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 5 

 
 
Περίληψη Εργασίας 
 
Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι το ηλεκτρονικό εµπόριο (e 
commerce), η παρουσίαση των κατηγοριών του(B2C,B2B,Internal), τα 
πλεονεκτήµατά του ηλεκτρονικού εµπορίου και τα οφέλη καθώς και τα 
διάφορα προβλήµατα που  προκύπτουν.  
Επίσης, αναφέρεται το θεσµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο κινείται  το e 
commerce σε Ελλάδα και Ευρώπη, οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί. 
Τέλος, η εργασία εστιάζει µέσω παραδειγµάτων στο φαινόµενο του 
ηλεκτρονικού εµπορίου καθώς επίσης καταγράφει τις επιδράσεις που έχει 
το ηλεκτρονικό εµπόριο στον οικονοµικό τοµέα στην Ελλάδα και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, και επιχειρεί να κάνει µια προσέγγιση εµπειρική στις 
επιδράσεις που λαµβάνουν ήδη χώρα στον κοινωνικό τοµέα, καθώς και 
στις αλλαγές που προβλέπεται να επιφέρει η ραγδαία εξάπλωση του 
ηλεκτρονικού εµπορίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Κεφάλαιο 1-Πρόλογος 
 
 
Στις µέρες µας, η ταυτόχρονη ανάπτυξη των τεχνολογιών 
τηλεπικοινωνίας αλλά και εν γένει της τεχνολογίας, µαζί µε την ολοένα 
και αυξανόµενη ανάπτυξη του ∆ιαδικτύου, έχουν φέρει ραγδαίες αλλαγές 
στην µορφή, στην φύση και στην δραστηριότητα του εµπορίου. Η νέα 
µορφή εµπορίου που εµφανίστηκε στο προσκήνιο, το ηλεκτρονικό 
εµπόριο, έχει έρθει δυναµικά στο προσκήνιο και διεκδικεί ένα σηµαντικό 
µερίδιο από το παραδοσιακό εµπόριο. Πλέον πολλές εµπορικές 
δραστηριότητες µπορούν να γίνουν εξ’ αποστάσεως και µε την χρήση 
ηλεκτρονικών µέσων, σε αντίθεση µε τις ανάλογες δραστηριότητες 
µερικά χρόνια πριν, που απαιτούσαν  την παράσταση φυσικών 
προσώπων και την µεσολάβηση ανθρώπων ή υλικών µέσων (όπως επί 
παραδείγµατι στην περίπτωση της εµπορικής αλληλογραφίας).Την 
ραγδαία αυτή ανάπτυξή του το ηλεκτρονικό εµπόριο την οφείλει στο 
γεγονός ότι µέσω αυτού µπορούν να πραγµατοποιηθούν κάθε είδους 
συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων των πωλήσεων αγαθών και 
υπηρεσιών, µέσα από ηλεκτρονικά µέσα, µε µεγάλη ταχύτητα αλλά και 
µε χαµηλότερο κόστος εν συγκρίσει µε το παραδοσιακό εµπόριο. 
Στις µέρες µας, πάνω από 40 εκατοµµύρια άνθρωποι παγκοσµίως 
απασχολούνται σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου, και αναµένεται ο 
αριθµός αυτός τα επόµενα χρόνια να αυξηθεί κατά πολύ. Φυσικά, το 
ηλεκτρονικό εµπόριο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παγκόσµιου 
εµπορίου και κατά πολλούς θεωρείται η µεγαλύτερη τεχνολογική εξέλιξη 
µετά την βιοµηχανική επανάσταση στις αρχές του 20όυ αιώνα. Το 
γεγονός ότι µέσω του ηλεκτρονικού εµπορίου µία µικρή εταιρεία µπορεί 
να µεταµορφωθεί σε κολοσσό (θα δούµε παρακάτω παραδείγµατα 
τέτοιων εταιρειών), κάνει την ίδια του την φύση ακόµα πιο σηµαντική. 
Με την χρήση του όρου «ηλεκτρονικό εµπόριο» καλύπτουµε 
οποιαδήποτε µορφής εµπορική δραστηριότητα, εµπορική συναλλαγή ή 
ανταλλαγή πληροφοριών που διεξάγεται µε την χρήση κάθε Τεχνολογίας 
Πληροφορικής ή Επικοινωνιών. Στον ορισµό αυτόν ενσωµατώνονται όχι 
µόνο οι συναλλαγές που λαµβάνουν χώρα µέσω του ∆ιαδικτύου, αλλά 
και µία άλλη γκάµα δυνατοτήτων συναλλαγής, όπως για παράδειγµα οι 
υπηρεσίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µέσω κινητών τηλεφώνων 
και επιτρέπουν την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων. Η λεγόµενη ως 
και EDI(Electronic Data Interchange) δηµιουργήθηκε στις αρχές της 
δεκαετίας του 1970 και είναι µια κοινή δοµή αρχείων που επιτρέπει σε 
µεγάλους οργανισµούς την µετάδοση πληροφοριών µέσα από µεγάλα 
ιδιωτικά δίκτυα. 
Ο παραπάνω ορισµός που δώσαµε, αν και καλύπτει ένα αρκετά µεγάλο 
φάσµα συναλλαγών, συνήθως χρησιµοποιείται για τις αγοραπωλησίες 
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που γίνονται µέσω του ∆ιαδικτύου. Για τις υπόλοιπες συναλλαγές ο όρος 
που χρησιµοποιείται είναι το «ηλεκτρονικό επιχειρείν».Αυτός ο όρος 
καλύπτει και άλλες επιχειρησιακές δραστηριότητες ,όπως την 
επικοινωνία µέσα σε µία επιχείρηση αλλά και την συνεργασία σε επίπεδο 
επιχειρήσεων. 
Τα τελευταία χρόνια, παρατηρούµε ένα µαζικό ρεύµα επιχειρήσεων να 
στρέφεται προς το ηλεκτρονικό εµπόριο ολοένα και περισσότερο. Αυτό 
γίνεται µιας και οι επιχειρήσεις προσπαθούν να διατηρήσουν µια 
σηµαντική θέση στην αγορά ή να αποκτήσουν ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα µέσω της δηµιουργίας και της χρήσης καινοτόµων 
διαδικασιών οι οποίες θα µειώσουν το κόστος και θα βελτιώσουν την 
εξυπηρέτηση των πελατών. Ήδη, πάρα πολλές επιχειρήσεις, τόσο στην 
Ευρώπη όσο και στην Αµερική, διαθέτουν τα προϊόντα τους και µέσω 
του ∆ιαδικτύου, ή πολλές φορές µόνο µέσω αυτού. Κορυφαίο 
παράδειγµα αυτής της εξέλιξης αποτελεί το www.amazon.com ,το οποίο 
είναι και το µεγαλύτερο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο στον κόσµο αυτήν 
την στιγµή. Στον Ελλαδικό χώρο, αν και υπάρχει µια καθυστέρηση σε 
αυτόν τον τοµέα, πολλές επιχειρήσεις έχουν µπει και αυτές στην 
ηλεκτρονική εµπορική δραστηριότητα, όπως πχ το www.plaisio.gr. 
Επίσης, στην χώρα µας υπάρχουν πολλές εταιρείες που προσφέρουν 
λύσεις σε ζητήµατα ηλεκτρονικού εµπορίου σε επιχειρήσεις που έχουν 
ανοίξει ή θα ήθελαν να ανοίξουν ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα. Όπως και 
να έχει, µία επιχείρηση όταν θέλει να δραστηριοποιηθεί σε ηλεκτρονικό 
επίπεδο, είναι για να µπορέσει να σπάσει τα όρια της γεωγραφικής της 
έδρας και να αυξήσει έτσι το αγοραστικό της κοινό και κατ επέκταση νε 
επέλθει η αύξηση στις πωλήσεις των προϊόντων της. 
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Κεφάλαιο 2-Ορισµός και εισαγωγή στο ηλεκτρονικό 
εµπόριο  
 
Με τον όρο «ηλεκτρονικό εµπόριο» όπως προείπαµε είναι κάθε µορφή 
επιχειρηµατικής συναλλαγής και επικοινωνίας που γίνεται µε 
ηλεκτρονικά µέσα επανακαθορίζοντας τον τρόπο λειτουργίας του 
παραδοσιακού εµπορίου. 
Επίσης θα µπορούσε να οριστεί ως ένα σύνολο επιχειρηµατικών 
στρατηγικών που µπορούν να υποστηρίξουν συγκεκριµένους τοµείς 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας και συγκεκριµένες επιχειρηµατικές 
πρακτικές οι οποίες επιτρέπουν, µέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών 
διεκπεραίωση εµπορικών διαδικασιών µε ηλεκτρονικά µέσα. 
 
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, αλλά 
συνήθως µέσω δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πρόκειται λοιπόν 
για την αγοραπωλησία αγαθών, πληροφοριών και υπηρεσιών µέσα από 
δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
Ηλεκτρονικό εµπόριο θεωρούνται επίσης και οι συναλλαγές µέσω 
τηλεφώνου και φαξ. Το ηλεκτρονικό εµπόριο διακρίνεται σε έµµεσο και 
άµεσο. Ο πρώτος όρος χρησιµοποιείται όταν πρόκειται για την 
ηλεκτρονική παραγγελία υλικών αγαθών που µπορούν να παραδοθούν 
µόνο µε παραδοσιακούς τρόπους όπως είναι το ταχυδροµείο.  
Άµεσο είναι το ηλεκτρονικό εµπόριο που περιλαµβάνει παραγγελία, 
πληρωµή και παράδοση άϋλων αγαθών και υπηρεσιών. Η πληρωµή των 
υπηρεσιών αυτών γίνεται είτε µε πιστωτικές κάρτες είτε µε ηλεκτρονικό 
χρήµα µε την αρωγή πάντα και τη σύµπραξη των τραπεζών.  
 
Το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί επίσης να οριστεί µέσα από τις εξής 
πλευρές: 
 
Α) Από την πλευρά των επιχειρήσεων. Ως µια εφαρµογή νέων 
τεχνολογιών προς την κατεύθυνση του αυτοµατισµού των συναλλαγών 
και της ροής εργασιών των επιχειρήσεων. 
 
Β) Από την πλευρά των υπηρεσιών. Ως ένας µηχανισµός που έχει 
στόχο να ικανοποιήσει την κοινή επιθυµία προµηθευτών και πελατών για 
καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, µεγαλύτερη ταχύτητα εκτέλεσης 
συναλλαγών και µικρότερο κόστος. 
 



 9 

Γ) Από την πλευρά της απόστασης. Ως µία δυνατότητα αγοραπωλησίας 
προϊόντων και υπηρεσιών µέσω του Internet ανεξάρτητα από τη 
γεωγραφική απόσταση του ηλεκτρονικού καταστήµατος και του 
αγοραστή. 
 
∆) Από την πλευρά της επικοινωνίας. Ως µία δυνατότητα παροχής 
πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών, και πληρωµών µέσα από δίκτυα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
 
 
Τα πεδία εφαρµογής του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι τα εξής 
παρακάτω: 
 
Α) Ανταλλαγή πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες, πριν την 
πώληση.  
Β)Υποστήριξη πελατών πριν και µετά την πώληση.  
Γ) ∆ηµιουργία ηλεκτρονικών επιχειρήσεων.  
∆) Ηλεκτρονικές Τράπεζες  
Ε) Ηλεκτρονική διανοµή  
ΣΤ)Ανάπτυξη κοινών επιχειρηµατικών διαδικασιών µεταξύ επιχειρήσεων 
 
 
Το ηλεκτρονικό εµπόριο σήµερα αναπτύσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς. 
Η εκρηκτική αυτή αύξηση του εµπορίου στο INTERNET έχει εξάψει την 
φαντασία του κοινού και δεν είναι δύσκολο να καταλάβουµε το γιατί. 
Ένα µεγάλο µέρος της έξαψης αυτής του κοινού µε το Internet οφείλεται 
στις τεράστιες δυνατότητες που δηµιουργούνται. Πολλοί οργανισµοί και 
ιδιώτες αναζητούν στο World Wide Web( Παγκόσµιος Ιστός) το µέλλον, 
µια σίγουρη πηγή πληροφόρησης, αγαθών ,υπηρεσιών και επικοινωνίας. 
Καθώς οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες που διεξάγονται στο WWW 
αυξάνονται ,η ποσότητα των αγαθών, των υπηρεσιών και των 
πληροφοριών που ανταλλάσσονται στο ∆ιαδίκτυο φαίνεται ότι 
διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται χρόνο µε το χρόνο. Οι άνθρωποι βγάζουν 
λεφτά και µάλιστα πολλά. Σύµφωνα µε µία πρόσφατη µελέτη που έγινε 
από την Cisco Systems, η οικονοµία του Internet προβλέπεται να φτάσει 
τα $507 δισεκατοµµύρια. Το ηλεκτρονικό εµπόριο παράγει ήδη 
περισσότερα χρήµατα από τις τηλεπικοινωνίες και τις αεροπορικές 
εταιρίες. Η Αmazon, µια εταιρία που άρχισε να λειτουργεί πριν από 
µερικά χρόνια, πωλεί τώρα πέντε φορές περισσότερα βιβλία από όσα 
πωλεί το γνωστό βιβλιοπωλείο Barnes & Noble. Μικροί και µεγάλοι 
οργανισµοί, κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα , ιδιωτικής ή δηµόσιας 
διοίκησης, αναγκάζονται να αναπτύξουν δραστηριότητα στον ιστό λόγω 
της πίεσης που δέχονται τόσο από τους πελάτες όσο και από τους 
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ανταγωνιστές. Σε ορισµένες περιπτώσεις οι παραδοσιακές επιχειρήσεις 
προσπαθούν να µείνουν πίσω και µπαίνουν στο παιχνίδι του 
ηλεκτρονικού εµπορίου, έστω και µε κάποια καθυστέρηση. Σύµφωνα µε 
όλες τις ενδείξεις το ηλεκτρονικό εµπόριο θα συνεχίσει να αναπτύσσεται 
και, συνεπώς, πολλοί οργανισµοί θα αναγκαστούν, είτε να δικτυωθούν 
,είτε να κλείσουν. 
 
 
 
2.1 Το Ιστορικό Ανάπτυξης του Ηλεκτρονικού Εµπορίου 
 
∆εκαετία 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. 
 
∆εκαετία 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 (co- nferencing) 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 ∆ιαδίκτυο. Το η-λεκτρονικό εµπόριο γίνεται 
ένας πολύ φθηνότερος τρόπος για την πραγµατοποίηση µεγάλου όγκου 
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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. 
 
 
2.2 Είδη Ηλεκτρονικού Εµπορίου 
 
2.2.1 Συστατικά ηλεκτρονικού εµπορίου 
 
Το ηλεκτρονικό εµπόριο έχει ως σαφή προσανατολισµό την βελτίωση 
της πραγµατοποίησης των εµπορικών συναλλαγών µέσα από δίκτυα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα συστατικά στοιχεία από τα οποία 
απαρτίζεται είναι τα εξής 4: 
 
Α) Επιχειρήσεις: Το ηλεκτρονικό εµπόριο ουσιαστικά είναι η εφαρµογή 
της νέας τεχνολογίας που οδηγεί τις επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση 
του αυτοµατισµού των συναλλαγών και της ροής των εργασιών. 
 
Β) Αγαθά και υπηρεσίες: Τα αγαθά τα οποία µπορούν να πωλούνται 
µπορούν να είναι υλικά αγαθά όπως επί παραδείγµατι βιβλία, ρούχα, 
αυτοκίνητα κτλ ή µπορεί να είναι και υπηρεσίες όπως το δικαίωµα 
χρήσης ενός προγράµµατος προστασίας από ιούς, ή φωτογραφίες σε 
ηλεκτρονική µορφή. Πολλές φορές είναι δύσκολο να διακρίνουµε αν κάτι 
που πωλείται µέσω διαδικτύου είναι αγαθό ή υπηρεσία. . Ο τελικός 
στόχος του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι να ικανοποιήσει την κοινή 
επιθυµία προµηθευτών και πελατών για καλύτερη ποιότητα αγαθών και 
υπηρεσιών, µεγαλύτερη ταχύτητα εκτέλεσης συναλλαγών και µικρότερο 
κόστος. 
 
Γ) Απόσταση: Ίσως το πιο σπουδαίο χαρακτηριστικό του ηλεκτρονικού 
εµπορίου είναι ότι παρέχει την δυνατότητα της αγοραπωλησίας 
προιόντων και υπηρεσιών µέσω του µέσω του Internet ανεξάρτητα από 
τη γεωγραφική απόσταση. 
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∆) Επικοινωνία: ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η δυνατότητα παροχής 
πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών, και πληρωµών µέσα από δίκτυα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι Επιχειρήσεις, δηµόσιοι οργανισµοί και 
πελάτες µπορούν να συµµετέχουν σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικού 
εµπορίου. 
 
 
 
2.2.2 ∆ιακρίσεις ηλεκτρονικού εµπορίου  
 
I. Εσωτερικό ηλεκτρονικό εµπόριο 
Αφορά τη χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τις εσωτερικές 
λειτουργίες µιας επιχείρησης. 
 
II. Ηλεκτρονικό εµπόριο µεταξύ επιχειρήσεων (Business to Business) 
Αφορά τις πωλήσεις από επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις. Θα µπορούσαµε 
να το ονοµάσουµε χονδρικό εµπόριο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι 
οι παραγγελίες και οι αγορές ενός εργοστασίου ή ενός εµπορικού οίκου 
από τους προµηθευτές του. Η διαδικασία είναι αµφίδροµη και 
συµπεριλαµβάνει την αγορά και την πώληση αλλά και στοιχεία που 
έχουν σηµασία για τη λειτουργία της επιχείρησης όπως είναι η 
µελλοντική διαθεσιµότητα, οι όροι πληρωµής ή οι χρόνοι παράδοσης 
µιας παρτίδας. 
 
III. Ηλεκτρονικό εµπόριο µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών 
(Business to Customers) 
Αφορά τις πωλήσεις από επιχειρήσεις σε καταναλωτές. Κατά αναλογία 
θα το αποκαλούσαµε λιανικό ηλεκτρονικό εµπόριο. Χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα αποτελούν οι πωλήσεις βιβλίων, υπολογιστών ή ακόµη και 
συνδροµών περιοδικών. 
 
 
 
2.2.3 Εσωτερικό Ηλεκτρονικό Εµπόριο 
 
Η αποτελεσµατικότερη λειτουργία των δραστηριοτήτων µιας 
επιχείρησης, η οποία θα επιφέρει προσφορά καλύτερων προϊόντων και 
υπηρεσιών στους πελάτες της, είναι και ο αντικειµενικός σκοπός της 
εσωτερικής χρήσης εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου. Οι εφαρµογές 
αυτές οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της λειτουργίας ενός 
εσωτερικού διαδικτύου ονοµαζόµενου και ως Intranet,είναι οι εξής: 
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Α) Επικοινωνία µεταξύ οµάδων εργασίας 
Οι εφαρµογές µεταξύ οµάδων εργασίας περιλαµβάνουν κλειστές οµάδες 
εργασίας, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και την βιντεοσυνδιάσκεψη. 
Αυτές επιτρέπουν το διοικητικό συντονισµό και τη συνεχή πληροφόρηση 
των οµάδων, αυξάνοντας τη ροή των πληροφοριών και βελτιώνοντας την 
απόδοση των οµάδων εργασίας. 
 
Β) Παραγωγικότητα πωλήσεων 
Οι εφαρµογές αυτές βελτιώνουν την ροή των πληροφοριών ανάµεσα 
στην επιχείρηση και στο δυναµικό των πωλητών της, καθώς επίσης και 
ανάµεσα στην επιχείρηση και τους πελάτες της. Η επικοινωνία ανάµεσα 
στη δύναµη πωλητών και όλες τις άλλες δραστηριότητες της επιχείρησης 
προσφέρει διπλό όφελος: καλύτερη γνώση των πωλητών για τις 
δυνατότητες των προϊόντων και συγχρόνως ενηµέρωση όλων των 
τµηµάτων της επιχείρησης για τη συµπεριφορά της αγοράς και των 
ανταγωνιστών. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν την ευέλικτη 
προσαρµογή της στρατηγικής και των προϊόντων της επιχείρησης στις 
ανάγκες και τις προτιµήσεις των καταναλωτών. Το εσωτερικό 
ηλεκτρονικό εµπόριο έχει δώσει µεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη ενδο-
δικτύων από επιχειρήσεις. Τα ενδο-δίκτυα χρησιµοποιούν την τεχνολογία 
του Internet για τη σύνδεση των ανεξάρτητων τοπικών δικτύων των 
διάφορων παραρτηµάτων µιας επιχείρησης σε ένα ενιαίο κλειστό δίκτυο. 
Προς το παρόν η χρήση των ενδο-δικτύων περιορίζεται στη δηµοσίευση 
ζωτικών πληροφοριών για τη λειτουργία της επιχείρησης, όπως: στοιχεία 
διοίκησης προσωπικού, επικοινωνία µεταξύ των υπαλλήλων, δεδοµένα 
για την ανάπτυξη προϊόντων και το συντονισµό οµάδων εργασίας, 
εσωτερικοί κατά-λογοι ,στοιχεία υποστήριξης πωλήσεων, απογραφή 
εξοπλισµού και προµηθειών, και πρόσβαση σε εταιρικές βάσεις 
δεδοµένων. Η ύπαρξη ενός ενδο-δικτύου διευκολύνει επίσης σε µεγάλο 
βαθµό την ανάπτυξη της παρουσίας µιας επιχείρησης στο Internet. 
 
Γ) E-Publishing 
Η ηλεκτρονική δηµοσίευση επιτρέπει την άµεση διανοµή πληροφοριών 
όπως λειτουργικές διαδικασίες, προδιαγραφές προϊόντων, 
χρονοδιαγράµµατα εργασιών και συναντήσεων, σε ηλεκτρονική µορφή, 
κυρίως µέσα από ιστοσελίδες. Στόχος της δηµοσίευσης είναι η 
ολοκληρωµένη τεκµηρίωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης για την 
αποφυγή λαθών. Η ηλεκτρονική δηµοσίευση έχει σηµαντικά 
πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε την παραδοσιακή έντυπη διανοµή 
πληροφοριών, όπως σχεδόν µηδενικό κόστος, ταχύτερη µετάδοση, 
συνεχής ενηµέρωση και αυτόµατη αντικατάσταση πληροφοριών που 
έχουν πάψει να ισχύουν. 
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∆) Παραγωγικότητα πωλήσεων  
Η επικοινωνία ανάµεσα στη δύναµη πωλητών και όλες τις άλλες 
δραστηριότητες της επιχείρησης προσφέρει διπλό όφελος: καλύτερη 
γνώση των πωλητών για τις δυνατότητες των προϊόντων και συγχρόνως 
ενηµέρωση όλων των τµηµάτων της επιχείρησης για τη συµπεριφορά της 
αγοράς και των ανταγωνιστών. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν την 
ευέλικτη προσαρµογή της στρατηγικής και των προϊόντων της 
επιχείρησης στις ανάγκες και τις προτιµήσεις των καταναλωτών. Το 
εσωτερικό ηλεκτρονικό εµπόριο έχει δώσει µεγάλη ώθηση στην 
ανάπτυξη ενδο-δικτύων από επιχειρήσεις. Τα ενδο-δίκτυα χρησιµοποιούν 
την τεχνολογία του Internet για τη σύνδεση των ανεξάρτητων τοπικών 
δικτύων των διάφορων παραρτηµάτων µιας επιχείρησης σε ένα ενιαίο 
κλειστό δίκτυο. Προς το παρόν η χρήση των ενδο-δικτύων περιορίζεται 
στη δηµοσίευση ζωτικών πληροφοριών για τη λειτουργία της 
επιχείρησης, όπως: στοιχεία διοίκησης προσωπικού, επικοινωνία µεταξύ 
των υπαλλήλων, δεδοµένα για την ανάπτυξη προϊόντων και το 
συντονισµό οµάδων εργασίας, εσωτερικοί κατάλογοι ,στοιχεία 
υποστήριξης πωλήσεων, απογραφή εξοπλισµού και προµηθειών, και 
πρόσβαση σε εταιρικές βάσεις δεδοµένων. Η ύπαρξη ενός ενδο-δικτύου 
διευκολύνει επίσης σε µεγάλο βαθµό την ανάπτυξη της παρουσίας µιας 
επιχείρησης στο Internet. 
 
 
2.2.4 Ηλεκτρονικό Εµπόριο Μεταξύ Επιχειρήσεων (Β2Β) 
 
 
Το λεγόµενο και business to business ηλεκτρονικό εµπόριο έχει πολλά 
και σηµαντικά πλεονεκτήµατα για τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις. 
Μερικά είναι: 
 
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 
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από τους προµηθευτές είτε από ενδιάµεσους οργανισµούς που 
προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου. 
 
. Μια επιχείρηση που εµπλέκεται σε αυτό τον τύπο ηλεκτρονικού 
εµπορίου είναι συνήθως λιγότερο ορατή στους καταναλωτές , και άρα 
στο µεγάλο κοινό. Ένα καλό παράδειγµα µιας επιχείρησης που 
εµπλέκεται σε αυτό τον τύπο ηλεκτρονικού εµπορίου είναι Cisco 
Systems. Η Cisco Systems δηµιουργεί το µεγαλύτερο µέρος της 
υποδοµής του Internet, που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επικοινωνούν. 
 
Το ηλεκτρονικό εµπόριο προσφέρει τη δυνατότητα αυξηµένης 
πληροφόρησης σχετικά µε τα αγοραζόµενα προϊόντα είτε από τους 
προµηθευτές είτε από ενδιάµεσους οργανισµούς, που προσφέρουν 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου. Ιδιαίτερα το πρωτόκολλο SET 
προβλέπει την παροχή λεπτοµερών πληροφοριών για τα προϊόντα ως 
µέρος της σύµβασης για τη χρήση πιστωτικών καρτών, χρεωστικών και 
αγοραστικών καρτών, που έχουν αρχίσει να κάνουν την εµφάνισή τους. 
Πολλοί από τους παράγοντες αυτούς ισχύουν ανεξάρτητα από το µέγεθος 
της επιχείρησης, και έτσι οι µικρές επιχειρήσεις βαθµιαία αναγνωρίζουν 
τα πλεονεκτήµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου, ιδιαίτερα για τον 
περιορισµό του κόστους παραγωγής, διανοµής και µάρκετινγκ. Τα 
περισσότερα έγγραφα που ανταλλάσσονται στα πλαίσια µιας συναλλαγής 
(παραγγελίες, τιµολόγια , επιταγές, εκθέσεις) µπορούν να παράγονται σε 
ηλεκτρονική µορφή και να εκτυπώνονται µόνο στο σηµείο παραλαβής. 
Το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι µια ελκυστική εναλλακτική λύση απέναντι 
στη σηµερινή διαδικασία της δακτυλογράφησης, ταχυδροµικής 
αποστολής, επαναδακτυλογράφησης, κτλ., που κοστίζει σε χρήµα, χρόνο 
και ανθρώπινα λάθη. 
 
 
Ασφαλείς Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (SET - Secure Electronic 
Transactions)  
 
Έως σήµερα αρκετές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν συστήµατα 
ηλεκτρονικών συναλλαγών, τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις 
είναι ασύµβατα µεταξύ τους, ενώ άλλες απέχουν από το ηλεκτρονικό 
εµπόριο έως ότου σιγουρευτούν ότι υπάρχει ένα ευρύτερα αποδεκτό και 
εγγυηµένα ασφαλές πρότυπο συναλλαγών. Η πιθανότητα για τη 
δηµιουργία ενός τέτοιου προτύπου άρχισε να καθίσταται σηµαντική, από 
το Φεβρουάριο του 1996, όταν η Visa και η Mastercard αποφάσισαν να 
προβούν στην από κοινού υλοποίησή του. Το SET (Secure Electronics 
Transaction), όπως ονοµάστηκε το νέο πρότυπο, προήλθε από τη 
συνεργασία κολοσσών στο χώρο της Πληροφορικής, 
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συµπεριλαµβανοµένων των GTE, IBM, Microsoft, Netscape και 
VeriSign. Ορισµένες εξ αυτών είχαν συνεργαστεί µε τους δύο µεγάλους 
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς προτού αυτοί ξεκινήσουν τη µεταξύ 
τους συνεργασία και, ως εκ τούτου, το SET συγκεντρώνει τα καλύτερα 
στοιχεία που είχαν προκύψει από τις µέχρι τώρα έρευνες. Η λειτουργία 
του SET βασίζεται στην κρυπτογράφηση και τη χρήση ψηφιακών 
υπογραφών, µε σκοπό τη διασφάλιση ότι ένα µήνυµα λαµβάνεται µόνο 
από τον επιθυµητό παραλήπτη, χωρίς αλλαγές στο περιεχόµενο, ενώ 
παράλληλα περιέχει στοιχεία που επιτρέπουν την επαλήθευση του 
αποστολέα του.  
Το SET χρησιµοποιεί και συµµετρική αλλά και σύµµετρη µέθοδο 
κρυπτογράφησης, µε αποτέλεσµα η διαδικασία της συναλλαγής να 
γίνεται µεν πιο πολύπλοκη, αλλά και περισσότερο ασφαλής. 
 
