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Περίληψη 

Οι αγορές µέσω του διαδικτύου, ως τοµέας του ηλεκτρονικού εµπορίου, 

εξελίσσονται πολύ δυναµικά σε παγκόσµιο επίπεδο, αποφέροντας πολλά κέρδη στις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριµένο τοµέα. Στην Ελλάδα, η 

διείσδυση του διαδικτύου στην καθηµερινότητα των καταναλωτών, έχει οδηγήσει τα 

τελευταία χρόνια στην αύξηση των ηλεκτρονικών αγορών, ιδιαίτερα σε σχέση µε τα 

προηγούµενα χρόνια, που παρουσιάζονταν πιο επιφυλακτικοί. Η έρευνα αυτή 

προσπάθησε να περιγράψει τη συµπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών αναφορικά µε 

πολλά θέµατα που άπτονται στη φύση, αλλά και τη διαδικασία των διαδικτυακών 

αγορών, και να καταγράψει τις αντιλήψεις και τις απόψεις τους τη δεδοµένη χρονική 

στιγµή. Οι τελευταίοι φαίνεται να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήµατα, καθώς και τις 

αδυναµίες του διαδικτύου ως κανάλι πωλήσεων, προβληµατίζονται σχετικά µε θέµατα 

όπως η αξιοπιστία των ηλεκτρονικών καταστηµάτων, η αβεβαιότητα των ηλεκτρονικών 

αγορών και το ρίσκο που ενέχεται στη διαδικασία, αλλά αυτό δεν φαίνεται να τους 

αποτρέπει σε µεγάλο βαθµό από την πραγµατοποίηση αγορών µέσω του διαδικτύου, 

αφού ένα µεγάλο ποσοστό του δείγµατος δήλωσε ότι αγοράζει µέσω του διαδικτύου και 

σκοπεύει να συνεχίσει και µελλοντικά . Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι οι 

Έλληνες καταναλωτές διατηρούν καλύτερη άποψη για τα εκτός Ελλάδος ηλεκτρονικά 

καταστήµατα απ’ ότι για τα ελληνικά, όπως και ότι αντιµετωπίζουν τα Κοινωνικά 

∆ίκτυα ως κανάλι µάρκετινγκ µε µεγάλη επιφύλαξη. Η έρευνα αυτή θέτει τις βάσεις για 

περαιτέρω διερεύνηση της καταναλωτικής συµπεριφοράς των Ελλήνων, αλλά 

ταυτόχρονα δίνει µία εικόνα για την τάση που έχει ήδη διαµορφωθεί σε αυτόν τον 

τοµέα του ηλεκτρονικού εµπορίου. Οι επιχειρήσεις, διαδικτυακές και µη, πρέπει να 

λάβουν υπόψη τους τα συµπεράσµατα αυτά όχι µόνο για να προσελκύσουν νέους 

καταναλωτές αλλά και για να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες τους. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το διαδίκτυο ασκεί πλέον τεράστια επιρροή στην καθηµερινότητα των 

ανθρώπων. Η χρήση του αυξάνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, µετατρέποντάς το σε 

κοινό µέσο για την παροχή και εµπορία πληροφοριών, αγαθών και υπηρεσιών 

(Delafrooz, Paim and Khatibi, 2011). Ο τρόπος µε τον οποίο αναπτύχθηκε και 

διευρύνθηκε κατά την τελευταία δεκαετία θεωρήθηκε αρχικά ένα πρωτοφανές γεγονός 

(Krishna and Guru, 2010). Ενδεικτικά, το Νοέµβριο του 2011 υπήρχαν δύο 

δισεκατοµµύρια χρήστες παγκοσµίως, ενώ η αύξηση σε σχέση µε το 2000 υπολογίζεται 

ποσοστιαία στο 580% (Lim and Ting, 2012).  Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της 

Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για τη χρήση του διαδικτύου στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση των 27 χωρών, το 2004 το ποσοστό των νοικοκυριών µε πρόσβαση στο 

διαδίκτυο ήταν 41% ενώ το 2012, είχε φτάσει στο 73%. Στην Ελλάδα, το 2002 το ίδιο 

ποσοστό ήταν στο 12%, ενώ το 2011 έφτασε το 50%, καταγράφοντας µεγάλη αύξηση, 

παραµένοντας παρόλα αυτά σε σχετικά χαµηλά επίπεδα συγκρινόµενο µε τα ποσοστά 

των υπόλοιπων χωρών, αλλά και µε το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά 

το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην Ολλανδία, στην οποία, το 2011, το 94% των 

νοικοκυριών είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο, και το χαµηλότερο στη Βουλγαρία µε 

ποσοστό 45% ( Eurostat, 2011 ). ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι αυτή η εκθετική αύξηση 

των χρηστών, έχει δηµιουργήσει ταυτόχρονα µία πληθώρα εφαρµογών µάρκετινγκ και 

επικοινωνίας σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Ταυτόχρονα, η αύξηση των χρηστών σε 

συνδυασµό µε τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και την εύκολη, γρήγορη και 

αδιάλειπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο έχουν αυξήσει τις αγορές που πραγµατοποιούνται 

ηλεκτρονικά, ενώ έχουν αποκτήσει σηµαντικό ενδιαφέρον για τους εµπόρους και τις 

εταιρίες που καλούνται να ανταποκριθούν στις αλλαγές της καταναλωτικής 

συµπεριφοράς. Ήδη από την αρχή του 21ου αιώνα αναµενόταν ότι η παγκόσµια 

ηλεκτρονική αγορά θα επηρεάσει δραµατικά το εµπόριο, ενώ πλέον οι έρευνες 

υποδεικνύουν ότι η ανάπτυξη του εµπορίου που διεξάγεται µέσω του διαδικτύου έχει 

αλλάξει, από το 1990 και µετά, το µέχρι πρότινος ισχύον status quo της παγκόσµιας 

οικονοµίας (Chen and Chang, 2003). Στη σύγχρονη κοινωνία όλοι µιλούν πλέον για την 

επανάσταση που έχουν φέρει οι ηλεκτρονικές αγορές (e-shopping), καθώς και για τη 

νέα οικονοµία που αναδύεται µέσω του διαδικτύου έχοντας ως βάση της τη γνώση 

(knowledge based economy). Σε έρευνα του Nielsen, σχετικά µε τις τάσεις του 

ηλεκτρονικού εµπορίου, η οποία δηµοσιεύτηκε το 2008, αναφέρεται ότι πάνω από 875 
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εκατοµµύρια άνθρωποι παγκοσµίως έχουν πραγµατοποιήσει  µία τουλάχιστον 

ηλεκτρονική αγορά, ενώ ο αριθµός αυτών των καταναλωτών έχει αυξηθεί κατά 40%, τα 

τελευταία δύο χρόνια (Delafrooz, Paim and Khatibi, 2011). Επιπρόσθετα  οι Lim and 

Ting (2012), αναφέρουν ότι σύµφωνα µε έρευνα του οργανισµού Forrester Research 

Inc. , προβλέπεται ότι τα έσοδα λιανικών πωλήσεων του ηλεκτρονικού εµπορίου 

αναµένεται να φτάσουν από 191,7 δισεκατοµµύρια δολάρια το 2011 στα 248,7 

δισεκατοµµύρια δολάρια το 2014, το οποίο µεταφράζεται σε 8% ετήσιο ρυθµό 

αύξησης. Η παρατηρούµενη τάση των καταναλωτών προς το ηλεκτρονικό εµπόριο, 

καθιστά σαφές πλέον ότι το διαδίκτυο αποτελεί κανάλι βιωσιµότητας για τις 

επιχειρήσεις και γι’ αυτό όλο και περισσότερες το θεωρούν απαραίτητο προκειµένου να 

παραµείνουν ανταγωνιστικές στη σύγχρονη παγκόσµια οικονοµία. Συνεπώς, το 

ηλεκτρονικό εµπόριο (electronic commerce) θεωρείται η σηµαντικότερη µορφή του 

επιχειρείν για τα επόµενα χρόνια. 

1.1 Σκοπός  

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι διττός. Αρχικά, αναµένεται να καταγραφούν 

βιβλιογραφικά οι βασικότερες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί σχετικά µε τις 

διαδικτυακές αγορές και ειδικότερα τα µοντέλα, που έχουν εφαρµοστεί ευρέως στον 

συγκεκριµένο τοµέα του ηλεκτρονικού εµπορίου, όπως και οι κυριότεροι παράγοντες 

που έχει αποδειχθεί σε προηγούµενες έρευνες ότι επηρεάζουν τη συµπεριφορά των 

καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές. Με βάση το θεωρητικό αυτό πλαίσιο θα 

αναπτυχθεί το ερωτηµατολόγιο, όπως και το ερευνητικό µέρος της εργασίας. Στη 

συνέχεια, µέσω εµπειρικής έρευνας, στόχος του ερευνητή είναι να  εκτιµηθεί ο βαθµός 

διείσδυσης των διαδικτυακών αγορών στην καθηµερινότητα των Ελλήνων 

καταναλωτών και να διερευνηθούν οι λόγοι πραγµατοποίησης ή µη συναλλαγών, οι 

αντιλήψεις και οι απόψεις τους σχετικά µε τα ηλεκτρονικά καταστήµατα, την πολιτική 

ασφαλείας και τα προβλήµατα, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους, καθώς 

και οι κυριότεροι από τους παράγοντες που τους επηρεάζουν. Ταυτόχρονα, θα 

προσδιοριστούν οι κατηγορίες των προϊόντων, τα οποία έχουν αγοράσει ή προτίθενται 

να αγοράσουν οι καταναλωτές και παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον. Επίσης, 

πρέπει να σηµειωθεί ότι οι αντιλήψεις και οι απόψεις των καταναλωτών θα µελετηθούν 

ξεχωριστά για ελληνικά και ξένα ηλεκτρονικά καταστήµατα, ώστε να είναι δυνατή η 

σύγκριση πιθανών διαφορών στη συµπεριφορά και τις αντιλήψεις των καταναλωτών 

ανάλογα µε την προέλευση του πωλητή/ προµηθευτή. Τέλος, µε την έρευνα αυτή, 

αποβλέπεται να µελετηθεί η ύπαρξη συσχέτισης µεταξύ της υιοθέτησης του 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

3 

Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα 

ηλεκτρονικού εµπορίου και της ενασχόλησης µε τα κοινωνικά δίκτυα, η οποία 

σηµειώνει ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια. Τα αποτελέσµατά της αναµένεται να 

αποτελέσουν πολύτιµες πληροφορίες, τόσο για τα υφιστάµενα ηλεκτρονικά 

καταστήµατα όσο και για επιχειρηµατικές δράσεις που προτίθενται να αναπτύξουν 

διαδικτυακή εµπορική δραστηριότητα στο εγγύς µέλλον, αποβλέποντας σε ένα νέο και 

εξαιρετικά ευοίωνο κανάλι πωλήσεων των προϊόντων/ υπηρεσιών τους.  

1.2 ∆οµή 

Η εν λόγω πτυχιακή εργασία έχει οργανωθεί σε 6 ενότητες και ακολουθεί την 

παρακάτω δοµή, όπως φαίνεται στην εικόνα 1. 

Εικόνα 1: ∆οµή της εργασίας 

 

1.3  Περιορισµοί 

Όπως κάθε έρευνα, έτσι και η συγκεκριµένη υπόκειται σε κάποιους 

περιορισµούς, οι οποίοι πρέπει να αναφέρονται. Αρχικά, η έρευνα έπρεπε να διεξαχθεί 

σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, οπότε υπήρχε ο χρονικός περιορισµός, οποίος 

υπάρχει σε κάθε έρευνα που διεξάγεται για ακαδηµαϊκούς σκοπούς. Επιπλέον υπήρχε ο 

χωρικός περιορισµός, τον οποίο αν και προσπαθήσαµε να παρακάµψουµε µε το 

ερωτηµατολόγιο να προωθείται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µε τη δηµοσίευσή 

του στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος ήταν κάτοικοι 
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Θεσσαλονίκης. Επίσης, λόγω του περιορισµένου χρόνου, για τον οποίο διεξήχθη η 

έρευνα ήταν πολύ δύσκολη η προσέγγιση µεγαλύτερου αριθµού συµµετεχόντων. Τέλος, 

λόγω της φύσης του δείγµατος και της µεγάλης και µη αναµενόµενης διαφοράς 

ανάµεσα σε αυτούς που πραγµατοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές και αυτούς που δεν 

πραγµατοποίησαν κατά τους προηγούµενους 12 µήνες, δεν ήταν δυνατό να διεξαχθούν 

t-test για ανεξάρτητα δείγµατα στις ενότητες του ερωτηµατολογίου σχετικά µε τις 

απόψεις για τη  µείωση του ρίσκου και τα πλεονεκτήµατα των ηλεκτρονικών αγορών, 

ώστε να συγκριθούν τα δύο δείγµατα ως προς τη στατιστικά σηµαντική διαφορά των 

µέσων. Η εγκυρότητα των αποτελεσµάτων προϋπόθετε ο αριθµός του πληθυσµού των 

δύο δειγµάτων να είναι ίδιος, οπότε αρκεστήκαµε σε περιγραφική ανάλυση. 

2. ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

Η εµπορική χρήση του διαδικτύου ξεκίνησε  το 1991. Τρία χρόνια αργότερα 

άρχισαν να πραγµατοποιούνται οι πρώτες ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές (on line 

banking), ενώ άνοιξε και το πρώτο ηλεκτρονικό κατάστηµα από την αλυσίδα 

καταστηµάτων Pizza Hut. Το ίδιο έτος, η εταιρία Netscape ανακάλυψε την µέθοδο 

κρυπτογράφησης SSL για τα δεδοµένα που µεταφέρονται στο διαδίκτυο, η οποία έγινε 

απαραίτητη για την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών αγορών. Επίσης, το 1994 η 

γερµανική εταιρία Intershop εισήγαγε στην αγορά το πρώτο δικό της πληροφοριακό 

σύστηµα διαδικτυακών αγορών. Το 1995, η εταιρία Amazon λάνσαρε τη δική της 

ιστοσελίδα για ηλεκτρονικές αγορές, ενώ το 1996 εµφανίστηκε η γνωστή ιστοσελίδα 

eBay (Wikipedia). Οι δύο αυτές εταιρίες είναι σήµερα οι µεγαλύτερες εταιρίες λιανικών 

πωλήσεων µέσω του διαδικτύου. Ο όρος ηλεκτρονικό εµπόριο (electronic commerce) 

χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Kalakota and Whinston (1997), οι οποίοι 

διέκριναν δύο µορφές ηλεκτρονικού εµπορίου: το εµπόριο από επιχείρηση σε 

επιχείρηση (business-to-business) και από επιχείρηση σε καταναλωτή (business-to-

consumer). Σύµφωνα µε αυτούς, οι ηλεκτρονικές αγορές (on line shopping) αποτελούν 

µία µορφή του ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce) και περιγράφουν τη διαδικασία 

αγοραπωλησίας προϊόντων και υπηρεσιών από πωλητές σε καταναλωτές, µέσω του 

διαδικτύου, η οποία πραγµατοποιείται χωρίς µεσάζοντες. Η υιοθέτηση του 

ηλεκτρονικού εµπορίου (electronic commerce adoption) από έναν καταναλωτή, 

συνεπάγεται την εµπλοκή του τελευταίου σε απευθείας σχέσεις συναλλαγής µε 

πωλητές/ προµηθευτές του διαδικτύου (Pavlou and Fygenson, 2006). Αυτή η 
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διαδικασία µπορεί να λαµβάνει χώρα σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από το 

κανάλι των παραδοσιακών αγορών, παρόλα αυτά οι πιο πρόσφατες έρευνες 

καταδεικνύουν ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών στις αναπτυσσόµενες αγορές 

χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, σε πιο µόνιµη 

βάση (Smith et al., 2011). Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ηλεκτρονικές αγορές 

γίνονται ολοένα και πιο δηµοφιλείς στο πέρασµα του χρόνου. Οι καταναλωτές φαίνεται 

να εκτιµούν την ευκολία της πραγµατοποίησης αγορών οποιαδήποτε στιγµή και 

οπουδήποτε, την πρόσβαση σε καλύτερης ποιότητας πληροφορίες, την ευρύτερη 

επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών, τη σύγκριση τιµών και την εξασφάλιση απόψεων 

των άλλων καταναλωτών. Παρ’ όλα αυτά, οι καταναλωτές που εκµεταλλεύονται τα 

πλεονεκτήµατα του διαδικτύου, όσον αφορά τις αγορές, δεν καταλήγουν πάντα σε 

ηλεκτρονική συναλλαγή, κυρίως για λόγους όπως είναι η φυσική τους παρουσία, η 

εµπιστοσύνη ή η ασφάλεια (Seybert, 2011). Στην αναφορά της Ευρωπαϊκής 

Στατιστικής υπηρεσίας που έλαβε χώρα τo 2011, το 58% των χρηστών του διαδικτύου 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών είχαν αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες κατά τον 

προηγούµενο χρόνο. Το 2004, το ποσοστό αυτό κυµαινόταν στο 20%. Στην Ελλάδα, το 

ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που είχαν πραγµατοποιήσει έστω µία 

ηλεκτρονική αγορά τον προηγούµενο χρόνο ήταν µόλις 1% στη µέτρηση που 

πραγµατοποιήθηκε το 2004, ενώ το 2011 αυξήθηκε στο 18% (Eurostat, 2011). 

Εντούτοις, παραµένει σε χαµηλά επίπεδα σε σύγκριση µε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Γενικά, από τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας 

µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι χώρες που βρίσκονται βόρεια στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχουν υιοθετήσει σε µεγάλο βαθµό τις αγορές µέσω του διαδικτύου, µε τα 

ποσοστά των περισσότερων χωρών, όσον αφορά τους χρήστες που πραγµατοποίησαν 

έστω µία ηλεκτρονική αγορά τον προηγούµενο χρόνο, να είναι περίπου στο 70%. Η 

απήχηση των ηλεκτρονικών αγορών δε φαίνεται προς το παρόν να είναι η ίδια και για 

τις χώρες του Νότου, των οποίων τα ποσοστά κυµαίνονται κοντά στο 20%. Σύµφωνα 

µε έρευνα της εταιρίας Nielsen, που διεξήχθη το Μάρτιο του 2010 και αφορούσε τις 

τάσεις (trends) των ηλεκτρονικών αγορών, σε παγκόσµιο επίπεδο, τα βιβλία, ο 

ρουχισµός και τα αεροπορικά εισιτήρια ήταν τα κυριότερα είδη που οι καταναλωτές 

δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να αγοράσουν µέσα στο επόµενο εξάµηνο. Σχετικά µε τα 

χρήµατα που διαθέτουν για ηλεκτρονικές αγορές µηνιαίως, το 44% των ερωτηθέντων 

δήλωσε ότι ξοδεύει λιγότερο από το 5% του µηνιαίου του προϋπολογισµού στις 

ηλεκτρονικές αγορές, το 29% του δείγµατος ξοδεύει από 6% έως 10%, ενώ το 18% του 
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δείγµατος δήλωσε ότι ξοδεύει 11% έως 25% του µηνιαίου του προϋπολογισµού για 

διαδικτυακές αγορές. Στην ίδια έρευνα, το 79% των Ευρωπαίων καταναλωτών 

εκδήλωσε την πρόθεσή του να πραγµατοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές (Nielsen Global 

Consumer Report, 2010). Όσον αφορά το προφίλ των καταναλωτών, οι πρώτες έρευνες 

που διεξήχθησαν αναφορικά µε τις διαδικτυακές αγορές φανέρωσαν ότι οι τελευταίοι 

εστιάζουν κυρίως στις εκφάνσεις τους που αφορούσαν τη λειτουργικότητα και τη 

χρηστικότητα. Ως τυπικοί καινοτόµοι, το προφίλ των πρώτων διαδικτυακών 

καταναλωτών υποδείκνυε ανώτερη µόρφωση, υψηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο, 

σχετικά νεαρή ηλικία και µεγαλύτερη πιθανότητα υιοθέτησης από το ανδρικό κοινό 

(Dennis et al., 2009). Συµπερασµατικά, διαφαινόταν ότι οι διαδικτυακοί καταναλωτές 

διέφεραν από τους παραδοσιακούς. Παρόλα αυτά, η πιο πρόσφατη έρευνα καταδεικνύει 

τις οµοιότητες των αντιλήψεων των καταναλωτών σχετικά µε τις συναλλαγές τους στον 

πραγµατικό κόσµο και στο διαδίκτυο, αµφισβητώντας τα παραπάνω.  Στην ελληνική 

πραγµατικότητα, παρόλο που η διείσδυση του διαδικτύου έχει αύξουσα πορεία µε το 

50% των νοικοκυριών να έχει σύνδεση στο διαδίκτυο (Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, 

2010), η αύξηση της χρήσης του διαδικτύου για την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών 

αγορών είναι σηµαντικά µικρότερη και δυσανάλογη µε την αύξηση της χρήσης του 

διαδικτύου. Οι Έλληνες καταναλωτές φαίνεται να είναι διστακτικοί στο να 

πραγµατοποιήσουν ηλεκτρονικές αγορές, αν και χρησιµοποιούν σε µεγάλο βαθµό το 

διαδίκτυο για να συλλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες για µία ενδεχόµενη αγορά, 

τελικά προτιµούν το παραδοσιακό κανάλι αγορών για την πραγµατοποίησή της.  

 

3.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

3.1 Θεωρίες για τις ηλεκτρονικές αγορές 

Η θεωρία διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην εµπειρική έρευνα. Σύµφωνα 

µε το λεξικό Merriam-Webster, η λέξη θεωρία αναφέρεται σε µία εύλογη ή 

επιστηµονικά αποδεκτή γενική αρχή ή ένα σύνολο αρχών που προσφέρεται 

προκειµένου να εξηγηθούν διάφορα φαινόµενα. Στην απαγωγική ανάλυση, οι υποθέσεις 

της έρευνας κατασκευάζονται σύµφωνα µε τη θεωρία και κατόπιν ελέγχονται µε 

εµπειρικά δεδοµένα. Αντίθετα, στην επαγωγική έρευνα, η διερεύνηση των εµπειρικών 

δεδοµένων εµπλουτίζει και τροποποιεί περαιτέρω τη θεωρία. Ως εκ τούτου, θεωρία και 

εµπειρική ανάλυση είναι αλληλένδετες και επηρεάζουν η µία την άλλη, αφού η θεωρία 

καθοδηγεί την εµπειρική παρατήρηση, ενώ η τελευταία βελτιώνει την πρώτη. Στην 
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επιστηµονική έρευνα µόλις καθοριστεί το θέµα του ενδιαφέροντος, η θεωρία επηρεάζει 

την έρευνα µέσα από την επιλογή των µεταβλητών, την κατασκευή των υποθέσεων και 

την ερµηνεία των αποτελεσµάτων (Cao and Mokhtarian, 2005). Σχετικά µε τη 

συµπεριφορά των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές, οι περισσότερες έρευνες και 

µελέτες εµπίπτουν σε ένα ή περισσότερα θεωρητικά πλαίσια συµπεριλαµβανοµένων της 

θεωρίας της αιτιολογηµένης δράσης (theory of reasoned action), της θεωρίας της 

σχεδιασµένης συµπεριφοράς (theory of planned behavior), του µοντέλου αποδοχής της 

τεχνολογίας (technology acceptance model), της θεωρία του κόστους συναλλαγής 

(transaction cost theory) και τέλος, της θεωρίας διάχυσης της καινοτοµίας (innovation 

diffusion theory). Μεταξύ αυτών, οι θεωρίες της κοινωνικής ψυχολογίας (θεωρία της 

αιτιολογηµένης δράσης, θεωρία της σχεδιασµένης συµπεριφοράς, µοντέλο αποδοχής 

της τεχνολογίας) έχουν εφαρµοστεί ευρέως στον τοµέα του ηλεκτρονικού εµπορίου 

(Pavlou and Fygenson 2006, Lim and Ting 2012, Liang and Huang 1998, Pavlou 2003, 

Xu and Paulins 2005, Shih 2004, Delafrooz, Paim and Khatibi 2011). 

  3.1.1 Θεωρία της Αιτιολογηµένης ∆ράσης 

Η θεωρία της αιτιολογηµένης δράσης (Theory of Reasoned Action) ανήκει στην 

επιστήµη της κοινωνικής ψυχολογίας και έχει χρησιµοποιηθεί για να εξεταστεί µία 

πληθώρα προθέσεων προς µία συµπεριφορά (behavioral intention), 

συµπεριλαµβανοµένης της πρόθεσης για την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών αγορών 

(intention to shop on line). Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, η εκτέλεση µίας ατοµικής 

συµπεριφοράς (individual behavior) καθοδηγείται από την πρόθεση για τη 

συµπεριφορά αυτή (behavioral intention), η οποία είναι συνάρτηση της στάσης 

(attitude) του ατόµου προς τη συµπεριφορά και των υποκειµενικών προτύπων 

(subjective norms) που περιβάλλουν την εκτέλεση της συµπεριφοράς αυτής (Pavlou and 

Fygenson, 2006) Η στάση (attitude), σύµφωνα µε την θεωρία της αιτιολογηµένης 

δράσης (TRA), ορίζεται ως τα θετικά ή αρνητικά συναισθήµατα που προκαλούνται σε 

ένα άτοµο από την εκτέλεση µίας συγκεκριµένης συµπεριφοράς. Τα συναισθήµατα 

αυτά προκύπτουν από την αξιολόγηση των συνεπειών που απορρέουν από την 

εκτέλεση της συµπεριφοράς, καθώς και το πόσο επιθυµητές είναι οι συνέπειες αυτές. Οι 

υποκειµενικές νόρµες (subjective norms) ορίζονται ως οι αντιλήψεις του ατόµου 

σχετικά µε το αν τα κοντινότερα σε αυτό άτοµα θεωρούν ότι θα έπρεπε να εκτελεστεί η 

συγκεκριµένη συµπεριφορά (Ajzen, 1991). Ακολουθεί η σχηµατική απεικόνιση της 

θεωρίας (Εικόνα 1). 
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Εικόνα 2: Θεωρία της Αιτιολογηµένης ∆ράσης (TRA) 

 

(Πηγή: Fishbein & Ajzen 1975) 

 

Η θεωρία της αιτιολογηµένης δράσης έχει κάποιους περιορισµούς, όπως είναι ο 

κίνδυνος της σύγχυσης µεταξύ στάσεων (attitudes) και προτύπων (norms), γιατί πολύ 

συχνά η στάσεις αναµορφώνονται ως πρότυπα και το αντίστροφο. Ένας δεύτερος 

περιορισµός είναι η υπόθεση του µοντέλου ότι εφόσον σχηµατιστεί η πρόθεση για µία 

συγκεκριµένη συµπεριφορά το άτοµο θα ενεργήσει ελεύθερα χωρίς περιορισµούς. Στην 

πραγµατικότητα, περιορισµοί όπως η ικανότητα του ατόµου, ο χρόνος, το περιβάλλον 

και οι συνήθειες του ατόµου, θα επηρεάσουν την ελευθερία του να δράσει. Η θεωρία 

της Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς (Theory of Planned Behavior) επεκτείνει το µοντέλο 

για να ξεπεράσει τους περιορισµούς αυτούς (Dennis et al., 2009). 

 

 3.1.2 Θεωρία της Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς 

 

∆εδοµένου ότι η στάση (attitude) και τα υποκειµενικά πρότυπα (subjective 

norms) δεν µπορούν να είναι οι αποκλειστικοί παράγοντες που καθορίζουν τη 

συµπεριφορά ενός ατόµου, η θεωρία της Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς (Theory of 

Planned Behavior) προσπαθεί να βελτιώσει τη Θεωρία της Αιτιολογηµένης ∆ράσης, 

προσθέτοντας τον αντιληπτό έλεγχο της συµπεριφοράς (perceived behavioral control) 

(Dennis et al., 2009). Ο αντιληπτός έλεγχος της συµπεριφοράς (PBC) ορίζεται ως η 

ευκολία ή η δυσκολία που αντιλαµβάνεται το άτοµο που εκτελεί τη συγκεκριµένη 

συµπεριφορά. Εµπειρικές έρευνες αποδεικνύουν ότι η πρόσθεση του αντιληπτού 

ελέγχου της συµπεριφοράς βελτιώνει σηµαντικά τη µοντελοποίηση ης συµπεριφοράς 

(Ajzen, 1991). Όσον αφορά τη βιβλιογραφία των πληροφοριακών συστηµάτων, η 

έννοια του αντιληπτού ελέγχου της συµπεριφοράς έχει ως ισοδύναµο την αυτό- 
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αποτελεσµατικότητα (self- efficacy), η οποία προσδιορίζεται ως η κρίση του ατόµου 

σχετικά µε την ικανότητά του να χρησιµοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Compeau and 

Higgins, 1995). Όπως φαίνεται παρακάτω στη σχηµατική απεικόνιση (Εικόνα 2), η 

πρόθεση για µία συγκεκριµένη συµπεριφορά παίζει κεντρικό ρόλο ως προς την 

εκτέλεση της συµπεριφοράς αυτής. Βασικό ρόλο και σε αυτή τη θεωρία, ως προς τη 

διαµόρφωση της πρόθεσης ,παίζουν η στάση και τα υποκειµενικά πρότυπα. Σε αυτή τη 

θεωρία, όµως, ο αντιληπτός έλεγχος της συµπεριφοράς επηρεάζει την πραγµατική 

συµπεριφορά άµεσα αλλά και µέσω της επιρροής που ασκεί στη διαµόρφωση της 

πρόθεσης για τη συµπεριφορά (Ajzen, 1991). 

 

 

Εικόνα 3: θεωρία της Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς 

 

             Πηγή: Αjzen, 1991 

 

3.1.3 Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας 

 

Το µοντέλο αποδοχής της τεχνολογίας (Technology Acceptance Model) είναι 

µία προσαρµογή της θεωρίας της αιτιολογηµένης δράσης (Theory of Reasoned Action), 

η οποία επικεντρώνεται στην συµπεριφορά του χρήστη της πληροφορικής τεχνολογίας 

(Hernandez, Jimenez and Martín , 2009). Το συγκεκριµένο µοντέλο αποτελεί µία 

θεωρία των πληροφοριακών συστηµάτων, η οποία προσπαθεί να εξηγήσει πώς ένας 

χρήστης δέχεται και χρησιµοποιεί µία νέα τεχνολογία. Βασισµένο σε θεωρίες της 

κοινωνικής ψυχολογίας, συµπεριλαµβανοµένων των δύο παραπάνω θεωριών, δηλαδή 

τη θεωρία της Αιτιολογηµένης ∆ράσης (Ajzen and Fishbein,  1980) και τη θεωρία της 
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Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς (Ajzen, Kuhl and Beckmann, 1985), από τους δυνητικούς 

χρήστες (Ha and Stoel, 2009). Στο συγκεκριµένο µοντέλο η πρόθεση (behavioral 

intention) να χρησιµοποιήσει κανείς µία νέα τεχνολογία εξαρτάται από τη στάση του 

(attitude) απέναντι στη χρήση της τεχνολογίας αυτής. Η στάση ακολούθως, όπως 

προτείνεται από το ΤΑΜ, καθορίζεται από δύο πεποιθήσεις των χρηστών σχετικά µε 

µία νέα τεχνολογία. Οι δύο αυτές πεποιθήσεις, οι οποίες προσδιορίζονται από το ΤΑΜ 

είναι: 

Α) η αντιληπτή ευκολία χρήσης (perceived ease of use) 

Β) η αντιληπτή χρησιµότητα (perceived usefulness) 

Η αντιληπτή ευκολία χρήσης ορίζεται ως ο βαθµός κατά τον οποίο πιστεύει ο 

χρήστης ότι η χρήση ενός συγκεκριµένου συστήµατος θα είναι χωρίς προσπάθεια. Η 

αντιληπτή χρησιµότητα είναι ο βαθµός κατά τον οποίο πιστεύει ο χρήστης ότι η χρήση 

ενός συγκεκριµένου συστήµατος θα ενισχύσει/ βελτιώσει την απόδοσή του. Όσον 

αφορά τις διαδικτυακές αγορές, η χρησιµότητα αναφέρεται στο βαθµό κατά τον οποίο 

πιστεύει ο χρήστης ότι η χρήση του διαδικτύου θα ενισχύσει το αποτέλεσµα της 

αγοραστικής εµπειρίας του, ενώ η ευκολία χρήσης αναφέρεται στην αντίληψη του 

χρήση ότι οι διαδικτυακές αγορές απαιτούν τον ελάχιστο βαθµό προσπάθειας (Dennis 

et al.,2009). Επιπρόσθετα, το µοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (εικόνα 3) προτείνει 

ότι η αντιληπτή ευκολία χρήσης είναι καθοριστικός παράγοντας όσον αφορά την 

εξήγηση των διακυµάνσεων της αντιληπτής χρησιµότητας.  

Εικόνα 4: Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (TAM) 

 

Πηγή: Davis et al., 1989  

 

Μία πιο πρόσφατη προσθήκη στο µοντέλο αποδοχής της τεχνολογίας είναι η 

µεταβλητή της απόλαυσης (enjoyment)  ή ο βαθµός κατά τον οποίο θεωρεί ο χρήστης, 

ότι η δραστηριότητα της χρήσης της νέας τεχνολογίας θα τον ενισχύσει, άσχετα από τις 
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συνέπειες που µπορεί να αναµένονται. Συνεπώς, εντός του πλαισίου του µοντέλου 

αποδοχής της τεχνολογίας, από κοινού οι ωφελιµιστικές (utilitarian) και ηδονιστικές 

(hedonic) πλευρές, θεωρείται ότι δρουν ως καθοριστικοί παράγοντες στη διαµόρφωση 

της στάσης των καταναλωτών προς τη χρήση µιας νέας τεχνολογίας (Monsuwe et al., 

2004). Προηγούµενες µελέτες έχουν επικυρώσει το ΤΑΜ ως ισχυρό πλαίσιο για την 

κατανόηση της αποδοχής της τεχνολογίας σε διάφορους τοµείς, όπως: η τραπεζική 

τεχνολογία (banking technology) , το κινητό εµπόριο (mobile commerce), το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), τα διαδικτυακά παιχνίδια (on line games), οι 

τηλεδιασκέψεις µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (desktop video conferencing), ακόµα 

και η τηλεϊατρική (Ha and Stoel, 2009). Από τη στιγµή, λοιπόν, που οι ηλεκτρονικές 

αγορές (e-shopping) είναι: α) µία µορφή καινοτοµίας για το εµπόριο και κάνουν χρήση 

συστηµάτων πληροφορικής τεχνολογίας, και  β) η συµπεριφορά σχετικά µε τις 

ηλεκτρονικές αγορές (περιήγηση, συναλλαγή) είναι ένας τύπος  χρήσης των 

καταναλωτών, το ΤΑΜ παρέχει µία χρήσιµη βάση για τη διερεύνηση της αποδοχής των 

ηλεκτρονικών αγορών από τους χρήστες. Ο βασικός περιορισµός του ΤΑΜ, σύµφωνα 

µε τη βιβλιογραφία, είναι ότι οι µεταβλητές του ταιριάζουν καλύτερα σε αποφάσεις που 

αφορούν λίγες επιλογές χρήσης της τεχνολογίας, παρά σε επιλογές που αφορούν 

εθελοντική χρήση της τεχνολογίας (Venkatesh, 2000, Vijayasarathy,  2004).  

