκουν σε 

αυτό εφαρµογή οι κοινοτικές οδηγίες (κοινοτικό δίκαιο) και οι εθνικές διατάξεις που 

αφορούν το εµπόριο γενικότερα. Για παράδειγµα, ο Νόµος 2251/94 για την «Προστασία 

των καταναλωτών» περιέχει διατάξεις για τις συµβάσεις από απόσταση (Άρθρο 4), που 

εφαρµόζονται και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εµπορίου.   

   

Ο νόµος αυτός προβλέπει ότι κάθε εξ αποστάσεως αγορά είναι άκυρη υπέρ του 

καταναλωτή, αν αποδειχθεί ότι ο τελευταίος δεν ενηµερώθηκε µε σαφή τρόπο πριν την 

αγορά για στοιχεία που έχουν να κάνουν µε την ταυτότητα του προµηθευτή, τα ουσιώδη 

χαρακτηριστικά του προϊόντος, τον τρόπο πληρωµής, το χρόνο παράδοσης και το 

δικαίωµα υπαναχώρησης.   

   

Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων των καταναλωτών που επισκέπτονται 

το ηλεκτρονικό κατάστηµα αποτελεί βασική υποχρέωση της επιχείρησης. Οι ρυθµίσεις 

που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδοµένων εφαρµόζονται και στο 

διαδίκτυο. Τα προσωπικά δεδοµένα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό για 

τον οποίο συλλέγονται και να διατηρούνται µόνο όσο είναι αναγκαίο για τους σκοπούς 

της συγκεκριµένης συναλλαγής. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων 

µπορεί να γίνει µόνο µε τη ρητή συγκατάθεση των καταναλωτών, αφού προηγουµένως 

ενηµερωθούν για το σκοπό, τις κατηγορίες των δεδοµένων κτλ. Η εµφανής παρουσίαση 

των τρόπων προστασίας και χρήσης των προσωπικών δεδοµένων στο διαδικτυακό τόπο 

του ηλεκτρονικού καταστήµατος αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα για τη δηµιουργία 

σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ του ηλεκτρονικού καταστήµατος και του καταναλωτή.  

  

 

1.5.2. Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών 

  

Η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι πολύ σηµαντικό θέµα και 

πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά τη λειτουργία ενός συστήµατος ηλεκτρονικών 

συναλλαγών. Σήµερα, η τεχνολογία παρέχει πολύ προηγµένες λύσεις στο θέµα αυτό. 

Είναι πολύ σηµαντικό να δηλωθεί στην αρχική ιστοσελίδα τα µέτρα ασφαλείας που 
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χρησιµοποιούνται στο σύστηµα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εµπιστοσύνη των 

πελατών[7]. 

Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα που µεριµνά για την ασφάλεια των πελατών του θα 

πρέπει να χρησιµοποιεί µια σειρά από «συστήµατα ασφαλείας», προκειµένου να 

διασφαλίσει την ασφάλεια των συναλλαγών του. Η αποστολή προσωπικών δεδοµένων, 

όπως τα στοιχεία της κάρτας, θα πρέπει να γίνεται σε ασφαλές περιβάλλον, µε τη χρήση 

ειδικών πρωτοκόλλων κρυπτογράφησης δεδοµένων και ασφάλειας οικονοµικών 

συναλλαγών. Για την εξασφάλιση της µυστικότητας, της ακεραιότητας και της 

προέλευσης µιας πληροφορίας κατά τη µετάδοση, χρησιµοποιείται η τεχνολογία 

δικτυακού πρωτοκόλλου ασφάλειας, όπως το Secure Sockets Layer (SSL) ή το Secure 

Electronic Transaction (SET), µε τη χρήση του οποίου οι πληροφορίες 

κρυπτογραφούνται προτού µεταδοθούν στο δίκτυο και αποκρυπτογραφούνται από τον 

παραλήπτη. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η συναλλαγή δεν µπορεί να αµφισβητηθεί ούτε ως 

προς την προέλευση ούτε ως προς το περιεχόµενο.  

  

 

1.5.3. Εξασφάλιση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών  

 

Μια ξεχωριστή διαδικασία µπαίνει σε λειτουργία, όταν εκδηλώνεται η πρόθεση 

αγοράς από τον πελάτη. Για τη διευθέτηση του θέµατος της πληρωµής, τρεις λύσεις 

είναι, ουσιαστικά, διαθέσιµες: η προκαταβολική πληρωµή σε τραπεζικό λογαριασµό, η 

αντικαταβολή και η χρέωση κάρτας. Από αυτές τις λύσεις, η χρήση της πιστωτικής 

κάρτας αποτελεί το βασικό µέσο για τη διεκπεραίωση µιας πλήρους ηλεκτρονικής 

συναλλαγής και, µάλιστα, για την εκκαθάριση των συναλλαγών µε αυτόν τον τρόπο, 

έχει σχεδιαστεί ένα παγκόσµιο δίκτυο.   

   

Σήµερα, έχει αναπτυχθεί µια πληθώρα υπηρεσιών που αναλαµβάνουν να 

διεκπεραιώσουν πλήρως την εκκαθάριση, χωρίς την εµπλοκή του εµπόρου. Οι 

υπηρεσίες αυτές αναλαµβάνουν να παραλάβουν τα στοιχεία του κατόχου της κάρτας 

και, στη συνέχεια, ελέγχουν την ακρίβεια των στοιχείων, την εγκυρότητα και το 

διαθέσιµο υπόλοιπο. Κατόπιν, προχωρούν στη χρέωση της κάρτας και πιστώνουν 

αντίστοιχα το λογαριασµό του εµπόρου. Οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες 

εκκαθάρισης πιστωτικών καρτών συνεργάζονται µε τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, 
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παρέχοντας το κατάλληλο λογισµικό. Το κόστος για την επιχείρηση είναι συνήθως ένα 

εφάπαξ ποσό και η γνωστή προµήθεια επί των συναλλαγών της επιχείρησης µε τις 

πιστωτικές κάρτες.  

  

Συμπεράσματα 

  • Το ηλεκτρονικό εµπόριο αποτελεί µια µορφή εµπορίου και, συνεπώς, 

βρίσκουν σε αυτό εφαρµογή οι κοινοτικές οδηγίες (κοινοτικό δίκαιο) και οι εθνικές 

διατάξεις που αφορούν το εµπόριο γενικότερα.   

 

• Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων των καταναλωτών που επισκέπτονται 

το ηλεκτρονικό  κατάστηµα αποτελεί βασική υποχρέωση της εταιρείας.   

 

• Οι ρυθµίσεις που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδοµένων 

εφαρµόζονται και στο διαδίκτυο.   

 

• Η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι πολύ σηµαντικό θέµα και 

πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά τη λειτουργία ενός συστήµατος ηλεκτρονικών 

συναλλαγών.  
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1.6. Λόγοι εισαγωγής του πολίτη-καταναλωτή στην Ψηφιακή 

Οικονομία 
 

1) Αγορά από το Διαδίκτυο: 

•  Στην αγορά από το Διαδίκτυο (ηλεκτρονικό εμπόριο) η εξυπηρέτηση και η 

συναλλαγή του καταναλωτή γίνεται μέσω του υπολογιστή του. 

•  ή μέσω του σύγχρονου κινητού του. 

Αντικείμενο της αγοράς μπορεί να είναι αγαθά ή υπηρεσίες (είτε υλικά π.χ. η 

αγορά ενός σάντουίτς, -είτε άυλα- , όπως π.χ. το δικαίωμα χρήσης κάποιου 

προγράμματος) ή υπηρεσίες (όπως π.χ. μια κράτηση) 

 

2) Πλεονεκτήματα της χρήσης του Διαδικτύου για τις αγορές: 

•  αγορά των προϊόντων ή των υπηρεσιών που επιθυμεί ο πελάτης όποτε 

θελήσει, 24ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, από οποιοδήποτε μέρος. 

•   επίσκεψη εύκολα και γρήγορα πολλών ηλεκτρονικών καταστημάτων και  

σύγκριση των τιμών και των χαρακτηριστικών πριν αγοράσει αυτό που επιθυμεί. Έτσι 

μπορεί ο καταναλωτής να βρει την καλύτερη τιμή και με μικρότερο συνολικό κόστος 

(ανάλογα με το προσφερόμενο αγαθό ή την παρεχόμενη υπηρεσία). 

 

3) Πληρέστερη ενημέρωση για το προϊόν που σκοπεύει να αγοράσει. 

Εύρεση πιο εύκολα των προϊόντων που είναι ίσως δύσκολο να εντοπιστούν με μια 

πρώτη ματιά στο κατάστημα. 

Γλιτώνει χρόνο και ταλαιπωρία και παράλληλα μειώνει τις μετακινήσεις του. 

Πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα κάνουν ειδικές εκπτώσεις στους πελάτες τους 

 

4)  Επιπλέον, η νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή είναι 

προστατευτική όταν πρόκειται για αγορές από απόσταση , όπως οι ηλεκτρονικές 

αγορές, και διασφαλίζει τα δικαιώματα των καταναλωτών (όπως, π.χ. το δικαίωμα 

υπαναχώρησης). 
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5)  Επιβεβαίωση της ταυτότητας και ασφάλειας της εμπορικής 

ιστοσελίδας : 

Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που μεριμνά για την ασφάλεια των πελατών του θα 

χρησιμοποιεί και θα αναφέρει ρητά όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφάλειας καθώς 

και θα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την πιστοποίηση της ταυτότητας του. 

 

6)  Μπορεί ακόμα να αναζητήσει την ύπαρξη ενός ειδικού σήματος στην 

ιστοσελίδα που πιστοποιεί την ταυτότητα της επιχείρησης. 

 

7)  Ακόμα χρήσιμο θα ήταν πριν προβεί ο πελάτης σε αγορές να 

επικοινωνήσει με τον τηλεφωνικό αριθμό του φυσικού καταστήματος ( είναι 

υποχρεωτική η αναγραφή του στην ιστοσελίδα) για να διαπιστώσει πως όντως πρόκειται 

για το κατάστημα που έχει επιλέξει. 

 

8)  Όσον αφορά την ασφάλεια, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να 

χρησιμοποιεί μια σειρά από <<συστήματα ασφαλείας>> προκειμένου να διασφαλίσει 

την ασφάλεια των συναλλαγών του , όπως:  

•  Μια ψηφιακή ταυτότητα (digital ID) από κάποιο αναγνωρισμένο φορέα 

πιστοποίησης  (οι ψηφιακές ταυτότητες επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του 

συναλλασσόμενου εμπόρου). 

•  Ένα πρωτόκολλο ασφαλείας (π.χ., Secure Socket Layer – SSL, ή Secure 

Electronic Transaction – SET). 

 

9)  Επιβεβαίωση της ταυτότητας και της ασφάλειας της εμπορικής 

ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο πελάτης: 

•      Μια ασφαλή σύνδεση. 

•      Προτού δώσει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας να επιβεβαιώσει πως η 

επιχείρηση χρησιμοποιεί ασφαλή σύνδεση βλέποντας στην οθόνη της, στην περιοχή της 

διαδικτυακής διεύθυνσης το σύμβολο https://. Η ύπαρξη αυτού του  συμβόλου παρέχει 

πρόσθετη εξασφάλιση. 
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    10)  Στοιχεία της πιστωτικής κάρτας στο Διαδίκτυο:  

•      Πολλοί διστάζουν να δώσουν τον αριθμό της πιστωτικής τους κάρτας σε ένα 

ηλεκτρονικό κατάστημα ακόμη και αν είναι γνωστό και  καθιερωμένο. 

Ο δισταγμός να εμπιστευτούν οι καταναλωτές τα στοιχεία της πιστωτικής είναι 

κυρίως ψυχολογικός αφού υπάρχουν αρκετά θέματα που πρέπει να προσέξει κανείς, 

όμως η φιλολογία που έχει αναπτυχθεί περί τεραστίου προβλήματος ασφαλείας δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

•       Όπως προκύπτει από τη διεθνή εμπειρία, μικρό ποσοστό των κρουσμάτων 

απάτης που αφορούν σε κάρτες, έχουν σχέση με τις διαδικτυακές συναλλαγές. Σήμερα, 

τα ηλεκτρονικά καταστήματα, με την κρυπτογράφηση των δεδομένων (καθώς και με 

την υιοθέτηση των ψηφιακών υπογραφών στο σύντομο μέλλον) μειώνουν σημαντικά τις 

περιπτώσεις ηλεκτρονικής απάτης. 

 

11)  Δικαίωμα διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων από κάθε χρήση: 

•      Οι ρυθμίσεις που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

εφαρμόζονται και στο δικτυακό περιβάλλον. 

 Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι <<ελεύθερο εμπόρευμα>>. 

• Η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται μόνο 

εφόσον είναι αναγκαία για τη συναλλαγή και στο μέτρο που είναι αυτά αναγκαία και 

κατάλληλα/σχετικά για/με τους σκοπούς της συναλλαγής. 

Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον 

οποίο συλλέγονται και να διατηρούνται μόνο όσο είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της 

συγκεκριμένης συναλλαγής. 

 

12)  Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που δεν εντάσσονται 

σε συγκεκριμένη συναλλαγή  μπορεί να γίνει μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του 

πελάτη, αφού προηγουμένως ενημερωθεί για τον σκοπό, τις κατηγορίες των δεδομένων 

κ.λ.π. 

• Η προηγούμενη συγκατάθεσή του είναι απαραίτητη και στην περίπτωση που 

το ηλεκτρονικό κατάστημα ή ηλεκτρονική επιχείρηση θέλει να διαβιβάσει τα δεδομένα 

που τον αφορούν σε τρίτους. 
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    13)  Η κάθε επίσκεψη σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και κάθε συναλλαγή 

αφήνει ψηφιακά ίχνη. Αυτά τα ψηφιακά ίχνη χρησιμοποιούνται συχνά για την 

δημιουργία καταναλωτικού προφίλ. 

• Η συλλογή των δεδομένων αυτών με τεχνολογίες όπως τα cookies εν αγνοία 

του πελάτη και χωρίς τη συγκατάθεσή του συνιστά παράβαση του νόμου. 

Επιπλέον, μπορεί να επιλέξει να παραμείνει ανώνυμος/η τόσο στην περιήγησή του 

στο ηλεκτρονικό κατάστημα όσο και στην συναλλαγή του (στο βαθμό που αυτό μπορεί 

να είναι εφικτό ως προς την υλοποίηση της συναλλαγής). 

 

 14)  Παραλαβή και επιστροφή προϊόντων: 

Οποιαδήποτε αγορά μέσω του Διαδικτύου εμπίπτει στις διατάξεις των νόμων για 

την προστασία του καταναλωτή (Νόμος 225/94). 

• Αυτό σημαίνει πως έχει δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν (στην κατάσταση 

που το παρέλαβε) ή την υπηρεσία που αγόρασε ακόμα και, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, χωρίς να δώσει εξήγηση, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, για τα 

αγαθά, από την ημερομηνία παραλαβής τους (χωρίς να ανοιχτεί η συσκευασία του και 

σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις που ισχύουν για συγκεκριμένες κατηγορίες 

προϊόντων). 

 

15)    Νόμοι που προστατεύουν τον καταναλωτή: 

•      Η αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από την παράνομη χρήση 

του Διαδικτύου γίνεται σήμερα με εφαρμογή των νομικών διατάξεων που καλύπτουν τις 

παραδοσιακές συναλλαγές, ενώ γίνεται χρήση και των ειδικών νόμων για τις 

τηλεπικοινωνίες (Ν.2246/1994). 

•      Ως προς τα προσωπικά δεδομένα, υπάρχει ένα πλαίσιο δεσμευτικών κανόνων 

που συγκροτείται από τον Ν. 2472/97 (για την προστασία ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρας) και τον Ν.2774/99 (για την προστασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα). 

 

     16)  Αγορά από το εξωτερικό: 

• Για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο καταναλωτής θα μπορεί να 

απευθυνθεί στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του στην περίπτωση διαφοράς που 

προέκυψε με αλλοδαπό έμπορο ή εταιρία.(άρθρο 15c του κανονισμού που αναθεώρησε 

 26



Κεφάλαιο 1ο :Το ηλεκτρονικό εμπόριο 

την Σύμβαση των Βρυξελλών για την δωσιδικία, ΕΕΚ L 012, 16/01/2001, που πρόκειται 

να ισχύσει στο προσεχές διάστημα). 

• Το δε Δίκαιο που θα εφαρμοστεί από το δικαστήριο καθορίζεται από τη 

Σύμβαση της Ρώμης (ΕΕΚ C 1997) και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το Δίκαιο 

της χώρας του καταναλωτή, καθώς επίσης και οι Οδηγίες για την προστασία του 

καταναλωτή και οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις που εφαρμόζονται υποχρεωτικά 

σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 

• Πολύ σύντομα οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διαθέτουν 

την δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών (διαδικασία διαμεσολάβησης) 

που προκύπτουν από ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές σε εθνικό και διασυνοριακό 

επίπεδο. 

• Το σύστημα αυτό (EEJ-NET) θα έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή των 

δικαστικών εξόδων και την ταχύτερη επίλυση των διαφορών[8]. 

 

 

      Οι συμβουλές του Δεκάλογου για το τι πρέπει να προσέξει ο καταναλωτής και 

για το που πρέπει να απευθυνθεί δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις περιπτώσεις και δεν 

μπορούν να υποκαταστήσουν σε καμιά περίπτωση τη σύμβαση που θα συνάψει με το 

ηλεκτρονικό κατάστημα για τη συγκεκριμένη αγορά. 

• Σε κάθε αγορά θα πρέπει να κοιτάξει προσεκτικά τους όρους της σύμβασης 

που θα συνάψει, οι οποίοι θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια. 

• Είναι σημαντικό να διαβάσει προσεκτικά τους όρους συναλλαγής και να μη 

δίνει εύκολα τη συγκατάθεσή του (κάνοντας κλικ στο Συμφωνώ/Agree της σύμβασης). 
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1.7. Λόγοι εισαγωγής του επιχειρηματία στην Ψηφιακή Οικονομία 
 

1)  Τα πρώτα βήματα ένταξης: 

• Αφού ενημερωθεί για τα βασικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου, πρέπει να καταρτίσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο (business 

plan) για τη δραστηριοποίηση στο πεδίο αυτό. 

• Πρέπει να σκεφθεί τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να το 

εκμεταλλευτεί: ποια προϊόντα και ποιες υπηρεσίες μπορεί να παρέχει, 

• πόσα χρήματα είναι σε θέση να επενδύσει στην ηλεκτρονική επιχειρηματική 

δραστηριότητα (και μέσα σε ποιο χρονικό διάστημα), 

 

2)  Δυνατότητες που ανοίγονται για την επιχείρηση: 

 Τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνει για μια τέτοια δραστηριότητα: 

• Αν διαθέτει τα στελέχη που θα μπορούσαν να ασχοληθούν (και σε ποιο 

ποσοστό του χρόνου τους). 

    Κυρίως όμως πρέπει να θέσει ρεαλιστικούς (οικονομικούς) στόχους για αυτή τη 

δραστηριότητα . 