 
 
2.2.5 Εφαρµογές Ηλεκτρονικού Εµπορίου Β2Β 
 
Α) Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων  
Η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (ΕDI= Electronic Data 
Interchange) είναι µια τυπική µορφή ανταλλαγής επιχειρησιακών 
δεδοµένων. Ένα µήνυµα ΕDI περιλαµβάνει µια σειρά από σύµβολα 
πληροφοριών, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει ένα µοναδικό 
στοιχείο, όπως την τιµή, τον αριθµό µοντέλου του προϊόντος κ.ο.κ, 
χωρισµένα µε οριοθέτες. Ολόκληρη η σειρά ονοµάζεται τµήµα 
δεδοµένων. Ένα ή περισσότερα τµήµατα δεδοµένων πλαισιωµένα από 
µια κεφαλίδα και ένα επίµετρο αποτελούν την µονάδα µεταφοράς ΕDI 
(ισοδύναµη µε ένα µήνυµα), που συνήθως περιλαµβάνει το περιεχόµενο 
ενός τυπικού επιχειρησιακού εγγράφου ή φόρµας. Τα µέρη που 
ανταλλάσσουν δεδοµένα ΕDI αναφέρονται ως εµπορικοί εταίροι. Τα 
µηνύµατα ΕDI µπορούν να κρυπτογραφηθούν και να 
αποκρυπτογραφηθούν. Το ΕDI είναι µια µορφή ηλεκτρονικού εµπορίου 
που περιλαµβάνει επίσης ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και φαξ. 
 
Β) Ηλεκτρονική Προµήθεια 
Μια από τις σηµαντικές δραστηριότητες ενός οργανισµού είναι η 
προµήθεια των διαφόρων απαραίτητων προϊόντων. Σε αυτά τα προϊόντα 
περιλαµβάνονται από πολύπλοκα εργαλεία παραγωγής µέχρι απλοί 
συνδετήρες από απλό υπολογιστή µέχρι µπαταρίες. Η παραδοσιακή 
διαδικασία προµηθειών µπορεί να είναι χρονοβόρα και να µην προσφέρει 
πάντα τις καλύτερες τιµές για τον οργανισµό. Με την χρήση των 
διαφόρων τεχνολογιών( πράκτορες EDI) οι προµήθειες έχουν πλέον 
αυτοµατοποιηθεί για όλα τα είδη των προϊόντων και για οποιαδήποτε 
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ποσότητα µε πολύ µικρό κόστος. Οι εταιρείες χρησιµοποιούν ολοένα και 
περισσότερα συστήµατα ηλεκτρονικών προµηθειών, ενώ εάν µια 
επιχείρηση δεν χρησιµοποιεί αυτή την υπηρεσία, µπορεί να υποστεί 
αρνητικές συνέπειες. 
 
 
Γ) Σχεδιασµός Επιχειρησιακών Πόρων(ERP) 
 
Ο Σχεδιασµός Επιχειρησιακών Πόρων είναι ένας όρος που χαρακτηρίζει 
ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, οι οποίες υποστηρίζονται από λογισµικό 
πολλαπλών εφαρµογών και βοηθούν ένα παραγωγό ή µια επιχείρηση να 
διαχειριστεί σηµαντικούς τοµείς όπως: 
1) Σχεδιασµός Προϊόντος 
2) Αγορά Ανταλλακτικών 
3) ∆ιατήρηση Αποθεµάτων 
4) Αλληλεπίδραση µε τους προµηθευτές 
5) Παροχή υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών 
6) Παρακολούθηση παραγγελιών 
 
Το σύστηµα ERP µπορεί επίσης να περιλαµβάνει µονάδες εφαρµογών για 
τα χρηµατοοικονοµικά θέµατα µιας επιχείρησης και τον τοµέα 
ανθρώπινου δυναµικού. Συνήθως ένα σύστηµα ERP χρησιµοποιεί ή είναι 
ενσωµατωµένο µε ένα αντίστοιχο σύστηµα βάσης δεδοµένων. Η 
ανάπτυξη ενός συστήµατος ERP µπορεί να περιλαµβάνει σηµαντική 
ανάλυση των επιχειρησιακών διαδικασιών, επανεκπαίδευση του 
προσωπικού και νέες εργασιακές διαδικασίες. 
 
 
∆) Εφαρµογές Intranet/ Extranet 
 
Οι τυπικές εφαρµογές Intranet/ Extranet περιλαµβάνουν: 
1) Τηλεδιάσκεψη/ Βιντεοδιάσκεψη 
2) Λογισµικό Συλλογικής χρήσης που συµβάλλει στην συνεργασία 
οµάδων 
3) Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων 
4) Πρόσβαση σε Εταιρικές αποκλειστικές εφαρµογές και βάσεις 
∆εδοµένων. 
5) Συστήµατα Υποστήριξης αποφάσεων 
 
 



 18 

2.2.6 Ηλεκτρονικό εµπόριο µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. 
 
 
Συνήθως, όταν σκεφτόµαστε τον όρο ηλεκτρονικό εµπόριο, αυτός ο 
τύπος συναλλαγής είναι ο πρώτος που µας έρχεται στο µυαλό. Πρόκειται 
για την πιο διαδεδοµένη µορφή ηλεκτρονικού εµπορίου. Ο καταναλωτής 
έχει πρόσβαση σε µια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε δικτυακούς 
κόµβους-καταστήµατα, βλέπει, επιλέγει, αν επιθυµεί να αγοράσει είδη 
ένδυσης µπορεί ενίοτε και να τα δοκιµάζει (µέσω ειδικών 
προγραµµάτων), ανακαλύπτει προϊόντα τα οποία δεν θα µπορούσε να 
βρει εύκολα στη χώρα του, συγκρίνει τιµές και τέλος αγοράζει. Κι όλα 
αυτά χωρίς να βγει από το σπίτι του, κερδίζοντας πολύτιµο χρόνο και 
κόπο. 
Ένα παράδειγµα επιχείρησης που εκτελεί αυτό το είδος ηλεκτρονικού 
εµπορίου ανάµεσα σε επιχείρηση και καταναλωτή είναι η Amazon. H 
Amazon αυτοδιαφηµίζεται σαν το µέρος για να βρούµε και να  
ανακαλύψουµε οτιδήποτε θέλουµε να αγοράσουµε ηλεκτρονικά, και 
πουλάει cd, βιβλία ηλεκτρονικά και βίντεο σε καταναλωτές. Το 
ηλεκτρονικό εµπόριο επιχείρησης προς καταναλωτή µπορεί επίσης να 
περιλαµβάνει υπηρεσίες. Ένας συνδροµητικός δικτυακός τόπος που δεν 
πωλεί υλικά προϊόντα µπορεί επίσης να εµπλακεί στο ηλεκτρονικό 
εµπόριο. Οι εφαρµογές B2C απευθύνονται στον µέσο καταναλωτή. 
Αυτός ο τύπος εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου έχει αναπτυχθεί τα 
τελευταία χρόνια, κυρίως µετά την ευρεία χρήση του διαδικτύου και την 
βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών µέσω αυτού. Το ∆ιαδίκτυο είναι 
κατάλληλο γι’ αυτό το είδος του ηλεκτρονικού εµπορίου, καθώς είναι 
ευρέως διαθέσιµο και µπορεί να προωθήσει αποτελεσµατικά προϊόντα 
και υπηρεσίες σε όλους τους τύπους πιθανών πελατών. Οι καταναλωτές 
µπορούν ήδη να βρουν πληροφορίες για πολλά προϊόντα στο δίκτυο, 
µέσα από τις ιστοσελίδες ενός µεγάλου αριθµού επιχειρήσεων, να 
αγοράσουν προϊόντα χρησιµοποιώντας πιστωτικές κάρτες ή συστήµατα 
SET, ακόµη και να παραλάβουν αµέσως τα προϊόντα από το δίκτυο, αν 
αυτά µπορούν να αποσταλούν σε ψηφιακή µορφή. Προς το παρόν το 
ηλεκτρονικό εµπόριο έχει µικρή διάδοση, αλλά µε το σηµερινό ρυθµό 
αύξησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των συνδροµητών στο 
Internet υπάρχει στις ΗΠΑ και στο µεγαλύτερο µέρος της Ευρώπης ένα 
υπολογίσιµο δυναµικό για τη δηµιουργία µιας ηλεκτρονικής αγοράς, που 
θα επιτρέπει στους καταναλωτές να διαλέγουν προϊόντα και να ψωνίζουν 
από το σπίτι τους. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα επιχειρήσεων που 
προσφέρουν τη δυνατότητα αγορών µέσω του Internet, όπως σούπερ-
µάρκετ, εµπορικά κέντρα και εταιρίες ταχυδροµικών παραγγελιών. Είναι 
θέµα χρόνου πότε οι καταναλωτές θα υιοθετήσουν την ιδέα της αγοράς 
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µέσω του δικτύου. Η εκτίµηση αυτή επιβεβαιώνεται από τις εξής 
διαπιστώσεις: 
 
α) Οι καταναλωτές έχουν φανεί πάντοτε πρόθυµοι να υιοθετήσουν νέες 
µεθόδους αγοράς, αρκεί να τους προσφέρουν σαφή πλεονεκτήµατα για 
παράδειγµα, οι ταχυδροµικές αγορές µέσα από έντυπους καταλόγους 
προϊόντων (όπως ο κατάλογος ΙΚΕΑ) αποτελούν έναν εµπορικό κλάδο 
µε πολύ µεγάλο κύκλο εργασιών. 
 
β)Τα γνωστότερα παραδείγµατα επιχειρήσεων που έχουν εφαρµόσει το 
ηλεκτρονικό εµπόριο σηµειώνουν τεράστια επιτυχία, όπως η 
Barclaysquare στη Βρετανία (http://www.barclaysquare.co.uk). 
 
γ)Υπάρχουν πολλά επιτυχηµένα παραδείγµατα ηλεκτρονικού εµπορίου 
λιανικής πώλησης στους τοµείς ηλεκτρονικών συσκευών και 
υπολογιστών π.χ. The Electronics Source (http://www.electsource.com) 
και Action Computer Supplies (http://action.co.uk). 
 
 
δ) Οι καταναλωτές ζητούν πάντοτε µεγαλύτερη άνεση και µικρότερες 
τιµές για τις αγορές τους. Το ηλεκτρονικό εµπόριο προσφέρει αυτή την 
άνεση µε διάφορες µεθόδους, από τη δηµοσίευση τιµοκαταλόγων µέχρι 
την 24-ωρη πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασµούς, ενώ συγχρόνως 
εξαλείφει το κόστος της φυσικής παρουσίας για την πραγµατοποίηση των 
ίδιων δραστηριοτήτων µε παραδοσιακούς τρόπους. Παράλληλα, το 
ηλεκτρονικό εµπόριο εξασφαλίζει στους παραγωγούς πολλές 
διευκολύνσεις, όπως η κατάργηση αρκετών ενδιάµεσων σταδίων στην 
αλυσίδα παραγωγής, η δυνατότητα συντονισµού των δραστηριοτήτων για 
τη µείωση του όγκου των αποθεµάτων, και ο περιορισµός του κόστους 
διανοµής, που έµµεσα επιτρέπουν την προσφορά καλύτερων τιµών στους 
καταναλωτές. 
 
 
 
2.2.7 Εφαρµογές Ηλεκτρονικού εµπορίου B2C 
 
 
1) ∆ιαφήµιση 
 
Ο καθένας µπορεί να καταλάβει ότι όπου υπάρχει µεγάλη κίνηση, 
υπάρχει και διακίνηση διαφηµιστικών µηνυµάτων. Η διαφήµιση και η 
διάδοση των πληροφοριών είναι στις µέρες µας οι µεγαλύτερες εµπορικές 
δραστηριότητες στον ιστό. 
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Τρόποι διαφήµισης στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλοί… 
α) Ο «δικτυακός τόπος» κάθε οργανισµού, όπου βρίσκει κανείς 
πληροφορίες για τα προϊόντα και το προφίλ του οργανισµού. 
β) ∆ιαφηµιστικές λεζάντες που ενεργοποιούνται µε ένα κλικ και 
µεταφέρουν το χρήστη σε ηλεκτρονικές τοποθεσίες άλλων οργανισµών ή 
σε άλλες τοποθεσίες µε πληροφορίες. 
γ) «Πύλες» ηλεκτρονικού εµπορίου όπως το www.yahoo.com 
δ) Ηλεκτρονικά εµπορικά κέντρα όπως: http://www.mini-mall.com 
ε) http://www.emp.net/ 
στ) http://www.pouliadis.gr/ver2/news/corp_12.asp 
 
Ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα αποφασίσει να ακολουθήσει κάθε 
διαφηµιστής πρέπει να έχει υπ’ όψιν ότι η διαφήµιση στο νέο αυτό µέσο 
είναι διαφορετική από την παραδοσιακή διαφήµιση και αυτό συµβαίνει 
κυρίως για δύο λόγους, την αλληλεπίδραση και την εξατοµίκευση. 
 
Αλληλεπίδραση: ο χρήστης µπορεί να αναζητά ενεργά πληροφορίες, να 
υποβάλει ερωτήσεις µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και να συµµετέχει 
σε διάφορες διαφηµιστικές δραστηριότητες όπως σε ηλεκτρονικούς 
διαγωνισµούς. Επίσης η χρήση των πολυµέσων ενισχύει τη δύναµη του 
µέσου αυτού. 
 
Η εξατοµίκευση φαίνεται να είναι το επόµενο βήµα στη διαφήµιση: µε 
ένα σύνολο εργαλείων ο διαφηµιστής µπορεί να φτιάξει το προσωπικό 
προφίλ του πελάτη και να του προσφέρει εξαιρετικά εξειδικευµένα 
(σχεδόν εξατοµικευµένα) διαφηµιστικά µηνύµατα. Μολονότι σε µερικές 
περιπτώσεις ενδέχεται να προκύψει θέµα προστασίας προσωπικών 
δεδοµένων, οι εξατοµικευµένες διαφηµίσεις είναι πιο αποτελεσµατικές 
από την µαζική διαφήµιση ή ακόµη και από τη διαφήµιση που στοχεύει 
σε συγκεκριµένο κοινό. 
Καθώς οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου βρίσκονται ακόµη σε 
πρώιµο στάδιο, είναι δύσκολο να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα της 
ηλεκτρονικής διαφήµισης που στοχεύει σε συγκεκριµένο κοινό. Ο τοµέας 
της ηλεκτρονικής διαφήµισης εξακολουθεί να αναπτύσσεται. 
 
 
2) Ηλεκτρονικές Εκδόσεις 
 
Ο εκδοτικός τοµέας ήταν από τους πρώτους που επένδυσαν σε νέες 
τεχνολογίες και ειδικά στο διαδίκτυο. Όλο και περισσότεροι εκδότες 
χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο ως µέσο πληροφόρησης και επιδιώκουν την 
εµπορική τους εκµετάλλευση. Επιτυχηµένες προσπάθειες ηλεκτρονικού 
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εµπορίου σε σχέση µε τις ηλεκτρονικές εκδόσεις είναι οι ηλεκτρονικές 
εφηµερίδες και οι ανεξάρτητες εκδόσεις µέσω ∆ιαδικτύου. 
Ηλεκτρονικές Εφηµερίδες 
Με τον όρο ηλεκτρονική εφηµερίδα εννοούµε την αυτοµατοποιηµένη 
ηλεκτρονική δηµοσίευση του περιεχοµένου µιας εφηµερίδας στον Ιστό. 
Αυτό σηµαίνει ότι όλα τα άρθρα, οι φωτογραφίες κ.λ.π διατίθενται 
ηλεκτρονικά στους  
χρήστες. Κατά την διάρκεια των περασµένων έξι ετών ο αριθµός των 
ηλεκτρονικών εφηµερίδων σηµείωσε σηµαντική άνοδο και ειδικότερα οι 
εβδοµαδιαίες εκδόσεις, όπου η ροή των πληροφοριών είναι διαφορετική 
και ο κύκλος ζωής τους µεγαλύτερος. Οι ηλεκτρονικές εφηµερίδες 
προσφέρουν ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα: Ενηµερώνονται µε ταχύτερο 
ρυθµό απ ότι τα παραδοσιακά έντυπα και µε αυτόν τον τρόπο 
ανταγωνίζονται άλλα µέσα, όπως την τηλεόραση. Επίσης όσοι 
βρίσκονται εκτός της γεωγραφικής περιοχής που καλύπτουν τα κανάλια 
διανοµής των έντυπων εφηµερίδων έχουν την ευκαιρία να βρίσκουν 
θέµατα του ενδιαφέροντος τους(για παράδειγµα, επιχειρηµατίες ή άτοµα 
που διαµένουν ή εργάζονται µακριά από το σπίτι/ γραφείο ). Πρέπει να 
σηµειωθεί ότι οι περισσότερες ηλεκτρονικές εφηµερίδες έχουν στόχο να 
προωθήσουν κυρίως την έντυπη µορφή το, δίνοντας απλά µια εικόνα των 
ειδήσεων που καλύπτονται. Ωστόσο τα οφέλη και τα χρήµατα που 
εξοικονοµούνται από την διαφήµιση είναι σηµαντικά. Παρόλα’ αυτά 
πολλές εφηµερίδες(ειδικά αυτές που απευθύνονται σε µικρό 
εξειδικευµένο αναγνωστικό κοινό) έχουν µόνο ηλεκτρονική µορφή, αλλά 
οι περισσότερες από αυτές δεν φαίνεται να το µετανιώνουν , εφόσον τα 
έξοδα είναι σε σηµαντικό βαθµό χαµηλότερα και δεν απαιτούνται οι 
παραδοσιακά µεγάλες επενδύσεις κεφαλαίου. Μερικοί Σύνδεσµοι για 
ηλεκτρονικές εφηµερίδες παρουσιάζονται παρακάτω: 
www.athlitiki.gr 
www.filathlos.gr 
www.metrosport.gr 
 
Μερικές από τις παρεχόµενες υπηρεσίες των ηλεκτρονικών εκδόσεων 
είναι οι εξής: 
α) Ηλεκτρονική Ανάγνωση/ προβολή ιστοσελίδων: Ο χρήστης µπορεί να 
διαβάσει τις ειδήσεις , επωφελούµενος από τα πλεονεκτήµατα του 
υπερκειµένου. 
Β) Αναζήτηση Άρθρων: Η ηλεκτρονική έκδοση προσφέρει εκτεταµένες 
µηχανές αναζήτησης που δεν θα βρει κανείς στην έντυπη µορφή. Βέβαια 
στην περίπτωση των βιβλίων ή των εβδοµαδιαίων περιοδικών η 
αναζήτηση µπορεί να είναι ευκολότερη ή πιο 
εφικτή µέσω ευρετηρίου. Ωστόσο, οι ηλεκτρονικές εκδόσεις παραµένουν 
η καλύτερη λύση για την αναζήτηση ειδικών θεµάτων. 
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γ) Πρόσβαση και χρήση ηλεκτρονικών αρχείων: Πριν από µερικά χρόνια 
η διαδικασία αυτή ήταν αρκετά περίπλοκη, τώρα πλέον είναι εξαιρετικά 
εύκολη. Ειδικά στην περίπτωση των βιβλιογραφικών αναφορών και των 
απαντητικών άρθρων, αυτό µπορεί να γίνει µόνο ηλεκτρονικά. 
δ) Προσαρµοσµένες υπηρεσίες πληροφοριών: Με τις ηλεκτρονικές 
εκδόσεις ο χρήστης µπορεί να ορίσει κάποια κριτήρια ανάλογα µε τις 
προτιµήσεις του και να ζητήσει να λαµβάνει ειδήσεις ειδικού 
ενδιαφέροντος και όχι να κατακλύζεται από οτιδήποτε προσφέρει η 
έκδοση. Η δηµιουργία προφίλ(σύνθεση του προφίλ του χρήστη ανάλογα 
µε τις προτιµήσεις και τα ενδιαφέροντα του)µπορεί να γίνει είτε µε βάση 
τα κριτήρια που καθορίζονται από τον χρήστη ή σε πιο σύνθετες 
περιπτώσεις χρησιµοποιώντας µέσα συλλογής δεδοµένων, οπότε η 
ηλεκτρονική εφηµερίδα προσαρµόζεται στις ανάγκες και προτιµήσεις του 
χρήστη βάσει προηγούµενων επιλογών. 
 
Από την άλλη πλευρά, τα οφέλη των ηλεκτρονικών εκδόσεων για τον 
εκδοτικό οργανισµό ποικίλλουν: 
1) Αύξηση της αναγνωστικής βάσης µε υπηρεσίες που προσελκύουν 
αναγνώστες οι οποίοι στο παρελθόν δεν είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον ή 
δεν είχαν εντοπιστεί. 
2) Συλλογή πληροφοριών για τις προτιµήσεις και τα χαρακτηριστικά των 
ανα-γνωστών και διεξαγωγή έρευνας αγοράς ο οργανισµός αποκτά έτσι 
σαφέστερη εικόνα για το προφίλ των αναγνωστών και συνεπώς, θα είναι 
σε θέση να προσφέρει κατάλληλο περιεχόµενο. 
3) Χρέωση του περιεχοµένου της εφηµερίδας ή των προηγµένων 
υπηρεσιών ορισµένες εφηµερίδες χρεώνουν ένα µικρό αντίτιµο και 
διανέµονται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο των χρηστών. 
4) ∆ωρεάν ∆ιαφήµιση και αξιοποίηση των σχετικών ευκαιριών. Η 
ηλεκτρονική εφηµερίδα όχι µόνο προωθεί το έντυπο ,αλλά αποτελεί 
επίσης ένα νέο διαφηµιστικό µέσο. 
 
Ανεξάρτητες Εκδόσεις 
 
Τέλος, µια αγορά που δείχνει να έχει µεγάλη δυναµική εξέλιξης είναι οι 
ανεξάρτητες εκδόσεις. Σχετικά πρόσφατα ένας διάσηµος συγγραφέας 
έργων τρόµου προσέφερε το πρώτο του βιβλίο αποκλειστικά στο ιστό, 
παρακάµπτοντας τον παραδοσιακό τρόπο. Προσέφερε το πρώτο 
κεφάλαιο ως προεπισκόπηση και το υπόλοιπο µπορούσε να το κατεβάσει 
κανείς έναντι µικρού αντίτιµου( σηµαντικά χαµηλότερου από την τιµή 
του αντίστοιχου τυπωµένου αντιγράφου). Αυτό είναι ένα µόνο εγχείρηµα 
για την αποφυγή των παραδοσιακών καναλιών διανοµής, καθώς το 
προϊόν δεν έχει υλική υπόσταση και µπορεί να µεταφέρεται ηλεκτρονικά. 
Παρόµοια εγχειρήµατα αναµένεται να αλλάξουν την αγορά όχι µόνο στο 
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χώρο των βιβλίων και της ανάγνωσης, αλλά και στην βιοµηχανία της 
µουσικής και του βίντεο. 
 
3) Τραπεζικές Υπηρεσίες 
 
Οι ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες, γνωστές επίσης και ως 
τραπεζικές υπηρεσίες µέσω διαδικτύου, εικονικές ή κατ’ οίκον 
τραπεζικές υπηρεσίες, περιλαµβάνουν ποικίλες τραπεζικές 
δραστηριότητες που εκτελούνται από το σπίτι, το γραφείο, το δρόµο, ή 
οποιαδήποτε τοποθεσία πλην του χώρου της τράπεζας. Οι τραπεζικές 
υπηρεσίες περιλαµβάνουν από την απλή πληρωµή και τον έλεγχο 
υπολοίπου του λογαριασµού έως την εξασφάλιση ενός δανείου. Αυτές οι 
υπηρεσίες προσφέρονταν για αρκετό διάστηµα αλλά εξαρτιόνταν από 
λογισµικό αποκλειστικής χρήσης και τις λύσεις ιδιωτικού δικτύου. Μετά 
την εµφάνιση του ∆ιαδικτύου κατέστη δυνατό οι υπηρεσίες αυτές να 
προσφέρονται στο ευρύ κοινό. 
Τα οφέλη είναι σηµαντικά για τους συµµετέχοντες, τις τράπεζες και τους 
πελάτες: 
Για την τράπεζα είναι ένας γρήγορος, οικονοµικός τρόπος παροχής 
υπηρεσιών, που απαλλάσσει το προσωπικό από την γραφική εργασία και 
προσφέρει υπηρεσίες σε 24ωρη βάση, πράγµα αδύνατο για οποιοδήποτε 
παράρτηµα. Κάτι τέτοιο µπορεί να οδηγήσει σε µείωση του αριθµού των 
παραρτηµάτων. Ο ρόλος των παραρτηµάτων που θα αποµείνουν 
ενδεχοµένως να αλλάξει, καθώς θα απαλλαγούν από ένα µέρος του 
φόρτου των συναλλαγών και θα έχουν την ευκαιρία να επικεντρωθούν σε 
πιο παραγωγικές δραστηριότητες, όπως η παροχή συµβουλών για 
χρηµατοοικονοµικά θέµατα και άλλων χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. 
Για τον πελάτη είναι φτηνός, εύκολος και επί 24ωρου βάσης διαθέσιµος 
τρόπος για να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του. Όχι πια έντυπες φόρµες 
και ουρές. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες 
περιλαµβάνουν: 
1) Πληρωµή Λογαριασµών 
2) Ηλεκτρονική Έκδοση επιταγών 
3) Έλεγχος Τραπεζικών λογαριασµών, πιστωτικών καρτών κ.λ.π 
4) ∆ιαχείριση Αρχείου 
 
4) Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι 
 
Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι είναι δικτυακές σελίδες που δίνουν 
πληροφορίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία. 
Ένας ηλεκτρονικός κατάλογος περιέχει πληροφορίες όπως: 
Ιδιότητες και χαρακτηριστικά του προϊόντος, 
Συσκευασία 
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∆ιαθεσιµότητα 
Τρόποι Πληρωµής 
Τιµή  
 
Η πραγµατική ισχύς των ηλεκτρονικών καταλόγων σε σχέση µε τους 
παραδοσιακούς καταλόγους έγκειται στην αλληλεπίδραση και τις 
δυνατότητες βελτιωµένης παρουσίασης (πολυµέσα). Η δυνατότητα 
αλληλεπίδρασης επιτρέπει στο χρήστη όχι µόνο να δει πληροφορίες για 
το προϊόν, αλλά να εντοπίσει και τα κοινά σηµεία µεταξύ των διαφόρων 
προϊόντων µπορεί εύκολα να περιηγηθεί σε παρόµοια προϊόντα και να 
επιλέξει αυτά που καλύπτουν τις ανάγκες του. 
 
Συνηθισµένες τεχνικές ηλεκτρονικών πωλήσεων είναι: 
 
1) Παράλληλη διάθεση παρόµοιων ή σχετικών µεταξύ τους προϊόντων 
προς πώληση σε πιθανούς πελάτες, 
 
2) Προσφορά προϊόντων υψηλότερης ποιότητας ή τιµής. 
 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα, όταν κάποιος ψάχνει για αθλητικά 
παπούτσια, είναι πιθανόν να ενδιαφέρεται επίσης για κάλτσες ή 
κορδόνια. Τέλος οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι µπορούν να ανανεωθούν µε 
ταχύτερο ρυθµό και µεγαλύτερη ευκολία, παρέχοντας στους πελάτες τις 
πιο πρόσφατες πληροφορίες. 
1) Υπολογισµός Φορολογίας 
2) Ηλεκτρονική Πώληση Μετοχών κ.λ.π 
 
Φυσικά υπάρχει µεγάλη ποικιλία υπηρεσιών που παρέχονται όχι µόνο 
από τις τράπεζες, αλλά και από εταιρείες που προσφέρουν 
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, που µπορεί να περιλαµβάνουν κάποιες 
από αυτές που αναφέρθηκαν ή άλλες, ανάλογα µε την ανάπτυξη των 
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Πρέπει κανείς να λάβει υπόψη ότι ο 
τοµέας των τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών ήταν 
ανάµεσα στους πρώτους που χρησιµοποίησαν την τεχνολογία 
πληροφοριών για θέµατα συναλλαγών. Λίγο έως πολύ, όλοι είµαστε 
εξοικειωµένοι µε την χρήση των αυτόµατων µηχανηµάτων 
συναλλαγών(ΑΤΜ). 
 
