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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου στον 

αγροτικό τοµέα τόσο σε παγκόσµιο επίπεδο όσο και σε εθνικό. Αρχικά µελετάµε την 

διαδικασία ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου παγκοσµίως , τους τρόπους ,τις 

συνθήκες και τις ιδιαίτερες ανάγκες του καταναλωτή που συντέλεσαν για αυτή την 

ανάπτυξη. Επίσης µελετάµε και το βαθµό ανάπτυξης αυτού του είδους εµπορίου και τα 

εµπόδια που αντιµετωπίζει για την ανάπτυξή του. Ξεκινώντας ,παραθέτουµε κάποιους 

βασικούς ορισµούς και έννοιες όπως αυτές του ηλεκτρονικού εµπορίου γενικά καθώς 

και του εµπορίου αγροτικών προιόντων. Με στοιχεία που έχουµε συλλέξει από άλλες 

έρευνες πάνω στο συγκεκριµένο θέµα συγκρίνουµε το βαθµό ανάπτυξης του 

ηλεκτρονικού εµπορίου στον αγροτικό τοµέα από το ξεκίνηµά του µέχρι και πριν από 

κάποια έτη. Από την έρευνα που κάναµε διαπιστώσαµε πως αυτή η αγορά είναι ακόµη 

σε ανάπτυξη και τα στοιχεία που υπάρχουν είναι περιορισµένα όχι µόνο για την 

ελληνική αγορά αλλά και για την παγκόσµια. 

 

Στην Ελλάδα το ηλεκτρονικό εµπόριο αναπτύσσεται όχι µε πολύ γρήγορους ρυθµούς 

εξαιτίας της δυσκολίας υιοθέτησης του διαδικτύου από καταναλωτές και εµπόρους. Τα 

πλεονεκτήµατα όµως που προσφέρει το ηλεκτρονικό εµπόριο, όπως τα µειωµένα κόστη 

, το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό , η µεγαλύτερη ποικιλία στρέφουν καταναλωτές και 

παραγωγούς προς τα εκεί και έτσι σιγά σιγά η χρήση του διαδικτύου για λόγους 

εµπορίας αυξάνεται. Το ηλεκτρονικό εµπόριο αγροτικών προιόντων είναι ένας τοµέας 

που θα εξελιχθεί ακόµη περισσότερο και θα αποτελέσει ένα σηµαντικό κοµµάτι στην 

οικονοµία. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το εµπόριο αποτελεί ενδιάµεση οικονοµική – επιχειρηµατική δραστηριότητα µεταξύ 

των παραγωγών και των καταναλωτών-χρηστών των προϊόντων. Συνδέει τους 

παραγωγούς που επιζητούν να διαθέσουν µε τον αποτελεσµατικότερο και 

αποδοτικότερο δυνατό τρόπο τα αγαθά που παράγουν στους καταναλωτές και τις 

επιχειρήσεις-χρήστες, οι οποίοι µε τη σειρά τους επιθυµούν να ευρίσκουν και να 

επιλέγουν τα αγαθά σε τόπους και µε τις προδιαγραφές που παρέχουν τη µεγαλύτερη 

χρησιµότητα. Για τον καταναλωτή η χρησιµότητα ενός αγαθού όπως αυτό διατίθεται 

στο χωράφι του παραγωγού ή στην αποθήκη ενός εργοστασίου είναι ελάχιστη.  

 

Αντιθέτως, η χρησιµότητα του ίδιου αγαθού στο κοντινότερο κατάστηµα στο οποίο 

έχει εύκολη πρόσβαση ο καταναλωτής ή η επιχείρηση-χρήστης είναι πολύ µεγαλύτερη. 

Εποµένως, ως ουσιώδης κρίκος συνδέσεως της παραγωγής µε την κατανάλωση ή 

γενικότερα τη χρήση των αγαθών, το εµπόριο αποτελεί επιχειρηµατική δραστηριότητα 

µεγάλης σηµασίας για µία οικονοµία, καθώς πραγµατοποιεί επενδύσεις σε υλικό και 

ανθρώπινο δυναµικό, αναλαµβάνει επιχειρηµατικούς κινδύνους και προσθέτει 

σηµαντική αξία στα προϊόντα που διακινεί και, ως εκ τούτου, απολαµβάνει κέρδη. 

 

Μάλιστα, η αξία του εµπορίου επαυξάνεται σε οικονοµίες όπως η Ελλάδα, στις οποίες 

η παραγωγή στους κατ’ εξοχήν παραγωγικούς κλάδους (γεωργία, µεταποιητική 

βιοµηχανία, τουρισµός) είναι σε µεγάλο βαθµό κατακερµατισµένη σε ένα πλήθος 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες συνήθως παράγουν προϊόντα χωρίς να 

διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους, εργαστήρια ποιοτικής διαλογής και ποιοτικού 

ελέγχου, διευθύνσεις πωλήσεων, εξειδικευµένους πωλητές και τα αναγκαία δίκτυα 

διανοµής για την προώθηση των προϊόντων στις εγχώριες και ξένες αγορές. 
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1.ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Στο πρόσφατο παρελθόν οι συναλλαγές και οι αγορές των καταναλωτών και αντίστοιχα 

οι πωλήσεις των εµπόρων γίνονταν µε καθαρά συµβατικά µέσα. Οι καταναλωτές 

προκειµένου να αγοράσουν αυτό που επιθυµούσαν ή να δεχτούν µία υπηρεσία έπρεπε 

να µεταβούν στην έδρα του προµηθευτή των αγαθών ή των υπηρεσιών .Στις µέρες µας 

ο τρόπος διεξαγωγής των συναλλαγών έχει αλλάξει ριζικά. Ένας από τους νέους και 

τάχιστους τρόπους εξυπηρέτησης των καταναλωτών είναι το Ηλεκτρονικό Εµπόριο το 

οποίο αναπτύσσεται ραγδαία στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα µε πιο αργούς όµως 

ρυθµούς.  

Το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι µια νέα έννοια , που εισχώρησε στον εµπορικό τοµέα 

κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70 και που στην ανάπτυξή του σηµαντικό ρόλο 

έπαιξε η ανάπτυξη του διαδικτύου. 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο και οι συναφείς τεχνολογίες πληροφοριών έχουν αυξηθεί και 

έχουν φτάσει το σηµείο όπου ορίζουν πλέον την ‘νέα οικονοµία’ και όλα αυτά µε την 

βοήθεια του διαδικτύου. Παρόλο όµως που το διαδίκτυο είναι ένα επικοινωνιακό 

εργαλείο, µια βάση δεδοµένων και  µια πλατφόρµα εφαρµογών , η ψηφιακή οικονοµία 

βασίζεται επίσης και στις τεχνολογίες υποδοµών που βοηθούν στην ψηφιοποίηση του 

φυσικού κόσµου. 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να οριστεί ως  « …η διαδικασία αγοράς πώλησης ή 

ανταλλαγής προιόντων , υπηρεσιών ή πληροφοριών µέσω ηλεκτρονικών δικτύων» 

(Turban et al., 2004). Ο ορισµός αυτός αναφέρεται σε όλες τις εργασίες που σχετίζονται 

µε την ανταλλαγή επιχειρηµατικών πληροφοριών, την διατήρηση επιχειρηµατικών 

σχέσεων και την διεξαγωγή συναλλαγών µέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων (Zwass, 

1996). Περιλαµβάνει τις σχέσεις αγοράς –πώλησης και τις σχέσεις µεταξύ των 

επιχειρήσεων καθώς και τις επιχειρηµατικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται ώστε να 

υποστηρίξουν το εµπόριο µεταξύ των επιχειρήσεων. Ως αποτέλεσµα πάρα πολλές 

ηλεκτρονικές αγορές αναπτύσσονται συνεχώς. 
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Στόχος των ηλεκτρονικών αγορών είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών 

µεταξύ των επιχειρήσεων και η υποστήριξη των ενεργειών που σχετίζονται µε τις 

διαδικασίες των συναλλαγών και του µάνατζµεντ των επιχειρήσεων.  

Χαρακτηρίζονται από πολύ χαµηλό κόστος ροής της πληροφορίας από τους πωλητές 

στους αγοραστές και παράλληλα οι πωλητές µπορούν να απευθυνθούν σε ευρύτερη 

καταναλωτική βάση ενώ οι αγοραστές έχουν πρόσβαση σε µεγαλύτερο αριθµό 

πωλητών. Οι ηλεκτρονικές αγορές ως εκ τούτω αναµένεται να δηµιουργήσουν 

οικονοµική αξία στους αγοραστές , στους πωλητές  στους µεσάζοντες και στο σύνολο 

τα κοινωνίας (Bakos 1998, Grieger 2003). 

Στις ηλεκτρονικές αγορές οι δυνάµεις της αγοράς είναι αυτές που καθορίζουν το 

σχέδιο, την τιµή , την ποσότητα και τα χρονοδιαγράµµατα παράδοσης ενός 

συγκεκριµένου προϊόντος το οποίο θα χρησιµοποιηθεί ως πρώτη ύλη σε µια άλλη 

διαδικασία. Ο αγοραστής του προϊόντος ή της υπηρεσίας θα συγκρίνει τις πολλές 

πιθανές πηγές και θα επιλέγει αυτή που συνδυάζει καλύτερα τα χαρακτηριστικά αυτά.( 

Manouselis, A. Konstantas, Palavitsinis,C. Costopoulou  A.B. Sideridis, 2009) 

 

1.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

1.2.1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο προορίζεται να βελτιώσει την πραγµατοποίηση εµπορικών 

συναλλαγών µέσα από δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Συγκεκριµένα απαρτίζεται 

από τέσσερα συστατικά στοιχεία : 

� Επιχειρήσεις: το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η εφαρµογή της νέας 

τεχνολογίας προς την κατεύθυνση του αυτοµατισµού των συναλλαγών και 

της ροής εργασιών. 

� Αγαθά και υπηρεσίες: τα αγαθά που πωλούνται µπορεί να είναι υλικά ή 

άυλα όπως για παράδειγµα το δικαίωµα χρήσης ενός προγράµµατος. 

Μερικές φορές είναι δύσκολο να διακρίνουµε αν κάτι είναι αγαθό ή 

υπηρεσία. Και αυτό συµβαίνει συνήθως µε τα νέα προϊόντα που πωλούνται 

στο διαδίκτυο. Ο τελικός στόχος του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι να 

ικανοποιήσει την κοινή επιθυµία των προµηθευτών και πελατών για 

καλύτερη ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών , µεγαλύτερη ταχύτητα 

εκτέλεσης συναλλαγών και µικρότερο κόστος. 
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� Απόσταση: το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η δυνατότητα αγοραπωλησίας 

προιόντων και υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου ανεξάρτητα από την 

γεωγραφική απόσταση. 

� Επικοινωνία: ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η δυνατότητα παροχής 

πληροφοριών, προιόντων ή υπηρεσιών , και πληρωµών µέσα από δίκτυα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

 

1.2.2 ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

Οι συναλλαγές που γίνονται στο ηλεκτρονικό εµπόριο µπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

ανάλογα µε τους συµµετέχοντες σε αυτό, οι οποίοι είναι οι καταναλωτές , οι 

επιχειρήσεις και το κράτος. Μόνο οι τρείς από τους έξη πιθανούς συνδυασµούς είναι 

σηµαντικοί σήµερα : business to business (B2B),business to consumer(B2C) και  

consumer to consumer (C2C). 

• business to business (B2B) : περιλαµβάνει τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 

µεταξύ των επιχειρήσεων 

• business to consumer (B2C) : περιλαµβάνει τα προϊόντα λιανικής πώλησης 

καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε µεµονωµένους αγοραστές 

• consumer to consumer (C2C) : αφορά στους καταναλωτές οι οποίοι πουλούν 

αγαθά απευθείας σε άλλους καταναλωτές (K.P. Ferentinos, K.G Arvanitis , Nick 

A. Sigrimis, 2006). 

 

Σύµφωνα µε έρευνες που έχουν γίνει σχετικά µε την ανάπτυξη των κατηγοριών του 

ηλεκτρονικού εµπορίου παγκοσµίως το B2B εµπόριο έχει µεγαλύτερη ανάπτυξη σε 

σχέση µε το B2C . Σε όλες τις βιοµηχανίες παγκοσµίως το Β2Β ηλεκτρονικό εµπόριο 

εκτιµάται σε αξία 365.7$ δις το 2000 το οποίο αποτελεί το 60% του παγκόσµιου 

ηλεκτρονικού εµπορίου (Goldman Sachs 2000) ενώ µελλοντικά το ποσοστό αυτό 

αναµένεται να φτάσει το 80% (Franck 2000). 

 

Η διαφορά στην ανάπτυξη του Β2Β σε σχέση µε το B2C βρίσκεται στη ευκολία και το 

κόστος µε τα οποία οι offline διαδικασίες του Β2Β µπορούν να αναπαραχθούν online 

σε σύγκριση µε τις πολύπλοκες διαδικασίες του B2C. 
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Μια άλλη τάση είναι η τρέχουσα κυριαρχία της ανάπτυξης του Β2Β από µεγάλου και 

µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε το www.emarketer.com το 98% των 

µεσαίων και των µεγάλων επιχειρήσεων θα είναι online µέχρι το τέλος του 2002 , αλλά 

και το 82% των µικρών επιχειρήσεων θα βρίσκεται επίσης online. 

 

Ένας ακόµη τρόπος να διαχωρίσεις το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι ανάλογα µε τις 

µεθόδους ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου που ακολουθεί η κάθε επιχείρηση. 

 

• Ηλεκτρονικές Αγορές : είναι ουδέτερες σε αγοραστές και πωλητές και 

επιδιώκουν την καινοτοµία στον πυρήνα της τεχνολογίας του διαδικτύου 

λαµβάνοντας υπόψη τους τα συµφέροντα των αγοραστών(χαρακτηριστικά και 

ανάγκες) αλλά και των πωλητών (περιθώριο ασφάλισης). Με τις ηλεκτρονικές 

αγορές οι επιχειρήσεις µπορούν να έρθουν σε επαφή µε πολλούς αγοραστές 

χωρίς να υπάρχει κάποιο σηµείο συνάντησης και να βρουν και νέους πελάτες. 

Οι επιχειρήσεις που αγοράζουν προϊόντα δεν είναι πλέον υποχρεωµένες να 

διατηρούν διάφορα συστήµατα για να αγοράζουν από πολλούς προµηθευτές, 

ενώ επίσης µπορούν να γλιτώσουν αρκετά χρήµατα µε το να συγκρίνουν τις 

τιµές και να αγοράζουν µέσα από ένα µεγάλο εύρος επιχειρήσεων ( Dalton, G. 

1999).  

 

• Ηλεκτρονικά sites διανοµής: είναι σχεδιασµένα ώστε να εξυπηρετούν πωλητές 

µε την µεταφορά και αντικατάσταση των ήδη υπάρχοντων καναλιών διανοµής. 

Πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι τρέχουσες αγορές δεν είναι αποξενωµένες και 

ότι οι καλύτερες παραγγελίες δεν πηγαίνουν µόνο προς ένα κανάλι διανοµής 

αφήνοντας σε µικρότερα κανάλια να αναλάβουν τις µικρότερες και ακριβότερες 

παραγγελίες. 

 

• Ηλεκτρονικά sites συµβάσεων: έχουν σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετούν τους 

αγοραστές µε το αθροίζουν τους online αγοραστές και να χρησιµοποιούν το 

άθροισµά τους ώστε να πιέσουν τις τιµές προς τα κάτω. Είναι ασύµφορα προς 

τους διανοµείς λόγω τις διαφάνειας των τιµών που θα µπορούσε δυνητικά να 

µειώσει τα κέρδη που επιτυγχάνονται από κάποια φθηνότερα κανάλια διανοµής. 

(K.P. Ferentinos, K.G Arvanitis , Nick A. Sigrimis, 2006). 
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2.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

2.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ : ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ 

Οι ηλεκτρονικές αγορές στον αγροτικό τοµέα έχουν κάνει την εµφάνιση τους πριν από 

τέσσερις σχεδόν δεκαετίες, αναπτυχθήκανε στις αρχές της δεκαετίας του ’70 καθώς 

ορισµένες γεωργικές αγορές είχαν προχωρήσει σε κάθετη ολοκλήρωση ή συντονισµό. 

Εκείνη την περίοδο το κύριο µέληµα των αγορών αυτών ήταν πως ένα 

απενεργοποιηµένο σύστηµα κλειστού εµπορίου θα µπορέσει να προσφέρει επαρκή 

πληροφόρηση για την αγορά και τις τιµές στους παραγωγούς ,τους µεταποιητές και 

τους διανοµείς. Επίσης εκείνη την περίοδο , οι παραγωγοί και όσοι διαµόρφωναν τις 

πολιτικές των επιχειρήσεων ανησυχούσαν για το γεγονός ότι η ‘ιδιωτικοποίηση’ των 

καναλιών µάρκετινγκ θα ήταν αντικείµενο χειραγώγησης και άσκησης δύναµης στης 

αγορά(Forker, 1975). Έτσι άρχισαν να αναπτύσσονται πολλοί ηλεκτρονικοί µηχανισµοί 

υποστήριξης των συναλλαγών, ιδιωτικοί όσο και δηµόσιοι. ∆ηµιουργήθηκε ένα 

µηχανογραφηµένο ηλεκτρονικό egg συναλλαγών καθώς οι παραγωγοί ανησυχούσαν ότι 

χωρίς έναν ανοιχτό µηχανισµό αγοράς δε θα υπήρχαν βάσεις για σχηµατισµό δίκαιων 

συµβάσεων συναλλαγών. 

 Για παράδειγµα η TELCOT ,εξαιτίας των αυξανόµενων ανησυχιών για τις επιπτώσεις 

που µπορεί να προκαλέσουν οι συµβάσεις µεταξύ παραγωγών και αγοραστών στην 

ελεύθερη αγορά , εγκαθίδρυσε το 1975 συστήµατα για την διαφάνεια στις τιµές του 

βαµβακιού. Άλλα παραδείγµατα είναι η Hog Accelerated Marketing Systems (HAMS), 

η National Electronic Marketing Association,και η  CATTLEX (Henderson, 1984). 

Εκτός από την TELECOT και την Egg Clearinghouse πολλές τέτοιες προσπάθειες δεν 

κατάφεραν να φτάσουν τον απαραίτητο όγκο ώστε να παραµείνουν ως ανεξάρτητες 

οντότητες. Από την άλλη ούτε η TELECOT και η Egg Clearinghouse είχαν ποτέ 

µεγάλο µερίδιο αγοράς κατάφεραν όµως να διατηρηθούν και να αναπτυχθούν µε την 

εξέλιξη του διαδικτύου. 

Τέτοιου είδους συστήµατα αποτέλεσαν εξελίξεις στην ηλεκτρονική αγορά που 

προώθησαν την ανοιχτή πληροφόρηση και την ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά. Αυτά 

τα συστήµατα ,που µπορεί να απέτυχαν µακροπρόθεσµα, αποτέλεσαν την αρχή για τα 

συστήµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου όπως τα γνωρίζουµε σήµερα. 
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Στην Ευρώπη από την άλλη , υπήρξαν ορισµένες ηλεκτρονικές επιχειρήσεις που ήταν 

επιτυχείς. Στο Βέλγιο ένα ηλεκτρονικό σύστηµα  µάρκετινγκ κατάφερε να αποκτήσει το 

6% του µεριδίου της αγοράς βοειών , ενώ στο Ηνωµένο Βασίλειο η εταιρία Electronic 

Auction Systems, Ltd (EASE), ήταν η πρώτη που επέτρεψε το ηλεκτρονικό εµπόριο 

βοειών και προβάτων µέσω δηµοπρασιών και κατάφερε να διεισδύσει ως ένα 

συγκεκριµένο βαθµό στην αγορά δηµητριακών και κρέατος. Αργότερα βέβαια και 

άλλες επιχειρήσεις ακολούθησαν το παράδειγµα της EASE µε αποτέλεσµα να µειωθεί ο 

βαθµός ρευστότητας των αγορών της EASE καθώς και  τα αυξηµένα κόστη των 

συστηµάτων ηλεκτρονικών δηµοπρασιών δεν βοήθησαν ώστε να προχωρήσει αυτή η 

πρώιµη µορφή ηλεκτρονικού εµπορίου(W. Parker Wheatley, Brian Buhr ,Dennis 

DiPietre, 2001). 

 

 

2.2 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 
Πριν την αξιολόγηση της αγοράς ηλεκτρονικού εµπορίου θα πρέπει πρώτα να 

αναγνωρίσουµε το βαθµό ποιότητας και διαθεσιµότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο 

καθώς και τις δυνατότητες µάρκετινγκ των προιόντων από τοπικούς παραγωγούς. Η 

κατανόηση του τρόπου µε τον οποίον το ηλεκτρονικό εµπόριο θα επηρεάσει την 

παράδοση αγροτικών πρώτων υλών θα ωφελήσει σε µεγάλο βαθµό τόσο τους 

συµµετέχοντες στην αγορά όσο και τους αυτούς που σχεδιάσουν τις στρατηγικές των 

επιχειρήσεων. Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή από τον γενικό πληθυσµό 

ολοένα και αυξάνεται , όπως αυξάνεται και η χρήση του διαδικτύου. 

 

Η ελεύθερη πρόσβαση στο ιντερνέτ, τα µειωµένα κόστη πληροφόρησης και οι µεγάλες 

ποσότητες έχουν ως αποτέλεσµα την τη δηµιουργία προοδευτικών βηµάτων για 

ολόκληρο το σύστηµα µάρκετινγκ. 

 

Παράλληλες αλλαγές στη δοµή της γεωργίας έχουν επίσης συµβάλλει στην αύξηση της 

δηµοτικότητας των τεχνολογιών πληροφόρησης. Η σηµαντικότερη αλλαγή είναι η 

ανάγκη για καλύτερο και στενότερο συντονισµό της εφοδιαστικής αλυσίδας και η 

επέκτασή της από τα λιπάσµατα , τους σπόρους και τα µηχανήµατα µέχρι τους 

επεξεργαστές τροφίµων και του λιανοπωλητές.  
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Σε ένα παραδοσιακό σύστηµα εφοδιασµού αγροτικών προιόντων ,τα προϊόντα για να 

φτάσουν από τον κατασκευαστή στον παραγωγό, θα έπρεπε πρώτα να περάσουν από 

µια σειρά χονδρεµπόρων στον λιανοπωλητή και τελικά στον παραγωγό. Κάθε κρίκος 

αυτής της αλυσίδας συνεργαζόταν µόνο µε τους γείτονές της και είχαν ελάχιστη επαφή 

µε τους υπόλοιπους. Οι εξελίξεις στις τεχνολογίες πληροφοριών και ο ανταγωνισµός 

ανάγκασε τα διάφορα στρώµατα της γεωργικής βιοµηχανίας να αναπτύξουν νέες 

σχέσεις και να διαµορφώσουν ένα πολύπλοκο σύστηµα αλληλεπίδρασης. 

 

Την τελευταία δεκαετία η ενοποίηση και η ανάπτυξη των εταιριών έφερε µεγάλες 

αγροτικές επιχειρήσεις στις τοπικές αγορές. Αυτό σε συνδυασµό µε το µάζεµα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας , δίνει ευκαιρία για επέκταση και αυξανόµενες πιθανότητες για 

επιβίωση των επιχειρήσεων , ενδεχοµένως µε την ένωσή τους µε µεγαλύτερες 

αγροτικές επιχειρήσεις. 

 

Επιπλέον οι δηµογραφικές αλλαγές και η µείωση του αγροτικού πληθυσµού κάνει πιο 

δύσκολο για µια επιχείρηση να ικανοποιήσει τις ανάγκες του παραγωγού που βρίσκεται 

σε αποµακρυσµένη περιοχή. 

 

Μία ακόµη δυσκολία είναι η πρόσληψη και η παραµονή ειδικευµένου προσωπικού 

ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες των εν λόγω παραγωγών σε έναν τοµέα που µπορεί 

ένα µετατραπεί από έναν τοµέα όγκου πωλήσεων µε ελάχιστες υπηρεσίες σε έναν 

τοµέα ύ όγκου πωλήσεων µε έµφαση στις υπηρεσίες. 

 

Γενικά οι αγρότες είναι ανοιχτοί στο να υιοθετήσουν τεχνολογίες πληροφόρηση αλλά 

µε πιο αργό ρυθµό απ’ ότι ο περισσότερος πληθυσµός ή οι περισσότερες βιοµηχανίες. 

Παρά το γεγονός ότι ακόµη τα δεδοµένα για την έκταση του ηλεκτρονικού εµπορίου 

είναι ακόµη περιορισµένα , η εµπειρία αγροτικών επιχειρήσεων µε το ηλεκτρονικό 

εµπόριο δεν είναι κάτι νέο. Στο τέλος του 1970 εµπορικές συναλλαγές βαµβακιού, 

καθώς και βοειών γίνονταν µε µια πρώιµη µορφή ηλεκτρονικού εµπορίου. Ωστόσο οι 

σηµερινές ηλεκτρονικές αγορές έχουν χαρακτηριστικά που διαφέρουν κατά πολύ από 

εκείνες τις πρώιµες αγορές όπως είναι η ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, λογικά 

κόστη υλικών και συνήθως µειωµένα κόστη πρόσβασης. 

 

Χαρακτηριστικά που είναι χρήσιµα για ένα επιτυχηµένο ηλεκτρονικό µάρκετινγκ είναι : 

οργανωµένο και συγκεντρωτικό εµπόριο, διασκορπισµένους αγοραστές και πωλητές µε 
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πρόσβαση σε αποµακρυσµένες περιοχές και εµπορία που βασίζεται σε περιγραφές των 

προιόντων. Η επιτυχία των αγορών εξαρτάται από τον υψηλό όγκο συναλλαγών, 

αξιόπιστη ποιότητα και πρότυπα και λογικές χρεώσεις (Cole Ehmke, Stan Ernst, Jeffrey 

Hopkins, and Luther Tweeten, 2001). 

 

 

2.3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

Ο ρόλος που παίζει σήµερα η τεχνολογία πληροφοριών στις ενέργειες των 

επιχειρήσεων οδήγησε στην εµφάνιση του business to business (B2B), business to 

consumer (B2C)  και consumer to consumer (C2C) ηλεκτρονικού εµπορίου. Σύµφωνα 

µε την έκθεση της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη 

το 2005 , το ηλεκτρονικό εµπόριο συνεχίζει να αναπτύσσεται σε όλους τους τοµείς της 

βιοµηχανίας µε µεγαλύτερες κλίµακες. 

 

Σχετικές µελέτες στις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν πως οι 

γεωργικές επιχειρήσεις αλλάζουν τον τρόπο που σκέφτονται σχετικά µε την δοµή τους 

και την λειτουργία τους υιοθετώντας συστήµατα ηλεκτρονικού εµπορίου.( Manouselis, 

A. Konstantas, Palavitsinis, C. Costopoulou , A.B. Sideridis, 2009). 

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου αναµφίβολα επηρεάζει και τον τοµέα των 

αγροτικών προιόντων, ο οποίος συγκαταλέγεται στους κυριότερους τοµείς της 

βιοµηχανίας παγκοσµίως τοµέα, καθώς λειτουργεί ως ένα επιπλέον µέσω εµπορίου  και 

επικοινωνιακό κανάλι για τις αγροτικές εταιρίες και τους δίνει την δυνατότητα να 

επεκτείνουν την αλυσίδα των προµηθευτών(Henderson, 1981).  

Γενικά το ηλεκτρονικό εµπόριο στον αγροτικό τοµέα µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο 

για τις αγροτικές επιχειρήσεις καθώς προσφέρει ένα εναλλακτικό µέσω επικοινωνίας 

µεταξύ των επιχειρήσεων και βοηθάει στη περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηµατικών 

τους δραστηριοτήτων στο ∆ιαδίκτυο.Τρεις µεγάλες κατηγορίες µπορούν να 

ξεχωρίσουν(Wilson, 2001) : 

α. Ηλεκτρονικές αγορές για τα προϊόντα που παράγονται στις φάρµες, τις οποίες 

διαχειρίζονται οι παραγωγοί ή οι πωλητές λιανικής και πωλούν τα προϊόντα στους 

καταναλωτές. 
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β. Ηλεκτρονικές αγορές για τα προϊόντα παραγωγής και τις πρώτες ύλες που 

χρειάζονται οι φάρµες, τις οποίες χειρίζονται αγροτικές επιχειρήσεις και πωλούν 

προϊόντα (µηχανήµατα, σπόρους ,λιπάσµατα) στους παραγωγούς. 

γ. Ηλεκτρονικές αγορές για υπηρεσίες από τρίτους, όπου προσφέρουν υπηρεσίες 

υποστήριξης στους παραγωγούς όπως µεταφορές, logistics, ασφάλειες ,νοµικές 

υπηρεσίες. (Manouselis, A. Konstantas, Palavitsinis, C. Costopoulou , A.B. 

Sideridis, 2009) 

Ανάλογα µε το είδος των συναλλαγών καθώς και αυτούς που συµµετέχουν στην 

συναλλαγή, το ηλεκτρονικό εµπόριο στον αγροτικό τοµέα µπορεί να χωριστεί στις εξής 

κατηγορίες (Ευρωπαϊκή Ένωση 1998): 

• business-to-business, βοηθάει τις επιχειρήσεις να παραγγείλουν προιόντα, να 

εντοπίσουν αποστολές προιόντων και να µεταφέρουν κεφάλαια ηλεκτρονικά. 

