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Περίληψη
Η εξέλιξη των δικτυακών τεχνολογιών και ειδικότερα του διαδικτύου συμβάλλουν στην
ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων για την Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα (E-Business)
και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Ε-Commerce) που δίνουν διεξόδους και δυνατότητες
χρησιμοποιώντας τα νέα μέσα και τεχνολογίες.
Μία από τις νέες χρήσεις του διαδικτύου με συνεχώς αυξανόμενες τάσεις είναι το
ηλεκτρονικό εμπόριο. Τα τελευταία χρόνια το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει κάνει την
εμφάνισή του και στο χώρο του φαρμάκου, με την δημιουργία διαδικτυακών
φαρμακείων, μέσω των οποίων διακινούνται παραφαρμακευτικά προϊόντα, όπως τα
συμπληρώματα διατροφής,

λόγω των περιορισμών που προκύπτουν από την

υπάρχουσα ελληνική νομοθεσία.
Στόχος του εγγράφου αυτού είναι η προσέγγιση της Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας
από τους εκπαιδευόμενους φαρμακοποιούς και έπειτα να είναι σε θέση να γνωρίζουν τι
είναι Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ποια είναι τα
πλεονεκτήματα ενός ηλεκτρονικού καταστήματος και τα προβλήματα που προκύπτουν
λόγω της ανασφάλειας των χρηστών. Κυρίως, η διπλωματική αναφέρεται στον τρόπο
και στο κόστος δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού φαρμακείου ενώ στοχεύει και στην
επισήμανση της μεθοδολογίας υποστήριξης της λειτουργίας αυτού.
Η μελέτη αυτή αποδεικνύει πως οι καταναλωτές χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για
αγορές, οι νομικοί όμως περιορισμοί αποτελούν εμπόδιο στην εξάπλωση της πώλησης
φαρμάκων μέσω διαδικτύου. Η θετική στάση για τις αγορές μέσω διαδικτύου οδηγεί
στην εκτεταμένη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου από τις επιχειρήσεις , οι οποίες θα
πρέπει να δώσουν έμφαση στη δημιουργία αξιόπιστης εικόνας μέσω διαδικτύου για την
προώθηση αγαθών.

iii

Πίνακας περιεχομένων
Ευχαριστίες ....................................................................................................................... ii
Περίληψη ......................................................................................................................... iii
Κατάλογος εικόνων ........................................................................................................ vii
Κατάλογος των πινάκων ................................................................................................ viii
1. Εισαγωγή ...................................................................................................................... 1
1.1 Το Διαδίκτυο ........................................................................................................... 1
1.2 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ........................................................................ 2
2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση ......................................................................................... 4
2.1 Εισαγωγή ................................................................................................................ 4
2.2 Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Ε-Commerce) .............................................................. 6
2.2.1 Ορισμός του Ηλεκτρονικού Εμπορίου ............................................................. 6
2.2.2 Μορφές του Ηλεκτρονικού εμπορίου .............................................................. 6
2.2.3 Οφέλη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου ................................................................ 7
2.2.4 Περιορισμοί του Ηλεκτρονικού Εμπορίου .................................................... 10
2.2.5 Ηλεκτρονικές αγορές στην Ελλάδα ............................................................... 11
2.2.6 Παράγοντες προσέλκυσης ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα ................... 12
2.2.7 Η πραγματική μορφή του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα .................. 13
2.2.8 Αίτια μη πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών στην Ελληνική αγορά ... 14
2.2.9 Η απόκτηση και η διαχρονική αξία πελατών Ηλεκτρονικού Εμπορίου ανά
κανάλι ...................................................................................................................... 15
2.2.10 Το ηλεκτρονικό εμπόριο στο χώρο της Υγείας ............................................ 16
2.2.11 Το ηλεκτρονικό εμπόριο στο χώρο του φαρμάκου ...................................... 17
2.2.12 Ηλεκτρονικά Φαρμακεία και Κώδικας Δεοντολογίας ................................. 18
2.2.12.α Το νομοθετικό πλαίσιο για τις πωλήσεις φαρμάκων μέσω διαδικτύου στην
Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ..................................................................... 18
2.3 Συμπληρώματα Διατροφής ................................................................................... 21
2.3.1 Εισαγωγή ........................................................................................................ 21
iv

2.3.2 Τα συμπληρώματα διατροφής στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ... 22
2.4 Ηλεκτρονικό Φαρμακείο (E-Pharmacy) ............................................................... 24
2.4.1 Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Φαρμακείο ........................................................ 24
2.4.2 Ορισμός του Ηλεκτρονικού Φαρμακείου (E-Pharmacy) ............................... 25
2.4.3 Κίνδυνοι και Ανησυχίες ................................................................................. 26
2.4.4 Διεθνείς καταναλωτές .................................................................................... 26
2.4.5 Διαφορές ηλεκτρονικού και παραδοσιακού φαρμακείου .............................. 27
2.4.6 Τα πλεονεκτήματα της ίδρυσης και λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού
φαρμακείου ............................................................................................................. 27
3. Μεθοδολογία .............................................................................................................. 30
3.1 Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (E-Business) ............................................................. 30
3.1.1 Ορισμός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ................................................................ 30
3.1.2 Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν σήμερα............................................................... 32
3.2 Ασφάλεια συναλλαγών Ηλεκτρονικού εμπορίου ................................................. 34
3.3 Φαρμακευτική Φροντίδα και Σχεσιακό Μάρκετινγκ (Relationship Marketing) .. 36
3.4 Προϋποθέσεις πώλησης παραφαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών από το
διαδίκτυο ..................................................................................................................... 38
3.4.1 Προϋποθέσεις πώλησης συμπληρωμάτων διατροφής στο ηλεκτρονικό
φαρμακείο ............................................................................................................... 38
3.4.2 Προϋποθέσεις πώλησης παραφαρμακευτικών προϊόντων στο ηλεκτρονικό
φαρμακείο ............................................................................................................... 39
4. Ανάλυση δεδομένων, αρχιτεκτονική, σχεδίαση συστήματος και πρωτοτύπου και
Ερμηνεία των ευρημάτων ............................................................................................... 41
4.1 Επιχειρηματικό σχέδιο (Bussines plan). ............................................................... 41
4.1.1 Εισαγωγή ........................................................................................................ 41
4.1.2 Προώθηση ...................................................................................................... 42
4.1.3 Προσφορές ..................................................................................................... 43
4.1.4 Εκπτώσεις ....................................................................................................... 44
4.1.5 Κόστη ίδρυσης και λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Φαρμακείου .................. 44
v