 
5) Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες 
 
Ο παγκόσµιος χαρακτήρας του ∆ιαδικτύου ταιριάζει απόλυτα µε τις 
ανάγκες των ταξιδιωτών και του ταξιδιωτικού κλάδου, ο οποίος 
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αναπτύσσεται ραγδαία. Κάθε έµπειρος ταξιδιώτης γνωρίζει ότι ο 
επιµελής προγραµµατισµός και η κράτηση θέσεων µπορούν να 
εξοικονοµήσουν σηµαντικά χρηµατικά ποσά. Τα χρήµατα που 
εξοικονοµούνται προέρχονται από προσφορές της τελευταίας στιγµής, 
από ακυρώσεις ή περίσσιες θέσεις, καθώς και λόγω περιορισµού του 
επιπρόσθετου κόστους, εφόσον οι ταξιδιωτικοί πράκτορες 
παρακάµπτονται. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τα ηλεκτρονικά 
ταξιδιωτικά πρακτορεία περιλαµβάνουν: 
Ηλεκτρονικούς Καταλόγους, Υπηρεσίες αναζήτησης και υπηρεσίες 
κρατήσεων για ξενοδοχεία, κρουαζιέρες και ξεναγήσεις, εισιτήρια κ.λπ. 
Άλλες παρεχόµενες υπηρεσίες είναι ο Σχεδιασµός Ταξιδιών, Κοινοτικές 
Υπηρεσίες για την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών, ∆ηµοπρασία 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Πολλοί παροχείς υπηρεσιών, όπως η 
αεροπορική εταιρεία Easy Jet , που αποφάσισαν να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους απευθείας στους πελάτες, βρήκαν στο διαδίκτυο το 
ιδανικό µέσο για την εφαρµογή της στρατηγικής τους. 
 
 
 
2.3 Πλεονεκτήµατα και οφέλη από το ηλεκτρονικό εµπόριο 
 
2.3.1 Πλεονεκτήµατα ηλεκτρονικού εµπορίου 
 
Τα πλεονεκτήµατα ηλεκτρονικού εµπορίου µπορούµε να τα χωρίσουµε 
σε 3 κατηγορίες ώστε να είναι πιο ευδιάκριτα. Οι κατηγορίες αυτές 
λοιπόν είναι οι εξής: 
 
1)Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων 
2)Αλλαγή προτύπων 
3)Μετασχηµατισµός των επιχειρήσεων 
 
. 
Α)Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων 
 
Το ηλεκτρονικό εµπόριο επιτρέπει τη βελτίωση πολλών πλευρών της 
λειτουργίας µιας επιχείρησης, σε τοµείς όπως: µάρκετινγκ, πρόσβαση σε 
νέες αγορές, περιορισµός του άµεσου κόστους, ταχύτερη παράδοση 
προϊόντων, καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, βελτίωση της δηµόσιας 
εικόνας της επιχείρησης. 
 
1)Μάρκετινγκ 
Το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να βελτιώσει σε µεγάλο βαθµό την 
προώθηση των προϊόντων µέσα από την άµεση, πλούσια σε πληροφορίες 
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και αµφίδροµη επικοινωνία µε τους πελάτες. Τα ψηφιακά δίκτυα 
επιτρέπουν στους πωλητές να προσφέρουν αναλυτικές πληροφορίες για 
τα προϊόντα τους µέσα από τη δηµοσίευση οδηγών και καταλόγων. Το 
πλεονέκτηµα της ηλεκτρονικής δηµοσίευσης σε σύγκριση µε τα 
παραδοσιακά µέσα διαφήµισης είναι ότι το περιεχόµενο µπορεί να είναι 
εξατοµικευµένο και να καθορίζεται µε βάση τους χειρισµούς του ίδιου 
του πελάτη . Επίσης οι πληροφορίες µπορούν να αλλάζουν συχνά και 
είναι διαθέσιµες όλο το 24-ωρο σε όλο τον πλανήτη, µε την προϋπόθεση 
ότι ο πελάτης διαθέτει την κατάλληλη πρόσβαση στο δίκτυο. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά είναι πολύ σηµαντικά σε ένα κόσµο όπου οι  
υποψήφιοι πελάτες βοµβαρδίζονται µε διαφηµιστικά µηνύµατα, τα 
περισσότερα από τα οποία δεν τους ενδιαφέρουν και απλά τους 
ενοχλούν. 
 
2) Πρόσβαση σε νέες αγορές 
Χάρη στην παγκόσµια διάδοση των ψηφιακών δικτύων και τον 
αµφίδροµο χαρακτήρα της επικοινωνίας, το ηλεκτρονικό εµπόριο 
αντιπροσωπεύει ένα νέο κανάλι για την πώληση υπαρχόντων προϊόντων. 
Αρκετοί υποστηρίζουν ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι κατάλληλο για 
δυο µορφές προϊόντων, υλικά προϊόντα (π.χ. αλεύρι ή βιβλία) και 
προϊόντα που µπορούν να παραδοθούν µέσω του δικτύου (π.χ. 
πληροφορίες ή λογισµικό). Η άποψη αυτή είναι πολύ περιοριστική. Ένας 
πολύ µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στον τοµέα των 
υπηρεσιών, και οι δυνατότητες χρήσης του ηλεκτρονικού εµπορίου από 
τις επιχειρήσεις αυτές είναι προφανείς. Για παράδειγµα, οι αεροπορικές 
εταιρίες δεν πωλούν υλικά αγαθά, ούτε αυτό που προσφέρουν µπορεί να 
παραδοθεί µέσα από το δίκτυο. Παρέχουν µια υπηρεσία. Μπορούν όµως 
να χρησιµοποιήσουν το ψηφιακό δίκτυο για την κράτηση θέσεων, την 
πώληση εισιτηρίων, και φυσικά για το µάρκετινγκ των υπηρεσιών τους. 
 
3) Ταχύτερη παράδοση προϊόντων 
Χάρη στην αµεσότητα της πρόσβασης στις νέες πληροφορίες, το 
ηλεκτρονικό εµπόριο επιτρέπει τη συντόµευση του χρόνου που 
απαιτείται για την παραγωγή και την παράδοση πληροφοριών και 
υπηρεσιών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σε κλάδους που εξαρτώνται 
από την έγκαιρη παράδοση κρίσιµων πληροφοριών, όπως τα µέσα 
ενηµέρωσης και η χρηµατιστηριακή αγορά. Ειδικά στα µέσα 
ενηµέρωσης, το ψηφιακό δίκτυο είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα 
µαζικής παραγωγής εξατοµικευµένων 
προϊόντων: οι ηλεκτρονικές εφηµερίδες µπορούν να διαµορφώνουν το 
περιεχόµενό τους ανάλογα µε τις προτιµήσεις που υποβάλλει κάθε 
συνδροµητής, και να του στέλνουν µόνο τις πληροφορίες που τον 
ενδιαφέρουν, µε αµεσότητα και ακρίβεια. 
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4) Περιορισµός του άµεσου κόστους 
Η χρήση ενός ψηφιακού δικτύου για τη δηµοσίευση και τη µετάδοση 
πληροφοριών σε ηλεκτρονική µορφή µπορεί να µειώσει το κόστος σε 
σύγκριση µε την επικοινωνία και τη δηµοσίευση σε έντυπη µορφή. 
Ακόµη, η χρήση ενός δηµόσιου δικτύου, όπως το Internet, έχει πολύ 
µικρότερο κόστος από τη δηµιουργία και τη συντήρηση ενός ιδιωτικού 
δικτύου. Μερικοί τοµείς όπου η µείωση του κόστους είναι άµεσα ορατή, 
είναι η ψηφιακή µετάδοση εγγράφων, η επικοινωνία µεταξύ τµηµάτων 
της επιχείρησης και µεταξύ επιχείρησης και προµηθευτών, καθώς και η 
υποστήριξη των πελατών σε 24-ωρη βάση χωρίς την ανάγκη λειτουργίας 
ενός τηλεφωνικού κέντρου. Ένα πολύ καλό παράδειγµα πρόσθετης 
µείωσης του κόστους είναι η παράδοση προϊόντων σε ηλεκτρονική 
µορφή, όπως για παράδειγµα µια σύνθεση ενός γραφίστα ή µια έκθεση 
ενός συµβούλου επιχειρήσεων. 
 
5) Βελτίωση της δηµόσιας εικόνας της επιχείρησης 
Το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικά θετικό 
στοιχείο της δηµόσιας εικόνας µιας επιχείρησης, ιδιαίτερα όταν η 
επιχείρηση αυτή απευθύνεται σε τµήµατα της αγοράς µε ευνοϊκή στάση 
απέναντι στη νέα τεχνολογία. Η δηµόσια εικόνα (ή επωνυµία) είναι ένα 
από τα πολυτιµότερα άυλα κεφάλαια µιας επιχείρησης. Πολλές 
επιχειρήσεις επενδύουν τεράστια κεφάλαια για την καλλιέργεια και τη 
διατήρηση µιας ισχυρής επωνυµίας. Αυτό ισχύει κυρίως στις 
ανταγωνιστικές αγορές, όπου οι διαφορές µεταξύ των προϊόντων είναι 
βασικά µικρές και δεν επαρκούν για να κερδίσουν την  
προτίµηση των καταναλωτών. Το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να 
αποτελέσει ένα τρόπο για την ενίσχυση της δηµόσιας εικόνας µιας 
επιχείρησης µε πολύ µικρό σχετικό κόστος. 
 
6) Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών 
Το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να βελτιώσει σε πολύ µεγάλο βαθµό την 
εξυπηρέτηση των πελατών, αυτοµατοποιώντας τη διαδικασία απάντησης 
στις πιο συχνές και συνηθισµένες ερωτήσεις, και επιτρέποντας έτσι στο 
ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης να ασχοληθεί µε τις περιπτώσεις 
που πραγµατικά απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Η διαθεσιµότητα της 
υποστήριξης των πελατών σε 24-ωρη βάση και όλες τις ηµέρες του 
χρόνου, είναι ένα πολύ ισχυρό ανταγωνιστικό εργαλείο. Παράλληλα, ένα 
µεγάλο µέρος της δραστηριότητας για την υποστήριξη των πελατών 
περνά στην ευθύνη των ίδιων των πελατών, που έχουν τη δυνατότητα να 
µελετήσουν τις ηλεκτρονικά δηµοσιευµένες οδηγίες και προδιαγραφές 
των προϊόντων, ή να πάρουν αυτόµατα απαντήσεις στις περισσότερες 
ερωτήσεις τους. Έτσι, µια σηµαντική πηγή κόστους πρακτικά παύει να 
υπάρχει. Χάρη στην παγκόσµια πρόσβαση του δικτύου, µια µεγάλη 
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επιχείρηση µπορεί µε µικρό αριθµό προσωπικού να διατηρεί ένα µόνο 
κέντρο υποστήριξης µε 24-ωρη δυνατότητα άµεσης απάντησης στα 
ερωτήµατα εκείνα των πελατών, από όλο τον κόσµο, που δεν µπορούν να 
απαντηθούν αυτόµατα από τη βάση δεδοµένων του συστήµατος. Από την 
άλλη πλευρά, η προσφορά πληροφοριών και εκτεταµένης υποστήριξης 
στους πελάτες µέσα από το δίκτυο, επιτρέπει στην επιχείρηση να αντλεί 
πληροφορίες σχετικά µε τα ενδιαφέροντα και τη συµπεριφορά των 
πελατών (π.χ. µελετώντας τις ερωτήσεις που υποβάλλονται από 
διαφορετικές οµάδες πελατών). Η γνώση αυτή είναι πολύτιµη και µπορεί 
να οδηγήσει στη βελτίωση προϊόντων ή στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. 
∆υο γνωστές Αµερικανικές εταιρίες µεταφοράς δεµάτων, FederalExpress 
(www.fedex.com) και UPS (www.ups.com) χρησιµοποιούν σε µεγάλο 
βαθµό αυτή την προσέγγιση. 
 
Β) Αλλαγή προτύπων 
 
Οι βελτιώσεις και οι µετασχηµατισµοί που είδαµε παραπάνω αφορούν 
µικρές ή µεγάλες αλλαγές µεµονωµένων δραστηριοτήτων µιας 
επιχείρησης. Η αλλαγή προτύπων αποτελεί µια εντελώς διαφορετική 
κλίµακα αλλαγών, που οδηγούν σε νέα προϊόντα και νέες λειτουργικές 
δοµές. 
 
1) Νέα λειτουργικά µοντέλα 
Το ηλεκτρονικό εµπόριο, σε συνδυασµό µε την αλλαγή των δοµών της 
αγοράς, οδηγεί στην εµφάνιση νέων µοντέλων για τη λειτουργία 
επιχειρήσεων, που βασίζονται στην αφθονία των πληροφοριών και την 
άµεση διανοµή τους στους πελάτες. Το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να 
προσφέρει ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, αλλά κυρίως 
µπορεί να οδηγήσει στην αναθεώρηση των µοντέλων που καθορίζουν τις 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες. ∆εν υπάρχει ένα ενιαίο µοντέλο που να 
ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν το ηλεκτρονικό εµπόριο. 
Αντίθετα, υπάρχει ένα διαφορετικό µοντέλο για κάθε τύπο επιχείρησης. 
Το κέντρο βάρους όλων αυτών των µοντέλων είναι ο νέος ρόλος των 
ενδιαµέσων. Σε πολλούς κλάδους θα εξαφανιστούν οι παραδοσιακοί 
µεσάζοντες, ενώ θα εµφανιστούν νέες µορφές ενδιαµέσων, ιδιαίτερα σε 
σχέση µε τη ψηφιακή υποδοµή. Ως βάση για την ανάλυση της 
αναγκαιότητας και των πλεονεκτηµάτων του ηλεκτρονικού εµπορίου για 
µια επιχείρηση, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η παρούσα αξία των διάφορων 
συνιστωσών των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 
 
2) Νέες δυνατότητες προϊόντων 
Η ροή και επεξεργασία των πληροφοριών, που γίνεται δυνατή χάρη στη 
φύση του ηλεκτρονικού εµπορίου, επιτρέπει τη σύλληψη νέων προϊόντων 
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ή την εξειδίκευση υπαρχόντων προϊόντων µε πρωτοποριακούς τρόπους. 
Το ηλεκτρονικό εµπόριο δεν προσφέρει µόνο την ευκαιρία πώλησης των 
υπαρχόντων προϊόντων από ένα νέο κανάλι διανοµής, αλλά και τη 
δυνατότητα δηµιουργίας και βελτίωσης προϊόντων. Η µαζική παραγωγή 
εξατοµικευµένων προϊόντων είναι η µια πλευρά αυτής της δυνατότητας. 
Η δεύτερη είναι ότι ο πωλητής µπορεί να εµπλέξει τον αγοραστή πολύ 
νωρίς (µερικές φορές ακόµη και από το στάδιο του σχεδιασµού) στην 
αλυσίδα αξιών της επιχείρησης, µε αποτέλεσµα την έγκαιρη προσαρµογή 
των υπαρχόντων προϊόντων και τη δηµιουργία νέων προϊόντων σύµφωνα 
µε τις ανάγκες και τις επιθυµίες των πελατών. Το κλειδί στη 
δραστηριότητα αυτή είναι η αυξηµένη ροή πληροφοριών µεταξύ πωλητή 
και αγοραστή. 
 
3) Αυξηµένος ανταγωνισµός 
Το ηλεκτρονικό εµπόριο δεν γνωρίζει γεωγραφικά σύνορα. Ο καθένας 
µπορεί να δηµιουργήσει µια «ιδεατή επιχείρηση», που µέσα από τη 
ψηφιακή υποδοµή θα είναι προσιτή σε όλο τον κόσµο. Οι τοπικοί 
προµηθευτές κάθε περιοχής παύουν να προστατεύονται από τη 
γεωγραφική απόσταση, µε αποτέλεσµα µια αύξηση του ανταγωνισµού, 
που συµπιέζει τις τιµές σύµφωνα µε το νόµο της προσφοράς και της 
ζήτησης. Βέβαια η τιµή κάθε προϊόντος έχει ένα κατώτατο όριο, που 
εξαρτάται από το κόστος παραγωγής του. Αν οι τιµές έχουν ήδη 
πλησιάσει αρκετά αυτό το όριο, ο ανταγωνισµός µπορεί να ωθήσει τους 
πωλητές να προσφέρουν προϊόντα αυξηµένης αξίας. Η πρόσθετη αξία 
µπορεί να έχει τη µορφή βελτιωµένης ποιότητας ή δωρεάν υπηρεσιών 
υποστήριξης. 
 
4) Χαµηλότερες τιµές προϊόντων 
Η µείωση των τιµών είναι ένα έµµεσο αποτέλεσµα του χαµηλότερου 
κόστους συναλλαγής. Σύµφωνα µε τη θεωρία του κόστους συναλλαγών, 
για κάθε δραστηριότητα της αλυσίδας αξιών µια επιχείρηση πρέπει να 
αποφασίσει αν θα την αναθέσει σε  
εξωτερικό προµηθευτή ή αν θα την εκτελέσει η ίδια. Το κριτήριο της 
απόφασης αυτής είναι το σχετικό κόστος των δυο επιλογών. Το 
ηλεκτρονικό εµπόριο επιτρέπει την απλοποίηση και την αυτοµατοποίηση 
πολλών δραστηριοτήτων, ιδίως αυτών που αφορούν την επικοινωνία µε 
πελάτες ή προµηθευτές. Έτσι, ο συνολικός κύκλος από τη σχεδίαση του 
προϊόντος ως την παράδοση στον τελικό καταναλωτή απλοποιείται, 
πολλά στάδια που περιλάµβαναν τη χρήση ενδιαµέσων καταργούνται ή 
ενοποιούνται, και το κόστος παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων 
µειώνεται. 
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5) Καλύτερη διαχείριση των πληροφοριών 
Η απόφαση σχετικά την ανάθεση µιας δραστηριότητας σε εξωτερικό 
προµηθευτή ή την εκτέλεσή της από την ίδια την επιχείρηση καθορίζεται 
κυρίως από τις πληροφορίες που είναι διαθέσιµες. Η ψηφιακή υποδοµή 
αυξάνει τροµακτικά τον όγκο αλλά και τη δυνατότητα οργάνωσης και 
χρήσης των πληροφοριών, επιτρέποντας έτσι την τεκµηρίωση παρόµοιων 
αποφάσεων µε ακρίβεια και αξιοπιστία. Πολλά διοικητικά στελέχη 
βλέπουν ευνοϊκά την προοπτική αυτή και προσπαθούν να ενσωµατώσουν 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην καθηµερινή τους δουλειά. 
 
6) Αυξηµένη αγοραστική παραγωγικότητα 
Το µέτρο της παραγωγικότητας ενός αγοραστή είναι το κόστος και ο 
χρόνος που απαιτούνται για την επιλογή προµηθευτή-προϊόντος και τη 
λήψη της απόφασης αγοράς. Αν ο αγοραστής είναι µια επιχείρηση που 
παράγει προστιθέµενη αξία, η αύξηση της αγοραστικής παραγωγικότητας 
µεταφράζεται άµεσα σε µείωση του κόστους των δικών της προϊόντων ή 
υπηρεσιών. Το ηλεκτρονικό εµπόριο διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό τη 
διερεύνηση της αγοράς και τον εντοπισµό του κατάλληλου προϊόντος 
στην κατάλληλη τιµή σε συντοµότερο χρόνο και µε σχεδόν µηδενικό 
κόστος. 
 
7) Καλύτερος έλεγχος αποθεµάτων  
Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες επιταχύνουν την ολοκλήρωση των 
συναλλαγών, αυξάνοντας έτσι την ευελιξία στις προµήθειες των 
επιχειρήσεων. Πολλές επιχειρήσεις αξιοποιούν τη δυνατότητα αυτή µε 
την εφαρµογή του συστήµατος JIT (Just-In-Time, «Την τελευταία 
στιγµή»), που µειώνει τα περιθώρια ανανέωσης των αποθεµάτων, 
περιορίζοντας έτσι σηµαντικά το κόστος παραγωγής/διάθεσης των 
προϊόντων τους. Στην πραγµατικότητα ο µηδενισµός των αποθεµάτων 
δεν είναι κάτι εφικτό, και πάντοτε υπάρχει ανάγκη για ένα ελάχιστο 
απόθεµα ασφαλείας. Ο κρίσιµος παράγοντας, που επιτρέπει τον 
περιορισµό της ελάχιστης απαραίτητης ποσότητας αποθεµάτων, είναι ο 
χρόνος. Όσο λιγότερος χρόνος απαιτείται για την ολοκλήρωση µιας 
παραγγελίας, τόσο µικρότερο απόθεµα είναι υποχρεωµένη να κρατά µια 
επιχείρηση, ώστε να µην υπάρξει διακοπή στις δραστηριότητές της. Οι 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες κάνουν δυνατή τη στιγµιαία επικοινωνία 
µεταξύ των τµηµάτων µιας επιχείρησης και µεταξύ της επιχείρησης και 
των προµηθευτών της. Επίσης, η συνεχής παρακολούθηση των 
αποθεµάτων από το σύστηµα µηχανογράφησης επιτρέπει την 
πραγµατοποίηση προβλέψεων για το επίπεδο των αναγκών στο άµεσο 
µέλλον. Υπάρχει µάλιστα η δυνατότητα σύνδεσης των συστηµάτων της 
επιχείρησης µε αυτά του προµηθευτή, ώστε ο προµηθευτής να 
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χρησιµοποιεί τις προβλέψεις για τον έλεγχο των δικών του αποθεµάτων 
και να καλύπτει αυτόµατα (και έγκαιρα) τις ανάγκες της επιχείρησης. 
 
 
Γ) Μετασχηµατισµός των επιχειρήσεων 
 
Εκτός από τη βελτίωση των παραπάνω δραστηριοτήτων, το ηλεκτρονικό 
εµπόριο προσφέρει ευκαιρίες για µετασχηµατισµό των επιχειρήσεων. 
 
1) Νέες σχέσεις µε τους πελάτες 
Το ηλεκτρονικό εµπόριο δηµιουργεί ένα νέο τοπίο σχέσεων µεταξύ 
προµηθευτών και πελατών, µε τη συχνή και άµεση επικοινωνία, την 
παροχή πλουσιότερων εξατοµικευµένων πληροφοριών, και τη συλλογή 
στοιχείων για τις προτιµήσεις και τη συµπεριφορά των πελατών. Η σχέση 
µε τους πελάτες είναι ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά µιας 
επιχείρησης που αλλάζουν µε την εφαρµογή του ηλεκτρονικού εµπορίου. 
Η εποχή που ο πελάτης έπρεπε να συµβιβαστεί µε αυτά που διέθετε η 
επιχείρηση, έχει περάσει. Τώρα η επιχείρηση µπορεί να είναι πραγµατικά 
ευαίσθητη στις ανάγκες και τις επιθυµίες των πελατών, και να 
προσαρµόζει την παραγωγή ή τα αποθέµατά της στις διακυµάνσεις της 
ζήτησης, τις οποίες πληροφορείται άµεσα από τις ερωτήσεις των 
πελατών µέσω του δικτύου. Πρόκειται για µια δραστηριότητα που 
προσθέτει αξία στο µάρκετινγκ της επιχείρησης. Ένας πελάτης που έχει 
συνηθίσει σε µια τέτοια ικανότητα ανταπόκρισης είναι δύσκολο να 
αλλάξει προµηθευτή, επειδή τότε θα πρέπει να περιµένει µέχρι ο νέος 
προµηθευτής να «µάθει τις συνήθειές του». Έτσι, η σχέση αυτή αυξάνει 
την αφοσίωση των πελατών. 
 
2) Εκµάθηση της νέας τεχνολογίας 
Η γρήγορη πρόοδος του ηλεκτρονικού εµπορίου θα υποχρεώσει πολλές 
επιχειρήσεις να προσαρµοστούν στη νέα τεχνολογία και να 
πειραµατιστούν µε τη χρήση νέων προϊόντων, υπηρεσιών και 
διαδικασιών. Η επιχείρηση είναι ένας οργανισµός που πρέπει συνεχώς να 
µαθαίνει. Αυτό δεν ισχύει µόνο για την εξελισσόµενη τεχνολογία, αλλά 
και για το γενικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον, στο οποίο 
περιλαµβάνονται οι συνθήκες της αγοράς, οι οργανωτικές δοµές και η 
διακίνηση των προϊόντων. Στην πραγµατικότητα η µάθηση στους τοµείς 
αυτούς είναι πολύ δυσκολότερη από την εκµάθηση της χρήσης νέων 
τεχνολογικών εφαρµογών. Έτσι, η τεχνολογία του ηλεκτρονικού 
εµπορίου µπορεί να αποτελέσει την ώθηση για τη συνειδητοποίηση και 
την έγκαιρη προσαρµογή σε εξωτερικούς παράγοντες που υπερβαίνουν 
τις διαστάσεις του ψηφιακού δικτύου. 
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2.3.2 Οφέλη από το ηλεκτρονικό εµπόριο 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο αλλάζει ριζικά την παραδοσιακή θεώρηση της 
δοσοληψίας και γι’ αυτό το λόγο, παρουσιάζει σηµαντικά οφέλη σε ότι 
αφορά τόσο τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις που το 
υιοθετούν. Ακολουθούν κάποια βασικά πλεονεκτήµατα του 
ηλεκτρονικού εµπορίου που αφορούν τους καταναλωτές: 

• Υπάρχει απεριόριστη δυνατότητα επιλογής προϊόντων.  

• Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν άµεση σύγκριση 
τιµών στα προϊόντα που αγοράζουν.  

• Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης του καταστήµατος και 
πραγµατοποίησης συναλλαγών σε οποιαδήποτε ώρα, 
οποιασδήποτε µέρας.  

• Εξοικονοµείται ο χρόνος που πιθανόν να σπαταλούταν σε 
πολύωρη αναµονή για εξυπηρέτηση και στην εµπλοκή µε 
γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

• Αίρονται οι γεωγραφικοί φραγµοί στις αγορές. 

• Εξατοµίκευση των πληροφοριών και των περιεχοµένων του 
καταστήµατος µε βάση τις προτιµήσεις και τις ιδιαιτερότητες του 
πελάτη. 

• Το κόστος των προϊόντων που πωλούνται µέσω ∆ιαδικτύου είναι 
κατά γενικό κανόνα πολύ χαµηλότερο από τις τιµές του εµπορίου, 
αφού ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι απαλλαγµένο από µεγάλο 
µέρος του λειτουργικού κόστους ενός πραγµατικού καταστήµατος 
(ενοικίαση χώρου και «αέρα», ηλεκτρικό, νερό κλπ) και γενικά 
απαιτεί πολύ λιγότερο υπαλληλικό προσωπικό.  

 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο προσφέρει σηµαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις, 
µερικά από τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω:  

Κάθε εταιρεία που έχει ηλεκτρονική παρουσία µπορεί να διευρύνει τον 
κύκλο εργασιών της επεκτείνοντας τα γεωγραφικά όρια των συναλλαγών 
της. Αυτό σηµαίνει πως κάθε επιχείρηση που διαθέτει τα προϊόντα της 
online µπορεί και αποκτά πελάτες σε περιοχές που βρίσκονται µακριά 
από την έδρα της, ακόµα και στο εξωτερικό. Με άλλα λόγια, κάθε 
επιχείρηση που έχει ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα, είναι σαν να έχει 
υποκαταστήµατα σε πολλές περιοχές και µάλιστα µε ελάχιστο 
λειτουργικό κόστος. 

• Κάθε εταιρεία που χρησιµοποιεί τις νέες τεχνολογίες, όπως το 
∆ιαδίκτυο, γίνεται εξ’ορισµού πιο ανταγωνιστική, αφού µπορεί να 
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ενηµερώνεται πιο εύκολα για τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο 
της. Με άλλα λόγια και µε δεδοµένο το ότι σε λίγα χρόνια όλες οι 
εµπορικές δραστηριότητες θα γίνονται µέσω ∆ιαδικτύου, το 
ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η νέα µεγάλη πρόκληση για κάθε 
εταιρεία που θέλει να είναι ανταγωνιστική. 

• Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές επιτρέπουν την αµφίδροµη σχέση 
µεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή. Αυτό σηµαίνει πως κάθε 
εταιρεία µέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών µπορεί να συλλέξει 
πολλά στοιχεία για τις συνήθειες, τις ανάγκες και τα γούστα των 
καταναλωτών και σύµφωνα µε αυτά να αναπροσαρµόσει την 
πολιτική της προς το θετικότερο. 