 

3) θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα θέματα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην 

Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση:  

    Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μία μορφή εμπορίου και συνεπώς βρίσκουν 

σε αυτό ανάλογη εφαρμογή οι κοινοτικές οδηγίες (κοινοτικό δίκαιο) και οι εθνικές 

διατάξεις που αφορούν το εμπόριο γενικότερα. 

 

• Ο επιχειρηματίας πρέπει να βεβαιωθεί ότι η ηλεκτρονική επιχειρηματική 

δραστηριότητα είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία σε εθνικό και κοινοτικό 

επίπεδο. Επιβάλλεται να  ενημερωθεί για όλες τις ειδικές διατάξεις που αφορούν το 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. 

• Σε περίπτωση που έχει οποιαδήποτε αμφιβολία για τα νομικά θέματα που 

σχετίζονται με το σχέδιό του μπορεί να απευθυνθεί σε εξειδικευμένους νομικούς 

συμβούλους για να λάβει τις κατάλληλες απαντήσεις.  
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4)  Το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα θέματα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου:  

• Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που δεν εντάσσονται σε 

συγκεκριμένη συναλλαγή μπορεί να γίνει μόνο με τη ρητή συγκατάθεση των 

καταναλωτών, αφού προηγουμένως ενημερωθούν για το σκοπό, τις κατηγορίες των 

δεδομένων κ.λ.π. 

• Η προηγούμενη συγκατάθεσή τους είναι απαραίτητη και στην περίπτωση 

που το ηλεκτρονικό κατάστημα θέλει να διαβιβάσει τα δεδομένα των καταναλωτών σε 

τρίτους. 

      Η εμφανής παρουσίαση των τρόπων προστασίας και χρήσης των προσωπικών 

δεδομένων στο Διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος (Privacy Statement) 

αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ του 

ηλεκτρονικού καταστήματος και του καταναλωτή. 

• Ενδεικτικά, μπορεί να δημιουργήσει μια <<Δήλωση Προστασίας και Χρήσης 

Προσωπικών Δεδομένων >>, που να ταιριάζει στην ηλεκτρονική επιχείρηση,  

 χρησιμοποιώντας τον Διαδικτυακό τόπο του ΟΟΣΑ(cs3-hq.oecd.org/scripts/ 

pwv3/pwhome.htm)αν θέλει το κείμενο στα αγγλικά, ή  –στο προσεχές διάστημα-

τον Διαδικτυακό τόπο του e-Business Forum (www.ebusinessforum. gr ) αν θέλει το 

κείμενο στα ελληνικά. 

Η προετοιμασία του κειμένου αυτού γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο (OECD 

Privacy Statement Generator) ενώ ο επιχειρηματίας απαντάει τις ερωτήσεις που 

υπάρχουν σχετικά με τον τρόπο προστασίας και χρήσης που επιθυμεί να έχει στα 

δεδομένα των καταναλωτών. 

 

5) Είναι σημαντικό να γνωρίζει η εταιρεία πως, καθώς το Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

αφορά και τις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών προς καταναλωτές διαφορετικών 

χωρών, στα πλαίσια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση διαφωνίας, ο 

καταναλωτής μπορεί να απευθυνθεί στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του (άρθρο 

15c του κανονισμού που αναθεώρησε την Σύμβαση των Βρυξελλών για τη δωσιδικία, 

ΕΕΚ L 012, 16/01/2001, που πρόκειται να ισχύσει στο προσεχές διάστημα). 
• Το δε Δίκαιο που θα εφαρμοστεί από το δικαστήριο καθορίζεται από τη 

Σύμβαση της Ρώμης (ΕΕΚ C 1997). 

• και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το Δίκαιο της χώρας του 

καταναλωτή. 
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Πολύ σύντομα οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διαθέτουν τη 

δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών (διαδικασία διαμεσολάβησης) που 

προκύπτουν από ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές σε εθνικό και διασυνοριακό 

επίπεδο. Το σύστημα αυτό (EEJ-NET) θα έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή των 

δικαστικών εξόδων και την ταχύτερη επίλυση των διαφορών. 

 

6) Διασφάλιση της δραστηριότητας ως ηλεκτρονικού εμπόρου αν υπάρχει ήδη 

η <<παραδοσιακή επιχείρηση>>: 

      Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελεί μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Για να διερευνηθεί η επίδρασή του στη γενικότερη σημερινή λειτουργία της επιχείρησης 

θα πρέπει να ληφθούν υπ΄ όψη οι επιμέρους διαδικασίες του παραδοσιακού εμπορίου, 

όπως: 

• παραγωγή, 

• αποθήκευση, 

• διανομή, 

• υποστήριξη διαδικασιών με χρήση της Πληροφορικής εσωτερικά στην 

επιχείρηση. 

       Κάνοντας κατάλληλες επιλογές ή επιχειρηματικές κινήσεις, πρέπει να 

διασφαλιστεί, ότι η επιχειρηματική λειτουργία της εταιρίας σήμερα μπορεί να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός νέου, ηλεκτρονικού καταστήματος. 

• Για παράδειγμα, υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης των προϊόντων στα 

σημεία που θέλει ο καταναλωτής 

• (και αν ναι με ποιο κόστος), 

• υπάρχει ικανός αποθηκευτικός χώρος για την υποστήριξη του ηλεκτρονικού 

καταστήματος; 

• Πρέπει να διερευνηθούν οι δυνατότητες παραγωγής, αποθήκευσης και 

διανομής. 

• καθώς και αν συμφέρει η ανάθεση κάποιων λειτουργιών σε εξειδικευμένους 

εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) όπως, π.χ., εταιρίες ταχυμεταφοράς –

courier,κέντρα διαχείρισης αποθεμάτων προϊόντων -logistics centers  κ.λ.π. 

• Τέλος, πρέπει να διερευνηθεί ότι η σημερινή μηχανογράφηση της 

επιχείρησης θα συμβάλλει στην επιτυχία, ή τουλάχιστον δεν θα σταθεί εμπόδιο στην 

πρωτοβουλία του επιχειρηματία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. 
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   7)  Επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας :  

              Αν η τεχνογνωσία που απαιτείται δεν υπάρχει στην επιχείρηση, μπορεί να                          

αποκτηθεί με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων και τεχνολογικών προμηθευτών. 

Όσο και αν δεν είναι ο επιχειρηματίας εξοικειωμένος με την τεχνολογία πρέπει να 

ενημερωθεί γιατί ορισμένες κρίσιμες αποφάσεις πρέπει να παρθούν από εκείνον: 

• π.χ. μέσω ποιών μέσων θέλει να έχει επικοινωνία με τον καταναλωτή του 

(π.χ. Internet, κινητή τηλεφωνία κ.λ.π.), 

• ποιες ακριβώς δυνατότητες θέλει να έχει ο καταναλωτής μέσα στο 

ηλεκτρονικό κατάστημα ( π.χ. αναζήτηση προϊόντων, εκπτώσεις- προσφορές, σύγκριση 

τιμών κ.λ.π.) 

 

   8) Δυνατότητες είσπραξης ηλεκτρονικά του αντιτίμου των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών: 

• Για να αποδέχεται κανείς στο ηλεκτρονικό του κατάστημα και πληρωμές on-

line (π.χ. με χρήση πιστωτικών καρτών, με χρέωση & πίστωση τραπεζικού λογαριασμού 

κ.λ.π.) 

• Επιβάλλεται να ενημερωθεί για όλες τις διαθέσιμες λύσεις:  ποιες 

δυνατότητες παρέχουν σήμερα οι Ελληνικές Τράπεζες, οι οργανισμοί διαχείρισης 

πιστωτικών καρτών και οι οργανισμοί πιστοποίησης των εμπόρων στο Διαδίκτυο, με 

ποιο κόστος, κ.λ.π. 

• Επιλογή των κατάλληλων συνεργασιών με τους παραπάνω οργανισμούς και 

να δοθεί  ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα  της ασφάλειας των συναλλαγών και της 

διασφάλισης τόσο της επιχείρησης όσο και των πελατών της. 

  

   9)  Επίτευξη της ασφάλειας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές: 

Όσον αφορά την ταυτότητά του, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να 

παρουσιάζει ρητά σε ποιον ακριβώς έχει κατοχυρωθεί, δηλαδή ποιος είναι ο 

πραγματικός ιδιοκτήτης. 

• Η ύπαρξη ενός ειδικού σήματος στην ιστοσελίδα που να πιστοποιεί την 

ταυτότητα (από γνωστούς δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς) αποτελεί πλεονέκτημα. 

• Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στον καταναλωτή, πριν 

προβεί σε αγορές, να επικοινωνήσει με τον τηλεφωνικό αριθμό στη φυσική έδρα του 
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καταστήματος (είναι υποχρεωτική η αναγραφή του στην ιστοσελίδα) για να διαπιστώσει 

πως όντως πρόκειται για το κατάστημα που έχει επιλέξει. 

 

    10) Πληροφορίες που πρέπει να παρουσιάζει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα 

στους καταναλωτές:  

• Πραγματική ταυτότητα του εμπόρου (όνομα, γεωγραφική διεύθυνση, 

τηλέφωνο κ.λ.π.) 

• Τρόποι επικοινωνίας τόσο με ηλεκτρονικό όσο και με συμβατικό τρόπο 

(ηλεκτρονικό ταχυδρομείο-email, fax, τηλέφωνο, κ.λ.π.). 

• Τελική τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων φόρων, 

εξόδων αποστολής, κ.λ.π. 

• Εγγύηση του προϊόντος. 

• Μέθοδος αποστολής και χρόνος παράδοσης, δυνατότητα υπαναχώρησης, 

τρόπος πληρωμής και παράδοσης, κ.λ.π. 

• Τρόπος ακύρωσης της παραγγελίας σε περίπτωση λάθους ή αλλαγής γνώμης. 

• Επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας. 

• Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (privacy 

statement) 

• Που να απευθυνθεί ο καταναλωτής για τα παράπονά του εάν κάτι δεν πάει 

καλά (π.χ. αργοπορημένη παράδοση ή καθόλου παράδοση). 

• Πώς θα επιστραφεί το προϊόν, τι πρόσθετες επιβαρύνσεις υπάρχουν για την 

επιστροφή , κ.λ.π. 

• Ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο και ποιο Δίκαιο θα εφαρμοσθεί σε περίπτωση 

διαφοράς. 

 

11) Παρακολούθηση της πορείας της λειτουργίας του ηλεκτρονικού 

καταστήματος: 

  Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις για την παρακολούθηση της 

λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απεναντίας, η τεχνολογία επιτρέπει να 

έχει ο επιχειρηματίας ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία των πωλήσεων και των επισκέψεων 

των πελατών, γι΄ αυτό και θα πρέπει να συμπεριλάβει τη συστηματική του ενημέρωση 

στο σχεδιασμό της ηλεκτρονικής του επιχείρησης. 

Αυτά προϋποθέτουν: 
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Να γίνει η κατάλληλη προσαρμογή τόσο στην επιχειρηματική λειτουργία, όσο και 

στην τεχνολογία του ηλεκτρονικού καταστήματος, έτσι ώστε να εναρμονιστεί η 

επιχείρηση με τα σημεία του. 

• Πολλοί καταναλωτές διστάζουν να δώσουν τον αριθμό της πιστωτικής τους 

κάρτας σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ακόμη και αν αυτό είναι γνωστό και 

καθιερωμένο. 

• Για να αντιμετωπιστεί πιθανή επιφυλακτικότητα των καταναλωτών στο να 

δώσουν τα στοιχεία της πιστωτικής τους κάρτας, μπορεί η επιχείρηση να παρέχει τη 

δυνατότητα της συναλλαγής με χρήση εναλλακτικών τρόπων πληρωμής. 

• Όπως είναι η αντικαταβολή ή η μετάδοση του αριθμού της πιστωτικής 

κάρτας μέσω fax σε αρμόδιο υπάλληλο της επιχείρησης[9]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ Η-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

 

2.1. Το Περιβάλλον του η-Επιχειρείν, Ο η-Καταναλωτής  

 

      Πριν από µερικές δεκαετίες, οι υπολογιστές χρησιµοποιούνταν µόνο από 

ειδικούς, ή από επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνταν σε πολύ συγκεκριµένους 

κλάδους. Η δυσκολία χρήσης τους και το υψηλό κόστος απόκτησής τους ήταν 

απαγορευτικό για το ευρύ κοινό.  

Οι ραγδαίες εξελίξεις όµως στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και ειδικότερα η εξάπλωση του Internet, έχουν κάνει τους 

υπολογιστές προσιτούς, και, στις περισσότερες περιπτώσεις, απαραίτητους σε όλους!  

Έτσι, οι υπολογιστές και το Internet χρησιµοποιούνται σήµερα από ανθρώπους 

διαφορετικών ηλικιών, επαγγελµάτων, κλπ, τόσο για επαγγελµατικούς, όσο και γα 

προσωπικούς λόγους (π.χ. ψυχαγωγία).  

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν ακόµη συγκεκριµένοι παράγοντες που καθορίζουν την 

εξάπλωση του Internet στις διάφορες κοινωνικές οµάδες – κάποιοι χρησιµοποιούν το 

Internet περισσότερο από κάποιους άλλους.  

Είναι καλό να γνωρίζει ο επιχειρηματίας αυτούς τους παράγοντες, ώστε να ξέρει 

ποιοι είναι και οι εν δυνάµει καταναλωτές των προϊόντων ή των υπηρεσιών του µέσω 

του Internet. 
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2.1.1. Το Προφίλ του η-Καταναλωτή  

 

Α)  Αριθμητικά 

Η χρήση του Internet αυξάνεται καθηµερινά σε όλο τον κόσµο. Οι αριθµοί είναι 

εντυπωσιακοί: το 2002, οι χρήστες του Internet ήταν 500 εκατοµµύρια περίπου, ενώ 

έφτασαν τα 800 εκατοµµύρια το 2003[10], και το 1 δισεκατοµµύριο το 2005[11]!  

Ειδικότερα για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο µέσος όρος εξάπλωσης του 

Internet παρουσιάζει µια σταθερά αυξητική πορεία. 

Τι ισχύει όµως για τη χώρα µας; Στην Ελλάδα, αν και οι αριθµοί κυµαίνονται 

ακόµη σε χαµηλότερα επίπεδα συγκριτικά µε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, τα τελευταία 

χρόνια παρατηρείται επίσης µια σηµαντική αύξηση στον αριθµό των χρηστών του 

Internet. Μέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2005, οι  Έλληνες που χρησιµοποιούσαν το 

Internet ανερχόταν σε 8.166.396, από τους οποίους 439.827 ήταν φοιτητές που έκαναν 

χρήση Η/Υ και 367.028 είχαν πρόσβαση στο Internet. Οι υπόλοιποι που συμμετείχαν 

στην έρευνα ήταν μισθωτοί, από τους οποίους οι 1.196.094 έκαναν χρήση Η/Υ και 

919.165 είχαν πρόσβαση στο Internet[12] . 

 

Β)  Το προφίλ του η-καταναλωτή 

Στην Ελλάδα, αντίστοιχα µε την Ευρώπη και την Αµερική, οι άντρες 

χρησιµοποιούν το Internet περισσότερο από ότι οι γυναίκες, ενώ οι πιο συχνοί χρήστες 

του Internet είναι ηλικίας 18 έως 24 ετών[13]. 

Γενικότερα, οι χρήστες του Internet, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, έχουν 

κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η επιχείρηση υπόψη της, αφού 

είναι και οι εν δυνάµει πελάτες της:  

 

• είναι ανωτέρου εκπαιδευτικού επιπέδου 

  

• ζουν κυρίως στα αστικά κέντρα  
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• ανήκουν στα υψηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα  

 

•κάνουν ευρύτερη χρήση ηλεκτρονικών αγαθών σχετικά µε τους µη χρήστες. 

 

 

Γ) Τρόπος και τόπος σύνδεσης 

Από τους Ευρωπαίους η-καταναλωτές που έχουν πρόσβαση στο Internet, οι µισοί 

συνδέονται από το σπίτι τους, ενώ το 13% συνδέεται από το χώρο εργασίας τους[14]. Η 

εξάπλωση του Internet στα Ευρωπαϊκά νοικοκυριά παρουσιάζει διαρκή αύξηση.  

Τι ισχύει όµως στην Ελλάδα; Η Ελλάδα βρίσκεται ακόµη αρκετά χαµηλότερα από 

τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο. Από το σύνολο των χρηστών που έχουν πρόσβαση στο 

Internet, περίπου 500.000 συνδέονται από το σπίτι τους, 250.000 µέσω των 

επιχειρήσεων τους, και οι υπόλοιποι (περίπου 750.000) από εκπαιδευτικά ιδρύµατα και 

Internet cafe. 

 

Δ) Δυνατότητες και ευκαιρίες που παρέχει το Internet 

 Οι εντυπωσιακοί ρυθµοί εξάπλωσης του Internet συνδέονται αναµφισβήτητα µε 

τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρει σε όλους , διευκολύνοντας, 

βελτιώνοντας και, ουσιαστικά, επαναπροσδιορίζοντας τις διαδικασίες και τις πρακτικές, 

τόσο στην καθηµερινή ζωή, όσο και στην επιχειρηµατική δραστηριότητα.  

Γιατί όµως όλοι αυτοί οι άνθρωποι το επιλέγουν καθηµερινά;  

Τι είδους δυνατότητες και ευκαιρίες τους παρέχει το Internet;  

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά σε µερικές από τις κύριες δυνατότητες που 

προσφέρει το Internet, γενικά για τον η-πολίτη, και ειδικότερα για τον η-καταναλωτή.  
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2.1.2   Ο η-Πολίτης, γενικά  

      Το Internet παρέχει σε εκατοµµύρια ανθρώπους στην Ελλάδα και σε όλο τον 

κόσµο, πολλές δυνατότητες και ευκαιρίες, διευκολύνοντας σηµαντικά πολλές από τις 

καθηµερινές τους δραστηριότητες.  

 

Οι πιο διαδεδοµένοι λόγοι χρησιµοποίησης του Internet είναι οι εξής: 

1 ) αναζήτηση πληροφοριών, σε ποσοστό 53% : 

   Το Internet αποτελεί για εκατοµµύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσµο τη βασική 

πηγή πληροφόρησης, τόσο για επαγγελµατικούς, όσο και για προσωπικούς λόγους. 

Παρέχει τη δυνατότητα για προσπέλαση σε κάθε είδους πληροφορίας 24 ώρες το 

24ωρο, άµεσα, από κάθε σηµείο του πλανήτη.  

 

2) επικοινωνία, ειδικά µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σε ποσοστό 23% . 

    Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επικοινωνούν καθηµερινά µέσω των 

υπολογιστών, παρά µέσω τηλεφώνου, ταχυδροµείου ή άλλων παραδοσιακών µέσων.  

 

3) ψυχαγωγία, σε ποσοστό 12%. 

   Το Internet προσφέρει τεράστιες νέες δυνατότητες για ψυχαγωγία. Για 

παράδειγµα, µπορεί ο η-πολίτης, µαζί µε άλλους, δεκάδες ή και εκατοντάδες παίκτες 

από όλο τον κόσµο, να παίζει ταυτόχρονα, ανταγωνιζόµενος ή συνεργαζόµενος, µέσα 

από τον υπολογιστή του. Ακόµη περισσότερες δυνατότητες προσφέρονται µέσω της 

σύγκλισης των ΤΠΕ µε την τεχνολογία και βιοµηχανία των µέσων µαζικής 

επικοινωνίας.  