 

 3.1.4 Θεωρία του Κόστους της Συναλλαγής 

 

Στην κλασσική οικονοµική θεωρία θεωρείται ότι η πληροφορία είναι 

συµµετρική στην αγορά. ∆εδοµένου ότι αγοραστές και πωλητές έχουν την ίδια 

ποσότητα πληροφοριών, οι συναλλαγές µπορούν πραγµατοποιούνται χωρίς κόστος. 

Στην πραγµατικότητα, όµως, οι αγορές είναι συνήθως αναποτελεσµατικές και ο 

αγοραστής προκειµένου να προχωρήσει η συναλλαγή πρέπει να αναζητήσει 

πληροφορίες, να διαπραγµατευτεί όρους και να παρακολουθεί την όλη διαδικασία ώστε 

να πετύχει ευνοϊκή για τον ίδιο συµφωνία. Το κόστος που προκύπτει από τις σχετικές 

µε τη συναλλαγή δραστηριότητες καλείται κόστος συναλλαγών (Liang et al., 1998). Η 

βασική αρχή της θεωρίας στηρίζεται στο γεγονός ότι τα άτοµα επιθυµούν να 

πραγµατοποιούν συναλλαγές µε τον πιο αποδοτικό τρόπο (Williamson, 1985). 

Εποµένως, όσο χαµηλότερο είναι το κόστος συναλλαγής, τόσο πιθανότερο είναι τα 

άτοµα να προχωρήσουν σε συναλλαγή. Το κόστος των συναλλαγών καθορίζεται από 

διάφορες µεταβλητές, όπως: η αβεβαιότητα (uncertainty) και η εξειδίκευση του 
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προϊόντος (asset specificity), όπως φαίνεται στην παρακάτω σχηµατική απεικόνιση της 

θεωρίας (εικόνα 4). Από τη στιγµή που η πληροφορία στην αγορά είναι πάντα µη 

συµµετρική, η έκβαση µίας συναλλαγής µπορεί να είναι εντελώς αντίθετη από τις 

προσδοκίες, γεγονός που οδηγεί σε αβεβαιότητα. Οπότε, µία µορφή µείωσης του 

κόστους συναλλαγής αποτελεί η µείωση της αβεβαιότητας γύρω από τη συναλλαγή 

(Cao and Mokhtarian, 2005). Σχετικά µε την εξειδίκευση του προϊόντος (asset 

specificity), αυτή αναφέρεται στο βαθµό κατά τον οποίο µία επένδυση έχει 

πραγµατοποιηθεί προκειµένου να υποστηρίξει µία συγκεκριµένη συναλλαγή. Όσο 

µεγαλύτερη είναι η εξειδίκευση του προϊόντος τόσο χαµηλότερο είναι το κόστος για τη 

συγκεκριµένη συναλλαγή, για την οποία έχει σχεδιαστεί (Cao and Mokhtarian, 2005). 

Εικόνα 5: Θεωρία του Κόστους της Συναλλαγής 

 

Πηγή: Liang and Huang (1998) 

Οι Liang και Huang (1998) εφάρµοσαν την θεωρία του κόστους συναλλαγής για  

να διερευνήσουν την πρόθεση των καταναλωτών να προβούν σε ηλεκτρονικές αγορές. 

Η έρευνά τους επιβεβαίωσε την αρχική υπόθεση ότι το κόστος συναλλαγής (transaction 

cost) επηρεάζει την αποδοχή των ηλεκτρονικών αγορών από τους καταναλωτές, µε το 

κόστος της συναλλαγής να επηρεάζεται από την αβεβαιότητα και την εξειδίκευση του 

προϊόντος. 

 

3.1.5 Θεωρία ∆ιάδοσης της Καινοτοµίας  

 

Σε σύγκριση µε το παραδοσιακό κανάλι αγορών, οι ηλεκτρονικές αγορές 

αποτελούν καινοτοµική εφαρµογή της Πληροφορικής Τεχνολογίας, η οποία 

χρησιµοποιείται από τη βιοµηχανία λιανικών πωλήσεων. Ως εκ τούτου, η θεωρία 

διάδοσης της Καινοτοµίας (Innovation Diffusion Theory) µπορεί να εφαρµοστεί 

προκειµένου να αναλύσουµε τη συµπεριφορά των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές 

αγορές (Cao and Mokhtarian, 2005). Γενικά, η µαζική υιοθέτηση µίας καινοτοµικής 
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εφαρµογής από το κοινό ακολουθεί µια σιγµοειδή καµπύλη, µε την υιοθέτηση της 

καινοτοµίας να αυξάνεται µε αργούς ρυθµούς τα πρώτα χρόνια, να παρουσιάζει 

απότοµη αύξηση στη συνέχεια και µέχρι το µέσο της καµπύλης και να αυξάνεται ξανά 

µε αργό ρυθµό καθώς πλησιάζει το σηµείο κορεσµού (µέγιστη διείσδυση). Το ποσοστό 

της υιοθέτησης εξαρτάται κυρίως από πέντε χαρακτηριστικά της καινοτοµίας: α) το 

συγκριτικό πλεονέκτηµα (relative advantage), δηλαδή ο βαθµός κατά τον οποίο µία 

καινοτοµική εφαρµογή θεωρείται καλύτερη από µία άλλη που αντικαθιστά ή 

ανταγωνίζεται β) τη συµβατότητα (compatibility), δηλαδή ο βαθµός κατά τον οποίο µία 

καινοτοµία είναι συνεπής µε τις εµπειρίες και τις απαιτήσεις των πιθανών χρηστών γ) 

την πολυπλοκότητα (complexity) που αναφέρεται στη δυσκολία που αντιλαµβάνεται ο 

χρήστης, όσον αφορά τη χρήση της, δ) τη δυνατότητα δοκιµαστικής εφαρµογής για 

πειραµατικούς σκοπούς (trialability) και ε) τη δυνατότητα που έχει µια καινοτοµία ώστε 

η χρησιµότητά της να είναι εµφανής στο κοινό (observability) (Cao and Mokhtarian, 

2005). Το συγκριτικό πλεονέκτηµα, η συµβατότητα, η δυνατότητα δοκιµαστικής 

εφαρµογής και το πόσο εµφανής είναι η χρησιµότητα µίας καινοτοµίας είναι 

παράγοντες µε θετική συσχέτιση προς το βαθµό υιοθέτησης της καινοτοµίας, ενώ η 

πολυπλοκότητα είναι αρνητικά συσχετισµένη µε τον τελευταίο (Rogers, 1983). Στα 

πλαίσια των ηλεκτρονικών αγορών, οι περισσότερες µελέτες θεωρούν ότι οι  παραπάνω 

παράγοντες που προκύπτουν από τη θεωρία της διάδοσης της καινοτοµίας επηρεάζουν 

κυρίως την εξατοµικευµένη συµπεριφορά του καταναλωτή, παρά το µοντέλο της 

διάδοσης των ηλεκτρονικών αγορών σε συνολικό επίπεδο (Cao and Mokhtarian, 2005) 

 

3.2 Ελλάδα και Ηλεκτρονικές Αγορές 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται στοιχεία, για τον τοµέα των αγορών µέσω του 

διαδικτύου στην Ελλάδα, καθώς και τη συµπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών, έτσι 

όπως προέκυψαν από έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν στο παρελθόν και στατιστικές 

µελέτες των προηγούµενων ετών. 

 

          3.2.1  Γενικά στοιχεία 

Η εξέλιξη της πληροφορικής τεχνολογίας, η δηµιουργία εργαλείων και 

εφαρµογών διαθέσιµα για τη δηµιουργία ιστοσελίδων ηλεκτρονικού εµπορίου και η 

συνολική αύξηση της χρήσης του διαδικτύου είναι τοµείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για 

την Ελλάδα. Σύµφωνα µε τα Παγκόσµια Στατιστικά ∆εδοµένα (2012), έως τον Ιούνιο 
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του 2012 υπήρχαν  στην Ελλάδα 5,706,948 χρήστες µε τη διείσδυση του διαδικτύου να 

βρίσκεται στο 53% (internet world stats, 2011).Η ελληνική κοινωνία της πληροφορίας 

φαίνεται ότι αναπτύσσεται γρήγορα και πολλοί άνθρωποι που προέρχονται από 

διαφορετικά περιβάλλοντα και επιστήµες είναι περήφανοι για την ανάπτυξη της 

πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (2010), το 44,4% του πληθυσµού 

έκανε χρήση του Internet το πρώτο εξάµηνο του 2010, ενώ το 2006, το ίδιο ποσοστό 

ήταν στο 28,6%. Το 78% των χρηστών του διαδικτύου το χρησιµοποιούν σε 

καθηµερινή βάση, ενώ το 91,9 % σε εβδοµαδιαία. Οι Έλληνες πολίτες κάνουν χρήση 

του διαδικτύου για ένα αυξανόµενο αριθµό δραστηριοτήτων. Όπως και τον 

προηγούµενο χρόνο, η αναζήτηση πληροφοριών και οι διαδικτυακές υπηρεσίες (on line 

services) ήταν πρώτες στις δραστηριότητες των χρηστών του διαδικτύου, µε ποσοστό 

93,4 % (Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, 2010). Οι 9 στους 10 χρήστες του διαδικτύου 

µέχρι το πρώτο εξάµηνο του 2010 είχαν αναζητήσει πληροφορίες για αγαθά και 

υπηρεσίες, ενώ 8 στους 10 χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο για λόγους επικοινωνίας. 

(Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, 2010). Άλλες δραστηριότητες στις οποίες 

εµπλέκονται οι χρήστες του διαδικτύου είναι η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 

η ηλεκτρονική τραπεζική (internet banking), η αναζήτηση πληροφοριών για 

ταξιδιωτικούς προορισµούς, η αναζήτηση εργασίας, η ανάγνωση ηλεκτρονικών 

εφηµερίδων/ περιοδικών, η λήψη ανοιχτού λογισµικού και η συµµετοχή σε κοινωνικά 

δίκτυα. Όσον αφορά την πραγµατοποίηση των ηλεκτρονικών αγορών, σύµφωνα µε το 

2011 µόλις το 18% των χρηστών είχε πραγµατοποιήσει ηλεκτρονική αγορά µέσω του 

διαδικτύου τον προηγούµενο χρόνο και το 2012 το ποσοστό κυµαινόταν στο 20%, ενώ 

ένα στα δύο νοικοκυριά είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο (Seybert,2012). Το γεγονός 

αυτό, αντανακλά µια απροθυµία των Ελλήνων καταναλωτών προς την πραγµατοποίηση 

ηλεκτρονικών αγορών ειδικά σε σύγκριση µε την ολοένα και αυξανόµενη χρήση του 

διαδικτύου. 

 

3.2.2 ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων η-καταναλωτών 

Σε έρευνα των Vrechopoulos, Siomkos and Doukidis (2001) που αφορούσε την 

υιοθέτηση και χρήση των ηλεκτρονικών αγορών και διεξήχθη σε 500 επισκέπτες 

µεγάλης αλυσίδας Supermarket, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι καταναλωτές που 

είχαν χρησιµοποιήσει το διαδίκτυο για να αγοράσουν προϊόντα, ήταν κυρίως νέοι 

άνδρες, οι περισσότεροι εκ των οποίων ανωτάτου µορφωτικού επιπέδου. Πιο 
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συγκεκριµένα, η πλειοψηφία τους ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι, επιστήµονες και ελεύθεροι 

επαγγελµατίες, και το εισόδηµά τους ήταν ανώτερο του µέσου οικογενειακού 

εισοδήµατος. Οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι έχουν αποφασίσει να προβούν σε 

ηλεκτρονική αγορά στο εγγύς µέλλον ήταν κυρίως άντρες, ηλικίας 40 ετών, απόφοιτοι 

πανεπιστηµίου και έγγαµοι µε µέσο εισόδηµα. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα που 

δήλωσαν ότι δεν ενδιαφέρονται να πραγµατοποιήσουν ηλεκτρονική αγορά, 

αποτελούσαν σχεδόν το µισό δείγµα των ερωτηθέντων (242). Οι µισοί από αυτούς ήταν 

γυναίκες, οι περισσότερες εκ των οποίων 25- 44 ετών µε το εισόδηµά τους να 

κυµαίνεται στα µεσαία και χαµηλά εισοδήµατα. Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε 

την έρευνα των Saprikis, Chouliara and Vlachopoulou (2010), σχετικά µε τις 

αντιλήψεις, πεποιθήσεις των Ελλήνων καταναλωτών που φοιτούν σε ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Η εν λόγω έρευνα καταδεικνύει ότι οι περισσότεροι 

συµµετέχοντες που είχαν προβεί σε ηλεκτρονική αγορά ή σκόπευαν να το πράξουν στο 

άµεσο µέλλον ήταν άνδρες τελειόφοιτοι, ενώ αυτοί που δήλωσαν ότι δεν σκοπεύουν να 

πραγµατοποιήσουν ηλεκτρονικές αγορές ήταν γυναίκες στο 3ο ή 4ο έτος των σπουδών 

τους. Παρόλα αυτά, στη συγκεκριµένη έρευνα, φαίνεται ότι η πιο δεκτική κατηγορία ως 

προς την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών αγορών ήταν οι απόφοιτοι µε το 80% των 

συµµετεχόντων να έχουν ήδη πραγµατοποίηση µια ηλεκτρονική αγορά. 

 

3.2.3 Αντιλήψεις και προτιµήσεις 

Στις προτιµήσεις των ελλήνων καταναλωτών, αναφορικά µε το είδος των 

προϊόντων που αγοράζουν ή σκοπεύουν να αγοράσουν, συγκαταλέγονται µεταξύ άλλων 

το υλικό και λογισµικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα εισιτήρια ταξιδιών, τα 

βιβλία και τα περιοδικά, τα CD/ DVD και τα ηλεκτρονικά είδη (Saprikis, Chouliara and 

Vlachopoulou, 2010), Ταυτόχρονα και όσον αφορά τις µελλοντικές αγορές τους, οι 

συµµετέχοντες δήλωσαν ότι θα αγοράσουν και είδη άλλων κατηγοριών, όπως 

κοσµήµατα και ρολόγια ή φαγητά και ποτά, αλλά αυτή τη στιγµή και κατά κύριο λόγο 

τα προϊόντα αυτά τα αγοράζουν από παραδοσιακά καταστήµατα. Τα πλεονεκτήµατα 

των διαδικτυακών αγορών που φαίνεται να έχουν τη µεγαλύτερη αξία για τους Έλληνες 

καταναλωτές είναι κυρίως: οι χαµηλές τιµές, η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, η γρήγορη 

παράδοση, οι εκπτώσεις/ προσφορές, η εξοικονόµηση χρόνου, η µεγάλη ποικιλία 

προϊόντων, η δυνατότητα σύγκρισης τιµών και εναλλακτικών και η δυνατότητα αγοράς 

προϊόντων από το εξωτερικό οποιαδήποτε στιγµή της ηµέρας (Saprikis, Chouliara and 

Vlachopoulou, 2010). Ταυτόχρονα, οι Vrechopoulos, Siomkos and Doukidis (2001), 
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αναφέρουν ότι οι πιο σηµαντικοί λόγοι για ηλεκτρονικές αγορές, έτσι όπως τους 

ανέφεραν Έλληνες καταναλωτές, εκτός από την αγορά σε 24-ωρη βάση και την 

εξοικονόµηση χρόνου, ήταν η καλύτερη ενηµέρωση για τα προϊόντα, η αγορά 

προϊόντων που ήταν διαθέσιµα µόνο µέσω του διαδικτύου και η αποφυγή του 

συνωστισµού.  

 

3.2.4 Προβλήµατα 

Όσον αφορά τις αντιλήψεις-πεποιθήσεις των ελλήνων καταναλωτών σχετικά µε 

τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τις ηλεκτρονικές αγορές, συγκαταλέγονται η 

ανησυχία για υποκλοπή των στοιχείων της πιστωτικής τους κάρτας, η δυσκολία να 

επιβεβαιώσει κανείς την αξιοπιστία των παρεχόµενων προϊόντων και η πιθανότητα να 

αγοράσει κανείς ένα προϊόν σε υψηλότερη τιµή από την πραγµατική του αξία. Σχετικά 

µε τα προβλήµατα µετά την αγορά του προϊόντος, οι καταναλωτές θεωρούν ότι θα είναι 

δύσκολο να επιστρέψουν ένα ελαττωµατικό προϊόν και να το αντικαταστήσουν µε ένα 

καινούριο και ότι οι εγγυήσεις που δίνονται δεν είναι αξιόπιστες (Saprikis, Chouliara 

and Vlachopoulou, 2010, Vrechopoulos, Siomkos and Doukidis, 2001).  

 

3.3 Παράγοντες που επηρεάζουν τις ηλεκτρονικές αγορές 

 

Ο γενικός στόχος των ερευνών σχετικά µε τις ηλεκτρονικές αγορές και τη 

συµπεριφορά των καταναλωτών είναι να κατανοήσουν και να προβλέψουν τη 

συµπεριφορά αυτή, και σε κάποιες περιπτώσεις να βελτιώσουν το σχεδιασµό των 

ιστοσελίδων των ηλεκτρονικών καταστηµάτων. Συνεπώς, ο προσδιορισµός των 

παραγόντων που επηρεάζουν τη συµπεριφορά των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές 

αγορές είναι πολύ σηµαντικός για την επίτευξη του στόχου. Αν και ο αριθµός των 

ερευνών που έχουν πραγµατοποιηθεί για τον προσδιορισµό των παραγόντων που 

επηρεάζουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι αρκετά µεγάλος, στην παρακάτω 

παράγραφο αναφέρονται εκτενώς οι παράγοντες εκείνοι που έχουν βρεθεί από τη 

βιβλιογραφία να είναι οι περισσότερο σηµαντικοί. 

 

3.3.1 Στάση 

Η στάση (attitude) θεωρείται µία από τις σηµαντικότερες έννοιες όσον αφορά τη 

συµπεριφορά του καταναλωτή, αφού είναι ένας άµεσα καθοριστικός παράγοντας για 

την πραγµατική συµπεριφορά (Mosavi and Ghaedi, 2011). Η άποψη αυτή θεωρεί ότι οι 
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άνθρωποι τηρούν συγκεκριµένες στάσεις προκειµένου να καθορίσουν τον τρόπο µε τον 

οποίο θα ανταποκριθούν στο περιβάλλον τους. Ως εκ τούτου, αν γνωρίζουµε τις 

στάσεις που σχετίζονται µε συγκεκριµένα ερεθίσµατα, θα είµαστε σε θέση να 

προβλέψουµε τις συµπεριφορές που θα προκύψουν σαν αποτέλεσµα των ερεθισµάτων 

αυτών ( Mosavi and Ghaedi, 2011). Σε γενικές γραµµές, η έννοια της στάσης/ διάθεσης 

καθορίζεται συνήθως µε όρους που δίνουν έµφαση στην πρόβλεψη της συµπεριφοράς 

και εξοµοιώνεται µε την πεποίθηση ότι η εκτέλεση µιας συµπεριφοράς θα αποφέρει ένα 

συγκεκριµένο επιθυµητό αποτέλεσµα. Όσον αφορά την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών 

αγορών, η στάση του καταναλωτή απέναντι στη συγκεκριµένη δραστηριότητα ή µορφή 

εµπορίου, παίζει καταλυτικό ρόλο στην πραγµατοποίηση της και ορίζεται ως οι 

ατοµικές προτιµήσεις και ενδιαφέροντα που πηγάζουν µέσω συναισθηµάτων και 

αξιολογήσεων που σχετίζονται µε το αναµενόµενο αποτέλεσµα µιας ηλεκτρονικής 

αγοράς (Shih 2002). ∆ηλαδή, ένας καταναλωτής µε θετικές αντιλήψεις/ πεποιθήσεις ως 

προς τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, θα πραγµατοποιήσει κατά πάσα πιθανότητα την 

ηλεκτρονική αγορά, ενώ αντίστοιχα ένας αρνητικά προς τις ηλεκτρονικές αγορές 

προδιατεθειµένος καταναλωτής, κατά πάσα πιθανότητα δε θα προβεί σε ηλεκτρονική 

αγορά. Η στάση/ διάθεση (attitude) καταδεικνύεται καθοριστικός παράγοντας, 

επηρεάζοντας και την πρόθεση για συµπεριφορά αλλά και την πραγµατική 

συµπεριφορά, σε θεωρητικά µοντέλα της συµπεριφοράς του καταναλωτή, αλλά και 

στην πράξη, όσον αφορά τις ηλεκτρονικές αγορές. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, 

συµπεραίνεται ότι η στάση/ διάθεση απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές είναι 

σηµαντικά συσχετισµένη µε την πρόθεση να πραγµατοποιήσει κανείς µία ηλεκτρονική 

αγορά (Hernandez et al., 2009; Lim and Ting, 2012; Mosavi and Ghaedi 2011). 

Επιπρόσθετα, ο Hung-Pin Shih (2002), διαµορφώνοντας ένα µοντέλο πρόβλεψης της 

αποδοχής των ηλεκτρονικών αγορών από τους χρήστες, υποστηρίζει ότι η στάση/ 

διάθεση απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές, είναι θετικά συσχετισµένη µε την αποδοχή 

των φυσικών και ψηφιακών προϊόντων και των διαδικτυακών υπηρεσιών από τους 

χρήστες. Οι Xu  and Paulins (2005) σε έρευνά τους σχετικά µε τη στάση/ διάθεση 

φοιτητών κολλεγίου απέναντι στις αγορές ειδών ρουχισµού µέσω του διαδικτύου, 

βρίσκουν διαφορές στη στάση όσων δήλωσαν ότι σκόπευαν να αγοράσουν και αυτών 

που δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να αγοράσουν ρούχα µέσω του διαδικτύου. Τέλος, οι 

Hausman  and Siekpe (2009) υποστηρίζουν ότι η στάση/ διάθεση του καταναλωτή ως 

προς µία ιστοσελίδα είναι θετικά συσχετισµένη µε την πρόθεση να πραγµατοποιήσουν 

συναλλαγή µέσω της ιστοσελίδας αυτής. 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

18 

Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα 

3.3.2 Συµπεριφοριστική πρόθεση 

Η  πρόθεση για µία συγκεκριµένη συµπεριφορά  (behavioral intention) ενός 

ατόµου ορίζεται ως η υποκειµενική πιθανότητα ότι το άτοµο αυτό θα εκτελέσει τη 

δεδοµένη συµπεριφορά, και µετρά το πόσο σκληρά είναι διατεθειµένο να προσπαθήσει, 

ή το εύρος της προσπάθειας αυτής, προς την εκτέλεση της συγκεκριµένης 

συµπεριφοράς (Ajzen, 1991). Η πρόθεση για την πραγµατοποίηση µίας συγκεκριµένης 

συµπεριφοράς δεν είναι πάντα συσχετισµένη µε την πραγµατική συµπεριφορά, επειδή 

ένα άτοµο µπορεί να εκτελέσει µία λιγότερο επιθυµητή συµπεριφορά εξαιτίας της 

επίδρασης κάποιων περιορισµών, που ονοµάζονται παράγοντες ελέγχου της 

συµπεριφοράς. Επιπλέον, οι εκδηλωµένες προθέσεις ενός ατόµου συχνά διαφέρουν από 

τις πραγµατικές λόγω κοινωνικών προκαταλήψεων (η τάση του να παρέχει κανείς την 

κοινωνικά αναµενόµενη αντίδραση) ή λόγω προκαταλήψεων που αφορούν τη συνέπεια 

(η ανάγκη να φανεί κανείς συνεπής στον αναλυτή, οδηγεί στη δήλωση προθέσεων που 

είναι σύµφωνες µε τις στάσεις που έχουν εκδηλωθεί στο παρελθόν, ενώ η πραγµατική 

συµπεριφορά θα είναι αντίθετη προς αυτές). Γενικά βέβαια, η πρόθεση για την 

εκτέλεση µίας συγκεκριµένης συµπεριφοράς είναι θετικά συσχετισµένη µε την 

πραγµατική εκτέλεση της συµπεριφοράς αυτής και συνεπώς, όσο πιο ισχυρή είναι η 

πρόθεση τόσο πιθανότερη είναι και η εκτέλεσή της (Kim, Ferrin and Rao 2008, Pavlou 

2003). Η πρόθεση για την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών αγορών (e-shopping 

intention) µετρά τις πεποιθήσεις των καταναλωτών σε συνάρτηση µε την υιοθέτηση της 

χρήσης των ηλεκτρονικών αγορών (e- shopping), και αποτελεί προγνωστικό παράγοντα 

για την εµπλοκή του καταναλωτή σε συναλλαγή. Η πρόθεση για την πραγµατοποίηση 

ηλεκτρονικών αγορών επηρεάζεται, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, άµεσα από τη στάση 

απέναντι στη συγκεκριµένη συµπεριφορά (Davis et al., 1989, Ajzen and Fishbeijn, 

1980). Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξαν και οι Delafrooz, Paim and Khatibi (2011), των 

οποίων η έρευνα αποκάλυψε ότι οι καταναλωτές µε θετική στάση ως προς τις 

ηλεκτρονικές αγορές, έχουν µεγαλύτερη πρόθεση να προβούν σε ηλεκτρονική αγορά. 

∆ηλαδή όσο πιο θετική είναι η στάση ενός καταναλωτή απέναντι στην πραγµατοποίηση 

ηλεκτρονικών αγορών τόσο πιθανότερο είναι να τις πραγµατοποιήσει. Ο Dennis et al. 

(2009) υποστηρίζουν ότι η πρόθεση για την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών αγορών 

επηρεάζεται άµεσα από τη στάση, την εµπιστοσύνη, την προηγούµενη εµπειρία και τη 

φήµη, σχετικά µε την αυξηµένη χρήση της ιστοσελίδας από τρίτους. Υπάρχουν διάφορα 

µοντέλα για τη µέτρηση της πρόθεσης ως προς την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών 

αγορών (e-shopping intention).  
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3.3.3 Εµπιστοσύνη  

Ένας βασικός λόγος για τον οποίο, ενώ οι καταναλωτές χρησιµοποιούν σε 

µεγάλο βαθµό το διαδίκτυο, αποφεύγουν τις αγορές µέσω του διαδικτύου είναι λόγω 

των πεποιθήσεων τους όσον αφορά την ασφάλεια των συναλλαγών (Gefen and Straub, 

2003). Η εµπιστοσύνη των καταναλωτών στα διαδικτυακά καταστήµατα και την 

τεχνολογία του διαδικτύου αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν 

τις πεποιθήσεις των καταναλωτών σχετικά µε την ασφάλεια. Οι McKnight και 

Chervany (2001)  προσδιόρισαν την εµπιστοσύνη ως το βαθµό κατά το οποίο πιστεύει 

κανείς ότι η χρήση µίας νέας τεχνολογίας θα είναι αξιόπιστη. Ο Pavlou (2003) 

προσδιόρισε την εµπιστοσύνη στο ηλεκτρονικό εµπόριο µεταξύ επιχείρησης- 

καταναλωτή (trust in B2C e-commerce) ως την πεποίθηση που επιτρέπει στους 

καταναλωτές να γίνουν εκουσίως ευάλωτοι στους διαδικτυακούς εµπόρους, αφού 

πρώτα λάβουν υπόψη τους τα χαρακτηριστικά του καθενός. Ένας άλλος ορισµός της 

εµπιστοσύνης για έναν διαδικτυακό προµηθευτή/ πωλητή είναι η υποκειµενική 

πεποίθηση ότι ο προµηθευτής/ πωλητής θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 

συναλλαγής του προς τον καταναλωτή, έτσι όπως ο τελευταίος τις αντιλαµβάνεται 

(Kim et al. 2008). Γενικά, η εµπιστοσύνη στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εµπορίου 

περιλαµβάνει την εµπιστοσύνη στον ιστότοπο (website), στο εµπορικό σήµα (brand) 

και στην εταιρία σαν σύνολο.  Οι ορισµοί αυτοί υποδηλώνουν ότι τόσο η εµπιστοσύνη 

στις τεχνολογίες του διαδικτύου όσο και στους διαδικτυακούς εµπόρους διέπουν τις 

πεποιθήσεις των καταναλωτών σχετικά µε την ασφάλεια των ηλεκτρονικών αγορών 

(Ha and Stoel, 2009). Παρόλο που η εµπιστοσύνη είναι ούτως ή άλλως βασικό αξίωµα 

για τις επιχειρηµατικές σχέσεις και συναλλαγές, γίνεται ακόµα σηµαντικότερη στα 

πλαίσια των ηλεκτρονικών αγορών απ’ ότι στα παραδοσιακά καταστήµατα, λόγω των 

µοναδικών χαρακτηριστικών που ενέχει το εικονικό περιβάλλον αγορών και προκαλούν 

στους καταναλωτές αισθήµατα αβεβαιότητας, ανασφάλειας και υψηλού ρίσκου. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά συνοψίζονται στην ανυπαρξία της φυσικής υπόστασης 

καταστήµατος και πωλητή, στην έλλειψη της δυνατότητας για τον καταναλωτή να δει, 

να ακουµπήσει ή να ελέγξει το προϊόν και στην έλλειψη της εκ του σύνεγγυς 

αλληλεπίδραση γενικότερα. Τα χαρακτηριστικά αυτά, όµως, αποτελούν 

χαρακτηριστικά της φύσης των διαδικτυακών αγορών, οπότε οι καταναλωτές θα 

υφίστανται σε µόνιµη βάση  το αίσθηµα του ρίσκου, έστω και στον ελάχιστο βαθµό 

(Kim, Ferrin and Rao, 2008). Ουσιαστικά, οι τελευταίοι έχουν να αντιµετωπίσουν την 

αβεβαιότητα για το µέλλον και τις πράξεις τρίτων (δυνητικά αξιόπιστους διαδικτυακούς 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

20 

Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα 

εµπόρους, hackers, άγνωστες νέες τεχνολογίες) (Kim, Ferrin and Rao, 2008). Σε τέτοιες 

καταστάσεις αβεβαιότητας, στις οποίες οι καταναλωτές πρέπει να δράσουν, η 

εµπιστοσύνη παίζει ρόλο ως προς τη λύση συγκεκριµένων προβληµάτων ρίσκου. Οι 

ερευνητές έχουν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τη σχέση εµπιστοσύνης- ρίσκου, 

αλλά είναι κοινός τόπος να αντιµετωπίζονται ως ξεχωριστές έννοιες. Γενικά, η 

εµπιστοσύνη αντιµετωπίζεται ως µία µεταβλητή τριών διαστάσεων. Οι τρεις διαστάσεις 

που αντιπροσωπεύουν την αξιοπιστία του ατόµου, όπως την αντιλαµβάνεται το άτοµο 

που καλείται να εµπιστευτεί ένα άλλο άτοµο, για παράδειγµα η εµπιστοσύνη που πρέπει 

να δείξει ο καταναλωτής στον πωλητή/ προµηθευτή είναι η ικανότητα (ability), η ηθική 

αντιµετώπιση (benevolence) και η ακεραιότητα (integrity) του πωλητή- προµηθευτή 

(Gefen et al., 2003). Η ικανότητα, ως διάσταση της εµπιστοσύνης, αναφέρεται στην 

πεποίθηση ότι το άτοµο θα έχει την αναµενόµενη απόδοση, η ηθική αντιµετώπιση στην 

πεποίθηση ότι το άτοµο που καλείται να εµπιστευτεί κανείς δε θα δράσει ευκαιριακά 

ακόµα κι αν του δοθεί η ευκαιρία και η ακεραιτότητα στην πεποίθηση ότι θα είναι 

ειλικρινής και θα τηρήσει τις υποσχέσεις του (Pavlou and Fygenson,  2006). Το 

µοντέλο αυτό προτάθηκε αρχικά από τους  Mayer, Davis και Schoorman (1995) για την 

εµπιστοσύνη στις οργανωτικές σχέσεις. Σύµφωνα µε το συγκεκριµένο µοντέλο, αν το 

άτοµο που καλείται να δείξει εµπιστοσύνη αντιληφθεί την ικανότητα, την ηθική 

αντιµετώπιση και την ακεραιότητα του άλλου ατόµου (π.χ. πωλητή) να είναι επαρκείς, 

τότε θα αναπτύξει εµπιστοσύνη προς αυτόν. Με άλλα λόγια η εµπιστοσύνη είναι 

παράγοντας κλειδί όταν δρα κανείς σε καταστάσεις στις οποίες ενέχεται το ρίσκο 

αρνητικού αποτελέσµατος (Gambetta, 1988). Οι Kim, Ferrin and Rao  (2008), 

υποστηρίζουν ότι η εµπιστοσύνη (trust) του καταναλωτή επηρεάζει άµεσα και έµµεσα 

την πρόθεση για την πραγµατοποίηση συναλλαγών, έχοντας µάλιστα ισχυρή θετική 

επίδραση ως προς αυτήν. Επιπρόσθετα, η εµπιστοσύνη του καταναλωτή αποδείχθηκε 

να έχει επιρροή και στην πραγµατική απόφαση για αγορά και όχι µόνο στην πρόθεση 

για την πραγµατοποίησή της. Τα ευρήµατά τους απέδειξαν ότι η εµπιστοσύνη είναι 

ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας για τις ηλεκτρονικές- διαδικτυακές συναλλαγές, η 

οποία µάλιστα αντιµετωπίζει τα προβλήµατα του ρίσκου µε δύο τρόπους. Πρώτον, 

µειώνοντας το ρίσκο που αντιλαµβάνεται ο καταναλωτής (perceived risk) και δεύτερον, 

αυξάνοντας άµεσα την πρόθεση για την πραγµατοποίηση αγορών (Kim, Ferrin and 

Rao, 2008). Οι Dennis et al. (2009) υποστηρίζουν ότι η εµπιστοσύνη είναι κεντρικός 

παράγοντας όσον αφορά την πρόθεση για την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών αγορών, 

µε την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδοµένων να είναι στενά 
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συνδεδεµένες µε αυτή. Οι Ha and Stoel (2009 ) αποδεικνύουν στην έρευνά τους ότι η 

εµπιστοσύνη επηρεάζει σηµαντικά τη χρησιµότητα που αντιλαµβάνεται ο χρήστης 

(perceived usefulness), καθώς και τη στάση απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές (attitude 

towards e-shopping). Ο Pavlou (2003), τέλος, υποστηρίζει ότι η εµπιστοσύνη εκτός από 

την άµεση και σηµαντική της επιρροή στην πρόθεση για την πραγµατοποίηση 

συναλλαγών µέσω του διαδικτύου, δρα και ως έµµεσος παράγοντας, µέσω του 

αντιληπτού ρίσκου, της αντιληπτής χρησιµότητας και της αντιληπτής ευκολίας χρήσης.  

Ωστόσο, παρά τη σηµαντική της επιρροή για την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών 

αγορών, η εµπιστοσύνη δεν είναι ο µόνος παράγοντας ώστε να προβλέψουµε τη 

συµπεριφορά των καταναλωτών, αναφορικά µε την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών 

αγορών, γιατί είναι πολύ πιθανό ένας καταναλωτής να έρθει σε ηλεκτρονική συναλλαγή 

µε έναν προµηθευτή τον οποίο δεν εµπιστεύεται σε µεγάλο βαθµό, εξαιτίας άλλων 

παραγόντων, όπως για παράδειγµα µίας σηµαντικά χαµηλότερης τιµής που µπορεί να 

του προσφέρει (Kim, Ferrin and Rao, 2008). 