 

2.4 Περιορισµοί και δυσκολίες που προκύπτουν στο ηλεκτρονικό 
εµπόριο. 
 
Πολλοί περιορισµοί προκύπτουν κατά την διάρκεια της εφαρµογής του 
ηλεκτρονικού εµπορίου. Μερικοί από αυτούς είναι οι παρακάτω: 
 
1) ∆υσκολία αναδιάρθρωσης επιχειρηµατικών διαδικασιών 
Η προετοιµασία µιας επιχείρησης για την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού 
εµπορίου είναι χρονοβόρα και δύσκολη. Η αντίσταση προς το 
ηλεκτρονικό εµπόριο συχνά είναι µια ένδειξη για τους πόρους που είναι 
αναγκαίο να επενδυθούν. Η µετατροπή σε ηλεκτρονική µορφή των 
υπαρχόντων εντύπων και διαδικασιών µπορεί να αποτελέσει ένα 
σηµαντικό φραγµό για την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εµπορίου. Οι 
µεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι επίσης πιθανό να διαπιστώσουν πως ο 
υπάρχων εξοπλισµός τους σε Η/Υ και λογισµικό, οι τύποι αρχείων και οι 
προδιαγραφές τους, δεν είναι συµβατά µε τη νέα τεχνολογία. Μπορεί 
επίσης να υπάρξουν οργανωτικοί φραγµοί. Τα τεχνολογικά προβλήµατα 
γενικά µπορούν να ξεπεραστούν, µε την προϋπόθεση ότι θα διατεθούν οι 
αναγκαίοι πόροι. Τα προβλήµατα που οφείλονται στον ανθρώπινο 
παράγοντα είναι δυσκολότερο να λυθούν. Οι άνθρωποι συχνά αντιδρούν 
στις αλλαγές, όχι µόνο το  
προσωπικό της ίδιας της επιχείρησης, αλλά επίσης οι πελάτες και οι 
προµηθευτές της. Ακόµη όµως και αν υπάρξει αντίσταση στην αλλαγή, 
τα αναµενόµενα πλεονεκτήµατα µπορεί να βαρύνουν πολύ περισσότερο 
από την προσπάθεια που θα απαιτηθεί για την υλοποίησή της. 
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2) ∆υσκολία της χρήσης πολύπλοκων ηλεκτρονικών συστηµάτων 
πληροφορικής. 
Η εκθετική αύξηση της ποσότητας των πληροφοριών που είναι 
διαθέσιµες µέσα από τη ψηφιακή υποδοµή, κάνει διαρκώς δυσκολότερο 
το διαχωρισµό και την ανεύρεση συγκεκριµένων πληροφοριών. Οι 
χρήστες επιθυµούν να µπορούν να βρουν πληροφορίες µε την ελάχιστη 
δυνατή προσπάθεια, αλλά συχνά δεν διαθέτουν τα εργαλεία και τις 
γνώσεις που απαιτούνται για µια αποτελεσµατική αναζήτηση. Οι 
επιχειρήσεις που επιθυµούν να στηρίξουν τις δραστηριότητές τους πάνω 
στη ψηφιακή υποδοµή αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην επιλογή του 
κατάλληλου εξοπλισµού Η/Υ και λογισµικού, κάτι που όχι σπάνια 
οφείλεται στην απουσία ή στη συνεχή αλλαγή των προδιαγραφών. 
Επίσης, ακόµη και αν µια επιχείρηση έχει βρει τη «σωστή λύση», οι 
υποψήφιοι πελάτες της µπορεί να έχουν πρόβληµα να βρουν την 
επιχείρηση, µια τυπική περίπτωση φαύλου κύκλου. 
 
3) Έλλειψη ασφάλειας στο δίκτυο Internet. 
Όταν κάποιος χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο, προκύπτουν πολλά θέµατα 
αξιοπιστίας, ασφάλειας και τυποποίησης. Αυτό οφείλεται στο πλήθος 
των διαφορετικών ανταγωνιστών στην αγορά του διαδικτύου, καθώς και 
στην φιλοσοφία ανάπτυξης του ∆ιαδικτύου εν γένει.. Το διαδίκτυο 
αναπτύχθηκε αρχικά για στρατιωτικούς και στην συνέχεια για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς και λίγη προσοχή δόθηκε στους τρόπους 
ελέγχου του. Στην πραγµατικότητα, αναµενόταν να είναι ανοιχτό και 
απλό και να έχει την δυνατότητα να συνεχίζει την λειτουργία του, ακόµη 
και αν κάποιο τµήµα του δεν λειτουργούσε προσωρινά ή είχε 
καταστραφεί. Μια πολύ σηµαντική συνιστώσα του ηλεκτρονικού 
εµπορίου, σε σχέση µε τη ψηφιακή υποδοµή, είναι η δυνατότητα 
αποστολής ευαίσθητων πληροφοριών, όπως οι αριθµοί πιστωτικών 
καρτών, µε ασφάλεια. Είναι επίσης απαραίτητο να µπορεί να 
επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του αποστολέα ενός µηνύµατος, ώστε ο 
αποδέκτης να είναι σίγουρος πως το µήνυµα προέρχεται πράγµατι από 
αυτόν που το υπογράφει και δεν έχει παραποιηθεί ή πλαστογραφηθεί από 
κάποιον τρίτο. 
 
4) ∆υσκολία εκτίµησης των πλεονεκτηµάτων έναντι του κόστους των 
νέων εφαρµογών. 
Πολλές επιχειρήσεις εµφανίζονται αρνητικές ή διστακτικές όταν 
εξετάζουν τις δυνατότητες επέκτασής τους, και λαµβάνουν υπόψη µόνο 
το άµεσο κόστος και τα άµεσα  
πλεονεκτήµατα, αποτυγχάνοντας να δουν τα µακροπρόθεσµα οφέλη. Το 
κόστος της απαιτούµενης επένδυσης είναι γενικά ευδιάκριτο, αλλά τα 
πλεονεκτήµατα µπορεί να απαιτούν ένα πιο µακροπρόθεσµο ορίζοντα. 
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Έτσι είναι δυσκολότερο να εκτιµηθούν, και κατά συνέπεια είναι δύσκολο 
να δικαιολογηθεί η αρχική επένδυση. Επίσης, τα µεγαλύτερα 
πλεονεκτήµατα συχνά βρίσκονται σε µάλλον «υποκειµενικούς» τοµείς, 
όπως η εξυπηρέτηση των πελατών και η αποτελεσµατικότητα των 
υπαλλήλων. Η σηµασία αυτών των φραγµών αλλάζει µε την πάροδο του 
χρόνου, λόγω της τεχνολογικής προόδου στους τοµείς του ηλεκτρονικού 
εµπορίου και των συστηµάτων πληροφορικής που χρησιµοποιούνται ως 
ψηφιακή υποδοµή.  
. 
5) Σχεδόν όλα τα τεχνικά προβλήµατα µπορούν να λυθούν µε το 
χρόνο. Αυτό βαθµιαία γίνεται φανερό στις επιχειρήσεις, µε την εµφάνιση 
διάφορων µεθόδων ηλεκτρονικής πληρωµής και συστηµάτων που 
επιλύουν τα προβλήµατα ασφάλειας. 
 
6) Ο όγκος των διαθέσιµων πληροφοριών δεν θα σταµατήσει να 
αυξάνεται. Η λύση ίσως βρίσκεται σε εργαλεία που αυτοµατοποιούν τη 
διήθηση και την αναζήτηση των πληροφοριών. Η δηµιουργία ευρετηρίων 
σε διάφορες µορφές παίζει ένα σηµαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση 
αυτή. 
 
Οι τρεις από τους παραπάνω φραγµούς θα µπορέσουν σχετικά εύκολα να 
ξεπεραστούν. Αντίθετα, η αντίσταση που οφείλεται στον ανθρώπινο 
παράγοντα θα είναι µάλλον η πιο προβληµατική. 
 
7) ∆εν έχουν όλοι οι πελάτες πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο 
Σε αρκετές χώρες, όπως οι Σκανδιναβικές ή τις Η.Π.Α το ποσοστό 
χρηστών του ∆ιαδικτύου είναι αρκετά υψηλό. Ωστόσο, στις περισσότερες 
από τις άλλες χώρες (ακόµη και στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης) το 
ποσοστό χρηστών του ∆ιαδικτύου είναι πολύ µικρότερο. Εάν ο κόσµος 
δεν έχει πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, τότε η προσπάθεια που γίνεται 
ουσιαστικά δεν φτάνει στον καταναλωτή. Βέβαια αυτό αναµένεται να 
αλλάξει σύντοµα, καθώς ο αριθµός των συνδεδεµένων χρηστών 
αυξάνεται σηµαντικά. 
 
8) Ανεπαρκές εύρος ζώνης επικοινωνίας(bandwidth) 
To δίκτυο αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα κυκλοφορίας και έλλειψης 
επάρκειας στην µεταφορά δεδοµένων λόγω της ραγδαίας αύξησης των 
συνδεδεµένων χρηστών. Επιπλέον ,οι εφαρµογές πολυµέσων και οι 
αυξανόµενες ανάγκες για περισσότερο ψυχαγωγικό, πληροφοριακό, 
εκπαιδευτικό και άλλου είδους περιεχόµενο δυσχεραίνει τη γρήγορη 
πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται µέσω διαδικτύου. Υπό 
πραγµατικές συνθήκες είναι σαν να έχει κανείς να κατευθύνει 100 
φορτηγά σε ένα µικρό δρόµο, ο οποίος ήταν αρχικά σχεδιασµένος για την 
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διέλευση 20 επιβατηγών αυτοκινήτων ανά λεπτό. Μολονότι οι δικτυακές 
τεχνολογίες εξελίσσονται ταχέως, η ανάγκη για µεγαλύτερο εύρος ζώνης 
και εποµένως ταχύτητα στην µεταφορά δεδοµένων, αυξάνεται µε ακόµη 
µεγαλύτερο ρυθµό, και ωσότου αντιµετωπιστεί αυτό, τα προβλήµατα 
σχετικά µε την ποιότητα των υπηρεσιών θα παραµένουν. 
 
9) Έχουν προκύψει θέµατα προσωπικών δεδοµένων. 
Πολλά άτοµα είναι πρόθυµα να παρέχουν προσωπικές πληροφορίες, 
προκειµένου να έχουν εξατοµικευµένες υπηρεσίες. Ωστόσο, µε όλες τις 
σύγχρονες τεχνολογίες και τις εφαρµογές λογισµικού από την µια πλευρά 
και την έλλειψη τεχνολογικής ειδίκευσης και γνώσεων από την άλλη, η 
λεπτή γραµµή των προσωπικών δεδοµένων µπορεί να καταπατηθεί. 
 
10) Υπάρχουν αρκετά άλυτα νοµικά και ρυθµιστικά θέµατα. 
Η διεθνής και η εθνική νοµοθεσία προσαρµόζονται σιγά σιγά στις 
αλλαγές που έχει επιφέρει η εµφάνιση αυτού του νέου είδους εµπορίου. 
Είναι αναγκαίο να τεθούν θέµατα φορολογίας, ιδιοκτησίας και ηθικής. 
Για παράδειγµα, στην περίπτωση µιας εταιρείας όπως η amazon.com 
(www.amazon.com), πιθανόν να µην υπάρχει σαφής εικόνα νοµικής 
ευθύνης, εφόσον η συγκεκριµένη εταιρεία έχει γραφεία στις Η.Π.Α, 
αποθήκες στην Ασία, ενώ διεκπεραιώνει τις συναλλαγές µέσω µιας 
τράπεζας στην Αυστραλία κ.λπ. 
 
11) Οι περισσότεροι αντιστέκονται στην αλλαγή και δεν είναι 
συνηθισµένοι στις απρόσωπες συναλλαγές χωρίς την ύπαρξη 
εγγράφων. 
Οι περισσότεροι καταναλωτές είναι συνηθισµένοι να διεξάγουν 
συναλλαγές τύπου «βλέπω και αγγίζω». Είναι συνηθισµένοι να αγγίζουν 
και να εξετάζουν το προϊόν που θέλουν να αγοράσουν. Επίσης, η 
πρόσωπο µε πρόσωπο επαφή είναι πολύ σηµαντική στις επιχειρηµατικές 
συµφωνίες και συναλλαγές ,διότι έχει άµεση σχέση µε την εµπιστοσύνη. 
Ωστόσο ,στο νέο περιβάλλον των απρόσωπων συναλλαγών η έννοια της 
εµπιστοσύνης πρέπει να αναθεωρηθεί. 
 
 
2.4.1 Προβλήµατα στα οποία καλούνται να ανταπεξέλθουν οι 
σχεδιαστές και οι προγραµµατιστές. 
 
Κατά την ανάπτυξη εφαρµογών Ηλεκτρονικού Εµπορίου οι σχεδιαστές 
και οι προγραµµατιστές αντιµετωπίζουν µια σειρά από προβλήµατα στα 
οποία καλούνται να αντεπεξέλθουν, ώστε η εφαρµογή να είναι αξιόπιστη 
και εύχρηστη. Τα πιο βασικά από αυτά είναι τα παρακάτω:  
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Κληροδοτηµένη τεχνολογία: Ένα πρόβληµα που προκύπτει λόγω του 
αρχικού σχεδιασµού των διακοµιστών είναι ότι αρχικά οι ιστοσελίδες 
προορίζονταν να είναι στατικές: ήταν αρχεία αποθηκευµένα σ' έναν 
υπολογιστή, που παραδίδονταν, µέσω ενός browser, στους χρήστες στην 
αποθηκευµένη τους µορφή. Πολλές από τις εφαρµογές ηλεκτρονικού 
εµπορίου και επιχειρηµατικότητας απαιτούν κάτι πιο δυναµικό, π.χ. 
υπάρχει πληθώρα ιστοχώρων οικονοµικών υπηρεσιών στο Web που 
παρέχουν στους πελάτες τους ολοκαίνουργιες υπηρεσίες και χαµηλές 
τιµές. Οι τιµές αυτές αποθηκεύονται σε ιστοσελίδες και χρειάζονται 
συχνή ανανέωση, συχνά κάθε λίγα δευτερόλεπτα.  
Ασφάλεια: Από τη στιγµή που το Internet είναι ένα ανοιχτό σύστηµα, 
όλοι έχουν πρόσβαση στις τεχνολογίες που το υποστηρίζουν. Αυτό 
σηµαίνει ότι τα δεδοµένα διαδίδονται µέσα στο Internet δηµόσια. Οι 
συνέπειες αυτού είναι ότι, θεωρητικά, ο  
καθένας που έχει τα σωστά εργαλεία µπορεί να «κρυφοκοιτάξει» στα 
δεδοµένα που µεταβιβάζονται από τον ένα υπολογιστή στον άλλο µέσω 
του Internet. Βασική προϋπόθεση για µία αξιόπιστη εφαρµογή είναι η 
εξασφάλισή της από κακόβουλες ενέργειες καθώς και η ασφαλής 
µεταφορά των δεδοµένων ανάµεσα στους χρήστες που χρησιµοποιούν 
την εφαρµογή.  
 
Ταχύτητα Ανάπτυξης: Οι εµπειρογνώµονες του ηλεκτρονικού εµπορίου 
µιλούν για έτος Web. Πρόκειται για τον χρόνο που χρειάζεται για να 
τεθεί σε εφαρµογή ένα συµβατικό σύστηµα, που, υπό κανονικές 
συνθήκες, θα χρειαζόταν ένα ηµερολογιακό έτος για να αναπτυχθεί. 
Σύµφωνα µε τους τρέχοντες υπολογισµούς ένα ηµερολογιακό έτος 
ισοδυναµεί µε επτά έτη Web. Για τις εταιρείες, πουθενά αλλού δεν είναι 
πιο επιτακτική η ανάγκη για γρήγορη ανάπτυξη προϊόντων και 
υπηρεσιών, µαζί µε την απαιτούµενη ηλεκτρονική υποδοµή, παρά στο 
ηλεκτρονικό εµπόριο. Από την πλευρά της µηχανικής λογισµικού, η 
ανάγκη αυτή έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη µίας σειράς µεθόδων 
λογισµικού που σε γενικές γραµµές περιγράφονται από τον όρο ταχεία 
ανάπτυξη εφαρµογών (rapid application development). Από την πλευρά 
της τεχνολογίας, έδωσε ώθηση σε µία σειρά ιδεών µε σκοπό την 
δηµιουργία εργαλείων που θα επιτρέψουν στις εταιρείες να αναπτύξουν 
συστήµατα µε την συνένωση, και µόνο, διαφόρων εξαρτηµάτων, πολλά 
από τα οποία θα ξεχωρίζουν µε τη χρήση σχεδιαστικών περιγραµµάτων. 
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2.5 Ερωτήµατα που αφορούν το Ηλεκτρονικό Εµπόριο 
 
Α)Πόσο προσοδοφόρο είναι το ηλεκτρονικό εµπόριο; 
 
Αρκετές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο το ηλεκτρονικού 
εµπορίου δεν παρουσιάζουν ικανοποιητικά κέρδη. Ορισµένες, µάλιστα, 
έρευνες κάνουν λόγο για το ένα τρίτο των online εµπόρων. Από την άλλη 
πλευρά όµως, οι µελέτες δείχνουν ότι οι περισσότεροι χρήστες του 
Internet ενηµερώνονται για ένα προϊόν online και στη συνέχεια το 
αγοράζουν από αλλού. Έτσι, ακόµη κι αν ένα δικτυακό κατάστηµα δεν 
σηµειώνει αρκετές πωλήσεις, µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στην 
αύξηση των αγορών µέσα από άλλα κανάλια. Όσον αφορά στις εταιρίες 
που εστιάζουν στην ανάπτυξη επιχειρηµατικών σχέσεων µε άλλες 
εταιρίες µέσα από το ηλεκτρονικό εµπόριο, στόχος τους δεν είναι τόσο η 
άντληση οικονοµικού κέρδους, όσο η περικοπή των εξόδων και η 
βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πελάτες. 
Είναι το ηλεκτρονικό εµπόριο ασφαλές για τις επιχειρήσεις; 
Κανείς δεν είναι 100% ασφαλής online. Επιτήδειοι πάντοτε υπάρχουν, 
αλλά η κρυπτογράφηση και τα συστήµατα ασφαλείας αναπτύσσονται 
συνεχώς. Ωστόσο, επενδυτές και αναλυτές συµφωνούν ότι οι συναλλαγές 
είναι λιγότερο επικίνδυνες στο Internet συγκριτικά µε το "φυσικό" 
κόσµο. Για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι 
περισσότερο ασφαλές από ένα "πραγµατικό" κατάστηµα, το οποίο µπορεί 
να λεηλατηθεί, να καεί, να πληµµυρίσει. Η δυσκολία έγκειται στο να 
κάνουν τους πελάτες να εξοικειωθούν µε την ιδέα ότι το ηλεκτρονικό 
εµπόριο είναι ασφαλές γι' αυτούς. 
Είναι το ηλεκτρονικό εµπόριο ασφαλές για τους πελάτες; 
Μολονότι θεωρείται ότι οι συναλλαγές µέσω πιστωτικής κάρτας στο 
Internet δεν είναι ασφαλείς, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το ηλεκτρονικό 
εµπόριο και οι online συναλλαγές εν γένει είναι ασφαλέστερες από τις 
αγορές µε πιστωτικές κάρτες σε "φυσικά" καταστήµατα. Κάθε φορά που 
ο πελάτης πληρώνει µε πιστωτική κάρτα σε ένα κατάστηµα ή εστιατόριο 
και κάθε φορά που πετά την απόδειξη µιας πιστωτικής κάρτας γίνεται 
περισσότερο ευάλωτος στην απάτη. 
 
Β)Πώς προσελκύονται πελάτες online; 
 
Τα «µυστικά» για µια επιτυχηµένη παρουσία στον χώρο του 
ηλεκτρονικού εµπορίου είναι τα εξής:  
• Ο δικτυακός κόµβος πρέπει να είναι πάντοτε ενηµερωµένος. 
• Ο κόµβος πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις για τις ασφαλέστερες 
δυνατές συναλλαγές. Επίσης πρέπει να φαίνεται επαγγελµατικός και να 
λειτουργεί άψογα. 
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• Ο δικτυακός κόµβος οφείλει να είναι απλός, εύχρηστος και γρήγορος. 
Απλή πρέπει να είναι και η διαδικασία εύρεσης συγκεκριµένων 
προϊόντων. Οι σελίδες πρέπει να "κατεβαίνουν" γρήγορα. Στο 
καταναλωτικό κοινό δεν αρέσει να περιµένει περισσότερο από όσο 
περιµένει σε µια µικρή σειρά. 
• Πάντοτε βοηθά η παροχή online επιλογών συγκρίσιµων µε οτιδήποτε 
προσφέρεται αλλού. Είναι προτιµότερη η πώληση προϊόντων που ο 
κόσµος θέλει να τα αγοράσει online. Αν ένα προϊόν είναι επιτυχηµένο 
στις πωλήσεις µέσω ταχυδροµικών καταλόγων, θα πουλήσει εξίσου καλά 
και στο Internet. 
• Οι τιµές πρέπει να παραµένουν στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα. 
 
 
Γ)Πιο είναι το µέλλον του ηλεκτρονικού εµπορίου; 
 
Το µέλλον βρίσκεται στην έννοια της ηλεκτρονικής επιχείρησης (σε 
αντίθεση µε το "απλό" µοντέλο του ηλεκτρονικού καταστήµατος) όπου 
οι συναλλαγές και οι διεργασίες της επιχείρησης µεταβάλλονται ώστε να 
γίνονται µε ηλεκτρονικά µέσα. Σηµαντικό κοµµάτι για τη σωστή 
διαχείριση της επιχείρησης δεν είναι η διαχείριση των αγαθών όσο της 
πληροφορίας και η καλύτερη δυνατή οργάνωση και ολοκλήρωσή της µε 
τελικό στόχο τις καλύτερες δυνατές παρεχόµενες υπηρεσίες προς τον 
πελάτη. Η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των αγαθών είναι 
από τους βασικότερους παράγοντες αυτής της αλλαγής, όπως και η 
συνεχής παρακολούθηση των αιτηµάτων των πελατών. Για τον ελλαδικό 
χώρο, ως πλέον σηµαντική εµφανίζεται η αύξηση των καναλιών 
διάθεσης των προϊόντων και του εύρους της αγοράς. Παγκοσµιοποίηση 
των αγορών συντελείται µέσα από την αξιοποίηση των ψηφιακών 
επιχειρήσεων. 
 
 
2.6 Τεχνολογίες και τεχνολογικά πρότυπα για το ηλεκτρονικό 
εµπόριο 
 
Οι τεχνολογίες του ηλεκτρονικού εµπορίου δεν είναι όλες νέες. Οι 
περισσότερες από αυτές χρησιµοποιούνται εδώ και αρκετά χρόνια από 
συγκεκριµένες επιχειρήσεις ή 31 
κλάδους. Αυτό που τους έδωσε την απαιτούµενη ώθηση και έκανε την 
αντιµετώπισή τους ενιαία -κάτω από τη µορφή του ηλεκτρονικού 
εµπορίου- ήταν η αποδοχή διεθνών προτύπων και η ανάγκη για νέες 
µορφές οργάνωσης και λειτουργικής διαχείρισης. Έτσι, οι επιχειρήσεις 
θα µπορούσαν στο εξής να αντεπεξέλθουν στις συνθήκες που 



 40 

επιβάλλονται από τη διεθνοποίηση των αγορών, τις νέες καταναλωτικές 
αντιλήψεις και κοινωνικές συνθήκες. 
 
Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων (EDI - Electronic Data 
Interchange) 
∆ηµιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '70. Η EDI είναι µια κοινή 
δοµή αρχείων που σχεδιάστηκε ώστε να επιτρέψει σε µεγάλους 
οργανισµούς να µεταδίδουν πληροφορίες µέσα από µεγάλα ιδιωτικά 
δίκτυα. Πρόκειται για την ηλεκτρονική ανταλλαγή εµπορικών και 
διοικητικών δεδοµένων από υπολογιστή σε υπολογιστή, µε την ελάχιστη 
παρέµβαση χειρόγραφων διαδικασιών. Τα δεδοµένα αυτά είναι 
οργανωµένα σε αυτοτελή µηνύµατα (τιµολόγια, παραγγελίες, 
τιµοκατάλογοι, φορτωτικές κλπ.), το περιεχόµενο και η δοµή των οποίων 
καθορίζονται από κάποιο κοινώς αποδεκτό πρότυπο. Τα πρότυπα που 
χρησιµοποιούνται σε παγκόσµιο επίπεδο προέρχονται από τον 
Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών και καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα 
επικοινωνιακών αναγκών των εµπορικών εταιριών. Το πρότυπο αυτό 
είναι το EDIFACT (EDI For Administration, Commerce and 
Transportation). 
 
Επίπεδο Ασφαλών Συνδέσεων (SSL-Secure Sockets Layer) 
Το πρωτόκολλο αυτό σχεδιάστηκε προκειµένου να πραγµατοποιεί 
ασφαλή σύνδεση µε τον εξυπηρετητή (server). Το SSL χρησιµοποιεί 
"κλειδί" δηµόσιας κρυπτογράφησης, µε σκοπό να προστατεύει τα 
δεδοµένα καθώς "ταξιδεύουν" µέσα στο Internet. 
 
Ασφαλείς Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (SET - Secure Electronic 
Transactions) 
Το SET κωδικοποιεί τους αριθµούς της πιστωτικής κάρτας που 
αποθηκεύονται στον εξυπηρετητή του εµπόρου. Το πρότυπο αυτό, που 
δηµιουργήθηκε από τη Visa και τη MasterCard, απολαµβάνει µεγάλης 
αποδοχής από την τραπεζική κοινότητα. 
Γραµµωτός κώδικας (Barcode) 
Η τεχνολογία του γραµµωτού κώδικα αποτελεί τµήµα του γενικότερου 
τοµέα των τεχνολογιών αυτόµατης αναγνώρισης (Auto ID Technologies). 
Είναι ένα σύγχρονο εργαλείο, το οποίο βοηθά καταλυτικά στην οµαλή 
διακίνηση και διαχείριση (logistics)  
προϊόντων και υπηρεσιών.Η ανάπτυξη της τεχνολογίας του γραµµωτού 
κώδικα ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1960, µε σκοπό να 
εξυπηρετήσει την πληρωµή προϊόντων στα καταστήµατα τροφίµων. Οι 
πρώτες εφαρµογές σε βιοµηχανικό περιβάλλον εµφανίστηκαν στα τέλη 
της ίδιας δεκαετίας σε µεγάλες αυτοκινητοβιοµηχανίες, για τον 
περιορισµό του κόστους εργασίας που σχετιζόταν µε την παραγωγή. 
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Εκτεταµένη χρήση παρουσιάστηκε µετά την ανάπτυξη των πρώτων 
προτύπων (λόγω των πιέσεων των αρκετών πλέον χρηστών - 
προµηθευτών, υποκατασκευαστών των µεγάλων βιοµηχανιών) στα τέλη 
της δεκαετίας του 1970. Κατά τη δεκαετία του 1980 υπήρξε αλµατώδης 
ανάπτυξη του εξοπλισµού, κατ' επέκταση και των τρόπων χρήσης της 
τεχνολογίας γραµµωτού κώδικα. 
 
Έξυπνες κάρτες (Smart Cards) 
Οι "έξυπνες κάρτες" αποτελούν εξέλιξη των καρτών µαγνητικής λωρίδας 
(παθητικό µέσο αποθήκευσης, τα περιεχόµενα του οποίου µπορούν να 
διαβαστούν και να αλλαχθούν). Οι έξυπνες κάρτες µπορούν να 
αποθηκεύσουν µεγάλη ποσότητα δεδοµένων και παρέχουν δυνατότητες 
κρυπτογράφησης και χειρισµού ηλεκτρονικών υπογραφών για την 
ασφάλεια των περιεχοµένων τους. Η ιδέα της έξυπνης κάρτας ξεκίνησε 
στη Γαλλία το 1974. Το 1975 τα δικαιώµατα ανάπτυξης πέρασαν σε 
µεγάλες εταιρίες ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Η νέα αυτή τεχνολογία 
παρουσιάστηκε στο κοινό το 1981. Μια σειρά από πιλοτικά σχέδια 
ξεκίνησε αµέσως, και το 1984 µε µια συλλογική αξιολόγησή τους 
εκδόθηκαν νέες ολοκληρωµένες προδιαγραφές. Σήµερα επικρατεί η 
λανθασµένη εντύπωση ότι οι Smart Cards είναι τραπεζικές ή πιστωτικές 
κάρτες, µε αποτέλεσµα να µην αναγνωρίζεται το µεγάλο εύρος των 
δυνατοτήτων τους. Η τεχνολογία των έξυπνων καρτών προσφέρει 
απεριόριστες δυνατότητες χρήσης στη βιοµηχανία, το εµπόριο και τη 
δηµόσια διοίκηση. 
 