Συµπεριλαµβάνει εφαρµογές όπως αυτόµατο σύστηµα συναλλαγών, 

ηλεκτρονικές αγορές, υπηρεσίες πληροφόρησης κτλ. 

• business-to-consumer, βοηθάει στη προµήθεια και την παράδοση αγαθών και 

υπηρεσιών από τις εταιρίες στους καταναλωτές. Περιλαµβάνει εφαρµογές όπως 

υπηρεσίες πληροφοριών, ηλεκτρονικές πληρωµές, εικονικά εµπορικά κτλ. 

• business-to-administration, η κατηγορία αυτή καλύπτει τις συναλλαγές µεταξύ 

της κυβερνητικών οργανισµών και ιδιωτικού τοµέα. Περιλαµβάνει ηλεκτρονικές 

προσφορές , φορολογία κοινωνική ασφάλιση, δηµόσιες υπηρεσίες 

πληροφόρησης κτλ. 

• consumer-to-administration, η κατηγορία αυτή δεν έχει ακόµη αναπτυχθεί 

ωστόσο στον απόηχο της ανάπτυξης των παραπάνω κατηγοριών οι 

κυβερνητικοί οργανισµοί µπορούν να επεκτείνουν την ηλεκτρονική διάδραση µε 

τέτοιες εφαρµογές όπως πληρωµές κοινωνικής πρόνοιας, αυτό-αξιολόγηση των 

φορολογικών δηλώσεων κτλ ( C.I. Costopoulou, H.C. Passam, A.B. Sideridis, 

1998). 

 

Η συµµετοχή των καταναλωτών αλλά και των πωλητών στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

απαιτεί και τα δυο µέλη να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και να γνώση της 

τεχνολογίας ώστε να την χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά. Στη κατηγορία του B2B , οι 

κοινές B2B  αγροτικές συναλλαγές όπως η αγορά, η πώληση, η παράδοση είναι  οι 

πρώτοι στόχοι για µετατροπή τους σε ηλεκτρονικό εµπόριο. 
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Στον αγροτικό τοµέα οι συναλλαγές των κατηγοριών B2B και  B2C συχνά αναφέρονται 

ως  agribusiness to agribusiness (Α2Α) και agribusiness to grower (A2G) (K.P. 

Ferentinos, K.G Arvanitis , Nick A. Sigrimis, 2006). 

 

3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

 

Για την εµπορία αγροτικών προιόντων η δηµιουργία ευνοϊκών επιχειρηµατικών 

σχέσεων είναι σηµαντικός παράγοντας στην αντιµετώπιση της παγκοσµιοποίησης της 

αγοράς (Costopoulou, 1998). Για τα αναλώσιµα αγροτικά προϊόντα η εφαρµογή της 

συµφωνίας του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (World Trade Organization) και η 

αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΠΑ) για φρούτα και λαχανικά θα 

εντείνουν τον ανταγωνισµό µε τα προϊόντα από τις τρίτες χώρες. Με αποτέλεσµα να 

υπάρχει µεγαλύτερη ανάγκη για ανταγωνιστικότητα των φρούτων και λαχανικών και 

για εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων µάρκετινγκ µε υιοθέτηση στρατηγικών προώθησης 

των εξαγωγών.  

 

Η εφαρµογή του ηλεκτρονικού εµπορίου στον αγροτικό τοµέα θα βοηθήσει στο να 

εµπορεύονται τα προϊόντα µε χαµηλότερο κόστος από περιοχή σε περιοχή αλλά και 

διεθνώς, να υπάρχει πρόσβαση παγκόσµιες αγορές και να δηµιουργηθούν αποδοτικά 

κανάλια διανοµής για την παράδοση των προιόντων των οποίων η παραγγελία τους 

έγινε ηλεκτρονικά. Τα πλεονεκτήµατα αυτά µπορούν να αποτελέσουν σηµαντικό ρόλο 

στο να ξεπεραστούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν αγροτικές , αποµακρυσµένες 

περιοχές όπως η απόσταση και η αποµόνωση (C.I. Costopoulou, H.C. Passam, A.B. 

Sideridis, 1998).  

 

Τα οφέλη που µπορούν να υπάρξουν στις αγροτικές επιχειρήσεις από τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές είναι η ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας, η µείωση των περιθωρίων 

εµπορίας και του κόστους συναλλαγής µε τρόπο ώστε να ωφελούνται οι µικρές 

επιχειρήσεις, οι τοπικοί παραγωγοί και οι τοπικές επιχειρήσεις. Επιτρέπει επίσης 

αγοραπωλησίες σε ένα ευρύ φάσµα προιόντων, σε ανταγωνιστικές τιµές από τοπικούς 

επιχειρηµατίες.  

Ενώ αυτά τα οφέλη φαίνονται πραγµατικά και µη αµφιλεγόµενα υπάρχουν και άλλα 

οφέλη που βρίσκονται ακόµη υπό αµφισβήτηση και είναι αποτέλεσµα εικασιών. Ένα 

από αυτά είναι οι πιθανές δαπάνες που γίνονται για ώστε µια επιχείρηση να εφαρµόσει 
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όλη την καινούρια τεχνολογία (Cole Ehmke, Stan Ernst, Jeffrey Hopkins, Luther 

Tweeten, 2001). 

 

Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η υιοθέτηση ηλεκτρονικού εµπορίου στον τοµέα των 

αγροτικών προιόντων είναι : 

  

• Το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να προσφέρει λύσεις για µεγάλες και 

κατακερµατισµένες αγορές. Η γεωργική αγορά είναι µεγάλη και 

διασκορπισµένη , το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να προσφέρει λύσεις όπως 

την ενσωµάτωση µεµονωµένων φορέων σε βελτιωµένες οργανωτικές δοµές. Με 

τη βοήθεια του διαδικτύου είναι εύκολο να διαχειριστούµε πολλές πτυχές µιας 

επιχείρησης ακόµη και όταν πρόκειται για φάρµα. 

• Το ιντερνέτ µπορεί βοηθήσει την επίτευξη των στόχων στην αγορά µε 

περιορισµένες επενδύσεις. Η τεχνολογία του διαδικτύου µπορεί να φέρει σε 

επαφή µεµονωµένους φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας ανεξαρτήτως 

γεωγραφικής τοποθεσίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να βελτιώνεται η πρόσβαση 

στην αγορά µέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών ,µειώνοντας τα γεωγραφικά 

εµπόδια. 

• Τα φυσικά εµπόδια παραµένουν για τα φυσικά αγαθά. Η µεταφορά προιόντων 

στον προορισµό τους σε αποδεκτό επίπεδο είναι κάτι που δεν αλλάζει. Αυτό 

είναι ιδιαίτερα σηµαντικό λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των αγροτικών 

προιόντων, πολλά από τα οποία είναι ευπαθή και εύκολα να αλλοιωθούν. 

Επιπλέον οι παραγωγοί και οι έµποροι λιανικής πώλησης έχουν αν 

αντιµετωπίσουν και νέες προκλήσεις όπως : την ασφάλεια των τροφίµων και 

την ποιότητα των προτύπων, κανονισµοί τιµολόγησης και σταθερότητας, 

προγράµµατα πιστοποίησης και θέµατα που αφορούν το περιβάλλον. Το 

ηλεκτρονικό εµπόριο διευκολύνει την ανάπτυξη νέων αλυσίδων εφοδιασµού για 

διαφοροποιηµένα προϊόντα που περιλαµβάνουν και δεδοµένα για τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

• Το ηλεκτρονικό εµπόριο ενθαρρύνει την εξέλιξη των µεταφορών και των 

logistics. Βελτιώσεις στις µεταφορές και στα logistics αναπόφευκτα θα συµβούν 

στον γεωργικό τοµέα παράλληλα µε το ηλεκτρονικό εµπόριο. Οι βελτιώσεις 

αυτές δεν θα είναι απαγορευτικές από άποψη κόστους και µπορεί να βοηθήσει 

στον εξορθολογισµό των πολλαπλών βαθµίδων της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
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Ιστοσελίδες µε ισχυρούς δεσµούς µεταξύ των παραγωγών και των εµπόρων 

λιανικής θα γίνουν πιο συχνές όπως αυτή της British Sugar. 

• Περαιτέρω ολοκλήρωση µπορεί να οδηγήσει σε µείωση των αγορών 

δηµοπρασίας. Η περαιτέρω ολοκλήρωση δυνητικά θα µπορούσε να οδηγήσει 

σε µια µείωση στις αγορές δηµοπρασίας τόσο online όσο και offline. Ένα 

σύστηµα ολοκλήρωσης µε µια ηλεκτρονική βάση δεδοµένων θα µπορούσε να 

επιτρέψει στους αγρότες να κατεβάζουν δεδοµένα σχετικά µε τις καλλιέργειές 

τους πχ. εφαρµογές φυτοφαρµάκων. Κάτι τέτοιο θα ωφελούσε όλους τους 

παράγοντες της αγοράς αφού , οι παραγωγοί θα είχαν µια ασφαλή αγορά, οι 

αγοραστές θα είχαν µια εγγυηµένη προσφορά και οι καταναλωτές θα κέρδιζαν 

από την βελτιωµένη παροχή πληροφόρησης αλλά και από τον βελτιωµένο 

ποιοτικό έλεγχο. 

• Οι αγρότες θα επωφελούνταν από το εµπόριο στο διαδίκτυο. Μια πιο 

ολοκληρωµένη διαδικτυακή αγορά θα ωφελούσε τους αγρότες. Για παράδειγµα 

αντί να επισκέπτονταν µια αγορά ή κάποιο κατάστηµα αγροτικών προιόντων σε 

εβδοµαδιαία βάση, το κόστος µεταφοράς θα µπορούσε να περιοριστεί όταν θα 

γινόταν κάποια πώληση ή αγορά και το κόστος εργασίας από τις επισκέψεις στις 

αγορές θα περιοριζόταν στο χρόνο που ο παραγωγός θα ήταν στο διαδίκτυο 

online. Ωστόσο η πιθανή µείωση των παραδοσιακών πλειστηριασµού, η 

συγκέντρωση των αγοραστών και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας µπορεί να 

φέρει τους παραγωγούς σε µειονεκτική θέση στις αποµακρυσµένες περιοχές 

λόγω του σχετικά µεγαλύτερου κόστους µεταφοράς. Ορισµένες ιστοσελίδες 

παρέχουν µετρητή της απόστασης µεταφοράς επιτρέποντας έτσι στους εµπόρους 

να βρουν τη σωστή ισορροπία µεταξύ τιµής , ποιότητας και κόστους µεταφοράς. 

• Καλύτερη διαφάνεια στις τιµές µέσω του διαδικτύου. Η διαδικτυακή 

πρόσβαση τόσο στις τιµές όσο και στα προϊόντα κάνει πιο εύκολη την σύγκριση 

µεταξύ τους και προωθεί έτσι την διαφάνεια στις τιµές των αγαθών. Επίσης η 

αλλαγές στις τιµές από περιοχή σε περιοχή είναι πιθανότερο να εξαλειφθούν 

αφού ο ανταγωνισµός θα είναι αυξηµένος. Αυτό µπορεί να ωφελήσει τους 

παραγωγούς ώστε να πετύχουν χαµηλότερες τιµές στις πρώτες ύλες που 

αγοράζουν όµως από την άλλη θα επηρεαστούν και οι τιµές των αγαθών που 

πωλούν οι παραγωγοί. 

• Βελτίωση της κατανοµής των πόρων µε παρακολούθηση των πωλήσεων. 

Μέσω του online µάρκετινγκ δίνεται η δυνατότητα για πιο αποτελεσµατική 

διάθεση των πόρων. Για παράδειγµα οι προµηθευτές πρώτων υλών θα µπορούν 
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αν εντοπίζουν σε πραγµατικό χρόνο τις πωλήσεις σε αγροτικές επιχειρήσεις µε 

αποτέλεσµα να περιορίζουν το απόθεµά τους στο 50% του αποθέµατος που 

είχαν µέχρι στιγµής. Το επιπλέον απόθεµα µπορούν να το δηµοπρατήσουν ώστε 

να έχουν γρήγορη ρευστοποίηση απελευθερώνοντας αποθεµατικά κεφάλαια. 

• Η προσβασιµότητα είναι το κλειδί της αποδοχής. Για να µπορέσει ένας 

αγρότης να υιοθετήσει την τεχνολογία του διαδικτύου εκτός από τα οφέλη που 

θα έχει θα πρέπει επίσης να έχει και προσβασιµότητα στο διαδίκτυο. Τα 

συστήµατα παραγωγής αγροτικών προιόντων όντως προσφέρουν τα 

πλεονεκτήµατα που απαιτούνται για τις προµήθειες. Αυτό εξασφαλίζει την 

εξοικείωση µε τις online διαδικασίες και προσφέρει την ευκαιρία για διατήρηση 

του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος κατά την υιοθέτηση κάποιου 

συγκεκριµένου συστήµατος ή διαδικασίας. 

• Τα κεντρικά συστήµατα βελτιώνουν την προσβασιµότητα. Είναι σηµαντικό 

για τους ρυθµιστικούς φορείς που προσφέρουν ρυθµιστικά θέµατα και 

υπηρεσίες online σε ηλεκτρονική µορφή, να διασφαλίσουν την αποτελεσµατική 

τους χρήση. Το ηλεκτρονικό εµπόριο δίνει την δυνατότητα στον τοµέα των 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών για εξορθολογισµό των πληροφοριών των 

συναλλαγών, το οποίο γίνεται µε τη βοήθεια ενός λογισµικού διαχείρισης των 

προµηθευτών. Ανάλογες εξελίξεις στον τοµέα της λιανικής µπορούν να 

οδηγήσουν σε γρήγορη ενοποίηση και  δηµιουργία συµµαχιών µεταξύ των 

λιανοπωλητών (Cole Ehmke, Stan Ernst, Jeffrey Hopkins, and Luther Tweeten, 

2001). 

• Αύξηση των διαδικτυακών συνεταιρισµών. Οι διαδικασίες συναλλαγής µέσω 

ιντερνέτ δίνουν νέες ευκαιρίες για την προώθηση της έννοιας του 

συνεταιρισµού. Από την πλευρά των αγροτών , οι συνεταιρισµοί αποτελούν µια 

λύσει για τις µικρές επιχειρήσεις ώστε να µπορέσουν να αναπτυχθούν 

περισσότερο (K.P. Ferentinos, K.G Arvanitis , Nick A. Sigrimis, 2006). 