  3.3.4 Ρίσκο 

            H απρόσωπη και αποµακρυσµένη φύση του διαδικτυακού περιβάλλοντος, 

καθώς και η αβεβαιότητα γύρω από τη χρήση µίας παγκοσµίως ελεύθερης υποδοµής 

για την πραγµατοποίηση συναλλαγών, έχουν καταστήσει το ρίσκο αναπόφευκτο 

στοιχείο του ηλεκτρονικού εµπορίου. ∆ύο είναι οι µορφές αβεβαιότητας που αφορούν 

τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και δηµιουργούν το αίσθηµα του ρίσκου: η αβεβαιότητα 

που αφορά τη συµπεριφορά και η αβεβαιότητα σχετικά µε το περιβάλλον (Bensaou and 

Venkataman, 1996). Η αβεβαιότητα σχετικά µε τη συµπεριφορά προκύπτει από τη 

δυνατότητα που έχουν οι διαδικτυακοί προµηθευτές/ πωλητές να συµπεριφερθούν 

καιροσκοπικά και κερδοσκοπικά, εκµεταλλευόµενοι την αποµακρυσµένη και 

απρόσωπη φύση του ηλεκτρονικού εµπορίου. Η αβεβαιότητα που αφορά το περιβάλλον 

πηγάζει από την απρόβλεπτη φύση του διαδικτύου, η οποία δεν µπορεί να είναι 

απολύτως ελεγχόµενη ούτε από τον διαδικτυακό προµηθευτή/ πωλητή ούτε από τον 

καταναλωτή (Pavlou, 2003).  Ως εκ τούτου, το ρίσκο που αντιλαµβάνεται ο 

καταναλωτής αποτελεί ένα σηµαντικό εµπόδιο για τους καταναλωτές που σκέφτονται 

να πραγµατοποιήσουν αγορές µέσω του διαδικτύου. Οι Kim et al. (2008) 

προσδιορίζουν το ρίσκο ως τις αντιλήψεις- πεποιθήσεις του καταναλωτή σχετικά µε την 

πιθανότητα αβέβαιων και αρνητικών αποτελεσµάτων που µπορεί να προκύψουν από 

την ηλεκτρονική συναλλαγή. Αν και το ρίσκο είναι δύσκολο να ορισθεί επακριβώς ως 

έννοια, λόγω της υποκειµενικότητας που διακατέχει κάθε άτοµο- καταναλωτή, στη 
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βιβλιογραφία κυριαρχεί ο ορισµός του αντιληπτού ρίσκου, ως «η υποκειµενική 

πεποίθηση κάθε καταναλωτή σχετικά µε το να υποστεί µια απώλεια προκειµένου να 

έχει ένα επιθυµητό αποτέλεσµα» (Pavlou, 2003) Από τη στιγµή που εµφανίστηκε η 

έννοια του ρίσκου, όπως το αντιλαµβάνεται ο καταναλωτής στις συναλλαγές του, έχουν 

προσδιοριστεί διάφοροι τύποι ρίσκου. Οι Jakoby και Kaplan (1972) προσδιορίζουν τα 

εξής επτά είδη ρίσκου: το οικονοµικό, αυτό που αφορά την απόδοση, το φυσικό, το 

ψυχολογικό, το κοινωνικό, το χρονικό και, τέλος, αυτό που αφορά το κόστος ευκαιρίας. 

Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές αγορές, υπάρχουν τρεις µορφές ρίσκου που θεωρούνται 

κυρίαρχες και είναι το ρίσκο που σχετίζεται µε το προϊόν, το οικονοµικό και το ρίσκο 

που αφορά την πληροφορία (Bhatnagar et al., 2000). Το ρίσκο που αφορά το ίδιο το 

προϊόν σχετίζεται µε την πιθανότητα του να αποδειχθεί ελαττωµατικό, µη ασφαλές ή 

διαφορετικό από αυτό που αναµενόταν από τον καταναλωτή. Σύµφωνα µε τους Kim et 

al. (2008), το οικονοµικό ρίσκο σχετίζεται µε το ίδιο το κανάλι µάρκετινγκ, που είναι το 

διαδίκτυο, και συγκεκριµένα µε την πιθανότητα τεχνολογικού ή ακόµα και ανθρώπινου 

λάθους (π.χ. διπλό κλικ) που µπορεί να οδηγήσει σε διπλή συναλλαγή. Το ρίσκο που 

αφορά την πληροφορία σχετίζεται µε την ασφάλεια και την προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων. Για παράδειγµα, η υποχρεωτική χρήση πιστωτικής κάρτας 

προκαλεί ανησυχία για την πιθανότητα ηλεκτρονικής απάτης. To ρίσκο, το οποίο 

αντιλαµβάνεται ο καταναλωτής, έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει τις αποφάσεις του όσον 

αφορά το διαδίκτυο (Bhatnagar et al. 2000). Οι Pavlou (2003) και Ring and Van de Ven 

(1994) κάνουν ένα διαχωρισµό στις µορφές του ρίσκου, ανάλογα µε το αν αυτό πηγάζει 

από την αβεβαιότητα που σχετίζεται µε τη συµπεριφορά του διαδικτυακού πωλητή 

προµηθευτή ή το διαδικτυακό περιβάλλον. Σύµφωνα µε τον Pavlou (2003), η 

αβεβαιότητα σχετικά µε τη συµπεριφορά δηµιουργεί: α) οικονοµικό ρίσκο, από την 

πιθανότητα να χάσει ο καταναλωτής τα χρήµατά του, β) προσωπικό ρίσκο, από την 

πιθανότητα να αγοράσει κανείς επισφαλή προϊόντα ή υπηρεσίες, γ) ρίσκο που αφορά 

την απόδοση του πωλητή/ προµηθευτή, λόγω του ελλιπούς ελέγχου από κυβερνητικούς 

µηχανισµούς και δ) ρίσκο που αφορά τα προσωπικά δεδοµένα, λόγω της πιθανότητας 

να διαρρεύσουν προσωπικές πληροφορίες του καταναλωτή, ενώ η αβεβαιότητα σχετικά 

µε το διαδικτυακό περιβάλλον περιλαµβάνει κυρίως το οικονοµικό και το ρίσκο που 

αφορά τα προσωπικά δεδοµένα (Pavlou 2003). Παραδείγµατα ευκαιριακής 

συµπεριφοράς από τους διαδικτυακούς πωλητές/ προµηθευτές είναι η παραπλανητική 

παρουσίαση προϊόντων, η ψευδής δήλωση σχετικά µε την ταυτότητά τους, οι διαρροές 

προσωπικών πληροφοριών, οι παραπλανητικές διαφηµίσεις και οι καταγγελία των 
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εγγυήσεων των προϊόντων. Αντίστοιχα, παραδείγµατα της αβεβαιότητας του 

διαδικτυακού περιβάλλοντος είναι η κλοπή στοιχείων πιστωτικών καρτών ή 

προσωπικών πληροφοριών από χάκερς. Είναι φυσιολογικό για έναν καταναλωτή να 

είναι διστακτικός ως προς την πραγµατοποίηση µίας διαδικτυακής συναλλαγής, λόγω 

του γεγονότος ότι η αίσθηση του ρίσκου είναι σηµαντικά µεγαλύτερη συγκριτικά µε 

την αίσθηση του ρίσκου που αντιλαµβάνεται στις συναλλαγές του µε παραδοσιακά 

καταστήµατα (Kim, Ferrin and Rao, 2008). Στην περίπτωση των παραδοσιακών 

καταστηµάτων, ο καταναλωτής µπορεί µερικές φορές ακόµα και να δοκιµάσει το 

προϊόν πριν αποφασίσει να το αγοράσει, κάτι που µειώνει το ρίσκο που αντιλαµβάνεται 

και αυξάνει ταυτόχρονα τη θετική άποψη που διατηρεί σχετικά µε τα παραδοσιακά 

καταστήµατα. Αντιθέτως, στην περίπτωση των διαδικτυακών καταστηµάτων, ο  

καταναλωτής είναι αναγκασµένος να παράσχει προσωπικές πληροφορίες, όπως για 

παράδειγµα, αριθµό τηλεφώνου και διεύθυνση και απόρρητες πληροφορίες, όπως ο 

αριθµός της πιστωτικής του κάρτας. Ακόµα και µετά από αυτό, όµως, ο καταναλωτής 

µπορεί µόνο να ελπίζει ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί οµαλά. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, χρειάζεται να περάσουν µέρες µέχρι το προϊόν να παραδοθεί στον 

αγοραστή και, συνεπώς, να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Γι’ αυτό και δεν προκαλεί 

έκπληξη ο δισταγµός των καταναλωτών να αναλάβουν το ρίσκο που ενέχεται στις 

ηλεκτρονικές αγορές και κατά συνέπεια αυτό να επηρεάζει αρνητικά τις αποφάσεις 

τους. Οι Kim et al. (2008), στην έρευνά τους καταλήγουν στο ότι το ρίσκο µειώνει την 

πρόθεση των καταναλωτών να πραγµατοποιήσουν µία ηλεκτρονικά αγορά και 

επηρεάζει άµεσα και αρνητικά την πραγµατική συναλλαγή. Ταυτόχρονα, όµως, 

αποδεικνύουν ότι η αύξηση της εµπιστοσύνης του καταναλωτή προς τον προµηθευτή, 

µειώνει το ρίσκο που αντιλαµβάνεται ο πρώτος. Ο Pavlou (2003), αντιθέτως, αν και 

αποδεικνύει ότι το αντιληπτό ρίσκο επηρεάζει σηµαντικά την πρόθεση για την 

πραγµατοποίηση συναλλαγής, υποστηρίζει ότι µόνο έµµεσα µπορεί να επηρεάσει την 

πραγµατική συναλλαγή. 

 

3.3.5 Πλεονεκτήµατα 

Το πλεονέκτηµα που αντιλαµβάνεται ο καταναλωτής ορίζεται ως η πεποίθηση 

του για το βαθµό κατά τον οποίο θα έρθει σε καλύτερη θέση από τη συναλλαγή του µε 

µία συγκεκριµένη ιστοσελίδα (Kim et al., 2008). Ένας άλλος ορισµός για τα 

αναµενόµενα οφέλη του καταναλωτή από µία διαδικτυακή συναλλαγή είναι ο βαθµός 

κατά τον οποίο τα πλεονεκτήµατα ή η ικανοποίηση που θα του αποφέρει µια 
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ηλεκτρονική συναλλαγή θα εκπληρώσει τις ανάγκες ή τα θέλω του (Delafrooz et al., 

2011). Σύµφωνα µε τους Gehrt και Carter (1992), η αποδοτικότητα της αγοράς είναι η 

από τα πιο σηµαντικά λειτουργικά πλεονεκτήµατα που απολαµβάνουν οι καταναλωτές 

από οποιαδήποτε µορφή άµεσης λιανικής πώλησης. Οι καταναλωτές του διαδικτύου 

αναφέρουν ότι πραγµατοποιούν συναλλαγές µέσω του διαδικτύου επειδή θεωρούν 

υπάρχουν πολλά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τις παραδοσιακές µορφές εµπορίου. 

Σύµφωνα µε τους Mc Kinney (2004) και Kim and Kim (2004), το µεγαλύτερο 

πλεονέκτηµα των ηλεκτρονικών αγορών είναι η δυνατότητα που έχει ο καταναλωτής να 

προβεί σε συναλλαγή όποτε επιθυµεί, σε εικοσιτετράωρη βάση, οπουδήποτε κι αν 

βρίσκεται.  

Οι Koyuncu και Bhattacharya (2004) υποστηρίζουν ότι οι καταναλωτές είναι 

διατεθειµένοι να αυξήσουν τις αγορές που πραγµατοποιούν µέσω του διαδικτύου 

επειδή θεωρούν ότι οι ηλεκτρονικές αγορές προσφέρουν καλύτερες τιµές, ενώ 

ταυτόχρονα επιτρέπουν στα άτοµα να ψωνίζουν πιο γρήγορα από ότι στις εναλλακτικές 

µορφές αγορών. Οι Gehrt και Carter (1992) συµπεραίνουν από την έρευνα τους ότι τα 

πλεονεκτήµατα που προκαλούν τη θετική στάση των καταναλωτών απέναντι στις 

ηλεκτρονικές αγορές είναι οι καλύτερες προσφορές προϊόντων και τιµών, ο έλεγχος 

στην αναζήτηση πληροφοριών, καθώς και το γεγονός ότι απαιτείται λιγότερη 

προσπάθεια από τους τελευταίους. Οι ίδιοι καταλήγουν, επίσης, στο συµπέρασµα ότι οι 

καταναλωτές που αντιλαµβάνονται τα πλεονεκτήµατα αυτά είναι λιγότερο πιθανό να 

εγκαταλείψουν µία ηλεκτρονική συναλλαγή και να µην την ολοκληρώσουν (Gehrt and 

Carter, 1992). Άλλα παραδείγµατα των πλεονεκτηµάτων που αντιλαµβάνονται οι 

καταναλωτές είναι η ευκολία, το µειωµένο κόστος, η εξοικονόµηση χρόνου και η 

δυνατότητα που τους παρέχεται να επιλέξουν από µία µεγάλη ποικιλία προϊόντων 

(Margherio, 1998). Σύµφωνα µε την έρευνα των Saprikis, Chouliara and Vlachopoulou 

(2010), πλεονέκτηµα για τους καταναλωτές αποτελούν επίσης η δυνατότητα που τους 

προσφέρει το διαδίκτυο να αγοράσουν προϊόντα από το εξωτερικό, να βρουν προϊόντα 

σε τιµές ευκαιρίας και να συγκρίνουν προϊόντα και τιµές σε πολλές διαφορετικές 

ιστοσελίδες. Σε αντίθεση λοιπόν µε το ρίσκο που αντιλαµβάνεται ο καταναλωτής που 

πραγµατοποιεί µία διαδικτυακή συναλλαγή και το οποίο αποτελεί εµπόδιο, το 

πλεονέκτηµα αποτελεί ένα ισχυρότατο κίνητρο. Συνεπώς, όσο περισσότερα 

πλεονεκτήµατα θεωρεί ένας καταναλωτής ότι αποκοµίζει από τη συναλλαγή του µε µία 

ιστοσελίδα, τόσο πιθανότερο είναι να την πραγµατοποιήσει. Σύµφωνα µε τους 

Delafrooz et al. (2011), τα αντιληπτά πλεονεκτήµατα που σχετίζονται µε την ευκολία 
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και την τιµή έχουν άµεση και έµµεση επιρροή στην πρόθεση για την πραγµατοποίηση 

ηλεκτρονικών αγορών. Επιπλέον, η µεγάλη ποικιλία και η εξυπηρέτηση πελατών 

αποτελούν κυρίαρχους παράγοντες στη διαµόρφωση των αντιληπτών πλεονεκτηµάτων 

και επηρεάζουν έµµεσα την πρόθεση για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής µέσω 

της στάσης που διατηρούν οι καταναλωτές αναφορικά µε το e-shopping.  Συνεπώς, οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη λιανική πώληση µέσω του διαδικτύου, πρέπει 

να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία είναι απλή και εύκολη για τους καταναλωτές και να 

παρέχουν όλα αυτά, τα οποία οι τελευταίοι αντιλαµβάνονται ως πλεονεκτήµατα των 

ηλεκτρονικών αγορών. 

 

3.3.6  Ποιότητα Υπηρεσίας 

Η ποιότητα της υπηρεσίας (service quality) µπορεί να καθοριστεί ως η γενική 

κρίση σχετικά µε την υπεροχή µίας παρεχόµενης υπηρεσίας. Οι τυπικές διαστάσεις της 

ποιότητας της υπηρεσίας περιλαµβάνουν τα υλικά στοιχεία (tangibles), την αξιοπιστία 

(reliability), την ανταπόκριση (responsiveness), τη διασφάλιση (assurance) και την 

προσοχή που απολαµβάνει κάθε πελάτης ξεχωριστά (empathy). Η υψηλής ποιότητας 

παρεχόµενη υπηρεσία µπορεί να αυξήσει την ευκολία χρήσης της διαδικτυακής 

υπηρεσίας και βοηθά τους καταναλωτές να ολοκληρώσουν τις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές µε την ελάχιστη προσπάθεια. Οι Ahn et al. (2004), Chen and Tan (2004) 

και Shih (2004), απέδειξαν ότι η ποιότητα της υπηρεσίας είναι θετικά συσχετισµένη µε 

την πρόθεση για την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών αγορών. Η αξιόπιστη και έγκαιρη 

παράδοση αποτελεί επίσης ένα βασικό στοιχείο, το οποίο αυξάνει την ικανοποίηση των 

η-καταναλωτών και εποµένως την πιθανότητα της υιοθέτησης των ηλεκτρονικών 

αγορών (Ahn et al., 2004; Koyuncu and Bhattacharya, 2004). 

 

         3.3.7  Χαρακτηριστικά των καταναλωτών 

 

3.3.7.1 ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά   

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά που φαίνεται να έχουν επιρροή στη 

συµπεριφορά των καταναλωτών, όσον αφορά τις ηλεκτρονικές αγορές είναι: το φύλο, η 

ηλικία, το εισόδηµα και η µόρφωση. Ειδικότερα, όσον αφορά το δηµογραφικό προφίλ 

έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει τη στάση απέναντι στις ηλεκτρονικές αγορές. Σύµφωνα 

µε τους Venkatesh και Morris (2000), όσον αφορά τη χρήση των πληροφοριακών 

συστηµάτων,  οι άντρες επηρεάζονται από τη χρησιµότητα ενώ οι γυναίκες από την 
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ευκολία χρήσης. Οι έρευνες στην ψυχολογία έχουν εντοπίσει πολλές διαφορές ανάµεσα 

στα δύο φύλα που είναι δυνητικά σχετικές µε τη συµπεριφορά του διαδικτυακού 

καταναλωτή και αφορούν την περιήγηση στο διαδίκτυο, τις αντιλήψεις και τις µορφές 

της επικοινωνίας. Σύµφωνα µε τους Hansen και Jensen (2009), οι άντρες επιθυµούν 

ταχύτητα στις αγορές τους, ενώ οι γυναίκες ψωνίζουν µε σκοπό τη διασκέδαση. Επίσης, 

οι άντρες φαίνεται να πλοηγούνται µε µεγαλύτερη ευκολία σε µία ιστοσελίδα και είναι 

περισσότερο πρόθυµοι να αναλάβουν ρίσκα σε σχέση µε τις γυναίκες (Dennis et al., 

2009). Σε έρευνα των Hashim et al. (2009) αποδεικνύεται ότι οι άντρες έχουν την τάση 

να αγοράζουν µέσω του διαδικτύου περισσότερο από τις γυναίκες. Σχετικά µε την 

επιρροή της  µόρφωσης στις ηλεκτρονικές αγορές, δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στη 

βιβλιογραφία (Dennis et al.,2009). Γενικά, φαίνεται ότι οι καταναλωτές µε υψηλό 

µορφωτικό επίπεδο έχουν την τάση να συλλέγουν περισσότερες πληροφορίες πριν από 

µία αγορά και είναι πιο δεκτικοί στο να βασιστούν σε νέες πληροφορίες (Capon and 

Burke, 1980). Στις πρώτες έρευνες που διεξήχθησαν αναφορικά µε το προφίλ των 

καταναλωτών του διαδικτύου, φαινόταν ότι οι τελευταίοι ήταν υψηλού µορφωτικού 

επιπέδου (Dennis et al.,2009). Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν ικανά στοιχεία που να 

αποδεικνύουν ότι η µόρφωση αποτελεί ισχυρό παράγοντα στη διαµόρφωση της 

συµπεριφοράς του ηλεκτρονικού καταναλωτή. Σχετικά µε την ηλικία, φαίνεται ότι οι 

νεότεροι ηλικιακά τείνουν να πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές αγορές σε µεγαλύτερο 

βαθµό από τους πιο ηλικιωµένους. Αυτό όµως είναι αναµενόµενο, αφού οι χρήστες του 

διαδικτύου γενικότερα είναι νεαρότεροι ηλικιακά και έχουν καλύτερες γνώσεις σχετικά 

µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οπότε είναι και πιο εύκολο να εµπλακούν σε 

ηλεκτρονικές αγορές (Hashim et al., 2009). Σχετικά µε το εισόδηµα, οι Hashim et al. 

(2009) υποστηρίζουν ότι τα άτοµα µε υψηλότερα εισοδήµατα υιοθετούν τις 

ηλεκτρονικές αγορές σε µεγαλύτερο βαθµό, από εκείνα µε χαµηλά εισοδήµατα. 

 

3.3.7.2 Προσανατολισµός σχετικά µε την αγορά προϊόντων 

Ο προσανατολισµός του καταναλωτή όσον αφορά τις αγορές (shopping 

orientations), αναφέρεται στη γενική προδιάθεση του καταναλωτή προς τη 

συγκεκριµένη δραστηριότητα, σχετίζεται µε συγκεκριµένες διαστάσεις του τρόπου 

ζωής του και αναλύεται µε βάση τα ενδιαφέροντα, τις απόψεις και τις δραστηριότητες 

του αναφορικά µε την αγοραστική του συµπεριφορά (Hairong et al., 1999). Πολλές 

µελέτες έχουν διερευνήσει τη σχέση του προσανατολισµού που έχει ένας καταναλωτής, 

όσον αφορά τις αγορές και της πρόθεσης να πραγµατοποιήσει µια ηλεκτρονική αγορά. 
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Για παράδειγµα, σύµφωνα µε τους Childers et al. (2001) και Bhatnagar, Misra and Rao 

(2000), οι καταναλωτές που επιθυµούν την ευκολία της αγοράς (convenience oriented) 

είναι πιο πιθανό να προβούν σε ηλεκτρονικές αγορές. Η ευκολία στην πραγµατοποίηση 

αγορών σχετίζεται κυρίως µε δύο διαστάσεις. Οι διαστάσεις αυτές είναι ο χρόνος και ο 

τόπος, ενώ οι ηλεκτρονικές αγορές είναι απαλλαγµένες από χρονικούς και χωρικούς 

περιορισµούς. Επιπλέον, από τη στιγµή που οι ηλεκτρονικές αγορές αυξάνουν την 

αποδοτικότητα της αναζήτησης και της συναλλαγής, οι καταναλωτές που είναι 

ευαίσθητοι ως προς το χρόνο (time conscious) που δαπανούν για τις αγορές τους είναι 

πιθανότερο να αγοράσουν µέσω του διαδικτύου (Sim and Koi, 2002; Sin and Tse, 

2002). Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές που θεωρούν τις ηλεκτρονικές αγορές ευχάριστη ή 

διασκεδαστική δραστηριότητα είναι εξίσου πιθανό να πραγµατοποιήσουν ηλεκτρονικές 

αγορές (van der Heijden and Verhagen, 2004). Επιπλέον, οι καταναλωτές που θεωρούν 

ότι οι ηλεκτρονικές αγορές ταιριάζουν µε τον τρόπο ζωής τους και τις αγοραστικές τους 

συνήθειες θα εµπλακούν µε µεγαλύτερη ευκολία στη δραστηριότητα αυτή (Chen et al. 

2002, Verhoef and Langerak, 2001). Τέλος, οι καταναλωτές που ενδιαφέρονται για την 

τιµή των προϊόντων (price conscious) θα πραγµατοποιήσουν πιθανότατα ηλεκτρονικές 

αγορές αν η το ηλεκτρονικό κατάστηµα προσφέρει χαµηλότερες τιµές ή οι ίδιοι 

θεωρούν ότι υπάρχει οικονοµικό όφελος από την αγορά (Koyuncu and Bhattacharya, 

2004).  

 

3.3.7.3 Εµπειρία στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές/ διαδίκτυο 

Η εµπειρία του καταναλωτή αναφορικά µε τους ηλεκτρονικούς αναφέρεται στη 

γνώση που κατέχουν για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο, καθώς και 

στη συχνότητα, τη διάρκεια, τη φύση (χρήση του διαδικτύου στην εργασία, λήψη/ 

αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αναζήτηση πληροφοριών κλπ) και το χρονικό 

διάστηµα από τη στιγµή που άρχισε η χρήση. Γενικά η χρήση του διαδικτύου έχει 

θετική συσχέτιση µε την πρόθεση για τις ηλεκτρονικές αγορές και την πραγµατοποίησή 

τους. (Forsythe and Shi, 2003) 

 

3.3.7.4 Προσωπικότητα 

Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του καταναλωτή φαίνεται επίσης ότι 

επηρεάζουν την πρόθεση για πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών αγορών. Η 

καινοτοµικότητα (innovativeness) βρέθηκε ότι επηρεάζει την υιοθέτηση των 

ηλεκτρονικών αγορών (Blake et al., 2003; Limayem et al., 2000). Η καινοτοµικότητα 
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αναφέρεται στο βαθµό κατά τον οποίο ο καταναλωτής είναι δεκτικός σε νέες προτάσεις 

(Chang et al., 2005). Οι Donthu and Garcia (1999), επίσης, κατέληξαν στο συµπέρασµα 

ότι οι καταναλωτές που είναι παρορµητικοί (impulsive) και αναζητούν την ποικιλία 

(variety seeking) είναι πιθανότερο να πραγµατοποιήσουν ηλεκτρονικές συναλλαγές, 

ενώ, αντιθέτως, εκείνοι που τείνουν να ελαχιστοποιούν το ρίσκο είναι λιγότερο πιθανό 

να το πράξουν. Συνεπώς, κάποιος πρόθυµος να αναλάβει ρίσκα είναι πιθανότερο να 

αγοράσουν από ηλεκτρονικό κατάστηµα (Sim and Koi, 2002). Τέλος, ο Gefen (2000) 

κατέληξε στο ότι η θετική προδιάθεση προς την εµπιστοσύνη είναι θετικά 

συσχετισµένη µε την υιοθέτηση των ηλεκτρονικών αγορών. 

 

3.3.7.5 Εµπειρία στις ηλεκτρονικές αγορές 

Η πρόθεση του καταναλωτή ως προς την αγορά µέσω του διαδικτύου, 

σχετίζεται µε το ιστορικό του καταναλωτή όσων αγορά τις διαδικτυακές αγορές και έχει 

άµεσο αντίκτυπο στην καταναλωτική του συµπεριφορά (Weisberg, Te'eni, and Arman, 

2011). Στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών αγορών, οι καταναλωτές αξιολογούν την 

εµπειρία τους σύµφωνα µε τις αντιλήψεις τους σχετικά µε τις πληροφορίες για το 

προϊόν, τον τύπο της πληρωµής, τους όρους παράδοσης, την παρεχόµενη υπηρεσία, το 

ρίσκο που ενέχεται, την ασφάλεια, την προστασία των προσωπικών δεδοµένων, την 

αισθητική, την πλοήγηση, την ψυχαγωγία και την απόλαυση (Monsuwe´,  Dellaert and 

de Ruyter, 2004). Στην περίπτωση που οι προηγούµενες αγοραστικές εµπειρίες από το 

διαδίκτυο, κατέληξαν σε ικανοποιητικά αποτελέσµατα και αξιολογήθηκαν θετικά, οι 

καταναλωτές θα συνεχίσουν να αγοράζουν από το διαδίκτυο και στο µέλλον (Shim et 

al., 2001).  Επιπρόσθετα, η εµπειρία του καταναλωτή στις ηλεκτρονικές αγορές, αφορά 

τη φιλικότητα προς το χρήστη (user friendliness) και την αισθητική (aesthetics) των 

ιστοσελίδων των ηλεκτρονικών καταστηµάτων. (Chang et al., 2004). Επίσης, η 

προσβασιµότητα της ιστοσελίδας αποδείχθηκε παράγοντας που επηρεάζει την πρόθεση 

για ηλεκτρονικές αγορές (Li et al., 1999). Οι Kim, Lee and Kim (2004), στην έρευνά 

τους βρήκαν στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση µεταξύ της εµπειρίας του 

καταναλωτή στις ηλεκτρονικές αγορές και της πρόθεσης για την πραγµατοποίηση 

ηλεκτρονικών αγορών. Η Cho (2004), στην έρευνά της ανακαλύπτει ότι οι καταναλωτές 

που είχαν τουλάχιστον µία προηγούµενη εµπειρία αγορών από το διαδίκτυο, ήταν 

λιγότερο πιθανό να εγκαταλείψουν την ηλεκτρονική συναλλαγή. Ταυτόχρονα τα 

αποτελέσµατά της, αποδεικνύουν ότι η εµπειρία στις ηλεκτρονικές αγορές µειώνει την 
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ανησυχία του καταναλωτή για θέµατα σχετικά µε την παράδοση ή την παραλαβή του 

προϊόντος (Cho, 2004). 

 

3.3.8  Χαρακτηριστικά προϊόντος και προµηθευτή 

 

3.3.8.1 Χαρακτηριστικά προµηθευτή 

Τα χαρακτηριστικά του προµηθευτή, σε συνδυασµό µε µέτρα που συνεπάγονται 

τη µείωση του ρίσκου που αντιλαµβάνεται ο καταναλωτής επηρεάζουν θετικά την 

αγοραστική συµπεριφορά των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές. Όπως 

αποδεικνύεται από τους Jarvenpaa et al. (2000) και McKnight et al. (2002), η φήµη και 

το µέγεθος της εταιρίας επηρεάζουν θετικά την πρόθεση των καταναλωτών να 

αγοράσουν διαδικτυακά από τη συγκεκριµένη εταιρία. Όσον αφορά τα µέτρα µείωσης 

ρίσκου, οι Chang et al. (2004) υποστηρίζουν στην έρευνά τους ότι η εγγύηση του 

προµηθευτή για επιστροφή χρηµάτων, το να προσφέρει µία γνωστή µάρκα-φίρµα και οι 

χαµηλές τιµές, σε συνδυασµό µε µέτρα που αφορούν την ασφάλεια των συναλλαγών 

και των προσωπικών δεδοµένων αυξάνουν σηµαντικά την πιθανότητα 

πραγµατοποίησης ηλεκτρονικής αγοράς.  

 

3.3.8.2 Χαρακτηριστικά προϊόντος 

Ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών του προϊόντος που αυξάνουν τις 

πιθανότητες αγοράς τους στο διαδίκτυο είναι πολύ σηµαντικός. Καταρχήν, η ποιότητα 

του προϊόντος από πλευράς λειτουργικότητας έχει αποδειχθεί να ασκεί θετική επιρροή 

στην πρόθεση των καταναλωτών για αγορά (Ahn et al., 2004). Σε αντίθεση, η αδυναµία 

του ηλεκτρονικού καταστήµατος να επιβεβαιώσει την ποιότητα του προϊόντος µειώνει 

κατά πολύ την πιθανότητα να πραγµατοποιηθεί συναλλαγή (Raijas, 2002). Αναφορικά 

µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, οι Phau και Poon (2000) καταλήγουν ότι τα άυλα 

προϊόντα, που έχουν χαµηλό κόστος κι εκείνα που έχουν υψηλή διαφοροποίηση είναι 

πιθανότερο να αγοραστούν διαδικτυακά. 

 

3.3.9  Προβλήµατα 

Παρότι οι ηλεκτρονικές αγορές φαίνεται να κερδίζουν όλο και περισσότερο 

έδαφος στις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών υπάρχουν ακόµα πολλά εµπόδια 

που πρέπει να ξεπεραστούν. Οι καταναλωτές φαίνεται να αντιµετωπίζουν µε επιφύλαξη 

τις ηλεκτρονικές τους συναλλαγές, παρουσιάζοντας ως κύριο πρόβληµα την πληρωµή 
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µέσω του διαδικτύου και το ρίσκο που ενέχεται. Όπως αναλύθηκε παραπάνω, η 

εµπιστοσύνη και το ρίσκο είναι δύο βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη 

συµπεριφορά των καταναλωτών, µε την έλλειψη εµπιστοσύνης και το αίσθηµα του 

καταναλωτή ότι αναλαµβάνει κάποιο ρίσκο να αποτελούν τα δύο κύρια προβλήµατα 

που παρουσιάζονται από τους ίδιους να τους αποθαρρύνουν από την πραγµατοποίηση 

ηλεκτρονικών αγορών. Τα βασικότερα προβλήµατα που παρουσιάζονται από τους 

καταναλωτές και αφορούν τις ηλεκτρονικές αγορές είναι η πιθανότητα της απώλειας 

των χρηµάτων τους καθώς και η παραπλάνησή τους από την παροχή διαστρεβλωµένων 

πληροφοριών από τους διαδικτυακούς πωλητές/ προµηθευτές. Επιπρόσθετα, η 

ανησυχία σχετικά µε την ασφάλεια των πληροφοριών και των προσωπικών τους 

δεδοµένων έχουν κάνει τους καταναλωτές δύσπιστους προς τις ηλεκτρονικές αγορές, 

αποτελώντας βασικά εµπόδια για το ηλεκτρονικό εµπόριο (Pavlou and Fygenson, 

2006). Οι καταναλωτές προβληµατίζονται για την ασφάλεια των προσωπικών τους 

δεδοµένων και των κίνδυνο να παράσχουν είτε εκούσια είτε ακούσια προσωπικές 

πληροφορίες σε τρίτους (Pavlou, 2003). Η ασφάλεια των πληροφοριών αφορά τις 

πεποιθήσεις των καταναλωτών για την ικανότητα του διαδικτυακού πωλητή/ 

προµηθευτή να καλύψει τις απαιτήσεις ασφάλειας (έλεγχος ταυτότητας, 

κρυπτογράφηση κ.α.), ενώ η προστασία των προσωπικών δεδοµένων αφορά τις 

πεποιθήσεις των καταναλωτών σχετικά µε την ικανότητα του πωλητή/ προµηθευτή να 

προστατέψει πληροφορίες προσωπικών δεδοµένων από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση 

(Pavlou and Fygenson, 2006).  Επιπλέον, βασικοί παράγοντες που αποτρέπουν τους 

καταναλωτές από το να πραγµατοποιήσουν ηλεκτρονικές αγορές είναι ο φόβος για την 

υποκλοπή των στοιχείων της πιστωτικής τους κάρτας, η αδυναµία να επιβεβαιώσουν 

την αξιοπιστία των παρεχόµενων προϊόντων/ υπηρεσιών και η πιθανότητα να 

αγοράσουν ένα προϊόν σε υψηλότερη τιµή από όσο αξίζει στην πραγµατικότητα 

(Saprikis, Chouliara and Vlachopoulou, 2008). Οι Koyuncu και Bhattacharya (2004) 

υποστηρίζουν επίσης ότι ο χρόνος που απαιτείται από την αγορά µέχρι την παράδοση 

του προϊόντος, αποτελεί αρνητικό παράγοντα για τους καταναλωτές. Οι Gehrt και 

Carter (1992) συµπεραίνουν από την έρευνά τους ότι οι καταναλωτές που ανησυχούν 

για την έλλειψη της δυνατότητας να δουν και να εξετάσουν το προϊόν ή την ύπαρξη της 

αβεβαιότητας σχετικά µε την παράδοση και την επιστροφή του προϊόντος, είναι 

πιθανότερο να µην ολοκληρώσουν τη διαδικτυακή συναλλαγή. Τα παραπάνω 

συµφωνούν και µε την έρευνα της Cho (2004), η οποία συµπεραίνει επίσης ότι τέτοιοι 

παράγοντες ρίσκου όπως η αδυναµία της φυσικής εξέτασης του προϊόντος και ανησυχία 
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για την παράδοση ή την επιστροφή του προϊόντος έχουν άµεση επιρροή στο να 

εγκαταλείψει κανείς την ηλεκτρονική αγορά πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Ο 

ίδιος, αναφέρει ότι ο προβληµατισµός του καταναλωτή για τις διαδικασίες παράδοσης/ 

επιστροφής του προϊόντος µπορεί να αυξήσει ή να µειώσει την επιρροή της φυσικής 

εξέτασης του προϊόντος στην πρόθεσή του να εγκαταλείψει την ηλεκτρονική αγορά 

(Cho, 2004). Οι Chen, Hsu and Chen Lin (2010),καταλήγουν στην έρευνά τους ότι ένα 

λεπτοµερές συµβόλαιο για την αγορά, µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 

συναλλασσόµενων, αν και εκλείπει προς το παρόν από τα ηλεκτρονικά καταστήµατα, 

θα ήταν πολύ σηµαντικό για τα προβλήµατα που δηµιουργεί η έλλειψη εµπιστοσύνης 

των καταναλωτών στους διαδικτυακούς προµηθευτές.  