4.2 Χρηματοδοτικές Πηγές ......................................................................................... 45
4.2.1 Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ ..................................................... 46
4.2.2 Χρηματοδοτικά Εργαλεία (JEREMIE, JESSICA) ......................................... 48
4.2.3 Τρέχον Πρόγραμμα- «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» ....................... 50
5. Συμπεράσματα και προτάσεις .................................................................................... 52
Βιβλιογραφία .................................................................................................................. 53
Παράρτημα Α ................................................................................................................. 56
Παράρτημα Β ................................................................................................................. 59

vi

Κατάλογος εικόνων
Εικόνα_1. Ηλεκτρονικές αγορές: Ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών (ΓΙΑΡΕΝΙΟΥ, 2012) ____________ 12
Εικόνα_2. Παράγοντες προσέλκυσης ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα (ΓΙΑΡΕΝΙΟΥ, 2012) ________ 13
Εικόνα_3. Αίτια μη πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα (ΓΙΑΡΕΝΙΟΥ, 2012) _______ 14
Εικόνα_4. Διαχρονική Αξία πελατών ανά κανάλι (Custora) ____________________________________ 16
Εικόνα_5. Άνοδος της αγοράς των συμπληρωμάτων στην Ευρώπη (2004-2009) (Douni Health Products,
2011) ______________________________________________________________________________ 22
Εικόνα_6. Αυξητικές τάσεις των Ελλήνων καταναλωτών στην αγορά συμπληρωμάτων (Douni Health
Products, 2011) ______________________________________________________________________ 23
Εικόνα_7. Άνοδος των πωλήσεων συμπληρωμάτων στην Ε.Ε. μέχρι το 2014 (Douni Health Products,
2011) ______________________________________________________________________________ 24
Εικόνα_8. Παράδειγμα ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Φαρμακείου _______________________________ 29
Εικόνα_9. Το σύγχρονο μοντέλο του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (http://ses.univlille1.fr/digitalAssets/7/7024_shema_geb.jpg) _____________________________________________ 33

vii

Κατάλογος των πινάκων
Πίνακας_1. Μορφές ηλεκτρονικών συναλλαγών............................................................. 7
Πίνακας_2. Κυριότεροι Περιορισμοί του Ηλεκτρονικού Εμπορίου .............................. 11
Πίνακας_3. Χρηματοδοτικά Προγράμματα του ΕΤΕΑΝ και του ΕΣΠΑ ..................... 49

viii

1. Εισαγωγή
1.1 Το Διαδίκτυο
Ο παγκόσμιος πληροφοριακός ιστός, το Διαδίκτυο (Internet) αποτελεί ένα ιδιαίτερα
δημοφιλές μέσο επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών στις σύγχρονες κοινωνίες.
Πρόκειται, για ένα παγκόσμιο δίκτυο συνδεδεμένων υπολογιστών όπου ο κάθε χρήστης
μέσα από τον δικό του υπολογιστή έχει πρόσβαση σε κάθε μορφής πληροφορία
(ειδήσεις, πληροφορίες, φωτογραφίες, βίντεο, κ.α.) που ανταλλάσσεται στο διαδίκτυο,
κάνοντας χρήση των υπηρεσιών αυτού .
Ο Markham (1998) υποστηρίζει ότι το διαδίκτυο άρχισε ως ένα κυβερνητικό και
στρατιωτικό δίκτυο επικοινωνίας στις αρχές της δεκαετίας του 70. Στην συνέχεια
χρησιμοποιήθηκε από ακαδημαϊκούς σε ινστιτούτα ερευνών ως ένα εργαλείο που
συνέδεε τους υπολογιστές για να μοιράζονται πληροφορίες όπως και τα αποτελέσματα
των ερευνών τους.
Το διαδίκτυο αποτελεί μέχρι και σήμερα μια νέα τεχνολογία που χρησιμοποιείται από
πολλούς ανθρώπους ως μέσο έρευνας, επικοινωνίας και διασκέδασης ενώ παράλληλα
οδηγεί προς την δημιουργία και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που επηρεάζουν την ζωή
του ανθρώπου.
Με τη χρήση του διαδικτύου οι νέες τεχνολογίες είναι ήδη εμφανής σε παγκόσμιο
επίπεδο, ενώ άλλες εμφανίστηκαν πρόσφατα με συνεχώς αυξητικές τάσεις όπως το
Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce). Πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο
πραγματοποιούνται οι

επιχειρηματικές συναλλαγές μέσω του διαδικτύου. Το

Ηλεκτρονικό Εμπόριο, γνωστό και ως Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (E-Business), θα
επηρεάσει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους ανθρώπους δημιουργώντας μια νέα
βιομηχανική τάξη πραγμάτων. (Turban, 2004)
Οι ολοένα αυξανόμενοι χρήστες του διαδικτύου αναζητούν οποιαδήποτε πληροφορία
και προϊόντα σε καλές τιμές. Είναι αρκετές οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και
στο διαδίκτυο με σκοπό να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τα φυσικά τους
καταστήματα καλύπτοντας οποιαδήποτε καταναλωτική ανάγκη. Για παράδειγμα, τα
ήδη υπάρχοντα συμβατικά καταστήματα προσπαθούν να επεκταθούν στο διαδίκτυο
δημιουργώντας ηλεκτρονικά καταστήματα ρούχων, βιβλιοπωλείων, μηχανημάτων,
ακόμη και φαρμακείων.
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Το ηλεκτρονικό εμπόριο παρουσιάστηκε και στον κλάδο της υγείας και των φαρμάκων
κυρίως όμως στο εξωτερικό λόγω νομοθετικών περιορισμών της Ελλάδας. Τα
τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά έχουν κάνει την εμφάνισή τους ηλεκτρονικά
καταστήματα πραγματικών φαρμακείων στοχεύοντας στην προώθηση και αύξηση των
πωλήσεων

παραφαρμακευτικών

προϊόντων,

όπως

καλλυντικά,

συμπληρώματα

διατροφής και πολλά άλλα εκτός από φάρμακα, καθώς η διαδικτυακή τους διάθεση
απαγορεύεται από την ελληνική νομοθεσία.

1.2 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να προσεγγίσει αρχικά την έννοια
του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce), τα είδη, τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματα έναντι του φυσικού εμπορίου, τους περιορισμούς και τους κινδύνους,
την καταναλωτική συμπεριφορά που έχει διαμορφωθεί με την ανάπτυξη των
ηλεκτρονικών αγορών γενικά αλλά και πιο συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική αγορά του
φαρμάκου. Έπειτα, θα μελετηθεί η εμφάνιση των συμπληρωμάτων διατροφής στο
εμπόριο και η έννοια του Ηλεκτρονικού Φαρμακείου (E-Pharmacy). Θα αναλυθούν
επίσης οι εξής έννοιες: το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (E-Business), το Σχεσιακό
Μάρκετινγκ (Relationship Marketing), το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business-Plan),
Προσφορές, Εκπτώσεις κ.α
Θα αναλυθούν τόσο οι παράγοντες και τα αίτια ανάπτυξης ενός Ηλεκτρονικού
Φαρμακείου όσο και οι λόγοι έλλειψης εμπιστοσύνης των ελλήνων καταναλωτών, έτσι
ώστε κάθε επιχείρηση να ανταπεξέλθει στις μελλοντικές προκλήσεις που δημιουργεί
αυτή η σύγχρονη τάση στην αγορά.
Τέλος, θα ερευνηθούν οι αδυναμίες και τα κενά των ήδη υπαρχόντων Ηλεκτρονικών
Φαρμακείων στη χώρα μας με σκοπό τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου που θα
παρουσιάσει τον τρόπο έναρξης και σωστής λειτουργίας ενός νέου Ηλεκτρονικού
Φαρμακείου. Παράλληλα με την παρουσίαση της μελέτης σκοπιμότητας και την
ανάλυση του κόστους μιας τέτοιας ηλεκτρονικής επιχείρησης θα παρουσιαστούν
διάφοροι τρόποι χρηματοδότησης, εναλλακτικές μορφές εσόδων και τρόποι
ενδυνάμωσης της παρουσίας της στον ηλεκτρονικό χώρο. Στοιχεία δηλαδή, που
αποτελούν σημαντικό κίνητρο για μια νέα-καινοτόμα επιχείρηση, βοηθώντας τη να
ξεπεράσει το σημαντικότερο ίσως εμπόδιο στη σημερινή αγορά την εξασφάλιση και
αποτελεσματική αξιοποίηση κεφαλαίων.
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Παρόλο που η ηλεκτρονική αγορά και πώληση φαρμάκων εμποδίζεται από τους
νομικούς κανόνες στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε
ύφεση, η αγορά τους στην Ελλάδα είναι από τις πιο αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη. Για
το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις καλούνται να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που
προσφέρει η χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου ώστε να αποκτήσουν ισχυρό
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, η έρευνα, η μελέτη και τα αποτελέσματα της παρούσας
διπλωματικής εργασίας αφορούν όλα τα σύγχρονα φαρμακεία, τα οποία θέλουν να είναι
τόσο βιώσιμα όσο και ανταγωνιστικά βραχυπρόθεσμα, εκμεταλλευόμενα πλήρως τις
προκλήσεις του διαδικτυακού κόσμου. Η παρούσα διπλωματική εργασία απευθύνεται
και στους νέους επιχειρηματίες που αναζητούν καινοτόμες δράσεις ακόμη και μέσα από
την ελληνική πραγματικότητα.
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2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση
Σε αυτό το κεφάλαιο, θα γίνει μια παρουσίαση για ό,τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα,
όσον αφορά το Διαδίκτυο, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce), το Διαδικτυακό
Μάρκετινγκ (Internet Marketing), τα Συμπληρώματα Διατροφής και το Ηλεκτρονικό
Φαρμακείο. Ακόμη, παρουσιάζεται και η ελληνική νομοθεσία που αφορά την πώληση
φαρμάκων και συμπληρωμάτων.