 

Το διαδίκτυο στο τοµέα της γεωργίας αποτελεί µια νέα αγορά αλλά παράλληλα είναι 

και µια πηγή πληροφοριών. Πολλές εφαρµογές έχουν αναπτυχθεί από οµάδες 

διαφορετικών ενδιαφερόντων. Οι εφαρµογές αυτές στην αγορά µπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν από την µεριά του και να περιλαµβάνουν υπηρεσίες, εισροές, 

συντελεστές παραγωγής και εισροές. Οι υπηρεσίες, οι εισροές και οι συντελεστές 

παραγωγής συνήθως αγοράζονται ηλεκτρονικά σε σταθερές τιµές, ενώ οι εκροές γενικέ 

εµπορεύονται µέσω δηµοπρασιών. Αυτό συµβαίνει ίσως γιατί πολλές από τις εκροές 
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είναι αναλώσιµες και συνεπώς οι τιµή στην αγορά τους είναι πιο ευαίσθητη στις 

διακυµάνσεις της προσφοράς και της ζήτησης (K.P. Ferentinos, K.G Arvanitis , Nick A. 

Sigrimis, 2006). 

 

 

4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

 

Οι δυνατότητες ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου στον αγροτικό τοµέα είναι 

ακόµη πολλές. Οι κοινές συναλλαγές µεταξύ των αγροτικών επιχειρήσεων (Β2Β) όπως, 

αγορά, πώληση, εµπορία, παράδοση, σύναψη συµβάσεων είναι οι πρώτoι στόχοι για 

την µετατροπή τους σε ηλεκτρονικό εµπόριο. 

 

Πολλά είναι τα οφέλη που έχουν αναγνωριστεί θεωρητικά για το ηλεκτρονικό εµπόριο 

στη γεωργία όπως : (α) η προώθηση της ροής της πληροφορίας, η διαφάνεια της αγοράς 

και η δηµιουργία τιµών (Poole, 2001) ,(β) η διευκόλυνση του συντονισµού της 

βιοµηχανίας (Nicolaisen, 2001), (γ) η µείωση ή η εξάλειψη του κόστους 

συναλλαγών(Porter, 2001, Thompson, 1996). 

 

Αυτά τα θεωρητικά οφέλη είναι αδιαµφισβήτητα. Ωστόσο θα πρέπει να εξετάσουµε και 

τι γίνεται σχετικά µε την κερδοφορία, διότι η εφαρµογή του ηλεκτρονικού εµπορίου 

στη γεωργία είναι αρκετά δύσκολη. Τον Σεπτέµβριο του 1999, η Goldman Sachs 

πρόβλεψε ότι τα έσοδα από το αγροτικό ηλεκτρονικό εµπόριο στις Ηνωµένες Πολιτείες 

θα έφταναν τα 124$ δις  µέχρι το 2004. Τον Μάιο του 2000, η Goldman Sachs 

αναθεώρησε αυτές της τις εκτιµήσεις προβλέποντας πως τα έσοδα µέχρι το 2004 θα 

φτάσουν τα 24$ δις , ενώ η συνολική αξία της Β2Β οικονοµίας θα φτάσει τα 2.6$ δις 

αντί των 1.5$ δις όπως είχε εκτιµήσει το 1999. Αυτές οι αναθεωρηµένες προβλέψεις 

δείχνουν ότι το Β2Β σε γενικές γραµµές αυξάνεται µε µεγαλύτερο ρυθµό από ότι 

περιµένανε, όµως τι Β2Β στον αγροτικό τοµέα δείχνει ότι θα χρειαστεί περισσότερο 

χρόνο  για να αναπτυχθεί.( Nicole Leroux, Max S. Wortman Jr., Eric Mathias, 2001). 

 

Πρώτα από όλα η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου στον αγροτικό τοµέα 

συνδέεται άρρηκτα µε την υιοθέτηση του διαδικτύου κυρίως από τους αγρότες. 

Έρευνες δείχνουν ότι σε αυτό το κοµµάτι οι αγρότες είναι λίγο πίσω σε σχέση µε τον 

γενικό πληθυσµό. Ωστόσο οι µεγάλες αγροτικές επιχειρήσεις τείνουν να υιοθετούν 
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τόσο το ιντερνέτ όσο και το ηλεκτρονικό εµπόριο πιο γρήγορα (K.P. Ferentinos, K.G 

Arvanitis , Nick A. Sigrimis, 2006). 

 

Υπάρχουν τρεις κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 

εµπορίου στον αγροτικό τοµέα : (α) η αλλαγή στη δοµή της βιοµηχανίας, (β) η 

πολυπλοκότητα του προϊόντος και (γ) η φύση των συναλλαγών στη γεωργία. 

 

α) Η αλλαγή στη δοµή της βιοµηχανίας 

 

Ο πρώτος παράγοντας που εµποδίζει την πλήρη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου 

στον αγροτικό τοµέα είναι η τρέχουσα αλλαγή στη δοµή της βιοµηχανίας. Την 

περασµένη δεκαετία οι ενοποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε όλα τα επίπεδα της 

αλυσίδας αξίας , άλλαξαν τις παραδοσιακές σχέσεις µεταξύ των παικτών της αγοράς. Η 

ενοποίηση στον αγροτικό τοµέα µπορεί να επηρεάσει την εφαρµογή του ηλεκτρονικού 

εµπορίου µε δύο τρόπους , (α) µείωση της ανάγκης ηλεκτρονικού συντονισµού των 

κατακερµατισµένων αγορών ,(β) δηµιουργία εµποδίων στην ανάπτυξη διαφανών 

ηλεκτρονικών αγορών. 

 

α i) µεγαλύτερη συγκέντρωση της αγοράς 

 

Η πρώτη επίπτωση της ενοποίησης στη αγροτική βιοµηχανία είναι η µεγαλύτερη 

συγκέντρωση πολλών διαφορετικών τµηµάτων της αγοράς. Το ηλεκτρονικό εµπόριο 

µέσω διαδικτύου προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για τη δηµιουργία συνεργατικών 

αγορών µεταξύ διαφόρων κατακερµατισµένων αγορών µε τρόπο αποτελεσµατικό και 

µε πολλή χαµηλό κόστος. Ωστόσο η παρούσα ενοποίηση του κλάδου µειώνει την 

ανάγκη για συντονισµό της βιοµηχανίας. 

 

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες η ενοποίηση  έχει παρατηρηθεί σε διάφορα επίπεδα της 

αλυσίδας αξίας της γεωργίας : (1) στους προµηθευτές σπόρων και χηµικών, (2)στη 

διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων, (3) στη συσκευασία και επεξεργασία κρέατος , (4) 

στην επεξεργασία τροφίµων και στο λιανικό εµπόριο.  
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α ii) διαφάνεια των αγορών 

 

Η δεύτερη επίπτωση της ενοποίησης είναι η ανάπτυξη εικονικών αγορών. Παλιότερα το 

ηλεκτρονικό εµπόριο χρησιµοποιούνταν για να αναπαράγει τις παραδοσιακές, φυσικές 

αγορές. Με αυτού του είδους τις συναλλαγές µπορούν να διαµορφωθούν καλύτερα οι 

τιµές µέσω νέων συστηµάτων τιµολόγησης και  µηχανισµών της αγοράς και 

υπόσχονται καλύτερη διαφάνεια των αγορών και καλύτερη πρόσβαση σε αυτές. 

 

Πολλές νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις εκµεταλλεύονται τα οφέλη του διαδικτύου και 

προσφέρουν λύσεις µέσω ηλεκτρονικού εµπορίου (πχ. CyberCrop.com, EMarkets.com, 

E-Merge.com) ενώ οι ενοποιηµένες επιχειρήσεις ανταγωνίζονται τις νεοϊδρυόµενες µε 

την δηµιουργία δικών τους ιστοτόπων (πχ. Rooster.com, Pradium.com, ICE.com). 

 

Οι Dolan και Moon (1999) διαπίστωσαν ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο που έχει ως βάση 

το διαδίκτυο θα µεταβάλλει ριζικά τον τρόπο συναλλαγής µεταξύ αγοραστών και 

πωλητών. ∆ιάφορες αγροτικές ιστοσελίδες καθώς και µοντέλα συναλλαγών υπόσχονται 

καλύτερη ενηµέρωση για το προιόν(DirectAg.com), καλύτερες τιµές (XsAg.com), 

µειωµένο κίνδυνο  (E-Markets.com with DRC), καλύτερη πρόσβαση στην αγορά 

(CyberCrop.com Exchange) καθώς και πρόσβαση σε νέους πελάτες (Agribuys.com). 

 

β) πολυπλοκότητα του προϊόντος 

 

Ο δεύτερος παράγοντας που επιβραδύνει την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού εµπορίου 

είναι η αυξανόµενη  πολυπλοκότητα των αγροτικών προιόντων. Η πολυπλοκότητα αυτή 

προέρχεται από δυο πηγές : (α) την παραδοσιακή πολυπλοκότητα και (β) τις ανάγκες 

του τελικού χρήστη. 

 

β i) παραδοσιακή πολυπλοκότητα προϊόντος 

 

Η πρώτη πηγή της παραδοσιακή πολυπλοκότητας του προϊόντος είναι δηµιουργία 

αναφορών για κοινές τιµές σε βασικά προϊόντα. Ωστόσο οι διαφορές όσων αναφορά 

την περιοχή, την ώρα παράδοσης , την ποιότητα αποστολής οδηγούν σε πολύπλοκες 

µεµονωµένες συναλλαγές. Κάθε αγορά/πώληση γίνεται µε βάση το ότι ο αγοραστής 

είναι πλήρως ενηµερωµένος για το προϊόν που αγοράζει και από την άλλη ο πωλητής 

έχει δώσει επαρκή περιγραφή για το προϊόν που πουλάει. 
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Σε αντίθεση µε τα βιοµηχανικά αγαθά, τα γεωργικά βασικά αγαθά είναι εν µέρει 

οµοιόµορφα, η τιµή τους εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Υπάρχει µια 

συγκεκριµένη κλίµακα ώστε να µπορούν να κατηγοριοποιηθούν και να τιµολογηθούν 

όπως ο χρόνος και ο τόπος είναι παράγοντες που επίσης επηρεάζουν την τιµή. 

 

β ii) ο τελικός χρήστης 

 

Η δεύτερη πηγή πολυπλοκότητας του προϊόντος είναι ο τελικός χρήστης. Αυτό το είδος 

της πολυπλοκότητας εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια και οφείλεται κυρίως στη (α) 

ζήτηση των καταναλωτών για πιο υγιεινά, βολικά και γευστικότερα τρόφιµα και 

(β)στην ανάπτυξη προιόντων µε ειδικά χαρακτηριστικά που είναι χρήσιµα στους 

µεταποιητές της αλυσίδας αξίας. Και οι δύο αυτοί παράγοντες δηµιουργούν την ανάγκη 

για αποµόνωση του προϊόντος από τα κανάλια εµπορευµάτων πράγµα που 

επιτυγχάνεται µε τη διατήρησης της ταυτότητας αυτών των προιόντων µε παράλληλα 

κανάλια. 

 

Ο DiPietre (2000) υποστήριξε ότι για να πετύχουν µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία στην 

αλυσίδα εφοδιασµού θα πρέπει τα εµπορεύµατα να γίνουν επώνυµα προϊόντα. Ωστόσο 

τα προϊόντα αυτά απαιτείται να έχουν συνέπεια και υψηλή ποιότητα, ιδιότητες που δεν 

µπορούν να διατηρηθούν σε µια αγορά που στηρίζεται σε άµεσες αγορές. 

 

Στο παρελθόν η βιοµηχανία αγροτικών προιόντων έχει ανταποκριθεί στη 

πολυπλοκότητα που προέρχεται από τις προτιµήσεις των καταναλωτών µε κάθετη 

ολοκλήρωση της αλυσίδας εφοδιασµού προς τα πίσω. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για 

ολοκλήρωση της αλυσίδας εφοδιασµού : (α) καταγραφή των κερδών µέσω της 

ιδιοκτησίας ,(β) µείωση κινδύνων (ποιότητα ,ποσότητα τιµή, χρηµατοοικονοµικά), (γ) 

µείωση κόστους (λειτουργικό και συναλλαγών), (δ) εξασφάλιση επαρκών εισροών και 

αγορών ,(ε) ταχύτερη ανταπόκριση στις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις των καταναλωτών. 

 

γ)  Η φύση των συναλλαγών 

 

Ο τρίτος παράγοντας που δηµιουργεί εµπόδια στην ανάπτυξη του Β2Β ηλεκτρονικού 

εµπορίου είναι η ευαίσθητη φύση των συναλλαγών. Κάθε φάρµα στις συναλλαγές της 

θέλει να έχει ξεχωριστεί µεταχείριση µε έντονο το προσωπικό στοιχείο. Η αγορά υλών, 
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η πώληση σιτηρών ή βοειών, η αγορά µηχανηµάτων, η απόκτηση χρηµατοδότησης, οι 

µεταφορές και όλες οι συναλλαγές διενεργούνται σε µια βάση όχι απρόσωπη αλλά µε 

έντονο το προσωπικό στοιχείο.  

 

Μερικοί διατυπώνουν ότι παραδοσιακά η αγορά της γεωργίας λειτουργεί µέσω 

προσωπικών σχέσεων. ∆εν είναι σπάνιο το φαινόµενο όπου παλιότερα συµφωνίες 

κλείνονταν µε µια απλή χειραψία µεταξύ των συµβαλλόµενων. Η αξιολόγηση του 

ατόµου που διαχειρίζεται µια φάρµα βασίζεται περισσότερο στην εµπιστοσύνη και τις 

συστάσεις παρά σε πραγµατικά δεδοµένα. 

 

Η φυσική ενότητα µεταξύ των µελών της αγοράς ήταν πάντα ένα πολύτιµο συστατικό 

των γεωργικών συναλλαγών. Στην πραγµατικότητα την τελευταία δεκαετία η µελέτη 

του ‘κοινωνικού κεφαλαίου’ αναγνωρίζει ότι κατά τη λήψη αποφάσεων , άλλοι 

παράγοντες εκτός από τους καθαρά οικονοµικούς λόγους , µπορούν να υποκινήσουν 

την ανθρώπινη συµπεριφορά. Επιστηµονικές εµπειρίες από συγγραφείς επίσης 

υποστηρίζουν το γεγονός ότι οι γεωργικές αγορές εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις 

προσωπικές αλληλεπιδράσεις. 

 

Έρευνες που έγιναν σχετικά µε τη χρήση του ∆ιαδικτύου για ως εργαλείο 

αγοραπωλησιών δείχνουν ότι η πλειοψηφία των γεωργικών επιχειρήσεων 

αντιλαµβάνονται πως είναι δύσκολη η ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων µέσω του 

∆ιαδικτύου. 

 

Η αντίσταση των προµηθευτών και των πελατών στη χρήση του ιντερνέτ είναι ένα από 

τα δέκα εµπόδια που πρέπει να ξεπεράσουν οι επιχειρήσεις. Οι µάνατζερ είναι 

διστακτικοί στο να δηµιουργήσουν µια στρατηγική µε βάση το ιντερνέτ , όταν 

γνωρίζουν πως οι αγρότες δεν εµπιστεύονται τις αγοραπωλησίες µέσω ιντερνέτ. Οι 

παραγωγοί επίσης θα πρέπει να κατανοήσουν το σηµαντικό ρόλο που έχει το διαδίκτυο 

για τις επιχειρήσεις (Nicole Leroux, Max S. Wortman Jr., Eric Mathias, 2001). 