 

4. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η ενότητα αυτή περιγράφει τη µεθοδολογία της έρευνας. Περιγράφει το σκοπό 

της έρευνας, την προσέγγιση που θα ακολουθηθεί στη συνέχεια για την εξαγωγή των 

αποτελεσµάτων, τον τρόπο συλλογής των δεδοµένων και επιλογής του δείγµατος. 

          4.1 Σκοπός της έρευνας (Research Purpose) 

Η έρευνα µπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε διαφορετικούς τύπους ανάλογα µε το 

σκοπό για τον οποίο πραγµατοποιείται. Ο σκοπός µιας ακαδηµαϊκής έρευνας µπορεί να 

είναι η διερεύνηση, η περιγραφή ή η επεξήγηση. (Zikmund, 2000)  

 

• Εξερευνητική (exploratory research) 

Σύµφωνα µε το Zikmund (2000), η εξερευνητική έρευνα πραγµατοποιείται για 

την καλύτερη κατανόηση της φύσης ενός προβλήµατος. Συνεπώς, είναι η 

καταλληλότερη για τη διερεύνηση προβληµάτων, για τα οποία υπάρχει ελάχιστη 

προηγούµενη γνώση, αποτελώντας αξιόλογο µέσο για να κατανοήσει ο ερευνητής τι 

συµβαίνει, να αναζητήσει καινούριες πτυχές, να θέσει ερωτήµατα και να προσεγγίσει 

φαινόµενα υπό ένα νέο πρίσµα. Η εξερευνητική έρευνα χρησιµοποιείται συνήθως όταν 

το ερευνητικό θέµα δοµείται και είναι δύσκολο να οριοθετηθεί. 

 

• Περιγραφική έρευνα (descriptive research) 

Στόχος της περιγραφικής έρευνας είναι να προσφέρει ένα ακριβές προφίλ ενός 

ατόµου, µιας κατάστασης ή ενός γεγονότος (Robson ,1993). O Zikmund (2000),  
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διευκρινίζει σχετικά µε την περιγραφική έρευνα ότι χρησιµοποιείται όταν ένα 

πρόβληµα είναι γνωστό, αλλά ο ερευνητής δεν έχει πλήρη επίγνωση της κατάστασης. 

Οι περιγραφικές µέθοδοι έρευνας χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν καταστάσεις 

και συµπεριφορές ενός δείγµατος και να εξάγουν συµπεράσµατα σε µία δεδοµένη 

χρονική στιγµή. Οι περιγραφικές έρευνες ωστόσο δεν είναι κατάλληλες για να γίνονται 

προβλέψεις και για να προσδιορίσουν σχέσεις αιτίας- αποτελέσµατος. 

 

• Αιτιολογική έρευνα (explanatory research) 

Σκοπός της αιτιολογικής έρευνας είναι η µελέτη ενός συγκεκριµένου 

προβλήµατος ή φαινοµένου, ώστε να αποδειχθούν αιτιώδεις σχέσεις µεταξύ των 

µεταβλητών (Saunders et al., 2000). Συνήθως, η αιτιολογική έρευνα ακολουθεί την 

έρευνα διερεύνησης και την περιγραφική προσπαθώντας να καθιερώσει και να 

εξηγήσει πρότυπα σχετικά µε το φαινόµενο που µελετάται (Saunders et al., 2000). Η 

φύση του προβλήµατος τις συγκεκριµένης έρευνας είναι περιγραφική, καθώς 

σκοπός της είναι να περιγράψει, να διερευνήσει και να κατανοήσει τη συµπεριφορά, 

τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις των Ελλήνων καταναλωτών σχετικά µε τις 

διαδικτυακές αγορές, τη δεδοµένη χρονική περίοδο. 

 

           4.2 Ερευνητική Προσέγγιση (Research Approach) 

           Γενικά, η έρευνα ανάλογα µε τον τρόπο συλλογής και ανάλυσης των 

πληροφοριών διακρίνεται σε δύο τύπους : την ποιοτική και την ποσοτική. Η ποιοτική 

έρευνα περιλαµβάνει την ερµηνεία της επιστηµονικής παρατήρησης, όχι µε σκοπό την 

αριθµητική εξέταση, αλλά µε στόχο την ανακάλυψη του βαθύτερου νοήµατος και των 

σχέσεων µεταξύ των διάφορων µεταβλητών του υπό εξέταση προβλήµατος. Η ποσοτική 

έρευνα αναφέρεται στη συστηµατική εµπειρική διερεύνηση διαφόρων κοινωνικών 

φαινοµένων µέσω στατιστικών, µαθηµατικών και υπολογιστικών τεχνικών (Given, 

2008). Στην ποσοτική έρευνα, ο ερευνητής παραµένει σε απόσταση, συλλέγει τα 

δεδοµένα µε διάφορα εργαλεία µέτρησης, τα οποία και αναλύει χρησιµοποιώντας 

στατιστικές τεχνικές. Επιπρόσθετα, η ποσοτική έρευνα είναι ταχύτερη από την ποιοτική 

και µπορεί να ανταποκριθεί σε χρονοδιάγραµµα, ενώ η ποιοτική µπορεί να χρειαστεί 

µεγαλύτερη διάρκεια. Στη συγκεκριµένη έρευνα τα αποτελέσµατα που θα εξαχθούν από 

το δείγµα, θα αναλυθούν στατιστικά, θα περιγραφούν, θα σχολιαστούν και θα 

γενικευτούν και γι’ αυτό επιλέχτηκε η ποσοτική έρευνα. Επιπρόσθετα, οι έρευνες που 
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διεκπεραιώνονται για ακαδηµαϊκούς σκοπούς, όπως και η συγκεκριµένη, είναι 

περιορισµένες σε χρόνο, οπότε καταλληλότερη θεωρείται η ποσοτική έρευνα. 

 

4.3 Μέθοδος έρευνας 

Υπάρχουν τρία βασικά είδη περιγραφικών µεθόδων: α) η µέθοδος παρατήρησης 

(observation method), κατά την οποία ο ερευνητής παρακολουθεί τη συµπεριφορά ενός 

υποκειµένου στο φυσικό του περιβάλλον, β)η µέθοδος µελέτης περίπτωσης (case study 

method), κατά την οποία τα συµπεράσµατα εξάγονται από την εις βάθος µελέτη µιας 

συγκεκριµένης περίπτωσης και γ) η µέθοδος της δηµοσκόπησης (survey method), κατά 

την οποία οι συµµετέχοντες απαντούν σε ερωτήσεις µέσω συνεντεύξεων ή 

ερωτηµατολογίων και οι ερευνητές περιγράφουν τις απαντήσεις τους. (Jackson, 2009).  

Η έρευνα δηµοσκόπησης χρησιµοποιείται για να απαντήσει σε ερωτήσεις που έχουν 

τεθεί, να λύσει προβλήµατα που έχουν τεθεί ή εντοπιστεί, να εκτιµήσει ανάγκες και να 

θέσει στόχους, να καθορίσει εάν ή όχι συγκεκριµένοι στόχοι έχουν επιτευχθεί, να 

καθιερώσει τις βάσεις από τις οποίες µελλοντικά µπορούν να γίνουν συγκρίσεις, να 

αναλύσει τις τάσεις στο πέρασµα του χρόνου και γενικά για να περιγράψει αυτό που 

υπάρχει, σε ποιά ποσότητα και σε ποιο πλαίσιο (Isaac and Michael, 1997). Το είδος της 

έρευνας που επιλέχθηκε είναι αυτό της έρευνας δηµοσκόπησης (survey research), 

καθώς σκοπός της έρευνας όπως έχει αναλυθεί σε προηγούµενη ενότητα είναι να 

εκτιµηθεί ο βαθµός διείσδυσης των διαδικτυακών αγορών στην καθηµερινότητα των 

Ελλήνων καταναλωτών, να διερευνηθούν οι λόγοι πραγµατοποίησης ή µη 

ηλεκτρονικών συναλλαγών, οι αντιλήψεις και οι απόψεις τους σχετικά µε τα 

πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους, καθώς και οι κυριότεροι από τους 

παράγοντες που τους επηρεάζουν.  

4.4 Συλλογή δεδοµένων 

Το δείγµα αποτελείται από 624 άτοµα, τα οποία προσεγγίστηκαν µε την 

προώθηση του συνδέσµου του ερωτηµατολογίου στον προσωπικό τους λογαριασµό 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή στο λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που τους 

έχει δοθεί από το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Επιπρόσθετα, το ερωτηµατολόγιο 

(Παράρτηµα1) δηµοσιεύτηκε στις προσωπικές σελίδες των ερευνητών στα Μέσα 

Κοινωνικής ∆ικτύωσης, ώστε να είναι δυνατή η προσέγγιση µεγαλύτερου αριθµού 

συµµετεχόντων στην εν λόγω έρευνα. Η έρευνα έλαβε χώρα από τις 22 Οκτωβρίου 
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µέχρι τις 17 ∆εκεµβρίου του 2012 και ο σύνδεσµος του ερωτηµατολογίου ήταν ο 

παρακάτω: http://questionpro.com/s/1-2113515-3279011.  

          4.5 Ερωτηµατολόγιο 

Η πρώτη ενότητα του ερωτηµατολογίου (Α ενότητα), περιείχε ερωτήσεις που 

αφορούσαν γενικές πληροφορίες σχετικά µε τη συµπεριφορά των συµµετεχόντων στα 

πλαίσια των ηλεκτρονικών αγορών, της χρήσης του διαδικτύου. Οι συµµετέχοντες 

ερωτήθηκαν αρχικά αν έχουν πραγµατοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές ή όχι, για ποιους 

λόγους και αν είχαν αγοράσει µέσω του διαδικτύου ακολουθούσαν ερωτήσεις γενικών 

πληροφοριών σχετικά µε τα χρήµατα που ξόδεψαν, τον αριθµό των αγορών που 

πραγµατοποίησαν κλπ. Οι ερωτήσεις ήταν πολλαπλής επιλογής και κλειστού τύπου 

ανάλογα µε τη φύση της ερώτησης. Στη Β ενότητα οι συµµετέχοντες καλούνταν να 

προσδιορίσουν τις κατηγορίες των προϊόντων για τις οποίες:  

α) είχαν κάνει αγορές από το Internet τους τελευταίους 12 µήνες, β) θα τους ενδιέφερε 

να πραγµατοποιήσουν αγορές από το Internet στο µέλλον (επόµενους 12 µήνες), γ) 

έχουν αναζητήσει πληροφορίες από το Internet µε δυνατότητα πολλαπλών επιλογών. 

Στη Γ ενότητα του ερωτηµατολογίου γινόταν η διερεύνηση των απόψεων των 

καταναλωτών σχετικά µε τις αγορές προϊόντων/ υπηρεσιών από το διαδίκτυο. Το 

ερωτηµατολόγιο κωδικοποιήθηκε ως εξής: διαφωνώ απολύτως=1, µάλλον διαφωνώ=2, 

ούτε συµφωνώ/ ούτε διαφωνώ=3, µάλλον συµφωνώ=4, συµφωνώ απολύτως=5, 

χρησιµοποιώντας 5-βάθµια κλίµακα Likert. Η ενότητα διαχωρίστηκε σε προτάσεις µε 

γενικές απόψεις των καταναλωτών για ελληνικά και εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά 

καταστήµατα και σε προτάσεις µε απόψεις σχετικά µε την πολιτική ασφαλείας των 

ηλεκτρονικών καταστηµάτων. Στη ∆ ενότητα γινόταν η διερεύνηση των απόψεων των 

καταναλωτών σχετικά µε τα  προβλήµατα αξιοπιστίας  των ελληνικών και εκτός 

Ελλάδος ηλεκτρονικών καταστηµάτων, καθώς και µε τα προβλήµατα µετά την αγορά 

που µπορεί να αντιµετωπίσει ο καταναλωτής. Η κωδικοποίηση ήταν η ίδια µε την 

ενότητα Γ. Οι ενότητες Ε και ΣΤ αφορούσαν τις αντιλήψεις, πεποιθήσεις των 

καταναλωτών αναφορικά µε τη µείωση του ρίσκου των ηλεκτρονικών αγορών καθώς 

και τα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν οι ηλεκτρονικές αγορές. Από τους 

συµµετέχοντες ζητήθηκε και πάλι να απαντήσουν σχετικά µε το αν διαφωνούν ή όχι και 

σε ποιο βαθµό ανάλογα µε την κάθε πρόταση που ήταν διατυπωµένη από τον ερευνητή 

και αφορούσε παράγοντες µείωσης του ρίσκου και πλεονεκτήµατα που 

αντιλαµβάνονται οι καταναλωτές στις ηλεκτρονικές αγορές. Η ενότητα Ζ περιείχε 
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ερωτήσεις σχετικά µε την εµπλοκή των συµµετεχόντων στα κοινωνικά δίκτυα και 

προτάσεις που αφορούσαν τις απόψεις και τη συµπεριφορά των χρηστών των µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης σε συνάρτηση µε τα ηλεκτρονικά καταστήµατα που 

προβάλλονται. Η τελευταία ενότητα αφορούσε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των 

συµµετεχόντων στην έρευνα. Το ερωτηµατολόγιο βρίσκεται στο Παράρτηµα. 

4.6 Ανάλυση Αποτελεσµάτων 

Για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο στατιστικής 

ανάλυσης spss. Στο µεγαλύτερο κοµµάτι του ερωτηµατολογίου, οι απαντήσεις 

αναλύθηκαν ξεχωριστά για όσους δήλωσαν ότι αγόρασαν µέσω του διαδικτύου τον 

προηγούµενο χρόνο και για αυτούς που δεν πραγµατοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές. 

Αυτό πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση πινακοειδών διασταυρώσεων για να µπορέσουµε 

να λάβουµε περισσότερες πληροφορίες για τις µεταβλητές της έρευνας. Όσον αφορά τις 

ερωτήσεις που διερευνήθηκαν οι απόψεις/ αντιλήψεις των καταναλωτών για  ελληνικά 

και εκτός Ελλάδος ηλεκτρονικά καταστήµατα πραγµατοποιήθηκαν t-test για ζευγαρωτά 

δείγµατα. Τα t-test πραγµατοποιήθηκαν ξεχωριστά σε αυτούς που θεωρούνται η-

καταναλωτές (όσοι πραγµατοποίησαν τουλάχιστον µία ηλεκτρονική αγορά τον 

προηγούµενο χρόνο) για ελληνικά και εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά καταστήµατα και 

τους παραδοσιακούς καταναλωτές (όσοι δεν πραγµατοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές 

τον προηγούµενο χρόνο). Οι λόγοι πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών αγορών 

απαντήθηκαν µόνο από τους η- καταναλωτές, ενώ αντίστοιχα οι λόγοι µη 

πραγµατοποίησης µόνο από τους παραδοσιακούς. Τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα απαντήθηκαν από το σύνολο του δείγµατος και τα αποτελέσµατα 

εξήχθησαν και αναλύθηκαν ξεχωριστά µε τη χρήση περιγραφικής στατιστικής 

(συχνότητες και µέσοι). Οι απαντήσεις των συµµετεχόντων σχετικά µε τις κατηγορίες 

προϊόντων που έχουν αγοράσει, έχουν αναζητήσει πληροφορίες και σκοπεύουν να 

αγοράσουν, αναλύθηκαν ξεχωριστά για η- καταναλωτές και µη, µε σκοπό να 

εντοπιστούν οµοιότητες και διαφορές. Τέλος, οι ερωτήσεις που αφορούσαν τα 

κοινωνικά δίκτυα και τις αγορές του διαδικτύου απαντήθηκαν µόνο από όσους 

χρησιµοποιούν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι αντιλήψεις/απόψεις τους 

αναλύθηκαν για το σύνολο των χρηστών περιγραφικά (συχνότητες, µέσοι). 

          4.7 Εγκυρότητα και Αξιοπιστία 

Η εγκυρότητα της έρευνας αποδεικνύεται από το γεγονός ότι είναι βασισµένη σε 

ευρέως αποδεκτές θεωρίες, καθώς και προηγούµενες έρευνες σχετικά µε τη 
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συµπεριφορά και στάση του καταναλωτή στις ηλεκτρονικές αγορές. Οι ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου είναι συναφείς µε το σκοπό της έρευνας και καλύπτουν σε µεγάλο 

βαθµό το προς διερεύνηση θέµα. Όσον αφορά το ερωτηµατολόγιο, οι πιο προσωπικές 

ερωτήσεις βρισκόταν στην τελευταία ενότητα, ως είθισται, για να µην επηρεάζεται ο 

συµµετέχων. Επιπρόσθετα, η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων αποδεικνύεται από το 

µέγεθος του δείγµατος (624 άτοµα), το οποίο θεωρείται ικανοποιητικό για έρευνες που 

διεξάγονται για ακαδηµαϊκούς σκοπούς. Επίσης, το ερωτηµατολόγιο δηµοσιεύτηκε στο 

διαδίκτυο για να υπάρχει µεγαλύτερη διαφοροποίηση του δείγµατος στα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά, το οποίο και επετεύχθη. 

5. ΕΥΡΗΜΑΤΑ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Στην ενότητα αυτή καταγράφονται  τα ευρήµατα και αναλύονται τα βασικά 

αποτελέσµατα της έρευνας, σχετικά µε τη συµπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών 

στις διαδικτυακές αγορές, τις αντιλήψεις και τις απόψεις τους σχετικά µε τα 

ηλεκτρονικά καταστήµατα, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που θεωρούν ότι 

υπάρχουν σε αυτό τον τοµέα του ηλεκτρονικού εµπορίου, καθώς και τις απόψεις που 

έχουν για τις διαδικτυακές αγορές µέσω των Κοινωνικών ∆ικτύων (Social media). 

5.1  ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά 

Το σύνολο των συµµετεχόντων ήταν 624 άτοµα εκ των οποίων οι 437 (70%) 

δήλωσαν ότι πραγµατοποίησαν τουλάχιστον 1 ηλεκτρονική αγορά κατά τον 

προηγούµενο χρόνο, ενώ οι 187 (30%) απάντησαν ότι δεν αγόρασαν προϊόντα ή 

υπηρεσίες από το διαδίκτυο κατά το προηγούµενο έτος. Αξίζει να αναφέρουµε εδώ ότι 

σε αντίστοιχη έρευνα των Σαπρίκη, Χουλιάρα και Βλαχοπούλου (2010), που διεξήχθη 

το 2009, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 51,5% για αυτούς που είχαν πραγµατοποιήσει 

ηλεκτρονικές αγορές και 48,5% για όσους δεν πραγµατοποίησαν. Παρατηρείται δηλαδή 

µία αύξηση της χρήσης του διαδικτύου για αγορές. Όσον αφορά τα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά, η ανάλυση θα γίνει ξεχωριστά για αυτούς που έχουν αγοράσει 

προϊόντα ή υπηρεσίες από το διαδίκτυο και όσους δεν έχουν αγοράσει, και µετέπειτα θα 

συγκριθούν τα δύο δείγµατα, ώστε να διερευνηθούν οµοιότητες και διαφορές µεταξύ 

των δύο. Στο τέλος της υποενότητας ακολουθεί πίνακας (πίνακας 1) µε τα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά. 
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5.1.1 Φύλο 

Από τους συµµετέχοντες στην έρευνα οι 307 (49,2%) ήταν άντρες και οι 317 

(50,8%) γυναίκες. Από τους άντρες, είχαν αγοράσει από το διαδίκτυο τον προηγούµενο 

χρόνο οι 234 (76,2), ενώ µόλις 73 (23,8%) δεν πραγµατοποίησαν καµία ηλεκτρονική 

αγορά. Από τις γυναίκες ηλεκτρονική αγορά πραγµατοποίησαν οι 203 (64%), ενώ οι 

114 (36%) αρνήθηκαν την εµπλοκή τους σε ηλεκτρονικές συναλλαγές. Από τα 

παραπάνω συµπεραίνεται ότι το αντρικό φύλο πραγµατοποιεί περισσότερες αγορές 

µέσω του διαδικτύου, παρόλα αυτά οι γυναίκες φαίνεται να αυξάνονται σε σχέση µε τα 

προηγούµενα χρόνια.  Ενδεικτικά να αναφέρουµε σε προηγούµενη έρευνα το ποσοστό 

των γυναικών που δεν είχαν πραγµατοποιήσει αγορές µέσω του διαδικτύου ήταν 64,7% 

(Σαπρίκης, Χουλιάρα και Βλαχοπούλου, 2010) 

5.1.2 Ηλικία 

Από το δείγµα, οι 302 ερωτηθέντες ήταν µεταξύ 18-24 ετών, εκ των οποίων το 

60,9% (184 άτοµα) πραγµατοποίησε τουλάχιστον µία ηλεκτρονική αγορά τον 

προηγούµενο χρόνο, ενώ η ηλικιακή οµάδα 25-34 περιελάµβανε 215 άτοµα µε ποσοστό 

αυτών που αγόρασαν από το διαδίκτυο τον προηγούµενο χρόνο να φτάνει το 80,9%. 

Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι συνολικά οι δύο αυτές ηλικιακές οµάδες αποτελούσαν το 

82,9 % του δείγµατος. Οι υπόλοιπες ηλικιακές οµάδες ήταν: η οµάδα 35-44 µε 64 

άτοµα συνολικά, εκ των οποίων οι 46 (71,9%) είχαν κάνει διαδικτυακές αγορές, η 

οµάδα 45-54 µε το 84,8% (28 άτοµα) να έχει πραγµατοποιήσει αγορές µέσω του 

διαδικτύου και η οµάδα άνω των 54 να περιλαµβάνει 10 άτοµα, τα ποσοστά αυτών που 

είχαν αγοράσει από το διαδίκτυο ή όχι να είναι στο 50%. Αξίζει να αναφερθούµε στο 

πολύ υψηλό ποσοστό πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών αγορών από την ηλικιακή οµάδα 

45-54 που είναι 84,4% και έρχεται σε αντίθεση µε τη γενική άποψη ότι οι µεγαλύτερες 

ηλικιακά οµάδες δεν υιοθετούν τις ηλεκτρονικές αγορές. Το ποσοστό της ηλικιακής 

οµάδας 18-24 ήταν µη αναµενόµενο, καθώς θεωρείται ότι οι νεαρότερες ηλικίες είναι 

πιθανότερο να υιοθετήσουν τις ηλεκτρονικές αγορές και το ποσοστό ήταν στο 60%, 

ενώ των υπολοίπων οµάδων (µεγαλύτερες ηλικίες) ήταν πάνω από 70%. 

5.1.3 Επάγγελµα 

Το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος (296 άτοµα) δήλωσαν στην έρευνα ότι 

δεν εργάζονται µε το 60,9%, να έχει πραγµατοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές. Το 

ποσοστό αυτό είναι το µικρότερο στην πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών αγορών, αλλά 
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είναι πιθανό να οφείλεται στο ότι οι ερωτώµενοι δεν εργάζονταν. Η κατηγορία 

επαγγέλµατος που είχε το µεγαλύτερο ποσοστό (88,2%) στην πραγµατοποίηση αγορών 

τον προηγούµενο χρόνο ήταν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που από σύνολο 76 

ερωτώµενων, οι 67 αγόρασαν προϊόντα ή υπηρεσίες από το διαδίκτυο. 

5.1.4 Φοιτητική Ιδιότητα 

Από τα 624 άτοµα του δείγµατος, οι 409 είχαν τη φοιτητική ιδιότητα ως 

προπτυχιακοί (307 άτοµα), µεταπτυχιακοί (96 άτοµα) ή διδακτορικοί φοιτητές (6 

άτοµα). Οι µεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές είχαν ποσοστά µεγαλύτερα του 

80% στην πραγµατοποίηση των ηλεκτρονικών αγορών, ενώ οι προπτυχιακοί είχαν 

αισθητά χαµηλότερο ποσοστό (61,6%). Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 3ο και µετά το 

5ο έτος των σπουδών τους είναι αυτοί µε τα µεγαλύτερα ποσοστά στην 

πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών αγορών. Τα ποσοστά είναι αντίστοιχα 82,6% και 

81,4%. Τα χαµηλότερα ποσοστά στην πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών αγορών έχουν οι 

προπτυχιακοί φοιτητές του πρώτου έτους (59,6%). 

5.1.5 Μορφωτικό επίπεδο 

Όσον αφορά το µορφωτικό επίπεδο, το 62,3 % (389 άτοµα) των ερωτηθέντων 

ήταν απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε το 67,4% εξ αυτών (262 άτοµα) να έχουν 

πραγµατοποιήσει τουλάχιστον µία ηλεκτρονική αγορά κατά τον προηγούµενο χρόνο. 

Ακόµα µεγαλύτερο ποσοστό πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών αγορών παρατηρείται 

στους κατόχους µεταπτυχιακού/ διδακτορικού, µε το 81% να έχει αγοράσει προϊόντα ή 

υπηρεσίες διαδικτυακά. Το αποτέλεσµα αυτό συνάδει µε έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε στο παρελθόν και παρουσιάζει τους η-καταναλωτές να είναι 

υψηλού µορφωτικού επιπέδου (Vrechopoulos, Siomkos and Doukidis, 2001). 

5.1.6 Μηνιαίο εισόδηµα 

Το µεγαλύτερο ποσοστό του δείγµατος µε 249 άτοµα (39,9%) δήλωσε ότι το 

µηνιαίο του εισόδηµα είναι κάτω των 900 ευρώ/ µήνα. Από αυτούς, το 75,5% έχει 

πραγµατοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές τον προηγούµενο χρόνο. Το µεγαλύτερο 

ποσοστό (81,4%) πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών αγορών παρατηρείται στην 

κατηγορία εισοδήµατος 1501-2400 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, σε όλες τις κατηγορίες 

εισοδηµάτων τα ποσοστά ήταν µεγαλύτερα του 75%. Να σηµειώσουµε εδώ ότι η 

κατηγορία «δεν απαντώ», όσον αφορά το εισόδηµα, επιλέχθηκε από σύνολο 200 

ατόµων. 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

39 

Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα 

 

5.1.7 Τόπος κατοικίας 

Όσον αφορά τον τόπο κατοικίας, η πλειοψηφία του δείγματος είναι κάτοικοι 

Θεσσαλονίκης με ποσοστό 54,2 %, ενώ το μικρότερο ποσοστό 5,3% ζουν εντός Αττικής. Από 

τους κατοίκους Θεσσαλονίκης, το 71,3% έχει πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές. Τα 

ποσοστά κατοίκων Αττικής και εξωτερικού για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών 

ήταν πάνω από 75% και για τις δύο κατηγορίες, αν και πρέπει να τονίσουμε ότι σε πληθυσμό 

ήταν μόλις 69 άτομα σε όλο το δείγμα. Για τις άλλες περιοχές εντός Ελλάδας λάβαμε 

απαντήσεις από 217 άτομα, εκ των οποίων τα 143 (65,9%) είχε αγοράσει από το διαδίκτυο 

τον προηγούμενο χρόνο.Πίνακας 1: Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 

 η-καταναλωτές Παραδοσιακοί  

Προφίλ ερωτώµενου                              Πληθυσµός   %        Πληθυσµός   %               x2 

Ηλικία      

18-24 χρονών                         184 60,9 118 39,1  

25-34 χρονών                         174 80,9 41 19,1 df=4 

35-44 χρονών                         46 71,9 18 28,1 χ2=29,564a 

45-54 χρονών                         28 84,8 5 15,2 p=0,000 

55-64 χρονών                         5 50 5 50  

    >64 χρονών                         0 0 0 0  

Φύλο      

Άντρας 234 76,2 73 23,8 df=1 

Γυναίκα 203 64 114 36 χ
2=11,031a 

p=0,001 

Επάγγελµα      

Ιδιωτικός υπάλληλος 91 74,6 31 25,4  

∆ηµόσιος υπάλληλος 67   78,8 18 21,2 df=1 
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Ελεύθερος επαγγελµατίας 67 88,2 9 11,8 χ
2=28,253a 

∆εν εργάζοµαι 180 60,8 116 39,2 p=0,000 

Άλλο 32 71,1 13 28,9  

Φοιτητές 271 66,3 138 33,7 df=3 

Προπτυχιακός 189 61,6 118 38,4 χ
2=21,011a 

Μεταπτυχιακός  77 80,2 19 19,8 p=0,000 

∆ιδακτορικός  5 83,3 1 16,7  

Έτος σπουδών      

1ο έτος 59 59,6 40 40,4  

2ο έτος 76 67,9 36 32,1 df=6 

3ο έτος 57 61,3 36 38,7 χ
2=19,086a 

4ο έτος 19 82,6 4 17,4 p=0,000 

5ο έτος 25 64,1 14 35,9  

>5ο έτος 35 81,4 8 18,6  

Μορφωτικό επίπεδο      

Πρωτοβάθµια (απόφοιτος δηµοτικού) 2 66,7 1 33,3 df=3 

∆ευτεροβάθµια (απόφοιτος λυκείου) 58 64,4 32 35,6 χ
2=10,805a 

Τριτοβάθµια 262 67,4 127 32,6 p=0,000 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού/ ∆ιδακτορικού 115 81 27 19  

Μηνιαίο εισόδηµα      

<900 188 75,5 61 24,5  

900-1500 85 76,6 26 23,4 df=4 

1501-2400 35 81,4 8 18,6 χ
2=26,291a 

>2400 16 76,2 5 23,8 p=0,000 
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5.2 Χρήση διαδικτύου και ηλεκτρονικές αγορές 

Η ανάλυση που ακολουθεί αφορά γενικές ερωτήσεις για τη χρήση του 

διαδικτύου και τις ηλεκτρονικές αγορές. Η χρήση του διαδικτύου και η πιθανότητα 

αγοράς έχει απαντηθεί από το σύνολο του δείγµατος, ενώ οι ερωτήσεις που αφορούν τη 

συµπεριφορά των καταναλωτών αναφορικά µε τις ηλεκτρονικές αγορές, απαντήθηκε 

από όσους δήλωσαν ότι πραγµατοποίησαν τουλάχιστον µία ηλεκτρονική αγορά τους 

προηγούµενους 12 µήνες 

5.2.1 Χρήση διαδικτύου 

Η χρήση του διαδικτύου, όπως αναφέρεται και παραπάνω, είναι ένας 

παράγοντας που συντελεί θετικά προς την πρόθεση για την πραγµατοποίηση των 

ηλεκτρονικών αγορών. Στο δείγµα που εξετάστηκε, το 6,9% (43 άτοµα), δήλωσε ότι 

χρησιµοποιεί το διαδίκτυο καθηµερινά λιγότερο από 1 ώρα. Από αυτούς, 22 αγόρασαν 

από το διαδίκτυο τους προηγούµενους δώδεκα µήνες και 21 δεν αγόρασαν. 

Συµπερασµατικά, στο ποσοστό που χρησιµοποιεί το διαδίκτυο τις λιγότερες ώρες 

καθηµερινά, οι αγοραστές του διαδικτύου και µη, είναι µοιρασµένοι. Το 32,1% (200) 

απάντησαν ότι χρησιµοποιούν το διαδίκτυο από 1 έως 3 ώρες καθηµερινά, από τους 

οποίους οι 131 (65,5%) αγόρασαν από το διαδίκτυο τους προηγούµενους δώδεκα µήνες 

και οι 69 (34,5%) δεν αγόρασαν. Παρόµοια και τα ποσοστά και σε όσους απάντησαν 

ότι κάνουν χρήση του διαδικτύου από 3,1 έως 5 ώρες καθηµερινά, µε το 65,3% να έχει 

αγοράσει µέσω του διαδικτύου. Παρατηρείται ότι στις περισσότερες ώρες χρήσης του 

διαδικτύου καθηµερινά το ποσοστό όσων έχουν αγοράσει από το διαδίκτυο να είναι 

αρκετά µεγαλύτερο. Οµοίως για χρήση από 5,1 έως 7 ώρες και περισσότερες από 7 

ώρες καθηµερινά, το ποσοστό αυτών που πραγµατοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές κατά 

∆εν απαντώ 113 56,5 87 43,5  

Τόπος κατοικίας      

Εντός Αττικής 25 75,8 8 24,2 df=3 

Θεσσαλονίκη 241 71,3 97 28,7 χ
2=3,571a 

Άλλη περιοχή εντός Ελλάδας 143 65,9 74 34,1 p=0,000 

Εκτός Ελλάδας 28 77,8 8 22,2  
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τον προηγούµενο χρόνο ήταν πολύ µεγαλύτερο από όσους δεν πραγµατοποίησαν (78,7 

% και 86,2%). 

5.2.2 Πιθανότητα αγοράς  από το διαδίκτυο τους επόµενους 12 µήνες 

Από το δείγµα των 624 ατόµων, οι 24, ποσοστό 3,8% επί του συνόλου του 

δείγµατος, απάντησαν ότι δεν πρόκειται να πραγµατοποιήσουν ηλεκτρονικές αγορές 

τους επόµενους 12 µήνες. Από αυτούς, οι δύο µόνο ανήκαν σε αυτούς που είχαν 

αγοράσει µέσω του διαδικτύου τους προηγούµενους 12 µήνες, ενώ οι υπόλοιποι 22 δεν 

είχαν πραγµατοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι είναι 

πιθανότερο να πραγµατοποιήσουν ηλεκτρονικές αγορές οι καταναλωτές που ήδη έχουν 

αγοράσει µέσω του διαδικτύου. Το 9,1% επί του συνόλου (57 άτοµα) δήλωσε ότι 

µάλλον δεν θα αγοράσει µέσω του διαδικτύου κατά τον επόµενο χρόνο. Από αυτούς, 

µόλις οι 12 (21,1%) είχαν πραγµατοποιήσει ηλεκτρονική αγορά τον προηγούµενο 

χρόνο, ενώ οι υπόλοιποι 45 (78,9%) δεν είχαν αγοράσει µέσω του διαδικτύου. Στις 

αρνητικές απαντήσεις ως προς την πιθανότητα αγοράς τους επόµενους 12 µήνες, τα 

µεγαλύτερα ποσοστά ανήκαν στην κατηγορία εκείνων που δεν είχαν πραγµατοποιήσει 

ηλεκτρονικές αγορές, κάτι που είναι αναµενόµενο. Ουδέτερη στάση ως προς την 

πιθανότητα ηλεκτρονικών αγορών κράτησαν 169 άτοµα, τα οποία απάντησαν ότι δεν 

γνωρίζουν αν θα πραγµατοποιήσουν ηλεκτρονικές αγορές, µε τα άτοµα να είναι 

µοιρασµένα ανάµεσα σε αυτούς που είχαν πραγµατοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές και 

όχι (47,3% και 52,7% αντίστοιχα). Όσον αφορά την πρόθεση να πραγµατοποιήσουν 

ηλεκτρονικές αγορές µέσω του διαδικτύου, 189 (30,3%) άτοµα απάντησαν ότι µάλλον 

θα αγοράσουν µέσω του διαδικτύου τους επόµενους 12 µήνες και 185 (29,6%) 

απάντησαν ότι σίγουρα θα αγοράσουν.  Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι από τα 189 άτοµα 

που απάντησαν ότι µάλλον θα αγοράσουν µέσω του διαδικτύου τους επόµενους 12 

µήνες, µόνο οι 29 (15,3%) δεν είχαν αγοράσει τους προηγούµενους 12 και από αυτούς 

που απάντησαν ότι σίγουρα θα αγοράσουν, µόνο οι 2 (1,1%). Είναι φανερό δηλαδή ότι 

όσοι δεν είχαν αγοράσει µέσω του διαδικτύου δεν έχουν σκοπό κατά την πλειοψηφία 

τους να το πράξουν και το αντίθετο, ενώ αυτοί που αγόρασαν πιθανότατα θα 

ξαναγοράσουν. 