2.1 Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και της
πληροφορικής οδήγησαν στην ανάπτυξη και επικράτηση του Διαδικτύου. Οι
δυνατότητες και οι προοπτικές που προσφέρει στους χρήστες του είναι ποικίλες και σε
πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής.
Η επιχειρηματική καινοτομία της εμπορικής αξιοποίησης του διαδικτύου αναπτύχθηκε
προοδευτικά με την υλοποίηση στρατηγικών μάνατζμεντ και μάρκετινγκ, πωλήσεων
και προώθησης μέσω των μεγάλων εταιρειών που επένδυσαν στη δημιουργία
ηλεκτρονικών αγορών κάνοντας χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου. Σήμερα, οι
καταναλωτές, οι εμπορικοί συνεργάτες, οι χρήστες του διαδικτύου γενικότερα είναι
δεκάδες εκατομμύρια σε ολόκληρο τον κόσμο.
Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, δηλαδή η αξιοποίηση του κυριότερου παγκοσμίου καναλιού
διανομής για αγαθά και υπηρεσίες, φαίνεται να αλλάζει ριζικά την οικονομία, τις
αγορές, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, την τμηματοποίηση πελατών, τις αξίες, την
καταναλωτική συμπεριφορά και τις αγορές εργασίας. (Drucker, 2002)
Οι οικονομικοί οργανισμοί, οι εταιρίες και οι ιδιώτες αναπτύσσουν και υιοθετούν νέες
στρατηγικές ώστε να το αξιοποιήσουν αποτελεσματικά. Ορισμένοι συγχέουν την έννοια
του Ηλεκτρονικού Εμπορίου με αυτή του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν που αναφέρεται
στον ευρύτερο ορισμό του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΗΕ), όχι μόνο στην αγορά και
στην πώληση αγαθών και υπηρεσιών αλλά επίσης στην εξυπηρέτηση πελατών, στη
συνεργασία με επιχειρηματικούς εταίρους, στη διεξαγωγή ηλεκτρονικής εκπαίδευσης
και στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσα σε έναν οργανισμό.
(Turban, 2004)
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, ο στόχος του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η βελτίωση
των εμπορικών συναλλαγών χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε τεχνολογία πληροφορικής
και τηλεπικοινωνιών. Η υιοθέτηση νέων εφαρμογών και τεχνικών στις συναλλαγές
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κάνοντας χρήση των υπηρεσιών του διαδικτύου ωφελεί τόσο τις επιχειρήσεις όσο και
τους καταναλωτές.
Οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις αποκτούν δυνατό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των
φυσικών καθώς δεν υπάρχει ο φυσικός γεωγραφικός περιορισμός στο πελατολόγιο και
μειώνονται σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα. Οι καταναλωτές απολαμβάνουν τα οφέλη
αγοράζοντας προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές με άμεση παράδοση στο χώρο τους.
Δημιουργώντας ένα ηλεκτρονικό φαρμακείο παρέχονται προϊόντα σε καλύτερες τιμές
λόγω μείωσης λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων γεγονός που τις κάνει ολοένα
και περισσότερο ανταγωνιστικές.
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2.2 Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Ε-Commerce)

2.2.1 Ορισμός του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Ε-Commerce) ορίζεται το εμπόριο παροχής αγαθών και
υπηρεσιών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, βασιζόμενο
στην ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων, χωρίς να καθίσταται αναγκαία η φυσική
παρουσία των συμβαλλομένων μερών, πωλητή-αγοραστή. Περιλαμβάνει το σύνολο των
διαδικτυακών

διαδικασιών:

ανάπτυξης,

προώθησης,

πώλησης,

παράδοσης,

εξυπηρέτησης και πληρωμής για προϊόντα και υπηρεσίες. Το εύρος των ανταλλαγών
που διεξάγονται ηλεκτρονικά, έχει αυξηθεί ασυνήθιστα με την ευρεία χρήση του
διαδικτύου. Η χρήση του εμπορίου διεξάγεται καταυτόν τον τρόπο, παρακινώντας και
απορροφώντας καινοτομίες στην ηλεκτρονική μεταφορά χρηματικών πόρων, στη
διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management), στο διαδικτυακό
μάρκετινγκ (internet marketing), στη διεκπεραίωση διαδικτυακών διαδικασιών (online
transaction processing), στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων (electronic data
interchange, EDI), στην καταγραφή συστημάτων διοίκησης (inventory management)
και στην αυτοματοποίηση συστημάτων συγκέντρωσης δεδομένων. (wikipedia: ecommerce, 2013)

2.2.2 Μορφές του Ηλεκτρονικού εμπορίου
Ως προς την φύση των συναλλαγών ή των αλληλεπιδράσεων, το ηλεκτρονικό εμπόριο
διακρίνεται στα ακόλουθα μοντέλα:


Επιχείρηση με επιχείρηση (Business to Business (B2B)). Πρόκειται για
ηλεκτρονικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων ή οργανισμών.



Επιχειρήσεις με καταναλωτές (Business to Customers (B2C)). Αναφέρεται
στις ηλεκτρονικές συναλλαγές λιανικού εμπορίου προϊόντων ή υπηρεσιών από
επιχειρήσεις με συγκεκριμένο αγοραστικό κοινό.
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Επιχείρηση με Κράτος (Business-to-Government(B2G)). Πρόκειται για την
ηλεκτρονική συναλλαγή μεταξύ μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού και μιας
κυβερνητικής οντότητας.



Καταναλωτής με επιχείρηση (Customer to Business (C2B)). Περιλαμβάνει
χρήστες του Internet που επιθυμούν να πουλήσουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε
οργανισμούς.