 

5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 
Πολλές είναι οι εφαρµογές του διαδικτύου που έχουν αναπτυχθεί τελευταία όσων 

αφορά τον τοµέα της γεωργίας. Οι εφαρµογές µπορούν να διακριθούν σε αυτές που 

εστιάζουν στην αγορά και σε αυτές που εστιάζουν στη πληροφορία. Οι εφαρµογές που 
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εστιάζουν στην αγορά µπορούν να χωριστούν, σύµφωνα µε την άποψη του γεωργού,  

σε τρείς µεγάλες κατηγορίες : 

• Παράγοντες της παραγωγής και εισροές: αναφέρεται στις ιστοσελίδες όπου 

γίνεται εµπόριο όλων των πιθανών στοιχείων που µπορεί να χρησιµεύουν στη 

γεωργία, όπως γη, χηµικά, µηχανήµατα, εξοπλισµός και λιπάσµατα. Για 

παράδειγµα http://www.LandAndFarm.com/ παρέχει φυλλάδια από φάρµες και 

εκτάσεις που βρίσκονται σε όλο τον κόσµο, από ένα ράντσο στο Τέξας µέχρι 

εκτάσεις στη Βραζιλία ή ελαιώνες στη Τοσκάνη. Για αγροτικά χηµικά και 

κτηνιατρικές προµήθειες υπάρχουν χιλιάδες ιστοσελίδες που µπορούν να 

εξυπηρετήσουν τους αγοραστές. Επίσης διαθέσιµοι είναι και πολύ online 

κατάλογοι από καταστήµατα που προµηθεύουν µηχανήµατα και αγροτικό 

εξοπλισµό, πληροφορίες και τρόπους επικοινωνίας για την διευκόλυνση αγοράς 

τους. Υπάρχουν ακόµη και πολλές ιστοσελίδες όπως η 

http://www.farmequipmentauctions.com/ για online δηµοπρασίες 

µεταχειρισµένων µηχανηµάτων. Οι ηλεκτρονικές αγορές για ζωοτροφές και 

λιπάσµατα φαίνεται να αναπτύσσονται µε πιο αργούς ρυθµούς. Αυτό µπορεί να 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι αγρότες έχουν αναπτύξει σχέσεις εµπιστοσύνης µε 

τους προµηθευτές τους πράγµα που περιορίζει τον ανταγωνισµό. 

•  Υπηρεσίες : αναφέρεται στις ιστοσελίδες διαδικτυακών υπηρεσιών όπως 

logistics, µεταφορά και αποθήκευση. Μερικά παραδείγµατα είναι οι τραπεζικές 

διευκολύνσεις όπως δάνεια, οι ασφάλειες, οι νοµικές υπηρεσίες αλλά και 

κάποιες καινοτόµες υπηρεσίες. 

• Εκροές : οι εφαρµογές από την πλευρά των εκροών αναφέρονται κυρίως στις 

online δηµοπρασίες. Μερικά αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα είναι οι 

δηµοπρασίες για βοοειδή και σιτηρά, για ιδιαίτερες αγορές όπως αυτές των 

ξηρών καρπών και του κρασιού κ.α. 

 

Οι εφαρµογές εστιάζουν στην πληροφόρηση µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

σε πληροφόρηση, σε εργαλεία µάνατζµεντ και σε συνδέσεις µε ρυθµιστικούς φορείς. 

• Πληροφόρηση : αναφέρεται σε περιοδικά που ασχολούνται µε την γεωργία και 

που βρίσκονται στο διαδίκτυο και σε ιστοσελίδες που προσφέρουν πληροφορίες 

για την αγορά, αναλύσεις , δελτίο καιρού για τους αγρότες και ειδικές 

συµβουλές. 
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• Εργαλεία µάνατζµεντ : αναφέρεται σε online εργαλεία όπως αριθµοµηχανές, 

βάσεις δεδοµένων, εργαλεία εντοπισµού πληροφοριών, εργαλεία ανάλυσης και 

ηλεκτρονικά έντυπα. 

• Συνδέσεις σε ρυθµιστικούς φορείς : πολλές ιστοσελίδες παρέχουν συνδέσεις 

µε ρυθµιστικούς φορείς για την παροχή επίσηµων εκδόσεων , εκθέσεων , δελτία 

τύπων και άλλα εργαλεία (K. P. Ferentinos, K. G. Arvanitis, and N. A. Sigrimis, 

2006). 

 

 

6. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

6.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Το διαδίκτυο είναι το µέσω ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου όµως θα πρέπει να 

υπάρχουν ρυθµίσεις για την µελλοντική του ανάπτυξη. Τρία ρυθµιστικά θέµατα είναι 

τόσο παλιά όσο και οι αγορές : δίκαιη αγορά, φορολογικά θέµατα και κανονισµοί 

φορολογικής ιδιοκτησίας. Ένας ακόµη παράγοντας που επίσης επηρεάζει την γεωργία 

είναι η προστασία της ιδιωτικής ζωής. Τα περισσότερα από τα φυσικά θέµατα της 

λειτουργίας αγορών είναι παρόµοια : η παροχή µέτρων και σταθµών, η εκπροσώπηση 

των προιόντων και οι απαιτήσεις για τις παραδόσεις των προιόντων όπου γίνονται υπό 

το υφιστάµενο δίκαιο συµβάσεων ή άλλων εµπορικών νόµων. 

 

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου ενθαρρύνει τις διεθνής προσπάθειες για την 

δηµιουργία ενός σταθερού και προβλέψιµου νοµικού καθεστώτος.  

Μερικά σηµεία διαµάχης που αφορούν τις ηλεκτρονικές αγορές είναι τα εξής : 

 

• Φόρος προστιθέµενης αξίας : τα αγαθά τα οποία προµηθεύονται µέσω 

διαδικτύου µπορούν να περάσουν από τον προµηθευτή µιας χώρας στον 

καταναλωτή άλλης χώρας χωρίς να υποβληθούν σε τελωνειακούς ελέγχους. Οι 

προµηθευτές είναι υποχρεωµένη να προσθέτουν τον φόρο προστιθέµενης αξίας 

σε όλα τα αγαθά ή να χρεώνεται ανάλογα µε την τοποθεσία του αγοραστή µε 

βάση τροποποιηµένο φορολογικό καθεστώς . 

• ∆ικαιοδοσία : οι νοµικές παραβιάσεις στο διαδίκτυο υπόκειντο στη δικαιοδοσία 

της χώρας στην οποία έλαβαν χώρα. Μια ξένη χώρα µπορεί να υποβάλλει 
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µήνυση σε µια επιχείρηση µόνο όταν οι πληροφορίες που αναρτήθηκαν από την 

επιχείρηση αυτή θεωρηθούν παραπλανητικές. 

• Εργατικό δίκαιο :  η ‘εικονική’ κινητικότητα του ανθρώπινου δυναµικού έχει 

επιπτώσεις όσο αναφορά την εφαρµογή του εργατικού δικαίου. Για παράδειγµα 

σε µια ηλεκτρονικού εµπορίου επιχείρηση µπορεί να δουλεύει κάποιος ο οποίος 

είναι κάτοικος άλλης χώρας από αυτή που έχει έδρα η επιχείρηση. 

• Πνευµατική ιδιοκτησία (copyright) : η τεχνολογία δίνει την δυνατότητα 

αντιγραφής και µεταφοράς της πνευµατικής ιδιοκτησίας µε µεγάλη ευκολία. Με 

αποτέλεσµα οι κάτοχοι των πνευµατικών δικαιωµάτων αλλά και οι χρήστες να 

έρχονται αντιµέτωποι µε διαφορετικά επίπεδα νοµικής προστασίας από 

διαφορετικές χώρες. 

• Προστασία δεδοµένων : οι διαφορές ή η απουσία κανονισµών προστασίας 

δεδοµένων σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο µπορεί να εµποδίσει το 

διασυνοριακό εµπόριο και να αποτρέψει τους πολίτες από την χρήση 

τεχνολογιών επικοινωνίας . 

• Εµπορικό σήµα : από την διαφήµιση online εθνικών ή διεθνών εµπορικών 

σηµάτων µπορεί να προκύψουν διαφωνίες λόγω έλλειψης συµφωνηµένων 

αρχών. 

• Αυθεντικότητα και ασφάλεια : θα πρέπει να υπάρχει εµπιστοσύνη και νοµική 

ασφάλεια προκειµένου να αποφευχθεί η εµφάνιση ‘αδύναµων κρίκων στην 

αλυσίδα’ σε χώρες που είναι ανεπαρκής σε θέµατα ασφάλειας. 

• Προστασία καταναλωτή : αποσαφήνιση επίσης απαιτούν και οι νόµοι και οι 

µηχανισµοί προστασίας του καταναλωτή. Συγκεκριµένα , ο εντοπισµός 

προέλευσης του προϊόντος, δηµιουργεί υποχρέωση ώστε το προϊόν να έχει τα 

χαρακτηριστικά και της προδιαγραφές που διαφηµίζει. 

• Όροι και προϋποθέσεις συµβολαίων : η ισχύς των συµβάσεων που συνάπτονται 

στο διαδίκτυο είναι επίσης αβέβαιη λόγω των διαφορών µεταξύ των χωρών. 

• Επιβλαβές και παράνοµο περιεχόµενο : η µεγάλη προσβασιµότητα σε 

περιεχόµενα όλων των ειδών εγείρει ζητήµατα δηµόσιου ενδιαφέροντος µε 

πολλές κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές επιπτώσεις (Paul Wilson). 
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6.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

 

Οι πρώτες προσπάθειες για τη δηµιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού νοµοθετικού 

πλαισίου για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές έγιναν το 1997 µε τη δηµοσίευση της 

Κοινοποίησης της Επιτροπής της ΕΕ σχετικά µε τις κοινοτικές πρωτοβουλίες όσον 

αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο. Το έτος 2000 ψηφίστηκε η οδηγία 2000/31/ΕΚ  « για 

ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας , ιδίως του 

ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά» γνωστή ως «οδηγία για το 

ηλεκτρονικό εµπόριο». Η οδηγία 2000/31/ΕΚ µεταφέρθηκε στην ελληνική νοµοθεσία 

µε το π.δ 131/2003 το Μάιο του 2003.  

 

Τα όργανα της Ε.Ε προκειµένου να αντιµετωπίσουν και άλλα προβλήµατα που 

δηµιουργούνται στα κράτη –µέλη από την δραστηριότητα του ηλεκτρονικού εµπορίου, 

και να εξασφαλίσουν την εµπιστοσύνη των πολιτών στις διασυνοριακές τους 

συναλλαγές εκτός από την οδηγία συνέταξαν και άλλα κείµενα. Μερικά από αυτά είναι 

η οδηγία σχετικά µε ένα κοινό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές (1999/93/ΕΚ), η 

οδηγία για τις πωλήσεις από απόσταση χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών (2002/65/ΕΚ), 

η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

(2002/58/ΕΚ) και τον Κανονισµό ΕΕ 44/2001 για την αντικατάσταση της σύµβασης 

των Βρυξελλών, όσον αφορά στην αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 

σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η Σύσταση 97/489/ΕΚ 

σχετικά µε τις συναλλαγές που γίνονται µε µέσα ηλεκτρονικής πληρωµής και ιδιαίτερα 

όσον αφορά στις σχέσεις µεταξύ του εκδότη και του κατόχου. 

 

Η έκδοση της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εµπόριο στηρίζεται σε περισσότερες νοµικές 

βάσεις. Πρόκειται για τα άρθρα 47 § 2, 55 και 95 ΣΕΚ. Η τριπλή νοµοθετική 

θεµελίωση οφείλεται στο γεγονός ότι η οδηγία έχει ως αντικείµενο µια ύλη, που τέµνει 

περισσότερους τίτλους της Συνθήκης Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στοχεύει στην 

εξασφάλιση περισσότερων κοινοτικών ελευθεριών που καθιερώνει η Συνθήκη. 

 

Στο άρθρο 4 § 1 της οδηγίας γίνεται αναφορά στο πρόσωπο που προσφέρει υπηρεσίες  

της κοινωνίας της πληροφορίας και επιτάσσεται η καθιέρωση της ελεύθερης ανάληψης 

και άσκησης της δραστηριότητάς του σε όλα τα κράτη µέλη , εποµένως νοµική βάση 

έπρεπε να αποτελέσει η διάταξη του άρθρου 47 § 2 του ΣΕΚ. Με βάση τη διάταξη αυτή 

νοµιµοποιείται το Συµβούλιο να εκδίδει οδηγίες , που συνδέονται µε την ελεύθερη 
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ανάληψη και άσκηση «µη µισθωτών» , δηλαδή ανεξάρτητων δραστηριοτήτων. Οι 

δραστηριότητες αυτές άπτονται του δικαιώµατος της ελεύθερης εγκατάστασης. 

 

Η οδηγία άπτεται και του θέµατος ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών, καθώς το 

άρθρο 3 § 2 απαγορεύει τη θέση εµποδίων στην ελεύθερη είσοδο και κυκλοφορία των 

υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, που προέρχονται από άλλο κράτος µέλος. 

Για το λόγο αυτό νοµική βάση , παράλληλα µε το άρθρο 47 § 2 , αποτέλεσε και το 

άρθρο 55 ΣΕΚ που βρίσκεται στο κεφάλαιο για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. 

 

Ως κατεξοχήν βάση ρυθµιστικής αρµοδιότητας, οι συντάκτες της οδηγίας 

επικαλέσθηκαν τη διάταξη του άρθρου 95 της Συνθήκης. Το άρθρο 95 στην § 3 

αναφέρεται στην υγεία, την ασφάλεια , την προστασία του περιβάλλοντος και την 

προστασία των καταναλωτών και επιβάλλει  στην Επιτροπή , στις προτάσεις της για την 

προσέγγιση των εθνικών νοµοθεσιών να λαµβάνει ως βάση ένα υψηλό επίπεδο 

προστασίας , λαµβάνοντας κυρίως υπόψη τις νέες εξελίξεις που βασίζονται σε 

επιστηµονικά δεδοµένα. 

 

Στην οδηγία προβλέπεται ότι τα κράτη µέλη έπρεπε να εναρµονίσουν τις εθνικές τους 

νοµοθεσίες προς αυτή µέχρι την 30ή Ιανουαρίου 2002. Στη χώρα µας η εναρµόνιση της 

εθνικής νοµοθεσίας προς την οδηγία πραγµατοποιήθηκε µε το π.δ 131/2003 

καθυστερηµένα το Μάιο του 2003. 