 

4) εκπαίδευση, σε ποσοστό 5%  

Ο πολίτης της Κοινωνίας της Γνώσης έχει ανάγκη για δια βίου εκπαίδευση και 

κατάρτιση. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι στον κόσµο χρησιµοποιούν ηλεκτρονικά 

συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να µπορούν να εκπαιδεύονται χωρίς 

χρονικούς, τοπικούς ή άλλους περιορισµούς.  

 37



Κεφάλαιο 2ο :Το περιβάλλον του η-επιχειρείν 
 

2.1.3. Ο η-Καταναλωτής 

 

Στην Ελλάδα, όπως και στον υπόλοιπο κόσµο, οι η-καταναλωτές χρησιµοποιούν 

το Internet κυρίως:  

• για να αγοράσουν προϊόντα, καθώς επίσης και  

• πριν και µετά την αγορά προϊόντων, δηλαδή κυρίως για να αναζητήσουν 

πληροφορίες (για διάφορα προϊόντα) και για να επικοινωνήσουν (µε εταιρείες, µε 

άλλους καταναλωτές, κλπ)  

 

 

2.1.4. Το προφίλ του η-πολίτη:  

 

Η δυνατότητα πραγµατοποίησης αγορών µέσω του Internet αποτελεί επιλογή όλο 

και περισσότερων ανθρώπων σε όλο τον κόσµο. Στις ΗΠΑ, για παράδειγµα, οι µισοί 

περίπου χρήστες του Internet πραγµατοποιούν πολλές από τις αγορές τους 

ηλεκτρονικά[15] ! 

Οι Ευρωπαίοι η-καταναλωτές θεωρούν, σε ένα ποσοστό 31%, ότι το Internet θα 

µπορούσε να αποτελέσει την πρώτη τους επιλογή για την πραγµατοποίηση αγορών, και 

σε ένα ποσοστό ίσο µε 63% ότι πρόκειται, τουλάχιστον, για µια πολύ καλή εναλλακτική 

πρόταση[16] . 

Στην Ελλάδα, η πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών αγορών επιλέγεται περίπου από 

το 5% των χρηστών του Internet. Πάντως, ο ρυθµός των ηλεκτρονικών αγορών είναι και 

στην Ελλάδα αυξητικός.  

Το 2003, υπήρχαν 1 εκατοµµύριο Έλληνες η-καταναλωτές, και 300.000.000 Ευρώ 

τζίρος αγοραπωλησιών µέσω του Internet (300 Ευρώ, ανά αγοραστή, ανά έτος)[17]. 
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Καταναλωτική συμπεριφορά: 

Από τις πλέον δηµοφιλείς αγορές µέσω Internet θεωρούνται διεθνώς τα πακέτα 

διακοπών (σε ποσοστό 60%), τα αεροπορικά εισιτήρια, τα βιβλία, και τα CDs-DVDs (σε 

ποσοστό 55%)[18]. Τα προϊόντα που αγοράζονται στην Ελλάδα δε διαφέρουν σηµαντικά 

από τα προϊόντα που αγοράζονται στον υπόλοιπο κόσµο: οι Έλληνες η-καταναλωτές 

αγοράζουν κυρίως ταξιδιωτικά εισιτήρια, CDs, Computer και σχετικά είδη, βιβλία, 

προϊόντα κινητής τηλεφωνίας και ... λουλούδια. Αυτό που διαφέρει στην Ελλάδα είναι 

ότι, ενώ το 30% των Ευρωπαίων και πάνω από 50% των Αµερικάνων χρηστών του 

Internet έχει αγοράσει τουλάχιστον µια φορά από αυτό, στην Ελλάδα το αντίστοιχο 

ποσοστό δεν ξεπερνάει το 10%[19] .Το συµπέρασµα σχετικά µε τις αγορές µέσω Internet 

είναι ότι: σήµερα οι η-καταναλωτές επιλέγουν να πραγµατοποιήσουν µια αγορά µέσω 

Internet συνήθως για είδη που δε χρειάζεται να τα "αγγίξουν" πριν να τα αγοράσουν, ή 

για επαναλαµβανόµενες αγορές, για αγορές που αντικαθιστούν προϊόντα που 

χρησιµοποιούν, και για αγορές προϊόντων που αγοράζουν συχνά (π.χ. είδη γραφείου, 

βιβλία, CD, εισιτήρια). Πάντως, στο άµεσο µέλλον προβλέπεται ότι θα αυξηθεί η 

ζήτηση και για πολλά άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που δεν εµπίπτουν στις παραπάνω 

κατηγορίες. 

 

 

Πλεονεκτήματα αγορών: 

Η ανταπόκριση των η-καταναλωτών στη "διαδικτυακή αγορά" γίνεται όλο και πιο 

θετική, αφού οι αγορές µέσω Internet συγκεντρώνουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα.  

Για παράδειγµα, σε σχετική έρευνα στη Μεγάλη Βρετανία οι η-καταναλωτές 

αναγνώρισαν ως σηµαντικά πλεονεκτήµατα την εξοικονόµηση χρόνου αλλά και 

χρηµάτων[20] .Γενικότερα, µερικά από τα πιο βασικά πλεονεκτήµατα των αγορών µέσω 

του Internet για τον η-καταναλωτή είναι:  

 

• χαµηλότερο κόστος, κυρίως λόγω της ευκολίας σύγκρισης τιµών, της 

μεγαλύτερης δυνατότητας επιλογής, και, σε µερικές περιπτώσεις, της έλλειψης 

µεσαζόντων.  
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• δυνατότητα για αγορές  

 

•  οποιαδήποτε στιγµή του 24ωρου,  

 

•  όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας,  

 

•  όλο το χρόνο  

 

•  από οποιοδήποτε µέρος του κόσµου. 

  

Πάντως, υπάρχουν και µερικά µειονεκτήµατα για τις ηλεκτρονικές αγορές. Ως πιο 

σηµαντικά θεωρούνται η έλλειψη πλήρους ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών, 

καθώς και η έλλειψη της κοινωνικής διάστασης των αγορών.  

 

 

2.1.5. Αναζήτηση  Πληροφοριών και Επικοινωνία  

 

Εκτός όµως από την αγορά αυτή καθ’ αυτή, πολλοί η-καταναλωτές χρησιµοποιούν 

το Internet πριν και µετά την αγορά, π.χ. για να αναζητήσουν πληροφορίες για ένα 

προϊόν πριν το αγοράσουν, ή για να επικοινωνήσουν µε την εταιρεία αφού το 

αγοράσουν.  

Για παράδειγµα, είναι πολλοί οι η-καταναλωτές που πριν αγοράσουν κάποιο 

προϊόν από τα "παραδοσιακά" καταστήµατα αναζητούν πληροφορίες στο Internet 

σχετικά με: 

 

• τιµές  
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• τεχνικές προδιαγραφές  

 

• πληροφορίες σχετικά µε τη διαθεσιµότητα  

 

• γνώµες άλλων ανθρώπων που αγόρασαν ένα προϊόν . 

 

 Ο η-καταναλωτής µπορεί χωρίς να κουραστεί, πολύ γρήγορα και µε ελάχιστο 

κόστος : 

• να αναζητήσει µέσα από µια µεγάλη γκάµα προϊόντων και υπηρεσιών εκείνο 

ακριβώς που τον ενδιαφέρει, να ενηµερωθεί σχετικά µε τη διαθεσιµότητά του, το χρόνο 

αποστολής του, κλπ. 

 

• να ενηµερωθεί για τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει µια εταιρεία, 

τις νέες ευκαιρίες και προσφορές προϊόντων, τα σηµεία πώλησης, κλπ, χωρίς να 

χρειάζεται να επισκεφτείτε το κατάστηµά της.  

 

•να εντοπίσει γρήγορα και εύκολα προϊόντα και υπηρεσίες µε βάση τα 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και κριτήρια που τον ενδιαφέρουν. 

  

• να συγκρίνει προϊόντα και υπηρεσίες όχι µόνο από ένα ή δύο καταστήµατα στην 

πόλη του, αλλά από όλο τον κόσµο, επιλέγοντας αυτό που τον συµφέρει, και µάλιστα 

έχοντας στη διάθεσή του τις  γνώµες άλλων ανθρώπων που το αγόρασαν πριν από 

αυτούς.  

 

Η σηµασία του Internet είναι µεγάλη στη διαµόρφωση της γνώµης των αγοραστών 

για την ποιότητα, και γενικότερα για την καταλληλότητα του προϊόντος που προτίθενται 

να αγοράσουν.  
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Συμπεράσματα 

 

• Η εξάπλωση του Internet στην καθηµερινή ζωή των καταναλωτών επηρεάζει 

αντίστοιχα και τον τρόπο µε τον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σε όλο τον 

κόσµο.  

 

• Οι συνδροµητές του Internet στην Ελλάδα αυξάνονται συνεχώς. Οι συχνότεροι 

χρήστες είναι νεαρής ηλικίας και έχουν ανώτερο µορφωτικό επίπεδο. 

 

• Οι κυριότερες χρήσεις του Internet αφορούν αναζήτηση πληροφοριών και 

επικοινωνία, αλλά και αγορές προϊόντων, όπως ταξιδιωτικά εισιτήρια, CD’s, βιβλία, 

είδη γραφείου, κτλ.  

 

• Οι αγορές µέσω του Internet συµφέρουν τον καταναλωτή γιατί οι τιµές είναι 

συνήθως πιο ανταγωνιστικές, υπάρχει δυνατότητα για περισσότερες επιλογές, ενώ οι 

αγορές πραγµατοποιούνται στο χρόνο που θέλει.  
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2.2. Η η-Επιχείρηση 

 

      Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η ανάπτυξη των εφαρµογών του 

Internet επηρεάζουν όλο και περισσότερο το περιβάλλον που επικοινωνούµε, 

εκπαιδευόµαστε, ψυχαγωγούµαστε, εργαζόµαστε και δραστηριοποιούµαστε 

επιχειρηµατικά.  

Το Internet αποτελεί µια συναρπαστική τεχνολογική καινοτοµία που, µαζί µε την 

κινητή τηλεφωνία, καταργεί τις αποστάσεις, και κάνει κάθε γωνιά του κόσµου να 

βρίσκεται µόλις "ένα click µακριά"!  

Ιδιαίτερα για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις ,αυτό σηµαίνει ότι το η-επιχειρείν 

αποτελεί ένα καίριο βήµα για την αντιµετώπιση της πρόκλησης του ανταγωνισµού της 

νέας Ψηφιακής, Ευρωπαϊκής και Παγκόσµιας Οικονοµίας.  

 

Σε αυτή την εισαγωγική παράγραφο δίνεται έμφαση στη σηµασία και την 

αναγκαιότητα του η-επιχειρείν, εντοπίζοντας ορισµένες από τις πιο σηµαντικές χρήσεις 

του, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις.  

Γίνεται λόγος σχετικά με: 

• το προφίλ των η-επιχειρήσεων, καθώς και  

• τα βασικά οφέλη του η-επιχειρείν για την επιχείρηση.  

 

Η τεχνολογία φέρνει την επανάσταση στον τρόπο που διεξάγονται σήµερα οι 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες και συναλλαγές. Επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο 

χρησιµοποιούν το Internet προκειµένου να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να 

επεκτείνουν τις επιχειρηµατικές τους δυνατότητες, και να διευκολύνουν σηµαντικά τις 

καθηµερινές τους λειτουργίες. Στη συνέχεια θα δοθεί έμφαση στις πιο βασικές 

εφαρµογές του Internet που µπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρηµατικά ώστε να 

βελτιώσουν τόσο την καθηµερινή λειτουργία όσο και το µέλλον µιας επιχείρησης.  
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Αυτό το κείμενο αποτελεί µια καλή ευκαιρία για να δώσει ιδέες πώς οι 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας µπορούν να βοηθήσουν να 

βελτιωθεί η επιχείρηση.  

 

  

2.2.1. Το Προφίλ της η-Επιχείρησης  

 

-Αριθμητικά  

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι η-επιχειρήσεις προέρχονται από διάφορους τοµείς 

δραστηριοποίησης, η µεγαλύτερη διάδοση όµως παρατηρείται:  

 

• στον τοµέα του τουρισµού, όπου το 63% των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται µε 

κάποιο τρόπο στο η-επιχειρείν  

 

• στον τοµέα του λιανικού εµπορίου, όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι 59%  

 

• στις µεταφορές, µε ποσοστό 38%  

 

• στις νέες τεχνολογίες, µε ποσοστό 36%  

 

• και στη βιοτεχνολογία, µε ποσοστό 24%  

 

      Στην Ελλάδα, η χρήση του Internet από επιχειρήσεις δεν είναι ακόµη αρκετά 

διαδεδοµένη, αλλά υπάρχουν µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 32% των ελληνικών επιχειρήσεων είχε σύνδεση στο 

Internet το 1999, ποσοστό που αυξήθηκε κατά 28% από την προηγούµενη χρονιά.  
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     Ωστόσο, σηµαντική είναι η υστέρηση που εµφανίζουν οι πολύ µικρές 

επιχειρήσεις (1-5 άτοµα) σε σχέση µε τις µεγαλύτερες. Ως προς τη χρήση του Internet 

κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, οι τοµείς που το χρησιµοποιούν σε ποσοστό 

50% ή και µεγαλύτερο είναι τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία, οι τραπεζικές και 

ασφαλιστικές εταιρείες, οι εκπαιδευτικοί οργανισµοί, και άλλες υπηρεσίες. Σε ποσοστό 

που προσεγγίζει το 50% κάνουν χρήση του Internet οι επιχειρήσεις εµπορίου, 

επικοινωνιών, µεταφοράς, αποθήκευσης, ενέργειας, ύδρευσης καθώς και οι 

βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις[21] . 

 

Λόγοι χρήσης του Internet  

      Ο βασικότερος λόγος για την υιοθέτηση του η-επιχειρείν είναι φυσικά η 

δυνατότητα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών : 

 

• µε χαµηλότερο κόστος  

 

• χωρίς χρονικούς περιορισµούς  

 

• χωρίς άλλους περιορισµούς (σε όλο τον κόσµο, όχι µόνο στους πελάτες της 

περιοχής της, και χωρίς να απαιτείται "βιτρίνα" ή υποκατάστηµα σε κάθε περιοχή).  

       

Επιπρόσθετα, επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο επενδύουν στο η-επιχειρείν και για 

ένα πλήθος άλλων λόγων, που δε συνδέονται άµεσα µε τις πωλήσεις. Η επιχείρηση 

κάνει χρήση του Internet για τους εξής λόγους: 

 

• για να διαφηµιστεί και να προβληθεί 

 • µε χαµηλότερο κόστος  

• για να ενηµερώσει και να ενηµερωθεί 

 • σε περισσότερους πελάτες  
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• για να υποστηρίξει τους πελάτες της  

• για να υποστηρίξει τους προµηθευτές της  

• χωρίς τη λειτουργία γραφείων, υποκαταστηµάτων και  

• για να βελτιώσει τις συναλλαγές της µε τους δηµόσιους φορείς "βιτρίνας" 

 • για να βελτιώσει καθηµερινές διαδικασίες της και να µειώσει το λειτουργικό 

κόστος . 

 

 

2.2.2. Τι µπορεί να κάνει το "η" για μια Επιχείρηση 

 

Τα οφέλη του η-επιχειρείν αναφέρονται σε όλο το φάσµα της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας.  

 

Τον επιχειρηματία σχετικά µε την επιχείρησή του, τον ενδιαφέρει : 

 

•   η σχέση  µε τον "υπόλοιπο κόσµο", δηλαδή µε:  

 

• τους πελάτες-καταναλωτές  

 

• τις άλλες επιχειρήσεις, και  

 

• τους δηµόσιους φορείς  

 

•               η ίδια η επιχείρηση. 
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2.2.3. Βελτίωση των Σχέσεων  µε τους Καταναλωτές 

 

Φυσικά, η πρώτη προτεραιότητα της επιχείρησης είναι η αύξηση των πελατών, και 

κατά συνέπεια των πωλήσεών της· όπως και η προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 

στους πελάτες της, τόσο κατά την πώληση, όσο και πριν και µετά από αυτήν, ώστε να 

έχει ευχαριστηµένους και "πιστούς" πελάτες, οι οποίοι θα συνεχίσουν να την προτιµούν, 

και να αποτελούν µια ζωντανή διαφήµιση για την επιχείρηση.  

Το η-επιχειρείν µπορεί να βοηθήσει εντυπωσιακά σ’ αυτήν την κατεύθυνση, µε 

διάφορους τρόπους:  

 

• µπορεί η επιχείρηση να διαφηµιστεί σε περισσότερους πελάτες, µε λιγότερο 

κόστος  

 

• οι πελάτες µπορούν να έχουν άµεση επαφή µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

προσφέρει η επιχείρηση 

 

• οι πελάτες µπορούν να αγοράζουν από την επιχείρηση από το σπίτι τους  

 

• επιτρέπει την άµεση επαφή και επικοινωνία µε τους πελάτες · για παράδειγµα, 

μπορούν  να ενηµερώνονται συχνά, και µε πολύ µικρό κόστος, για τα νέα προϊόντα   

 

• υποστήριξη των πελατών  µε µικρότερο κόστος . 

 

 

2.2.4. Βελτίωση των Σχέσεων µε τις Άλλες Επιχειρήσεις 

 

Οι δυνατότητες που προσφέρει το η-επιχειρείν σε σχέση µε τους πελάτες-

καταναλωτές, είναι πάρα πολλές.  
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Οι καταναλωτές δεν είναι όµως οι µόνοι "πελάτες" που υπάρχουν στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιχείρηση έχει σχέσεις και µε άλλες επιχειρήσεις, στις 

οποίες µπορεί επίσης να πουλά, ή από τις οποίες µπορεί να προµηθεύεται προϊόντα και 

υπηρεσίες. Και η αποδοτική συνεργασία µε αυτές τις επιχειρήσεις είναι καθοριστική για 

μια επιχείρηση.  

Το η-επιχειρείν µπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά και σε αυτόν τον τοµέα. 

Επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο µπορούν πια να διεκπεραιώνουν τις λειτουργίες τους 

(επικοινωνία, παραγγελίες, τιµολογήσεις, πληρωµές, κλπ), µέσω ηλεκτρονικών µέσων 

και τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εξοικονοµώντας χρόνο και κόστος.  

 

 

2.2.5. Βελτίωση των Σχέσεων µε τους Δηµόσιους Φορείς 

 

Εκτός από τους πελάτες-καταναλωτές και τις άλλες επιχειρήσεις, ο επιχειρηματίας 

πολύ συχνά έρχεται σε επαφή και µε Δηµόσιους Φορείς. Για παράδειγµα, χρειάζεται 

συχνά: 

 

• να εκδώσει κάποιο πιστοποιητικό  

 

• να υποβάλει κάποια δήλωση, παραστατικό, κλπ  

 

• να µάθει περισσότερες πληροφορίες από διάφορους Δηµόσιους Φορείς, όπως 

Εφορία, Ασφαλιστικοί Φορείς, κλπ. Το η-επιχειρείν µπορεί να βοηθήσει 

αποτελεσµατικά στις παραπάνω δραστηριότητες. 