Καταναλωτής με καταναλωτή (Customer to Customer (C2C)). Πρόκειται
για την απευθείας πώληση καταναλωτών προς άλλους καταναλωτές.



Καταναλωτή με Κράτος (Consumer-to Government (C2G)). Πρόκειται για
την ηλεκτρονική συναλλαγή μεταξύ καταναλωτή και μιας κυβερνητικής
οντότητας.



Κινητό Εμπόριο (Mobile Commerce (m-commerce)). Αναφέρεται στις
ηλεκτρονικές συναλλαγές που διεξάγονται σε ένα ασύρματο περιβάλλον, όπως
η

πραγματοποίηση

μιας

ηλεκτρονικής

παραγγελίας

κάνοντας

χρήση

εξοπλισμένου κινητού τηλεφώνου (smartphone).


Συνεργατικό Εμπόριο (Collaborative Commerce (c-commerce)). Πρόκειται
για

την

ηλεκτρονική

συναλλαγή

όπου

χρήστες

ή

ομάδες

χρηστών

συνεργάζονται διαδικτυακά. (Turban, 2004)
Επιχείρηση
Επιχείρηση

Β2Β (Marks &
Spencer)

Καταναλωτής

Κράτος

B2C (Amazon)

B2G (IKA)

Καταναλωτής

C2B (Priceline)

C2C (e - Bay)

C2G (Aριάδνη)

Κράτος

G2B (e - Gov)

G2C (Taxisnet)

G2G (Tellme)

Πίνακας_1. Μορφές ηλεκτρονικών συναλλαγών

2.2.3 Οφέλη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Αρκετοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν
παρουσιάζουν ικανοποιητικά κέρδη. Έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι χρήστες του
διαδικτύου ενημερώνονται για ένα προϊόν διαδικτυακά και έπειτα το αγοράζουν από
αλλού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των αγορών μέσα από άλλα «κανάλια»
παρόλο που το ίδιο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρουσιάζει ικανοποιητικές πωλήσεις.
Έτσι, ο στόχος των οργανισμών δεν είναι τόσο η κερδοφορία όσο η περικοπή των
εξόδων και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες. Τα οφέλη
αυτά θα αυξηθούν σημαντικά με την ανάπτυξη του ΗΕ καθώς πολλοί ισχυρίζονται ότι η
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επανάσταση του ΗΕ είναι τόσο μεγάλη, όσο η αλλαγή που ακολούθησε τη Βιομηχανική
Επανάσταση. (Clinton και Gore 1997)
2.2.3.α Οφέλη για οργανισμούς
Τα οφέλη του ΗΕ για τους οργανισμούς είναι τα εξής:


Ευρεία γεωγραφική κάλυψη. Το ΗΕ επεκτείνει την θέση αγορών σε εθνικές
και διεθνείς αγορές. Με ελάχιστη επένδυση κεφαλαίου, μια εταιρεία μπορεί να
βρει εύκολα και γρήγορα τους καλύτερους προμηθευτές, περισσότερους πελάτες
και τους καταλληλότερους εμπορικούς εταίρους παγκοσμίως. Η επέκταση της
βάσης των πελατών και των προμηθευτών επιτρέπει στους οργανισμούς να
αγοράζουν φθηνότερα και να έχουν μεγαλύτερες πωλήσεις.



Μείωση λειτουργικού κόστους. Το ΗΕ μειώνει το λειτουργικό κόστος των
επιχειρήσεων καθώς οι πελάτες εξυπηρετούνται με ελάχιστο κόστος. Με την
αύξηση του αριθμού των πελατών ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, μειώνεται
το συνολικό κόστος εξυπηρέτησής τους. Οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις δεν
χρειάζονται άδειες λειτουργίας και δεν χρειάζεται να πληρώνουν διάφορα τέλη.



Συνεχής λειτουργία. Η επιχείρηση παραμένει πάντα ανοιχτή στο διαδίκτυο
(24/7/365), χωρίς να χρειάζεται να πληρώνει υπερωρίες και χωρίς να έχει
κάποιο άλλο πρόσθετο κόστος.



Νέα επιχειρησιακά μοντέλα. Το ΗΕ συμβάλει στη δημιουργία πολλών
καινοτόμων επιχειρησιακών μοντέλων, τα οποία παρέχουν στρατηγικό
πλεονέκτημα αυξάνοντας την κερδοφορία (π.χ. ομαδικές αγορές συνδυασμένες
με τις αντίστροφες δημοπρασίες).



Εξειδίκευση προμηθευτή. Το ΗΕ ενισχύει την εμφάνιση μεγάλου βαθμού
εξειδίκευσης, που δεν είναι οικονομικά εφικτή στον πραγματικό κόσμο. Για
παράδειγμα, ένα κατάστημα που πωλεί μόνο παιχνίδια για σκύλους
(Dogtoys.com) μπορεί να λειτουργήσει στο διαδίκτυο ενώ στο φυσικό κόσμο
ένα παρόμοιο κατάστημα δεν θα είχε αρκετούς πελάτες.



Ταχεία εισαγωγή στην αγορά. Το ΗΕ μειώνει το χρόνο ανάμεσα στη σύλληψη
μιας ιδέας και στην υλοποίησή της (λόγω της βελτιωμένης επικοινωνίας και
συνεργασίας).



Χαμηλότερο κόστος επικοινωνίας. Το ΗΕ μειώνει το κόστος επικοινωνίας
καθώς το διαδίκτυο είναι το φθηνότερο μέσω επικοινωνίας.
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Αποτελεσματική τροφοδοσία. Το ΗΕ επιτρέπει την αποτελεσματική
τροφοδοσία, η οποία μπορεί να μειώσει το κόστος διαχείρισης κατά 80% ή και
περισσότερο, μειώνοντας τις τιμές της αγοράς κατά 5 ως 15%, και μειώνοντας
το χρόνο παραγωγής κατά περισσότερο από 50%.



Βελτίωση πελατειακών σχέσεων. Το ΗΕ συντελεί στην πιο στενή επικοινωνία
μεταξύ των εταιρειών και τον πελατών τους. Αυτό επιτρέπει την εξατομίκευση
της επικοινωνίας, των προϊόντων και των υπηρεσιών, κάτι που προωθεί την
καλύτερη

Διαχείριση

Πελατειακών

Σχέσεων

(Customer

Relationship

Management, CRM).


Εργαλείο μάρκετινγκ. Οι επιχειρήσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν τις
δυνατότητες του διαδικτύου για προσφορές, διαχείριση και ενημέρωση
πελατών, στατιστικά στοιχεία πρόσβασης και πωλήσεων.



Ενημερωμένο υλικό για την εταιρεία. Κάθε υλικό στο διαδίκτυο, όπως τιμές
τιμοκαταλόγων, μπορούν να ενημερώνονται άμεσα. Όλες οι πληροφορίες για
την εταιρεία μπορούν να είναι πάντα ενημερωμένες.



Άλλα οφέλη. Άλλα οφέλη περιλαμβάνουν βελτιωμένη εταιρική εικόνα,
βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών, απλοποιημένες διαδικασίες, αυξημένη
παραγωγικότητα, αυξημένη προσπέλαση σε πληροφορίες, μειωμένο κόστος
μεταφοράς και αυξημένη ευελιξία λειτουργίας και εμπορικών συναλλαγών.