 

6.3 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 

 

Η οδηγία 2003/65/ΕΚ συντάχθηκε µε γνώµονα την ανάγκη διαφύλαξης των κοινοτικών 

ελευθεριών που καθιερώνονται στη ΣΕΚ. Κυρίως µε την οδηγία αυτή επιδιώκεται η 

καθιέρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας. Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 § 1 της οδηγίας, στόχων των συντακτών της 

ήταν η οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς µε την εξασφάλιση της ελεύθερης 

κυκλοφορίας των εν λόγω υπηρεσιών , µε απώτερο σκοπό την επίτευξη ενός υψηλού 

επιπέδου κοινοτικής ολοκλήρωσης . 
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7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

7.1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Το διαδίκτυο στην Ελλάδα άρχισε να χρησιµοποιείται στις αρχές της δεκαετίας του ’90 

, κυρίως στον πανεπιστηµιακό και ερευνητικό χώρο. Το κοινό του διαδικτύου στην 

αρχή αποτελούνταν κυρίως από φοιτητές και ελάχιστες εταιρίες είχαν πρόσβαση σε 

αυτό. Στα µέσα της δεκαετίας του ’90 το διαδίκτυο στην Ελλάδα είχε λιγότερο από 

εκατό χιλιάδες χρήστες, οι οποίοι αυξανόµενοι µε πολύ συντηρητικούς ρυθµούς 

έφτασαν το 2000 τις εξακόσιες χιλιάδες. 

 

Οι χρήστες του διαδικτύου αποτελούνται κυρίως από νέους (14-35) οι οποίοι κατοικούν 

σε αστικά κέντρα, ανήκουν στα µεσαία και ανώτερα οικονοµικά στρώµατα , µε µέσο 

και υψηλό µορφωτικό επίπεδο. 

 

Η χρήση του διαδικτύου δεν φαίνεται να επηρεάζει σηµαντικά την χρήση άλλων ΜΜΕ 

, ούτε από πλευράς χρόνου παρακολούθησης , ούτε σε σχέση µε την αντιλαµβανόµενη 

αξιοπιστία τους. Οι χρήστες του διαδικτύου παρακολουθούν σε καθηµερινή βάση και 

σε ικανοποιητικό βαθµό τον Τύπο, το ραδιόφωνο αλλά και την τηλεόραση. 

 

Θα µπορούσαµε να πούµε πως το διαδίκτυο στην Ελλάδα βρίσκεται σε εµβρυακό 

επίπεδο , δεν έχει αρχίσει να αφορά όλους τους πολίτες, αλλά εµφανίζεται µια εντός 

δικτύου αγορά που αναπτύσσεται αλµατωδώς (Μπογιατζή Ανδρεάνα, 2009). 

 

 

7.2 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

 

Το διαδίκτυο εξασφαλίζει την άµεση σύγκριση των τιµών από τον καταναλωτή, την 

εύκολη πρόσβαση σε καταλόγους αγαθών και την ευχερή υποβολή των παραγγελιών. 

Έχει χαµηλό κόστος χρήσεως και µεγάλη γεωγραφική κάλυψη. Εκτός από την πληθώρα 

πληροφοριών που διαθέτει πλέον ο καταναλωτής του δίδεται η on line δυνατότητα για 

βέλτιστη επιλογή προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιµές. Μέσω των ηλεκτρονικών 

διαµεσολαβητών, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις τιµές οµοιογενών προϊόντων, ο 
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καταναλωτής έχει τη δυνατότητα αγοράς του προϊόντος µε την ανταγωνιστικότερη 

προσφερόµενη τιµή έναντι ελάχιστου κόστους.  

Από πλευράς επιχειρήσεων, η χρήση του διαδικτύου είναι σήµερα απολύτως αναγκαία. 

Το διαδίκτυο δίδει σε αυτές σηµαντικά πλεονεκτήµατα όπως: α) µειωµένες τιµές των 

ενδιαµέσων αγαθών, λόγω της συναλλαγής µε πολλούς προµηθευτές, β) µείωση 

ποσότητας αποθηκευµένου προϊόντος και συνεπώς µείωση του κόστους, γ) µείωση 

χρόνου παραδόσεως των προϊόντων, κ.ά.  

Παρά τα σηµαντικά αυτά πλεονεκτήµατα, οι αγοραπωλησίες µέσω του διαδικτύου στην 

Ελλάδα υστερούν. Οι παράγοντες της αγοράς αποδίδουν αυτήν την καθυστέρηση 

κυρίως στα εξής: α) στις γραφειοκρατικές προϋποθέσεις λειτουργίας που θέτει η 

ελληνική νοµοθεσία προστασίας του καταναλωτή στις εγχώριες εταιρίες ηλεκτρονικού 

εµπορίου, β) στο ότι η εξ αποστάσεως σύµβαση µεταξύ αγοραστή και πωλητή δύναται 

να θεωρηθεί καταχρηστική και να µη δεσµεύει τον καταναλωτή ή τον προµηθευτή, γ) 

στο χαµηλό ακόµη ποσοστό προσβάσεως των ελληνικών νοικοκυριών στο διαδίκτυο 

παρά τη σηµαντική πρόοδο που έχει τελευταίως πραγµατοποιηθεί. Έτσι, πρόσβαση στο 

διαδίκτυο είχε το 2008 το 31% των νοικοκυριών, έναντι 60% στην ΕΕ-27, από 25% και 

54% αντιστοίχως το 2007, δ) στη συνεχιζόµενη δυσπιστία µέρους των ελληνικών 

νοικοκυριών για την ασφάλεια των συναλλαγών στο διαδίκτυο.  

Εντούτοις, οι online αγορές φαίνεται ότι τελευταίως διευρύνονται µε ταχείς ρυθµούς 

και στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα της AGB Nielsen (Μάιος 2009), το 

79,3% των Ελλήνων που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο δήλωσαν ότι έχουν 

πραγµατοποιήσει αγορές on line. Από αυτούς, το 62,8% δήλωσε ότι επιλέγει 

περισσότερο ελληνικά sites και το 37,2% sites του εξωτερικού. Το βέβαιο είναι ότι και 

οι Έλληνες χρησιµοποιούν σήµερα εν σε µεγάλο βαθµό το διαδίκτυο για αναζήτηση 

πληροφοριών για πιθανές αγορές (π.χ. αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών ειδών, επίπλων, 

κ.ά.) και αυτό αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την ικανοποιητική λειτουργία των 

καταστηµάτων πωλήσεως αυτών των ειδών ανεξαρτήτως εάν η πραγµατική πώληση 

γίνεται on line ή από το κατάστηµα.  

Στο ηλεκτρονικό εµπόριο εντάσσονται και τα καταστήµατα αποθήκης καταλόγου, που 

προσφέρουν µία ευρεία κλίµακα εµπορευµάτων σε ιδιαιτέρως χαµηλές τιµές. Η επιλογή 

των προϊόντων από τον πελάτη γίνεται από τον κατάλογο µέσω του διαδικτύου ή µέσω 

της τηλεοράσεως και του ραδιόφωνου. 
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7.3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Τον τελευταίο καιρό έχουµε γίνει µάρτυρες µιας νέας πρακτικής διάθεσης των  

αγροτικών προιόντων , κατευθείαν από τους παραγωγούς στους καταναλωτές. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσµα αστρονοµικά καλύτερες τιµές διάθεσης του προϊόντος και µια win – win 

συµµαχία µεταξύ καταναλωτών και αγροτών. 

 

Γίναµε µάρτυρες του γεγονότος ότι  µέσω του διαδικτύου οι παραγωγοί είναι σε θέση να 

παρακάµψουν τα παραδοσιακά κανάλια διανοµής και να προσεγγίσουν απευθείας τους 

καταναλωτές. Αυτό είναι µια πολύ καλή αφορµή για την περαιτέρω ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού εµπορίου αγροτικών προιόντων στην χώρα µας. Επίσης η βαθιά 

οικονοµική κρίση που υπάρχει βοηθάει ακόµη περισσότερο στην ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού εµπορίου και ειδικότερα για τα προϊόντα του πρωτογενή τοµέα. 

 

 

7.4 ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε µοντέλα του ηλεκτρονικού εµπορίου που µπορούν 

να ενδυναµώσουν τη θέση και την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τοµέα της χώρας. 

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στα µοντέλα υπηρεσιών ηλεκτρονικής µεσίτευσης 

(χονδρεµπορίας) στο ∆ιαδίκτυο. 

 

7.4.1 ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 

 

Ορισµένα από τα διαδικτυακά επιχειρηµατικά µοντέλα που µπορούν να υιοθετηθούν 

από τις καινοτόµες αγροτικές επιχειρήσεις στο ηλεκτρονικό εµπόριο είναι τα εξής :  

 

Ηλεκτρονικό κατάστηµα ( electronic shop ή e-shop). Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα 

αποτελούν σηµεία προώθησης και πώλησης αγαθών µέσω του διαδικτύου. Σε αρκετές 

περιπτώσεις λειτουργούν ως υποκαταστήµατα υφιστάµενων φυσικών καταστηµάτων, 

ενώ σε άλλες αποτελούν τα µοναδικά σηµεία πώλησης των προιόντων µιας 

επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις από την δηµιουργία ηλεκτρονικών καταστηµάτων , 

αναζητούν φθηνή παρουσία στο χώρο της αγοράς, διαφήµιση των προιόντων τους, 

αύξηση της ζήτησης των προιόντων και µείωση του κόστους πωλήσεων. 
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Ηλεκτρονικό πολυκατάστηµα (electronic mall) : το ηλεκτρονικό πολυκατάστηµα 

αποτελεί µια πύλη για την είσοδο των καταναλωτών σε επιµέρους ηλεκτρονικά 

καταστήµατα τα οποία βρίσκονται στον ίδιο ιδεατό κόσµο. Τα οφέλη για τους πελάτες 

είναι ίδια µε αυτά των µεµονωµένων ηλεκτρονικών καταστηµάτων αλλά και µε 

επιπλέον όφελος την εύκολη πρόσβαση σε πολλά ηλεκτρονικά καταστήµατα λόγω της 

κοινής διεπαφής (πχ. κοινό σύστηµα πληρωµών). Επίσης η συγκέντρωση πολλών 

καταστηµάτων κάτω από µια κοινή οµπρέλα δηµιουργεί αυτόµατα ένα αίσθηµα 

εµπιστοσύνης και κατ ΄ επέκταση διάθεση των πελατών για αγορά. 

 

Ηλεκτρονικές δηµοπρασίες (electronic auctions) : οι ηλεκτρονικές δηµοπρασίες 

αποτελούν τη µεταφορά των παραδοσιακών δηµοπρασιών στο ∆ιαδίκτυο ενισχυµένες 

µε συγκεκριµένους κανόνες λειτουργίας και µέσα ( πχ ηλεκτρονική προβολή των 

προιόντων µε τη βοήθεια πολυµέσων). Συνήθως, µια ηλεκτρονική δηµοπρασία 

προσφέρει έναν ολοκληρωµένο µηχανισµό που περιλαµβάνει ηλεκτρονική υπογραφή 

συµβολαίων, πληρωµή, παράδοση του αγαθού στον αγοραστή κ.τ.λ. η διεξαγωγή 

ηλεκτρονικών δηµοπρασιών επηρεάζει κυρίως το κόστος συµµετοχής των 

ενδιαφεροµένων καθώς και το κόστος των διαδικασιών συναλλαγής. Επίσης , παρέχει 

µείωση του κόστους αναζήτησης πληροφοριών, αυξηµένη αποτελεσµατικότητα, 

διεκπεραίωση της διαδικασίας σε µικρό χρονικό διάστηµα αφού δεν απαιτείται 

µετάβαση στο τόπο διεξαγωγής της δηµοπρασίας και φυσικά παγκόσµια συµµετοχή. 

 

Έµπιστη τρίτη οντότητα (third party marketplace) : αποτελεί ένα βοηθητικό 

µοντέλο το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί από εταιρίες που επιθυµούν να αναθέσουν 

το µάρκετινγκ της εταιρίας τους µέσω του  ∆ιαδικτύου σε µια Τρίτη οντότητα. Η 

έµπιστη τρίτη οντότητα παρέχει κοινή διεπαφή χρήστη στους καταλόγους των 

προιόντων των εταιριών που υποστηρίζει, υπηρεσίες ασφάλειας, πιστοποίηση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, εγγύηση του τρόπου πληρωµής, οργάνωση , logistics κ.τ.λ.  

 

Εικονικές κοινότητες (virtual communities) : το µοντέλο αυτό λειτουργεί 

συµπληρωµατικά µε οποιοδήποτε άλλο µοντέλο ηλεκτρονικού εµπορίου 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Στόχο έχει την επικέντρωση στα ενδιαφέροντα και 

στις ανάγκες των πελατών µιας ηλεκτρονικής επιχείρησης. Αυτό επιτυγχάνεται µε την 

παροχή ορισµένων υπηρεσιών όπως για παράδειγµα µηχανισµοί επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της κοινότητας , υπηρεσίες αναζήτησης και 
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καταλόγου, υπηρεσίες νέων και µικρών αγγελιών κ.α. Επίσης µια εικονική κοινότητα 

µπορεί  να συντελέσει στην εδραίωση µιας σχέσης εµπιστοσύνης µε τους πελάτες στους 

οποίους απευθύνεται. 

 

7.4.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕΣΙΤΕΥΣΗ 

 

Κατά την εµφάνιση του ηλεκτρονικού εµπορίου πολλοί προέβλεπαν την εξάλειψη της 

αναγκαιότητας του ρόλου των διαµεσολαβητών στην αλυσίδα εµπορίας αγαθών και 

υπηρεσιών. Η άποψη αυτή στηρίχθηκε κυρίως στο γεγονός ότι τα ηλεκτρονικά δίκτυα 

µειώνουν κατά πολύ το κόστος συναλλαγών και συνεπώς οι πωλητές (έµποροι, 

κατασκευαστές, παραγωγοί κ.α ) µπορούν να εκτελούν ευκολότερα τις συναλλαγές µε 

τον αγοραστή χωρίς την ανάγκη ενδιάµεσων φορέων. Οι κυριότερες υπηρεσίες που 

προσφέρουν οι διαµεσολαβητές στους αγοραστές είναι η διευκόλυνση στην εύρεση και 

αξιολόγηση των αγαθών, η µείωση του ρίσκου των συναλλαγών και η αποστολή και 

διανοµή των αγαθών. Ενώ οι υπηρεσίες που προσφέρουν στους πωλητές είναι η 

προώθηση και διαφήµιση των αγαθών τους και η παροχή πληροφοριών για τις ανάγκες 

και τις προτιµήσεις των αγοραστών. 