 

 

 Για παράδειγµα: 
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• μπορεί ο επιχειρηματίας να πάρει πληροφορίες από δηµόσιους φορείς  

 

• να εκδώσει ένα πιστοποιητικό  

• να υποβάλει κάποιο παραστατικό, 

 

εύκολα και γρήγορα µέσω του Internet, χωρίς να χρειαστεί να µετακινηθεί από το 

γραφείο του. Δηλαδή, όπως και στις προηγούµενες περιπτώσεις, 24 ώρες το 24ωρο, 7 

ηµέρες την εβδοµάδα, κλπ.  

Γενικότερα, τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στις εφαρµογές του η-

επιχειρείν που έχουν στόχο την αποτελεσµατικότερη συνεργασία µεταξύ των 

επιχειρήσεων και των δηµόσιων φορέων. Και στην Ελλάδα, καταβάλλεται µια µεγάλη 

προσπάθεια για την αναδιοργάνωση και αυτοµατοποίηση αυτών των διαδικασιών, µε 

στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας.  

 

 

2.2.6. Βελτίωση της ίδιας της επιχείρησης 

 

Το η-επιχειρείν µπορεί να βελτιώσει τις σχέσεις των επιχειρήσεων µε "τον 

εξωτερικό κόσµο", δηλαδή µε τους πελάτες-καταναλωτές, τις άλλες επιχειρήσεις και 

τους Δηµόσιους Φορείς. Αυτές οι δραστηριότητες περιγράφονται συχνά µε τον όρο 

"ηλεκτρονικό εµπόριο", καθώς σε κάθε µία από αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει άµεση 

ανταλλαγή εµπορευµάτων και αγαθών, χρηµάτων, παραστατικών, κλπ.  

Ωστόσο, το η-επιχειρείν µπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση και σε άλλους 

τοµείς, που δε σχετίζονται άµεσα µε το εµπόριο, αλλά µε την εσωτερική δοµή και 

λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης. 

 

 Για παράδειγµα, µπορεί να βοηθήσει : 
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• στην καλύτερη διαχείριση  του επιχειρηματία όσον αφορά τα δεδοµένα που 

της επιχείρησης,  

 

•  στην καλύτερη εκπαίδευση των εργαζοµένων,  

 

•  στην εύκολη ανεύρεση των νέων εργαζοµένων, κλπ.  

 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά  µερικών ενδεικτικών παραδειγµάτων 

που δείχνουν πώς µπορεί να βελτιωθεί η εσωτερική δοµή, η οργάνωση και η λειτουργία 

της επιχείρησης µέσω του η-επιχειρείν, µε σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας των  

Goody’s και την ενίσχυση της θέσης της στην αγορά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο    
 

 

Ο OΜΙΛΟΣ ΤΩΝ GOODY’S  

 

 
3.1 Παρούσα κατάσταση 
 

Ο όμιλος των GOODY’S κατέχει ηγετική θέση στα Εστιατόρια Ταχείας 

Εξυπηρέτησης & Καταστήµατα Καφέ Εξυπηρέτησης του Ελληνικού Τοµέα Τροφίµων. 

Απαριθμεί τους εξής τοµείς δραστηριότητας:  

 

• Εστιατόρια Ταχείας Εξυπηρέτησης (QSR): Σήμα GOODY’S 

 

• Καταστήµατα Καφέ-Μπαρ: Σήµα Flocafe  

 

• Επεξεργασία Κατεψυγµένων Τροφίµων: HELLENIC CATERING 

 

• Κατεψυγµένα Γλυκά και παγωτά: FLOCA  

 

• Παρασκευάσµατα άρτου :SELECT  

 

• Παροχή Τροφοδοσίας & Υπηρεσίες :INTERTASTE/SODEXHO HELLAS. 
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Σχήμα 1. Σχηματική απεικόνιση του ομίλου GOODY’s (Πηγή:Goody’s tracking) 

 

 

Στο σχήμα 1 απεικονίζεται η παρούσα δομή των Goody’s, τα οποία απορρόφησαν 

τους κύριους (βασικούς) προμηθευτές τους, αποφεύγοντας έτσι τα τεράστια κόστη και 

κατάφεραν καλύτερη τιμολογιακή πολιτική και μεγαλύτερη διαπραγματευτική 

ικανότητα σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους. 

Σε ορισμένους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το κόστος έναρξης 

και λειτουργίας των νέων επιχειρήσεων είναι αρκετά υψηλό, πόσο μάλλον όταν μιλάμε 

για κόστη αλλαγής προμηθευτή. Η αλλαγή του προμηθευτή πολλές φορές απαιτεί 

υψηλά κόστη, λόγω αλλαγής των ορισμένων στοιχείων του εξοπλισμού ή την 

επανεκπαίδευση του προσωπικού, όπως συμβαίνει π.χ. στην περίπτωση της αλλαγής 

ενός μηχανογραφικού συστήματος. 

 

 

3.2 Ο όμιλος των GOODY’S - Σύντομο ιστορικό 
 

Τα Goody’s ξεκίνησαν από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και με τη χρήση 

σύγχρονων και αποτελεσματικών μεθόδων Μάρκετινγκ έχουν μεταμορφωθεί σε 
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επιχειρηματικούς κολοσσούς με διεθνή αναγνώριση. Το ιστορικό των  Goody’s έχει ως 

εξής: 

 

• Το έτος 1975 ανοίγει στη Θεσσαλονίκη το πρώτο εστιατόριο Goody’s. 

             Επιπλέον,  ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη η Hellenic Catering ΑΕ.  

• 1976:  Η Select ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη.  

•  1981:  Το πρώτο εστιατόριο Goody’s ανοίγει στην Αθήνα.  

• 1985:  Η Intertaste Catering ιδρύεται στην Αθήνα. 

• 1994: Το πρώτο κατάστηµα Flocafe ανοίγει στην Αθήνα. 

              Η αρχική προσφορά των µετοχών Goody’s στο ΧΑA.  

•  1997: Τα πρώτα διεθνή εστιατόρια Goody’s Κύπρο και Βουλγαρία.  

•  2001: Η Goody’s διατηρεί 157 εστιατόρια Goody’s στην Ελλάδα και 9 στην 

Κύπρο & Βουλγαρία. Η Flocafe λειτουργεί 39 καταστήµατα καφέ-µπαρ στην Ελλάδα.  

•  2001: Ο Όµιλος Δέλτα αποκτά πλειοψηφικό ποσοστό(60%) της Goody’s ΑΕ 

µέσω ενός επιτυχούς δηµόσιου διαγωνισµού.  

 

 

 
  Γράφημα 1. Γράφημα Ανάπτυξης του Δικτύου. (Πηγή: Goody’s tracking) 
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Στο γράφημα 1 απεικονίζεται η ανάπτυξη των Goody’s ,τα οποία έκαναν αρχικά 

κάποια δειλά βήματα, και στην πορεία χρησιμοποιώντας κατά κόρον τις μεθόδους και 

τεχνικές του σύγχρονου μάρκετινγκ, διείσδυσαν και εδραίωσαν τη θέση τους όχι μόνο 

στην ελληνική αγορά, αλλά επεκτάθηκαν με την ίδια επιτυχία και στην αγορά του 

εξωτερικού. Τα Goody’s, έχοντας κατανοήσει ότι το Μάρκετινγκ αποτελεί την αιχμή 

του δόρατος, έσπευσαν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει σε κάθε τομέα 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας, κερδίζοντας έτσι φοβερά ανταγωνιστικές 

στρατηγικές για την επιχείρηση. 

•  2002: Μια ολική αναδιοργάνωση ολοκληρώνεται έπειτα της εξαγοράς από τη 

Δέλτα, και ο όμιλος Goody’s εισέρχεται σε νέα αναπτυξιακή τροχιά. 

         

 

     

 

Πίνακας 1. 

                                                                               Πηγή: Goody’s tracking 

 

 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται ο συνοπτικός απολογισμός των  Goody’s, όπου 

επέκτειναν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέσω του franchising, όχι μόνο στην 

εγχώρια, αλλά και στην διεθνή αγορά. Συχνά  απαιτούνται μεγάλα κεφάλαια για την 

ένταξη σε μια αλυσίδα franchising, όπως και καταβολή υψηλών δικαιωμάτων 

(royalties),χωρίς η επένδυση αυτή να μπορεί να δικαιολογηθεί από τη φήμη της 

συγκεκριμένης εταιρείας που παρέχει δικαιόχρηση του  ονόματός της. Όπως φαίνεται 
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στο σχήμα, τα Goody’s κατάφεραν να έχουν μεγάλες δυνατότητες επέκτασης, καλύτερο 

μάνατζμεντ των μονάδων, και ελαχιστοποίησαν τους επιχειρηματικούς κινδύνους. 

 

GOODY’S Α.Ε.: 

Η Goody’s αποτελεί τη μητρική εταιρεία του ομίλου, δικαιοπάροχο των 

εστιατορίων Goody’s και Flocafe espresso bars µε κύριες αρµοδιότητες:  

• Τον σχεδιασµό  

• Την ανάπτυξη  

• Την λειτουργία των εστιατορίων Goody’s και Flocafe espresso bars 

• Το ανθρώπινο δυναµικό  

• Την πληροφορική , και τέλος 

• Τις διεθνείς επιχειρήσεις  

Παρέχει λειτουργική και τεχνική τεχνογνωσία, ορίζει τη σύνθεση των  µενού, 

καθορίζει την πολιτική των τιµών, διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό για το µάρκετινγκ 

και διοικεί ολόκληρη την αλυσίδα καταστηµάτων. 

 

Πίνακας 2. Κατάταξη των fast –foods σε παγκόσμια κλίμακα (Πηγή: Food Service 

Europe, 2002) 
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Στον πίνακα 2 απεικονίζεται η θέση των Goody’s ανάμεσα στις πιο γνωστές 

μάρκες των fast food του κόσμου. 

Η ύπαρξη της ισχυρής μάρκας των Goody’s (σε συνεργασία με τους συνεργάτες 

/προμηθευτές της), αποτέλεσε σημαντικό πόρο της επιχείρησης – κυρίως για το 

Μάρκετινγκ – γιατί υποδηλώνει ποιότητα και αξιοπιστία. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση, ειδικά όταν αυτή λανσάρει ένα 

καινούργιο προϊόν. Επίσης, τα  Goody’s κατάφεραν μέσω στρατηγικών διαφοροποίησης 

(η λειτουργική υπεροχή τους, η καινοτομικότητα,  η διανομή, η δύναμη της μάρκας , η 

εξυπηρέτηση και οι πατέντες ) να έχουν μια πολύ σημαντική θέση στον κλάδο και να 

κατατάσσονται στην 10η θέση . 

 

 

 

Πίνακας 3. Μερίδιο αγοράς για τις αλυσίδες καταστημάτων fast food. (Πηγή:Goody’s 

tracking) 

 

 

Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 3, τα Goody’s  κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο 

αγοράς του κλάδου, όπου το μερίδιο αγοράς αποτελεί το μέτρο επιτυχίας της 

επιχείρησης στην αγορά. Τα Goody’s κατάφεραν να βρίσκονται σε ισχυρότερη 

ανταγωνιστική θέση  σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, και είναι προφανές ότι η 

κατάκτηση μεγάλου μεριδίου στην αγορά δεν είναι καθόλου εύκολος στόχος, πόσο 

μάλλον όταν μιλάμε για τη βιομηχανία των τροφίμων και ποτών. 
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HELLENIC CATERING: 

      Η Hellenic Catering αποτελεί τη σημαντικότερη θυγατρική εταιρεία του 

ομίλου, η οποία ιδρύθηκε το έτος 1975 και εδρεύει στο Βιομηχανικό Πάρκο της 

Θεσσαλονίκης. 

 

• Η κύρια δραστηριότητά της είναι να παράγει και να προµηθεύει το δίκτυο των 

εστιατορίων Goody’s µε επεξεργασµένα προϊόντα κρέατος, σαλάτες και σάλτσες.  

 

• Εκτός των εστιατορίων Goody’s, στους πελάτες κατεψυγµένων ετοίµων 

γευµάτων της Hellenic Catering συµπεριλαµβάνονται αλυσίδες σούπερ µάρκετ, 

ξενοδοχεία, ναυτιλιακές εταιρίες και ένα δίκτυο 20 περίπου χονδρεµπόρων σε όλη την 

Ελλάδα. 

 

Πίνακας 4. Η γεωγραφική ανάπτυξη των Goody’s(Πηγή:Goody’s tracking) 

 
 

Τα Goody’s ξεκίνησαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην 

Θεσσαλονίκη, αλλά γρήγορα επεκτάθηκαν σε ολόκληρη την Ελλάδα, και έδωσαν 

παραπάνω βάση στην Αθήνα, όπου έχουν τα περισσότερα καταστήματα, αλλά η αγορά 

είναι πιο ανταγωνιστική και ο βαθμός διείσδυσης της επιχείρησης και ο βαθμός κατοχής 

στην αγορά, είναι  σαφώς μεγαλύτεροι σε σχέση με τα υπόλοιπα μεμονωμένα τμήματα 

αγοράς. 
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FLOCA: 

      Πρωτοπόρος της Ελληνικής Ζαχαροπλαστικής αγοράς, ιδρύθηκε το 1939 και 

εδρεύει στην Παλλήνη, Αττική.  

• Το 1992 την εξαγόρασε η Goody’s A.E. έπειτα από σηµαντικές επενδύσεις σε 

νέες εγκαταστάσεις παραγωγής. 

 

 

 
Γράφημα 2.Ανάπτυξη δικτύου Flocafe(  Πηγή: Goody’s Tracking) 

                                                           

• Ειδικεύεται στον τοµέα Αρτοποιίας- Ζαχαροπλαστικής, και στην επεξεργασία 

προϊόντων Ζαχαροπλαστικής και χειροποίητου Παγωτού.  

• Συνεργάζεται επίσης µε αλυσίδες σούπερ µάρκετ για την παραγωγή παγωτών 

προέλευσης Floca και µιας σειράς κατεψυγµένων προϊόντων ζαχαροπλαστικής. 
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Πίνακας 5. Γεωγραφική ανάπτυξη Flocafe ( Πηγή: Goody’s tracking) 

 
           

 

SELECT: 

 

      H βιοµηχανική µονάδα παραγωγής αρτοπαρασκευασµάτων ιδρύθηκε το 1976 

και εδρεύει στο Βιοµηχανικό Πάρκο της Θεσσαλονίκης.  

 

• Προµηθεύει τα καταστήµατα Goody’s και Flocafe µε στρόγγυλα ψωµάκια και 

μπαγκέτες (50% των πωλήσεών του).  

• Οι κύριες εξαγωγές της µονάδας είναι στην Ιταλία, Κύπρο, Πορτογαλία, 

Βουλγαρία και Ισπανία. 
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Σχήμα 2. Συνεισφορά εταιρειών ομίλου.( Πηγή: Goody’s tracking) 

 

 

 

INTERTASTE: 

 

      Πρωτοπόρος στην Ελληνική αγορά παροχής τροφοδοσίας, ιδρύθηκε το 1985 

και εδρεύει στην Κηφισιά, Αττική.  

 

• Ειδικεύεται στην οργάνωση και λειτουργία καφεστιατορίων σε εγκαταστάσεις 

εταιριών, εκπαιδευτικών οργανισµών, νοσοκοµείων, στρατοπέδων και άλλων χώρων 

όπου δηµιουργούνται ανάγκες µαζικής τροφοδοσίας.  

 

• Η Delta Holding έκλεισε µια στρατηγική συνεργασία µε τη Sodexho σε σχέση 

µε την Interstate στα τέλη του 2001.Η Sodexho κατέχει το 51% της Interstate ενώ η 

Hellenic Catering διατηρεί µερίδιο 40%.  

 

• Η Sodexho ανέλαβε τη διοίκηση, και μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων, 

διαγωνίστηκε για µια σηµαντική συµµετοχή στη αγορά τροφοδοσίας των Ολυµπιακών 

Αγώνων του 2004 στην Αθήνα.  
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Γράφημα 3. Γεωγραφική κατανομή καταστημάτων.(Πηγή:Goody’s Tracking) 

 

 

3.3 Στρατηγική ανάπτυξη του ομίλου:  
 

      Στόχοι για το 2002 -2004 

 

• Να κλείσει συµφωνία αποκλειστικής συνεργασίας 15ετούς διάρκειας µε τους 

δικαιοδόχους.  

 

• Να αποκτήσει συνολικά 300 καταστήµατα(200 Goody’s και 100 Flocafe 

Espresso bars), αύξηση κατά 50% µέσα σε 3 χρόνια.  

 

• Να αυξήσει την άµεση συµµετοχή της Goody’s Α.Ε. στα καταστήµατα κατά 

30%, επί συνολικού στόχου 300 καταστηµάτων.  

 

• Να συμπεριλάβει 2 ακόμη σήματα εστιατορίων στο χαρτοφύλακα Goody’s, 

µέσω εσωτερικής ανάπτυξης και/ή εξαγορών. 

 61



Κεφάλαιο 3ο :Ο όμιλος των Goody’s  
 

 

• Να ενδυναµώσει τη θέση των Goody’s στην Κύπρο µε 15 νέα καταστήµατα 

Goody’s και Flocafe μέσα σε 3 χρόνια. 

 

• Να αναπτύξει το µοντέλο για την προώθηση των Goody’s σε 15 επιλεγµένες 

χώρες και να το θέσει σε εφαρµογή σε τουλάχιστον µία χώρα.  

 

• Να επενδύσει 12 εκατ.€ για την αναβάθµιση της υποδοµής των βιοµηχανιών και 

της διοικητικής µέριµνας του οµίλου (Hellenic Catering, Floca).  

 

• Να αναπτύξει 2 ακόµη παραγωγικές δραστηριότητες στην βιοµηχανική 

υποδοµή.  

 

 

Πίνακας 6. Δείκτες απόδοσης σημάτων (Πηγή: Goody’s tracking) 

 
 

 

• Να εκµεταλλευτεί συνεργίες για τις Hellenic Catering, Select ,και Floca 

ακολουθώντας τη στρατηγική συνεργασία µε τη Sodexho.  
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• Να εκµεταλλευτεί συνεργίες µε ξεχωριστές Στρατηγικές Επιχειρησιακές 

Μονάδες(SBU) του Οµίλου Δέλτα, προωθώντας επιλεγµένα προϊόντα της Δέλτα στα 

καταστήµατα Goody’s και Flocafe.  

 

 

Πίνακας 7. Οικονομικά αποτελέσματα ομίλου(Πηγή:Goody’s Tracking) 

 
 

 

ΣYNOΠTIKOΣ AΠOΛOΓIΣMOΣ 2002 

  

• Λειτουργία 18 νέων εστιατορίων (5 Goody’s , 13 Flocafe), και 7 καταστήματα 

υπό κατασκευή. 

• Nέα συµφωνία 15 ετούς+ διάρκειας µε δικαιοδόχους.  

• Δηµιουργία και προώθηση 15 νέων προϊόντων στα µενού Goody’s& Flocafe.  