5.2.3 Αριθµός αγορών 

Όσων αφορά τους ερωτηθέντες που δήλωσαν ότι είχαν πραγµατοποιήσει 

τουλάχιστον µία ηλεκτρονική αγορά τους προηγούµενους 12 µήνες, οι 202 (46,2%) 

πραγµατοποίησαν από µία έως τρεις ηλεκτρονικές αγορές, ενώ 136 (31,1%) 
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πραγµατοποίησαν από τέσσερις έως οχτώ. Σε ποσοστό δηλαδή 77,3 % αυτοί που 

αγόρασαν µέσω του διαδικτύου πραγµατοποίησαν από µία έως οχτώ αγορές, ενώ 

υπήρξαν και 18 (4,1%) άτοµα που πραγµατοποίησαν περισσότερες από τριάντα αγορές. 

5.2.4 Αριθµός ηλεκτρονικών καταστηµάτων που επισκέπτονται πριν την 

αγορά 

Σχετικά µε τον αριθµό των ηλεκτρονικών καταστηµάτων που επισκέπτονται πριν 

προχωρήσουν σε αγορά, η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών επισκέπτεται 

πάνω από ένα καταστήµατα και πιο συγκεκριµένα το 50,6% επισκέπτεται από ένα έως 

τρία ηλεκτρονικά καταστήµατα, ενώ το 43,9% πάνω από τρία ηλεκτρονικά 

καταστήµατα πριν προχωρήσει σε αγορά. 

5.2.5 Χρήµατα που έχουν δαπανήσει σε ηλεκτρονικές αγορές (τελευταίους 

12 µήνες) 

Οι καταναλωτές που πραγµατοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές κατά το προηγούµενο έτος 

δαπάνησαν στο µεγαλύτερο ποσοστό τους (24,3% - 106 άτοµα) από 101 έως 250 ευρώ. 

90 ερωτώµενοι (ποσοστό 20,6%) απάντησαν ότι δαπάνησαν 51 έως 100 ευρώ, ενώ 84 

(ποσοστό 19,2%)  δαπάνησαν από 251 έως 500 ευρώ. Γενικά, το 79,9% του δείγµατος 

απάντησε ότι έχει δαπανήσει έως 500 ευρώ σε ηλεκτρονικές αγορές, ενώ 13 άτοµα 

(ποσοστό 3%)  απάντησαν ότι έχουν ξοδέψει σε αγορές στο διαδίκτυο πάνω από 2000 

ευρώ. 

5.2.6 Χώρα προέλευσης ηλεκτρονικών καταστηµάτων 

Οι καταναλωτές που απάντησαν θετικά ως προς την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών 

κατά το προηγούμενο έτος, προτίμησαν να αγοράσουν από ελληνικά ηλεκτρονικά 

καταστήματα σε ποσοστό 53,2% και από εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά καταστήματα σε 

ποσοστό 44,9%. Το αποτέλεσμα αυτό υποδεικνύει μία προτίμηση στα ελληνικά ηλεκτρονικά 

καταστήματα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σημαντική διαφορά στις προτιμήσεις των 

καταναλωτών. Ένα πολύ μικρό ποσοστό 1,9% απάντησε ότι δε γνωρίζει τη χώρα προέλευσης 

των ηλεκτρονικών καταστημάτων.Πίνακας 2:Χρήση διαδικτύου και ηλεκτρονικές αγορές 

                                                    Η- καταναλωτές            Παραδοσιακοί 

Πιθανότητα αγοράς από το διαδίκτυο 

στους επόµενους 12 µήνες       
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δεν πρόκειται να αγοράσω 2 8,3 22 91,7 df=4 

µάλλον δε θα αγοράσω 12 21,1 45 78,9 χ
2=242,977a 

δε γνωρίζω 80 47,3 89 52,7 p=0,000 

µάλλον θα αγοράσω 160 84,7 29 15,3  

σίγουρα θα αγοράσω 183 98,9 2 1,1  

Ώρες χρήσης διαδικτύου καθηµερινά      

<1 22 52,2 21 48,8  

1-3 131 65,5 69 34,5 df=4 

3.1-5 109 65,3 58 34,7 χ2=26,491a 

5.1-7 100 78,7 27 21,3 p=0,000 

>7 75 86,2 12 13,8  

Αριθµός ηλεκτρονικών αγορών που 

πραγµατοποίησαν 
  

   

1-3 202 46,2    

4-8 136 31,1    

9-20 68 15,6    

21-30 13 3    

>30 18 4,1    

Αριθµός ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων που επισκέπτονται 

πριν την αγορά 

  

   

Κανένα 24 5,5    

1-3 221 50,6    

>3 192 43,9    

Χρήµατα που έχουν δαπανήσει σε      
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5.3 Λόγοι πραγµατοποίησης ή µη ηλεκτρονικών αγορών 

Η ενότητα περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα των απαντήσεων έτσι όπως 

προέκυψαν από τους καταναλωτές για τους λόγους πραγµατοποίησης ή µη 

ηλεκτρονικών αγορών. Σχετικά µε τους λόγους πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών 

αγορών απάντησαν οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι πραγµατοποίησαν ηλεκτρονικές 

αγορές τους προηγούµενους 12 µήνες (n=437) και για τους λόγους µη 

πραγµατοποίησης απάντησαν όσοι δήλωσαν ότι δεν έχουν αγοράσει από το διαδίκτυο 

τους προηγούµενους 12 µήνες (n=187). Στις ερωτήσεις υπήρχε η δυνατότητα 

πολλαπλών επιλογών. Μετά την ανάλυση ακολουθεί ο πίνακας µε τα αποτελέσµατα για 

τους λόγους πραγµατοποίησης και µη ηλεκτρονικών αγορών. 

 

ηλεκτρονικές αγορές (τελευταίους 12 

µήνες) 

0-50 69 15,8    

51-100 90 20,6    

101-250 106 24,3    

251-500 84 19,2    

501-1000 47 10,8    

1001-2000 21 4,8    

>2000 13 3,0    

δε θυµάµαι 7 1,6    

Χώρα προέλευσης  ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων  
  

   

Ελληνικά  302 53,2    

Εκτός Ελλάδας 255 44,9    

∆ε γνωρίζω 11 1,9    
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5.3.1 Λόγοι πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών αγορών 

Οι καταναλωτές που είχαν πραγµατοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές τους 

προηγούµενους 12 µήνες, κατατάσσουν ως κυριότερο λόγο για την πραγµατοποίηση 

των αγορών την τιµή του προϊόντος/ υπηρεσίας µε ποσοστό 35% στο σύνολο των 

απαντήσεων. Όπως αναφέρεται και παραπάνω, οι καλύτερες τιµές, οι προσφορές και οι 

εκπτώσεις είναι σηµαντικά πλεονεκτήµατα που θεωρούν οι καταναλωτές ότι τους 

προσφέρει η αγορά µέσω του διαδικτύου. ∆εύτερος λόγος κατά σειρά θεωρείται η 

ευκολία αγοράς µε ποσοστό 20,3% στο σύνολο των απαντήσεων, µε αρκετή διαφορά 

από την τιµή, ενώ ακολουθούν η ποικιλία των παρεχόµενων προϊόντων/ υπηρεσιών και 

η εξοικονόµηση χρόνου µε το ίδιο ποσοστό 16,4%. Η ποιότητα των παρεχόµενων 

προϊόντων/ υπηρεσιών και οι τρόποι πληρωµής απαντήθηκαν ως λόγοι 

πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών αγορών σε πολύ µικρό ποσοστό, µόλις 5,3%, από τους 

ερωτηθέντες. Συµπεραίνεται ότι οι καταναλωτές που είχαν πραγµατοποιήσει 

ηλεκτρονικές αγορές τους προηγούµενους 12 µήνες θεωρούν σηµαντικούς λόγους τις 

καλύτερες τιµές και την ευκολία αγοράς, κατά κύριο λόγο, και ακολούθως την ποικιλία 

των παρεχόµενων προϊόντων/ υπηρεσιών και την εξοικονόµηση χρόνου. Ταυτόχρονα, 

δε θα πραγµατοποιούσαν µία ηλεκτρονική αγορά λόγω της ποιότητας των προϊόντων/ 

υπηρεσιών και των τρόπων πληρωµής. Ένα πολύ µικρό ποσοστό (1,4%), δήλωσε ότι 

πραγµατοποιεί ηλεκτρονικές αγορές για άλλους λόγους. 

5.3.2 Λόγοι µη πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών αγορών 

Οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι δεν έχουν πραγµατοποιήσει ηλεκτρονική 

αγορά τους προηγούµενους 12 µήνες δηλώνουν στην πλειοψηφία τους ότι δεν 

αγοράζουν µέσω του διαδικτύου, επειδή προτιµούν να εξετάζουν το προϊόν πριν το 

αγοράσουν. Η έλλειψη της δυνατότητας εξέτασης του προϊόντος είναι παράγοντας που 

δηµιουργεί αβεβαιότητα στον καταναλωτή και συνεπώς το αίσθηµα του ρίσκου. Ως 

λόγος µη πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών αγορών επιλέχθηκε σε ποσοστό 29%. 

Ακολουθούν, η µη κατοχή πιστωτικής κάρτας, η προτίµηση των καταναλωτών να 

αγοράζουν από φυσικά καταστήµατα και οι λόγοι ασφάλειας (υποκλοπή στοιχείων 

κάρτας, παραβίαση των προσωπικών δεδοµένων), µε ποσοστά 16,9%, 16,3% και 15,5% 

αντιστοίχως. Η έλλειψη εµπιστοσύνης στις αγορές µέσω του διαδικτύου, καθώς και η 

έλλειψη της γνώσης για τη διαδικασία της αγοράς µέσω του διαδικτύου αναφέρθηκαν 

ως λόγοι µη πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών αγορών σε πολύ µικρότερο βαθµό και 

ειδικότερα, σε ποσοστά 9,4% και 6,4 αντίστοιχα. Η έλλειψη εµπιστοσύνης στις 
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ηλεκτρονικές αγορές είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας για την αποφυγή τους από 

τους καταναλωτές, αν και στη συγκεκριµένη περίπτωση φαίνεται ότι δεν αποτελεί 

βασικό παράγοντα. Οι λιγότερο σηµαντικοί λόγοι για να µην πραγµατοποιήσει κάποιος 

ηλεκτρονικές αγορές είναι η αποφυγή των εξόδων µεταφοράς και η χρονική 

καθυστέρηση των προϊόντων µε ποσοστά µικρότερα του 4%. 

Πίνακας 3: Λόγοι πραγµατοποίησης και µη πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών αγορών 

Λόγοι 

πραγµατοποίησης 

ηλεκτρονικών 

αγορών 

         η-

καταναλωτές 

 

Ποσοστό 

%  

Λόγοι  µη 

πραγµατοποίησης 

ηλεκτρονικών 

αγορών 

Παραδοσιακοί 

καταναλωτές 

 

Ποσοστό 

%  

Τιµή προϊόντος/ 

υπηρεσίας 
376 34,98 

Προτιµώ να 

αγοράζω από 

φυσικά 

καταστήµατα 

59 16,3 

Ευκολία αγοράς 

218 20,28 

∆εν γνωρίζω τη 

διαδικασία αγοράς 

από το Internet 

23 6,35 

Ποικιλία 

παρεχόµενων 

προϊόντων/ 

υπηρεσιών 

176 16,37 

Προτιµώ να έχω τη 

δυνατότητα να 

εξετάζω το προϊόν 

προτού το αγοράσω 

105 29,01 

Εξοικονόµηση 

χρόνου 176 16,37 

∆εν εµπιστεύοµαι 

τις αγορές από το 

Internet 

34 9,39 

Ποιότητα 

προϊόντων/ 

υπηρεσιών 

57 5,3 

∆εν έχω πιστωτική 

κάρτα 61 16,85 

Τρόποι πληρωµής 

57 5,3 

Για λόγους 

ασφαλείας (π.χ. 

υποκλοπή 

προσωπικών 

στοιχείων, 

πιστωτικής 

κάρτας, κτλ.) 

56 15,47 
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Άλλοι λόγοι 

15 1,4 

∆εν θέλω να 

πληρώνω επιπλέον 

για έξοδα 

µεταφοράς 

12 3,31 

 

  

Λόγω χρονικής 

καθυστέρησης 

αποστολής των 

προϊόντων 

9 2,49 

   Άλλοι λόγοι 3 0,83 

 

5.4 Είδη Προϊόντων και Συµπεριφορά καταναλωτών 

Στη δεύτερη ενότητα του ερωτηµατολογίου ζητήθηκε από το σύνολο του 

δείγµατος να προσδιορίσουν τις κατηγορίες των προϊόντων για τις οποίες: α) έχουν 

αγοράσει από το διαδίκτυο β) θα τους ενδιέφερε να αγοράσουν στο µέλλον (τους 

επόµενους 12 µήνες) και γ) έχουν αναζητήσει πληροφορίες. Οι ερωτώµενοι είχαν τη 

δυνατότητα πολλαπλών επιλογών. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έχει γίνει ξεχωριστά 

για όσους έχουν πραγµατοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές τους επόµενους 12 µήνες και 

όσους δεν πραγµατοποίησαν. Στην ανάλυση επιλέχτηκε να σχολιαστούν οι απαντήσεις 

των η-καταναλωτών για τις κατηγορίες προϊόντων που έχουν αγοράσει και σκοπεύουν 

να αγοράσουν στο µέλλον και οι απαντήσεις των  παραδοσιακών καταναλωτών για τις 

κατηγορίες των προϊόντων για τις οποίες έχουν αναζητήσει πληροφορίες και θα τους 

ενδιέφερε να αγοράσουν στο µέλλον, γιατί οι απαντήσεις αυτές παρουσίαζαν 

ερευνητικό ενδιαφέρον. 

Για τους η-καταναλωτές τα δηµοφιλέστερα προϊόντα και από πλευράς αγοράς 

αλλά και ενδιαφέροντος για µελλοντική ήταν τα εισιτήρια ταξιδιών (αεροπορικά, 

πλοίων, τρένων κλπ.) µε ποσοστά 63,3% και 45,5%. Από το σύνολο δηλαδή των η-

καταναλωτών (n=437), το 63,3% έχει αγοράσει εισιτήρια ταξιδιών και το 45,5% 

σκοπεύει να αγοράσει τους επόµενους 12 µήνες. Για την ίδια κατηγορία οι 

παραδοσιακοί καταναλωτές έχουν αναζητήσει πληροφορίες σε ποσοστό 40,6%, ενώ το 

39% απάντησε ότι θα τους ενδιέφερε να αγοράσουν στο µέλλον. Για τους 

παραδοσιακούς καταναλωτές τα εισιτήρια ταξιδιών δεν ήταν η κατηγορία µε το 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον όπως για τους η-καταναλωτές, στους οποίους σηµείωσε τα 
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µεγαλύτερα ποσοστά, παρ’ όλα αυτά ήταν από τις δηµοφιλέστερες κατηγορίες 

προϊόντων. Το 51,9% των η-καταναλωτών απάντησε ότι έχει αγοράσει  είδη 

πληροφορικής και το 35% ότι ενδιαφέρεται να αγοράσει στο µέλλον, ενώ σχεδόν στα 

ίδια ποσοστά κυµαίνονται και οι κρατήσεις ξενοδοχείων (51,5% και 37,1% αντίστοιχα). 

Για τις κατηγορίες αυτές παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά απαντήσεων και οι 

παραδοσιακοί καταναλωτές που έχουν αναζητήσει πληροφορίες για είδη πληροφορικής 

σε ποσοστό 41,2% και για κρατήσεις ξενοδοχείων σε ποσοστό 40,6%, ενώ 

ενδιαφέρονται να αγοράσουν στο µέλλον είδη πληροφορικής σε ποσοστό 27,8 και να 

πραγµατοποιήσουν κρατήσεις ξενοδοχείων µέσω διαδικτύου στο µέλλον σε ποσοστό 

32,6%. Για τους η-καταναλωτές, επόµενες κατηγορίες µε τα υψηλότερα ποσοστά για 

τις οποίες έχουν ήδη αγοράσει µέσω του διαδικτύου και ενδιαφέρονται να αγοράσουν 

και στο µέλλον ήταν τα ηλεκτρονικά είδη (44,4% και 38%), οι τραπεζικές συναλλαγές 

(42,1% και 27,7%), τα είδη ρουχισµού (38,4% και 33,9%) και η αγορά εισιτηρίων 

(θέατρο, σινεµά, κλπ) (37,1% και 33,6%). Εδώ πρέπει να αναφέρουµε ότι τα είδη 

ρουχισµού παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη συµπεριφορά των παραδοσιακών 

καταναλωτών, οι οποίοι έχουν αναζητήσει πληροφορίες σε ποσοστό 41,7% και 

ενδιαφέρονται να αγοράσουν σε ποσοστό 39,6% και είναι από τις κατηγορίες µε τα 

µεγαλύτερα ποσοστά. Η κατηγορία προϊόντων όµως µε το µεγαλύτερο ποσοστό στην 

αναζήτηση πληροφοριών για τους παραδοσιακούς καταναλωτές ήταν τα βιβλία, τα 

περιοδικά και οι υπηρεσίες µε ποσοστό 52,4%. Βέβαια στο ενδιαφέρον για µελλοντική 

αγορά το ποσοστό δεν ήταν ανάλογο (26,2%). Μία άλλη κατηγορία προϊόντων που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι τα µουσικά CD και οι ταινίες DVD που ενώ για τους η- 

καταναλωτές είχαν πολύ χαµηλά ποσοστά (12,4% για αγορά, 14% στο ενδιαφέρον για 

αγορά), οι παραδοσιακοί καταναλωτές δήλωσαν σε ποσοστό 40,1 % ότι έχουν 

αναζητήσει και 17% ότι σκοπεύουν να αγοράσουν στο µέλλον. Τα χαµηλότερα 

ποσοστά για τους η-καταναλωτές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες των ειδών 

διατροφής µε µόλις το 5,3% να έχει αγοράσει µέσω του διαδικτύου και το 9,4% να 

δηλώνει ότι ενδιαφέρεται να αγοράσει στο µέλλον και στον ηλεκτρονικό τζόγο (e-

gambling) µε αντίστοιχα ποσοστά 13,5% και 8,9% αντίστοιχα. Στις ίδιες κατηγορίες 

παρατηρήθηκαν τα χαµηλότερα ποσοστά και για τους παραδοσιακούς καταναλωτές, εκ 

των οποίων µόλις το 9,1% ενδιαφέρεται να αγοράσει είδη διατροφής µέσω του 

διαδικτύου και το 7,5% ηλεκτρονικό τζόγο (τυχερά παιχνίδια, στοίχηµα κλπ.). 
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Πίνακας 4: Είδη προϊόντων 

 Η-καταναλωτές Παραδοσιακοί 

Έχουν αγοράσει 
Σκοπεύουν να 

αγοράσουν 

Έχουν αναζητήσει 

πληροφορίες 

Σκοπεύουν να 

αγοράσουν 
Τύποι 

προϊόντων/ 

υπηρεσιών 
Πληθυσµός % Πληθυσµός % Πληθυσµός % Πληθυσµός % 

Βιβλία, 

περιοδικά, 

υπηρεσίες 

130 29,7 135 30,9 98 52,4 49 26,2 

Μουσικά CD 

και Ταινίες 

DVD 

54 12,4 61 14 75 40,1 32 17,1 

Είδη 

Πληροφορικής 

(hardware - 

software) 

227 51,9 153 35 77 41,2 52 27,8 

Είδη 

Ρουχισµού 

(ένδυσης και 

υπόδησης) 

168 38,4 148 33,9 78 41,7 74 39,6 

Ρολόγια και 

Κοσµήµατα 
62 14,2 79 18,1 57 30,5 26 13,9 

Προϊόντα 

Υγείας και 

Οµορφιάς 

85 19,5 81 18,5 52 27,8 30 16 

Ηλεκτρονικά 

είδη (ήχος, 

εικόνα, 

κινητά) 

194 44,4 166 38 78 41,7 43 23 

Ηλεκτρικές 

Συσκευές και 

Είδη Σπιτιού 

94 21,5 103 23,6 66 35,3 24 12,8 

Κρατήσεις 

ξενοδοχείων 
225 51,5 162 37,1 76 40,6 61 32,6 
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Αγορά 

εισιτηρίων 

(σινεµά, 

θέατρο, 

συναυλίες, 

κτλ.) 

162 37,1 147 33,6 65 34,8 48 25,7 

Εισιτήρια 

ταξιδιών 

(αεροπορικά, 

πλοίων, 

τρένων, κτλ.) 

278 63,3 199 45,5 76 40,6 73 39 

Είδη 

διατροφής 

(τρόφιµα και 

ποτά) 

23 5,3 41 9,4 38 20,3 17 9,1 

Τραπεζικές 

συναλλαγές, 

Πληρωµή 

λογαριασµών 

184 42,1 121 27,7 46 24,6 29 15,5 

e-Gambling 

(τυχερά 

παιχνίδια, 

στοίχηµα, 

κτλ.) 

59 13,5 39 8,9 30 16 14 7,5 

Άλλα προϊόντα 88 20,1 62 14,2 31 16,6 14 7,5 

p<0,05 

5.5 Απόψεις καταναλωτών σχετικά µε τις αγορές προϊόντων/ 

υπηρεσιών από το ∆ιαδίκτυο 

Στο σηµείο αυτό του ερωτηµατολογίου οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν ξεχωριστά 

για ελληνικά και εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά καταστήµατα, µε σκοπό να διερευνηθεί 

κατά πόσον οι Έλληνες καταναλωτές του διαδικτύου έχουν διαφορές στις απόψεις τους 

ανάλογα µε τη χώρα προέλευσης του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Η σύγκριση 

πραγµατοποιήθηκε µε τη διενέργεια t-tests ξεχωριστά για όσους πραγµατοποίησαν 

ηλεκτρονικές αγορές τους προηγούµενους 12 µήνες και όσους δεν πραγµατοποίησαν. 

Το ερωτηµατολόγιο κωδικοποιήθηκε ως εξής: διαφωνώ απολύτως=1, µάλλον 
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διαφωνώ=2, ούτε συµφωνώ/ ούτε διαφωνώ=3, µάλλον συµφωνώ=4, συµφωνώ 

απολύτως=5, χρησιµοποιώντας 5-βάθµια κλίµακα Likert. Συνεπώς, όσο µικρότερος ο 

µέσος των απαντήσεων έτσι όπως προέκυψε από t-tests τόσο λιγότερο υποστηρίζουν 

την συγκεκριµένη πρόταση οι ερωτηθέντες, όσο πιο κοντά στον αριθµό 3 τόσο πιο 

ουδέτερη η στάση τους, ενώ προσεγγίζοντας το 4 ή το 5 τόσο περισσότερο συµφωνούν 

και υποστηρίζουν κάθε πρόταση. Αρχικά αναλύονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν 

για τους καταναλωτές που αγόρασαν από το διαδίκτυο τους προηγούµενους 12 µήνες 

και ακολουθεί η ανάλυση των παραδοσιακών καταναλωτών. 

5.5.1  Γενικές απόψεις για τα ηλεκτρονικά καταστήµατα (η- 

καταναλωτές)   

Σχετικά µε την άποψη ότι ελληνικά και ξένα ηλεκτρονικά καταστήµατα 

παρέχουν ικανοποιητικό αριθµό πληροφοριών για την περιγραφή των προσφερόµενων 

προϊόντων/ υπηρεσιών, οι µέσοι των απαντήσεων ήταν 3,34 για τα ελληνικά 

καταστήµατα και 3,98 για τα εκτός Ελλάδας. Η διαφορά των µέσων για τους 

καταναλωτές που έχουν πραγµατοποιήσει αγορές µέσω του διαδικτύου είναι στατιστικά 

σηµαντική (t=-11,380, df=436, p<0,05). ∆ηλαδή οι καταναλωτές απάντησαν θετικότερα 

όσον αφορά την παροχή ικανοποιητικού αριθµού πληροφοριών για την περιγραφή των 

προσφερόµενων προϊόντων/ υπηρεσιών για τα εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά 

καταστήµατα. Επίσης, οι έλληνες καταναλωτές που αγόρασαν µέσω του διαδικτύου τον 

προηγούµενο χρόνο θεωρούν ότι τα εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά καταστήµατα 

προσφέρουν πιο απλές και σύντοµες διαδικασίες για να ακυρώσεις ή να επιστρέψεις µία 

παραγγελία, σε σχέση µε τα ελληνικά. Οι µέσοι ήταν αντίστοιχα 3,13 και 3,52, ενώ η 

διαφορά των µέσων είναι στατιστικά σηµαντική (t=-6,474, df=436, p<0,05). Σε σχέση 

µε τη φήµη των ηλεκτρονικών καταστηµάτων, οι καταναλωτές του διαδικτύου θεωρούν 

ότι τα εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά καταστήµατα έχουν καλύτερη φήµη για να τα 

εµπιστευτεί κανείς, µε τη διαφορά σε σχέση µε τις απαντήσεις τους για τα ελληνικά 

καταστήµατα να είναι στατιστικά σηµαντική (t=-7,433, df=436, p<0,05), χωρίς αυτό 

όµως να σηµαίνει ότι θεωρούν ότι τα ελληνικά έχουν κακή φήµη. Οι µέσοι των 

απαντήσεων αντίστοιχα για ελληνικά και ξένα ηλεκτρονικά καταστήµατα ήταν 3,44 και 

3,83. Στην άποψη ότι τα ηλεκτρονικά καταστήµατα παρέχουν ικανοποιητικό αριθµό 

εναλλακτικών τρόπων πληρωµής, ο µέσος είναι για τα ελληνικά ηλεκτρονικά 

καταστήµατα 3,56 και για τα εκτός Ελλάδας 3,71, ενώ οι έλληνες καταναλωτές 

απαντούν θετικότερα όσον αφορά τα εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά καταστήµατα µε τη 

διαφορά των µέσων να είναι στατιστικά σηµαντική (t=-2,437, df=436, p<0,05). Στην 
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πρόταση ότι τα ηλεκτρονικά καταστήµατα παρέχουν ικανοποιητικό αριθµό υπηρεσιών 

οι µέσοι για ελληνικά και εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά καταστήµατα ήταν αντίστοιχα 

3,42 και 4, µε επίσης στατιστικά σηµαντική διαφορά (t=-10,754, df=436, p<0,05). 

Σχετικά µε την αντίληψη ότι παρέχουν τηλέφωνα και φόρµες επικοινωνίας στους 

χρήστες τους, οι µέσοι στις απαντήσεις ήταν αντίστοιχα για ελληνικά και ξένα 

ηλεκτρονικά καταστήµατα 3,92 και 3,86, ενώ η διαφορά στους µέσους δεν θεωρείται 

στατιστικά σηµαντική (t=-1,087, df=436, p>0,05). Γενικά µπορούµε να συµπεράνουµε 

ότι οι απόψεις των καταναλωτών για ελληνικά και µη ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι 

θετικές αφού οι µέσοι ήταν µεγαλύτεροι από το 3 που απεικόνιζε την ουδέτερη 

απάντηση. Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί ότι οι διαφορές των µέσων ήταν στατιστικά 

σηµαντικές για ελληνικά και ξένα ηλεκτρονικά καταστήµατα για όλες τις προτάσεις, 

εκτός της τελευταίας που αφορούσε την παροχή τηλεφώνων και φορµών επικοινωνίας. 

Εποµένως µπορούµε να θεωρήσουµε ότι οι έλληνες καταναλωτές έχουν πιο θετικές 

απόψεις για τα εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά καταστήµατα παρά για τα ελληνικά. 

Πίνακας 5: Γενικές απόψεις για τα ηλεκτρονικά καταστήµατα (η- καταναλωτές) 

Ελληνικά 

ηλεκτρονικά 

καταστήµατα 

Εκτός Ελλάδας 

ηλεκτρονικά 

καταστήµατα 

  

Γενικές απόψεις για 

ηλεκτρονικά 

καταστήµατα 
Μέση τιµή 

Τυπική 

απόκλιση 
Μέση τιµή 

Τυπική 

απόκλιση 
t-τιµή 

Sig. (2- 

tailed) 

παρέχουν ικανοποιητικό 

αριθµό πληροφοριών για την 

περιγραφή των 

προσφερόµενων προϊόντων/ 

υπηρεσιών 

3,34 0,921 3,98 0,785 -11,380 0,000 

προσφέρουν απλές και 

σύντοµες διαδικασίες για να 

ακυρώσεις ή να επιστρέψεις 

µία παραγγελία 

3,13 0,999 3,52 0,973 -6,474 0,000 

έχουν καλή φήµη για να τα 

εµπιστευτείς 
3,44 0,826 3,83 0,752 -7,433 0,000 

παρέχουν ικανοποιητικό 

αριθµό εναλλακτικών τρόπων 
3,56 1,018 3,71 0,993 -2,437 0,015 
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πληρωµής 

παρέχουν ικανοποιητικό 

αριθµό υπηρεσιών 
3,42 0,860 4 0,766 -10,754 0,000 

παρέχουν τηλέφωνα και 

φόρµες επικοινωνίας στους 

χρήστες τους 

3,92 0,891 3,86 0,924 1,087 0,278 

p<0,05 

5.5.2 Απόψεις για την πολιτική ασφάλειας των ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων (η- καταναλωτές)   

Οι καταναλωτές που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές τον προηγούμενο χρόνο 

θεωρούν ότι τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν επαρκείς μηχανισμούς ασφάλειας 

των προσωπικών μας δεδομένων με μέσο 3,23 και για τα εκτός Ελλάδας 3,53, με τη διαφορά 

των μέσων να είναι στατιστικά σημαντική (t=-5,814, df=435, p<0,05). Από τους μέσους 

φαίνεται ότι η πεποίθησή τους αυτή δεν είναι αρκετά ισχυρή. Επίσης, θεωρούν ότι 

χρησιμοποιούν τα προσωπικά μας δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς, χωρίς τη δική μας 

συγκατάθεση, με μέση τιμή αντίστοιχα 3,29 και 3,18 για ελληνικά και ξένα ηλεκτρονικά 

καταστήματα, με τη διαφορά των μέσων να είναι στατιστικά σημαντική (t=2,125, df=435, 

p<0,05). Επίσης, η άποψη αυτή φαίνεται να μην υποστηρίζεται ισχυρά αλλά ούτε και την 

απορρίπτουν οι καταναλωτές. Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές πιστεύουν ότι ελληνικά και ξένα 

ηλεκτρονικά καταστήματα ζητούν την άδειά μας για να μας στείλουν μέσω e-mail 

διαφημιστικό υλικό, με μέσους 3,53 και 5,64 αντίστοιχα, των οποίων η διαφορά δεν κρίνεται 

στατιστικά σημαντική. Οι καταναλωτές μάλλον συμφωνούν ως προς το ότι ελληνικά και ξένα 

ηλεκτρονικά καταστήματα προωθούν τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τους σε εταιρείες 

μάρκετινγκ, με μέσους 3,35 και 3,18, αλλά θεωρούν ότι τα ελληνικά ηλεκτρονικά 

καταστήματα το πράττουν σε μεγαλύτερο βαθμό και η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική 

(t=3,529, df=435, p<0,05). Τέλος, οι έλληνες καταναλωτές θεωρούν ότι ελληνικά και ξένα 

ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν επαρκείς μηχανισμούς ασφαλείας των συναλλαγών τους με 

μέσους 3,34 και 3,66, αλλά το πιστεύουν ισχυρότερα για τα ξένα ηλεκτρονικά καταστήματα, 

με τη διαφορά των μέσων να είναι στατιστικά σημαντική ( t=-6,723, df=435, p<0,05). 

Πίνακας 6: Απόψεις για την πολιτική ασφάλειας των ηλεκτρονικών καταστημάτων (η- καταναλωτές) 
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Ελληνικά 

ηλεκτρονικά 

καταστήµατα 

Εκτός Ελλάδας 

ηλεκτρονικά 

καταστήµατα 

  
Απόψεις για την 

πολιτική 

ασφάλειας των 

ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων Μέση τιµή 
Τυπική 

απόκλιση 
Μέση τιµή 

Τυπική 

απόκλιση 
t-τιµή 

Sig. (two 

tailed) 

έχουν επαρκείς 

µηχανισµούς 

ασφάλειας των 

προσωπικών µας 

δεδοµένων 

3,23 0,855 3,53 0,831 -5,814 0,000 

χρησιµοποιούν τα 

προσωπικά µας 

δεδοµένα για 

στατιστικούς σκοπούς, 

χωρίς τη δική µας 

συγκατάθεση 

3,29 0,984 3,18 0,962 2,125 0,034 

ζητούν την άδειά µας 

για να µας στείλουν 

µέσω e-mail 

διαφηµιστικό υλικό 

3,53 1,214 3,64 1,054 -1,859 0,064 

προωθούν τα 

προσωπικά δεδοµένα 

των πελατών τους σε 

εταιρείες µάρκετινγκ 

3,35 0,986 3,18 0,924 3,529 0,000 

έχουν επαρκείς 

µηχανισµούς 

ασφάλειας των 

συναλλαγών µας 

3,34 0,871 3,66 0,842 -6,723 0,000 

p<0,05 

 

5.5.3 Γενικές απόψεις για τα ηλεκτρονικά καταστήµατα (παραδοσιακοί 

καταναλωτές)  

Οι καταναλωτές που δεν πραγµατοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές τους 

προηγούµενους 12 µήνες δεν συµφωνούν αλλά και δεν διαφωνούν ως προς την άποψη 
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ότι τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήµατα παρέχουν ικανοποιητικό αριθµό 

πληροφοριών για  την περιγραφή των προσφερόµενων προϊόντων/ υπηρεσιών (µέσος 

3,09), αλλά παρουσιάζονται θετικότερα προσκείµενοι για την ίδια άποψη για τα εκτός 

Ελλάδας ηλεκτρονικά καταστήµατα (µέσος 3,61) µε τη διαφορά των µέσων να είναι 

στατιστικά σηµαντική (t=-6,249, df=186, p<0,05). Ταυτόχρονα, φαίνεται να µην 

συµφωνούν ιδιαίτερα µε την άποψη ότι προσφέρουν απλές και σύντοµες διαδικασίες 

για να ακυρώσεις ή να επιστρέψεις µία παραγγελία (µέσος 2,94) για τα ελληνικά 

καταστήµατα, ενώ για τα εκτός Ελλάδας και πάλι διατυπώνουν θετικότερη άποψη 

(µέσος 3,31) µε τη διαφορά των µέσων να είναι στατιστικά σηµαντική (t=-4,939, 

df=186,p<0,05). Ως προς την άποψη ότι τα ηλεκτρονικά καταστήµατα έχουν καλή 

φήµη για να τα εµπιστευτείς, δεν διατυπώνεται ξεκάθαρη άποψη για τα ελληνικά 

καταστήµατα (µέσος 3,04), ενώ αντίθετα µάλλον συµφωνούν µε την ίδια άποψη για τα 

εκτός Ελλάδας ( µέσος 3,40), µε τη διαφορά των µέσων να χαρακτηρίζεται στατιστικά 

σηµαντική (t=-4,878, df=186, p<0,05). Όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους 

πληρωµής, η µέση τιµή για τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι 3,17, το οποίο 

υποδηλώνει µία θετικότερη άποψη. Για τα εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά καταστήµατα 

και πάλι φαίνονται πιο σύµφωνοι (µέσος 3,46) µε στατιστικά σηµαντική διαφορά 

µεταξύ των δύο µέσων (t=-3,579, df=186, p<0,05). Οι έλληνες καταναλωτές του 

διαδικτύου διατυπώνουν θετικότερη άποψη σχετικά µε την παροχή ικανοποιητικού 

αριθµού υπηρεσιών από τα ελληνικά και τα ξένα ηλεκτρονικά καταστήµατα (µέσοι 3,20 

και 3,60 αντίστοιχα), αλλά και πάλι µε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο 

µέσων (t=5,454, df=186, p<0,05). Η µόνη άποψη για την οποία φαίνεται ξεκάθαρα ότι 

µάλλον συµφωνούν είναι ότι τα ελληνικά και τα ξένα ηλεκτρονικά καταστήµατα 

παρέχουν τηλέφωνα και φόρµες επικοινωνίας στους χρήστες µε µέσες τιµές 3,68 και 

3,59 αντίστοιχα και µε τη διαφορά τους να µην είναι στατιστικά σηµαντική. 