 

Επίσης η υπόθεση ότι οι διαµεσολαβητές θα παρακαµφθούν λόγω χρήσης του 

ηλεκτρονικού εµπορίου δεν είναι απόλυτα σωστές. Ορισµένες εφαρµογές ηλεκτρονικού 

εµπορίου ανάλογα µε τα αγαθά που διαπραγµατεύονται προϋποθέτουν τη συµµετοχή 

διαµεσολαβητών. Αναλυτικότερα εισάγουν µια νέα γενιά διαµεσολαβητών , τους 

ηλεκτρονικούς διαµεσολαβητές οι οποίοι παρέχουν ίδιες ή παρόµοιες υπηρεσίες µε τους 

παραδοσιακούς καθώς και άλλες υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας. Ο ρόλος αυτών των 

διαµεσολαβητών είναι ιδιαίτερα σηµαντικός καθώς συνδέεται άµεσα µε το σύνολο των 

πιο πολυσύνθετων διαδικασιών που δρουν στην αλυσίδα εµπορίας. Οι ηλεκτρονικοί 

διαµεσολαβητές εκτελούν τέσσερις βασικές λειτουργίες : 

• Συγκέντρωση της ζήτησης και της προσφοράς από τους αγοραστές και τους 

πωλητές αντίστοιχα ώστε να επιτευχθεί οικονοµία κλίµακας και µείωση του 

όγκου των διαπραγµατεύσεων µε αποτέλεσµα την µείωση του κόστους των 

συναλλαγών. 

• Εδραίωση εµπιστοσύνης µεταξύ αγοραστών και πωλητών και προστασία τους 

από άλλους ευκαιριακούς συµµετέχοντες στην αγορά. 
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• ∆ιευκόλυνση των συναλλαγών εφόσον οι ηλεκτρονικοί διαµεσολαβητές 

µπορούν να διευκολύνουν τη διάχυση της πληροφορίας ελέγχοντας ταυτόχρονα 

και την εγκυρότητα της αγοράς. 

• Συνδυασµός προσφοράς και ζήτησης µέσα από την ανάλυση των απαιτήσεων 

των αγοραστών και των πωλητών. Οι διαµεσολαβητές αξιολογούνται κυρίως 

από την συνδυαστική τους ικανότητα. 

 

 

7.4.3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 

Η εξελισσόµενη διεθνής αλλά και εσωτερική αγορά αγροτικών προιόντων απαιτεί 

σχήµατα ευέλικτα ως προς τη διαχείριση και την οργάνωση της εµπορίας τους. Πολλά 

αγροτικά προϊόντα διανέµονται µέσω µιας αλυσίδας προστιθέµενης αξίας που 

διασυνδέει παραγωγούς και αγοραστές µέσω χονδρεµπόρων και λιανοπωλητών. Η 

εδραίωση αποτελεσµατικών υπηρεσιών χονδρεµπορίου αποτελεί προϋπόθεση για τη 

διάδοση των εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου αγροτικών προιόντων. Συνεπώς 

εισάγεται ένα νέο είδος ηλεκτρονικού διαµεσολαβητή , ο ηλεκτρονικός χονδρέµπορος 

αγροτικών προιόντων.  

 

Το ηλεκτρονικό χονδρεµπόριο µπορεί να εφαρµοστεί στα αγροτικά προϊόντα για 

πολλούς λόγους. Η µεταστροφή των προτιµήσεων των καταναλωτών για ασφάλεια, 

υψηλή ποιότητα και υγιεινή διατροφή οδήγησαν σε µεγάλο κατακερµατισµό της 

αγοράς των αγροτικών αγαθών. Έτσι πραγµατοποιείται δυσκολότερα ο συνδυασµός 

των χαρακτηριστικών των προιόντων µε τις προτιµήσεις των καταναλωτών χωρίς τους 

ηλεκτρονικούς χονδρεµπόρους. Επίσης η προµηθευτική αγορά των αγροτικών 

προιόντων , αποτελείται από πλήθος µικρών παραγωγών , οι οποίοι παράγουν σχετικά 

µικρές ποσότητες. Ο ρόλος των ηλεκτρονικών χονδρεµπόρων θα είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικός στην οργάνωση της ηλεκτρονικής αγοράς. 

 

Οι ηλεκτρονικοί χονδρέµποροι παρέχουν στους παραγωγούς τη δυνατότητα να 

διαφηµίζουν τα προϊόντα τους σε µακρινούς υποψήφιους πελάτες οι οποίοι θα µπορούν 

να κάνουν ηλεκτρονικές αγορές. ∆ε θα ασχολούνται µε την έρευνα των τιµών της 

αγοράς, θα έχουν όµως τη δυνατότητα να επηρεάζουν τις τιµές της λιανικής πώλησης 

µε τη αύξηση του ανταγωνισµού µεταξύ των παραγωγών. Οι λίστες των παραγωγών θα 

προτείνουν τιµές και οι υποψήφιοι πελάτες θα αποφασίζουν τις ποσότητες που θα 
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αγοράσουν. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τους παραδοσιακούς χονδρεµπόρους όπου 

µια από τις κύριες λειτουργίες τους είναι να καθορίζουν τις τιµές των αγροτικών 

προιόντων στην αγορά. Επίσης οι πελάτες που θα προµηθεύονται τα προϊόντα από τις 

ηλεκτρονικές αγορές χονδρεµπορίου µπορεί να µην είναι οι τελικοί καταναλωτές αλλά 

µεσάζοντες οι οποίοι θα πωλούν ξανά τα προϊόντα. 

 

Οι ηλεκτρονικοί χονδρέµποροι αγροτικών προιόντων αναπτύχθηκαν λόγω των αναγκών 

της αγοράς, προσφέροντας µια ποικιλία από υπηρεσίες στα µέλη τους όπως 

συνδυασµός προσφοράς και ζήτησης ώστε να πραγµατοποιηθούν αποτελεσµατικότερες 

συναλλαγές. Οι ενέργειές τους οι οποίες ωφελούν και παραγωγούς και αγοραστές 

περιλαµβάνουν έρευνα και τιµολόγηση , εκτίµηση των αναγκών και συνδυασµό 

προσφοράς και ζήτησης των προιόντων µείωση του ρίσκου και διανοµή των προιόντων 

(Σ.Θ Καρτέτσος. Κ.Ι. Κοστοπούλου, 2001). 

 

 

8. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 

8.1 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Με τη δηµιουργία ηλεκτρονικού καταστήµατος ή ιστοσελίδας οι παραγωγοί έχουν τη 

δυνατότητα να διαθέσουν τα προϊόντα τους απευθείας στον καταναλωτή. Όπλο των 

παραγωγών κατά των µεσαζόντων µπορεί να αποτελέσει το ηλεκτρονικό κατάστηµα (e-

shop). Με ελάχιστο κόστος , ανάλογα µε τις εφαρµογές που θέλει ο αγρότης ή η οµάδα 

παραγωγών να αναπτύξει, είναι δυνατόν να πουλάει τα προϊόντα του απευθείας, µέσα 

από το Ιντερνέτ, στον καταναλωτή. 

Η εξάπλωση του «κινήµατος των φθηνών τροφίµων» δηµιουργεί άλλα δεδοµένα και η 

αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών λύνει τα χέρια των αγροτών ώστε να µπουν 

δυναµικά στην αγορά. Παρακάµπτουν τους ενδιάµεσους κι έτσι έχουν καθαρό δικό 

τους κέρδος αλλά και χαµηλές τιµές πώλησης. 

Το ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι ένα πρόγραµµα εξειδικευµένο στη διαδικτυακή 

παρουσίαση αλλά και πώληση προϊόντων. Μπορεί να το δηµιουργήσει κι ένας αγρότης 

µόνος του αλλά και µία οµάδα παραγωγών. Η συνένωση διευκολύνει σε αρκετά θέµατα 

και το κυριότερο µε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται εξοικονόµηση κόστους. 
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνουν σε ειδικούς, να παραθέσουν τις σκέψεις 

τους και τους στόχους τους κι εκείνοι µε τη σειρά τους να τους προτείνουν τις λύσεις. 

Τι περιλαµβάνει το ηλεκτρονικό κατάστηµα; Είναι ένα κεντρικό σύστηµα διαχείρισης 

ώστε αυτός που το χειρίζεται να µπορεί να ενηµερώνει την ιστοσελίδα του για τα 

προϊόντα που διαθέτει. Έχει τη δυνατότητα σε αυτό να βάλει κατηγορίες, 

υποκατηγορίες προϊόντων, φωτογραφίες, τιµές, προσφορές, εκπτώσεις επί των τιµών 

κ.λπ. 

Ο παραγωγός µέσα από τη δυναµική της τεχνολογίας µπορεί να κάνει πολλά πράγµατα. 

Μία εφαρµογή που πρέπει να αναπτύξει είναι η διαχείριση των παραγγελιών. 

∆ηλαδή να συλλέγει τις παραγγελίες των καταναλωτών, να τις οµαδοποιεί ανά προϊόν, 

ανά περιοχή, ανά πελάτη και να κρατά και ιστορικά. Άλλη µία εφαρµογή που µπορεί να 

αναπτύξει είναι η αποστολή e-mail. Για παράδειγµα, να ειδοποιεί τους πελάτες του για 

τις προσφορές που κάνει και τις εκπτώσεις. 

Οι τρόποι πληρωµής είναι είτε α) µε τη χρήση πιστωτικής ή προπληρωµένης κάρτας 

όπου ο παραγωγός θα συνεργάζεται µε τράπεζες και οι πληρωµές γίνονται σε ειδικές 

σελίδες των τραπεζών και τα χρήµατα πιστώνονται στους λογαριασµούς των 

παραγωγών, β)είτε µέσα από το σύστηµα PAYPAL, το οποίο είναι ένα διεθνώς 

αναγνωρισµένο και πιστοποιηµένο σύστηµα πληρωµών. Οι συναλλαγές εκεί γίνονται 

πάλι σε ειδική σελίδα και τα χρήµατα έρχονται µε έµβασµα στον αγρότη, στον 

τραπεζικό του λογαριασµό στη σελίδα, είτε γ) µε αντικαταβολή ,δηλαδή µε την 

παράδοση του προϊόντος να γίνεται και η πληρωµή. Αυτό συµβαίνει αν ο αγρότης έχει 

και φυσικό κατάστηµα και ο πελάτης απευθύνεται εκεί προκειµένου να παραλάβει το 

προϊόν που παρήγγειλε. 

Στη συνέχεια παραθέτουµε ορισµένα case studies ελλήνων παραγωγών οι οποίοι 

διαθέτουν τα προϊόντα τους ηλεκτρονικά. 
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8.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 

8.2.1 Η περίπτωση του ‘agroevolution’ 

 

Οι Βαγγέλης Μαγιάκας και Νατάσσα Κραβαρίτη βρίσκονται στη περιοχή Λιβανάτες 

στη Φθιώτιδα και η κύρια δραστηριότητά τους είναι η παραγωγή ελιάς καλαµών και 

ελαιόλαδου. Οι ελαιώνες τους είναι ενταγµένοι στο σύστηµα ολοκληρωµένης 

αγροτικής διαχείρισης κατά AGRO 2.1 και AGRO 2.2 από το έτος 2006 µε κωδικό 

παραγωγού ALT-45. Η ιστοσελίδα των δυο ελαιοπαραγωγών είναι 

www.agroevolution.gr και οι καταναλωτές µπορούν να προµηθεύονται τα προϊόντας 

τους µέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας. Τα προϊόντα αποστέλλονται εντελώς δωρεάν σε 

όλη την Ελλάδα απευθείας από τους παραγωγούς.  

 

8.2.2 Η περίπτωση του ‘kerasishop’. 

 

Το www.kerasishop.gr δηµιουργήθηκε το 2010 από τον βιοκαλλιεργητή Ευάγγελο 

Καραβίτη , ο οποίος επιχείρησε τότε να πουλήσει για πρώτη φορά απευθείας στο 

καταναλωτικό κοινό την παραγωγή του µέσα από την ιστοσελίδα του. Ο κ. Καραβίτης 

καλλιεργεί και παράγει βιολογικά κεράσια στον νοµό Πέλλας , στους πρόποδες του 

όρους Βόρας (Καιµακτσαλάν). 

 

Μέσω της ιστοσελίδας οι καταναλωτές µπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά µε τα 

στάδια παραγωγής και τις ευεργετικές ιδιότητες των κερασιών. Το σηµαντικότερο είναι 

ότι µπορεί να δώσει ηλεκτρονική παραγγελία για την ποσότητα που επιθυµεί , ενώ για 

την τιµή τους ενηµερώνεται πάλι µέσω της ιστοσελίδας.  

 

Τα κεράσια κόβονται αυθηµερόν και αποστέλλονται στους καταναλωτές µέσω courier , 

σε 25 έως 48 ώρες στην ηπειρωτική Ελλάδα και σε 48 ώρες στη νησιωτική. 
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8.2.3 Η περίπτωση του ηλεκτρονικού καταστήµατος και portal κρητικών 

παραδοσιακών προιόντων EatCrete.com. 

 

Το EatCrete δηµιουργήθηκε µε πρωτοβουλία µιας οµάδας ανθρώπων που µοιράζονται 

τις ίδιες σκέψεις και την µεγάλη αγάπη για την Κρήτη και τα παραδοσιακά της 

προϊόντα. Σε µια εποχή που ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ψάχνουν καλύτερη 

ποιότητα στη διατροφή τους για τους εαυτούς τους και την οικογένειά τους 

ανακαλύπτουν ξανά τα αγνά παραδοσιακά προϊόντα. 

 

Η εταιρία µε πανελλαδικό δίκτυο διανοµής διαθέτει τα προϊόντα απευθείας στους 

καταναλωτές. Η φιλοσοφία είναι απλή : άριστης ποιότητας αγαθά στις καλύτερες 

δυνατόν τιµές συνοδευόµενα από άριστο service.  
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Στο ηλεκτρονικό κατάστηµα www.EatCrete.com ο καταναλωτής βρίσκει µια µεγάλη 

ποικιλία προιόντων που µπορεί να παραγγέλλει ηλεκτρονικά, αλλά και τηλεφωνικά 

,όπως µέλι . ελαιόλαδο, ελιές και πάστα ελιάς, βότανα , βιολογικά προϊόντα , ρακή και 

πολλά άλλα. 

 

      

 

 

8.2.4 Η περίπτωση του MastihaShop. 

 

Η MEDITERRA Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Συνεταιριστική Εταιρεία, ιδρύθηκε 

το καλοκαίρι του 2002, στα πλαίσια του σχεδίου αναδιοργάνωσης της ‘Ένωσης 

Μαστιχοπαραγωγών Χίου,  µε κύριο σκοπό την ανάπτυξη δικτύου καταστηµάτων 

mastihashop. Επιθυµία και στόχος, της ΕΜΧ που είναι και ο βασικός µέτοχος της 

εταιρείας , αποτελεί η ανάπτυξη δικτύου καταστηµάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

µε σκοπό την ανάδειξη, προβολή και προώθηση  της µαστίχας, των διαφορετικών της 

χρήσεων και ιδιοτήτων µέσα από προϊόντα µαστίχας που παράγονται στη Χίο, την 

Ελλάδα και το εξωτερικό.  
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Ο επισκέπτης του site www.MastihaShop.com µπορεί να παραγγείλει ένα ή και 

περισσότερα προϊόντα από το eshop της εταιρίας όπου διατίθενται πάνω από 125 

προϊόντα, τα οποία για τη διευκόλυνση του επισκέπτη είναι χωρισµένα σε 14 

κατηγορίες. Οι παραδόσεις των προϊόντων µας γίνονται στη επιθυµητή διεύθυνση εντός 

2-4 εργάσιµων ηµερών από την  επιβεβαίωση της  παραγγελίας. 