Πιστοποίηση και ασφάλεια : 
Για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών χρησιµοποιούνται 
ευρέως τα firewalls. Το firewall αποτελεί λογισµικό ή υλικό, που 
επιτρέπει µόνο στους εξωτερικούς χρήστες που έχουν τα κατάλληλα 
δικαιώµατα, να προσπελάσουν το προστατευόµενο δίκτυο. Ένα firewall 
επιτρέπει στους εσωτερικούς χρήστες να έχουν πλήρη πρόσβαση στις 
παρεχόµενες υπηρεσίες, ενώ οι εξωτερικοί χρήστες πρέπει να 
πιστοποιηθούν. Υπάρχουν πολλοί τύποι firewalls, καθένας από τους 
οποίους παρέχει διαφορετικά επίπεδα προστασίας. Ο συνηθέστερος 
τρόπος χρησιµοποίησης ενός firewall είναι η  
τοποθέτηση ενός υπολογιστή ή δροµολογητή µεταξύ συγκεκριµένου 
δικτύου και του Internet, και η παρακολούθηση όλης της κυκλοφορίας 
µεταξύ του εξωτερικού και του τοπικού δικτύου. Η εµπιστευτική 
πληροφορία που διακινείται στο δίκτυο µπορεί να προστατευθεί µε 
κρυπτογράφηση και χρήση µυστικών κωδικών. Η ασφάλεια του 
ηλεκτρονικού εµπορίου βασίζεται κατεξοχήν στην κρυπτογράφηση, 
δηλαδή στην κωδικοποίηση του µεταδιδόµενου κειµένου κατά τέτοιο 
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τρόπο ώστε να µπορεί να αποκρυπτογραφηθεί µόνο µε τη χρήση του 
ειδικού κλειδιού αποκρυπτογράφησης. Η  
κρυπτογράφηση συνοδεύεται πολλές φορές και από την ψηφιακή 
υπογραφή του. 
 
Επιχειρηµατικά Μοντέλα για Ηλεκτρονικές Αγορές 
Το ηλεκτρονικό εµπόριο περιλαµβάνει την ηλεκτρονική ανταλλαγή τόσο 
φυσικών προϊόντων (βιβλία, CDs, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
λογισµικό, εισιτήρια, κλπ.) όσο και άλλων µορφών αγαθών 
(πληροφορίες, υπηρεσίες, κλπ.). Συγκεκριµένα, περικλείει όλα τα βήµατα 
των εµπορευµατικών διαδικασιών όπως είναι το on-line µάρκετινγκ, η 
διαδικασία παραγγελίας, η διαδικασία πληρωµής, η τεχνική υποστήριξη, 
καθώς και η διανοµή των προϊόντων. Στο ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί 
επίσης να ανήκει και η παροχή υπηρεσιών µε ηλεκτρονικό τρόπο για 
παράδειγµα on-line νοµικές συµβουλές ή ακόµα και η ηλεκτρονική 
υποστήριξη για συνεργασία µεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων. Κάποιες 
µορφές ηλεκτρονικού εµπορίου είναι διαθέσιµες εδώ και περίπου είκοσι 
χρόνια, όπως είναι η Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων (EDI – 
Electronic Data Interchange), σε τοµείς όπως οι λιανικές πωλήσεις και η 
υποστήριξη κύκλου ζωής (lifecycle) µε τη βοήθεια υπολογιστή στις 
µεγάλες βιοµηχανίες. Αυτές οι µορφές ηλεκτρονικού εµπορίου είχαν 
περιορισµένη διάχυση και αποδοχή. Τα τελευταία χρόνια όµως 
παρατηρείται µια ραγδαία ανάπτυξη στο χώρο του ηλεκτρονικού 
εµπορίου. Σε αυτό συντέλεσαν φυσικά το ∆ιαδίκτυο και ο Παγκόσµιος 
Ιστός που διευκόλυναν την πρόσβαση των χρηστών στα ηλεκτρονικά 
καταστήµατα και προσέφεραν εύκολες, εύχρηστες και χαµηλού κόστους 
υπηρεσίες. Με τη βοήθεια του νέου µέσου, του ∆ιαδικτύου, γίνεται 
λοιπόν εφικτή η ανάπτυξη νέων µεθόδων διεξαγωγής επιχειρηµατικών 
συναλλαγών. Οι περισσότερες από αυτές τις µεθόδους είναι 
προσανατολιζόµενες στον πελάτη όπως για παράδειγµα η Amazon 
(http://www.amazon.com) και η Tesco (http://www.tesco.com). Λιγότερη 
δηµοσιότητα ωστόσο έχει δοθεί στον τρόπο µε τον οποίο το ∆ιαδίκτυο 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για Β2Β παρόλο που αυτός ο τύπος 
ηλεκτρονικού εµπορίου είναι  
σήµερα µια πραγµατικότητα. Τέτοια παραδείγµατα είναι η εταιρία 
Cisco(http://www.cisco.com), η εταιρία Pirelli (http://www.pirelli.com) 
κλπ. 
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2.6.1 Ορισµός Επιχειρηµατικού Μοντέλου 
 
Τι είναι ένα επιχειρηµατικό µοντέλο; 
 
Ένα επιχειρηµατικό µοντέλο είναι: 
1) Μια αρχιτεκτονική για τα προϊόντα, τη ροή πληροφορίας και τις 
υπηρεσίες, ενώ περιλαµβάνει επίσης και µια περιγραφή των διαφόρων 
επιχειρηµατικών παιχτών καθώς και των ρόλων τους, 
2) Μια περιγραφή των πιθανών πλεονεκτηµάτων και ωφελειών για τους 
διάφορους 
3) Επιχειρηµατικούς παίχτες, 
4) Μια περιγραφή των πηγών εσόδων. 
Ένα επιχειρηµατικό µοντέλο από µόνο του δεν αποσαφηνίζει πλήρως τον 
τρόπο µε τον οποίο συνεισφέρει στην κατανόηση του επιχειρηµατικού 
στόχου καµιάς από τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν σε αυτό. Είναι 
απαραίτητο δηλαδή να γνωρίζει κανείς τη στρατηγική του µάρκετινγκ 
της επιχείρησης ώστε να εκτιµηθεί η εµπορική του βιωσιµότητα. 
Συνεπώς είναι απαραίτητο να οριστούν εκτός από τα επιχειρηµατικά 
µοντέλα και τα µοντέλα µάρκετινγκ (marketing model). 
 
Τι είναι ένα µοντέλο marketing; 
 
Ένα µοντέλο µάρκετινγκ είναι: 
1) Ένα επιχειρηµατικό µοντέλο, 
2) Η στρατηγική µάρκετινγκ της επιχείρησης που βρίσκεται υπό 
θεώρηση. 
Παρόλο που η παραπάνω προσέγγιση µπορεί να οδηγήσει σε ένα µεγάλο 
αριθµό από επιχειρηµατικά µοντέλα, στην πράξη µόνο ένας µικρός 
αριθµός από αυτά υλοποιούνται. Παρακάτω θα παρουσιαστούν 10 τέτοια 
επιχειρηµατικά µοντέλα ή γενικεύσεις συγκεκριµένων επιχειρηµατικών 
µοντέλων. Πολλά φυσικά παραδείγµατα µπορούµε να βρούµε στο 
διαδίκτυο. Μερικά από αυτά βρίσκονται ακόµα σε πειραµατικό στάδιο 
ενώ άλλα σε πλήρη εµπορική λειτουργία. 
 
Επιχειρηµατικά µοντέλα e-shop 
 
Πρόκειται για το δικτυακό µάρκετινγκ µιας εταιρίας ή ενός 
καταστήµατος. Σε πρώτη φάση αυτό γίνεται για να µπορέσει η εταιρία να 
προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Στην πορεία προσθέτονται 
νέες δυνατότητες (π.χ. παραγγελία και αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών) 
που συχνά συνδυάζονται µε παραδοσιακά κανάλια µάρκετινγκ. Τα άµεσα 
οφέλη για την εταιρία είναι η αυξηµένη ζήτηση, η παγκόσµια παρουσία 
µε χαµηλό κόστος και η µείωση εξόδων για διαφήµιση και πωλήσεις. Για 
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τους καταναλωτές τα οφέλη είναι οι χαµηλότερες τιµές σε σύγκριση µε 
το παραδοσιακό εµπόριο, περισσότερες επιλογές, καλύτερη 
πληροφόρηση, διαθεσιµότητα 24 ώρες το 24ώρο και ευκολία στην 
επιλογή, αγορά και παραλαβή. Στην περίπτωση επαναλαµβανόµενων 
επισκέψεων σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα, το 1-προς-1 µάρκετινγκ 
βελτιώνει τη σχέση µεταξύ πελάτη και πωλητή και αυξάνει τα οφέλη και 
για τις δύο πλευρές. Τα έσοδα για τους πωλητές προέρχονται από τα 
µειωµένα έξοδα, τις αυξηµένες πωλήσεις και από τη διαφήµιση. Τα 
περισσότερα εµπορικά web-sites είναι επιχείρηση- προς -καταναλωτή 
ηλεκτρονικά καταστήµατα όπως για παράδειγµα ανθοπωλεία, 
βιβλιοπωλεία, πωλήσεις εισιτηρίων, κλπ. Ακολουθεί µια ενδεικτική λίστα 
e-shops ανθοπωλείων και βιβλιοπωλείων της ελληνικής αγοράς. 
 
Ανθοπωλεία 
• http://www.antonello.gr 
• http://www.florist.gr 
• http://www.fiorellino.gr 
• http://www.fiorissimo.gr 
• http://www.fleria.gr 
 
Βιβλιοπωλεία 
• http://www.e-kivos.gr 
• http://www.floras.gr 
• http://www.paratiritis.gr 
• http://www.books-in-greek.gr 
• http:// www.papasotiriou.gr 
 
 
e-procurement 
Είναι η διαδικασία ηλεκτρονικής προσφοράς και προµήθειας αγαθών και 
υπηρεσιών. Μεγάλες εταιρίες και δηµόσιες υπηρεσίες έχουν υλοποιήσει 
τέτοιες εφαρµογές στο ∆ιαδίκτυο π.χ. PublicBuy.Net, 
http://www.ariba.net/solutions/ procurement_ overview .cfm) , κλπ. Στα 
οφέλη περιλαµβάνονται η δυνατότητα µεγαλύτερης επιλογής από 
προµηθευτές που µπορεί µε τη σειρά της να οδηγήσει σε χαµηλότερα 
έξοδα, καλύτερη  
ποιότητα, βελτιωµένη διανοµή και µειωµένα έξοδα προµηθειών (για 
παράδειγµα φυλλάδια προσφορών µπορούν να «κατεβάζονται» δικτυακά 
από τους προµηθευτές αντί να στέλνονται µέσω του συµβατικού 
ταχυδροµείου). Επιπλέον, οι ηλεκτρονικές διαπραγµατεύσεις και 
συµβάσεις και ίσως και οι συνεργατικές εφαρµογές σε ορισµένες 
περιπτώσεις µπορεί να οδηγήσουν σε ακόµη µικρότερους χρόνους και 
έξοδα και αυξηµένη ευχρηστία. Για τους προµηθευτές τα πλεονεκτήµατα 
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είναι οι µεγαλύτερες ευκαιρίες προσφορών (πιθανότατα- τα σε 
παγκόσµια κλίµακα), τα χαµηλότερα έξοδα υποβολής προσφορών και 
ίσως οι συνεργατικές προσφορές. Η κύρια πηγή εσόδων προέρχεται από 
τη µείωση των εξόδων (αυτοµατοποιηµένη διαδικασία προσφορών, 
περισσότερο αποδοτικές προσφορές). 
 
Οι βασικές λειτουργίες αυτού του επιχειρηµατικού µοντέλου είναι οι 
ακόλουθες: 
 Παρουσίαση καταλόγων προϊόντων. 
 ∆ιαχείριση παραγγελιών. 
 ∆ιαχείριση πληρωµών. 
 Μηχανισµός αξιολόγησης προσφορών. 
 
e- mail 
Μια ηλεκτρονική αγορά, στη βασική της µορφή αποτελείται από µια 
συλλογή από ηλεκτρονικά καταστήµατα, συνήθως προσαρµοσµένα κάτω 
από την ίδια οµπρέλα, όπως είναι για παράδειγµα ένα πολύ γνωστό 
εµπορικό σήµα, ενώ είναι δυνατό να εµπλουτιστεί µε µια διαδεδοµένη 
και εγγυηµένη µέθοδο πληρωµών. Ένα παράδειγµα είναι η ηλεκτρονική 
αγορά Bodensee (http://www.emb.ch), που παρέχει πρόσβαση σε πολλά 
ανεξάρτητα ηλεκτρονικά καταστήµατα. Όταν τέτοιες ηλεκτρονικές 
αγορές ειδικεύονται σε κάποιο συγκεκριµένο τοµέα της αγοράς, 
µετατρέπονται σε βιοµηχανικές αγορές, όπως η Industry.Net 
(http://www.industry.net), προσφέροντας υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας 
(FAQ, φόρουµ συζητήσεων, κλειστές οµάδες χρηστών, κλπ.). 
Ο διαχειριστής της ηλεκτρονικής αγοράς είναι πιθανό να µην 
ενδιαφέρεται για µια ανεξάρτητη επιχείρηση που φιλοξενείται στην 
αγορά. Αντίθετα µπορεί να αναζητήσει οφέλη µέσα από τις βελτιωµένες 
πωλήσεις των τεχνολογιών υποστήριξης (π.χ. η IBM – World Avenue). 
Εναλλακτικά οφέλη προκύπτουν µέσα από τις υπηρεσίες (π.χ. Barclays - 
BarclaySquare), από το διαφηµιζόµενο χώρο και από τη χρήση του 
εµπορικού σήµατος. Τέλος οφέλη προέρχονται από την ίδια τη φιλοξενία 
των ηλεκτρονικών καταστηµάτων, δηλαδή από την αυξηµένη δικτυακή 
κίνηση, µε την προοπτική ότι η επίσκεψη ενός ηλεκτρονικού 
καταστήµατος πιθανότατα θα οδηγήσει το χρήστη να επισκεφτεί και 
κάποιο από τα γειτονικά του καταστήµατα στην ηλεκτρονική αγορά. Τα 
οφέλη για τους πελάτες (πραγµατικούς ή πιθανούς) είναι τα οφέλη για 
κάθε ανεξάρτητο ηλεκτρονικό κατάστηµα (βλέπε παραπάνω) µε την 
προστιθέµενη άνεση και ευκολία στην πρόσβαση και άλλων 
καταστηµάτων και την ευχρηστία ενός κοινού περιβάλλοντος 
αλληλεπίδρασης. Αν η ηλεκτρονική αγορά βρίσκεται κάτω από ένα 
διαδεδοµένο εµπορικό σήµα τότε επιτυγχάνεται µεγαλύτερη εµπιστοσύνη 
(etrust) και εποµένως αυξηµένη ετοιµότητα για αγορές. Τα οφέλη για τα 
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µέλη των ηλεκτρονικών αγορών (τα καταστήµατα δηλαδή) είναι η 
µείωση στα έξοδα και σε πολυπλοκότητα που απαιτούνται για τη 
δικτυακή παρουσία, µε σύνθετες υπηρεσίες όπως είναι οι ηλεκτρονικές 
πληρωµές. Επίσης σηµαντική είναι πρόσθετη κίνηση που δηµιουργείται 
τόσο από τα γειτονικά  
καταστήµατα στην ηλεκτρονική αγορά όσο και από την εµπορική 
επωνυµία κάτω από την οποία φιλοξενούνται. Έσοδα προκύπτουν από τις 
αµοιβές συµµετοχής (που µπορεί να συµπεριλάβουν µια συνεισφορά σε 
υλικό/λογισµικό καθώς και έξοδα εγκατάστασης και ελέγχου-service), 
από διαφηµίσεις καθώς και από αµοιβές κατά τις συναλλαγές (αν η 
ηλεκτρονική αγορά υποστηρίζει ηλεκτρονικές πληρωµές). Η εµπορική 
βιωσιµότητα του µοντέλου ηλεκτρονικών αγορών βρίσκεται υπό 
αµφισβήτηση και παραµένει υπό παρακολούθηση. Η ΙΒΜ για 
παράδειγµα µε το World Avenue, έχει αποτύχει. Ένας από τους πιθανούς 
λόγους µπορεί να είναι το γεγονός ότι η έννοια της «γειτονιάς» δεν 
µεταφράζεται σε φυσική απόσταση στον κυβερνοχώρο, όπου κάθε 
τοποθεσία βρίσκεται σε απόσταση ενός µόνο «κλικ». Έτσι δεν παρέχεται 
καµία πρόσθετη ευκολία κατά την αναζήτηση καταστηµάτων. Επιπλέον, 
ο έµπειρος χρήστης (όπως είναι η πλειοψηφία των δικτυακών χρηστών) 
είναι ικανός να διαχειριστεί τα διάφορα περιβάλλοντα αλλη-λεπίδρασης 
µεταξύ αγοραστών-χρηστών και εποµένως δεν έλκεται περισσότερο από 
ένα σταθερό και οµοιόµορφο περιβάλλον αλληλεπίδρασης. Από την άλλη 
πλευρά ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι ένας αυξηµένος αριθµός από 
εταιρίες επιθυµούν να χρηµατοδοτήσουν τις δικτυακές τους λειτουργίες 
γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των ηλεκτρονικών αγορών ή 
των 3rd Party Marketplaces. Έτσι µπορεί να εξηγηθεί και η µετατόπιση 
των επιχειρήσεων από απλή σε µαζική χρήση του ∆ιαδικτύου. 
 
e- auction 
Αποτελούν υλοποίηση µε ηλεκτρονικό τρόπο του µηχανισµού που είναι 
γνωστός από τις παραδοσιακές δηµοπρασίες. Επιπλέον µπορεί να 
παρέχεται και µια πολυµεσική παρουσίαση των αγαθών. Συνήθως αυτού 
του είδους οι δηµοπρασίες δεν περιορίζονται µόνο σε αυτές τις 
λειτουργίες. Έτσι, είναι δυνατόν να προσφέρουν ενσωµάτωση της 
δηµοπρατικής διαδικασίας µε τις διαδικασίες συµβάσεων, πληρωµών και 
παράδοσης. Οι πηγές εσόδων για τον παροχέα της δηµοπρασίας 
σχετίζονται µε την πώληση της πλατφόρµας τεχνολογιών, τις αµοιβές 
των συναλλαγών και τη διαφήµιση. Τα οφέλη για τους προµηθευτές και 
τους αγοραστές αφορούν την αυξηµένη αποδοτικότητα και την 
εξοικονόµηση χρόνου, τη µεγάλη ποικιλία ενώ δεν είναι απαραίτητη η 
φυσική µεταφορά των συναλλασσόµενων παρά µόνο όταν η επιτευχθεί η 
συµφωνία µεταξύ τους. Λόγω των µειωµένων εξόδων γίνεται εφικτή η 
προσφορά πώλησης µικρότερων ποσοτήτων σε χαµηλές τιµές (π.χ. όταν 
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υπάρχει πλεόνασµα αποθεµάτων). Οι προµηθευτές ωφελούνται καθώς 
ελαττώνεται το πλεονάζων στοκ τους, από τη µείωση των γενικών τους 
εξόδων ενώ επιτυγχάνεται καλύτερη χρησιµοποίηση του όγκου 
παραγωγής. Από την άλλη τα οφέλη για τους αγοραστές είναι η 
ελάττωση των γενικών εξόδων αγοράς καθώς και η µείωση των τιµών 
των προσφερόµενων αγαθών και υπηρεσιών. Παραδείγµατα 
ηλεκτρονικών δηµοπρασιών είναι το πρόγραµµα ESPRIT Infomar 
 (περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα προγράµµατα ESPRIT και 
ACTS στη διεύθυνση http://www.ispo.cec.be/ecommerce/ecomproj.htm 
και το FastParts (www.fastparts.com). Άλλες πολύ γνωστές διευθύνσεις 
ηλεκτρονικών δηµοπρασιών είναι οι ακόλουθες: 
• http://www.ebay.com 
• http://auctions.yahoo.com 
 
 
Third Party Marketplace 
Πρόκειται για ένα ανερχόµενο µοντέλο που είναι κατάλληλο στις 
περιπτώσεις εκείνες που οι εταιρίες επιθυµούν να παραχωρήσουν το 
δικτυακό τους µάρκετινγκ σε ένα τρίτο φορέα (πιθανότατα σαν µια 
επιπρόσθετη υπηρεσία στα υπόλοιπα κανάλια τους). Το κοινό τους 
σηµείο είναι ότι προσφέρουν τουλάχιστον ένα περιβάλλον 
αλληλεπίδρασης στους καταλόγους προϊόντων των προµηθευτών τους. 
Πολλά επιπρόσθετα χαρακτηριστικά όπως εµπορικό σήµα, πληρωµές, 
λογιστικά, παραγγελίες και σχεδόν όλα τα στοιχεία των ασφαλών 
συναλλαγών προστίθενται στις Third Party αγορές. Ένα παράδειγµα στο 
χώρο του επιχείρηση-προς- καταναλωτή ηλεκτρονικού εµπορίου είναι η 
παροχή κοινής πρακτικής µάρκετινγκ σχετικά µε ένα ιδιαίτερο γεγονός 
που περιγράφεται µέσα από διαδεδοµένα εµπορικά σήµατα, όπως το 
πρόσφατο πείραµα e-Christmas. Οι παροχείς δικτυακών υπηρεσιών 
µπορεί να χρησιµοποιήσουν το µοντέλο αυτό για επιχείρηση-προς- 
επιχείρηση ηλεκτρονικό εµπόριο χρησιµοποιώντας την τεχνογνωσία τους 
σε ∆ικτυακό σχεδιασµό και υλοποίηση. Επίσης, µπορεί να κεντρίσει το 
ενδιαφέρον τραπεζών και άλλων φορέων στην αλυσίδα αξιών. Έσοδα δη- 
µιουργούνται από τις αµοιβές συµµετοχής, αµοιβές υπηρεσιών, 
συναλλαγών ή από ποσοστό επί της αξίας συναλλαγών. Τέτοια 
παραδείγµατα είναι το TradeZone (http://tradezone.onyx.net) και το 
FedExVirtualOrder (http://www.fedex.com) 
 
Value Chain Service Provider 
Το µοντέλο αυτό ειδικεύεται σε µια συγκεκριµένη λειτουργία της 
αλυσίδας αξιών, όπως είναι οι ηλεκτρονικές πληρωµές ή τα λογιστικά, µε 
την πρόθεση να την καταστήσουν ένα ξεχωριστό και ανταγωνιστικό τους 
πλεονέκτηµα. Οι τράπεζες για παράδειγµα ανήκουν σε αυτή την 
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περίπτωση. Μπορούν όµως να βρουν νέες ευκαιρίες χρησιµοποιώντας τα 
δίκτυα. Επίσης νέες προσεγγίσεις αρχίζουν να αναδύονται στον τοµέα 
διαχείρισης παραγωγής όπου η εξειδικευµένη τεχνογνωσία που 
απαιτείται για την ανάλυση και σωστή λειτουργία της παραγωγής 
προσφέρεται από νέους ενδιάµεσους. 
 
Value Chain Integrators 
Το συγκεκριµένο µοντέλο εστιάζει στην ενοποίηση πολλαπλών βηµάτων 
στην αλυσίδα αξιών µε την προοπτική να εκµεταλλευτεί τη ροή 
πληροφορίας µεταξύ των βηµάτων  
αυτών καθώς προστίθεται αξία. Κέρδη θα προκύψουν από αµοιβές 
συµβουλών και από αµοιβές που θα προέλθουν από πιθανές συναλλαγές. 
Παράδειγµα ενός Value chain integrator είναι το πρόγραµµα ESPRIT 
TRANS2000 στην περιοχή πολλαπλών µεταφορών. Ο διαχειριστής 
προσφέρει στους πελάτες προστιθέµενη αξία από την ανταλλαγή 
πληροφοριών, όπως αυτή παρέχεται από ενδοδικτυακές λύσεις όπως 
είναι τα PartnerNet και MarshallNet. Ένα µέρος από τους παροχείς Third 
Party αγορών έχουν αρχίσει να µετακινούνται προς αυτή την 
κατεύθυνση. 
 
Virtual Communities 
Η µεγαλύτερη αξία των εικονικών κοινοτήτων προέρχεται από τα µέλη 
τους (πελάτες οι συνεργάτες), οι οποίοι προσθέτουν τις πληροφορίες τους 
σε ένα βασικό περιβάλλον το οποίο παρέχεται από την εικονική 
κοινότητα. Οι αµοιβές συµµετοχής καθώς και οι διαφηµίσεις 
δηµιουργούν έσοδα. Επίσης οι εικονικές κοινότητες µπορούν να 
αποτελέσουν ένα επιπρόσθετο εργαλείο στις υπάρχουσες πρακτικές τους 
µάρκετινγκ έτσι ώστε να χτίσουν µια σχέση εµπιστοσύνης µε τους 
πελάτες τους και να πάρουν πληροφορίες ανατροφοδότησης από αυτούς. 
Εικονικές κοινότητες βρίσκονται σε αφθονία σε εξειδικευµένους τοµείς 
αγοράς όπως για παράδειγµα: 
 Amazon.com ( http://www.amazon.com ), 
 Apparel/garment ( http://apparelex.com/bbs/index.htm ), 
 Steel industry ( http://www.indconnect.com/steelweb ), 
 Nanotechnology ( http://www.nanothinc.com ) και πολλές άλλες. 
 
Η Firefly παρέχει µια ενδιαφέρουσα περίπτωση δηµιουργίας εικονικής 
κοινότητας, προσθέτοντας αξία στην κοινότητα µε τη δηµιουργία προφίλ 
για τους πελάτες (http://www.firefly.net). Οι εικονικές κοινότητες έχουν 
εξελιχθεί σαν µια επιπρόσθετη λειτουργία που συµπληρώνει και καθιστά 
πιο ελκυστικά τα διάφορα άλλα επιχειρηµατικά µοντέλα που 
καταγράφηκαν στην ενότητα. 
 



 49 

Information Brokerage, Trust and other Services 
Ένα µεγάλος εύρος από νέες υπηρεσίες πληροφόρησης έχει δηµιουργηθεί 
ώστε να προσθέσει αξία στα τεράστια ποσά δεδοµένων που είναι 
διαθέσιµα στα ανοικτά δίκτυα, ή που προέρχονται από 
ενδοεπιχειρησιακές λειτουργίες όπως είναι η αναζήτηση πληροφοριών 
π.χ. το Yahoo (http://www.yahoo.com), δηµιουργία προφίλ πελατών, 
συµβουλές για επενδύσεις, κλπ. Συχνά οι συµβουλές και πληροφορίες 
πρέπει να πληρώνονται άµεσα είτε µέσω συνδροµής ή µε πληρωµή 
ανάλογη της χρήσης (pay-per-use), παρόλο που διαφηµιστικά σχήµατα 
είναι επίσης δυνατόν να υπάρξουν. Μια πιο ειδική κατηγορία είναι η 
υπηρεσίες εµπιστοσύνης, όπως αυτές παρέχονται από διάφορες αρχές 
πιστοποίησης, από ηλεκτρονικούς συµβολαιογράφους και από έµπιστους 
τρίτους φορείς. Έσοδα προκύπτουν από συνδροµές και αµοιβές από τη 
χρήση των υπηρεσιών καθώς και από πωλήσεις λογισµικού ή ακόµα και 
συµβουλών. Παράδειγµα παροχέα έµπιστων υπηρεσιών είναι η Belsign 
(http://www.belsign.be). ∆ιάφορες εταιρίες συµβούλων και έρευνας 
αγορών προσφέρουν σήµερα υπηρεσίες πληροφοριών για  
εµπορικές επιχειρήσεις µέσω ∆ιαδικτύου. Η µηχανές αναζήτησης είναι 
µια ειδική κατηγορία υπηρεσιών πληροφόρησης, που βασίζονται στη 
διαφήµιση σαν βασική πηγή εσόδων. Μεσιτικές υπηρεσίες 
πληροφόρησης για υποστήριξη διαπραγµατεύσεων µεταξύ των 
επιχειρήσεων έχουν αναπτυχθεί από τα προγράµµατα ESPRIT CASBA 
και ΜΕΜΟ. 
 