2.2.3.β Οφέλη για τους καταναλωτές
Τα οφέλη του ΗΕ για τους καταναλωτές είναι τα εξής:


Πανταχού παρουσία. Το ΗΕ επιτρέπει στους καταναλωτές να κάνουν αγορές ή
να εκτελούν άλλες συναλλαγές όλο το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, από
οποιαδήποτε τοποθεσία.



Περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες. Το ΗΕ παρέχει στους καταναλωτές
περισσότερες επιλογές. Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε
πολλούς προμηθευτές και πολλά προϊόντα.



Φθηνότερα προϊόντα και υπηρεσίες. Το ΗΕ παρέχει στους καταναλωτές
φθηνότερα προϊόντα και υπηρεσίες επιτρέποντάς τους να κάνουν αγορές από
πολλές τοποθεσίες και να κάνουν γρήγορες συγκρίσεις.



Άμεση Παράδοση. Το ΗΕ επιτρέπει την ταχύτατη παράδοση προϊόντων ενός
ηλεκτρονικού καταστήματος.

9



Διαθεσιμότητα πληροφοριών. Οι καταναλωτές μπορούν να βρουν σχετικές και
λεπτομερείς πληροφορίες με την υποστήριξη πολυμέσων (βίντεο, εικόνα, ήχο)
για κάθε ηλεκτρονικό προϊόν γρήγορα και άμεσα.



Συμμετοχή σε δημοπρασίες. Το ΗΕ προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής των
καταναλωτών σε εικονικές δημοπρασίες. Με αυτόν τον τρόπο οι πωλητές
μπορούν να πωλούν αγαθά ταχύτερα και στους αγοραστές να βρίσκουν
καινοτόμα αντικείμενα σε καλές τιμές και προσφορές.



Ηλεκτρονικές κοινότητες (forum / blogs). Το ΗΕ προωθεί την ηλεκτρονική
επικοινωνία πελατών μέσα από ηλεκτρονικές κοινότητες ανταλλάσσοντας
απόψεις και εμπειρίες.



Εξειδίκευση. Το ΗΕ διευκολύνει την εξειδίκευση και την εξατομίκευση των
προϊόντων και των υπηρεσιών.



Δεν υπάρχει φόρος πωλήσεων. Σε πολλές χώρες, οι διαδικτυακές εμπορικές
συναλλαγές εξαιρούνται από τον φόρο πωλήσεων.

2.2.3.γ Οφέλη για την κοινωνία
Τα οφέλη για την κοινωνία είναι τα εξής:


Διαθεσιμότητα δημόσιων υπηρεσιών. Οι δημόσιες υπηρεσίες , όπως οι
υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και διανομής κοινωνικών κρατικών υπηρεσιών
μπορούν να παρασχεθούν με μειωμένο κόστος ή βελτιωμένη ποιότητα. Για
παράδειγμα, το ΗΕ παρέχει στο ιατρικό προσωπικό των αγροτικών περιοχών
πρόσβαση σε πληροφορίες και τεχνολογικές γνώσεις, με τις οποίες μπορούν να
θεραπεύσουν καλύτερα τους ασθενείς τους.



Τηλεργασία. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται από το σπίτι με
αποτέλεσμα την απασχόληση κοινωνικών ομάδων που δεν μπορούν να
εργαστούν στο συνηθισμένο περιβάλλον εργασίας (π.χ. εγκυμονούσες).
(Turban, 2004)

2.2.4 Περιορισμοί του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Σύμφωνα με έρευνα του 2000 από την CommerceNet (commerce.net), οι 10 κύριοι
φραγμοί του ΗΕ στις Η.Π.Α είναι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και ο κίνδυνος, η
έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού, η έλλειψη επιχειρησιακών μοντέλων, η
κουλτούρα, η πιστοποίηση χρήστη, και η έλλειψη υποδομής δημοσίου κλειδιού, η
οργάνωση, η απάτη, η αργή περιήγηση στο διαδίκτυο και νομικά θέματα. Στο
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παγκόσμιο ΗΕ, στην κορυφή της λίστας φραγμών βρίσκονται η κουλτούρα, η
οργάνωση, οι φραγμοί του διεθνούς εμπορίου και η έλλειψη προτύπων.
Οι περιορισμοί του ΗΕ μπορούν να διαχωριστούν σε τεχνολογικούς και μη
τεχνολογικούς. Παρακάτω αναφέρονται οι κυριότεροι από αυτούς:
Περιορισμοί του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Τεχνολογικοί Περιορισμοί



Έλλειψη προτύπων ποιότητας και

Μη τεχνολογικοί Περιορισμοί



ασφάλειας.

συναλλαγών




Εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού
ακόμα υπό ανάπτυξη.

Ανασφάλεια ηλεκτρονικών
Έλλειψη προσωπικής επαφής με
τον πωλητή και τα προϊόντα.



Εμφάνιση μεγάλου αριθμού
περιπτώσεων απάτης.



Απαιτούνται ειδικές



αυτοματοποιημένες αποθήκες για
την ικανοποίηση όλων των

Ανάγκη διασφάλισης προστασίας
προσωπικών δεδομένων.



παραγγελιών.

Υποστήριξη μετά την πώληση
(After Sales Service).



Άλυτα νομικά και φορολογικά
θέματα.

Πίνακας_2. Κυριότεροι Περιορισμοί του Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Ο αριθμός όμως των ανθρώπων στις Η.Π.Α. που αγοράζουν και πωλούν μετοχές
ηλεκτρονικά αυξήθηκε από 300.000 στις αρχές του 1996 σε πάνω από 25εκατομμύρια
την άνοιξη του 2002 (emarketer.com, Ιούνιος 2002). Με την αύξηση της εμπειρίας των
χρηστών και τη συνεχή βελτίωση της τεχνολογίας θα παρατηρηθούν μεγαλύτεροι
ρυθμοί υιοθέτησης του ΗΕ. (Turban, 2004)

2.2.5 Ηλεκτρονικές αγορές στην Ελλάδα
Η ετήσια έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, αποδεικνύει ότι περίπου 1.5
εκατομμύρια Έλληνες πραγματοποιούν 14-15 αγορές το χρόνο από ηλεκτρονικά
καταστήματα, δαπανώντας περίπου € 1.150 ετησίως εκ των οποίων τα 2/3 αφορούν σε
αγορές από ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops). Η ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού εμπορίου το 2011 σημείωσε αύξηση 30% σε σχέση με το 2010. Το 2012
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παρατηρήθηκε αύξηση κατά 25-35% συγκριτικά με το 2011, ενώ στις συνολικές αγορές
από το διαδίκτυο η αύξηση ήταν πάνω από 50%.
Τα πρώτα σε πωλήσεις (best-sellers) παραμένουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές( H/Y),τα
ηλεκτρονικά είδη, βιβλία, είδη σπιτιού, εισιτήρια ταξιδιών και κρατήσεις ξενοδοχείων.
Στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί διακρίνονται οι κατηγορίες που είχαν τη μεγαλύτερη
αύξηση το 2011 όπως το έτοιμο φαγητό, τα καλλυντικά / προσωπική φροντίδα,
κοσμήματα / ωρολόγια, προϊόντα σούπερ μάρκετ. Οι αυξήσεις αυτές οφείλονται στην
σχετική προώθηση που κάνουν οι ιστοσελίδες (sites) ημερήσιων προσφορών και οι
διατροφικές αλλαγές των Ελλήνων λόγω της οικονομικής ύφεσης.