Παραδόσεις γίνονται σε όλη την Ελλάδα, στα µεγάλα αστικά κέντρα, στη χερσαία και 

νησιωτική Ελλάδα µόνον όπου υπάρχει και λειτουργεί το δίκτυο καταστηµάτων της 

ACS courier. Τα έξοδα αποστολής της παραγγελίας επιβαρύνουν τον πελάτη και 

διαφέρουν από προϊόν σε προϊόν ανάλογα µε το βάρος του και υπολογίζονται και 

εµφανίζονται ξεχωριστά στο καλάθι των αγορών.  

 

Η πληρωµή γίνεται µέσω πιστωτικής κάρτα µε απευθείας σύνδεση µε το ασφαλές on-

line σύστηµα της Eurobank. 

 

 

 

 

 

8.2.5 Η περίπτωση της ηλεκτρονικής αγοράς ‘TopAgroDeals’. 

 

Η πλατφόρµα TopAgroDeals σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από µια οµάδα νέων 

συνεργατών , µε σκοπό την εξωστρέφεια των ελληνικών αγροτικών µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων. Στα τέλη του 2011 , µέσα στη κορύφωση της ελληνικής κρίσης , η 

ανάγκη  εξωστρέφειας και αναζήτησης νέων αγορών για τα ελληνικά προιόντα ήταν 

επιτακτική. 
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Το www.TopAgroDeals.com  αποτελεί την πρώτη ελληνική προσπάθεια δηµιουργίας 

µιας ολοκληρωµένης πλατφόρµας εµπορικής δραστηριότητας ,που φέρνει σε επαφή τις 

ελληνικές αγροτικές παραγωγικές µονάδες, οικοτεχνίες , συνεταιρισµούς και βιοτεχνίες 

µε τους ενδιαφερόµενους επαγγελµατίες ή και καταναλωτές που αναζητούν στο 

διαδίκτυο αγροτικά προϊόντα. 

Η ολοκληρωµένη παρουσίαση κάθε προϊόντος συνοδεύεται από συµβουλευτικές 

υπηρεσίες εξαγωγών και πακέτα logistics από τις πλέον σύγχρονες ελληνικές 

µεταφορικές εταιρείες. 

Tο TopAgroDeals.com έχει σχεδιαστεί ειδικά για να διευκολύνει τις συναλλαγές σας µε 

το εξωτερικό και να προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες στον τεράστιο αριθµό 

δυνητικών πελατών µέσα από το διαδίκτυο. Προσφέρει υπηρεσίες πιστοποίησης και 

υπολογισµού του κόστους εξαγωγών καθώς και νοµικές αλλά και εµπορικές συµβουλές 

προς τον παραγωγό. 

 

 

8.2.6 Η περίπτωση του ηλεκτρονικού καταστήµατος ‘FruitShop’. 

Το ηλεκτρονικό κατάστηµα ανήκει σε µια οικογενειακή επιχείρηση που ασχολείται µε 

την παραγωγή και εµπορία φρούτων και λαχανικών εδώ και πενήντα χρόνια. Ιδρυτής 

είναι ο κ. Ευαγγελάτος Αντώνης που πρωτοξεκίνησε το κατάστηµά του στη περιοχή το 

Κολωνακίου ενώ σήµερα βρίσκεται στη Αγία Παρασκευή. Τους τελευταίους µήνες 
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δηµιούργησε το ηλεκτρονικό κατάστηµα www.FruitShop.gr , µέσω του οποίου  

καταναλωτής µπορεί να παραγγέλνει on line φρούτα και λαχανικά. 

Λειτουργεί σε επίπεδο νοµού και παραδίδει παραγγελίες φρούτων και λαχανικών σε 

όλη την Αττική. Η παράδοση των προιόντων γίνεται αυθηµερόν στο χώρο του 

καταναλωτή ενώ η παραγγελία µπορεί να γίνει ηλεκτρονικά αλλά και τηλεφωνικά. Τα 

έξοδα αποστολής είναι 4 ευρώ για τον νοµό Αττικής και η πληρωµή γίνεται µε 

αντικαταβολή. 

8.2.7 Η περίπτωση ηλεκτρονικού καταστήµατος ελαιολάδου ‘meladi’. 

Το ηλεκτρονικό κατάστηµα ‘meladi’ ανήκει σε ελαιοπαραγωγούς που έχουν έδρα τους 

την Κυπαρισσία Μεσσηνίας και φροντίζουν για την άµεση παράδοση των προιόντων 

στο χώρο του καταναλωτή. Στην ιστοσελίδα www.meladi.gr ο καταναλωτής θα βρει 

πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα που µπορεί να προµηθευτεί όπως το ελαιόλαδο 

και τις ελιές αλλά θα βρει και χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε τον τόπο παραγωγής 

των προιόντων καθώς και συνταγές. Σηµαντικό είναι επίσης ότι στην ιστοσελίδα του 

καταστήµατος ο καταναλωτής µπορεί να δει τις πιστοποιήσεις που έχει το κατάστηµα 

σχετικά µε την ποιότητα των προιόντων. 

Η αποστολή των προιόντων γίνεται είτε µέσω courier είτε µε µεταφορική. Η πληρωµή 

για την αγορά των προιόντων πραγµατοποιείται είτε µέσω πιστωτικής κάρτας µε τον 

ασφαλή τρόπο PAYPAL , είτε µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό στην τράπεζα 

της Εθνικής ή της Alpha, είτε τέλος µε αντικαταβολή. 
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8.2.8 Η περίπτωση της ‘ΑγροΦυτικής’ 

Η ΑγροΦυτική είναι µια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην εµπορία λιανικής 

πώλησης γεωργικών εφοδίων στον νοµό Αχαΐας. Τα προϊόντα που εµπορεύεται είναι 

γεωργικά εφόδια, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λιπάσµατα, σπόρους, οπωροφόρα 

δενδρύλλια, προϊόντα δηµόσιας υγείας, µέσα ατοµικής προστασίας. 

Οι προµηθευτές της εταιρίας είναι µεγάλες και καταξιωµένες επιχειρήσεις όπως η 

BAYER, BASF, SYNGENTA κλπ.  Ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα µέσω της 

ιστοσελίδας www.agrofitiki.com να επιλέξει τα προϊόντα που τον αφορούν και να τα 

παραγγέλλει ηλεκτρονικά. Επίσης έχει τη δυνατότητα να ενηµερωθεί για ειδήσεις που 

αφορούν τις ελληνικές επιχειρήσεις ,τις εκθέσεις και ότι αφορά τον γεωργικό τοµέα. 

8.2.9 Η περίπτωση του ‘melissokipos’ 

Η επιχείρηση ‘melissokipos’ ξεκίνησε την δραστηριότητά της το 1905, ως µια 

οικογενειακή επιχείρηση µε έδρα το Λουτράκι Κορινθίας. Ασχολούνται µε την 

παραγωγή µελισσοκοµικών προιόντων ( Μελισσοκοµικά προϊόντα : µέλι - γύρη - 

βασιλικός πολτός ) διαθέτοντας τέσσερα είδη µελιού ( Θυµαρίσιο, Έλατο - βανίλια, 

έλατο - Ανθέων, ανθόµελο )   , γύρη ποικίλης ανθοφορίας και βασιλικό πολτό εκλεκτής 

ποιότητας. Επιπλέον έχουν ειδικευτεί στην ετοιµασία  έτοιµων παραγωγικών 

µελισσοσµηνών ( Πώληση µελισσιών , πωλούνται µελίσσια 10 πλαισίων - 5 πλαισίων ) 

καθώς και στην εκτροφή άριστων βασιλισσών µελισσών  φυσικής γονιµοποίησης.  

 

∆ιατηρούν δυο πρατήρια για τα προϊόντα τους ( πώληση µελιού - γύρης - βασιλικού 

πολτού ) στο Λουτράκι Κορινθίας και στο Νέο  Ηράκλειο Αττικής παρέχοντας επιπλέον 

την δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων    µέσω της ιστοσελίδας  

www.melissokipos.gr  για αγορά µελιού , βασιλικού πολτού , γύρης. 

 

Η διανοµή των µελισσοκοµικών προιόντων στο νοµό Αττικής είναι δωρεάν και οι 

πληρωµή γίνεται µέσω πιστωτικής κάρτας. 

 

8.2.10 Η περίπτωση της εταιρίας ‘Προϊόντα Θάσου’. 

Τα παραδοσιακά προϊόντα Θάσου είναι ένας διαδικτυακός χώρος στον οποίο  µπορείτε 

να βρείτε παραδοσιακά προϊόντα του νησιού όπως τρόφιµα και ποτά. 
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Τα προϊόντα έχουν επιλεχθεί  µε γνώµονα την ποιότητα τους , την γεύση τους και την 

αυθεντικότητα τους. Είναι το µοναδικό website που βρίσκονται συγκεντρωµένα τα 

φηµισµένα προϊόντα της Θάσου και έρχονται στο χώρο που επιθυµεί ο καταναλωτής. 

Ο στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει την καλύτερη ποιότητα και εξυπηρέτηση όχι 

µόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, ενώ η έδρα της είναι στην Σκάλα 

Καλλιράχης Θάσου. 

Οι καταναλωτές µέσω της ιστοσελίδας www.proionta-thassou.gr µπορούν να 

παραγγείλουν µέσα από µια µεγάλη γκάµα αγροτικών προιόντων αυτά που θέλουν. Τα 

προϊόντα τους αποστέλλονται µε  την ACS courier και η χρέωση επιβαρύνει τον 

καταναλωτή, ενώ τα προϊόντα αποστέλλονται σε ειδική συσκευασία ώστε να διατηρούν 

σταθερή θερµοκρασία. 

Η πληρωµή µπορεί να γίνει µε αντικαταβολή, µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό 

της ATEbank, της Πειραιώς, της EUROBANK και της Alpha Bank και τέλος µπορεί να 

γίνει µέσω PAYPAL. 

8.2.11 Η περίπτωση του ‘Μέλι Μακεδονίας’ 

Πρόκειται για οικογενειακή επιχείρηση που ασχολείται µε την µελισσοκοµία από το 

1991. Τα προϊόντα τους αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα και τα τελευταία χρόνια 

έχουν ξεκινήσει τις αποστολές σε χώρες του εξωτερικού. Η δηµιουργία της 

συγκεκριµένης ιστοσελίδας βοηθάει ώστε τα προϊόντα να γίνουν ευρέως γνωστά και να 

είναι προσβάσιµα από καταναλωτές σε κάθε γωνιά του πλανήτη. 

Τα προϊόντα είναι ελεγµένα και πιστοποιηµένα µε χηµικές αναλύσεις και µερικά από 

αυτά είναι : µέλι πεύκου, ανθέων, καστανιάς, βασιλικός πολτός κ.α. 

Οι καταναλωτές µπορούν να παραγγείλουν τα προϊόντα τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικά 

µέσω το www.melimacadonias.gr  συµπληρώνοντας µια ηλεκτρονική φόρµα, και στις 

δυο περιπτώσεις τα προϊόντα θα φτάσουν στον καταναλωτή σε τρείς εργάσιµες ηµέρες. 

Οι τρόποι πληρωµής είναι µε αντικαταβολή , είτε µέσω κατάθεσης σε λογαριασµό 

τραπέζης .επίσης εάν χρησιµοποιεί ο καταναλωτής  web banking µπορεί να καταθέσει 

τα χρήµατα και µε  αυτό τον τρόπο. Τα έξοδα αποστολής εάν είναι άνω των 50 € είναι 

δωρεάν . Η αποστολή των προϊόντων  γίνεται µε εταιρίες ταχυµεταφορών (ACS, Γενική 
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Ταχυδροµική, ΕΛΤΑ) και µε σύγχρονες µεταφορικές εταιρίες ανάλογα µε το βάρος του 

δέµατος και την περιοχή. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την έρευνα που κάναµε για την παρούσα εργασία και από τα δεδοµένα που 

συλλέξαµε από διάφορες έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς καταλήγουµε στο 

συµπέρασµα ότι ο συγκεκριµένος τοµέας του ηλεκτρονικού εµπορίου βρίσκεται ακόµη 

υπό εξέλιξη και δεν έχει αναπτυχθεί στο βαθµό που αναµενόταν. Παρ’ όλ’ αυτά η 

ανάπτυξή του δεν είναι στάσιµη αλλά αυξανόµενη µε αργούς όµως ρυθµούς. Οι 

γεωργικές επιχειρήσεις φαίνεται να αναλαµβάνουν δραστηριότητες ηλεκτρονικού 

εµπορίου καθώς και να χρησιµοποιούν και να αναπτύσσουν γεωργικές ηλεκτρονικές 

αγορές. 

Η επίδραση του ηλεκτρονικού εµπορίου στον αγροτικό τοµέα είναι σηµαντική και 

κρίσιµη για το µέλλον. Παρόλο που τα αγροτικά προϊόντα δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες 

µε τα online ψηφιακά προϊόντα, οι αγροτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν το 

ηλεκτρονικό εµπόριο ώστε να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήµατά που προσφέρει η 

νέα τεχνολογία, όπως τα µειωµένα κόστη συναλλαγής και η ευκολότερη διείσδυση σε 

διεθνής αγορές. 

Οι ελληνικές γεωργικές επιχειρήσεις φαίνεται ότι υιοθετούν αργά αλλά σταθερά το 

ηλεκτρονικό εµπόριο. Οι ηλεκτρονικές αγορές αγροτικών προιόντων στην Ελλάδα 

εξακολουθούν να στερούνται τις προηγµένες τεχνολογίες, την τεχνική υποδοµή καθώς 

και την ηλεκτρονική πελατειακή βάση που θα τους επιτρέψουν να φθάσουν στο επίπεδο 

των επιτυχηµένων ηλεκτρονικών αγορών των άλλων χωρών. Ωστόσο υπάρχει ένα 

συνεχώς αυξανόµενο ποσοστό ελληνικών αγροτικών επιχειρήσεων online. Έτσι οι 

επιχειρήσεις που εισέρχονται τώρα σε αυτό τον τοµέα µπορούν να µάθουν πολλά από 

τις ήδη υπάρχουσες ελληνικές ηλεκτρονικές αγορές που λειτουργούν µε επιτυχία. 
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