• Σχεδιασµός αναπτυξιακής πολιτικής Goody’s και Flocafe σε Eλλάδα και Kύπρο. 

• Δηµιουργία Business Plan για επέκταση στο εξωτερικό. 

•  Aναδιάταξη και εξυγίανση Xαρτοφυλακίου Συµµετοχών. 
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Πίνακας 8.  Βασικοί ενοποιημένοι οικονομικοί δείκτες(Πηγή: Goody’s Tracking) 

 
 

 

 

Προφίλ Καταναλωτή Goody’s. 

 

 

Πίνακας 9.  Το προφίλ του καταναλωτή Goody’s.(Πηγή: Goody’s tracking) 
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Τα Goody’s κατατάσσονται στις εδραιωμένες επιχειρήσεις στην αγορά και έχουν 

μεγάλο αριθμό πιστών πελατών / καταναλωτών που απέκτησαν επειδή κατάφεραν να  

προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτών των 

ανταγωνιστών τους. 

Ωστόσο, η δημιουργία διαφοροποιημένων προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και η 

δημιουργία μεγάλου όγκου πιστών πελατών, απαιτούν μεγάλες επενδύσεις σε κεφάλαια 

και χρόνο, στοιχεία που δεν διαθέτουν πάντα οι νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις στην 

αγορά. 

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με  την ύπαρξη των ήδη πιστών πελατών, δίνει 

στα Goody’s ένα φοβερά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις του κλάδου. 

 

Aνάπτυξη Δικτύου Goody’s  

 

Goody’s : Tο άμεσο μέλλον: 

 

• Επενδύσεις για βελτίωση υπηρεσιών: Ποιότητα και λειτουργία. 

  

• Άνοιγµα νέων καταστηµάτων : 25+ Goody΄s και Flocafe.  

 

• Επέκταση του σήµατος Flocafe στη Κύπρο(1ο κατάστηµα Άνοιξη 2003). 
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Γράφημα 4.  Παρουσίαση του ομίλου εταιρειών(Πηγή:Goody’s Tracking) 

 

 

•  Σχεδιασµός νέου σήµατος στο χώρο μαζικής εστίασης. 

 

•  Επιθετική εµπορική πολιτική στην αγορά HORECA.  

 

• Εκσυχρονισµός/ επέκταση τεχνολογικών υποδοµών. 

 

• Ρυθµός ανάπτυξης >10% (Τζίρος - Κέρδη). 

 

•  Συνολικές επενδύσεις 20+ εκ. Ευρώ.  

 

• Ισολογισµός GOODY’S A.E. 
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Γράφημα 5.  Ο όμιλος των εταιρειών (Πηγή:Goody’s Tracking) 

 

 

 

Πίνακας 10. Στοιχεία αποτελεσμάτων της Goody’s Α.Ε.(Πηγή:Goody’s Tracking) 
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Πίνακας 11.  Στοιχεία Ισολογισμού.(Πηγή: Goody’s Tracking) 

 
 

 

 

3.4  Μελέτη περίπτωσης των GOODY’S 

  

Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων – Ποτών:

Η βιομηχανία τροφίμων-ποτών κατέχει κυρίαρχη θέση στο σύνολο της ελληνικής 

βιομηχανίας. Αποτελεί τον κλάδο με την υψηλότερη συμβολή σε όλα τα βασικά μεγέθη, 

όπως πωλήσεις, προστιθέμενη αξία παραγωγής, αριθμό επιχειρήσεων και απασχόληση. 

Ενδεικτικά, το 2002 ο κλάδος πραγματοποίησε το 24,4% των συνολικών πωλήσεων της 

μεταποίησης, με δεύτερο τον κλάδο παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα και ποσοστό 

16,1%[22]. 

Η βιομηχανία τροφίμων-ποτών αποτελεί τον κυρίαρχο κλάδο της μεταποίησης, 

κατέχοντας το 1/4 των συνολικών κεφαλαίων και απασχολώντας το 1/4 των 

εργαζομένων σε αυτήν. Επομένως, υπάρχει υψηλός βαθμός συγκέντρωσης στον κλάδο 

με ισχυρή παρουσία των μεγάλων ομίλων, ειδικά στην κερδοφορία του κλάδου. 

Εξαιρώντας από την ανάλυση τα GOODY’S, που αποφάσισαν μια στρατηγική 

αλλαγή της μετοχικής σύνθεσής της - που επηρεάζει αρνητικά τα πάγια και τα ίδια 

κεφάλαια – η φαινόμενη άνοδος των παγίων και ιδίων κεφαλαίων είναι αποτέλεσμα 

μόνο της αριθμητικής αύξησης των επιχειρήσεων. Στα υπόλοιπα στοιχεία σημειώνεται η 
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ισχυρά ανοδική πορεία των διαθεσίμων που αντιστάθμισε μεν την επιβράδυνση των 

απαιτήσεων, αλλά επέφερε μία μικρή άνοδο στο κυκλοφορούν ενεργητικό, ενώ 

διευρύνθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα ο μακροχρόνιος δανεισμός στο σύνολο των 

ξένων κεφαλαίων. 

 

Η βιομηχανία τροφίμων είναι ένας κλάδος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η 

ενσωμάτωση της στη σύγχρονη ηλεκτρονική αγορά είναι μία αρκετά περίπλοκη 

διαδικασία.  

Παρόλα αυτά, είναι δύσκολο να φανταστεί κάνείς μια βιομηχανία πιο 

κατάλληλη για να εξερευνήσει τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο από τη 

βιομηχανία τροφίμων. 

Το κύριο στοιχείο που χαρακτήριζε και εξακολουθεί να χαρακτηρίζει και σήμερα 

τη δράση των GOODY’S είναι ο έντονος προσανατολισμός τους προς την αγορά και 

τους τελικούς καταναλωτές ή χρήστες των προϊόντων ή υπηρεσιών τους. Τα GOODY’S 

χαρακτηρίζονται ως “Marketing oriented”[23]. Δηλαδή η δράση τους δεν περιορίζεται 

απλά στην παραγωγή ή εμπορία προϊόντων ή υπηρεσιών. Στρέφεται παράλληλα στη 

συστηματική διερεύνηση των συνθηκών της αγοράς, των αναγκών των καταναλωτών 

και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν ικανοποιητικά τις 

συγκεκριμένες ανάγκες ανάλογα με τα “ρεύματα” της εποχής καθώς και την εφαρμογή 

σύγχρονων μεθόδων διάθεσης στο καταναλωτικό κοινό. 

O όμιλος GOODY’S κατέχει ηγετική θέση στα Εστιατόρια Ταχείας Εξυπηρέτησης 

& Καταστήματα Καφέ Εξυπηρέτησης του Ελληνικού Τοµέα Τροφίμων. 
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Σχήμα 3. Μερίδιο αγοράς για τα fast-food πανελλαδικά (Πηγή: Goody's Tracking) 

 

 

Τα Goody's κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος της πίτας στον κλάδο, υπερτερώντας 

των κυριότερων ανταγωνιστών τους, άρα η θέση των υπόλοιπων επιχειρήσεων στη 

συγκεκριμένη αγορά, είναι ασθενέστερη από αυτή των  Goody's. Το μερίδιο της αγοράς 

συχνά χρησιμοποιείται και ως μέτρο δύναμης μιας επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη 

αγορά(κλάδο). Άρα,  τα Goody's είναι οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού όσον αφορά το κλάδο 

τροφίμων και ποτών. 

  

 Αναστάτωση έχει φέρει στις σχέσεις μεταξύ επιχειρηματιών και προμηθευτών η 

λειτουργία κοινών εταιρειών που δημιουργήθηκαν και  λειτουργούν από δυναμικούς 

κλάδους, όπως αυτού των τροφίμων, οι οποίες λειτουργούν για λογαριασμό τους 

απέναντι στους προμηθευτές. Το  γεγονός  αυτό εκτιμάται ότι θα επηρεάσει άμεσα τόσο 

το λιανεμπόριο και πολύ περισσότερο το τμήμα εκείνο του χονδρεμπορίου που 

ασχολείται με τις προμήθειες και την τροφοδοσία τέτοιων μονάδων.  

 Από την 1η Σεπτεμβρίου 2006,  δημιουργήθηκε από την απορρόφηση των 

εταιρειών ΔΕΛΤΑ Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος A.E. , Chipita International A.E., 

Goody's A.E. και Μπάρμπα - Στάθης Γενική Τροφίμων A.E. από τη ΔΕΛΤΑ 

Συμμετοχών A.E., η Vivartia A.E. που είναι,  η μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων στην 

Ελλάδα.  
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Η Vivartia A.E. οίκος κορυφαίων μαρκών διατροφής, με σημαντικό μέγεθος στην 

Ευρώπη, απορρόφησε τις εταιρείες αυτές κάνοντας την «ματ» κίνηση στο κλάδο. 

Επιπροσθέτως , τα  GOODY’S διατηρούν την αρχική τους μορφή με τη φυσική 

και δικτυακή  τους παρουσία. Το γεγονός της συγχώνευσης με τις συγκεκριμένες 

εταιρείες, οι οποίες αποτελούν για τα GOODY’S τους σημαντικότερους  προμηθευτές, 

επιτρέπει την ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής και συνάμα δίνει στην εταιρεία 

ένα φοβερά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. «Αν όλη η προσπάθεια ευοδωθεί είναι 

σίγουρα όχι μόνο τα οικονομικά αλλά κυρίως τα αναπτυξιακά οφέλη που θα προκύψουν 

μέσα από την έννοια της συνεργασίας», αναφέρουν κύκλοι των επιχειρήσεων που έχουν 

αποφασίσει να συμμετάσχουν σε αυτού του είδους την προσπάθεια. Για να κατανοήσει 

κάποιος το μέγεθος αυτής της αναστάτωσης αρκεί να αναλογιστεί ότι ένα fast food μόνο 

για τον τομέα της τροφοδοσίας διαχειρίζεται περισσότερα από 800 είδη μερικά από τα 

οποία τα παραλαμβάνει καθημερινά και άλλα, όπως το ψωμί, δύο και τρεις φορές την 

ημέρα, αυτό το νούμερο από μόνο του μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι να τηρούνται 

αυστηρά οι διαδικασίες λειτουργίας του τμήματος τροφοδοσίας. Όσον αφορά, στον 

κλάδο του εμπορίου, σίγουρα θα φέρει δυσκολίες αφού θα ασκούνται πιέσεις για ακόμα 

χαμηλότερες τιμές ή θα γίνονται συμφωνίες κατευθείαν με τις βιομηχανίες που 

παράγουν προϊόντα διατροφής.  

 

 

3.5 Διανομή με το Σύστημα Franchising 

Το Franchising αποτελεί πρακτική διανομής προϊόντων ή υπηρεσιών που κερδίζει 

συνεχώς έδαφος με αλματώδη ρυθμό στην ελληνική αγορά, όπως άλλωστε συμβαίνει σε 

όλες τις αναπτυγμένες αγορές του κόσμου. Η διάδοση του άρχισε μεταπολεμικά από τις 

ΗΠΑ, όπου εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο χώρο της εμπορίας αυτοκινήτων. Από 

της αρχές της δεκαετίας του 60΄όμως επεκτάθηκε στον κλάδο του λιανεμπορίου και των 

υπηρεσιών[24] . 

Στην Ελλάδα ο θεσμός του Franchising έκανε την εμφάνισή του στις αρχές της 

δεκαετίας του ΄80. Η αρχή έγινε με τα πρώτα καταστήματα fast-food και την αλυσίδα 

καταστημάτων Nataly’s. Από πλευράς Marketing, το Franchising είναι μία από τις 

μορφές κάθετης οργάνωσης συστημάτων εμπορίας που πραγματοποιούνται βάσει 

συμβολαίων (  Contractual Vertical Marketing Systems) και που αποτελούνται από 
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ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις που αποφασίζουν να συνεργαστούν, για να 

πετύχουν σημαντικές οικονομίες και μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά 

Σήμερα, στην Ελληνική αγορά λειτουργούν αρκετές επιχειρήσεις με το σύστημα 

Franchising. Τα GOODY’S χρησιμοποιούν το Franchising εδώ και αρκετά χρόνια με 

τεράστια επιτυχία , χάρη στην τέλεια οργανωτική δομή τους και στην συνεργασία 

κατόχου (Franchiser) και λήπτη (Franchisee)  . 

Ωστόσο, ο ολοένα αυξανόμενος ανταγωνισμός, σε συνδυασμό με τη δύναμη των 

αλυσίδων λιανικής και το νομοθετικό πλαίσιο αποτελούν θεμελιώδεις παράγοντες για 

την οργανωτική και τεχνολογική ανάπτυξη των εταιριών του κλάδου μέσα στα επόμενα 

χρόνια. Η άριστη λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου συνδέεται ολοένα και 

περισσότερο με τη χρήση του η-επιχειρείν, πάντα με στόχο την επίτευξη ενοποιημένων 

διαδικασιών και την ψηφιοποίηση των σχέσεών τους τόσο με τους πελάτες τους όσο και 

με τους προμηθευτές τους. Τα παραπάνω δεν απαιτούν κατ’ ανάγκη μεγάλες επενδύσεις. 

Είναι όμως απαραίτητο τα  GOODY’S να βελτιώσουν τη σχέση τους με το e-commerce. 

 

 

 

3.6 Στρατηγική GOODY’S 
Η µελέτη παραδείγματος των GOODY’S  εξετάζει πώς η επιχείρηση χρησιµοποιεί 

το διαδίκτυο για να:  

 

1. Εξασφαλίσει συνεχή και παγκόσµια προβολή  της και αναβάθµιση της εικόνας 

της. 

 

2. Παρουσιάζει την επιχείρηση µε ένα δυναµικό τρόπο µε τη χρήση πολυµέσων.  

  

3. Αυξήσει την απευθείας επαφή µε τους πελάτες του, µειώνοντας την παρουσία 

ενδιάµεσων, ώστε να εξασφαλίσει καλύτερη επικοινωνία και εξυπηρέτηση. 

   

4. Μειώσει το κόστος της διαφηµιστικής του προβολής, χωρίς όµως να µειώνεται 

η απόδοση του πλάνου προώθησης. 

   

5. Αυξήσει την ταχύτητα εκτέλεσης εργασιών µεταξύ των τµηµάτων του.  

 72



Κεφάλαιο 3ο :Ο όμιλος των Goody’s  
 

 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο, έγινε μια εισαγωγή σχετικά με το διαδίκτυο και τη 

δημιουργία της αποτελεσματικής δικτυακής παρουσίας .  

Τα GOODY’S κάνουν χρήση του διαδικτύου µόνο για διαφήμιση (ως βιτρίνα 

δηλαδή). Είναι η συνήθης επιλογή των επιχειρήσεων στα πρώτα τους βήματα στο 

διαδίκτυο. Είναι όμως πετυχημένη, διότι η «ηλεκτρονική βιτρίνα» των GOODY’S έχει 

µηχανισµούς για να καταγράφει τον αριθμό, τις συνήθειες και τις προθέσεις των 

επισκεπτών της, ώστε η επιχείρηση να µπορεί να αποφασίσει βάσει στοιχείων για το αν 

θα επενδύσει στην επόμενη στρατηγική. Φρόντισαν, ωστόσο, ώστε ένα μεγάλο µέρος 

των πιο σημαντικών πληροφοριών να βρίσκεται στο πάνω µέρος της σελίδας, γιατί είναι 

εκείνο που βλέπει άμεσα ο επισκέπτης . 

Τα γραφικά που υπάρχουν στην ιστοσελίδα των GOODY’S µπορεί να παρέχουν 

καλαισθησία και πρακτικότητα, αλλά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί µε πολύ προσοχή. Κατά 

τη δική μου γνώμη, οι επισκέπτες δεν έχουν την υπομονή να περιμένουν μεγάλα 

γραφικά να κατέβουν στην ιστοσελίδα. Πρέπει λοιπόν, το καλαίσθητο αποτέλεσμα να 

µη λειτουργεί εις βάρος της ταχύτητας . 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο, θα γίνουν προτάσεις σχετικά με την βελτίωση τόσο της 

ποσοτικής, όσο και της ποιοτικής παρουσίας της ηλεκτρονικής σελίδας των GOODY’S, 

ούτως ώστε το αποτέλεσμα να είναι και οπτικά ικανοποιητικό και να μην αποτρέπει 

τους πελάτες, αλλά ταυτόχρονα και λειτουργικό . 

Επιπλέον, τα GOODY’S κάνουν χρήση πολυµεσικών στοιχείων (βίντεο, μουσική) 

που χρειάζονται επιπρόσθετα προγράµµατα για να τρέξουν. Πολλοί πελάτες µπορεί να 

μην τα διαθέτουν και να µην ξέρουν και πώς να τα κατεβάσουν. 

 Τέλος, για να προσελκύσουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών στις σελίδες τους µε την 

προσθήκη κάποιου καινούργιου και διασκεδαστικού στοιχείου (το προφίλ του η-

καταναλωτή, κεφάλαιο πρώτο), τα GOODY’S εφάρμοσαν διάφορες τεχνικές όπως: 

ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, ή υλοποίησαν πιο απλή µορφή επικοινωνίας µε τη 

συµπλήρωση µιας φόρµας ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τίτλο «Πείτε µας την γνώµη 

σας». 

Ακόµη, δηµιούργησαν ένα νέο διαδραστικό εργαλείο, έναν πίνακα ανάρτησης 

µηνυµάτων και έναν εικονικό χώρο συνάντησης, στον οποίο οι επισκέπτες µπορούν να 

ανταλλάξουν µηνύµατα πάνω σε ένα συγκεκριµένο ζήτηµα.  
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Στο τέταρτο κεφάλαιο θα γίνουν κάποιες προτάσεις (όσον αφορά τους παλιούς 

πελάτες) , οι οποίες αποσκοπούν και στην προσέλκυση των καινούργιων πελατών. 

Επιπλέον, τα GOODY’S ακολούθησαν «φιλικότερη» στρατηγική, την στρατηγική 

συνεργασίας. Μερικοί από τους λόγους που ώθησαν τα GOODY’S να συνεργαστούν 

είναι η απόκτηση γνώσεων ή / και παραγωγικού δυναμικού, η είσοδος σε νέες αγορές, η 

μείωση του οικονομικού κινδύνου και η δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  

Οι στρατηγικές που ακολούθησαν σ' αυτή την περίπτωση είναι: 

  

1. Κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα (joint venture). Σε αυτήν την περίπτωση, 

οι εταιρείες που συνεργάζονται δημιούργησαν µια τρίτη επιχειρηματική οντότητα, 

διατηρώντας, βέβαια, τις αρχικές τους επιχειρήσεις και δραστηριότητες.  

 

2. Συνεταιρισμός στην αλυσίδα προστιθέμενης αξίας (Value-chain partnership). 

Είναι η συμφωνία μεταξύ εταιρείας και ενός προμηθευτή .  