Πίνακας 7: Γενικές απόψεις για τα ηλεκτρονικά καταστήµατα (παραδοσιακοί καταναλωτές) 

Ελληνικά 

ηλεκτρονικά 

καταστήµατα 

Εκτός Ελλάδας 

ηλεκτρονικά 

καταστήµατα 

  

Γενικές απόψεις για 

ηλεκτρονικά 

καταστήµατα 
Μέση τιµή 

Τυπική 

απόκλιση 
Μέση τιµή 

Τυπική 

απόκλιση 
t-τιµή 

Sig. (two 

tailed) 
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παρέχουν ικανοποιητικό 

αριθµό πληροφοριών για την 

περιγραφή των 

προσφερόµενων προϊόντων/ 

υπηρεσιών 

3,09 0,969 3,61 0,894 -6,249 0,000 

προσφέρουν απλές και 

σύντοµες διαδικασίες για να 

ακυρώσεις ή να επιστρέψεις 

µία παραγγελία 

2,94 0,943 3,31 0,886 -4,939 0,000 

έχουν καλή φήµη για να τα 

εµπιστευτείς 
3,04 0,819 3,40 0,852 -4,878 0,000 

παρέχουν ικανοποιητικό 

αριθµό εναλλακτικών τρόπων 

πληρωµής 

3,17 0,952 3,46 0,923 -3,579 0,000 

παρέχουν ικανοποιητικό 

αριθµό υπηρεσιών 
3,20 0,809 3,60 0,812 -5,454 0,000 

παρέχουν τηλέφωνα και 

φόρµες επικοινωνίας στους 

χρήστες τους 

3,68 0,986 3,59 0,937 1,110 0,269 

p<0,05 

 

 

5.5.4 Απόψεις για την πολιτική ασφάλειας των ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων (παραδοσιακοί καταναλωτές) 

Οι παραδοσιακοί καταναλωτές µάλλον διαφωνούν ότι τα ελληνικά ηλεκτρονικά 

καταστήµατα έχουν επαρκείς µηχανισµούς ασφάλειας των προσωπικών τους 

δεδοµένων (µέσος 2,88), ενώ και πάλι καταγράφεται θετικότερη άποψη όταν η ίδια 

ερώτηση αναφέρεται στα εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά καταστήµατα (3,22), µε τους δύο 

µέσους να έχουν στατιστικά σηµαντική διαφορά (t=-4,730, df=186, p<0,05). Για τη 

δήλωση που θέλει τα ηλεκτρονικά καταστήµατα να χρησιµοποιούν τα προσωπικά µας 

δεδοµένα για στατιστικούς σκοπούς χωρίς τη δική µας συγκατάθεση, οι έλληνες 

καταναλωτές µάλλον συµφωνούν, αν και δεν µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι είναι 

ισχυρή η άποψη αυτή, αφού οι δύο µέσες τιµές για ελληνικά και εκτός Ελλάδας 

ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι 3,16 και 3,07 αντίστοιχα µε τη διαφορά των µέσων να 
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µην είναι στατιστικά σηµαντική σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% (t=1,060, df=186, 

p>0,05). Οι έλληνες καταναλωτές που δεν πραγµατοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές κατά 

το προηγούµενο έτος παρουσιάζονται ουδέτεροι ως προς την άποψη ότι τα ηλεκτρονικά 

καταστήµατα ζητούν την άδειά µας για να µας στείλουν διαφηµιστικό υλικό µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (µέσος 2,99), ενώ έχουν λίγο θετικότερη άποψη για τα 

εκτός Ελλάδος (µέσος 3,16), µε τη διαφορά τους όµως να µην είναι στατιστικά 

σηµαντική (t=-1,905, df=186, p>0,05). Η µοναδική ερώτηση στην οποία καταγράφηκε 

ακριβώς η ίδια µέση τιµή για ελληνικά και εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά καταστήµατα 

ήταν αυτή που θέλει τα ηλεκτρονικά καταστήµατα να προωθούν τα προσωπικά 

δεδοµένα των πελατών τους σε εταιρίες µάρκετινγκ (µέση τιµή 3,20), που δείχνει ότι 

µάλλον συµφωνούν µε την άποψη αυτή αλλά βέβαια όχι σε πολύ µεγάλο βαθµό. 

Σχετικά µε την επάρκεια των µηχανισµών ασφαλείας, καταγράφεται µάλλον αρνητική 

άποψη για τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήµατα (µέσος 2,88), ενώ για ακόµη µία 

φορά οι έλληνες καταναλωτές δίνουν θετικότερες απαντήσεις όταν η ίδια ερώτηση 

αφορά τα εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά καταστήµατα µε στατιστικά σηµαντική διαφορά 

των µέσων (t=-6,363, df=186, p<0,05). 

Πίνακας 8:Απόψεις για την πολιτική ασφάλειας των ηλεκτρονικών καταστηµάτων (παραδοσιακοί 

καταναλωτές) 

Ελληνικά 

ηλεκτρονικά 

καταστήµατα 

Εκτός Ελλάδας 

ηλεκτρονικά 

καταστήµατα 

  

Απόψεις για την 

πολιτική ασφάλειας 

των ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων Μέση τιµή 
Τυπική 

απόκλιση 
Μέση τιµή 

Τυπική 

απόκλιση 
t-τιµή 

Sig. 

(two 

tailed) 

έχουν επαρκείς µηχανισµούς 

ασφάλειας των προσωπικών 

µας δεδοµένων 

2,88 0,841 3,22 0,875 -4,730 0,000 

χρησιµοποιούν τα 

προσωπικά µας δεδοµένα για 

στατιστικούς σκοπούς, χωρίς 

τη δική µας συγκατάθεση 

3,16 0,970 3,07 0,953 1,060 0,291 

ζητούν την άδειά µας για να 

µας στείλουν µέσω e-mail 
2,99 1,299 3,16 1,100 -1,905 0,058 
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διαφηµιστικό υλικό 

προωθούν τα προσωπικά 

δεδοµένα των πελατών τους 

σε εταιρείες µάρκετινγκ 

3,20 0,984 3,20 0,899 0,0 1,000 

έχουν επαρκείς µηχανισµούς 

ασφάλειας των συναλλαγών 

µας 

2,90 0,824 3,38 0,861 -6,362 0,000 

p<0,05 

5.6 Προβλήµατα από την αγορά προϊόντων από το ∆ιαδίκτυο 

5.6.1 Προβλήµατα αξιοπιστίας των ηλεκτρονικών καταστηµάτων (η- 

καταναλωτές) 

Οι καταναλωτές που έχουν πραγµατοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές κατά το 

προηγούµενο έτος φαίνεται ότι είναι σχετικά ουδέτεροι, ως προς το ότι τα ηλεκτρονικά 

καταστήµατα υπόσχονται περισσότερα από όσα τελικά µπορούν να παρέχουν, µε µέσο 

3,14 για τα ελληνικά και 2,77 για τα εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά καταστήµατα. 

Υπάρχει, όµως, στατιστικά σηµαντική διαφορά στους µέσους (t=6,772, df=534, 

p<0,05), που σηµαίνει ότι κλίνουν στο να συµφωνήσουν µε την άποψη αυτή για τα 

ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήµατα και να διαφωνήσουν για τα εκτός Ελλάδας, 

συνεπώς θεωρούν πιο αξιόπιστα τα εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά καταστήµατα. Επίσης, 

οι καταναλωτές κλίνουν προς την άποψη ότι δεν µπορείς να τα εµπιστευτείς πλήρως, 

όσον αφορά τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήµατα (µέσος 3,23), και ότι συχνά δεν 

είναι εξουσιοδοτηµένοι πωλητές των προσφερόµενων προϊόντων υπηρεσιών (µέσος 

3,28), αλλά για τα εκτός Ελλάδας, η απάντησή τους είναι σχεδόν ουδέτερη και στις δύο 

περιπτώσεις (µέσος 3,03 και 2,99 αντίστοιχα). Η διαφορά των µέσων είναι στατιστικά 

σηµαντική (t= 3,566, df=435, p<0,05) και (t= 5,480, df=435, p<0,05). Η άποψη σχετικά 

µε τα προβλήµατα αξιοπιστίας, η οποία φάνηκε να υποστηρίζεται περισσότερο από 

τους καταναλωτές, ήταν ότι υπάρχουν πιθανότητες να αγοράσει κανείς ένα προϊόν/ 

υπηρεσία και να µην αξίζει τα χρήµατα που θα πληρώσει γι’ αυτό. Οι µέσοι για 

ελληνικά και εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά καταστήµατα ήταν 3,54 και 3,31 αντίστοιχα, 

ενώ η διαφορά τους θεωρείται στατιστικά σηµαντική (t= 4,410, df=435, p<0,05). 

Σχετικά µε την πιθανότητα υποκλοπής των στοιχείων της πιστωτικής τους κάρτας, οι 

καταναλωτές που πραγµατοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές φαίνεται να κρατούν 

ουδέτερη στάση για τα ελληνικά και τα ξένα ηλεκτρονικά καταστήµατα (µέσοι 3,10 και 
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2,99 αντίστοιχα), ενώ φαίνεται ότι µάλλον συµφωνούν µε την άποψη ότι είναι δύσκολο 

να επιβεβαιώσει κανείς την αξιοπιστία των παρεχόµενων προϊόντων υπηρεσιών (µέσοι 

3,36 και 3,17 αντιστοίχως) και πάλι µε στατιστικά σηµαντική διαφορά (t= 3,298, 

df=435, p<0,05) ανάµεσα στους δύο µέσους. 

Πίνακας 9: Προβλήµατα αξιοπιστίας των ηλεκτρονικών καταστηµάτων (η- καταναλωτές) 

Ελληνικά 

ηλεκτρονικά 

καταστήµατα 

Εκτός Ελλάδας 

ηλεκτρονικά 

καταστήµατα 

  
Προβλήµατα 

αξιοπιστίας των 

ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων Μέση τιµή 
Τυπική 

απόκλιση 
Μέση τιµή 

Τυπική 

απόκλιση 
t-τιµή 

Sig. (two 

tailed) 

υπόσχονται περισσότερα από 

όσα τελικά  µπορούν να 

παρέχουν 

3,14 0,943 2,77 0,833 6,772 0,000 

δεν µπορείς να τα 

εµπιστευτείς πλήρως 
3,23 0,982 3,03 0,962 3,566 0,000 

συχνά δεν είναι 

εξουσιοδοτηµένοι πωλητές 

των προσφερόµενων 

προϊόντων/ υπηρεσιών 

3,28 0,897 2,99 0,854 5,480 0,000 

είναι δύσκολο να 

επιβεβαιώσεις την αξιοπιστία 

του παρεχόµενου προϊόντος/ 

υπηρεσίας 

3,36 0,938 3,17 1,016 3,298 0,001 

υπάρχουν πιθανότητες 

υποκλοπής των στοιχείων της 

πιστωτικής κάρτας 

3,10 0,981 2,99 1,010 2,259 0,024 

υπάρχουν πιθανότητες να 

αγοράσεις ένα προϊόν/ 

υπηρεσία και να µην αξίζει τα 

χρήµατα που θα πληρώσεις 

γι’ αυτό 

3,54 0,950 3,31 0,991 4,410 0,000 

p<0,05 

5.6.2 Προβλήµατα µετά την αγορά (η- καταναλωτές) 
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Όσον αφορά τα προβλήµατα µετά την αγορά, τα οποία θεωρούν ότι ενδεχοµένως  να 

αντιµετωπίσουν οι καταναλωτές του διαδικτύου, η χρονοβόρα παράδοση των 

προϊόντων είναι το πρόβληµα που οι καταναλωτές συµφωνούν σε µεγαλύτερο βαθµό 

ότι θα αντιµετωπίσουν αν αγοράσουν από ελληνικά ή και εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά 

καταστήµατα (µέσος 3,54 και 3,31 αντιστοίχως), µε τη διαφορά των µέσων να είναι 

στατιστικά σηµαντική (t=-5,892, df=436, p<0,05). Οι καταναλωτές µάλλον συµφωνούν 

µε τις απόψεις ότι ο προµηθευτής µπορεί να κρατήσει τα χρήµατα και να µην σου 

στείλει το προϊόν που αγόρασες (µέσος 3,23), ότι είναι δύσκολο να αλλάξεις ένα 

ελαττωµατικό προϊόν µε κάποιο µη ελαττωµατικό (3,28) και είναι δύσκολο να έχεις 

after-sales (µετά την αγορά) υπηρεσίες (3,36) για τα ελληνικά ηλεκτρονικά 

καταστήµατα. Οι µέσοι στις ίδιες ερωτήσεις για τα εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά 

καταστήµατα ήταν χαµηλότεροι, δηλαδή οι καταναλωτές ήταν πιο ουδέτεροι στην 

υποστήριξη των απόψεων αυτών. Οι διαφορές των µέσων ήταν στατιστικά σηµαντικές 

για την άποψη ότι ο προµηθευτής µπορεί να κρατήσει τα χρήµατα και να µην σου 

στείλει το προϊόν που αγόρασες, για ελληνικά και τα εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά 

καταστήµατα (t=-2,016, df=436, p<0,05), όπως και την άποψη ότι είναι δύσκολο να 

έχεις after-sales (µετά την αγορά) υπηρεσίες (t=3,250, df=436, p<0,05), µε τις απόψεις 

να είναι πιο θετικές και πάλι για τα εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά καταστήµατα. Τέλος, 

αν και οι επιστροφές των προϊόντων που αγοράζονται µέσω του διαδικτύου είναι από 

τις βασικές ανησυχίες των πελατών του διαδικτύου, οι ερωτώµενοι στο δείγµα φαίνεται 

να είναι ουδέτεροι ως προς την άποψη ότι είναι δύσκολο να επιστρέψεις προϊόντα που 

αγόρασες και να αποζηµιωθείς γι’ αυτά. Μάλιστα, στην περίπτωση των ξένων 

ηλεκτρονικών καταστηµάτων φαίνεται να διαφωνούν. 

Πίνακας 10: Προβλήµατα µετά την αγορά (η- καταναλωτές) 

Ελληνικά 

ηλεκτρονικά 

καταστήµατα 

Εκτός Ελλάδας 

ηλεκτρονικά 

καταστήµατα 

  

Προβλήµατα µετά την 

αγορά 

Μέση τιµή 
Τυπική 

απόκλιση 
Μέση τιµή 

Τυπική 

απόκλιση 
t-τιµή 

Sig. (two 

tailed) 

είναι δύσκολο να 

επιστρέψεις προϊόντα που 

αγόρασες και να 

αποζηµιωθείς γι’ αυτά 

3,14 1,072 2,77 1,106 2,738 0,006 
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ο προµηθευτής µπορεί να 

κρατήσει τα χρήµατα  και να 

µη σου στείλει το προϊόν που 

αγόρασες 

3,23 0,970 3,03 1,068 -2,016 0,044 

είναι δύσκολο να αλλάξεις 

ένα ελαττωµατικό προϊόν µε 

κάποιο µη ελαττωµατικό 

3,28 1,040 2,99 1,062 1,444 0,149 

είναι δύσκολο να έχεις after-

sales (µετά την αγορά) 

υπηρεσίες 

3,36 0,996 3,17 1,021 3,250 0,001 

η εγγύηση των προϊόντων/ 

υπηρεσιών δεν είναι 

εξασφαλισµένη 

3,10 1,057 2,99 1,038 ,964 0,336 

η παράδοση των προϊόντων 

είναι χρονοβόρα 
3,54 1,102 3,31 1,144 -5,892 0,000 

p<0,05 

5.6.3 Προβλήµατα αξιοπιστίας των ηλεκτρονικών καταστηµάτων 

(παραδοσιακοί καταναλωτές) 

Οι παραδοσιακοί Έλληνες καταναλωτές µάλλον συµφωνούν µε την άποψη ότι 

τα ηλεκτρονικά καταστήµατα υπόσχονται περισσότερα από όσα τελικά µπορούν να 

παρέχουν, µε την άποψή τους να είναι ισχυρότερη όσον αφορά τα ελληνικά 

ηλεκτρονικά καταστήµατα και πιο µετριοπαθής για τα εκτός Ελλάδας µε τη διαφορά 

των µέσων να είναι στατιστικά σηµαντική (t=2,943, df=186, p<0,05). Ταυτόχρονα 

µάλλον συµφωνούν και µε την άποψη ότι δεν µπορείς να τα εµπιστευτείς πλήρως µε 

τους µέσους όρους για ελληνικά και ξένα ηλεκτρονικά καταστήµατα να είναι 3,65 και 

3,42 αντίστοιχα και τη διαφορά τους να θεωρείται για ακόµη µία φορά στατιστικά 

σηµαντική (t=2,994, df=186, p<0,003), υποδεικνύοντας ότι έχουν χειρότερη άποψη για 

τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήµατα. Επίσης, µάλλον συµφωνούν και µε το ότι τα 

ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήµατα συχνά δεν είναι εξουσιοδοτηµένοι πωλητές των 

προσφερόµενων προϊόντων υπηρεσιών (µέσος 3,40), ενώ η άποψή τους είναι πιο 

ουδέτερη για τα εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά καταστήµατα (µέσος 3,13) µε τη διαφορά 

των µέσων να είναι στατιστικά σηµαντική (t=3,623, df=186, p< 0,05). Σχετικά µε τη 

δυσκολία που υπάρχει για να επιβεβαιώσει κανείς την αξιοπιστία του παρεχόµενου 

προϊόντος ή της υπηρεσίας που θέλει να αγοράσει οι παραδοσιακοί καταναλωτές 
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µάλλον συµφωνούν µε µέσες τιµές 3,65 και 3,56 για ελληνικά και εκτός Ελλάδας 

ηλεκτρονικά καταστήµατα, µε τη διαφορά των µέσων να µην είναι στατιστικά 

σηµαντική (t=1,266,df=186, p>0,05). Ταυτόχρονα, επίσης καταγράφεται θετική άποψη 

ως προς την ύπαρξη πιθανότητας για υποκλοπή των στοιχείων της πιστωτικής τους 

κάρτας µε µέση τιµή 3,48 για τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήµατα και 3,32 για τα 

εκτός Ελλάδος και πάλι µε στατιστικά σηµαντική διαφορά στους µέσους (t= 2,692, 

df=186, p<0,05), το οποίο υποδηλώνει ότι οι Έλληνες καταναλωτές θεωρούν ότι 

υπάρχουν µεγαλύτερες πιθανότητες υποκλοπής των στοιχείων της πιστωτικής τους 

κάρτας αν αγοράσουν από ελληνικό ηλεκτρονικό κατάστηµα, παρά από εκτός Ελλάδας. 

Στα προβλήµατα σχετικά µε την αξιοπιστία των ηλεκτρονικών καταστηµάτων, η άποψη 

που βρίσκει περισσότερο σύµφωνους τους παραδοσιακούς Έλληνες καταναλωτές είναι 

ότι µπορεί να αγοράσει κανείς ένα προϊόν και να µην αξίζει τα χρήµατα που θα 

πληρώσει γι’ αυτό µε µέσες τιµές 3,87 για τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήµατα και 

3,67 για τα εκτός Ελλάδας µε τη διαφορά των µέσων να είναι και πάλι στατιστικά 

σηµαντική (t=3,071, df=186, p<0,05), υποδεικνύοντας ότι θεωρούν ότι υπάρχει 

µεγαλύτερη πιθανότητα να συµβεί αυτό αν αγοράσουν από ελληνικό ηλεκτρονικό 

κατάστηµα. 

Πίνακας 11: Προβλήµατα αξιοπιστίας των ηλεκτρονικών καταστηµάτων (παραδοσιακοί 

καταναλωτές) 

Ελληνικά 

ηλεκτρονικά 

καταστήµατα 

Εκτός Ελλάδας 

ηλεκτρονικά 

καταστήµατα 

  
Προβλήµατα 

αξιοπιστίας των 

ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων Μέση τιµή 
Τυπική 

απόκλιση 
Μέση τιµή 

Τυπική 

απόκλιση 
t-τιµή 

Sig. (two 

tailed) 

υπόσχονται περισσότερα από 

όσα τελικά  µπορούν να 

παρέχουν 

3,38 0,868 3,16 0,850 2,943 0,004 

δεν µπορείς να τα 

εµπιστευτείς πλήρως 
3,65 0,906 3,42 0,937 2,994 0,003 

συχνά δεν είναι 

εξουσιοδοτηµένοι πωλητές 

των προσφερόµενων 

προϊόντων/ υπηρεσιών 

3,40 0,833 3,13 0,907 3,623 0,000 
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είναι δύσκολο να 

επιβεβαιώσεις την αξιοπιστία 

του παρεχόµενου προϊόντος/ 

υπηρεσίας 

3,65 0,924 3,56 0,928 1,266 0,207 

υπάρχουν πιθανότητες 

υποκλοπής των στοιχείων της 

πιστωτικής κάρτας 

3,48 0,929 3,32 0,934 2,692 0,008 

υπάρχουν πιθανότητες να 

αγοράσεις ένα προϊόν/ 

υπηρεσία και να µην αξίζει τα 

χρήµατα που θα πληρώσεις 

γι’ αυτό 

3,87 0,913 3,67 0,908 3,071 0,002 

p<0,05 

5.6.4 Προβλήµατα µετά την αγορά (παραδοσιακοί καταναλωτές) 

Σχετικά µε τα προβλήµατα που ενδέχεται να αντιµετωπίσουν οι καταναλωτές 

µετά την αγορά ενός προϊόντος/ υπηρεσίας από το διαδίκτυο, οι ίδιοι συµφωνούν 

περισσότερο µε την άποψη ότι είναι δύσκολο να επιστρέψεις αυτό που αγόρασες και να 

αποζηµιωθείς γι’ αυτό, µε µέσες τιµές 3,65 και 3,35 για ελληνικά και εκτός Ελλάδας 

ηλεκτρονικά καταστήµατα αντίστοιχα, αλλά µε στατιστικά σηµαντική διαφορά των 

µέσων (t=3,528, df=186, p<0,05). Ακολούθως, φαίνεται να συµφωνούν, αλλά πιο 

ισχυρά για τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήµατα, µε τις απόψεις που αφορούν τη 

δυσκολία του να έχει κανείς µετά την αγορά (after sales) υπηρεσίες (µέσοι 3,43 για 

ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήµατα και 3,20 για εκτός Ελλάδας) και τη δυσκολία να 

αλλάξει κανείς ένα ελαττωµατικό προϊόν µε ένα µη ελαττωµατικό (µέσοι 3,40 και 

3,21). Η διαφορά των µέσων θεωρείται στατιστικά σηµαντική και στις δύο περιπτώσεις 

(t=2,961, df=186, p<0,05 και t=2,320, df=186, p<0,05). Οι καταναλωτές δεν 

συµφωνούν αλλά ούτε και διαφωνούν µε την άποψη ότι ο προµηθευτής µπορεί να 

κρατήσει τα χρήµατα και να µη στείλει το προϊόν στον καταναλωτή, µε µέσες τιµές 

2,91 και 3 αντίστοιχα για ελληνικά και εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά καταστήµατα. Η 

διαφορά των µέσων σε αυτή την περίπτωση δεν θεωρείται στατιστικά σηµαντική. 

Τέλος, οι καταναλωτές µάλλον συµφωνούν ότι η εγγύηση των προϊόντων δεν είναι 

εξασφαλισµένη, µε µέσες τιµές 3,37 και 3,27 για ελληνικά και εκτός Ελλάδας 

ηλεκτρονικά καταστήµατα και η παράδοση των προϊόντων είναι χρονοβόρα (3,21 και 

3,36 αντίστοιχα). Η διαφορά των µέσων είναι στατιστικά σηµαντική µόνο στην 
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περίπτωση της χρονοβόρας παράδοσης (t=-1,986, df=186, p<0,05) και µάλιστα είναι 

υπέρ των ελληνικών ηλεκτρονικών καταστηµάτων, που σηµαίνει ότι είναι περισσότερο 

χρονοβόρα η παράδοση από εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά καταστήµατα. 

Πίνακας 12: Προβλήµατα µετά την αγορά (παραδοσιακοί καταναλωτές) 

Ελληνικά 

ηλεκτρονικά 

καταστήµατα 

Εκτός Ελλάδας 

ηλεκτρονικά 

καταστήµατα 

  

Προβλήµατα µετά την 

αγορά 

Μέση τιµή 
Τυπική 

απόκλιση 
Μέση τιµή 

Τυπική 

απόκλιση 
t-τιµή 

Sig. (two 

tailed) 

είναι δύσκολο να 

επιστρέψεις προϊόντα που 

αγόρασες και να 

αποζηµιωθείς γι’ αυτά 

3,65 0,979 3,35 0,974 3,528 0,001 

ο προµηθευτής µπορεί να 

κρατήσει τα χρήµατα  και να 

µη σου στείλει το προϊόν που 

αγόρασες 

2,91 1,089 3,00 1,027 -1,099 0,273 

είναι δύσκολο να αλλάξεις 

ένα ελαττωµατικό προϊόν µε 

κάποιο µη ελαττωµατικό 

3,40 0,981 3,21 1,025 2,320 0,021 

είναι δύσκολο να έχεις after-

sales (µετά την αγορά) 

υπηρεσίες 

3,43 0,886 3,20 0,977 2,961 0,003 

η εγγύηση των προϊόντων/ 

υπηρεσιών δεν είναι 

εξασφαλισµένη 

3,37 0,988 3,27 0,959 1,315 0,190 

η παράδοση των προϊόντων 

είναι χρονοβόρα 
3,21 0,988 3,36 1,030 -1,986 0,049 

p<0,05 

 

5.7 Ρίσκο και Πλεονεκτήµατα Ηλεκτρονικών Αγορών 

Η ανάλυση που ακολουθεί αφορά την ενότητα του ερωτηµατολογίου, στην 

οποία ζητήθηκε από το σύνολο του δείγµατος να διατυπώσει κατά πόσο συµφωνεί ή 
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διαφωνεί µε κάποιες απόψεις σχετικά µε τη µείωση του ρίσκου της αγοράς προϊόντων 

από το διαδίκτυο, καθώς και τα πλεονεκτήµατα που θεωρούν ότι προσφέρουν οι αγορές 

µέσω του διαδικτύου. Στην ανάλυση παρουσιάζονται ξεχωριστά τα αποτελέσµατα για 

τις απόψεις των καταναλωτών που δήλωσαν ότι είχαν πραγµατοποιήσει ηλεκτρονικές 

αγορές κατά τον προηγούµενο χρόνο, σε σχέση µε αυτούς που δεν πραγµατοποίησαν. 

5.7.1 Απόψεις σχετικά µε την µείωση του ρίσκου των αγορών από το 

Internet 

Από τις απαντήσεις των η- καταναλωτών µπορούµε να συµπεράνουµε, σε 

πρώτο επίπεδο, ότι συµφωνούν µε τις απόψεις που διατυπώνονται σχετικά µε τη µείωση 

του ρίσκου των ηλεκτρονικών αγορών, αφού όλες οι µέσες τιµές είναι µεγαλύτερες του 

3,5 µε την πλειοψηφία αυτών να κυµαίνονται ανάµεσα στο 4 και το 4,5. Μάλιστα, σε 

αρκετές προτάσεις, το µεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι συµφωνεί απολύτως. 

Ειδικότερα, η πρόταση µε την οποία συµφώνησε το µεγαλύτερο ποσοστό των η- 

καταναλωτών ήταν ότι το ρίσκο µειώνεται όταν παρέχονται εναλλακτικοί τρόποι 

πληρωµής, εκτός της χρήσης της πιστωτικής κάρτας, µε µέση τιµή 4,45. Με την άποψη 

αυτή συµφώνησε απόλυτα το 59,5% των ερωτηθέντων, ενώ αθροιστικά µε την 

απάντηση ‘µάλλον συµφωνώ’, προσεγγίζει το 90% του δείγµατος των η-καταναλωτών. 

Ταυτόχρονα, οι παραδοσιακοί καταναλωτές επίσης συµφωνούν µε την πρόταση αυτή, 

καταγράφοντας όµως χαµηλότερα ποσοστά συµφωνίας, µε τη µέση τιµή να είναι 4,04. 

Ακολούθως, οι η- καταναλωτές θεωρούν πολύ σηµαντικά µέτρα µείωσης του ρίσκου τη 

χρήση µηχανισµών ασφάλειας των προσωπικών τους δεδοµένων και την παροχή 

εγγυήσεων για τα προς πώληση προϊόντα/ υπηρεσίες. Και στις δύο περιπτώσεις, το 

µεγαλύτερο ποσοστό από τους ερωτώµενους (44,9%), σχεδόν το 50%, απάντησε ότι 

συµφωνεί απόλυτα. Θετικές απαντήσεις καταγράφηκαν και για τους παραδοσιακούς 

καταναλωτές µε µέσες τιµές 3,94 για τη χρήση µηχανισµών ασφάλειας των 

προσωπικών τους δεδοµένων και 3,87 για την παροχή εγγυήσεων των προς πώληση 

προϊόντων/ υπηρεσιών, αλλά χωρίς να µπορούµε να θεωρήσουµε ότι συµφωνούν 

ισχυρά µε τις προτάσεις αυτές, καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό δήλωσε ότι µάλλον 

συµφωνεί σε αντίθεση µε τους η-καταναλωτές που η συντριπτική πλειοψηφία δήλωσε 

ότι συµφωνεί απόλυτα. Σηµαντικός παράγοντας µείωσης ρίσκου θεωρείται από τους η-

καταναλωτές και η δυνατότητα επιστροφής του προϊόντος µε ταυτόχρονη επιστροφή 

χρηµάτων, µε το 84% περίπου να συµφωνεί µε την πρόταση αυτή και το 43,9% να 

συµφωνεί απόλυτα. Με αυτό συµφωνούν και οι παραδοσιακοί καταναλωτές, στους 

οποίους όµως και πάλι το µεγαλύτερο ποσοστό (42,2%) δεν απαντά ότι συµφωνεί 
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απόλυτα και τηρεί πιο µετριοπαθή στάση (‘µάλλον συµφωνώ’). Η άποψη για τη µείωση 

του ρίσκου, µε την οποία συµφωνούν σε µεγαλύτερο βαθµό οι παραδοσιακοί 

καταναλωτές, είναι αυτή που σχετίζεται µε την ύπαρξη φυσικών καταστηµάτων για µία 

επιχείρηση εκτός του ηλεκτρονικού καταστήµατος που µπορεί να διατηρεί. Σε αυτή την 

πρόταση, η µέση τιµή των απαντήσεων είναι 4,11 που αποτελεί τη µεγαλύτερη µέση 

τιµή που καταγράφηκε µεταξύ όλων των προτάσεων για τους παραδοσιακούς 

καταναλωτές. Ωστόσο και πάλι δεν υπάρχει ισχυρή συµφωνία υπό την έννοια ότι για 

ακόµη µία φορά οι περισσότερες απαντήσεις ήταν ‘µάλλον συµφωνώ’. Εδώ αξίζει να 

παρατηρήσουµε ότι οι η- καταναλωτές παρόλο που φάνηκαν να είναι ισχυρά σύµφωνοι 

µε τις περισσότερες προτάσεις, στη συγκεκριµένη πρόταση είχαν τη δεύτερη 

χαµηλότερη µέση τιµή (4,03). Παραδοσιακοί και η- καταναλωτές φαίνεται να 

συµφωνούν και µε την άποψη που θέλει το ρίσκο να µειώνεται όταν αγοράζει κανείς 

επώνυµα προϊόντα, αλλά καταγράφουν τις χαµηλότερες µέσες τιµές και για τα δύο 

δείγµατα ( 3,61 και 3,37). Ειδικά για τους η- καταναλωτές µπορούµε να θεωρήσουµε 

ότι δεν παίζει σηµαντικό ρόλο η «φίρµα» του προϊόντος, αφού σε όλες τις άλλες 

απόψεις κατέγραφαν µέσες τιµές µεγαλύτερες του 4. 

Πίνακας 13: Απόψεις για τη µείωση του ρίσκου των ηλεκτρονικών αγορών (η- καταναλωτές) 

διαφωνώ 

απολύτως 

µάλλον 

διαφωνώ 

 

 

ούτε 

συµφωνώ, 

ούτε 

διαφωνώ 

µάλλον 

συµφωνώ 

 

 

συµφωνώ 

απολύτως 

 

 

 

Το ρίσκο αγοράς 

προϊόντων από το 

Internet 

µειώνεται όταν: 

 
Πληθυσµός 

(%) 

Πληθυσµός 

(%) 

Πληθυσµός 

(%) 

Πληθυσµός 

(%) 

Πληθυσµός 

(%) 

Μέση 

τιµή 

υπάρχει η δυνατότητα 

επιστροφής του 

προϊόντος στο 

ηλεκτρονικό κατάστηµα 

µε ταυτόχρονη 

επιστροφή των χρηµάτων 

που κατέβαλλες για να το 

αγοράσεις   

9      

(2,1%) 

21    

(4,8%) 

43    

(9,8%) 

 

172 

(39,4%) 

 

192 

(43,9%) 
4,18 

αγοράζεις «επώνυµα» 

(γνωστής φίρµας) 

προϊόντα 

17  

(3,9%) 

50 

(11,4%) 

105 

(24%) 

179 

(41%) 

86  

(19,7%) 
3,61 
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χρησιµοποιούνται 

µηχανισµοί ασφάλειας 

των προσωπικών µας 

δεδοµένων  

 

1     

(0,2%) 

14  

(3,2%) 

61   

(14%) 

165 

(37,8%) 

 196   

(44,9%) 
4,24 

παρέχονται εναλλακτικοί 

τρόποι πληρωµής, εκτός 

της χρήσης πιστωτικής 

κάρτας (π.χ. 