Collaboration Platforms 
Οι πλατφόρµες συνεργασίας παρέχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία 
καθώς και το περιβάλλον πληροφοριών για την συνεργασία µεταξύ των 
επιχειρήσεων. Αυτό µπορεί να γίνεται είτε για συγκεκριµένες 
λειτουργίες, όπως είναι το συνεργατικό σχέδιο, είτε παρέχοντας 
υποστήριξη µέσω µιας εικονικής οµάδας συµβούλων. Επιχειρηµατικές 
δυνατότητες προκύπτουν κατά τη διαχείριση της πλατφόρµας (αµοιβές 
συµµετοχής και χρησιµοποίησης) και κατά την πώληση εξειδικευµένων 
εργαλείων (π.χ. για σχεδίαση, ροή πληροφοριών, διαχείριση κειµένων, 
κλπ.). Παραδείγµατα υπάρχουν στα προϊόντα και υποπροϊόντα 
προγραµµάτων από Παγκόσµιο ∆ίκτυο Μηχανολογίας (Global 
Engineering Network) όπως είναι το Deutsche Telecom/Globana’s ICS, 
το πρόγραµµα ESPRIT GENIAL και άλλα ερευνητικά προγράµµατα για 
τρισδιάστατες συνεργατικές σχεδιάσεις και εξοµοιώσεις. 
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Κεφάλαιο 3-Νοµικό Πλαίσιο ηλεκτρονικού εµπορίου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. 
 
3.1 Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εµπόριο 
 

Με βάση την Οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εµπόριο, αλλά και 
το Π.∆. 131/2003 για το ηλεκτρονικό εµπόριο που την ενσωµατώνει στην 
ελληνική έννοµη τάξη, ο «ορισµός των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας»  καλύπτει κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται εξ’ 
αποστάσεως έναντι αµοιβής, µέσω εξοπλισµών ηλεκτρονικής 
επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδοµένων και κατόπιν ατοµικού 
αιτήµατος του αποδέκτη της υπηρεσίας. Στον ορισµό εµπίπτουν και 
υπηρεσίες που δεν αµείβονται από τον αποδέκτη τους όπως η παροχή 
πληροφοριών on line, οι εµπορικές επικοινωνίες, οι υπηρεσίες 
αναζήτησης, οι υπηρεσίες πρόσβασης και ανάκτησης δεδοµένων, εφόσον 
αυτές συνιστούν οικονοµικές δραστηριότητες.  

Εσωτερική Αγορά  

Κάθε κράτος µέλος (συνεπώς και η Ελλάδα) µεριµνά ώστε οι υπηρεσίες 
της κοινωνίας της πληροφορίας που παρέχει ένας φορέας 
εγκατεστηµένος στο έδαφος του να τηρούν τις ισχύουσες εθνικές 
διατάξεις του οι οποίες εµπίπτουν στο συντονισµένο τοµέα. 

 Τα κράτη µέλη δε µπορούν να περιορίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας οι οποίες προέρχονται 
από άλλο κράτος µέλος. Υπάρχουν όµως κάποιες προϋποθέσεις που 
εφόσον πληρούνται (π.χ. για τη δηµόσια ασφάλεια, τη δηµόσια υγεία, τη 
δίωξη εγκληµάτων κλπ.) τα κράτη µέλη µπορούν να λάβουν µέτρα για 
συγκεκριµένη υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας που προέρχεται 
από άλλο κράτος µέλος.  

 

Πληροφόρηση 

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών οφείλει να προσφέρει στους αποδέκτες του 
και στις αρµόδιες αρχές εύκολη, άµεση και συνεχή πρόσβαση στις 
ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες: 

• Επωνυµία του φορέα παροχής της υπηρεσίας. 

• Γεωγραφική διεύθυνση στην οποία ο φορέας είναι 
εγκατεστηµένος. 

• Στοιχεία που να επιτρέπουν την ταχεία επαφή και άµεση 
επικοινωνία µε τον φορέα παροχής της υπηρεσίας. 
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• Εφόσον ο φορέας είναι εγγεγραµµένος σε εµπορικό ή δηµόσιο 
µητρώο, το οικείο µητρώο και τον αριθµό εγγραφής του σε αυτό.  

• Εφόσον η δραστηριότητα υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, τα 
στοιχεία της σχετικής εποπτικής αρχής.  

 

Όταν οι υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας αναφέρονται σε τιµές, 
αυτές πρέπει να αναγράφονται σαφώς και επακριβώς και, ειδικότερα να 
διευκρινίζεται εάν περιλαµβάνουν φόρο και έξοδα αποστολής.   

Κάθε οργανισµός ηλεκτρονικού εµπορίου οφείλει να παρέχει τόσο στους 
πελάτες του όσο και στις αρµόδιες αρχές πρόσβαση στις πιο πάνω 
πληροφορίες, όπως επίσης και να αναφέρει στους πελάτες του τυχόν 
έξοδα αποστολής για προϊόντα που προτίθενται να αγοράσουν.  

 

Εµπορικές Επικοινωνίες 

Οι εµπορικές επικοινωνίες που συνιστούν υπηρεσία της κοινωνίας της 
πληροφορίας ή αποτελούν µέρος της, οφείλουν να πληρούν τουλάχιστον 
τους ακόλουθους όρους: 

• Η εµπορική επικοινωνία πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιµη. 

• Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου γίνεται η 
εµπορική επικοινωνία πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιµο. 

• Οι προσφορές όπως είναι οι εκπτώσεις, τα πριµ και τα δώρα, 
εφόσον επιτρέπονται από το κράτος µέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστηµένος ο φορέας παροχής υπηρεσιών, πρέπει να είναι 
σαφώς αναγνωρίσιµες, η πρόσβαση στους όρους υπό τους οποίους 
µπορεί κανείς να επωφεληθεί από τις προσφορές πρέπει να είναι 
εύκολη, οι δε όροι να παρουσιάζονται σαφώς και επακριβώς.  

 

Συµβάσεις που Συνάπτονται µε Ηλεκτρονικά Μέσα 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι ο φορέας παροχής υπηρεσιών πρέπει να 
παρέχει τουλάχιστο τις ακόλουθες πληροφορίες κατά τρόπο σαφή, 
κατανοητό και αδιαφιλονίκητο, πριν από την ανάθεση της παραγγελίας 
από τον αποδέκτη της υπηρεσίας: 

• Τα διάφορα τεχνικά στάδια έως τη σύναψη της σύµβασης. 

• Εάν ο φορέας παροχής υπηρεσιών θα αρχειοθετήσει ή όχι τη 
σύµβαση µετά τη σύναψη της και εάν προβλέπεται  δυνατότητα 
πρόσβασης σε αυτήν.  
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• Τα τεχνικά µέσα που θα επιτρέπουν τον εντοπισµό και τη 
διόρθωση σφαλµάτων ηλεκτρονικού χειρισµού πριν από την 
ανάθεση της παραγγελίας.  

• Τις γλώσσες στις οποίες µπορεί να συναφθεί η σύµβαση.  

 

Παραγγελία 

Όταν ένας αποδέκτης υπηρεσίας αναθέτει παραγγελία µε τεχνολογικά 
µέσα, ισχύουν οι ακόλουθες αρχές: 

• Ο φορέας παροχής υπηρεσιών οφείλει να αποστέλλει αποδεικτικό 
παραλαβής της παραγγελίας του αποδέκτη χωρίς περιττή 
καθυστέρηση και µε ηλεκτρονικά µέσα. 

• Η παραγγελία και το αποδεικτικό παραλαβής θεωρείται ότι έχουν 
παραληφθεί όταν τα µέρη στα οποία απευθύνονται έχουν 
πρόσβαση σε αυτά.  

 

Ευθύνη των Μεσαζόντων Παροχής Υπηρεσιών 

Σε περίπτωση παροχής µιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, η 
οποία συνίσταται στη µετάδοση πληροφοριών που παρέχει ο αποδέκτης 
της υπηρεσίας σε ένα δίκτυο επικοινωνιών, δεν υφίσταται ευθύνη του 
φορέα παροχής υπηρεσιών όσον αφορά τις µεταδιδόµενες πληροφορίες, 
υπό τον όρο ότι ο φορέας παροχής υπηρεσιών: 

• ∆εν αποτελεί την αφετηρία της µετάδοσης των πληροφοριών.  

• ∆εν επιλέγει τον αποδέκτη της µετάδοσης. 

• ∆εν επιλέγει και δεν τροποποιεί τις µεταδιδόµενες πληροφορίες. 

 

Αποθήκευση σε κρυφή µνήµη (cashing) 

Σε περίπτωση παροχής µιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, η 
οποία συνίσταται στη µετάδοση πληροφοριών που παρέχει ένας 
αποδέκτης υπηρεσίας σε ένα δίκτυο επικοινωνιών, δεν υφίσταται ευθύνη 
του φορέα παροχής της υπηρεσίας όσον αφορά την αυτόµατη, ενδιάµεση 
και προσωρινή αποθήκευση των πληροφοριών  η οποία γίνεται µε 
αποκλειστικό σκοπό να καταστεί αποτελεσµατικότερη η µεταγενέστερη 
µετάδοση των πληροφοριών, µετά από αίτηση άλλων αποδεκτών της 
υπηρεσίας, υπό τον όρο ότι ο φορέας παροχής υπηρεσιών: 

• ∆εν τροποποιεί τις πληροφορίες. 
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• Τηρεί τους όρους πρόσβασης στις πληροφορίες και τους κανόνες 
που αφορούν την ενηµέρωση των πληροφοριών. 

• Ενεργεί άµεσα προκειµένου να αποσύρει τις πληροφορίες που 
αποθήκευσε, µόλις αντιληφθεί ότι οι πληροφορίες αυτές έχουν 
αποσυρθεί από το σηµείο του δικτύου στο οποίο βρίσκονταν 
αρχικά.  

 

Φιλοξενία 

Σε περίπτωση παροχής µιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, η 
οποία συνίσταται στην αποθήκευση πληροφοριών παρεχόµενων από έναν 
αποδέκτη υπηρεσίας, δεν υφίσταται ευθύνη του φορέα παροχής της 
υπηρεσίας για τις πληροφορίες που αποθηκεύονται µετά από αίτηση 
αποδέκτη της υπηρεσίας, υπό τον όρο ότι: 

• Ο φορέας παροχής της υπηρεσίας δε γνωρίζει πραγµατικά ότι 
πρόκειται για παράνοµη δραστηριότητα ή πληροφορία. 

• Ο φορέας παροχής της υπηρεσίας, µόλις αντιληφθεί ότι πρόκειται 
για παράνοµη δραστηριότητα, αποσύρει ταχέως τις πληροφορίες. 

 

Εφαρµογή 

Εξώδικος ∆ιακανονισµός των ∆ιαφορών  

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, σε περιπτώσεις διαφωνίας µεταξύ ενός 
φορέα παροχής και ενός αποδέκτη µιας υπηρεσίας της κοινωνίας της 
πληροφορίας, η νοµοθεσία τους να µην εµποδίζει τη χρήση υπαρχόντων 
βάσει του εθνικού δικαίου µηχανισµών εξώδικης επίλυσης των 
διαφορών, συµπεριλαµβανοµένων των κατάλληλων ηλεκτρονικών 
µέσων.  

 

Συνεργασία  

Τα κράτη µέλη πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούµενα µέσα ελέγχου και 
έρευνας για την αποτελεσµατική εφαρµογή της Οδηγίας αυτής 
(2000/31/ΕΚ) και να µεριµνούν ώστε οι φορείς παροχής υπηρεσιών να 
τους κοινοποιούν τις απαραίτητες πληροφορίες.  

Τα κράτη µέλη συνεργάζονται µεταξύ τους και ορίζουν, για το σκοπό 
αυτό, ένα ή περισσότερα σηµεία επαφής, των οποίων τα στοιχεία 
κοινοποιούν στα άλλα κράτη µέλη και στην Επιτροπή.  

Η Ελλάδα έχει ενσωµατώσει την Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο στα 
ελληνικά δεδοµένα µε το Π.∆. 131/2003. Το Π.∆. 131/2003 είναι µια 
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προσαρµογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου σχετικά µε ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου στην 
εσωτερική αγορά.  

Στη χώρα µας, το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι αρµόδιο για τον έλεγχο 
αποτελεσµατικής εφαρµογής της Οδηγίας για το ηλεκτρονικό εµπόριο.  
Στο πλαίσιο αυτό έχει δικαίωµα να ζητεί κάθε απαραίτητη πληροφορία 
από τους φορείς παροχής υπηρεσιών. Συνεπώς κάθε οργανισµός 
ηλεκτρονικού εµπορίου που είναι εγκατεστηµένος στην Ελλάδα οφείλει 
να προσαρµόζεται στο Π.∆. 131/2003 για το ηλεκτρονικό εµπόριο και να 
παρέχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες 
του ζητηθούν.  

 
 
 
3.2 Νοµικό πλαίσιο ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ελλάδα. 

Ελληνική Νοµοθεσία 

Όπως σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι και στην Ελλάδα οι 
αρµόδιες αρχές προσπαθούν να συµµορφώσουν το εθνικό δίκαιο προς τα 
ευρωπαϊκά νοµοθετήµατα που ήδη υπάρχουν. Η σταδιακή δηµιουργία 
του νοµοθετικού πλαισίου αποτελεί τη βάση για τη ρύθµιση του 
ηλεκτρονικού εµπορίου.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η Ελληνική Νοµοθεσία σχετικά µε το 
ηλεκτρονικό εµπόριο.  

∆ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 

• Νόµος 2121/1993 για την πνευµατική ιδιοκτησία, τα συγγενικά 
δικαιώµατα και τα πολιτιστικά θέµατα. 

  
Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

• Προεδρικό ∆ιάταγµα 131/2003, το οποίο αποτελεί προσαρµογή 
στην Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο (2000/31/ΕC).  

 
Προστασία ∆εδοµένων 

• Νόµος 2472/1997 για την προστασία του ατόµου από την 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ο οποίος 
ενσωµατώνει στο ελληνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή οδηγία 
95/46/ΕΚ. 

• Νόµος 2225/1994 για την προστασία του απορρήτου των 
επικοινωνιών, ο οποίος όµως καθορίζει και τις περιπτώσεις άρσης 
του απορρήτου αυτού.  
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Προστασία ∆εδοµένων στον Τηλεπικοινωνιακό Τοµέα 

• Νόµος 2774/1999 για την προστασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα. Ο Νόµος αυτός 
αποτελεί προσαρµογή στην Οδηγία 97/66/EC.  

 
Προστασία των Ηλεκτρονικών Συνδροµητικών Υπηρεσιών 

• Προεδρικό ∆ιάταγµα 343/2002 για τη νοµική προστασία των 
υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης 
υπό όρους (συνδροµητικές υπηρεσίες). Το ∆ιάταγµα αυτό αποτελεί 
προσαρµογή στην Οδηγία 98/84/EC.  

 
Ηλεκτρονικές Υπογραφές 

• Προεδρικό ∆ιάταγµα 150/2001 αποτελεί προσαρµογή στην Οδηγία 
1999/93/EC σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές 
υπογραφές.  

• Κανονισµός ΕΕΤΤ για την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης 
Ηλεκτρονικής Υπογραφής (ΦΕΚ 603/Β’/16-5-2002).  

• Προεδρικό ∆ιάταγµα 342/2002 για τη διακίνηση εγγράφων µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µεταξύ των δηµόσιων υπηρεσιών, 
Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. ή µεταξύ αυτών και των φυσικών ή νοµικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ενώσεων φυσικών προσώπων.  

• Κανονισµός ΕΕΤΤ για την Εθελοντική ∆ιαπίστευση των Παρόχων 
Υπηρεσιών Πιστοποίησης (295/65).  

• Κανονισµός ΕΕΤΤ για τη ∆ιαπίστωση Συµµόρφωσης Ασφαλών 
∆ιατάξεων ∆ηµιουργίας Υπογραφής και Ασφαλών 
Κρυπτογραφικών Μονάδων (295/64). 

• Κανονισµός ΕΕΤΤ για τη ∆ιαπίστωση Συµµόρφωσης Ασφαλών 
∆ιατάξεων ∆ηµιουργίας Υπογραφής και Ασφαλών 
Κρυπτογραφικών Μονάδων και Φορέων για τη ∆ιαπίστωση 
Συµµόρφωσης των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης  προς τα 
Κριτήρια Εθελοντικής ∆ιαπίστευσης (295/63).  

 
Εξ αποστάσεως Πωλήσεις 

• Νόµος 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών (ΦΕΚ 191 
Α’/16 Νοεµβρίου 1994).  

 
Παραπλάνηση και Συγκριτική ∆ιαφήµιση 

• Νόµος 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών (ΦΕΚ 191 
Α’/16 Νοεµβρίου 1994).  
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3.3 Νοµικό πλαίσιο ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Στο επίκεντρο των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
νοµοθετική ρύθµιση του ηλεκτρονικού εµπορίου βρίσκεται η Οδηγία για 
το Ηλεκτρονικό Εµπόριο (2000/31/EK) που θέτει τις βάσεις για την 
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου. Με την Οδηγία αυτή καθιερώθηκε 
η αρχή της ελευθερίας σύναψης ηλεκτρονικών συµβάσεων, η αρχή της 
χώρας προέλευσης, που σηµαίνει ότι το ∆ίκαιο που διέπει τις συναλλαγές 
µε ηλεκτρονικά µέσα είναι το ∆ίκαιο της χώρας µόνιµης εγκατάστασης 
του φορέα παροχής υπηρεσιών, και ο εξωδικαστικός διακανονισµός των 
διαφορών που θα προκύψουν.  

Το νοµικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εµπορίου συµπληρώνουν µια σειρά 
από Οδηγίες, συστάσεις και κανονισµοί που είτε συστάθηκαν 
προκειµένου να ρυθµίσουν ηλεκτρονικές µορφές εµπορίου είτε είναι 
σχετικές χωρίς βέβαια να αναφέρονται ρητά στο ηλεκτρονικό εµπόριο. 
Κάθε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προσαρµόσει το νοµικό 
αυτό πλαίσιο στο δικό της εσωτερικό δίκαιο, δηµιουργώντας  τους δικούς 
της Κανόνες. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 
σχετικά µε το ηλεκτρονικό εµπόριο.  

∆ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας  

• Οδηγία 2004/48/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για την επιβολή του δικαιώµατος πνευµατικής 
ιδιοκτησίας. 

• Οδηγία 2001/29/EC της 22ας Μαΐου 2001  για την εναρµόνιση 
ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού και 
συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας.  

• Οδηγία 96/9/EC της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά µε τη νοµική 
προστασία των βάσεων δεδοµένων. 

• Οδηγία 92/100/EEC σχετικά µε το δικαίωµα εκµίσθωσης το 
δικαίωµα δανεισµού και ορισµένα δικαιώµατα συγγενικά προς την 
πνευµατική ιδιοκτησία στον τοµέα των προϊόντων της διανοίας. 

Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

• Οδηγία 2000/31/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές 
των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του 
ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εµπόριο: περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 
2.2). 

 



 57 

Προστασία ∆εδοµένων 

• Οδηγία 95/46/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδοµένων αυτών. Η Οδηγία αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην 
παράγραφο 2.4.1. 

• Κανονισµός (EC) 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 2000 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισµούς της 
κοινότητας και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων 
αυτών.  

 
Προστασία ∆εδοµένων στον Τηλεπικοινωνιακό Τοµέα 

• Οδηγία 97/66/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 1997 περί επεξεργασίας των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής 
ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα.  

• Οδηγία 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά µε την επεξεργασία 
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα (Οδηγία για την 
προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες: 
περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.4.2).  

 
Προστασία των Ηλεκτρονικών Συνδροµητικών Υπηρεσιών 

• Οδηγία 98/84/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου για τη νοµική προστασία των υπηρεσιών που 
βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους 
(συνδροµητικές υπηρεσίες).  

 
Ηλεκτρονικές Υπογραφές 

• Οδηγία 1999/93/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό 
πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Η Οδηγία αυτή 
περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο Σφάλµα! Το αρχείο 
προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε. για το Θεσµικό Πλαίσιο 
για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές. 
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Εξ αποστάσεως Πωλήσεις 
• Οδηγία 97/7/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 20ης Μαΐου 1997 για την προστασία των 
καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις. 

 
Παραπλάνηση και Συγκριτική ∆ιαφήµιση 

• Οδηγία 97/55/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 1997, για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 84/450/EEC, σχετικά µε την παραπλανητική διαφήµιση 
προκειµένου να συµπεριληφθεί η συγκριτική διαφήµιση.  

 
Μια ιδιαίτερα σηµαντική εξέλιξη των τελευταίων χρόνων είναι η 
δηµιουργία του προγράµµατος eEurope. Το πρόγραµµα αυτό, στο οποίο 
η Ελλάδα έχει ενεργό µέρος, ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε µια 
προσπάθεια διερεύνησης των δυνατοτήτων χρήσης του διαδικτύου στον 
ευρωπαϊκό χώρο και των προκλήσεων που αυτό δηµιουργεί για εταιρείες 
και ιδιώτες. Μια από τις σηµαντικότερες προτεραιότητες του 
προγράµµατος είναι η βελτίωση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών, προκειµένου να αναπτυχθεί η εµπιστοσύνη των χρηστών 
στο διαδίκτυο και να αυξηθούν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές. 
Παράλληλα, το πρόγραµµα eEurope προσπαθεί να συµβάλει στην 
ενίσχυση του νοµοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Κεφάλαιο 4- Το ηλεκτρονικό εµπόριο στην αγορά. 
Παραδείγµατα σε Ελλάδα και Ευρώπη. 
  
Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούµε επισταµένα µε ρεαλιστικά 
παραδείγµατα ηλεκτρονικού εµπορίου τα οποία µπορούµε να 
συναντήσουµε αυτήν την στιγµή στην αγορά. 
 
4.1 Παραδείγµατα Ηλεκτρονικού εµπορίου B2C 
 
 
4.1.1 Τοµέας διαφήµισης- παράδειγµα http://www.emp.net/  
 
Το http://www.emp.net  είναι µια διαδικτυακή  πύλη η οποία από το  
λειτουργεί ουσιαστικά σαν µια µηχανή αναζήτησης διαφηµίσεων για 
προϊόντα/υπηρεσίες που µας ενδιαφέρουν. Οι πιο δηµοφιλείς κατηγορίες 
είναι αυτές του τουρισµού/ταξιδίων, η κατηγορία των οικονοµικών και 
αυτή του νοικοκυριού. Αν παραδείγµατος χάρη, αναζητήσουµε 
αεροπορικά εισιτήρια, η ιστοσελίδα θα µας παραπέµψει ενδεικτικά σε 
διαφηµίσεις για χαµηλές τιµές αεροπορικών εισιτηρίων που θα µας 
οδηγήσουν στις ιστοσελίδες που προσφέρονται αυτές οι τιµές. 
Η ιστοσελίδα κάθε φορά που κάνουµε αναζήτηση µας παραπέµπει σε 2 
ειδών κατηγοριοποιήσεις: 
1)Σε αυτές τις επιχειρήσεις που διαφηµίζονται µέσω της ιστοσελίδας 
2)Σε αυτές που επίσης βρίσκονται στο διαδίκτυο, αλλά δεν διαφηµίζονται 
µέσω του  emp.net 
Φυσικά είναι προφανές πως στην πρώτη κατηγορία εµφανίζονται πολύ 
περισσότεροι σύνδεσµοι από ότι στην δεύτερη. 
 
 
4.1.2 Τοµέας ηλεκτρονικών δηµοπρασιών-παραδείγµατα 
www.ebay.de και www.emarket.gr 
 
1)Ebay.de 
 
Η Ebay inc είναι µια Αµερικάνικη διαδικτυακή εταιρεία η οποία 
διαχειρίζεται την ιστοσελίδα www.Ebay.com  η οποία ουσιαστικά είναι 
µια ιστοσελίδα για on line αγορές και δηµοπρασίες,στην οποία άνθρωποι 
και επιχειρήσεις αγοράζουν και πωλούν υπηρεσίες παγκοσµίως. Σε 
προσθήκη του Αµερικανικού πρωταρχικού website, η EBay έχει 
εγκαθιδρύσει τοπικά website σε 30 χώρες, ανάµεσά τους και τα 
παρακάτω που βρίσκονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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 Austria http://www.ebay.at/ German  18 December 
2000[9] 

 Belgium http://www.ebay.be/ Dutch, 
French 

? 

 France http://www.ebay.fr/ French 02000-10-05 5 
October 
2000[11][12] 

 Germany http://www.ebay.de/ German 01999-06 June 
1999 

 Ireland http://www.ebay.ie/ English 02001-03-29 29 
March 2001[14] 

 Italy http://www.ebay.it/ Italian 02001-01-15 15 
January 2001[15] 

 Netherlands http://www.ebay.nl/ Dutch ? 
 Spain http://www.ebay.es/ Spanish 02002-01-08 8 

January 2002[21] 
 Sweden http://www.tradera.com/ Swedish Template:1999 
 Switzerland http://www.ebay.ch/ German, 

French 
02001-03-29 29 
March 2001[14] 

 United 
Kingdom 

http://www.ebay.co.uk/ English 01999-10 October 
1999[22] 

 
Μία από της πιο επιτυχηµένες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις στην ΕΕ είναι η 
www.ebay.de, η οποία και εδρεύει στην Γερµανία.∆ηµιουργήθηκε τον 
Ιούνιο του 1999,και βρήκε άµεσα µεγάλη απήχηση στους Γερµανούς 
καταναλωτές, οι οποίοι είχαν ήδη µια εξοικείωση µε το ηλεκτρονικό 
εµπόριο µέσω ιστοσελίδων όπως το amazon.  
Οι σπάνιες ευκαιρίες, οι χαµηλές τιµές εκκίνησης µεταχειρισµένων και 
µη προϊόντων, στάθηκαν δελεαστικές για τους καταναλωτές οι οποίοι 
µπορούσαν να αγοράσουν διάφορα προϊόντα σε τιµές µέχρι και 90% 
χαµηλότερες από αυτές που προσφέρονταν στην αγορά! 
Οι υπηρεσίες που προσφέρει το www.ebay.de στους χρήστες του, είναι οι 
εξής: 
1)Ηλεκτρονική δηµοπρασία 
2)Ηλεκτρονικό εµπόριο 
3)Ηλεκτρονικά καταστήµατα 
4)Paypal (εναλλακτική µορφή πληρωµής καθώς και αποδοχής χρηµάτων) 
5)Skype(software  που επιτρέπει την τηλεφωνική επικοινωνία µεταξύ 
χρηστών µε πολύ χαµηλές χρεώσεις ή και δωρεάν) 
6)Gumtree(Υπηρεσία µικρών αγγέλιων, µε έµφαση στις ενοικιάσεις 
κατοικιών) 
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Το µέγεθος των αγοραπωλησιών µόνο το 2008 έφτασε τα 1 
δισεκατοµµύρια ευρώ µόνο στην Γερµανία, και τα έσοδα του 
www.ebay.de ανήρθαν στα 35 εκατοµµύρια ευρώ! Και κάθε χρόνο τα 
έσοδα όπως και οι αγοραπωλησίες συνεχώς παρουσιάζουν αύξηση.  
 