 

Φυσικά, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στα άλλα χαρακτηριστικά του κλάδου 

τροφίμων όπου παρατηρείται μια τάση Ολιγοπωλίου στα σήματα των fast food.  Οι 

ισχυροί όμιλοι των επιχειρήσεων ελέγχουν περισσότερα του ενός εμπορικά σήματα στο 

χώρο του γρήγορου φαγητού. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του κλάδου κατά τα 

τελευταία χρόνια είναι η επέκταση των αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης 

σύμφωνα με στοιχεία τα οποία ανέδειξε σχετική έρευνα της icap.Οι οργανωμένες 

αλυσίδες εστιατορίων αντικαθιστούν σταδιακά τα συνοικιακά μεμονωμένα 

καταστήματα με νέα που έχουν κοινή οργάνωση και εμπορικό σήμα, στοχεύοντας στην 

ευρεία αναγνωρισιμότητά τους από το καταναλωτικό κοινό. Η διάδοση του θεσμού της 

δικαιόχρησης (franchising) συντέλεσε στην ταχύτερη επέκταση των δικτύων 

καταστημάτων των αλυσίδων. Οι τελευταίες πρόσφατες μεταβολές και προοπτικές 

εξέλιξης του συγκεκριμένου κλάδου παρουσιάζονται στην όγδοη έκδοση της κλαδικής 

μελέτης, η οποία κυκλοφόρησε πρόσφατα από τη Διεύθυνση Μελετών Οικονομικού 

Περιβάλλοντος της ICAP. 
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Ανταγωνιστικό περιβάλλον GOODY’S: 

Οι κύριοι ανταγωνιστές των GOODY’S είναι οι : 

Mc Donald’s, τα Kfc, ο Ρήγας, το κατάστημα που πρώτο τόλμησε την καινοτομία 

στον κλάδο και πραγματοποίησε πωλήσεις μέσω INTERNET, και τα υπόλοιπα fast food 

της γειτονιάς.  

Ο Ρήγας (www.rigas.com) που ήταν ο πρωτοπόρος του κλάδου, αποσύρθηκε. Τα 

υπόλοιπα fast food της γειτονιάς δεν αποτελούν απειλή για τα GOODY’S, διότι η 

συγκεκριμένη επιχείρηση κατέχει το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας στον κλάδο.  

Λόγω της πρόσφατης δυσφήμισης των Mc Donald’s -το Mac Africa , το οποίο 

πριν ακόμα κυκλοφορήσει αντιμετώπισε τις έντονες αντιδράσεις των καταναλωτών 

(είναι γελοίο να ονομάσει κανείς ένα χάμπουργκερ Mac Africa, τη στιγμή που σ’ αυτή 

την ήπειρο πεθαίνουν της πείνας). Μαζί με τα Kfc τελευταία γίνεται λόγος για την 

ύποπτη προέλευση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούν για την παρασκευή των 

φαγητών, αυτή είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για τα GOODY’S να επιχειρήσουν 

πωλήσεις μέσω INTERNET. 

 

 

 

3.7 Παραδείγματα σχετικά με την παρούσα κατάσταση 
 Παράδειγµα: Διαφήµιση 

Στο πρώτο κεφάλαιο έγινε λόγος για τα πρότυπα της χρήσης του δικτυακού 

τόπου.(Διαφήμιση-Μάρκετινγκ). 

Τα GOODY’S δεν περιόρισαν τη διαφήµιση της εταιρείας τους στα παραδοσιακά 

ΜΜΕ , αλλά προβλήθηκαν σε διεθνές επίπεδο, και µάλιστα µε χαµηλότερο κόστος. Το 

Internet αποτέλεσε για την εταιρεία το μέσο που, χρησιµοποιώντας το µε διάφορους 

τρόπους την βοήθησε στη διαφηµιστική της στρατηγική. Το Internet ήταν το καινούριο 

εργαλείο που χρειαζόταν η επιχείρηση για να γίνει ευρύτερα γνωστή και να 

προσελκύσει νέους πελάτες. Μάλιστα, τα στελέχη των GOODY’S είχαν υπόψη τους ότι 

η χρήση του Internet ως µέσο διαφηµιστικής προβολής αντιµετωπίζεται ιδιαίτερα θετικά 

από τους Ευρωπαίους καταναλωτές, σύµφωνα µε  αποτελέσµατα µελετών που 

διεξήχθησαν  από τη βρετανική εταιρεία ερευνών αγοράς Datamonitor.  
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Έτσι τα GOODY’S µπόρεσαν με: 

 

• χαµηλότερο κόστος – κοστίζει ασύγκριτα πιο φθηνά από τη διαφήµιση σε µια 

εφηµερίδα ή περιοδικό, ή από την εκτύπωση και τη διανοµή έντυπου 

διαφηµιστικού υλικού, 

• πλούσιο περιεχόµενο – φωτογραφικό υλικό, κατάλογος προϊόντων, τεχνικές 

προδιαγραφές κλπ 

 

• εύκολη, συνεχή και γρήγορη ενηµέρωση και αλλαγή του διαφηµιστικού 

υλικού. 

 

 Τα αποτελέσματα ήταν: 

 

• παγκόσµια πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο,  

 

• να επεκτείνουν το όνοµα της επιχείρησης σε περιοχές που δεν είχαν µέχρι 

τώρα τη δυνατότητα να καλύψουν, 

 

• δραστηριοποιήθηκαν σε αγορές που διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να 

προσεγγίσουν, 

 

• προώθησαν τα προϊόντα τους σε πιο εξειδικευµένο κοινό (target group), 

 

• έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση των πελατών τους για τα καινούρια προϊόντα 

ή τις υπηρεσίες που παρέχουν.  

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, θα γίνουν κάποιες προτάσεις βελτίωσης για να μπορέσει η 

συγκεκριμένη επιχείρηση να σταθεί στο ύψος των ανταγωνιστών της. 

  

Συνοπτικά η διαφήµιση µέσω Internet στην επιχείρηση προσέφερε:  

 

•  διαφήµιση σε χαµηλό κόστος, µε πλούσιο υλικό, 24 ώρες το 24ωρο,  
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•  πρόσβαση σε εξειδικευµένο και αποµακρυσµένο κοινό και προσέλκυση νέων 

πελατών, 

  

•  τελικά, αύξηση του κύκλου εργασιών.  

 

 

Τα GOODY’S εφαρμόζουν "διαδικτυακή επικοινωνία": Πρόκειται για µια σειρά 

από µεθόδους που µπορεί κάποιος να χρησιµοποιήσει για να επικοινωνήσει µέσω 

Internet µε άλλους ανθρώπους, διατηρώντας την αµεσότητα και την ευκολία χρήσης του 

τηλεφώνου, αλλά και µε τις επιπλέον δυνατότητες της αποστολής φωτογραφιών, 

αρχείων ήχου, ακόµα και οπτικού υλικού (video). Η διαδικτυακή επικοινωνία µπορεί να 

επιτευχθεί µε διάφορους τρόπους, όπως:  

 

• ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: µπορεί η επιχείρηση να επικοινωνεί µε τους 

πελάτες της. 

 

• ηλεκτρονική συνοµιλία: µε ένα διαδικτυακό πρόγραµµα συνοµιλίας (chat), 

πραγματοποιείτε  επικοινωνία µε ανθρώπους σε όλο τον κόσµο σε πραγµατικό 

χρόνο. 

 

•  τηλε-συνδιάσκεψη: για παράδειγµα, µπορεί να παρουσιάζει βίντεο σε ζωντανό 

κοινό ή συνεργάτες της που βρίσκεται στο εξωτερικό, να απαντά σε ερωτήσεις, 

κλπ. 

 

 

Οι διαδικτυακές κοινότητες αποτελούν µια αρκετά διαδεδοµένη µορφή 

διαδικτυακής επικοινωνίας, την οποία δεν άργησαν να υιοθετήσουν τα GOODY’S ως 

εργαλείο προβολής, προώθησης και πώλησης των προϊόντων τους. Οι ηλεκτρονικές 

κοινότητες δίνουν τη δυνατότητα σε διάφορες οµάδες ανθρώπων που ενδιαφέρονται για 

κάποιο εξειδικευµένο θέµα να ανταλλάσσουν απόψεις πάνω στο θέµα αυτό.  

Η επιχείρηση µπορεί να παρέχει τα µέσα σε όλους αυτούς τους πελάτες (ή 

υποψήφιους πελάτες) να ενηµερωθούν για εξειδικευµένα θέµατα που τους ενδιαφέρουν, 
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και αφορούν κυρίως τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης , και να ανταλλάξουν 

απόψεις και πληροφορίες, παραµένοντας έτσι "κοντά" στην επιχείρηση.  

 

Συνοπτικά η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην επιχείρηση προσέφερε: 

  

• σηµαντική εξοικονόµηση χρηµάτων σε σχέση µε τα συνήθη έξοδα για 

τηλέφωνο και fax,  

 

•  δυναµική και άµεση αντιµετώπιση των ζητηµάτων τη στιγµή που προκύπτουν 

από τους πελάτες, ή σε σχέση µε συµφωνίες και εµπορικές συναλλαγές, καθώς 

και πολλά άλλα ζητήµατα που αφορούν την επιχείρηση,  

 

•  σχεδόν στιγµιαία επικοινωνία, που µπορεί να είναι πιο άµεση από τις 

παραδοσιακές υπηρεσίες του ταχυδροµείου.  

 

Η χρήση των ηλεκτρονικών κοινοτήτων στην επιχείρηση προσέφερε:  

 

• άµεση επαφή µε τους πελάτες, και, ακόµη πιο σηµαντικό λόγω του υψηλού 

ανταγωνισµού στο συγκεκριµένο χώρο  

 

•  δηµιουργία σχέσης εµπιστοσύνης µε τους πελάτες . 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα υπάρξουν οι ανάλογες προτάσεις για την καλυτέρευση 

της εικόνας των Goody’s. 

 

 

     Παράδειγµα: Προµήθειες  

 

Όλες οι επιχειρήσεις χρειάζεται να κάνουν κάποιες αγορές προϊόντων ή 

υπηρεσιών. Πρακτικά, η επιχείρηση χρειάζεται σε µόνιµη βάση:  

 

• άµεσες προµήθειες σε πρώτες ύλες, οι οποίες απαιτούνται για την παραγωγή 

των προϊόντων που παράγει , 
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• προµήθειες για τη συντήρηση, επισκευή και λειτουργία της επιχείρησης, σε 

διοικητικό ή τεχνικό επίπεδο. 

 

 

Μάλιστα, η αποτελεσµατικότητα των προµηθειών της (τόσο από άποψη κόστους, 
όσο και από άποψη χρόνου) είναι καθοριστική για την καλή λειτουργία της επιχείρησης. 

Ιδανικά, τα Goody’s  έχουν τη δυνατότητα για: 

  

• αναζήτηση προµηθευτών από διάφορες πηγές  

 

• διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνιών που είναι συµφέρουσες για την 

επιχείρηση  

 

• συγκέντρωση όλων των αγορών σε µια κεντρική λειτουργία  

 

 
Μέχρι σήµερα, η επιχείρηση χρησιµοποιούσε "παραδοσιακές" µεθόδους για τα 

παραπάνω. Για παράδειγµα, αν ήθελε να βρεί νέους προµηθευτές, πηγαίνε σε µια 

αντίστοιχη κλαδική έκθεση. Αντίστοιχα, οι προµηθευτές την ενηµέρωναν τακτικά για 

τα νέα τους προϊόντα µέσω ενηµερωτικών φυλλαδίων. Τέλος, όταν έπρεπε να 

πραγµατοποιήσει τις προµήθειες, χρησιµοποιούσε τις παραδοσιακές µεθόδους για την 

αποστολή και την εξόφληση της παραγγελίας (τηλέφωνο, fax, ταχυδροµείο, κλπ).  

Και φυσικά, µπορούν τα Goody’s  να συνεχίσουν να χρησιµοποιούν αυτές τις 

µεθόδους. 

 

Όµως, µέσω του Internet µπορούν:  

 

• να αναζητήσουν προµηθευτές και υλικά από όλο τον κόσµο, συγκεντρώνοντας 

πληροφορίες πριν την παραγγελία, ώστε να µπορούν να κάνουν συγκρίσεις,  
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• να επικοινωνήσουν µε χαµηλό κόστος µαζί τους, χωρίς τηλέφωνα ή fax, 

ζητώντας διευκρινίσεις και πληροφορίες,  

 

• και να πραγµατοποιήσουν όλη τη διαδικασία της αγοράς (πληρωµή, 

παραστατικά, κλπ) ηλεκτρονικά.  

 

 
Στο τέταρτο κεφάλαιο, θα εξηγήσουμε πώς µπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση η 

αυτοµατοποίηση µέσω των διαδικασιών που συνδέονται µε τις προµήθειες, δηλαδή πώς 

μπορεί η επιχείρηση να πραγματοποιήσει αποτελεσματικά τις προμήθειες μέσω Internet.  

 

Παράδειγµα: Συναλλαγές µε την Εφορία και το ΙΚΑ 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερθήκαμε στην βελτίωση των σχέσεων της 

επιχείρησης με τους Δημόσιους Φορείς.(Τι μπορεί να κάνει το ΄΄η΄΄ για την επιχείρηση).  

 Πολύ συχνά υπάρχει η ανάγκη να επικοινωνήσει ο επιχειρηματίας ( το διοικητικό 

στέλεχος /ή ο υπάλληλος ) µε την Εφορία για να:  

 

• πάρει πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις που διέπουν τη φορολογία  

 

• µάθει τις προθεσµίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων  

 

• αναζητήσει µια συγκεκριµένη πληροφορία, που αφορά τη φορολογική δήλωση 

της εταιρείας 

 

• υποβάλει τη φορολογική δήλωση καθώς και µε το ΙΚΑ για να:  

 

 

• πάρει τα έντυπα που χρειάζεται να συµπληρώσει  

 

• να υποβάλει τα έντυπα,  
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• αλλά και να πάρει πληροφορίες σχετικά µε τους νόµους που διέπουν τη σχέση 

της µε το ΙΚΑ. 

  

 Μέχρι σήµερα, σε κάθε τέτοια περίπτωση έπρεπε ο επιχειρηματίας ή ο υπάλληλος 

να επισκεφτεί τα αντίστοιχα υποκαταστήµατα στην περιοχή του, ενδεχοµένως να 

περιµένει σε µια ουρά, και µετά από κάποια ώρα να πάρει την πληροφορία που ήθέλε, 

να υποβάλει ή να πάρει το πιστοποιητικό που τον ενδιαφέρει, κλπ.  

Για την περίπτωση των Goody’s, το ίδιο ισχύει και σήµερα. Υπάρχουν όµως και 

πολλές περιπτώσεις που δεν χρειάζεται να χάσει η επιχείρηση όλο αυτό το χρόνο. 

Μπορεί να πραγµατοποιήσει όλες τις παραπάνω συναλλαγές ηλεκτρονικά.  

 

Στη συνέχεια (τέταρτο κεφάλαιο), θα δοθούν µερικά παραδείγµατα αναφορικά µε 

τις δυνατότητες που υπάρχουν σήµερα για την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών 

συναλλαγών κάθε µορφής µε τους Δηµόσιους Φορείς.  

 

Παράδειγµα: Κατάρτιση προσωπικού 
 

Η κατάρτιση και η ενηµέρωση των εργαζοµένων για τις εξελίξεις στον τοµέα 

δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι από τα βασικά στοιχεία που µπορούν να 

εξασφαλίζουν την ανάπτυξη της επιχείρησης.  

Κατά συνέπεια, τα σεµινάρια, η παρακολούθηση ηµερίδων, και γενικότερα η 

ενηµέρωση σε κλαδικά ή διοικητικά θέµατα και νέα προϊόντα ή υπηρεσίες είναι µέρος 

του προγραµµατισµού της επιχείρησης.  

Η επιµόρφωση δεν αφορά µόνο τα στελέχη της επιχείρησης, αφού αντίστοιχες 

ανάγκες (π.χ. για εκµάθηση µηχανηµάτων) υπάρχουν και στους υπόλοιπους 

εργαζόμενους της επιχείρησης: για παράδειγµα, η υιοθέτηση ενός καινούριου 

συστήµατος µηχανογράφησης, που θα γλιτώσει χρόνο και έξοδα, προϋποθέτει την 

κατάρτιση των εργαζοµένων σε αυτό· ή, η αγορά ενός νέου µηχανήµατος απαιτεί τη 

συνεχιζόµενη κατάρτιση των εργαζοµένων σε αυτό.  

Τα έξοδα αυτής της κατάρτισης επιβαρύνουν την επιχείρηση, αφού θα πρέπει οι 

εργαζόµενοι να αφήσουν για λίγο την εργασία τους, ώστε να καταρτιστούν. Συχνά, οι 

εργαζόµενοι χρειάζεται να µεταβούν στην έδρα του οργανισµού που αναλαµβάνει την 

κατάρτιση, και το πρόβληµα είναι µεγαλύτερο όχι µόνο γιατί οι εργαζόµενοι δεν είναι 
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διαθέσιµοι στην εταιρεία για µερικές ηµέρες, αλλά και γιατί πρέπει να καλυφθούν τα 

έξοδα του σεµιναρίου, της µετακίνησης και διαµονής των εργαζοµένων, κλπ.  

 

Η τηλε-εκπαίδευση, δηλαδή η αξιοποίηση των ΤΠΕ για την εκπαίδευση και 

κατάρτιση, είναι µια άλλη µορφή η-επιχειρείν που έρχεται να δώσει τη λύση σ’ αυτές 

τις περιπτώσεις. Οι εργαζόµενοι µπορούν να πάρουν µέρος σε προγράµµατα 

κατάρτισης χωρίς να µετακινηθούν από το χώρο εργασίας τους, επιλέγοντας οι ίδιοι τη 

χρονική στιγµή που θα ενηµερωθούν. 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο θα γίνουν κάποιες προτάσεις ούτως ώστε τα Goody’s να 

μπορέσουν να λειτουργήσουν καλύτερα και να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα 

που τους προσφέρει η τηλε-κατάρτιση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

 

Εισαγωγή 

 

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce) στα Goody’s θα δημιουργήσει 

τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης για την  σύγχρονη αυτή επιχείρηση. Αναλυτικά θα 

βελτιώσει τους τρόπους πρόσβασης στις αγορές, εξοικονομώντας χρόνο και 

μηδενίζοντας τις αποστάσεις. Κατ΄ αυτόν  τον τρόπο , το επιχειρηματικό σκηνικό θα 

βελτιωθεί σημαντικά γιατί  αλλάζει  και η έννοια της ίδιας της αγοράς. Τώρα πια  δεν 

περιορίζεται στην "γειτονιά" μας, αλλά μπορεί να επεκταθεί σε όλο τον πλανήτη. Έτσι, 

θα προτείνουμε μερικές εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου για την πώληση προϊόντων 

στην παγκόσμια αγορά μέσω Internet, λαμβάνοντας κάθε φορά υπόψη τις ιδιαίτερες 

ανάγκες και τις επιθυμίες της ίδιας της επιχείρησης, και των συνεργατών της. 

 

 

Προτάσεις βελτίωσης 

 

1) Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο και στο τρίτο κεφάλαιο σχετικά με την 

δημιουργία μιας πιο αποτελεσματικής δικτυακής παρουσίας και το πλούσιο περιεχόμενο 

που αφορά τον όγκο των πληροφοριών, τα Goody’s θα μπορούσαν να έχουν μια 

εναλλακτική σελίδα με νέα σχεδίαση, νέο πνεύμα, νέο concept… Πιο «λιτό» αλλά 

συνάμα και πιο πλούσιο σε ύλη και πληροφορίες. Να σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην 
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κουράζει τον επισκέπτη, αλλά να τον βοηθάει να βρίσκει την πληροφορία που θέλει με 

όσο το δυνατόν λιγότερα «κλικ». 