αντικαταβολή, κατάθεση 

σε τραπεζικό 

λογαριασµό, paypal, 

κτλ.) 

2    

(0,5%) 

15  

(3,4%) 

29  

(6,6%) 

131 

(30%) 

260  

(59,5%) 
4,45 

Εκτός του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος, η 

επιχείρηση έχει και 

φυσικά καταστήµατα   

2    

(0,5%) 

28  

(6,4%) 

91 

(20,8%) 

148 

(33,9%) 

168    

(38,4%) 
4,03 

παρέχεται εγγύηση από 

το ηλεκτρονικό 

κατάστηµα για τα 

προϊόντα/ υπηρεσίες που 

πουλάει 

1    

(0,2%) 

9    

(2,1%) 

68 

(15,6%) 

163 

(37,3%) 

196  

(44,9%) 
4,24 

 

Πίνακας 14: Απόψεις για τη µείωση του ρίσκου των ηλεκτρονικών αγορών (παραδοσιακοί 

καταναλωτές) 

διαφωνώ 

απολύτως 

µάλλον 

διαφωνώ 

 

 

ούτε 

συµφωνώ, 

ούτε 

διαφωνώ 

µάλλον 

συµφωνώ 

 

 

συµφωνώ 

απολύτως 

 

 

 

Το ρίσκο αγοράς 

προϊόντων από το 

Internet 

µειώνεται όταν: 

 
Πληθυσµός 

(%) 

Πληθυσµός 

(%) 

Πληθυσµός 

(%) 

Πληθυσµός 

(%) 

Πληθυσµός 

(%) 

Μέση 

τιµή 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

69 

Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα 

υπάρχει η δυνατότητα 

επιστροφής του 

προϊόντος στο 

ηλεκτρονικό κατάστηµα 

µε ταυτόχρονη 

επιστροφή των χρηµάτων 

που κατέβαλλες για να το 

αγοράσεις   

6    

(3,2%) 

15     

(8%) 

32  

(17,1%) 

 

79 

(42,2%) 

 

55 

(29,4%) 
3,87 

αγοράζεις «επώνυµα» 

(γνωστής φίρµας) 

προϊόντα 

 

9    

(4,8%) 

25 

(13,4%) 

59   

(31,6%) 

75   

(40,1%) 

19  

(10,2%) 
3,37 

χρησιµοποιούνται 

µηχανισµοί ασφάλειας 

των προσωπικών µας 

δεδοµένων  

 

5     

(2,7%) 

5    

(2,7%) 

46   

(24,6%) 

72 

(38,5%) 

 59   

(31,6%) 
3,94 

παρέχονται εναλλακτικοί 

τρόποι πληρωµής, εκτός 

της χρήσης πιστωτικής 

κάρτας (π.χ. 

αντικαταβολή, κατάθεση 

σε τραπεζικό 

λογαριασµό, paypal, 

κτλ.) 

3    

(1,6%) 

6    

(3,2%) 

41  

(21,9%) 

67   

(35,8%) 

70  

(37,4%) 
4,04 

Εκτός του ηλεκτρονικού 

καταστήµατος, η 

επιχείρηση έχει και 

φυσικά καταστήµατα   

4    

(2,1%) 

2    

(1,1%) 

33 

(17,6%) 

78 

(41,7%) 

70    

(37,4%) 
4,11 

παρέχεται εγγύηση από 

το ηλεκτρονικό 

κατάστηµα για τα 

προϊόντα/ υπηρεσίες που 

πουλάει 

3    

(1,6%) 

11    

(5,9%) 

42 

(22,5%) 

82 

(43,9%) 

49  

(26,2%) 
3,87 

 

5.7.2 Πλεονεκτήµατα αγορών από το ∆ιαδίκτυο 

Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα των ηλεκτρονικών αγορών για τους καταναλωτές 

που δεν πραγµατοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές τους προηγούµενους 12 µήνες είναι η 
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δυνατότητα αγοράς προϊόντων/ υπηρεσιών από το εξωτερικό, όπου παρατηρήθηκε 

µέση τιµή 4,49 και το 60,4% του δείγµατος να δηλώνει ότι συµφωνεί απόλυτα. Πολύ 

κοντά σε αυτό το ποσοστό είναι και η δυνατότητα αγοράς οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας 

(24 ώρες το 24ωρο), µε τη µέση τιµή να είναι 4,43 και το 59,9% να δηλώνει ισχυρή 

συµφωνία ως προς το συγκεκριµένο πλεονέκτηµα. Τα δύο αυτά πλεονεκτήµατα των 

ηλεκτρονικών αγορών είναι και για τους η-καταναλωτές τα δύο πιο σηµαντικά έτσι 

όπως διαµορφώθηκαν από τις απαντήσεις τους, µε τη δυνατότητα αγοράς οποιαδήποτε 

στιγµή της ηµέρας να παρουσιάζει µέση τιµή 4,73 και τη δυνατότητα αγοράς 

προϊόντων/ υπηρεσιών από το εξωτερικό να έχει µέση τιµή 4,70. Για τους 

παραδοσιακούς καταναλωτές ένα ακόµα ισχυρό πλεονέκτηµα αποτελεί η ευκολία του 

να βρει κανείς προϊόντα/ υπηρεσίες σε τιµές ευκαιρίας. Η µέση τιµή των απαντήσεων 

τους είναι 4,1 και αθροιστικά το 78% του δείγµατος µάλλον συµφωνεί ή συµφωνεί 

απολύτως. Η ίδια πρόταση θεωρείται ισχυρό πλεονέκτηµα και για τους η- καταναλωτές 

(µέση τιµή 4,42), µε ποσοστό µεγαλύτερο του 85% αθροιστικά να συµφωνεί στην 

κλίµακα Likert. Για τους η-καταναλωτές, βέβαια, αντίστοιχη δυναµική παρουσιάζει η 

ευκολία της σύγκρισης προϊόντων/ υπηρεσιών, αλλά και διαφορετικών ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων µε µέση τιµή 4,46. Το ίδιο πλεονέκτηµα θεωρείται σηµαντικό και από 

τους παραδοσιακούς καταναλωτές αλλά µε µέση τιµή 3,94. Για τους η-καταναλωτές  τα 

επόµενα πλεονεκτήµατα, βάσει µέσης τιµής, είναι η ευκολία του να βρει κανείς ένα 

προϊόν/ υπηρεσία σε σχέση µε ένα φυσικό κατάστηµα, η µεγαλύτερη ποικιλία αγοράς 

προϊόντων/ υπηρεσιών σε σχέση µε ένα φυσικό κατάστηµα, το ότι έχει κανείς 

περισσότερο χρόνο για να αξιολογήσει και να επιλέξει ένα προϊόν/ υπηρεσία και το 

γεγονός ότι τα παρεχόµενα προϊόντα/ υπηρεσίες προσφέρονται σε χαµηλότερες τιµές σε 

σχέση µε τα φυσικά καταστήµατα, µέσες τιµές 4,21, 4,20, 4,19 και 4,18 αντίστοιχα. Για 

τα τέσσερα προαναφερθέντα πλεονεκτήµατα το ποσοστό των η-καταναλωτών που 

συµφωνεί κυµαίνεται µεταξύ του 75% και 80% του δείγµατος αθροιστικά, για τις δύο 

απαντήσεις ‘µάλλον  συµφωνώ’ και ‘συµφωνώ απολύτως’. Για τους παραδοσιακούς 

καταναλωτές, τα ίδια ακριβώς πλεονεκτήµατα έχουν τις επόµενες µεγαλύτερες µέσες 

τιµές, σε απόλυτη τιµή. Το πλεονέκτηµα µε τη µικρότερη απήχηση για η-καταναλωτές 

αλλά και παραδοσιακούς είναι ότι η διαδικασία της αγοράς είναι πιο εύκολη σε σχέση 

µε τα φυσικά καταστήµατα. Ειδικά για τους παραδοσιακούς, η µέση τιµή είναι 3,05 και 

µάλιστα ένα ποσοστό 25% µάλλον διαφωνεί µε την άποψη αυτή. Γενικά στο δείγµα των 

η-καταναλωτών παρατηρούνται µέσες τιµές µεγαλύτερες του 4 για την πλειοψηφία των 

πλεονεκτηµάτων των ηλεκτρονικών αγορών που σηµαίνει ότι κατανοούν και 
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υποστηρίζουν ένθερµα τα πλεονεκτήµατα αυτά. Σύµφωνοι µε τα πλεονεκτήµατα 

φαίνονται και οι παραδοσιακοί καταναλωτές, αλλά όπως είναι φυσικό από τη στιγµή 

που δεν πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές αγορές οι απόψεις τους είναι πιο µετριοπαθείς, 

γι’ αυτό και η πλειοψηφία των µέσων είναι από 3,5 έως 4. 

Πίνακας 15: Πλεονεκτήµατα αγορών από το ∆ιαδίκτυο (η- καταναλωτές) 

διαφωνώ 

απολύτως 

µάλλον 

διαφωνώ 

 

 

ούτε 

συµφωνώ, 

ούτε 

διαφωνώ 

µάλλον 

συµφωνώ 

 

 

συµφωνώ 

απολύτως 

 

 

 

Πλεονεκτήµατα 

αγορών από το 

Internet 
Πληθυσµός 

(%) 

Πληθυσµός 

(%) 

Πληθυσµός 

(%) 

Πληθυσµός 

(%) 

Πληθυσµός 

(%) 

Μέση 

τιµή 

∆υνατότητα αγοράς 

οποιαδήποτε στιγµή της 

ηµέρας (24 ώρες το 

24ωρο) 

4    

(0,9%) 

4       

(0,9%) 

13     

(3%) 

 

62 

(14,2%) 

 

354 

(81%) 
4,73 

Υπάρχει η δυνατότητα 

αγοράς προϊόντων/ 

υπηρεσιών από το 

εξωτερικό 

2    

(0,5%) 

4    

(0,9%) 

21  

(4,8%) 

69   

(15,8%) 

341  

(78%) 

 

4,70 

 

Γλιτώνεις χρόνο σε 

σχέση µε το να αγόραζες 

το ίδιο προϊόν από ένα 

φυσικό κατάστηµα (π.χ. 

αγορά από το σπίτι, 

παράδοση στο σπίτι, κτλ 

9       

(2,1%) 

30    

(6,9%) 

72   

(16,5%) 

102 

(23,3%) 

 224   

(27,3%) 
4,15 

Εύκολα µπορεί να γίνει 

σύγκριση µεταξύ 

προϊόντων/ υπηρεσιών, 

αλλά και διαφορετικών 

ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων µεταξύ 

τους 

1     

(0,2%) 

9    

(2,1%) 

42  

(9,6%) 

122   

(27,9%) 

263  

(60,2%) 

 

4,46 
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Είναι πιο εύκολο να βρεις 

ένα προϊόν/ υπηρεσία σε 

σχέση µε ένα φυσικό 

κατάστηµα 

3    

(0,7%) 

18    

(4,1%) 

74   

(16,9%) 

133 

(30,4%) 

209    

(47,8%) 

 

4,21 

 

Υπάρχει µεγαλύτερη 

ποικιλία αγοράς 

προϊόντων/ υπηρεσιών σε 

σχέση µε ένα φυσικό 

κατάστηµα 

3    

(0,7%) 

24    

(5,5%) 

71 

(16,2%) 

122 

(27,9%) 

217  

(49,7%) 
4,20 

Είναι εύκολο να βρεις 

προϊόντα/ υπηρεσίες σε 

τιµές ευκαιρίας 

(προσφορές) 

5    

(1,1%) 

7    

(1,6%) 

42  

(9,6%) 

129 

(29,5%) 

254 

(58,1%) 
4,42 

Τα παρεχόµενα προϊόντα/ 

υπηρεσίες προσφέρονται 

σε χαµηλότερες τιµές σε 

σχέση µε τα φυσικά 

καταστήµατα 

0    

(0,0%) 

15    

(3,4%) 

85  

(19,5%) 

144 

(33%) 

193   

(44,2%) 
4,18 

Η όλη διαδικασία της 

αγοράς είναι πιο εύκολη 

σε σχέση µε ένα φυσικό 

κατάστηµα 

17  

(3,9%) 

57   

(13%) 

138 

(31,6%) 

116 

(26,5%) 

109 

(24,9%) 
3,56 

Μπορείς να βρεις 

προϊόντα/ υπηρεσίες που 

δεν υπάρχουν σε φυσικά 

καταστήµατα 

3    

(0,7%) 

20  

(4,6%) 

82 

(18,8%) 

149 

(34,1%) 

183 

(41,9%) 
4,12 

Έχεις περισσότερο χρόνο 

για να αξιολογήσεις και 

να επιλέξεις ένα προϊόν/ 

υπηρεσία 

4    

(0,9%) 

25  

(5,7%) 

70   

(16%) 

125 

(28,6%) 

213 

(48,7%) 
4,19 

 

Πίνακας 16: Πλεονεκτήµατα αγορών από το ∆ιαδίκτυο (παραδοσιακοί καταναλωτές) 

Πλεονεκτήµατα 

αγορών από το 

Internet 

διαφωνώ 

απολύτως 

µάλλον 

διαφωνώ 

 

 

ούτε 

συµφωνώ, 

ούτε 

διαφωνώ 

µάλλον 

συµφωνώ 

 

 

συµφωνώ 

απολύτως 
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Πληθυσµός 

(%) 

Πληθυσµός 

(%) 

Πληθυσµός 

(%) 

Πληθυσµός 

(%) 

Πληθυσµός 

(%) 

Μέση 

τιµή 

∆υνατότητα αγοράς 

οποιαδήποτε στιγµή της 

ηµέρας (24 ώρες το 

24ωρο) 

4    

(2,1%) 

1       

(0,5%) 

17  

(9,1%) 

 

53 

(28,3%) 

 

112 

(59,9%) 
4,43 

Υπάρχει η δυνατότητα 

αγοράς προϊόντων/ 

υπηρεσιών από το 

εξωτερικό 

1    

(0,5%) 

1    

(0,5%) 

17  

(9,1%) 

55   

(29,4%) 

113  

(60,4%) 

 

4,49 

 

Γλιτώνεις χρόνο σε 

σχέση µε το να αγόραζες 

το ίδιο προϊόν από ένα 

φυσικό κατάστηµα (π.χ. 

αγορά από το σπίτι, 

παράδοση στο σπίτι, κτλ 

15     

(8%) 

21    

(11,2%) 

43   

(23%) 

57 

(30,5%) 

 51   

(27,3%) 

 

3,58 

 

Εύκολα µπορεί να γίνει 

σύγκριση µεταξύ 

προϊόντων/ υπηρεσιών, 

αλλά και διαφορετικών 

ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων µεταξύ 

τους 

4    

(2,1%) 

9    

(4,8%) 

42  

(22,5%) 

72   

(38,5%) 

60  

(32,1%) 

 

3,94 

 

Είναι πιο εύκολο να βρεις 

ένα προϊόν/ υπηρεσία σε 

σχέση µε ένα φυσικό 

κατάστηµα 

7    

(3,7%) 

21    

(11,2%) 

43   

(23%) 

67 

(35,8%) 

49    

(26,2%) 

 

3,70 

 

Υπάρχει µεγαλύτερη 

ποικιλία αγοράς 

προϊόντων/ υπηρεσιών σε 

σχέση µε ένα φυσικό 

κατάστηµα 

3    

(1,6%) 

16    

(8,6%) 

54 

(28,9%) 

63 

(33,7%) 

51  

(27,3%) 
3,76 

Είναι εύκολο να βρεις 

προϊόντα/ υπηρεσίες σε 

τιµές ευκαιρίας 

1    

(0,5%) 

5    

(2,7%) 

35 

(18,7%) 

79 

(42,2%) 

67 

(35,8%) 
4,10 
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(προσφορές) 

Τα παρεχόµενα προϊόντα/ 

υπηρεσίες προσφέρονται 

σε χαµηλότερες τιµές σε 

σχέση µε τα φυσικά 

καταστήµατα 

4    

(2,1%) 

12  

(6,4%) 

55 

(29,4%) 

71   

(38%) 

45 

(24,1%) 
3,75 

Η όλη διαδικασία της 

αγοράς είναι πιο εύκολη 

σε σχέση µε ένα φυσικό 

κατάστηµα 

10  

(5,3%) 

48 

(25,7%) 

74 

(39,6%) 

33 

(17,6%) 

22 

(11,8%) 
3,05 

Μπορείς να βρεις 

προϊόντα/ υπηρεσίες που 

δεν υπάρχουν σε φυσικά 

καταστήµατα 

2    

(1,1%) 

14  

(7,5%) 

45 

(24,1%) 

77 

(41,2%) 

49 

(26,2%) 
3,84 

Έχεις περισσότερο χρόνο 

για να αξιολογήσεις και 

να επιλέξεις ένα προϊόν/ 

υπηρεσία 

7    

(3,7%) 

23 

(12,3%) 

50 

(26,7%) 

69 

(36,9%) 

38 

(20,3%) 
3,58 

 

5.8 Ηλεκτρονικές Αγορές και Κοινωνικά ∆ίκτυα 

5.8.1 Γενικά στοιχεία χρηστών Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης  

Από το δείγμα των 624 ατόμων οι 529 (84,8%) απάντησαν ότι χρησιμοποιούν τα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης ( Social media) και μόνο 95 (15,2%) δεν κάνουν χρήση. Από τους 529 

χρήστες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, οι 378 (71,5%) απάντησαν ότι αγόρασαν μέσω 

του διαδικτύου τους προηγούμενους 12 μήνες, ενώ οι 151 (28,5%) απάντησαν αρνητικά. Από 

αυτούς που δεν είναι μέλη κάποιου κοινωνικού δικτύου οι 59 (62,1%) έχουν 

πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές τους προηγούμενους 12 μήνες, ενώ οι 36 (39,9%) δεν 

πραγματοποίησαν αγορά. Από τους 529 που δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τα κοινωνικά 

δίκτυα, το μεγαλύτερο ποσοστό (41,6%) κάνει χρήση από 1 έως 3 ώρες καθημερινά, ενώ το 

31,4% είναι συνδεδεμένο σε κάποιο από τα κοινωνικά δίκτυα λιγότερο από 1 ώρα 

καθημερινά. Αθροιστικά, το 73% του συνόλου των χρηστών χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα 

έως 3 ώρες καθημερινά. Το 25% κάνει χρήση από 3 έως 7 ώρες και υπάρχει ένα μικρό 

ποσοστό (2,7%) που δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα για περισσότερες από 7 

ώρες καθημερινά. 
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Πίνακας 17: Γενικά στοιχεία χρηστών στα Μέσα κοινωνικής Δικτύωσης 

 

5.5.3 Απόψεις για ηλεκτρονικά καταστήµατα που προβάλλονται σε 

κοινωνικά δίκτυα 

Οι χρήστες-µέλη των κοινωνικών δικτύων κλήθηκαν να απαντήσουν κατά πόσο 

συµφωνούν µε 8 προτάσεις που αφορούσαν τα κοινωνικά δίκτυα και τις ηλεκτρονικές 

αγορές. Σχετικά µε το αν εµπιστεύονται τα ηλεκτρονικά καταστήµατα που 

προβάλλονται µέσω των κοινωνικών δικτύων, καταγράφεται αρνητική άποψη και 

µάλλον διαφωνούν µε αυτό, µε το 50,7% του δείγµατος να απαντάει ουδέτερα, αλλά το 

αθροιστικό ποσοστό των αρνητικών απαντήσεων να φτάνει στο 32%. Ενδεικτικά από 

τους 529 χρήστες των κοινωνικών δικτύων µόνο οι 9 (1,7%) απάντησε ότι συµφωνεί 

απόλυτα µε την παραπάνω πρόταση. Σχετικά µε το αν θα αγόραζαν από ένα 

ηλεκτρονικό κατάστηµα το οποίο θα ανακάλυπταν από διαφήµιση σε κάποιο κοινωνικό 

Χρησιµοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, LinkedIn, My Space κλπ.); 

 Ναι Όχι  

Έχετε πραγµατοποιήσει 

ηλεκτρονικές αγορές τους 

προηγούµενους 12 µήνες; 

Πληθυσµός %   Πληθυσµός %  

Ναι 378 71,5 59 62,1  

Όχι 151 28,5 36 39,9  

Σύνολο 529 100 95 100  

Ώρες χρήσης κοινωνικών 

δικτύων καθηµερινά 
  

   

<1 166 31,4    

1-3 215 41,6    

3.1-5 98 18,5    

5.1-7 36 6,8    

>7 14 2,7    
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δίκτυο, ένα µεγάλο ποσοστό των χρηστών των κοινωνικών δικτύων (37,6%) κρατάει 

επίσης ουδέτερη στάση. Σε αυτή την περίπτωση όµως, αν και οι αρνητικές απαντήσεις 

αθροιστικά είναι και πάλι περισσότερες (36%), 140 άτοµα (26,5%) δήλωσαν ότι θα 

αγόραζαν από ηλεκτρονικό κατάστηµα που θα ανακάλυπταν σε κοινωνικό δίκτυο. Από 

τις απαντήσεις των χρηστών φαίνεται να θεωρούν ότι η ενασχόληση τους µε τα 

κοινωνικά δίκτυα δεν έχει αλλάξει την άποψή τους για τις ηλεκτρονικές αγορές, αφού 

αθροιστικά το 40%, απάντησε ότι µάλλον διαφωνεί και διαφωνεί απολύτως, ενώ το 

39,5% απάντησε ουδέτερα. Ένα σχετικά µικρό ποσοστό της τάξης του 20% θεωρεί ότι 

η ενασχόλησή του µε τα κοινωνικά δίκτυα επηρέασε την άποψή που είχε για τις 

ηλεκτρονικές αγορές. Παρόµοια ποσοστά παρατηρούνται και στην πρόταση που θέλει 

την ενασχόλησή των χρηστών µε τα κοινωνικά δίκτυα να αυξάνει τις πιθανότητες 

πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών αγορών, µε το 45% περίπου να διαφωνεί (µάλλον ή 

απολύτως), το 25% να συµφωνεί και το 29,3% να απαντάει ουδέτερα. Επιπλέον, το 

70% δηλώνει ότι δε δίνει βαρύτητα στις παρεχόµενες διαφηµίσεις και µόλις ένα 10% 

αθροιστικά συµφωνεί µε την πρόταση αυτή. Από το 70% µάλιστα που δηλώνει ότι 

διαφωνεί, το 40% διαφωνεί απολύτως µε την πρόταση αυτή. Σχετικά µε τη βαρύτητα 

που δίνουν οι χρήστες των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στις παρεχόµενες απόψεις/ 

άρθρα για τα ηλεκτρονικά καταστήµατα, ένα ποσοστό 40% και πάλι απαντά αρνητικά, 

παρ’ όλα αυτά είναι η πρώτη φορά στο σύνολο των προτάσεων που εξετάστηκαν, που 

αθροιστικά αυτοί που συµφώνησαν µε την άποψη, είτε ισχυρά είτε όχι, φτάνουν σε 

ποσοστό το 30%.  Παρόµοια ποσοστά παρατηρούνται και στην αντίστοιχη πρόταση 

που διαµορφώθηκε σχετικά µε τη βαρύτητα που δίνουν οι χρήστες των µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης στις παρεχόµενες απόψεις/ άρθρα για τα προβαλλόµενα 

προϊόντα/ υπηρεσίες, µε το 36% αθροιστικά περίπου να δηλώνει ότι δεν λαµβάνει υπ’ 

όψιν του απόψεις και άρθρα τρίτων για προϊόντα/ υπηρεσίες και το 34% περίπου να 

συµφωνεί µε την πρόταση αυτή. Εξακολουθεί φυσικά να υφίσταται και το ποσοστό 

αυτών που δηλώνουν ουδέτεροι ως προς την πρόταση αυτή και αποτελούν το υπόλοιπο 

30%.  Η µόνη πρόταση της οποίας η µέση τιµή ξεπέρασε τον αριθµό 3, που σηµαίνει 

ότι οι καταναλωτές χρήστες των κοινωνικών δικτύων είναι θετικά προσκείµενοι στην 

πρόταση που έχει διατυπωθεί, έχει να κάνει µε το αν οι ερωτώµενοι συµβουλεύονται 

τρίτους (π.χ. φίλους) για την αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών. Ποσοστό της τάξης του 

70% αθροιστικά δηλώνει ότι συµφωνεί µε την άποψη αυτή. Μόλις το 13% του 

δείγµατος δηλώνει ότι δεν συµβουλεύεται τρίτους πριν την αγορά προϊόντων/ 

υπηρεσιών. 
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Πίνακας 18:Απόψεις για ηλεκτρονικά καταστήµατα που προβάλλονται σε κοινωνικά δίκτυα 

διαφωνώ 
απολύτως 

µάλλον 
διαφωνώ 

 

 

ούτε 
συµφωνώ, 

ούτε 
διαφωνώ 

µάλλον 
συµφωνώ 

 

 

συµφωνώ 
απολύτως 

 

 

 

Απόψεις για 
ηλεκτρονικά 

καταστήµατα που 
προβάλλονται σε 
κοινωνικά δίκτυα Πληθυσµός 

(%) 

Πληθυσµός 

(%) 

Πληθυσµός 

(%) 

Πληθυσµός 

(%) 

Πληθυσµός 

(%) 

Μέση 
τιµή 

Εµπιστεύεστε τα 
ηλεκτρονικά 
καταστήµατα που 
προβάλλονται µέσω 
των κοινωνικών 
δικτύων 

60 
(11,3%) 

110 
(20,8%) 

268 
(50,7%) 

 

82 
(15,5%) 

 

9    
(1,7%) 

2,754 

Θα αγοράζατε από ένα 
ηλεκτρονικό 
κατάστηµα το οποίο 
θα ανακαλύπτατε από 
διαφήµιση σε κάποιο 
κοινωνικό δίκτυο 

60 
(11,3%) 

130 
(24,6%) 

199 
(37,6%) 

127 
(24%) 

13  
(2,5%) 

2,817 

Η άποψή σας σχετικά 
µε το e-shopping έχει 
αλλάξει µετά την 
ενασχόλησή σας µε τα 
κοινωνικά δίκτυα 

74   
(14%) 

140   
(26,5%) 

209 
(39,5%) 

84 
(15,9%) 

 22   
(4,2%) 

2,698 

Η ενασχόλησή σας µε 
τα κοινωνικά δίκτυα 
αύξησε τις 
πιθανότητες 
πραγµατοποίησης 
ηλεκτρονικών αγορών 

96 
(18,2%) 

141 
(26,7%) 

155 
(29,3%) 

111 
(21%) 

26  
(4,9%) 

2,679 

∆ίνετε βαρύτητα στις 
παρεχόµενες 
διαφηµίσεις 

213 
(40,3%) 

161 
(30,4%) 

104 
(19,7%) 

43  
(8,1%) 

8    
(1,5%) 

2,002 

∆ίνετε βαρύτητα στις 
παρεχόµενες απόψεις/ 
άρθρα σχετικά µε τα 
προβαλλόµενα 
ηλεκτρονικά 
καταστήµατα 

93 
(17,6%) 

116 
(21,9%) 

18 
(29,9%) 

134 
(25,3%) 

28  
(5,3%) 

2,788 

∆ίνετε βαρύτητα στις 
παρεχόµενες απόψεις/ 
άρθρα σχετικά µε τα 
προβαλλόµενα 
προϊόντα/ υπηρεσίες 

82 
(15,5%) 

110 
(20,8%) 

160 
(30,3%) 

153 
(28,9%) 

24  
(4,5%) 

2,862 
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Συµβουλεύεστε 
τρίτους (π.χ. φίλους) 
για αγορά προϊόντων/ 
υπηρεσιών 

32  
(6,1%) 

37     
(7%) 

87  
(16,5%) 

266 
(50,3%) 

107 
(20,2%) 

3,716 

 

 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

Με βάση τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη ενότητα, 

παρακάτω παρατίθενται τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν από την εν λόγω έρευνα 

καθώς και προτάσεις για τις επιχειρήσεις που εµπλέκονται ή επιθυµούν να ασχοληθούν 

µε τον τοµέα του ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ελλάδα. 

             6.1 Συµπεράσµατα 

Οι ηλεκτρονικές αγορές (e-shopping) γίνονται ολοένα και πιο δηµοφιλείς στο 

πέρασµα του χρόνου. Τα πρόσφατα οικονοµικά δεδοµένα σε συνδυασµό µε την 

αυξανόµενη χρήση του διαδικτύου και τους γρήγορους ρυθµούς στην καθηµερινότητα, 

αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη και καθιέρωση του ηλεκτρονικού 

εµπορίου και ειδικότερα των αγορών µέσω του διαδικτύου. Ήδη σε πολλές χώρες 

παγκοσµίως η διείσδυση των ηλεκτρονικών αγορών είναι πολύ µεγάλη, επιτρέποντας 

στους καταναλωτές να απολαύσουν πλεονεκτήµατα, όπως η δυνατότητα αγοράς 

οποιαδήποτε στιγµή της ηµέρας, αλλά και στις επιχειρήσεις να διατηρούν ένα κανάλι 

εσόδων, το οποίο έχει χαµηλότερο κόστος από τα φυσικά καταστήµατα. Στην Ελλάδα 

του 2012, η διείσδυση του διαδικτύου έχει φτάσει  σε υψηλά επίπεδα σε σχέση µε τα 

προηγούµενα χρόνια και ταυτόχρονα διαφαίνεται ότι οι Έλληνες καταναλωτές έχουν 

αρχίσει να υιοθετούν ολοένα και περισσότερο τις ηλεκτρονικές αγορές. Σκοπός της 

έρευνας αυτής αποτέλεσε, σε πρώτο επίπεδο, η κατανόηση της συµπεριφοράς των 

Ελλήνων καταναλωτών, των αντιλήψεων, απόψεων και πεποιθήσεων για τα 

πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα σχετικά µε τις ηλεκτρονικές αγορές, καθώς και οι 

παράγοντες που τους επηρεάζουν στη διενέργεια ή αποφυγή ηλεκτρονικών αγορών. Σε 

δεύτερο επίπεδο, διερευνήθηκε η ύπαρξη συσχέτισης µεταξύ της υιοθέτησης των 

ηλεκτρονικών αγορών και της ενασχόλησης µε τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία 

έχει αυξηθεί δραµατικά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. 
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Αναφορικά µε το προφίλ των ελλήνων η-καταναλωτών, φαίνεται ότι οι άντρες 

πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές αγορές σε µεγαλύτερο βαθµό από τις γυναίκες. Παρ’ 

όλα αυτά, οι γυναίκες έχουν αρχίσει να εµπλέκονται σε µεγαλύτερο βαθµό στις 

ηλεκτρονικές αγορές. Ηλικιακά, όλες οι οµάδες έδειξαν να πραγµατοποιούν 

ηλεκτρονικές αγορές, µε µία από τις µεγαλύτερες ηλικιακά οµάδες (45-54 ετών) να 

σηµειώνει το µεγαλύτερο ποσοστό και όχι την ηλικιακή οµάδα των νέων, όπως θα ήταν 

αναµενόµενο. Σχετικά µε το επάγγελµα, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες πραγµατοποίησαν 

σε ποσοστό τις περισσότερες ηλεκτρονικές αγορές, ενώ αναφορικά µε το µορφωτικό 

επίπεδο, οι κάτοχοι µεταπτυχιακού/ διδακτορικού κατέγραψαν τα µεγαλύτερα ποσοστά 

πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών αγορών, που συµφωνεί µε προηγούµενες έρευνες οι 

οποίες θέλουν τους η-καταναλωτές να είναι υψηλού µορφωτικού επιπέδου. Ένα µεγάλο 

ποσοστό των συµµετεχόντων στην έρευνα κατείχαν τη φοιτητική ιδιότητα ως 

προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές. Θεωρώντας ότι οι σηµερινοί 

φοιτητές είναι η µελλοντικά ισχυρή καταναλωτική τάξη, τα αποτελέσµατα είναι άκρως 

ενθαρρυντικά, αφού καταγράφουν µεγάλα ποσοστά υιοθέτησης των ηλεκτρονικών 

αγορών και µάλιστα είναι αυξανόµενα σε σύγκριση µε το έτος σπουδών στο οποίο 

βρίσκονται. Σχετικά µε το εισόδηµα, δεν υπάρχει κάποια κατηγορία που να ξεχωρίζει 

στην πραγµατοποίηση των ηλεκτρονικών αγορών και είναι όλες περίπου στα ίδια 

ποσοστά, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον τόπο κατοικίας. Σχετικά µε τον τόπο  κατοικίας, 

θα πρέπει να αναφερθεί ότι παρόλο που ένα µεγάλο ποσοστό των συµµετεχόντων ήταν 

κάτοικοι Θεσσαλονίκης, επιδιώχθηκε να υπάρχουν καταναλωτές από όλη την Ελλάδα, 

αλλά και Έλληνες κάτοικοι του εξωτερικού. ∆εν εξήχθη όµως σαφές συµπέρασµα 

σχετικά µε τον τόπο κατοικίας και τις ηλεκτρονικές αγορές, καθώς τα ποσοστά ήταν 

παρόµοια µε µικρές διαφορές µεταξύ τους, µε τους κατοίκους του εξωτερικού παρ’ όλα 

αυτά να καταγράφουν το µεγαλύτερο ποσοστό. 

Όσων αφορά τους αγοραστές του διαδικτύου, φαίνεται ότι πραγµατοποιούν 

µικρό αριθµό αγορών κατά τη διάρκεια του έτους, το οποίο σηµαίνει ότι αν και πλέον 

εµπλέκονται περισσότερο σε ηλεκτρονικές συναλλαγές, δεν το πράττουν συχνά. 

Ταυτόχρονα, από τις απαντήσεις τους, φαίνεται ότι δεν ξοδεύουν πολλά χρήµατα 

ετησίως σε ηλεκτρονικές αγορές, άρα µάλλον προτιµούν να αγοράζουν προϊόντα/ 

υπηρεσίες µε χαµηλά κόστη. Επίσης, είναι εµφανές ότι οι έλληνες καταναλωτές κάνουν 

εκτεταµένη έρευνα αγοράς πριν προχωρήσουν σε συναλλαγή, καθώς στην συντριπτική 

πλειοψηφία τους επισκέπτονται αρκετά ηλεκτρονικά καταστήµατα πριν αποφασίσουν 

από ποιο θα αγοράσουν. Το σύνολο του δείγµατος απάντησε σε δύο ερωτήσεις που 
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αφορούσαν τη χρήση του διαδικτύου και την πιθανότητα αγοράς κατά τον επόµενο 

χρόνο από τις οποίες εξήχθησαν ενδιαφέροντα αποτελέσµατα. Όσον αφορά τη χρήση 

του διαδικτύου, από τις απαντήσεις µπορεί να παρατηρηθεί ότι όσο αυξάνεται η χρήση 

του διαδικτύου καθηµερινά, τα ποσοστά υιοθέτησης των ηλεκτρονικών αγορών 

αυξάνονται. Αυτό είναι σύµφωνο µε τη βιβλιογραφία (Forsythe and Shi, 2003) που 

υποστηρίζει ότι η χρήση του διαδικτύου είναι θετικά συσχετισµένη µε την 

πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών αγορών. Ταυτόχρονα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι 

απαντήσεις των συµµετεχόντων αναφορικά µε την πιθανότητα των ηλεκτρονικών 

αγορών. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι καταναλωτές που δεν πραγµατοποίησαν 

ηλεκτρονικές αγορές τον προηγούµενο χρόνο έχουν συντριπτικά ποσοστά στις 

αρνητικές απαντήσεις για την πραγµατοποίηση αγορών στο µέλλον, ενώ αντιθέτως οι 

η- καταναλωτές αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία στις θετικές απαντήσεις. 