 
2) www.emarket.gr 
 
Θα µπορούσε να ειπωθεί  πως το emarket.gr είναι το αντίστοιχο ελληνικό 
ebay.∆ηµιουργήθηκε στα τέλη του 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο 
καλοστηµένα websites αυτού του είδους στην Ελλάδα. Η χρήση του δεν 
κοστιζει,µιας και,οπως φυσικά και στο ebay, δεν υπάρχει κόστος 
εγγραφής.Υπαρχει όµως υπάρχει ποσοστό επί των επιτυχηµένων 
πωλήσεων που ξεπερνούν τα 100 ευρώ το µήνα.Στο emarket οι   
καταχωρήσεις που µπορούν να δηµιουργηθούν στο emarket είναι:  
∆ηµοπρασίες για αντικείµενα και υπηρεσίες,δηµοπρασίες πολλαπλών 
αντικειµένων , απλές πωλήσεις ,αγγελίες ζήτησης. Το emarket παρέχει 
στους πωλητές και στους αγοραστές τη δυνατότητα των 
αυτοµατοποιηµένων συναλλαγών µιας αγοραπωλησίας. Μέσα από το 
emarket διεξάγονται αγοραπωλησίες προϊόντων και αντικειµένων από 
ιδιώτες ή/και επιχειρήσεις σε τιµές δελεαστικές και ανταγωνιστικές σε 
σχέση µε την παραδοσιακή αγορά. Ο τρόπος πώλησης ή αγοράς ενός 
αντικειµένου θυµίζει τη διαδικασία τοποθέτησης µικρών αγγελιών µε τη 
βασική διαφορά ότι ο πωλητής ή ο αγοραστής έχει τον πλήρη έλεγχο της 
αγγελίας ή της προσφοράς του, του προϊόντος και της τιµής. Ο πωλητής 
έχει τη δυνατότητα να προβάλλει το αντικείµενο ή το σύνολο των 
αντικειµένων του, συνοδευόµενα από περιγραφή, φωτογραφία, αρχική 
τιµή και περίοδο διάθεσής τους, ενώ οι υποψήφιοι αγοραστές έχουν τη 
δυνατότητα αναζήτησης µέσα από πολλές κατηγορίες, επισκόπησης των 
αντικειµένων υπό πώληση, παρακολούθησης των ήδη υποβληθέντων 
προσφορών και υποβολής της προσφοράς τους µε αυτοµατοποιηµένο 
τρόπο(ακριβώς όπως και στο ebay). Επιπλέον, τα µέλη µπορούν να 
ζητήσουν την επίτευξη µιας συγκεκριµένης τιµής προκειµένου να 
πουλήσει το προϊόν(όπως στο ebay). Τα µέλη αξιολογούνται µεταξύ τους 
ηλεκτρονικά ώστε να διακρίνονται τα συνεπή και αξιόπιστα µέλη από τα 
ασυνεπή(οπως στο ebay).)Oπως και στο ebay, το emarket διατηρεί το 
δικαίωµα να διαγράφει µέλη που κάνουν επανειληµµένα κακή χρήση του 
site. 
 
Οι οµοιότητες όµως µε το ebay δεν τελειώνουν εδώ. Τα προσωπικά 
στοιχεία των µελών του emarket είναι εµπιστευτικά και δεν φαίνονται 
µέσα από τις σελίδες των καταχωρήσεων. Ο λόγος είναι η αποφυγή 
κακής χρήσης των στοιχείων αυτών από τρίτους. Για τον ίδιο λόγο η 
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επικοινωνία µε άλλα µέλη µέσα από ειδικές φόρµες του emarket ώστε να 
µην βλέπουν άλλα µέλη το προσωπικό σας e-mail και έχουµε 
περιπτώσεις spamming. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιµες από τη στιγµή 
που θα κλείσει η δηµοπρασία στα δύο ενδιαφερόµενα µέλη προκειµένου 
να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. 
Το www.emarket.gr είναι ένας νέος σχετικά εµπορικός ιστοχώρος, και 
βρίσκεται ακόµα στην φάση που αναπτύσσεται, µιάς και στην Ελλάδα 
ακόµα δεν είναι διαδεδοµένες οι αγοραπωλησίες µεταξύ ιδιωτών µέσω 
διαδικτύου. Όµως, όλα τα φαινόµενα δείχνουν πως αργά, αλλά σταθερά 
,θα εξελιχθεί σε ένα πολύ σηµαντικό ηλεκτρονικό τόπο αγοραπωλησιών 
και πλειστηριασµών µιας και υπάρχει ήδη µια σχετική εξοικείωση 
αρκετών Ελλήνων µε το ebay. 
 
 
 
 
 
4.1.3 Τοµέας ηλεκτρονικών κοινοτήτων(Virtual Communities), 
παράδειγµα amazon.co.uk 
 
www.amazon.co.uk 
H amazon είναι η εταιρεία που συνέδεσε το όνοµά της µε την έννοια της 
ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας,και αποτελούν το το µεγαλύτερο 
ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο παγκοσµίως, αλλά µε την πάροδο του χρόνου 
επεκτάθηκε και στην προσφορά και πώληση µουσικής, ταινιών, 
ηλεκτρονικών συσκευών, παιχνιδιών, οικιακών ειδών, ειδών ρουχισµού,  
σπορ, οµορφιάς, καλλυντικών καθώς και κοσµήµατα! 
Ένα από τα µεγάλα του πλεονεκτήµατα είναι η άµεση ανανέωση και 
προσφορά νέων υπηρεσιών, όπως και η εύκολη πλοήγηση, η µεγάλη 
ποικιλία προϊόντων και η εξαιρετική χρήση του e-mail για αποστολή 
πληροφοριών και αµφίδροµη επικοινωνία. 
Με συνολικά έσοδα 60 εκατοµµύρια ευρώ και µε όγκο συναλλαγών που 
κυµαίνεται περί τα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ, το αγγλικό ηλεκτρονικό 
κατάστηµα του www.amazon.co.uk βρίσκεται στην κορυφή της 
προτίµησης των Βρετανών καταναλωτών όσο αφορά τις ηλεκτρονικές 
αγορές. 
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4.1.4 Κατηγορία ηλεκτρονικών καταλόγων-παράδειγµα 
www.plaisio.gr 
 
Στο τέλος 1999  ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Πλαισίου µε 
την είσοδο της εταιρείας στις τηλεπικοινωνίες και στο internet, 2 
νευραλγικότατους τοµείς που η εξέλιξη της τεχνολογίας οδηγεί στην όλο 
και µεγαλύτερη σύγκλιση τους. 
 
Η εταιρεία δηµιουργεί τέλος 3 διαφορετικά ενεργά Ηλεκτρονικά 
Καταστήµατα µε 8.000 επισκέπτες την ηµέρα. Πρόκειται για τα πρώτα 
και τα πλέον ολοκληρωµένα Ηλεκτρονικά Καταστήµατα, που 
συνεισφέρουν σηµαντικά στις πωλήσεις του Πλαισίου.  
 
Οι διευθύνσεις των πρωτοποριακών για τα δεδοµένα της ελληνικής 
αγοράς Ηλεκτρονικών αυτών καταστηµάτων και τα πλεονεκτηµάτων που 
παρέχουν είναι: www.plaisio.gr (το Ηλεκτρονικό Κατάστηµα που 
προσφέρει στον κάθε πελάτη τη δυνατότητα της πλήρους προϊοντικής 
ενηµέρωσης και σύγκρισης, την επιλογή διακανονισµού πληρωµής κ.α.), 
www.plaisio2b.gr (που απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις) και 
www.plaisiowap.gr (ένα κατάστηµα Πλαίσιο στο κινητό σας).. 
Το www.plaisio.gr έχει περίπου 35.000 εγγεγραµµένα µέλη, και µερικά 
από τα πλεονεκτήµατά του είναι τα εξής: 
1)Οι ειδικές προσφορές που υπάρχουν µόνο στην ιστοσελίδα του 
καταστήµατος 
2)Η µεγάλη ευκολία χρήσης της ιστοσελίδας 
3)Η ταχύτητα µε την οποία εκτελούνται οι διάφορες παραγγελίες. 
  
Το ηλεκτρονικό κατάστηµα της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers, συνέχισε και το 
2007 την εξαιρετικά επιτυχηµένη του πορεία, κατακτώντας για µία 
ακόµη φορά την πρώτη θέση στην επισκεψιµότητα των Ελλήνων e-
shoppers. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προκύπτουν από την τελευταία έρευνα 
Web.id της εταιρείας Focus-Bari, για το τελευταίο εξάµηνο του 2008 
περίπου 2,4 εκατοµµύρια Έλληνες χρήστες του internet επισκέφτηκαν τα 
ηλεκτρονικά µαγαζιά για πληροφόρηση προϊόντων και υπηρεσιών καθώς 
και για τις on-line αγορές τους. Από αυτούς, οι 535.000 έδειξαν φανερά 
την προτίµησή τους κάνοντας «κλικ» στο plaisio.gr, κατατάσσοντας το 
ηλεκτρονικό κατάστηµα του Πλαισίου στην πρώτη θέση στην Ελλάδα, 
µπροστά ακόµη και από µεγάλα marketplaces του διεθνούς χώρου όπως 
το amazon.com, το e-bay.com και το easyjet.com. 
 
Από το 1999 το plaisio.gr είναι το πρώτο συνεπές ηλεκτρονικό 
κατάστηµα στην Ελλάδα, εδραιώνοντας την θέση του στις προτιµήσεις 
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των Ελλήνων επισκεπτών και συνεχίζοντας την φιλοσοφία που µέχρι 
σήµερα έχει καθιερώσει το Πλαίσιο σε ηγετική παρουσία τόσο στον 
χώρο της Πληροφορικής όσο και των Ειδών Γραφείου. Το ηλεκτρονικό 
κατάστηµα του Πλαισίου δέχεται πλέον κατά µέσο όρο 52.000 
µοναδικούς επισκέπτες καθηµερινά, και συνδυάζει για τους χρήστες τη 
δυνατότητα πλήρους προϊοντικής ενηµέρωσης και σύγκρισης, µε 
µοναδικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης. 
 
 
 
4.1.5 Τοµέας Ηλεκτρονικών Εκδόσεων-παράδειγµα 
«Ναυτεµπορικής» 
 
Η δηµοφιλής οικονοµική εφηµερίδα «Ναυτεµπορική» φιλοξενείται και 
ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.naftemporiki.gr. Στους απλούς 
εγγεγραµµένους χρήστες προσφέρεται η δυνατότητα ανάγνωσης 
ειδήσεων, που ανανεώνονται συνεχώς. Η ιστοσελίδα επίσης προσφέρει 
στα µέλη της επί πληρωµή τις εξής υπηρεσίες: 
 
Α)  Αρχείο Εκδόσεων 
Η Υπηρεσία περιλαµβάνει αναλυτικό αρχείο άρθρων της έντυπης 
έκδοσης, της online έκδοσης, των εβδοµαδιαίων ενθέτων της εφηµερίδας 
(eWorking, Real Estate, Executive, Τέχνη + Ζωή, Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεις) καθώς και των ετήσιων ειδικών εκδόσεων, µε δυνατότητες 
όπως: ελεύθερη (full text search) ή θεµατική αναζήτηση σε µία ή 
περισσότερες εκδόσεις ταυτόχρονα, καθώς και αποθήκευση άρθρων ή 
αναζητήσεων, για εξοικονόµηση χρόνου. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα 
αναζήτησης µέσω SID (Story Identification) - ενός εφταψήφιου αριθµού 
που υπάρχει στο τέλος κάθε άρθρου της έντυπης έκδοσης. Το αρχείο 
περιλαµβάνει περισσότερα από 750.000 άρθρα.  
 
Β) ∆ιακυρήξεις 
Υπηρεσία αποδελτίωσης όλων των διαγωνισµών του ∆ηµoσίου, όπως 
αυτοί δηµοσιεύονται στον ηµερήσιο αθηναϊκό Τύπο, µε δυνατότητα 
φιλτραρίσµατος ανάλογα µε την κατηγορία, το φορέα (πχ ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΙΚΑ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, Νοµαρχίες, ∆ήµοι/Κοινότητες, 
Νοσοκοµεία, Πολεµική Αεροπορία, Πολεµικό Ναυτικό, Στρατός Ξηράς, 
Σχολεία/ΑΕΙ/ΤΕΙ, Υπουργείο Ανάπτυξης κ.ά.), την ηµεροµηνία έκδοσης 
και λήξης. ∆υνατότητα αποθήκευσης των διαγωνισµών και απευθείας 
σύνδεσης µε το MS-Outlook..  
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Γ) Ισολογισµοί 
Πλήρες αρχείο δηµοσιευθέντων ισολογισµών για όλες τις εταιρείες µε 
νοµική µορφή ΑΕ ή ΕΠΕ. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε πολλαπλά 
κριτήρια όπως: µέρος της επωνυµίας της εταιρείας ή του εµπορικού 
σήµατος των προϊόντων της, ΑΦΜ, ΜΑΕ (Μητρώο Α.Ε) διεύθυνση κ.λπ. 
Το αρχείο περιλαµβάνει στοιχεία για περισσότερες από 35.000 εταιρείες.  
 
∆) Newsday 
Καθηµερινό ηλεκτρονικό 8σέλιδο newsletter/παράρτηµα της "Ν" που 
αποστέλλεται µέσω e-mail και περιλαµβάνει όλη την πολιτική 
επικαιρότητα, τις νεώτερες επιχειρηµατικές ειδήσεις από την Ελλάδα και 
τον κόσµο, όλες τις τιµές κλεισίµατος του Χρηµατιστηρίου καθώς και 
πληροφορίες από τις διεθνείς αγορές χρήµατος και κεφαλαίου.  
Οι ειδήσεις αφορούν τις εξελίξεις µέχρι τις 4:15 το απόγευµα και το 
αργότερο µέχρι τις 5:00 µµ. αποστέλλονται αποκλειστικά στους 
συνδροµητές της "Ν", µέσω e-mail.  
 
 
Ε) e-ντυπη έκδοση 
Mέσω αυτής της υπηρεσίας οι συνδροµητές της περιφέρειας (πλην 
Θεσσαλονίκης) και του εξωτερικού έχουν διαθέσιµη την εφηµερίδα σε 
µορφή Acrobat PDF (ακριβής απεικόνιση της έντυπης έκδοσης) κάθε 
πρωί στις 7:00, όπου και αν βρίσκονται. Υπάρχει δυνατότητα 
απεικόνισης ολόκληρης της εφηµερίδας ή µόνο συγκεκριµένων σελίδων.  
 
 
Στ) Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 
Το site της "Ναυτεµπορικής" για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 
Αναλυτικά ρεπορτάζ για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, χρηµατοδοτικά 
εθνικά και κοινοτικά προγράµµατα, αναλυτικά φορολογικά αλλά και 
εργασιακά θέµατα, όπως επίσης και θέµατα που σχετίζονται µε την 
ανάπτυξη της τεχνολογίας, την καινοτοµία καθώς και τηv εφαρµογή τους 
στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ειδήσεις για ευρωπαϊκά ζητήµατα κ.ά.  
 
Ζ) News Alerts 
Η προσωπική σας ενηµέρωση απευθείας στο e-mail των συνδροµητών. 
Αυτόµατη αποστολή µέσω e-mail µόνο των άρθρων που  ενδιαφέρουν 
τον αναγνώστη. Το φιλτράρισµα µπορεί να γίνει µε τα εξής κριτήρια: 
λέξεις - "κλειδιά", θεµατικές ενότητες και εισηγµένες εταιρείες. 
 
Η) Ηλεκτρονική Ατζέντα 
Άµεση ενηµέρωση για όλα τα σηµαντικά γεγονότα κάθε ηµέρας στην 
Ελλάδα και τον κόσµο, όπως: γενικές συνελεύσεις εταιρειών, 
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ανακοινώσεις οικονοµικών αποτελεσµάτων, εµπορικές εκθέσεις, 
ανακοινώσεις µακροοικονοµικών µεγεθών, εκδηλώσεις κ.ά.  
 
Θ) News Finder 
Μηχανή αναζήτησης άρθρων των εγκυρότερων ειδησεογραφικών sites 
της Ελλάδας και του εξωτερικού µε δυνατότητα αναζήτησης µε λέξεις, 
χρονικό διάστηµα και γλώσσα (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερµανικά, 
Γαλλικά).  
 
 
 
4.1.6 Τοµέας των Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών-παράδειγµα  Aegean  
 
 
Στην ιστοσελίδα της η Aegean Airlines προσφέρει αρκετές on-line 
υπηρεσίες, οι οποίες είναι οι εξής: 
 
1)Αναζήτηση δροµολογίων µε πληροφορίες για τα δροµολόγια 
εσωτερικού και εξωτερικού της εταιρείας. 
 
2)Υπηρεσία e-ticket, που σηµαίνει ηλεκτρονική αγορά εισιτηρίων.  
Μέσω του e-ticket πραγµατοποιείτε ταυτόχρονη κράτηση και έκδοση του 
ηλεκτρονικού σας εισιτηρίου, µε χρέωση της πιστωτικής κάρτας του 
πελάτη (MasterCard, Visa, American Express ή Diners Club). ∆εν 
χρειάζεται πλέον έντυπο εισιτήριο, γεγονός που απαλλάσσει τον πελάτη 
από τις περιττές µετακινήσεις για την παραλαβή του, όπως και το κόστος 
επανέκδοσής του σε περίπτωση απώλειας, ενώ εξοικονοµείται πολύτιµος 
χρόνος πηγαίνοντας απευθείας στο check-in. 
 
3)Online αλλαγές κρατήσεων. 
Με τη υπηρεσία διαχείρισης κρατήσεων στο www.aegeanair.com µπορεί 
να δει ο πελάτης  και να αλλάξει το εισιτήριο που εξέδωσε από το site. 
Έτσι,  συµπληρώνοντας τον κωδικό της κράτησης, αλλάζει κατά την 
βούληση του, την ηµεροµηνία ή και την ώρα της πτήσης, εφόσον η 
κατηγορία του ναύλου το επιτρέπει. Επιπλέον, µπορεί να προσθέσει τον 
αριθµό της προσωπικής του κάρτας τακτικών επιβατών (Aegean ή 
Lufthansa) και να επιλέξει την επιθυµητή θέση για µία ή περισσότερες 
πτήσεις. 
 
4) Web check-in. 

To web check-in είναι µία υπηρεσία, που παρέχει τη δυνατότητα να 
κάνετε check-in όπου κι αν βρίσκεται ο πελάτης µέσω του υπολογιστή 
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του ή µέσω του ταξιδιωτικού του γραφείου, για µία ή περισσότερες 
πτήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, επιλέγει τη θέση της αρεσκείας του και 
εξοικονοµεί χρόνο πηγαίνοντας απευθείας στην έξοδο επιβίβασης στο 
αεροδρόµιο χωρίς να χρειαστεί να περάσει από το check in counter.  
 
Η υπηρεσία web check-in: 

  Μπορεί να πραγµατοποιηθεί από 24 ώρες έως και 30 λεπτά πριν την 
προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης της πτήσης.  
  Ισχύει µόνο για πτήσεις που εκτελούνται από την Aegean Airlines 
 
5) Έκδοση εισιτηρίων online για ταξιδιωτικά γραφεία. 
 
Aegean Airlines συνεργάζεται µε το σύνολο των ταξιδιωτικών γραφείων 
στην Ελλάδα (955 στο σύνολο) τα οποία είναι εξουσιοδοτηµένα και 
έχουν οριστεί από την ΙΑΤΑ για να εκδίδουν αεροπορικά εισιτήρια στο 
εσωτερικό όπως επίσης και στο εξωτερικό δίκτυο της Aegean. 
 
Αντίστοιχα, συνεργάζεται και µε όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία στο 
εξωτερικό, σε όποια χώρα δραστηριοποιείται µε πτήσεις, και όχι µόνο. 
 
Η Aegean επίσης, δηµιούργησε το AGENT WEB SITE, όπου δίνει το 
δικαίωµα στα ταξιδιωτικά γραφεία στην Ελλάδα και την Κύπρο για 
κράτηση και έκδοση των εισιτηρίων που να πραγµατοποιείται απευθείας 
από το www.aegeanair.com µε απόδοση στο BSP, ενώ παράλληλα να 
τους χορηγείται η νόµιµη προµήθεια. 
 
6)Ηλεκτρονικές κρατήσεις σε ξενοδοχεία σε Ελλάδα και εξωτερικό.  
 
7)Ηλεκτρονικές ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 
 
Aegean Airlines σε συνεργασία µε την Hertz προσφέρουν προνοµιακές 
τιµές για την ενοικίαση αυτοκινήτου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να 
κλείσει ο ενδιαφερόµενος ηλεκτρονικά το εισιτήριό του µέσω της 
υπηρεσίας e-ticket από το www.aegeanair.com και αφού ολοκληρωθεί η 
διαδικασία αγοράς ηλεκτρονικού εισιτηρίου, να κάνει "κλικ" στο µήνυµα 
της Hertz που εµφανίζεται και να πραγµατοποιήσει άµεσα κράτηση 
αυτοκινήτου. 
 
8)Κρατήσεις εισιτηρίων για τον Stansted Express, στο Λονδίνο, ο 
οποίος θεωρείται ο πιο 
γρήγορος δρόµος από το αεροδρόµιο του   Stansted προς το κέντρο του 
Λονδίνου. 
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9)∆ωρεάν κατέβασµα ταξιδιωτικών οδηγών 
 
10) Πρόγνωση καιρού. 
 
11) Ηλεκτρονική ανεύρεση αποσκευής. 
 
Σε περίπτωση που χαθεί κάποια αποσκευή και αυτό δηλωθεί στο 
προσωπικό εδάφους της Aegean Airlines,θα ξεκινήσει µια διαδικασία για 
την ανεύρεση της παγκοσµίως µέσω σήµατος που θα δωθεί. 
Η Aegean Airlines παρέχει τη δυνατότητα να ενηµερωθεί ο πελάτης για 
την πορεία της διαδικασίας για την ανεύρεση της αποσκευής του, 
ακολουθώντας το παρακάτω link:  
http://www.worldtracer.aero/filedsp/a3.htm 
 
Το µόνο που έχει να κάνει ο πελάτης είναι να εισάγει (µόνο µε 
λατινικούς χαρακτήρες) τον κωδικό της υπόθεσής του (συνολικά 10 
χαρακτήρες) που αναγράφεται στο αποδεικτικό της δήλωσης που έχει 
παραλάβει (π.χ. ATHA312345), καθώς και το επίθετο που έχει δηλώσει 
 
12) Υπηρεσίες Cargo-Ηλεκτρονική ενηµέρωση της κατάστασης του 
εµπορεύµατος. 
 
Το τµήµα Cargo δηµιουργήθηκε το 2001 µετά τη συγχώνευση της 
Cronus Airlines µε την Aegean Airlines. Σήµερα καλύπτει µεταφορικά 
όλο το network της Εταιρείας σε 25 προορισµούς εσωτερικού και 
εξωτερικού προσφέροντας υπηρεσίες Airport–To–Airport σε Πρακτορεία 
µεταφορών, Γραφεία Εκτελωνιστών, Ταχυδροµικές Υπηρεσίες καθώς και 
σε ιδιώτες που έχουν ανάγκη άµεσης µεταφοράς. 
 
Η λειτουργία του τµήµατος βασίζεται αποκλειστικά στην αµεσότητα 
εξυπηρέτησης των πελατών . Τα άριστα ποσοστά on time performance 
του δικτύου της εταιρείας καθώς και ο τρόπος διαχείρισης των 
κρατήσεων µεταφοράς, δίνουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται άµεσα 
τις µεταφορικές ανάγκες των πελατών (Fly As Booked) σε ποσοστό 
µεγαλύτερο του 95% σε καθηµερινή βάση. 
 
Το τµήµα εµπορευµάτων της Αθήνας λειτουργεί καθηµερινά και 
Κυριακές επί 24ώρου βάσεως για τηλεφωνικές κρατήσεις καθώς και για 
την αποδοχή και εξυπηρέτηση φορτίων µε προορισµό όλο το δίκτυο της 
εταιρείας. 
 
Με την 24ωρη λειτουργία του τµήµατος, γίνεται εφικτή η άµεση 



 69 

προώθηση όλων των διερχόµενων φορτίων µε τις αµέσως επόµενες 
πτήσεις του δικτύου προς τον τελικό προορισµό αποφεύγοντας έτσι 
τυχόν καθυστερήσεις σε ευπαθή και αλλοιώσιµα εµπορεύµατα. 
 
Το σύστηµα κρατήσεων που λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2006 δίνει 
την δυνατότητα µέσω Internet σε όλους τους πελάτες να ενηµερωθούν 
για την κράτηση του εµπορεύµατος τους καθώς και για τη πτήση µε την 
οποία µεταφέρθηκε το φορτίο.πληροφορίες σχετικά µε το φορτίο 
βρίσκονται εδώ http://www.aegeanair.com/cargo.aspx 
 
 
 
 
4.1.7 Τοµέας Τραπεζικών Υπηρεσιών-Παράδειγµα Millennium Bank 
 
 Η Millennium bank δηµιούργησε ένα ολοκληρωµένο δίκτυο 
εξυπηρέτησης από το Internet, που παρέχει πλήρη ενηµέρωση για τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες της τράπεζας, καθώς και τη δυνατότητα για 
διενέργεια τραπεζικών και επενδυτικών συναλλαγών, στα ελληνικά ή στα 
αγγλικά, γρήγορα και απλά. Η υπηρεσία ηλεκτρονικής 
εξυπηρέτησης φέρνει την Τράπεζα στην οθόνη του υπολογιστή σας µέσω 
της ιστοσελίδας της, http://www.millenniumbank.gr. 
Συνοπτικά ,οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει η τράπεζα είναι οι 
εξής:  
• Αναλυτική παρακολούθηση όλων των λογαριασµών και των 
κινήσεών τους 
• Μεταφορές σε οποιοδήποτε λογαριασµό εντός και 
εκτός Millennium  bank 
• Πληρωµές ΦΠΑ, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΤΕ, Φόρου εισοδήµατος, 
ΕΤΑΚ, πάγιες εντολές ∆ΕΚΟ 
• Πληρωµές πιστωτικών καρτών 
• ∆ιαβίβαση χρηµατιστηριακών εντολών και συµµετοχή σε δηµόσιες 
εγγραφές 
• Πληρωµή υπαλλήλων ή προµηθευτών 
• ∆ιαχείριση επιταγών 
 
Πιο αναλυτικά, οι Παρεχόµενες Υπηρεσίες e-banking που προσφέρει η 
τράπεζα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις είναι οι εξής: 
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Παρεχόµενες Υπηρεσίες e-banking  
 

                          Συναλλαγές  Ιδιώτες Επιχειρήσεις 

  

Υπηρεσίες Λογαριασµών  
          

Συνολική συγκεντρωτική εικόνα 
όλων των λογαριασµών  

���� ���� 

Aναλυτική παρουσίαση και 
κινήσεις λογαριασµών και 
πιστωτικών καρτών  

���� ���� 

Download των κινήσεων 
λογαριασµών σε Ms Excel και 
Ms Money  

���� ���� 

On line εµφάνιση και εκτύπωση 
του Statement σε µορφή pdf  

���� ���� 

Εµφάνιση των εκκαθαρισµένων 
επιταγών  

���� ���� 

Αίτηση για έκδοση µπλοκ 
επιταγών και τραπεζικής 
επιταγής  

���� ���� 

Ανάκληση επιταγής  ����   

Μεταφορές / Πληρωµές      

On line /real time µεταφορές 
µεταξύ λογαριασµών του ίδιου 
δικαιούχου ή άλλου πελάτη στη 
Millennium bank  

���� ���� 

Μεταφορά κεφαλαίων σε άλλες 
τράπεζες στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό(έµβασµα 
εσωτερικού/εξωτερικού)  

���� ���� 

Mεταφορές µεταξύ ξένων 
νοµισµάτων  

���� ���� 

Πληρωµή πιστωτικής 
κάρτας Millennium 
bank/Interamerican ή άλλης 
τράπεζας  

���� ���� 
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Πάγια εντολή πληρωµής ∆ΕΚΟ 
(∆ΕΗ, ΟΤΕ ,ΕΥ∆ΑΠ) και 
απενεργοποίηση  

���� ���� 

Πληρωµή ΙΚΑ, ΦΠΑ, ΤΕΒΕ, ΟΤΕ  ���� ���� 

Πληρωµή Φόρου Εισοδήµατος 
Φυσικών Προσώπων  

����   

Πληρωµή µισθοδοσιών 
/προµηθευτών µε αποστολή 
αρχείου ή µε δηµιουργία 
οµαδικών πληρωµών  

  ���� 

Ιστορικό Πληρωµών    ���� 

∆ηµιουργία και διαχείριση 
µελλοντικών / 
επαναλαµβανόµενων 
µεταφορών - πληρωµών  

���� ���� 

Υπηρεσίες Πελάτη      

Αλλαγή κωδικού PIN  ���� ���� 

Αλλαγή κωδικού επιχείρησης    
���� 

  

∆ιαχείριση Κωδικού 
Εγχρήµατων Συναλλαγών 
(Ενεργοποίηση, Εισαγωγή)  

���� ���� 

Μεταβολή διεύθυνσης e-mail  ����    ���� 

Αίτηση αλλαγής τρόπου 
πληρωµής πιστωτικής κάρτας 
(όλο το ποσό / ελάχιστη 
καταβολή)  

����      

Αίτηση αλλαγής ορίου 
πιστωτικής κάρτας  

����   

Επιλογή ηλεκτρονικού 
Statement µε δυνατότητα 
ανάκλησης  

���� ���� 

∆ιαχείριση ονοµάτων 
λογαριασµών (nicknames)  

���� ���� 

∆ηµιουργία αποδεκτών ���� ���� 
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πληρωµών  

∆ηµιουργία οµάδων αποδεκτών    ���� 

∆ιαχείριση εκκρεµών 
συναλλαγών  

  ���� 

Αναλυτική εµφάνιση όλων των 
ενεργειών / συναλλαγών του 
χρήστη  

���� ���� 

Αναλυτική εµφάνιση όλων των 
ενεργειών / συναλλαγών όλων 
των χρηστών  

  ���� 

Επενδυτικές Υπηρεσίες      

Πλήρη αποτίµηση του 
χαρτοφυλακίου σας  

���� ���� 

Αγορά/πώληση µετοχών και 
ακύρωση εντολών  

���� ���� 

∆ιαβίβαση και άµεση 
επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολών 

���� ���� 

Ιστορικό των εντολών  ���� ���� 

On line παρακολούθηση της 
συνεδρίασης στο ΧΑ  

���� ���� 

Real time χαρτοφυλάκιο  ���� ���� 

Συµµετοχή σε ∆ηµόσιες 
Εγγραφές και ακύρωση  

���� ���� 

Αλλες Υπηρεσίες      

Εµφάνιση στοιχείων πελάτη 
(ονοµατεπώνυµο/επωνυµία 
επιχείρησης, διεύθυνση, ΑΦΜ)  

���� ���� 

Ηλεκτρονικές αποδείξεις για 
όλες τις συναλλαγές  

���� ���� 

Secure e-mail  ���� ���� 

∆ιαχείριση χρηστών για 
επιχειρήσεις  

  ���� 

Εξουσιοδότηση χρηστών για 
διενέργεια συναλλαγών 
ανάλογα µε την πολιτική της 

  ���� 
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επιχείρησης και τα επίπεδα 
πρόσβασης  

On line εγχειρίδιο χρήσης της 
εφαρµογής  

���� ���� 

Ενηµέρωση για 
προϊόντα/υπηρεσίες/τιµολογιακή 
πολιτική/προµήθειες της 
Τράπεζας  

���� ���� 

Επιλογή Αγγλικής γλώσσας  ���� ���� 

 
 
 
 
Πλεονεκτήµατα χρήσης του e-banking της τραπεζας  
 
Με τη χρήση της υπηρεσίας e-banking εξασφαλίζεται:  
 
• Ευκολία και ταχύτητα στην πραγµατοποίηση των καθηµερινών 
τραπεζικών & επενδυτικών συναλλαγών από την άνεση του σπιτιού ή 
του γραφείου σας 
• Πρόσβαση στην τράπεζα, 24 ώρες το 24ώρο 365 µέρες το χρόνο. 
• 24ωρη πηγή γνώσης και ενηµέρωσης 
• Αποτελεσµατική, ποιοτική & προσωποποιηµένη κάλυψη των αναγκών 
του πελάτη 
• Χαµηλότερο κόστος (προµήθειες - έξοδα) σε συγκεκριµένες 
συναλλαγές µέσω e-banking (π.χ. εµβάσµατα)   
 
και επιπλέον για τις επιχειρήσεις: 
 
• Αποφυγή µεταφοράς µετρητών. 
• Μείωση των λειτουργικών εξόδων και αύξηση της διαθεσιµότητας των 
πόρων της επιχείρησής.  
• Πλήρη έλεγχο του λογιστηρίου τους. 
• ∆υνατότητα προσαρµογής του e-banking στις ανάγκες της επιχείρησής.  
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Έξοδα συναλλαγών µέσω e-banking  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συναλλαγή  Προµήθεια σε ευρώ 

Έµβασµα στην Ε.Ε. 