Εικόνα_1. Ηλεκτρονικές αγορές: Ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών (ΓΙΑΡΕΝΙΟΥ, 2012)

Οι Έλληνες καταναλωτές πραγματοποιούν και άλλες ηλεκτρονικές συναλλαγές αφού τα
2/3 εκπληρώνουν τις τραπεζικές συναλλαγές και πληρωμές λογαριασμών ηλεκτρονικά.
Το 1/3 ασχολείται ηλεκτρονικά με θέματα ενοικίασης, αγοράς και πώλησης ακινήτων,
ενώ το 1/4 αναζητά ασφάλειες ζωής και αυτοκινήτων (πχ. Αnytime της Interamerican)
στο διαδίκτυο. (ΓΙΑΡΕΝΙΟΥ, 2012)

2.2.6 Παράγοντες προσέλκυσης ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα
Οι παράγοντες προσέλκυσης ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα δεν αφορούν μόνο
την ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει το διαδίκτυο αλλά κυρίως τις
χαμηλές τιμές τους. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, οι βασικοί
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παράγοντες προσέλκυσης για αγορές από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι η
εξυπηρέτηση και η υποστήριξη μετά την αγορά (After Sales Service & Support)(59%),
οι ξεκάθαροι Όροι χρήσης (Terms of use)(59%), ενώ η φιλικότητα της ιστοσελίδας
προς τον χρήστη (User friendly) από την πρώτη θέση το 2010 βρίσκεται στην τρίτη (με
50%). Σημαντικοί παράγοντες είναι και οι «καλές κριτικές σε blogs» (38%) και η
«πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα» (37%). Το 25% θα αγόραζε από ένα
ηλεκτρονικό κατάστημα ακόμα και αν δεν κάλυπτε κάποια από τα παραπάνω κριτήρια
αν προσέφερε χαμηλές τιμές και καλές προσφορές. (ΓΙΑΡΕΝΙΟΥ, 2012)

Εικόνα_2. Παράγοντες προσέλκυσης ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα (ΓΙΑΡΕΝΙΟΥ, 2012)

2.2.7 Η πραγματική μορφή του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα
Παρόλο που η ετήσια συχνότητα των Ελλήνων χρηστών-καταναλωτών του διαδικτύου
είναι αντίστοιχη των ευρωπαϊκών μέσων όρων οι Έλληνες καταναλωτές προτιμούν την
προσωπική επαφή. Η προτίμηση αυτή θέτει εμπόδια στη διεξαγωγή «απρόσωπων»
ηλεκτρονικών αγορών, καθώς οι καταναλωτές πρέπει να εμπιστευτούν μια ιστοσελίδα
που πιθανόν δεν γνωρίζουν.
Ο εμπορικός διευθυντής της ιστοσελίδας «skroutz.gr», Γιώργος Αυγουστίδης,
υποστηρίζει πως το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα δεν πραγματοποιείται εξ'
ολοκλήρου διαδικτυακά αφού οι αμιγώς ηλεκτρονικές επιχειρήσεις στη χώρα είναι
ελάχιστες. Η διστακτικότητα στην παροχή προσωπικών στοιχείων ή τη χρήση
πιστωτικής κάρτας επιβεβαιώνουν το φαινόμενο «αγκύλωσης» στα παραδοσιακά
μοντέλα αγορών.
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2.2.8 Αίτια μη πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών στην Ελληνική
αγορά
Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους δεν πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές αγορές από
τους Έλληνες καταναλωτές είναι η έλλειψη πιστωτικής κάρτας, η έλλειψη
εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές αγορές καθώς και η ανησυχία παράνομης χρήσης
προσωπικών δεδομένων. (ΓΙΑΡΕΝΙΟΥ, 2012)

Εικόνα_3. Αίτια μη πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα (ΓΙΑΡΕΝΙΟΥ, 2012)

Σύμφωνα και με τον καθηγητή Γεώργιο Ι. Δουκίδη (Διευθυντής στο Εργαστήριο
Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) η πιο
σημαντική τάση που καταγράφεται για τον Έλληνα χρήστη-καταναλωτή του διαδικτύου
είναι η σημασία που προσδίδει στην ασφάλεια και τη νομική κάλυψη των συναλλαγών
του, καθώς και η δυσπιστία του στο να δώσει προσωπικά δεδομένα στις ηλεκτρονικές
συναλλαγές του. Αναφέρει ακόμη πως η αντιμετώπιση αυτού του θέματος θα αυξήσει
την εμπιστοσύνη των Ελλήνων χρηστών και θα βοηθήσει ουσιαστικά στην ανάπτυξη
της αγοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Τέλος, ο καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης αναφέρει ότι οι σχετικοί κλαδικοί φορείς
(GRECA, ΕΕΤ) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή θα πρέπει να
αναλάβουν πρωτοβουλίες συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των Ελλήνων
χρηστών-καταναλωτών του διαδικτύου, ενώ ανεξάρτητοι φορείς θα πρέπει να
προσφέρουν υπηρεσίες πιστοποίησης των διαδικτυακών εταιρειών. Παρατηρείται όμως
έλλειψη ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού σχετικά με τα δικαιώματά τους, ενώ η
εφαρμογή των νόμων θα μπορούσε να βελτιωθεί. (Δουκίδης, 2012)
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2.2.9 Η απόκτηση και η διαχρονική αξία πελατών Ηλεκτρονικού
Εμπορίου ανά κανάλι
Παρά την ανησυχία των Ελλήνων χρηστών-καταναλωτών του διαδικτύου η δυναμική
που έχει αποκτήσει το Ηλεκτρονικό Εμπόριο καθιστά αναγκαία τη μελέτη των τάσεων
που διαμορφώνουν οι ηλεκτρονικοί πελάτες και τα κανάλια από τα οποία προέρχονται.
Πρόσφατη μελέτη της πλατφόρμας «Custora» (2013), εξέτασε τις τάσεις που
διαμορφώνονται αναφορικά με την προσέλκυση πελατών Ηλεκτρονικού Εμπορίου και
τα κανάλια που παράγουν τους περισσότερους πελάτες με την μεγαλύτερη αξία
(Customer Lifetime Value). Η «Διαχρονική αξία του πελάτη» (Customer Lifetime
Value) αποτελεί ένα μέτρο αξιολόγησης της αξίας του πελάτη με έμφαση στην
εξυπηρέτηση και τη μακροπρόθεσμη ικανοποίηση του. Η έρευνα της «Custora»
βασίζεται σε δεδομένα από 72 εκατομμύρια πελάτες από 86 εμπορικές επιχειρήσεις των
ΗΠΑ σε 14 κλάδους.
Σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα τα κορυφαία κανάλια προσέλκυσης πελατών είναι
τα οργανικά αποτελέσματα (15,81%), Κόστος ανά «κλικ» (Cost-per-click (9,82%)),
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail (6.84%)), Παραπομπές (Referral (6.39%)). Τα
υπόλοιπα κανάλια, σύμφωνα με το παρακάτω σχεδιάγραμμα της έρευνας, όπως
«Βanner», «Facebook», «PPC», «Αffiliate», «Twitter» και «CPM» συμβάλουν λιγότερο
στην απόκτηση πελατών. Οι παραπάνω όροι αφορούν το Διαδικτυακό Μάρκετινγκ
(Internet Marketing) και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) και
παρέχονται ως δυνατότητες του ηλεκτρονικού εμπορίου για αύξηση της κερδοφορίας.
Παρά την χαμηλή τους κατάταξη, η συμβολή τους είναι σημαντική ώστε να
προσελκύσουν τον πελάτη, να διαμορφώσουν ισχυρούς συνδέσμους με το προϊόν και
να αυξήσουν την επισκεψιμότητα μιας ιστοσελίδας. (Καλού, 2013)
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Εικόνα_4. Διαχρονική Αξία πελατών ανά κανάλι (Custora)