Στην παλαιότερη δικτυακή παρουσία των Goody’s, υπήρχε η πιο «λιτή» σελίδα, 

απλώς καταργήθηκε στην πορεία της εταιρείας, ίσως με το σκεπτικό ότι δεν επαρκούσε 

στις απαιτήσεις των πελατών της . 

Η πρότασή μου δεν αποσκοπεί στην  κατάργηση της παρούσας δικτυακής 

παρουσίας. 

Αντιθέτως, μπορούν να συνυπάρχουν και οι δύο σελίδες και οι πελάτες ανάλογα 

με τις προτιμήσεις να πλοηγούνται εύκολα, γρήγορα και χωρίς καθυστέρηση στην 

σελίδα της αρεσκείας τους. 

Κατά τη δική μου κρίση, η εναλλακτική σελίδα θα μπορούσε να παρέχει 

εξειδικευμένες πληροφορίες πάνω στον τοµέα της δραστηριότητάς της, ενημερώνοντας  

τους καταναλωτές με τα νέα στον κλάδο των τροφίμων. 

 

2) Μια άλλη πολύ συχνή µορφή διαφήµισης µέσω Internet είναι οι διαδραστικές 

διαφηµίσεις (banners). Πρόκειται για µια µικρή εικόνα µε το λογότυπο, συνήθως, της 

επιχείρησης, η οποία εµφανίζεται σε δηµοφιλείς δικτυακούς τόπους κλαδικού, 

ενηµερωτικού, κτλ, ενδιαφέροντος, ή µηχανές αναζήτησης. Οι διαδραστικές αυτές 

διαφημίσεις έχουν τα εξής πλεονεκτήματα: 

 

• Τραβούν πιο εύκολα την προσοχή 

• Εκτυπώνονται καλύτερα στη μνήμη του καταναλωτή και μπορούν να 

κρατήσουν το ενδιαφέρον του για περισσότερο χρόνο 

• Μπορούν να αποδώσουν καλύτερα το διαφημιστικό μήνυμα 

• Μπορούν να «πουλήσουν» πιο εύκολα το επιθυμητό προϊόν στον χρήστη. 

 

 Οι εικόνες αυτές βρίσκονται συνήθως δεξιά, αριστερά ή στην κορυφή της σελίδας 

που τις φιλοξενούν, και συχνά περιέχουν κίνηση ή άλλα στοιχεία που προκαλούν την 

προσοχή, ώστε ο χρήστης να τα επιλέξει. Η χρήση των banners δίνει τη δυνατότητα 
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στην επιχείρηση να κρατάει στατιστικά στοιχεία για καθέναν από τους προορισμούς που 

προσφέρουν στο χρήστη.  

 

3) Στο πρώτο κεφάλαιο έγινε λόγος για την ευρεία γεωγραφική κάλυψη 

(παγκόσμια πρόσβαση της επιχείρησης μέσω του διαδικτύου), και για την 

ελαχιστοποίηση της προμηθευτικής αλυσίδας. Επίσης, στο δεύτερο κεφάλαιο 

αναφορικά παρουσιάστηκαν τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού καταστήματος ( η 

έδρα της επιχείρησης δεν παίζει κανένα ρόλο). Ένας παράγοντας που δεν μπορείς να 

παραβλέψεις για το ηλεκτρονικό κατάστημα των  Goody’s είναι ότι ναι μεν οι πελάτες 

µπορούν να έχουν πρόσβαση στον δικτυακό τόπο της, όπου και να βρίσκεται η 

επιχείρηση, χωρίς δε τη σύσταση τοπικού υποκαταστήµατος (franchisee), η επιχείρηση 

δεν έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε πελάτες που βρίσκονται παντού, διότι η 

παραγγελίες φαγητού προϋποθέτουν άμεση και γρήγορη ανταπόκριση και φυσική 

παρουσία της επιχείρησης. 

 

4) Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέραμε ότι τα Goody’s κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail). Τα Goody’s χρησιµοποιούν µε αποτελεσµατικό τρόπο τις 

επικοινωνιακές µεθόδους που παρέχει το Internet, και ιδιαίτερα το ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο. Η επιχείρηση χρησιµοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο προκειµένου να 

διατηρεί επαφή µε πελάτες -επισκέπτες και προµηθευτές τόσο στην Ελλάδα, όσο και 

στο εξωτερικό.  

Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο αρχικά αποτέλεσε µια ικανοποιητική λύση που 

έλυσε το πρόβληµα της επικοινωνίας που είχαν οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, καθώς το 

υποκατάστημα μπορεί να βρίσκεται σε σχετικά µεγάλη απόσταση από το πιο κοντινό 

αστικό κέντρο και η τηλεφωνική επικοινωνία δε βοηθάει πάντα. Το υψηλό επίπεδο 

υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρηση απαιτεί αντίστοιχες προµήθειες σε εξοπλισµό 

σε όλα τα επίπεδα. Ο επιχειρηματίας χρειάζεται πολλές φορές να παραγγείλει είδη από 

το εξωτερικό, και σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της επέκτασης στο εξωτερικό, τα 

Goody’s συνεργάζονται µε πελάτες ή και προμηθευτές από το εξωτερικό.  
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Και στις δύο περιπτώσεις, η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για την άµεση 

εξασφάλιση αναγκών, για τη δυναµική επίλυση προβληµάτων και αποριών, για την 

άµεση παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων, κλπ, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα 

αποτελεσµατική, ώστε σήµερα η επιχείρηση να έχει περιορίσει σηµαντικά τα άλλοτε 

συνήθη έξοδα για τηλέφωνα, επιστολές ή fax. Επιπλέον, η επιχείρηση σήµερα διατηρεί 

επικοινωνία µε σταθερούς πελάτες, οι οποίοι αυξάνουν σηµαντικά τα έσοδα της 

εταιρείας. 

 

Λόγω αυτής της εμπειρίας και κάτω από τις υπάρχουσες ευνοϊκές συνθήκες για τα 

Goody’s, έφτασε η ώρα να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για 

ηλεκτρονικές πωλήσεις . 

 

  

5) Στο πρώτο κεφάλαιο έγινε μια προσπάθεια για εξήγηση  της σχέσης με τα 

ζητήματα ασφάλειας της εταιρείας στο διαδίκτυο, όπως: τα πρωτόκολλα 

κρυπτογράφησης δεδομένων και τα πρωτόκολλα ασφάλειας των οικονομικών 

συναλλαγών  . Όπως όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν αρκετοί λόγοι εκ μέρους των 

καταναλωτών που συνθέτουν ένα φράγμα αποδοχής του e-commerce: 

 

• Οι ίδιοι ανησυχούν για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 

• Βλέπουν την αλληλεπίδραση δύσκολη να επιτευχθεί από την πλευρά τους 

• Υπάρχει ανησυχία για την χρήση των μη εξουσιοδοτημένων προσωπικών 

δεδομένων 

• Ανεπαρκώς ανεπτυγμένη η αλληλεπίδραση της εταιρείας με τον καταναλωτή 

• Οι καταναλωτές προτιμούν τον παραδοσιακό τρόπο για την διεκπεραίωση 

συναλλαγών τους. 

Θεωρώ ότι η ύπαρξη ενός ειδικού σήµατος στην ιστοσελίδα που να πιστοποιεί την 

ταυτότητα (από γνωστούς δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς) θα ενίσχυε 

περισσότερο την εµπιστοσύνη των πελατών.  
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6)  Όσον αφορά το νομικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην Ελλάδα 

(κεφάλαιο πρώτο), τα GOODY’S θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τρόπους 

πληρωµής για τις αγορές από ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα και  ποιους από αυτούς θα 

ενσωµάτωναν στο δικό τους ηλεκτρονικό κατάστηµα.  

Η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών σχετικά με τις πιστωτικές κάρτες 

(κεφάλαιο πρώτο), μπορεί να εξασφαλιστεί με τους εξής τρόπους: 

 

• Εάν παρατηρήσουν οι πελάτες στην πιστωτική τους κάρτα χρέωση που δεν 

έχουν κάνει, έχουν το δικαίωμα να επικοινωνήσουν με την τράπεζα που 

εξέδωσε την πιστωτική τους κάρτα και να ζητήσουν να ακυρωθεί η  

συναλλαγή. 

• Η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να ερευνήσει τη καταγγελία και ακολούθως να 

ενεργήσει με τρόπο ανάλογο που πράττει στις συμβατικές συναλλαγές. 

Εφόσον το αίτημα είναι δικαιολογημένο, θα επιστρέψει τα χρήματα στο άτομο 

που έκανε την καταγγελία. 

• Όμως προσοχή: Το αίτημα για ακύρωση της χρέωσης θα πρέπει να γίνει μέσα 

σε εύλογη προθεσμία ( που καθορίζεται στη σύμβαση που έχει γίνει με τον 

φορέα της πιστωτικής κάρτας). 

• Γι αυτό το λόγο θα πρέπει απαραίτητα να ελέγχουν προσεκτικά τα μηνιαία 

εκκαθαριστικά της κάρτας τους (αυτή η συμβουλή ισχύει για όλες τις 

συναλλαγές που κάνουν οι καταναλωτές με πιστωτική κάρτα, ηλεκτρονικές και 

μη). 

• Επειδή αρκετοί πελάτες είναι επιφυλακτικοί στο να δώσουν τα στοιχεία της 

πιστωτικής τους κάρτας, τα GOODY’S οφείλουν να μην τους αποτρέψουν από 

την ολοκλήρωση της συναλλαγής, παρέχοντάς τους εναλλακτικούς τρόπους: 

• όπως είναι η αντικαταβολή 

• η μετάδοση του αριθμού της κάρτας τους μέσω fax σε αρμόδιο υπάλληλο 

της επιχείρησης. 
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• Ακόμα μπορούν οι καταναλωτές να επικοινωνήσουν με την τράπεζα 

σχετικά με τις νέες πιστωτικές κάρτες περιορισμένης χρέωσης, ένα προϊόν 

που πρόκειται σύντομα να κυκλοφορήσει και στην ελληνική αγορά. 

 

7) Στο πρώτο κεφάλαιο έγινε μια αναφορά σχετικά με το προφίλ του η-

καταναλωτή. Στο τρίτο κεφάλαιο είδαμε το προφίλ του καταναλωτή των Goody’s. Τα 

Goody’s κάνουν με επιτυχία εφαρμογή του  Target grouping , συμπεριλαμβάνοντας στο 

δικό της καταναλωτικό κοινό κατά 40% την μεσαία κοινωνική τάξη, και τις πιο 

«κατάλληλες» ηλικίες για τα καταστήματα γρήγορου φαγητού. 

 Όσον αφορά  τα μενού των Goody’s, θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν και 

τον τιμοκατάλογο του κάθε γεύματος, ούτως ώστε οι εν δυνάμει πελάτες τους να 

μπορούν να συγκρίνουν με τους ανταγωνιστές τους.  

Επιπροσθέτως, για τους πελάτες που θέλουν να προσέχουν τη γραμμή τους, θα 

μπορούσαν  να αναγράφουν δίπλα από κάθε ολοκληρωμένη ηλεκτρονική παραγγελία, 

τις θερμίδες κάθε γεύματος (π.χ. στο τέλος της σελίδας παραγγελιών, να υπάρχει σαν 

ταμπελίτσα η ένδειξη θερμιδομετρητής). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα Goody’s θα 

πετύχουν:  

• Την ενεργοποίηση των ήδη πελατών τους, 

• Την προσέλκυση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου κομματιού του κοινού –

στόχου ( και από τον επερχόμενο ανταγωνισμό) 

•  Τη σύνδεση του ονόματος Goody’s με τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες 

και αντιλήψεις. 

 

Επιπλέον, τα Goody’s μπορούν να σχεδιάσουν ένα Consumer Contest         

(διαγωνισμός καταναλωτών), καλώντας κάθε ένα από το κοινό του « να διαλέξει το δικό 

του menu Goody’s και να κερδίσει». 

 

      8) Για να µπορούν τα Goody’s  να πραγµατοποιήσουν πωλήσεις µέσω Internet 

( η μείωση του λειτουργικού κόστους-κεφάλαιο πρώτο ), θα  πρέπει η ιστοσελίδα τους 

να διαθέτει µια σειρά χαρακτηριστικών:  
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• κατάλογος των προϊόντων, λεπτοµέρειες σχετικά µε αυτά (π.χ. συνδυασμός 

προϊόντων για την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου γεύματος: το τάδε σάντουιτς 

ταίριαξέ το με την τάδε σαλάτα και τάδε γλυκό ), και τιµές καθώς και µια 

σειρά τεχνικών χαρακτηριστικών που να εξασφαλίζουν:  

 δυνατότητα παραγγελίας µέσω του Internet, το οποίο συνήθως 

συνεπάγεται : 

 

 α) φόρµες παραγγελιών  

 

 β) ασφάλεια των δεδοµένων στο σύστηµα παραγγελίας και πληρωµής  

 

γ) δυνατότητα σύνδεσης µε ηλεκτρονικές αγορές.  

 

Χωρίς αυτά τα χαρακτηριστικά, τα Goody’s δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν 

πωλήσεις και πόσο μάλλον αύξηση των πωλήσεων στο ηλεκτρονικό τους κατάστημα 

(κεφάλαιο πρώτο).  

 

Η πραγµατοποίηση των πωλήσεων µέσω Internet στην επιχείρηση µπορεί να 

προσφέρει :  

 

•  προσέλκυση νέων πελατών  

 

• νέους τρόπους δουλειάς, και κατά συνέπεια  

 

•  αύξηση των κερδών.  
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9) Στο δεύτερο κεφάλαιο έγινε λόγος για τη βελτίωση των σχέσεων της 

επιχείρησης με τους η-καταναλωτές. Ένας τρόπος βελτιστοποίησης των σχέσεων της η-

επιχείρησης με τους καταναλωτές είναι η επικοινωνία μέσω του διαδικτύου. 

Η διαδικτυακή επικοινωνία µπορεί να βελτιωθεί µε διάφορους τρόπους, όπως:  

 

Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: µπορεί η επιχείρηση να υποστηρίζει τους  πελάτες 

της για τα προϊόντα που έχουν ήδη αγοράσει ή σε περίπτωση δυσαρεστημένων 

πελατών να τους εξηγεί την πολιτική επιστροφής που εφαρμόζει, να τους δίνει 

προσφορές, κλπ.  

Προσωπικά, με προβληματίζει µε πόσους διαφορετικούς τρόπους η επιχείρηση       

µπορεί να επικοινωνήσει και να ενηµερώσει τους υπάρχοντες ή µελλοντικούς πελάτες 

της και ποιοι από αυτούς τους τρόπους θα ταίριαζαν στη συγκεκριμένη επιχείρηση.  

 

 Η επιλογή του κατάλληλου τρόπου θα βοηθήσει : 

 

• στη λήψη και διεκπεραίωση παραγγελιών  

• σε αποδοτικότερες συναλλαγές 

• στην εξάπλωση του δικτύου πωλήσεων της επιχείρησης 

• ο πελάτης µπορεί να προσεγγίσει την επιχείρησή οποιαδήποτε ώρα και µέρα 

τον βολεύει 

• υπάρχουν συστήµατα που διευκολύνουν σηµαντικά αυτές τις διαδικασίες  

• οι πωλητές της µπορούν να ενηµερώνονται άµεσα για αποθέµατα των 

αποθηκών, αλλαγές στις τιµές, κτλ. 

 

10)  Στο τρίτο κεφάλαιο είδαµε µερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα αναφορικά 

µε τις δυνατότητες που προσφέρει το η-επιχειρείν σε σχέση µε τις προμήθειες µέσω του 

Internet.  
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Μέσω του Internet η διαδικασία των προµηθειών µπορεί να γίνει πολύ πιο 

αποτελεσµατική. Για παράδειγµα, µέσα από την ιστοσελίδα ενός πιθανού προµηθευτή 

µπορεί η επιχείρηση να αναζητήσει προϊόντα και πληροφορίες, και να επικοινωνήσει µε 

τον προμηθευτή για περισσότερες διευκρινίσεις (χωρίς το κόστος των τηλεφώνων ή των 

fax).  

Επιπρόσθετα, µπορεί να ολοκληρώσει ηλεκτρονικά όλες τις απαραίτητες 

διαδικασίες (π.χ. δελτίο παραγγελίας, τιµολόγια κλπ), διαθέτοντας τη δυνατότητα στη 

διάρκεια της διαδικασίας να ενηµερώνεται συνεχώς για την πορεία της (χρόνος 

παράδοσης, κλπ).  

 

Οι προµήθειες µέσω Internet έχουν πολλά πλεονεκτήµατα. 

Η επιχείρηση μπορεί:   

 

• να αναζητήσει µε βάση τα χαρακτηριστικά και τα κριτήρια που την 

ενδιαφέρουν µέσα από µια διευρυµένη "αγορά" προµηθευτών, κάνοντας 

συγκρίσεις πριν ακόµη παραγγείλει. 

 

• να επικοινωνεί σε πραγµατικό χρόνο ηλεκτρονικά µε τους συνεργάτες της, 

περιορίζοντας, ή και εκµηδενίζοντας, τη χρήση τηλεφώνου και fax, και 

µειώνοντας σηµαντικά το λειτουργικό κόστος για την επιχείρηση. 

 

• να απλοποιήσει και να διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά όλες τις απαραίτητες 

διαδικασίες  

 

• µέχρι τώρα έπρεπε οι υπάλληλοι να συµπληρώσουν φόρµες σε τριπλά 

αντίτυπα, και ενηµερώνε η εταιρεία τους συνεργάτες της σε περίπτωση που 

παρουσιαζόταν έλλειψη ή ανάγκη για αγορά κάποιου υλικού· τώρα, αυτή η 

διαδικασία µπορεί να αυτοµατοποιηθεί: ένα υπολογιστικό σύστηµα µπορεί να 
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αναλάβει εγκαίρως να ενηµερώσει τους συνεργάτες της για τη µείωση των 

προµηθειών.  

 

• µια τέτοια ηλεκτρονική οργάνωση δίνει τη µοναδική δυνατότητα να έχει ο 

επιχειρηματίας κάθε στιγµή τη σωστή εικόνα, τόσο για τις παραγγελίες, όσο 

και για το σύνολο των διαδικασιών που αφορούν τις προµήθειες για την 

επιχείρησή του. 

 

• µια τέτοια ηλεκτρονική οργάνωση µπορεί να οδηγήσει στη συνολική 

αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησς , συνδέοντας 

παραγωγούς, πελάτες και προµηθευτές σε πραγµατικό χρόνο, γεγονός που 

παρέχει τη δυνατότητα για γρήγορες και ευέλικτες συνεργασίες . 

 

Η ανάγκη να συµβαδίζει µε τις εξελίξεις είναι ο λόγος για τον οποίο τα Goody’s 

θα πρέπει να αποφάσισουν να προχωρήσουν στις ηλεκτρονικές προµήθειες. 