∆ηλαδή, όσοι έχουν αγοράσει µέσω του διαδικτύου, δηλώνουν ότι θα ξαναγοράσουν 

και όσοι προτιµούν τις αγορές από τα φυσικά καταστήµατα εµµένουν σε αυτή την 

στάση. Το γεγονός αυτό συµφωνεί µε έρευνα που υποστηρίζει ότι τουλάχιστον µία 

προηγούµενη εµπειρία του καταναλωτή από ηλεκτρονική αγορά, τον αποτρέπει από το 

να εγκαταλείψει µελλοντική συναλλαγή και άρα είναι πιο πιθανό να την 

πραγµατοποιήσει. (Cho, 2004) 

Οι Έλληνες καταναλωτές δηλώνουν ως κυριότερο λόγο πραγµατοποίησης 

ηλεκτρονικών αγορών τις καλύτερες τιµές των προϊόντων/ υπηρεσιών. Στην Ελλάδα 

του 2012, οι καλύτερες τιµές είναι ζητούµενο και προτεραιότητα των καταναλωτών, 

κάτι το οποίο αποδεικνύεται και στον συγκεκριµένο τοµέα, αφού είναι σύνηθες 

φαινόµενο το ίδιο προϊόν να έχει χαµηλότερη τιµή αν το αγοράσει κανείς από το 

διαδίκτυο παρά από φυσικό κατάστηµα. Οι καταναλωτές το γνωρίζουν πλέον αυτό, 

είναι ενηµερωµένοι ως προς αυτό και αναγνωρίζοντάς το ως κύριο λόγο για να 

αγοράσει κανείς από το διαδίκτυο, σηµαίνει ότι θα παρακάµψουν ενδεχόµενους 

ενδοιασµούς για την ηλεκτρονική συναλλαγή, προκειµένου να πετύχουν καλύτερες 

τιµές. Άρα, οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις πρέπει να συνεχίσουν να προσφέρουν 

ανταγωνιστικές τιµές για να προσελκύσουν πελάτες. Ο δεύτερος πιο σηµαντικός λόγος, 

έτσι όπως προέκυψε από τις απαντήσεις των καταναλωτών, είναι η ευκολία της αγοράς, 

η οποία έχει πολλές ερµηνείες: από τη δυνατότητα αγοράς οποιαδήποτε στιγµή της 

ηµέρας, έως την αγορά προϊόντων χωρίς να χρειάζεται να βγει κανείς από το σπίτι του. 

Η αβεβαιότητα που προκαλεί η έλλειψη της δυνατότητας να δουν ή να εξετάσουν οι 

καταναλωτές το προϊόν προκαλεί αισθήµατα ρίσκου και οι Έλληνες καταναλωτές 
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συµµερίζονται την άποψη αυτή, γι’ αυτό και το κατατάσσουν ως πρώτο λόγο µε 

διαφορά για να µην αγοράσουν µέσω του διαδικτύου. Οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο, θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να αντισταθµίσουν την 

αδυναµία αυτή, µε καλύτερες περιγραφές των προϊόντων, φωτογραφίες και γενικά 

οτιδήποτε µπορεί να καλύψει την αδυναµία αυτή των ηλεκτρονικών αγορών. 

Αναφορικά µε τα προϊόντα που έχουν αγοράσει και σκοπεύουν να αγοράσουν 

στο εγγύς µέλλον, τα πιο δηµοφιλή για τους η- καταναλωτές είναι προϊόντα που 

σχετίζονται µε τον τουρισµό, δηλαδή εισιτήρια (αεροπορικά, τρένων, πλοίων) και 

κρατήσεις ξενοδοχείων και τα προϊόντα που σχετίζονται µε την τεχνολογία 

(ηλεκτρονικά είδη και είδη πληροφορικής). Τα αποτελέσµατα αυτά αποτελούν 

σηµαντική πληροφορία για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 

συγκεκριµένους κλάδους. Για τις ίδιες κατηγορίες προϊόντων, επιπλέον των ειδών 

ρουχισµού εκδηλώνουν ενδιαφέρον και αυτοί που δεν πραγµατοποίησαν ηλεκτρονικές 

αγορές το προηγούµενο έτος. Για όλους τους καταναλωτές, η κατηγορία προϊόντων που 

δεν φαίνεται να είναι ελκυστική για την αγορά τους από το διαδίκτυο είναι τα είδη 

διατροφής. 

Οι η-καταναλωτές, έχουν µία σχετικά καλή άποψη για τα ηλεκτρονικά 

καταστήµατα αν και πρέπει να σηµειωθεί ότι οι η-καταναλωτές έχουν στο σύνολό τους 

καλύτερες απόψεις για τα εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά καταστήµατα, σε σχέση µε τα 

ελληνικά. Οι παραδοσιακοί καταναλωτές δε θεωρούν ότι τα ηλεκτρονικά καταστήµατα 

έχουν απλές και σύντοµες διαδικασίες για να ακυρώσεις και να επιστρέψεις µία 

παραγγελία για τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήµατα και σε αρκετές από τις 

προτάσεις παρουσιάστηκαν ουδέτεροι. Αυτό µπορεί να δώσει ένα έναυσµα στις 

επιχειρήσεις να δουν που ακριβώς χωλαίνουν, σε σχέση µε τα ξένα ηλεκτρονικά 

καταστήµατα, και να βελτιωθούν. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις απόψεις τους αναφορικά 

µε την πολιτική ασφαλείας των ηλεκτρονικών καταστηµάτων, όπου οι η-καταναλωτές 

φαίνεται να συµφωνούν µε όλες τις διατυπωµένες προτάσεις, αλλά και πάλι θεωρούν 

ότι τα εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά καταστήµατα έχουν καλύτερες πολιτικές ασφάλειας 

από τα ελληνικά. Από τις απαντήσεις τους δείχνουν να συµφωνούν, αλλά σε καµία δεν 

εκδηλώνουν ισχυρή συµφωνία, κάτι το οποίο σηµαίνει ότι υπάρχουν περιθώρια για 

βελτίωση από τα ηλεκτρονικά καταστήµατα ως προς την πολιτική ασφαλείας τους. Οι 

παραδοσιακοί καταναλωτές είναι πιο επιφυλακτικοί σχετικά µε την πολιτική ασφαλείας 

των ελληνικών ηλεκτρονικών καταστηµάτων, ενώ εκδηλώνουν µεγαλύτερη 

εµπιστοσύνη στις πολιτικές ασφάλειας των ξένων ηλεκτρονικών καταστηµάτων. 
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Σχετικά µε τα προβλήµατα αξιοπιστίας των ηλεκτρονικών καταστηµάτων, οι η-

καταναλωτές µάλλον συµφωνούν, όχι ισχυρά βέβαια, µε τα περισσότερα προβλήµατα, 

τα οποία παρουσιάζονται στην έρευνα για τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήµατα, 

αλλά φαίνονται περισσότερο ουδέτεροι στις ίδιες απόψεις όταν η ερώτηση αφορά τα 

εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά καταστήµατα. Η µόνη πρόταση µε την οποία συµφωνούν 

ξεκάθαρα είναι ότι µπορεί να αγοράσει κανείς κάτι, το οποίο δεν αξίζει τα χρήµατα που 

πλήρωσε. Οι προτάσεις σχετικά µε τα προβλήµατα αξιοπιστίας των ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων βρίσκουν πολύ σύµφωνους τους παραδοσιακούς καταναλωτές για τα 

ελληνικά και ξένα ηλεκτρονικά καταστήµατα. Αρκετά σύµφωνοι είναι οι παραδοσιακοί 

καταναλωτές και µε τα προβλήµατα µετά την αγορά, ενώ οι η-καταναλωτές είναι πιο 

µετριοπαθείς στις απόψεις τους. Ειδικά για τα εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά 

καταστήµατα δεν θεωρούν ότι θα αντιµετωπίσουν προβλήµατα µετά την αγορά σε 

µεγάλο βαθµό. 

Οι η-καταναλωτές θεωρούν ότι το βασικότερο µέσο για να µειώσουν τα 

ηλεκτρονικά καταστήµατα το ρίσκο που ενέχεται στη συναλλαγή είναι να προσφέρουν 

εναλλακτικούς τρόπους πληρωµής εκτός της πιστωτικής κάρτας, το οποίο σηµαίνει ότι 

αυτοί που πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές ανησυχούν κυρίως για την 

πληρωµή µέσω του διαδικτύου σαν διαδικασία. Σε αντίθεση, οι παραδοσιακοί 

καταναλωτές θεωρούν στην πλειοψηφία τους ότι το ρίσκο µειώνεται όταν η επιχείρηση 

έχει και φυσικά καταστήµατα εκτός του ηλεκτρονικού. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι οι 

παραδοσιακοί καταναλωτές προβληµατίζονται µε την ίδια τη φύση της διαδικασίας των 

ηλεκτρονικών αγορών, γι’ αυτό και αποζητούν την ύπαρξη του φυσικού καταστήµατος. 

Παραδοσιακοί και η-καταναλωτές είναι αρκετά σύµφωνοι µε όλες τις µεθόδους 

µείωσης του ρίσκου που αναφέρθηκαν, ενώ φαίνεται να µη θεωρούν τόσο σηµαντικό, 

ως προς τη µείωση του ρίσκου που ενέχεται σε µια ηλεκτρονική συναλλαγή, το να 

αγοράζουν επώνυµα προϊόντα. 

Οι η-καταναλωτές, όπως και οι παραδοσιακοί φαίνεται να συµφωνούν σε 

µεγάλο βαθµό µε όλα τα πλεονεκτήµατα των ηλεκτρονικών αγορών που 

παρουσιάστηκαν στην συγκεκριµένη έρευνα. Οι η-καταναλωτές θεωρούν ότι τα 

βασικότερα πλεονεκτήµατα των ηλεκτρονικών αγορών είναι η δυνατότητα αγοράς σε 

24-ωρη βάση, καθώς και η δυνατότητα αγοράς προϊόντων/ υπηρεσιών από το 

εξωτερικό. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σχολιαστεί ότι οι ίδιοι καταναλωτές όταν τους 

ζητήθηκε να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές 

αγορές, ανέφεραν ως κυριότερο µε διαφορά λόγο τις καλύτερες τιµές που µπορούν να 
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πετύχουν αγοράζοντας από το διαδίκτυο. Η χαµηλότερη τιµή προϊόντων/ υπηρεσιών σε 

σχέση µε τα φυσικά καταστήµατα δεν σηµείωσε τόσο υψηλούς µέσους όρους όσο άλλα 

πλεονεκτήµατα για  τα οποία τους ζητήθηκε να σχολιάσουν το βαθµό κατά τον οποίο 

συµφωνούν. Οι παραδοσιακοί καταναλωτές έχουν ακριβώς την ίδια άποψη για τα 

βασικότερα πλεονεκτήµατα των ηλεκτρονικών αγορών, όπως και οι η- καταναλωτές. 

Γενικά, φαίνεται να αναγνωρίζουν τα  πλεονεκτήµατα που τους προσφέρουν οι 

ηλεκτρονικές αγορές, χωρίς όµως να είναι σύµφωνοι σε τόσο µεγάλο βαθµό όπως οι η-

καταναλωτές, ενώ φαίνεται ότι δεν θεωρούν τη διαδικασία αγοράς από το διαδίκτυο πιο 

εύκολη από ότι σε φυσικό κατάστηµα. 

Όσον αφορά τα κοινωνικά δίκτυα και την υιοθέτηση των ηλεκτρονικών αγορών, 

αρχικά πρέπει να αναφέρουµε ότι ένα πολύ µεγάλο ποσοστό του δείγµατος που 

χρησιµοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα, στην πλειοψηφία του δεν κάνει χρήση για 

περισσότερες από 3 ώρες ηµερησίως. Από τα αποτελέσµατα που εξήχθησαν δεν 

µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι η εµπλοκή σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει 

τη συµπεριφορά ως προς τις ηλεκτρονικές αγορές και αυτό γιατί η πλειοψηφία των 

καταναλωτών που διατηρούν προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα ήταν ουδέτερη ή έκλινε στο 

να διαφωνήσει σχεδόν µε όλες τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν για τα ηλεκτρονικά 

καταστήµατα που προβάλλονται µέσω των κοινωνικών δικτύων. ∆ηλαδή, δηλώνουν ότι 

µάλλον δεν εµπιστεύονται τα ηλεκτρονικά καταστήµατα που διαφηµίζονται σε 

κοινωνικά δίκτυα, δε θα αγόραζαν από αυτά και παράλληλα δε δίνουν βαρύτητα στις 

διαφηµίσεις τους. Η µόνη πρόταση µε την οποία συµφώνησαν και η πλειοψηφία ήταν 

θετική ως προς αυτή είναι ότι συµβουλεύονται και λαµβάνουν υπόψη τους τη γνώµη 

τρίτων για αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών. Συµπεραίνεται ότι το µάρκετινγκ στα 

κοινωνικά δίκτυα έχει ακόµα πολύ δρόµο να διανύσει µέχρι να ανοίξει ένα κανάλι 

πωλήσεων για τα ηλεκτρονικά καταστήµατα. 

6.2 Προτάσεις για µελλοντική έρευνα 

Η έρευνα αυτή θέτει τις βάσεις για την κατανόηση της συµπεριφοράς των 

ελλήνων καταναλωτών ως προς τις ηλεκτρονικές αγορές, εξετάζοντας απόψεις και 

πεποιθήσεις για πολλές πλευρές του τοµέα αυτού, καθώς και διερευνώντας τους 

παράγοντες που τις επηρεάζουν. Η έρευνα πάνω στον συγκεκριµένο τοµέα του 

ηλεκτρονικού εµπορίου θα µπορούσε να συνεχιστεί µε συσχετίσεις ανάµεσα σε όλες τις 

απόψεις που εξετάστηκαν και σε χαρακτηριστικά των καταναλωτών. Για παράδειγµα, 

θα µπορούσε να διερευνηθούν οι απόψεις και οι αντιλήψεις σύµφωνα µε την ηλικία ή 
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να διερευνηθούν τα κοινά χαρακτηριστικά των καταναλωτών σε προτάσεις που 

διατυπώθηκαν και βρήκαν πολύ σύµφωνους ή καθόλου σύµφωνους τους καταναλωτές, 

ώστε να κατανοηθεί αν κάποιοι παράγοντες επηρεάζουν συγκεκριµένες οµάδες 

καταναλωτών ή όχι και σε ποιό βαθµό. Οι Έλληνες καταναλωτές φαίνεται να υιοθετούν 

όλο και περισσότερο τις ηλεκτρονικές αγορές παρ’ όλα αυτά δεν πραγµατοποιούν 

µεγάλο αριθµό ηλεκτρονικών αγορών, ενώ ξοδεύουν µικρά ποσά χρηµάτων. Αυτό που 

θα βοηθούσε τις επιχειρήσεις θα ήταν η περεταίρω έρευνα που θα εξέταζε τους λόγους 

για τους οποίους συµβαίνει αυτό ή µία συσχέτιση µεταξύ χρηµάτων που ξοδεύονται και 

προϊόντων που αγοράζονται για να κατανοηθεί αν οι καταναλωτές αγοράζουν µόνο 

προϊόντα/ υπηρεσίες που έχουν χαµηλές τιµές. Κάτι το οποίο, επίσης, θα έδινε 

ενδιαφέροντα αποτελέσµατα είναι η διερεύνηση των λόγων για τους οποίους οι 

καταναλωτές, είτε πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές είτε όχι, έχουν καλύτερη άποψη 

γενικότερα και είναι πιο θετικά διατεθειµένοι απέναντι στα εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά 

καταστήµατα και όχι στα ελληνικά. Σηµαντικό για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται ή 

σκοπεύουν να ασχοληθούν µε τον κλάδο του ηλεκτρονικού εµπορίου θα ήταν να 

διερευνηθεί η ύπαρξη συσχέτισης µεταξύ χαρακτηριστικών των καταναλωτών και 

ειδών που προτιµούν να αγοράσουν µέσω του διαδικτύου. Αυτό θα επέτρεπε στις 

επιχειρήσεις να κάνουν καλύτερη διαχείριση του πελατολογίου τους, γνωρίζοντας σε τι 

είδους καταναλωτές θα απευθυνθούν. Επιπρόσθετα, η εµπλοκή των ελλήνων 

καταναλωτών στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ιδιαίτερα αυξηµένη, ενώ δείχνουν 

να έχουν αρνητική άποψη για τις διαφηµίσεις, για τα ηλεκτρονικά καταστήµατα και 

γενικά για ότι προβάλλεται µέσω των κοινωνικών δικτύων. Περεταίρω διερεύνηση 

χρειάζεται να γίνει για τους λόγους για τους οποίους συµβαίνει αυτό, για να κατανοηθεί 

και να βελτιωθεί ο τρόπος που αντιλαµβάνονται τα κοινωνικά δίκτυα ως κανάλι 

πωλήσεων γιατί τα τελευταία αποτελούν και θα αποτελέσουν στο µέλλον ευκαιρία 

προσέγγισης πελατών για τις διαδικτυακές επιχειρήσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ερωτηµατολόγιο 

ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ INTERNET 

              

Στα πλαίσια έρευνας που κάνουμε σχετικά με την αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών από το 

Internet,               θα θέλαμε να αφιερώσετε 10-12 λεπτά από το χρόνο σας για τη 

συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου.   

 

A. 

1. Έχετε αγοράσει προϊόντα/ υπηρεσίες από το Internet τους τελευταίους 12 μήνες;               

 

  Ναι                                              Όχι 

 

2. Εάν αγοράσατε προϊόντα/ υπηρεσίες από το Internet, ήταν από (δυνατότητα πολλαπλών 

επιλογών): 

 

  Ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα (εγχώριους πωλητές)                                                                                               

  Εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά καταστήματα (μη εγχώριους πωλητές)                                         

  Δε γνωρίζω τη χώρα προέλευσης των ηλεκτρονικών καταστημάτων       

                                  

3. Για ποιους από τους παρακάτω λόγους προχωρήσατε στην αγορά προϊόντων/ 

υπηρεσιών από το Internet (δυνατότητα πολλαπλών επιλογών); 

  Τιμή προϊόντος/ υπηρεσίας 

  Ευκολία αγοράς 

  Ποικιλία παρεχόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών 

  Εξοικονόμηση χρόνου 

  Ποιότητα προϊόντων/ υπηρεσιών  

  Τρόποι πληρωμής 

  Άλλοι λόγοι………………………………………………………….(προσδιορίστε) 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

94 

Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα 

 

4. Πόσες συνολικά αγορές προϊόντων/ υπηρεσιών από το Internet πραγματοποιήσατε τους 

τελευταίους 12 μήνες;  

  1-3 αγορές 

  4-8 αγορές  

  9-20 αγορές  

  21-30 αγορές 

  Πάνω από 30 αγορές  

 

5. Πόσα αντίστοιχα ηλεκτρονικά καταστήματα παροχής προϊόντων/ υπηρεσιών 

επισκέπτεστε, προτού τελικά κάνετε μία αγορά από το Internet;    

 

  Κανένα          1-3 ηλεκτρονικά καταστήματα        Περισσότερα από 3 ηλεκτρονικά 

καταστήματα                     

6. Πόσα χρήματα ξοδέψατε συνολικά τους τελευταίους 12 μήνες για αγορές προϊόντων/ 

υπηρεσιών από το Internet;  

 

  0€-50€ 

  51€-100€ 

  101€-250€ 

  251€-500€ 

  501€-1000€ 

  1001€-2000€ 

  >2000€ 

  Δε θυμάμαι 

7. Πόσο πιθανό είναι να αγοράσετε προϊόντα/ υπηρεσίες από το Internet μέσα στους 

επόμενους 12 μήνες; 

                   δεν πρόκειται να αγοράσω  1       2       3       4       5       σίγουρα θα αγοράσω  
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8. Σε σχέση με τους φίλους σας, είστε από τους πρώτους που θα αγόραζαν προϊόντα/ 

υπηρεσίες από το Internet; 

διαφωνώ απολύτως   1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

9. Πόσες ώρες καθημερινά χρησιμοποιείτε το Internet;  

 

 < 1 ώρα     1-3 ώρες        3.1-5 ώρες        5.1-7 ώρες        > 7 ώρες 

10. Χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, LinkedIn, MySpace, κτλ.);  

 

 Ναι     Όχι     

11. ΕΑΝ ΝΑΙ, πόσες ώρες καθημερινά χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, 

Twitter, LinkedIn, MySpace, κτλ.);   

 

 < 1 ώρα     1-3 ώρες        3.1-5 ώρες        5.1-7 ώρες        > 7 ώρες 

12. Για ποιους από τους παρακάτω λόγους δεν έχετε κάνει αγορές από το Internet  

(δυνατότητα πολλαπλών επιλογών);   

 

  Προτιμώ να αγοράζω από φυσικά καταστήματα 

  Δεν γνωρίζω τη διαδικασία αγοράς από το Internet   

  Προτιμώ να έχω τη δυνατότητα να εξετάζω το προϊόν προτού το αγοράσω 

  Δεν εμπιστεύομαι τις αγορές από το Internet 

  Δεν έχω πιστωτική κάρτα 

  Για λόγους ασφαλείας (π.χ. υποκλοπή προσωπικών στοιχείων, πιστωτικής κάρτας, κτλ.) 

  Δεν θέλω να πληρώνω επιπλέον για έξοδα μεταφοράς 

  Λόγω χρονικής καθυστέρησης αποστολής των προϊόντων 

  Άλλοι λόγοι – (Προσδιορίστε:.........................................................................................) 

 

B. Προσδιορίστε τις κατηγορίες των προϊόντων για τις οποίες:  

α) έχετε κάνει αγορές από το Internet τους τελευταίους 12 μήνες,  
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β) θα σας ενδιέφερε να πραγματοποιήσετε αγορές από το Internet στο 

μέλλον (επόμενους 12 μήνες)  

γ) έχετε αναζητήσει πληροφορίες από το Internet  

(δυνατότητα πολλαπλών επιλογών) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ α) ΕΧΕΤΕ ΑΓΟΡΑΣΕΙ 

ΑΠΟ ΤΟ INTERNET  

β) ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΕΦΕΡΕ ΝΑ 

ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

(επόμενους 12 μήνες) 

γ) ΕΧΕΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ: 

Βιβλία, Περιοδικά, 

Εφημερίδες (σε 

ηλεκτρονική ή μη μορφή) 

   

Μουσικά CD και  

Ταινίες DVD 

   

Είδη Πληροφορικής 

(hardware - software)  

   

Είδη Ρουχισμού (ένδυσης 

και υπόδησης) 

   

Ρολόγια και Κοσμήματα    

Προϊόντα Υγείας και 

Ομορφιάς         

   

Ηλεκτρονικά είδη (ήχος, 

εικόνα, κινητά) 

   

Ηλεκτρικές Συσκευές και 

Είδη Σπιτιού 

   

Κρατήσεις ξενοδοχείων    

Αγορά εισιτηρίων (σινεμά, 

θέατρο, συναυλίες, κτλ.) 

   

Εισιτήρια ταξιδιών 

(αεροπορικά, πλοίων, 
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τρένων, κτλ.) 

Είδη διατροφής (τρόφιμα 

και ποτά) 

   

Τραπεζικές συναλλαγές, 

Πληρωμή λογαριασμών 

   

e-Gambling (τυχερά 

παιχνίδια, στοίχημα, κτλ.) 

   

Άλλα προϊόντα     

 

Γ. Απόψεις καταναλωτών σχετικά με τις αγορές προϊόντων/ υπηρεσιών 

από το Internet:   

Γενικές απόψεις για τα ηλεκτρονικά καταστήματα:   

Κατά τη γνώμη σας, τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα: 

1. παρέχουν ικανοποιητικό αριθμό πληροφοριών για την περιγραφή των προσφερόμενων 

προϊόντων/ υπηρεσιών 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

2. προσφέρουν απλές και σύντομες διαδικασίες για να ακυρώσεις ή να επιστρέψεις μία 

παραγγελία  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

3. έχουν καλή φήμη για να τα εμπιστευτείς   

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

4. παρέχουν ικανοποιητικό αριθμό εναλλακτικών τρόπων πληρωμής 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

5. παρέχουν ικανοποιητικό αριθμό υπηρεσιών 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

6. παρέχουν τηλέφωνα και φόρμες επικοινωνίας στους χρήστες τους   

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

Κατά τη γνώμη σας, τα εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά καταστήματα: 
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1. παρέχουν ικανοποιητικό αριθμό πληροφοριών για την περιγραφή των προσφερόμενων 

προϊόντων/ υπηρεσιών 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

2. προσφέρουν απλές και σύντομες διαδικασίες για να ακυρώσεις ή να επιστρέψεις μία 

παραγγελία  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

3. έχουν καλή φήμη για να τα εμπιστευτείς   

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

4. παρέχουν ικανοποιητικό αριθμό εναλλακτικών τρόπων πληρωμής 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

5. παρέχουν ικανοποιητικό αριθμό υπηρεσιών 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

6. παρέχουν τηλέφωνα και φόρμες επικοινωνίας στους χρήστες τους   

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

Απόψεις σχετικά με την πολιτική ασφάλειας των διαδικτυακών 

καταστημάτων: 

Κατά τη γνώμη σας, τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα: 

7. έχουν επαρκείς μηχανισμούς ασφάλειας των προσωπικών μας δεδομένων  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

8. χρησιμοποιούν τα προσωπικά μας δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς χωρίς τη δική μας 

συγκατάθεση  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

9. ζητούν την άδειά μας για να μας στείλουν μέσω e-mail διαφημιστικό υλικό  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

10. προωθούν τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τους σε εταιρείες μάρκετινγκ    

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

11. έχουν επαρκείς μηχανισμούς ασφάλειας των συναλλαγών μας 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 

Κατά τη γνώμη σας, τα εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά καταστήματα: 
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7. έχουν επαρκείς μηχανισμούς ασφάλειας των προσωπικών μας δεδομένων  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

8. χρησιμοποιούν τα προσωπικά μας δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς χωρίς τη δική μας 

συγκατάθεση  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

9. ζητούν την άδειά μας για να μας στείλουν μέσω e-mail διαφημιστικό υλικό  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

10. προωθούν τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τους σε εταιρείες μάρκετινγκ    

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

11. έχουν επαρκείς μηχανισμούς ασφάλειας των συναλλαγών μας 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

Δ. Προβλήματα από την αγορά προϊόντων από το Internet: 

Προβλήματα σχετικά με την αξιοπιστία των διαδικτυακών καταστημάτων:  

Κατά τη γνώμη σας, τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα: 

1. υπόσχονται περισσότερα από όσα τελικά  μπορούν να παρέχουν 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

2. δε μπορείς να τα εμπιστευτείς πλήρως  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

3. συχνά δεν είναι εξουσιοδοτημένοι πωλητές των προσφερόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

4. είναι δύσκολο να επιβεβαιώσεις την αξιοπιστία του παρεχόμενου προϊόντος/ υπηρεσίας   

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

5. υπάρχουν πιθανότητες υποκλοπής των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας   

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

6. υπάρχουν πιθανότητες να αγοράσεις ένα προϊόν/ υπηρεσία και να μην αξίζει τα χρήματα 

που θα πληρώσεις γι’ αυτό  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

Κατά τη γνώμη σας, τα εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά καταστήματα: 

 



Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

100 

Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα 

1. υπόσχονται περισσότερα από όσα τελικά  μπορούν να παρέχουν 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

2. δε μπορείς να τα εμπιστευτείς πλήρως  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

3. συχνά δεν είναι εξουσιοδοτημένοι πωλητές των προσφερόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

4. είναι δύσκολο να επιβεβαιώσεις την αξιοπιστία του παρεχόμενου προϊόντος/ υπηρεσίας   

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

5. υπάρχουν πιθανότητες υποκλοπής των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας   

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

Προβλήματα μετά την αγορά  

Κατά τη γνώμη σας, στα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα: 

7. είναι δύσκολο να επιστρέψεις προϊόντα που αγόρασες και να αποζημιωθείς γι’ αυτά  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

8. ο προμηθευτής μπορεί να κρατήσει τα χρήματα  και να μη σου στείλει το προϊόν που 

αγόρασες 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

9. είναι δύσκολο να αλλάξεις ένα ελαττωματικό προϊόν με κάποιο μη ελαττωματικό 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

10. είναι δύσκολο να έχεις after-sales υπηρεσίες 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

11. η εγγύηση των προϊόντων/ υπηρεσιών δεν είναι εξασφαλισμένη  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

. η παράδοση των προϊόντων είναι χρονοβόρα  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

Κατά τη γνώμη σας, στα εκτός Ελλάδας ηλεκτρονικά καταστήματα: 

 

7. είναι δύσκολο να επιστρέψεις προϊόντα που αγόρασες και να αποζημιωθείς γι’ αυτά  
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διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

8. ο προμηθευτής μπορεί να κρατήσει τα χρήματα  και να μη σου στείλει το προϊόν που 

αγόρασες 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

9. είναι δύσκολο να αλλάξεις ένα ελαττωματικό προϊόν με κάποιο μη ελαττωματικό 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

10. είναι δύσκολο να έχεις after-sales υπηρεσίες 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

11. η εγγύηση των προϊόντων/ υπηρεσιών δεν είναι εξασφαλισμένη  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

12. η παράδοση των προϊόντων είναι χρονοβόρα  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

Ε. Απόψεις σχετικά με την μείωση του ρίσκου των αγορών από το 

Internet: 

  Το ρίσκο αγοράς προϊόντων από το Internet μειώνεται όταν: 

1. υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής του προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα με 

ταυτόχρονη επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλλες για να το αγοράσεις   

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

2. αγοράζεις «επώνυμα» (γνωστής φίρμας) προϊόντα 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

3. χρησιμοποιούνται μηχανισμοί ασφάλειας των προσωπικών μας δεδομένων  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

4. παρέχονται εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής, εκτός της χρήσης πιστωτικής κάρτας (π.χ. 

αντικαταβολή, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, paypal, κτλ.) 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

 5. εκτός του ηλεκτρονικού καταστήματος, η επιχείρηση έχει και φυσικά καταστήματα   

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 
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6. παρέχεται εγγύηση από το ηλεκτρονικό κατάστημα για τα προϊόντα/ υπηρεσίες που 

πουλάει  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

ΣΤ. Πλεονεκτήματα αγορών από το Internet 

1. Δυνατότητα αγοράς οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας (24 ώρες το 24ωρο) 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

2. Υπάρχει η δυνατότητα αγοράς προϊόντων/ υπηρεσιών από το εξωτερικό 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

3. Γλιτώνεις χρόνο σε σχέση με το να αγόραζες το ίδιο προϊόν από ένα φυσικό κατάστημα 

(π.χ. αγορά από το σπίτι, παράδοση στο σπίτι, κτλ.)  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

4. Εύκολα μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ προϊόντων/ υπηρεσιών, αλλά και διαφορετικών 

ηλεκτρονικών καταστημάτων μεταξύ τους  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

5. Είναι πιο εύκολο να βρεις ένα προϊόν/ υπηρεσία σε σχέση με ένα φυσικό κατάστημα  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

6. Υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία αγοράς προϊόντων/ υπηρεσιών σε σχέση με ένα φυσικό 

κατάστημα 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

7. Είναι εύκολο να βρεις προϊόντα/ υπηρεσίες σε τιμές ευκαιρίας (προσφορές) 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

8. Τα παρεχόμενα προϊόντα/ υπηρεσίες προσφέρονται σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τα 

φυσικά καταστήματα  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

9. Η όλη διαδικασία της αγοράς είναι πιο εύκολη σε σχέση με ένα φυσικό κατάστημα  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

10. Μπορείς να βρεις προϊόντα/ υπηρεσίες που δεν υπάρχουν σε φυσικά καταστήματα 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 
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11. Έχεις περισσότερο χρόνο για να αξιολογήσεις και να επιλέξεις ένα προϊόν/ υπηρεσία  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

Ζ. Απόψεις για τα κοινωνικά δίκτυα 

Εάν χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, LinkedIn, MySpace, κτλ.), 

απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις. 

1. Εμπιστεύεστε τα ηλεκτρονικά καταστήματα που προβάλλονται μέσω των κοινωνικών 

δικτύων 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

2. Θα αγοράζατε από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο θα ανακαλύπτατε από διαφήμιση 

σε κάποιο  κοινωνικό δίκτυο 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

3. Η άποψή σας σχετικά με το e-shopping έχει αλλάξει μετά την ενασχόλησή σας με τα 

κοινωνικά δίκτυα 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

4. Η ενασχόλησή σας με τα κοινωνικά δίκτυα αύξησε τις πιθανότητες πραγματοποίησης 

ηλεκτρονικών αγορών 

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

Στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, LinkedIn, MySpace, κτλ.): 

5. δίνετε βαρύτητα στις παρεχόμενες διαφημίσεις  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

6. δίνετε βαρύτητα στις παρεχόμενες απόψεις/ άρθρα σχετικά με τα προβαλλόμενα 

ηλεκτρονικά καταστήματα   

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

7. δίνετε βαρύτητα στις παρεχόμενες απόψεις/ άρθρα σχετικά με τα προβαλλόμενα 

προϊόντα/ υπηρεσίες    

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

8. συμβουλεύεστε τρίτους (π.χ. φίλους) για αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών  

διαφωνώ απολύτως  1       2       3       4       5       συμφωνώ απολύτως 

Η. Προφίλ ερωτώμενου: 

 

1. Ηλικία:     18-24 χρονών                          25-34 χρονών                          35-44 χρονών    

                       45-54 χρονών                         55-64 χρονών                          > 64 χρονών 
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2. Φύλο:        Άντρας                                   Γυναίκα  

 

3. Επάγγελμα:     Φοιτητής                               Ιδιωτικός υπάλληλος              Δημόσιος 

υπάλληλος     

                             Ελεύθερος επαγγελματίας     Δεν εργάζομαι                        Άλλο 

 

4. Εάν είστε φοιτητής, είστε:      Προπτυχιακός φοιτητής         Μεταπτυχιακός φοιτητής 

 

5. Εάν είστε φοιτητής, σε ποιο έτος των σπουδών σας βρίσκεστε; 

 

  1ο       2ο        3ο        4ο        5
ο
       >5ο 

 

6. Μορφωτικό επίπεδο:    Πρωτοβάθμια (απόφοιτος Δημοτικού)  

                                            Δευτεροβάθμια (απόφοιτος Λυκείου)    

                                            Τριτοβάθμια (απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ)    

                                            Κάτοχος Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού 

  

7. Μηνιαίο εισόδημα:       < 900 ευρώ                900-1500 ευρώ                    1501-2400 

ευρώ  

                                            >2400 ευρώ              Δεν απαντώ 

8. Σε ποια περιοχή ζείτε; 

 

  Εντός Αττικής     Θεσσαλονίκη     Άλλη περιοχή εντός Ελλάδας      Εκτός Ελλάδας 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 

 