2.2.10 Το ηλεκτρονικό εμπόριο στο χώρο της Υγείας
Η απήχηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και η ανάπτυξη διαδικτυακών τεχνικών
μάρκετινγκ έχουν οδηγήσει τους χρήστες-καταναλωτές να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο
ακόμη και σε τομείς όπως αυτός της υγείας. Για την κατανόηση των διαστάσεων του
ηλεκτρονικού εμπορίου στο χώρο του φαρμάκου , δηλαδή τα πλεονεκτήματα, τους
προβληματισμούς και τις προκλήσεις που μπορεί να προσφέρει, θα πρέπει να
μελετηθούν οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο περιβάλλον της «Ηλεκτρονικής
Υγείας» (Ε-Ηealth).
Mε τον όρο Ηλεκτρονική Υγεία καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα εργαλείων βασισμένων
στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών που στοχεύουν στην καλύτερη
πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, παρακολούθηση και διαχείριση της υγείας και του
τρόπου ζωής. (european commission: eHealth)
Σύμφωνα με τον G. Eysenbach , η ηλεκτρονική υγεία δεν έχει μόνο τεχνολογική
διάσταση, αλλά αντιπροσωπεύει ένα νέο τρόπο σκέψης, μια νέα στάση και δέσμευση
ατόμων και οργανισμών για δράσεις δικτύωσης με σκοπό τη βελτίωση της
ιατροφαρμακευτικής

περίθαλψης

(health

care)

με

χρήση

νέων

τεχνολογιών

πληροφόρησης και επικοινωνίας.
Η ηλεκτρονική υγεία μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη σε ολόκληρη την κοινωνία,
βελτιώνοντας την ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης. Συμβάλλει ακόμη στην
ανάπτυξη συστημάτων υγείας με πελατοκεντρική πολιτική και φιλοσοφία με
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αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση και βιωσιμότητα του τομέα της υγείας.
(ΓΙΑΡΕΝΙΟΥ, 2012)

2.2.11 Το ηλεκτρονικό εμπόριο στο χώρο του φαρμάκου
Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει εισβάλει δυναμικά και στο χώρο των
φαρμακευτικών προϊόντων . Η αγορά φαρμάκων μέσω διαδικτύου αποτελεί γεγονός
είτε αφορά νόμιμες είτε παράνομες πωλήσεις όπως αυτές των πλαστών φαρμάκων
(counterfeit drugs). Σχετική έρευνα του βρετανικού περιοδικού GP Magazine αναφέρει
ότι το 25% των βρετανών γιατρών έχει αντιμετωπίσει περιστατικά ασθενών που
αφορούσαν παρενέργειες φαρμάκων που αγοράστηκαν μέσω διαδικτύου. Οι αγορές
αφορούν φάρμακα όπως το «Prozac» και το «Viagra» , τα οποία χορηγούνται χωρίς την
απαραίτητη ιατρική συνταγή και χωρίς την πιστοποίηση αυθεντικότητάς τους.
Παρόλο που οι αρμόδιοι και οι επίσημοι οργανισμοί επισημαίνουν συνεχώς του
κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι διαδικτυακοί αγοραστές και χρήστες φαρμακευτικών
σκευασμάτων, οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου αυξάνονται συνεχώς. (ΓΙΑΡΕΝΙΟΥ, 2012)

17

2.2.12 Ηλεκτρονικά Φαρμακεία και Κώδικας Δεοντολογίας
Η ψηφιακή εποχή έχει προκαλέσει σημαντικές αλλαγές σε πολλές αγορές
διευκολύνοντας την εμφάνιση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Με τη χρήση του
διαδικτύου δημιουργείται επανάσταση στην πληροφόρηση, στην κατανάλωση και στις
εφαρμογές της επικοινωνίας του καταναλωτή.
Τα νέα αυτά δεδομένα οδήγησαν τα τελευταία χρόνια στην εμφάνιση ιστοσελίδων
ηλεκτρονικών φαρμακείων, τα οποία αποτελούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα
πραγματικών φαρμακείων. Η μείωση των λειτουργικών εξόδων, η εξοικονόμηση
χρόνου και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση μεγάλου
αριθμού ηλεκτρονικών φαρμακείων. Στον ηλεκτρονικό τους χώρο πραγματοποιούνται
αγορές μόνο παραφαρμακευτικών προϊόντων, όπως καλλυντικά., συμπληρώματα
διατροφής, καθώς υπάρχει νομοθεσία που απαγορεύει την προώθηση καθώς και την
πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου .

2.2.12.α Το νομοθετικό πλαίσιο για τις πωλήσεις φαρμάκων μέσω
διαδικτύου στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο της Μίνα Ζούλοβιτς το ζήτημα της διαδικτυακής
αγοραπωλησίας φαρμάκων είναι αρκετά κρίσιμο δεδομένου ότι η αγορά των φαρμάκων
είναι μια αγορά με πολύ μεγάλο τζίρο και με πολύ αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο.
Αποτελεί θέμα που αφορά στην δημόσια υγεία και για το λόγο αυτό ρυθμίστηκε σε
επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
Με σκοπό τον ομοιογενή τρόπο αντιμετώπισης σε όλο των ευρωπαϊκό χώρο εκδόθηκε η
οδηγία 2011/62/ΕΕ (που τροποποιεί εν μέρει την Οδηγία 2001/83/ΕΚ), στην οποία
προστίθεται το άρθρο 85 γ που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την πώληση φαρμάκων εξ
αποστάσεως στο κοινό.
Στο άρθρο αυτό συνοπτικά καθορίζονται τα ακόλουθα:
1. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να επιβάλει απαγόρευση για την πώληση εξ
αποστάσεως στο κοινό φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή καθώς
επίσης και τυχόν ειδικότερους περιορισμούς και όρους που δικαιολογούνται για
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, για τη λιανική διάθεση στην
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επικράτειά τους φαρμάκων προς πώληση στο κοινό εξ αποστάσεως μέσω των
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.
2. Για την πώληση των φαρμάκων που εν τέλει θα επιτρέπονται σε κάθε κράτος
μέλος να πωλούνται εξ αποστάσεως θα πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα για
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει τα φάρμακα:
a. Να είναι εγκεκριμένος ή εξουσιοδοτημένος να προμηθεύει φάρμακα στο
κοινό και εξ αποστάσεως, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους
μέλους στο οποίο το εν λόγω πρόσωπο είναι εγκατεστημένο
b. Να έχει κοινοποιήσει στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένο
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
το όνομα ή την εταιρική επωνυμία και τη μόνιμη διεύθυνση του τόπου

i.

δραστηριότητας από τον οποίο παρέχονται τα εν λόγω φάρμακα,
ii.