Σε ευρώ: 
0,10% επί του ποσού 
µε min 5 ευρώ και 
max 125 ευρώ 
Σε ξένο νόµισµα: 
0,10% επί του ποσού 
µε ελάχιστο 7.5 ευρώ 
και µέγιστο 125 ευρώ 
 
Χώρες που καλύπτει ο 
κανονισµός 
2560/2001: τα 25 
κράτη µέλη της ΕΕ και 
επιπλέον η Νορβηγία, 
Ισλανδία, Λιχτενστάιν 

Έµβασµα σε χώρες 
εκτός Ε.Ε. 

Σε ευρώ: 
0,30% επί του ποσού 
µε ελάχιστο 20 ευρώ 
και µέγιστο 300 ευρώ 
Σε ξένο νόµισµα: 
0,30% επί του ποσού 
µε ελάχιστο 20 ευρώ 
και µέγιστο 300 ευρώ 

Λοιπές Προµήθειες Εµβασµάτων 
Προµήθεια για 
ειδικές περιπτώσεις  
(π.χ. έλλειψη 
ΙΒΑΝ) 

9,60 ευρώ 

Επιστροφή 
εξερχόµενου 
εµβάσµατος 

3 ευρώ 

Εντολή µε 
επιβάρυνση εξόδων 
OUR (εντολέα) 

έως 12,500 € 
χρέωση 4,30 € 
έως 50,000 € χρέωση 
13,50 € 
άνω 50,000 € 
χρέωση 42,90 € 

Ανάκληση Επιταγής  30 ευρώ 
Έκδοση µπλοκ 
επιταγών 

10 φύλλα: 12 ευρώ , 
25 φύλλα: 25 ευρώ   

Έκδοση τραπεζικής 
επιταγής 

Σε διαταγή του 
∆ικαιούχου του 
Λογ/σµού: 3 ευρώ 
Σε διαταγή τρίτου: 
0.15%, µε ελαχ. 10 
ευρώ και µεγ. 75 
ευρώ 
Σε ξένο νόµισµα: 
0.15%, µε ελαχ. 10 
ευρώ και µεγ. 75 
ευρώ   

Πάγιες εντολές 
∆ΕΗ/ΕΥ∆ΑΠ 0,40€/εντολή  

Πληρωµές: Φ.Π.Α., 
Ι.Κ.Α. Τ.Ε.Β.Ε.,  
Φόρος Εισοδήµατος 
Φυσικών 
Προσώπων, 
Ο.Τ.Ε., Πιστωτικές 
κάρτες Millennium 
bank και 
Interamerican,  
Μεταφορές σε 
τρίτους εντός 
Millennium bank 

χωρίς έξοδα  

Αγοραπωλησία 
συναλλάγµατος 

0,05% µε ελάχιστο 3 
ευρώ και µέγιστο 20 
ευρώ  

Χρηµατιστηριακές 
Συναλλαγές 

εώς 5.000 ευρώ: 1% 
(µε ελάχιστο 10 
εύρω)  
εώς 30.000 ευρώ: 
0,70%   
άνω των 30.000 
ευρώ: 0,50% 
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Ενεργοποίηση Υπηρεσίας (για ιδιώτες)   
 
Προϋποθέσεις: 
• να υπάρχει ήδη ένας καταθετικός λογαριασµός. Αν δεν υπάρχει, µπορεί 
να κάνει αίτηση ο πελάτης για άνοιγµα λογαριασµού σε οποιοδήποτε 
κατάστηµα της Millennium bank ή µέσω τηλεφώνου (210 9557500, 801 
11 95500) 
• να υπάρχει ενεργή χρεωστική κάρτα, Millennium bank Debit, την οποία 
παραλαµβάνετε από το κατάστηµα µε το άνοιγµα του λογαριασµού 
• Αίτηση εγγραφής στα Εναλλακτικά ∆ίκτυα σε οποιοδήποτε κατάστηµα 
της Millennium bank 
• να γνωρίζετε τους 2 κωδικούς -  τον κωδικό πελάτη (10ψήφιο CIF) τον 
οποίο παραλαµβάνετε στο κατάστηµα και τον 4ψήφιο κωδικό 
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (προσωπικός κωδικός PIN) τον οποίο ορίζετε 
µόνοι σας στο κατάστηµα.  
 
Σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη λογαριασµό και κωδικούς το µόνο 
που χρειάζεται είναι να καλέσει στην Millennium bank στα τηλέφωνα  
801 11 95 500 (µε αστική χρέωση για όλη την Ελλάδα) ή στο (+30) 210 
9557500 (από κινητό τηλέφωνο ή από το εξωτερικό) και να ζητήσετε την 
ενεργοποίησή σας. 
 
Μόλις γίνει η ενεργοποίησή του λογαριασµού, αποκτάται την ίδια στιγµή 
πρόσβαση στην υπηρεσία e-banking της Millennium bank.  
 
Για οποιοδήποτε πρόβληµα κατά τη σύνδεσή µπορεί ο πελάτης να 
συµβουλευτεί την ενότητα συχνές ερωτήσεις ή να καλέσετε στη 
Millennium bank στα τηλέφωνα 801 11 95 500 (µε αστική χρέωση για 
όλη την Ελλάδα) ή στο (+30) 210 9557500 (από κινητό τηλέφωνο ή από 
το εξωτερικό). 
  
 
Ενεργοποίηση Yπηρεσίας (για επιχειρήσεις)   
 
Για να αποκτήσει µια επιχείρηση πρόσβαση στην υπηρεσία e-banking και 
να πραγµατοποιεί συναλλαγές ηλεκτρονικά θα πρέπει να είναι πελάτης 
της Millennium bank, δηλαδή: 
 
• να έχει έναν εταιρικό λογαριασµό. Αν δεν έχει ήδη, µπορεί να κάνει 
αίτηση ο νόµιµος εκπρόσωπος για άνοιγµα λογαριασµού σε οποιοδήποτε 
κατάστηµα της Millennium bank. 
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• Να υπογράψει το έντυπο «Γενικοί Όροι Συναλλαγών» στο οποίο 
περιγράφεται όλο το νοµικό πλαίσιο χρήσης της υπηρεσίας e-banking. 
• να προσκοµίσει τυχόν επιπλέον έγγραφα που µπορεί να χρειαστούν 
κατά περίπτωση. 
• να παραλάβει τους κωδικούς πρόσβασης στην υπηρεσία e-banking σε 
σφραγισµένο φάκελο από το κατάστηµα συνεργασίας του. 
 
Μόλις η επιχείρηση παραλάβει τους κωδικούς αποκτάει την ίδια στιγµή 
πρόσβαση στην υπηρεσία e-banking της Millennium bank.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την διαδικασία ενεργοποίησης 
των εταιρειών ή για οποιοδήποτε άλλο πρόβληµα κατά την σύνδεσή ο 
πελάτης µπορεί να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε κατάστηµα της 
Millennium bank ή να καλέσει στα τηλέφωνα  801 11 95500 (µε αστική 
χρέωση για όλη την Ελλάδα) ή στο (+30) 210 9557500 (από κινητό 
τηλέφωνο ή από το εξωτερικό). 
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Κεφάλαιο 5- Οικονοµικές Επιδράσεις του ηλεκτρονικού 
εµπορίου 
 
 
5.1 Οικονοµικά δεδοµένα και επιδράσεις του ηλεκτρονικού εµποριού 
στην Ελλάδα. 
 
Σύµφωνα µε διεθνείς αναφορές, το 2006 η Ελλάδα ήταν η ταχύτερα 
αναπτυσσόµενη χώρα παγκοσµίως στον τοµέα του γρήγορου Internet. 
Αυτό ταυτόχρονα σηµαίνει πως και το ηλεκτρονικό εµπόριο 
αναπτύσσεται αν όχι µε τον ίδιο γοργό ρυθµό, µε έναν αρκετά ταχύ όµως 
τουλάχιστον. 
Παρόλα αυτά, οι Έλληνες είναι ακόµα αρκετά επιφυλακτικοί για τις 
αγορές µέσω διαδικτύου. Μπορεί οι επιχειρήσεις-κυρίως από µεσαίες και 
προς τα πάνω-να διαθέτουν ιστοσελίδες για on line αγορά των προϊόντων 
τους, όµως τα στοιχεία δείχνουν ότι ακόµα βρίσκεται στα σπάργανά του. 
 
Με στοιχεία  που συλλέξαµε για το ηλεκτρονικό εµπόριο βρήκαµε µία 
ενδιαφέρουσα έρευνα που έκανε η ACNilsen. ∆ηµοσιεύθηκε τον 
Οκτώβριο 2008 και περιλαµβάνει στοιχεία και για Ελλάδα. 
 
Παραθέτουµε υα στοιχεία που αφορούν την αγοραστική συµπεριφορά 
των ελλήνων χρηστών στο ∆ιαδίκτυο: 
 
Α) Έχετε αγοράσει στο ∆ιαδίκτυο 
- Άνδρες: 67% 
- Γυναίκες: 43% 
 
Β) Πότε πραγµατοποιήσατε την τελευταία αγορά σας 
- Το τελευταίο µήνα: 42% 
- Πριν 1-2 µήνες: 19% 
- Πριν 3-6 µήνες: 19% 
- Πριν 6 µήνες: 20% 
 
 
Αναφορικά µε τους Έλληνες χρήστες, το ηλεκτρονικό εµπόριο έχει 
ελάχιστη διάδοση. Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της 
σχετικής κατάταξης, συγκριτικά µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και σε αρκετές περιπτώσεις υστερεί ακόµα και έναντι χωρών 
της Ανατολικής Ευρώπης. Το 2005 οι πωλήσεις B2C ανήλθαν σε περίπου 
50 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ µικρή αύξηση υπήρξε το 2006 στα 52 
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εκατοµµύρια ευρώ. 
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι µόνο το 3% των Ελλήνων χρηστών του 
∆ιαδικτύου έχει αγοράσει έστω και µία φορά κάποιο αγαθό ή κάποια 
υπηρεσία, τη στιγµή που ο µέσος όρος στην ΕΕ φθάνει το 20%. Επίσηµα 
στοιχεία για το εν Ελλάδι B2B ηλεκτρονικό εµπόριο δεν υπάρχουν. 
Υπολογίζεται ότι το 2006 κυµάνθηκε στα 100 εκατοµµύρια ευρώ. 
 
Το πρώτο αβίαστο συµπέρασµα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι 
ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο αναπτύσσεται ραγδαία, και στις 
ανεπτυγµένες αλλά και στις υπό ανάπτυξη χώρες.  
 
Έτσι λοιπόν, εξακολουθούν να παραµένουν µεγάλα τα περιθώρια 
ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ελλάδα, καθώς υπάρχει 
µεγάλη υστέρηση του συγκεκριµένου τοµέα της οικονοµίας σε σύγκριση 
µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Σύµφωνα µε την τελευταία διαθέσιµη ετήσια έκθεση του 
Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας 
(www.observatory.gr), ο τζίρος των επιχειρήσεων από το ηλεκτρονικό 
εµπόριο στην Ελλάδα ήταν το 2008 µόλις 0,8%, την στιγµή που στην 
Ευρώπη των 15 ήταν στο 12% και στην Ευρώπη των 27 στο 11%. 
∆ιαπιστώνουµε, δηλαδή, ότι υπάρχει τεράστια απόκλιση ανάµεσα στην 
Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς στην Ε.Ε. ο τζίρος από το 
ηλεκτρονικό εµπόριο είναι αρκετά σηµαντικός πλέον. 
 
Από την ίδια έρευνα, όµως, προκύπτει και άλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο. 
Το 10% των ελληνικών επιχειρήσεων έχει δεχθεί παραγγελίες µε 
ηλεκτρονικό τρόπο, την στιγµή που στην Ε.Ε. των 27 το ποσοστό είναι 
15% και στην Ε.Ε. των 15 το ποσοστό είναι 18%. Η διαφορά ανάµεσα 
στις ελληνικές και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι πολύ µικρότερη σε 
σύγκριση µε τον τζίρο που προέρχεται από το ηλεκτρονικό εµπόριο. 
 
Αν συνδυάσουµε το στοιχείο αυτό µε το εύρηµα ότι το 11,4% των 
ελληνικών επιχειρήσεων έχει κάνει ηλεκτρονικές αγορές (ενώ στην Ε.Ε. 
των 27 έχει κάνει το 29% και στην Ε.Ε. των 15 έχει κάνει το 34%), 
διαπιστώνουµε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει να 
πειραµατίζονται µε το internet αλλά δεν το έχουν εντάξει ακόµα στην 
καθηµερινή τους λειτουργία, όπως φαίνεται από το υψηλό σχετικά 
ποσοστό ηλεκτρονικών παραγγελιών και αγορών αλλά το πολύ χαµηλό 
ποσοστό του τζίρου που οφείλεται στο ηλεκτρονικό εµπόριο. 
 
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε προσωπικές συνεντεύξεις σε 1457 
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τυχαία επιλεγµένες επιχειρήσεις κατανεµηµένες αναλογικά στους 
κλάδους δραστηριότητας και στις περιφέρειες της χώρας το χρονικό 
διάστηµα 20.09.2008 - 05.11.2008.  
   

   

 1. % κύκλου εργασιών από ηλεκτρονικό εµπόριο 
 2. % επιχειρήσεων που έγιναν αποδέκτες ηλεκτρονικών παραγγελιών 
 3. % επιχειρήσεων που έγιναν αποδέκτες ηλεκτρονικών πληρωµών για  
 πωλήσεις µέσω διαδικτύου επιχειρήσεων 
 4. % επιχειρήσεων που πραγµατοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές 
 
 
5.2 Οικονοµικά δεδοµένα και επιδράσεις του ηλεκτρονικού εµπορίου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
Στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα έσοδα από B2B ανήλθαν σε 
820 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2007, 1.3 τρισεκατοµµύρια ευρώ το 2008, 
ενώ τα πρώτα συγκεντρωτικά στοιχεία για το 2009 κάνουν λόγο για 1,5 
τρισεκατοµµύριο ευρώ, µέγεθος που αντιστοιχεί σε µερίδιο 20% στο 
συνολικό τζίρο των αγοραπωλησιών (φυσικού και ηλεκτρονικού 

2008 
2007 
2006 



 80 

εµπορίου). Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία (2008), τα έσοδα από το B2B 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 10% του συνολικού εµπορίου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τοµείς που βρίσκονται στο επίκεντρο των 
επιχειρηµατικών ηλεκτρονικών συναλλαγών στην ΕΕ είναι ο 
ηλεκτρονικός εξοπλισµός, τα logistics, η µεταφορά και η αποθήκευση 
προϊόντων, τα χηµικά, τα πλαστικά και τα ορυκτά. Στην υπόλοιπη 
Ευρώπη, κεντρική και ανατολική, το B2B παρουσιάζεται ιδιαίτερα 
ασθενικό: ενδεικτικά, το 2008 τα έσοδα δεν υπερέβησαν τα 35 
δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ οι προβλέψεις για τα επόµενα έτη είναι 
εξαιρετικά συγκρατηµένες. 
 
 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πωλήσεις από ηλεκτρονικό εµπόριο B2C 
υπολογίσθηκαν το 2007 σε 130 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ το 2008  σε 
140 δισεκατοµµύρια ευρώ. 
 
Το µεγαλύτερο ποσοστό χρηστών που πραγµατοποιεί online αγορές σε 
τακτή χρονική βάση µέσω ηλεκτρονικών καταστηµάτων B2C εντοπίζεται 
στις Ηνωµένες Πολιτείες, τη Βρετανία και τις σκανδιναβικές χώρες 
(κυρίως ∆ανία, Φινλανδία και Σουηδία), αγγίζοντας το 40%, 
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Κεφάλαιο 6- Συµπεράσµατα-Επίλογος 
 
 
6.1 Κοινωνικές επιδράσεις 
 

Από τα παραπάνω στοιχεία καταλαβαίνουµε πως το διαδίκτυο, άσχετα µε 
την πρόοδο της ευριζωνικότητας στην χώρα µας, αποτελεί µία πολύ 
ελκυστική αγορά για πολλές επιχειρήσεις, και σίγουρα δίνει αρκετές 
προοπτικές σε όποιον θέλει να δραστηριοποιηθεί σε αυτήν. Επίσης να 
σηµειώσουµε ότι σε επίπεδο χώρας είναι µία δραστηριότητα που µπορεί 
να φέρει φρέσκο χρήµα στην αγορά και αυτό ίσως είναι κάτι που πρέπει 
να σκεφτούν οι µελλοντικές κυβερνήσεις πρωτού να είναι πολύ αργά. 
Μιλάµε φυσικά για τα απαραίτητα κίνητρα και τις διάφορες νοµοθετικές 
ρυθµίσεις που χρειάζονται ώστε να λειτουργήσει σωστά και 
ανταγωνιστικά σε σχέση µε το εξωτερικό το ηλεκτρονικό εµπόριο στην 
χώρα µας. 

Τι αλλάζει σε σχέση µε το παραδοσιακό εµπόριο 

Στο παραδοσιακό εµπόριο ο πελάτης καλείται να πληρώσει ένα κόστος 
που δεν έχει καµία - φαινοµενική τουλάχιστον - αξία σε σχέση µε το 
προϊόν που αγοράζει. Έτσι για παράδειγµα αν αγοράσω έναν αποχυµωτή 
από µία επιχείρηση που στεγάζεται σε 200τ.µ. ή τον αγοράσω από ένα 
κατάστηµα 4000τ.µ. δεν αλλάζει το προϊόν, ωστόσο είναι ένα κόστος που 
πληρώνουµε σαν πελάτες. 

Στον αντίποδα µία επιχείρηση που λειτουργεί ηλεκτρονικά έχει ελάχιστα 
λειτουργικά έξοδα που συνεπάγεται µικρότερα ρίσκα και κατά πολύ 
χαµηλότερες τιµές. Το µόνο έξτρα κόστος σε σχέση µε το προϊόν 
καθεαυτό, είναι η διαφήµιση κάτι που υφίσταται και στις παραδοσιακές 
επιχειρήσεις. Βέβαια ακόµα και αυτό είναι σχετικό γιατί στο internet η 
διαφήµιση είναι στοχευµένη και όταν µιλάµε για return of investment 
µπορούµε να ξέρουµε επακριβώς κάθε πελάτης µας τί αγόρασε, ποιά 
καµπάνια τον έφερε στο site, κοκ. Με άλλα λόγια µία ηλεκτρονική 
επιχείρηση είναι πολύ πιο ευέλικτη και δεδοµένου του µικρού ρίσκου 
που εµπλέκεται, µπορεί να πουλάει τα ίδια προϊόντα µε πολύ χαµηλότερο 
ποσοστό κέρδους. 
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Θέσεις εργασίας 

Οι “υποστηρικτές” του παραδοσιακού εµπορίου προβάλλoυν πολύ το 
επιχείρηµα ότι χάρη στο ηλεκτρονικό εµπόριο χάνονται θέσεις εργασίας 
κάτι το οποίο θεωρώ λάθος. Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα διαθέτει 
υπαλλήλους όπως και όλες οι επιχειρήσεις και συνεργάζεται µε διάφορες 
εταιρίες οι οποίες φυσικά απασχολούν προσωπικό (µεταφορικές, web 
developers, seo/cpc/smm advisors, κτλ) 

Επίσης µία εταιρία ηλεκτρονικού εµπορίου πληρώνει µεγάλα ποσά σε 
performance based διαφήµιση, µέρος των οποίων φτάνει στα χέρια 
χιλιάδων publishers και bloggers µέσω των διαφόρων διαφηµιστικών 
δικτύων. Να πούµε επίσης πως το 99% αυτών των publishers 
αποτελούνται από την διάσηµη πλέον γενιά των 700 ευρώ. Συνεπώς 
µέρος της διαφηµιστικής δαπάνης απορροφάται από χαµηλότερα 
εισοδηµατικά στρώµατα αντί να καταλήξουν σε µεγάλες διαφηµιστικές 
επιχειρήσεις. 
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6.2 Επίλογος 

Είναι γεγονός πως στην εποχή µας θα επιβιώσουν ελάχιστοι µεσάζοντες 
και το εµπόριο θα περάσει σιγά σιγά σε πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. 
Αυτό δεν θα γίνει λόγω του ότι ο “καταναλωτής” απέκτησε ξαφνικά 
καταναλωτική συνείδηση, αλλά κυρίως γιατί: 

1. ∆εν του επιτρέπει το πορτοφόλι του να σπαταλάει χρήµατα  
2. Πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο να πραγµατοποιήσει αγορές µέσω 

internet  
3. Η ασφάλεια των συναλλαγών είναι σε επίπεδο που δεν αποτρέπει 
τις αγορές  

Προσωπικά θα ήθελα να δώ τους παραγωγούς να πουλάνε µέσω internet 
χωρίς την ανάγκη κερδοσκόπων που δεν παρέχουν καµία υπηρεσία, 
ωστόσο αυτό ίσως είναι λίγο εκτός πραγµατικότητας.  

Προς τους παραδοσιακούς επιχειρηµατίες θα συµβουλεύαµε να µπουν 
στο τραίνο του internet όσο είναι καιρός γιατί όπως και να έχει το 
ηλεκτρονικό εµπόριο δεν είναι µία τάση της αγοράς και σίγουρα είναι 
εδώ για να µείνει γιατί απλούστατα καλύπτει ανάγκες που η 
παραδοσιακή επιχείρηση δεν µπορεί να καλύψει. 

Στο internet ο ανταγωνισµός είναι πολύ µεγάλος, ωστόσο είναι το 
µοναδικό επιχειρηµατικό πεδίο που µπορεί ο µικρός επιχειρηµατίας να 
ανταγωνιστεί εταιρίες µε τεράστια κεφάλαια κυρίως χρησιµοποιώντας το 
ταλέντο του και τις γνώσεις που απαιτούνται. Η φυσική 
δηµοκρατικότητα που γενικά υπάρχει στο internet ίσως είναι πρόβληµα 
για τους πολύ ισχυρούς, ωστόσο για εµάς τους “νέους” είναι εργαλείο 
που δεν µπορούµε να αφήσουµε ανεκµετάλλευτο. 

Ωστόσο, παρά την ανάπτυξη, θα χρειαστεί να περάσουν πολλά χρόνια για 
να πάψει το Internet να αποτελεί εναλλακτικό κανάλι διανοµής αγαθών 
και να υποκαταστήσει το φυσικό εµπόριο σε µεγάλο βαθµό. Τέλος, αξίζει 
να σηµειωθεί ότι ο τζίρος του ηλεκτρονικού εµπορίου δεν δείχνει παρά 
µία διάσταση του φαινοµένου. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί χρήστες 
που πραγµατοποιούν τις αγορές τους offline, δηλαδή στη φυσική ζωή, 
επισκέπτονται πρώτα το ∆ιαδίκτυο για να αναζητήσουν πληροφορίες για 
τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν. Έτσι το ηλεκτρονικό εµπόριο, εκτός 
από συµπληρωµατικό κανάλι διανοµής, θα τροφοδοτεί τη λειτουργία του 
φυσικού εµπορίου, θα συνεισφέρει δηλαδή στα συνολικά έσοδα του 
εµπορίου, από όπου κι αν προέρχονται. 
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Κεφάλαιο 7. Βιβλιογραφία 
 
 
7.1 Ξένη βιβλιογραφία  
 
∆ιαδικτυακή  
 
www.ebay.de 

http://en.wikipedia.org/wiki/E_commerce 

www.amazon.co.uk 

http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/eurostat.html 

Philosophe.com, “Ecommerce : Introduction and Overview” 
www.philosophe.com/design/requirements.html 
 
 
Έντυπη  
 
Chaudhury, Abijit; Jean-Pierre Kuilboer (2002). e-Business and e-
Commerce Infrastructure. McGraw-Hill 
 
Nissanoff, Daniel (2006). FutureShop: How the New Auction Culture 
Will Revolutionize the Way We Buy, Sell and Get the Things We Really 
Want 
 
Miller, Roger (2002). The Legal and E-Commerce Environment Today 
 
 
E-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ-  ΦΙΟΡ ΦΡΑΝΚ ISBN: 960-387-091-9 
 
 
 
 
7.2 Ελληνική βιβλιογραφία 
 
 
∆ιαδικτυακή  
 
Ελεύθερο Λογισµικό / Λογισµικό Ανοιχτού Κώδικα  
www.ellak.gr/TH 
 
www.observatory.gr 
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www.emarket.gr 
 
http://www.millenniumbank.gr 
 
http://www.aegeanair.com 
 
www.plaisio.gr 
 
www.naftemporiki.gr 
 
http://www.emp.net 
 
http://www.emporiko-oplostasio.com/elektroniko-emporio.html 
 
http://merchant.hi.gr/index.html 
 
http://www.ebusinessforum.gr/ 
 
http://www.eeei.gr/interbiz/articles/index.htm 
 
http://www.hellassites.gr/webdesign.aspx 
 
http://www.ecommerce.com.gr/ 
 
www.go-online.gr/training/enot2/index.htmTH  
 
 
 
Έντυπη  
 
ΟΠΑ-Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, «Το ηλεκτρονικό Επιχειρείν 
στις Μεγάλες Ελληνικές Επιχειρήσεις», Μάιος 2000.  
 
 

Ανάλυση Πλατφόρµας Ηλεκτρονικού Εµπορίου,  Παπαντωνάτου Ελένη,  
Νοέµβριος, 2006 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-  ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ- 
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