 

 

11) Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, η βελτίωση των σχέσεων της 

επιχείρησης με τους Δημόσιους Φορείς, βοηθάει στο να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος για 

απλές, καθημερινές διαδικασίες που κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες απαιτούσαν 

χρόνο, γνώση και επιπλέον προσωπικό. Καθημερινά, η επιχείρηση έχει συναλλαγές µε 

την Εφορία και το ΙΚΑ. Αυτές οι διαδικασίες ρουτίνας είναι δυνατόν µέσω Internet, να 

απλοποιηθούν χωρίς καν να µετακινηθεί ο υπάλληλος από το γραφείο του.  

Ο υπάλληλος μπορεί να: 

  

• λάβει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, και τις αντίστοιχες πληροφορίες και οδηγίες 

που χρειάζετε για να υποβάλει τη φορολογική δήλωση της εταιρείας 
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• υποβάλει τη φορολογική δήλωση  

 

• πληροφορηθεί για την κατάσταση της φορολογικής δήλωσης . 

 

Επίσης, µπορεί να: 

 

• λάβει όλα τα έντυπα (µαζί µε τις αντίστοιχες οδηγίες) που χρειάζεται να 

υποβάλει στο ΙΚΑ (π.χ. το έντυπο Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης – ΑΠΔ)  

 

• να υποβάλει τα έντυπα αυτά µε "παραδοσιακό τρόπο", ή ηλεκτρονικά  

 

• να ενηµερωθεί για όλα τα θέµατα που αφορούν τη σχέση της επιχείρησης µε το 

ΙΚΑ (π.χ. νοµικό πλαίσιο)  

 

• να µαθαίνει νέα για το ΙΚΑ (π.χ. προθεσµίες υποβολής δικαιολογητικών) 

  

 

Τα Goody’s που δραστηριοποιούνται στο κλάδο τροφίμων και ποτών, διαθέτουν 

µια ιστοσελίδα, όπου παρουσιάζει η επιχείρηση τα προϊόντα της. 

 Μέχρι τώρα πραγµατοποιούσε πωλήσεις µόνο στην Ελλάδα. Με την πάροδο του 

χρόνου και βλέποντας τα οικονομικά αποτελέσματα , τα Goody’s  επεκτάθηκαν και στο 

εξωτερικό (Ιταλία, Κύπρος, Βουλγαρία, Πορτογαλία, Ισπανία κλπ). Από την ευρύτερη 

συνεργασία των Goody’s με τους franchisees/ ή πελάτες του εξωτερικού, προέκυψε το 

πρόβλημα αν οι πελάτες στις άλλες χώρες είναι υποχρεωµένοι να πληρώσουν ΦΠΑ, αν 

στην τιµή των προϊόντων θα συµπεριληφθεί ΦΠΑ 19%, ή κάποιο άλλο ποσοστό ΦΠΑ 

που ισχύει στην εκάστοτε χώρα, καθώς και ποια µπορεί να είναι τα δικαιολογητικά που 

µπορεί να χρειαστούν στους πελάτες.  
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Μέσα από τις ιστοσελίδες του Internet  όπως π.χ. το site του  e-Gov.gr , παρέχεται 

η δυνατότητα σε πολίτες και επιχειρήσεις να λάβουν έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση, 

µέσα σε λίγα µόνο λεπτά.  

Η απάντηση "φτάνει" γρήγορα και ο επιχειρηµατίας πλέον γνωρίζει ότι σε 

οποιαδήποτε χώρα και αν πουλήσει το προϊόν του µέσω Internet – είτε σε χώρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε άλλη χώρα (π.χ. ΗΠΑ) – ο πελάτης είναι υποχρεωµένος 

να πληρώσει Φ.Π.Α. ανάλογα µε την κατηγορία Φ.Π.Α. που υπάγεται η εταιρεία που 

έχει έδρα στην Ελλάδα (π.χ. 9% ή 19% κ.λ.π.).  

 

Μάλιστα µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο επιχειρηματίας ή ο αρμόδιος υπάλληλος 

των Goody’s έχει την ευκαιρία να διαπιστώσει την εγκυρότητα του ΦΠΑ του 

αλλοδαπού επιχειρηµατία, ελέγχοντας µέσα από το σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών 

για την επαλήθευση του ΦΠΑ, σε κάποια καταχωρημένη διεύθυνση 

 

12) Στο δεύτερο κεφάλαιο έγινε αναφορά στους τρόπους πώς μπορούν τα 

Goody’s να βελτιώσουν την εσωτερική δομή και την λειτουργία τους. Ένας τρόπος είναι 

η εσωτερική πληροφόρηση . 

Η ανάγκη πρόσβασης σε έγγραφα, παραστατικά, οικονοµικά δεδοµένα, τιµές 

προϊόντων, πληροφορίες για τη διαθεσιµότητα της αποθήκης, στοιχεία και παραγγελίες 

πελατών, κλπ, δεν είναι καινούρια – δηµιουργήθηκαν µε την ίδρυση των Goody’s. Η 

πρόσβαση των υπαλλήλων σε όλα αυτά τα δεδοµένα, και ιδιαίτερα η ενηµέρωση και ο 

έλεγχος της εγκυρότητάς τους, απαιτεί συνήθως αρκετό χρόνο, ακόµη και όταν αυτά 

είναι καλά αρχειοθετηµένα· ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη επιχείρηση που, λόγω της 

φύσης της ( έχουν µεγάλη γκάµα προϊόντων), διαχειρίζονται πολλά δεδοµένα.  

Η αποτελεσµατική διαχείριση αυτών των δεδοµένων µπορεί να είναι καθοριστική 

για την επιχείρηση. Το πρώτο βήµα σ’ αυτήν την κατεύθυνση, που έχουν ήδη 

πραγµατοποιήσει τα Goody’s, είναι η µηχανοργάνωση των δεδοµένων που τις αφορούν. 

Μέσα από τη η-επιχειρείν, δηλαδή την αξιοποίηση δηλαδή των ΤΠΕ (και ιδιαίτερα του 

Internet), η διαχείριση αυτών των δεδοµένων µπορεί γίνει ακόµη πιο αποτελεσµατική.  

Εν κατακλείδι,το σύστηµα µηχανοργάνωσης της επιχείρησης των Goody’s µπορεί 

κατ’ αρχήν να συµπεριλάβει όλα τα υποκαταστήµατα που διαθέτουν. Επίσης, µπορεί να 
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συνδεθεί µε τα αντίστοιχα συστήµατα άλλων επιχειρήσεων, ώστε να 

αυτοµατοποιηθούν οι συναλλαγές τους ( π.χ. οι προµήθειες ) . Ή, ακόµη και να 

συνδεθούν µε εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας για διάφορους 

κλάδους.  

 

 

13)  Ένας επιπλέον τρόπος βελτίωσης της λειτουργίας των Goody’s είναι η 

εργασία μέσω του διαδικτύου. Η "παραδοσιακή" δοµή της εργασίας περιλαµβάνει ένα 

σύνολο "σταθερών" που παραµένουν αναλλοίωτες εδώ και δεκαετίες: οι εργαζόµενοι 

έχουν ένα συγκεκριµένο ωράριο, συγκεκριµένες ηµέρες της εβδοµάδας, στα γραφεία, 

υποκαταστήματα, κτλ, της επιχείρησης· όταν υπάρχει φόρτος εργασίας οι εργαζόµενοι 

µπορεί να εργάζονται υπερωριακά, αλλά πάντα στο συγκεκριµένο χώρο της 

επιχείρησης.  

Η πρακτική αυτή έχει συγκεκριµένες επιπτώσεις στην επιχείρηση, που αφορούν το 

κόστος του χώρου εργασίας, καθώς και των µηχανηµάτων και γενικότερων 

λειτουργικών εξόδων που είναι απαραίτητα. Αλλά και για τους εργαζόµενους υπάρχει 

ένα συγκεκριµένο κόστος, που αφορά κυρίως το χρόνο µετάβασης στις εγκαταστάσεις 

της εταιρείας. Μάλιστα, το κόστος αυτό δεν λαµβάνεται συνήθως υπόψη, ούτε από τις 

εταιρείες ούτε από τους εργαζοµένους, αφού θεωρείται από τους περισσότερους 

αναπόφευκτο.  

Και είναι γεγονός ότι το µοντέλο της δοµής της εργασίας για τα Goody’s δεν 

είναι δυνατό, εν μέρει να αλλάξει, ειδικά για το εκτελεστικό προσωπικό, αφού η 

παρουσία του εργαζοµένου στο φυσικό χώρο της επιχείρησης είναι απαραίτητη.  

 

Υπάρχει όµως και η περίπτωση όπου το η-επιχειρείν µπορεί να βοηθήσει την 

εταιρεία να υιοθετήσει εναλλακτικές µορφές εργασίας, που στηρίζονται στην τηλε-

εργασία. Μάλιστα, η δυνατότητα αυτή είναι πολύ σηµαντική, αφού µπορεί να αυξήσει 

την ανταγωνιστικότητά της, και δεν απαιτεί τεχνολογικές λύσεις αιχµής .  

Η τηλε-εργασία, η εργασία δηλαδή από απόσταση µέσω της χρήσης των ΤΠΕ, 

αποτελεί µια µορφή η-επιχειρείν που επαναπροσδιορίζει τις υπάρχουσες µορφές 

εργασίας. Η χρήση ηλεκτρονικών µέσων επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών σε χώρους 
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εκτός των γραφείων της εταιρείας, όπως για παράδειγµα από το σπίτι των εργαζοµένων, 

ή εκτός έδρας. Οι εργαζόµενοι µπορούν να εργάζονται από απόσταση έχοντας 

πρόσβαση στο δίκτυο και στα δεδοµένα της εταιρείας όπως ακριβώς και αν βρίσκονταν 

στις κτιριακές της εγκαταστάσεις, και µπορούν να αποστέλλουν τα αποτελέσµατα της 

δουλειάς τους ηλεκτρονικά.  

Η τηλε-εργασία µπορεί να αποτελέσει για τα Goody’s µια πολύ αποτελεσµατική 

και αποδοτική λύση, αυξάνοντας την παραγωγικότητά της, και µειώνοντας αισθητά το 

λειτουργικό της κόστος. 

  

Συνοπτικά η τηλε-εργασία θα προσφέρει στην επιχείρηση:  

 

• µείωση του κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας  

 

• µείωση των λειτουργικών εξόδων  

 

• δίνει τη δυνατότητα για καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος χώρου  

 

• επέκταση των γεωγραφικών ορίων της επιχείρησης, αποκτώντας πρόσβαση σε 

µεγαλύτερο σύνολο του εργατικού δυναµικού, και κατ’ επέκταση  

 

 

• αύξηση της ανταγωνιστικότητας και για τους εργαζόµενους:  

 

•  ευελιξία στη διαχείριση του εργασιακού χρόνου  

 

•  µείωση των εξόδων µετακίνησης 
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• δυνατότητα εργασίας ακόµη και από αποµακρυσµένες περιοχές  

 

 

• δυνατότητα για µεγαλύτερη ικανοποίηση από τη δουλειά τους, λόγω της 

ευελιξίας χρόνου και χώρου.  

 

Για την περίπτωση των Goody’s, όσον αφορά το εκτελεστικό προσωπικό 

(εργαζόμενοι που είναι στη λειτουργία /παραγωγή) ,η εργασία δε µπορεί να νοηθεί 

χωρίς την παρουσία του εργαζοµένου στο φυσικό χώρο της εταιρείας. Το ίδιο όμως δεν 

ισχύει για το διοικητικό προσωπικό (π.χ. το λογιστήριο ). 

Ο λογιστής ή το διοικητικό στέλεχος της επιχείρησης καθηµερινά απουσιάζει τις 

πρωινές ώρες λόγω επίβλεψης ή αναγκαστικής παρουσίας τους σε δηµόσιες υπηρεσίες, 

καθώς και η επέκταση των υποκαταστημάτων σε άλλες πόλεις ή χώρες δηµιουργεί 

αφενός προβλήµατα στο συντονισµό των εργαζοµένων στο γραφείο, και αφετέρου 

δηµιουργεί ένα σηµαντικό κόστος, ιδιαίτερα αν συνυπολογιστεί µε τα έξοδα µεταφοράς 

των ιδιοκτητών.  

Τα Goody’s μπορούν να  λύσουν το πρόβληµα µε τη λύση της τηλε-εργασίας. Η 

απόφαση να χρησιµοποιήσουν την τηλε-εργασία θα διαµορφώσει γι’ αυτούς και τους 

συνεργάτες τους νέες συνθήκες εργασίας. Εφόσον εφαρµόσουν ένα πλάνο 

"διαµοιρασµού" των γραφείων από τους υπαλλήλους, οι εργαζόµενοι µπορούν να 

"κρατούν" χώρο στα γραφεία για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (περιοδικά), και να 

ολοκληρώνουν την υπόλοιπη εργασία τους σπίτι. Αυτό θα αποφέρει στην επιχείρηση 

την δραστική µείωση της ανάγκης για χώρο γραφείων και θα αποφέρει αντίστοιχη 

µείωση των εξόδων.  

Για να µπορέσουν να το επιτύχουν αυτό οι ιδιοκτήτες των Goody’s, μπορούν να 

συνάψουν συµφωνίες µε συγκεκριµένους προµηθευτές, οι συναλλαγές µε τους οποίους 

θα γίνονται ηλεκτρονικά ενώ θα συµµετέχουν και σε ηλεκτρονικές αγορές (e-

marketplaces).  
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14)   Εύρεση Προσωπικού 

Η αναζήτηση και εύρεση των κατάλληλων ανθρώπων που στελεχώνουν την 

επιχείρηση είναι, ίσως ο πιο σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχία της ( βελτίωση της 

ίδιας της επιχείρησης, βλ. κεφάλαιο δεύτερο). Αυτό που κάνει παραδοσιακά ο 

επιχειρηματίας για να βρεί νέο προσωπικό είναι η καταχώρηση αγγελιών σε εφηµερίδες 

και ειδικά έντυπα, και η αντίστοιχη αναζήτηση από αγγελίες. Και φυσικά, υπάρχουν 

συγκεκριµένοι οργανισµοί (ΟΑΕΔ, γραφεία εύρεσης εργασίας, κλπ) που έχουν στόχο να 

βοηθήσουν αυτήν τη διαδικασία.  

Το Internet µπορεί να βοηθήσει τα Goody’s και σ’ αυτόν τον τοµέα. Κατ’ αρχήν, 

στην ενότητα της διαφήµισης αναφέραµε ότι το Internet µπορεί να βοηθήσει να γίνει η 

εταιρεία περισσότερο γνωστή, µε ελάχιστο κόστος. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, 

µπορεί φυσικά να γίνεται γνωστή και σε πιθανούς εργαζοµένους. Αυτή είναι µια τυπική 

περίπτωση που δείχνει τα πολλαπλασιαστικά οφέλη του η-επιχειρείν.  

Το Internet µπορεί να βοηθήσει όµως και µε πολλούς άλλους τρόπους να βρεί το 

διοικητικό στέλεχος το προσωπικό που χρειάζετε . Υπάρχουν σήµερα εξειδικευµένοι 

δικτυακοί τόποι µέσω των οποίων µπορεί να αναζητήσει προσωπικό µε βάση 

συγκεκριµένα κριτήρια. Επίσης, η επικοινωνία µε τους πιθανούς εργαζοµένους 

(αποστολή βιογραφικού σηµειώµατος, κλπ) µπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα, και µε 

ελάχιστο κόστος.  

 

15)  Στο τρίτο κεφάλαιο έγινε μια εισαγωγή σχετικά με την τηλε-εκπαίδευση. 

Η τηλε-κατάρτιση µπορεί να έχει διάφορες µορφές. Μπορεί να περιλαµβάνει τη 

συµµετοχή των εργαζοµένων σε "εικονικά" σεµινάρια που πραγµατοποιούνται µέσω 

Internet, και κατά συνέπεια δεν απαιτούν τη µετακίνησή τους. Καθώς και την πρόσβαση 

σε περιεχόµενο κατάρτισης (εκπαιδευτικό υλικό) από απόσταση, και όταν ακριβώς αυτό 

είναι αναγκαίο . 

Μάλιστα, η τηλε-εκπαίδευση γενικά, αποτελεί µια από τις πιο διαδεδοµένες 

εφαρµογές του Internet παγκοσµίως, λόγω της ανάγκης συνεχούς, δια βίου εκπαίδευσης, 

από τους εργαζοµένους σε όλο τον κόσµο, όπως διατυπώθηκε στο προφίλ του η-πολίτη 

στο δεύτερο κεφάλαιο.  
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Η τηλε-εκπαίδευση αποτελεί µια πολύ σηµαντική πρόταση στη διάθεση των 

Goody’s και των εργαζοµένων της, διασφαλίζοντας:  

 

•  µείωση του κόστους επιµόρφωσης των εργαζοµένων, χωρίς να µειώνεται η 

ποιότητα της επιµόρφωσης  

 

•  επιµόρφωση χωρίς περιορισµούς χρόνου, χώρου και απόστασης  

 

•  παραµονή των εργαζοµένων στον τόπο εργασίας τους  

 

 

•  δυνατότητα συνεχούς αναβάθµισης των γνώσεων και ενηµέρωσης, και 

παρακολούθησης των εξελίξεων  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – Βελτιώσεις πτυχιακής εργασίας 

 

Στόχος της παρούσας πτυχιακής ήταν να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερα 

αντικείμενα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην έρευνα η οποία διακρίθηκε στη συγκριτική 

μελέτη με άλλες επιχειρήσεις που ήδη έχουν υιοθετήσει και με επιτυχία εφαρμόζουν το 

ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω Internet, καθώς επίσης και στην πληροφορία που 

συγκεντρώθηκε, ώστε να παρθούν με όσο το δυνατό καλύτερο, χειροπιαστό και 

πρακτικό τρόπο, οι  αποφάσεις και οι προτάσεις πάνω στα οποία πρέπει να γίνει η 

υλοποίηση του e-commerce για τα Goody’s.  

Όσον αφορά το τέταρτο κεφάλαιο, οι αποφάσεις για τις προτάσεις βελτίωσης για 

τα Goody’s, πάρθηκαν ύστερα από ιδιαίτερη μελέτη των επιχειρήσεων που ασχολούνται 

με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και που δεν ανήκαν όλες στον κλάδο των fast-food.  

Η δημιουργία των ενοτήτων πάνω στα οποία θα στηριζόταν η όλη εργασία, 

πέρασε και αυτή με τη σειρά της από πολλαπλές αλλαγές, ώστε να καταλήξει στην πιο 

συμβατή μορφή της προς όλους τους παράγοντες. Η προσπάθεια που έγινε, ήταν όσο το 

δυνατό πιο ολοκληρωμένη, ώστε η θέση των Goody’s (που έχουν ήδη αποκτήσει τη 

δική τους προσωπικότητα στον κυβερνοχώρο), να ενισχυθεί και να υπερτερούν έναντι 

των ανταγωνιστών της. Ευελπιστώ ότι σύντομα, τα Goody’s θα σκεφτούν στα σοβαρά 

τις προτάσεις μου και θα κάνουν το βήμα προς το e-commerce. 
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