την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας προσφοράς φαρμάκων
προς πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό μέσω των υπηρεσιών της
κοινωνίας των πληροφοριών,

iii.

τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό
και όλες τις σχετικές αναγκαίες πληροφορίες για τον εντοπισμό της εν
λόγω ιστοσελίδας,
κατά περίπτωση, την κατάταξη των φαρμάκων τα οποία διατίθενται προς

iv.

πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό μέσω των υπηρεσιών της κοινωνίας
των πληροφοριών.
c. Τα φάρμακα να είναι σύμφωνα προς την εθνική νομοθεσία του κράτους
μέλους προορισμού (δηλαδή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του
κράτους μέλους προς το οποίο θα γίνει η αποστολή του πωλούμενου
φαρμάκου).
d. Η ιστοσελίδα που θα προσφέρει τα φάρμακα θα πρέπει να περιέχει (εκτός
από τις πληροφορίες που αναφέρονται ήδη στην Οδηγία 2000/31/ΕΚ για το
ηλεκτρονικό εμπόριο) και τα ακόλουθα:
i.

τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής που έχει εξουσιοδοτήσει
το πρόσωπο προς πώληση φαρμάκων

ii.

σύνδεσμο με την επίσημη ιστοσελίδα της αρμόδιας Αρχής του κράτους
μέλους εγκατάστασης του προσώπου

iii.

το κοινό λογότυπο που θα πρέπει να εμφανίζεται σαφώς σε κάθε
ιστοσελίδα που σχετίζεται με τη διάθεση φαρμάκων για πώληση εξ
αποστάσεως στο κοινό.
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3. Αναφορικά με την παραπάνω παρατήρηση, η οδηγία προαναγγέλλει την
καθιέρωση κοινού λογοτύπου που θα είναι αναγνωρίσιμος σε όλη την Ε.Ε. και
που θα επιτρέπει ταυτόχρονα τον εντοπισμό του κράτους μέλους όπου είναι
εγκατεστημένο το πρόσωπο που προσφέρει τα φάρμακα προς πώληση εξ
αποστάσεως στο κοινό. Χωρίς το συγκεκριμένο αυτό λογότυπο δεν είναι
επιτρεπτή η πώληση φαρμάκου εξ αποστάσεως από κανένα πρόσωπο.
Προς το παρόν αναμένεται η υιοθέτηση των κανόνων και των προϋποθέσεων
του κοινού λογοτύπου από την Ε.Ε. που θα καθορίσει με ακρίβεια τόσο τους
συγκεκριμένους όρους που θα πρέπει να πληρεί ένα πρόσωπο προκειμένου να
δικαιούται να λάβει το λογότυπο αυτό όσο και το ποιες θα είναι οι ειδικότερες
διαδικασίες για τη λήψη αυτού (σε πιο πρόσφατη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπή την 11-1-12 είχε αναφερθεί ως χρονικός ορίζοντας για την καθιέρωση
του λογοτύπου η περίοδος 2013-2014).
Με βάση τα παραπάνω έχει εκδοθεί ήδη στην Ελλάδα η Υ.Α 32221 ΦΕΚ Β'/1049/29-42013, όπου στο άρθρο 116 απαγορεύεται ρητώς η πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό
φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή ή που αποζημιώνονται από τους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης. Για τα υπόλοιπα φάρμακα επιτρέπεται η πώληση εξ
αποστάσεως στο κοινό μέσω των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, μόνο από
νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία.
Η έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης θα καθορισθεί με νεότερη όμοια Υπουργική
απόφαση μετά την καθιέρωση και την εναρμόνιση της λειτουργίας του κοινού
λογότυπου για όλη την Ε.Ε., όπως προβλέπεται στο άρθρο 85γ της Οδηγίας
2011/62/ΕΕ.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η πώληση φαρμάκων από απόσταση βρίσκεται σε ένα
μεταβατικό στάδιο όπου αναμένεται η υιοθέτηση του κοινού λογοτύπου από την Ε.Ε.
προκειμένου να επιτραπεί η διαδικτυακή πώληση φαρμάκων υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν. (Ζούλοβιτς, 2013)
Η παραπάνω νομοθεσία και τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου έγιναν η
αφορμή για την ανάπτυξη προιόντων στα οποία δεν παρατηρούνταν ζήτηση από μεγάλο
κομμάτι του παγκόσμιου αλλά και του ελληνικού διαδικτυακού καταναλωτικού κοινού.
Στα ακόλουθα κεφάλαια παρουσιάζεται η ανάπτυξη του εμπορίου των συμπληρωμάτων
διατροφής και η εισαγωγή τους στα ηλεκτρονικά φαρμακεία αυξάνοντας τις πωλήσεις
τους.
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2.3 Συμπληρώματα Διατροφής

2.3.1 Εισαγωγή
Τις τελευταίες δεκαετίες το εμπόριο συμπληρωμάτων διατροφής παρουσιάζει στοιχεία
ανάπτυξης και κερδοφορίας καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός στρέφεται όλο και
περισσότερο σε αυτά. Αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις στα προβλήματα υγείας
αποφεύγοντας την χρήση φαρμάκων με παρενέργειες.
Τα συμπληρώματα διατροφής έχουν σκοπό τη συμπλήρωση και όχι την αντικατάσταση
της διατροφής του ανθρώπινου οργανισμού. Δεν πρόκειται για αναβολικά ή ορμόνες
και δεν ανήκουν στην κατηγορία των φαρμάκων.
Η οδηγία 2002/46/ΕΚ Περί Συμπληρωμάτων Διατροφής Κανονισμός (2004) ορίζει ως
συμπληρώματα διατροφής «τα τρόφιμα που χρησιμοποιούνται με σκοπό τη συμπλήρωση
της συνήθους δίαιτας, αποτελούν συμπυκνωμένες πηγές θρεπτικών συστατικών ή άλλων
ουσιών με θρεπτικές ή φυσιολογικές επιδράσεις, μεμονωμένων ή σε συνδυασμό, και τα
οποία διατίθενται στο εμπόριο σε δοσιμετρικές μορφές».
Παρατηρείται ότι τα συμπληρώματα χρησιμοποιούνται κυρίως από υγιείς ανθρώπους,
οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες αθλητές, ούτε αναπτύσσουν έντονη σωματική
δραστηριότητα, ούτε παρουσιάζουν κάποια έλλειψη σε ένα συγκεκριμένο θρεπτικό
συστατικό. Σε έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (2010), σε συνεργασία με το νοσοκομείο Πολυκλινική, σε
ένα δείγμα υγιών ενηλίκων, το 15% δήλωσαν ότι λαμβάνουν συμπληρώματα
διατροφής. Τα άτομα που κατανάλωναν συμπληρώματα δήλωσαν ότι καταναλώνουν
και περισσότερα λαχανικά, φρούτα, γαλακτοκομικά προϊόντα, ψάρι και ελάχιστα
αλκοολούχα ποτά.
Η βιομηχανία συμπληρωμάτων διατροφής αποτελεί μια από τις πιο κερδοφόρες
βιομηχανίες παγκοσμίως. Οι περισσότερες βιομηχανίες συμπληρωμάτων αποτελούν
θυγατρικές εταιρίες μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών. Για παράδειγμα, η εταιρεία
συμπληρωμάτων «Solgar» εξαγοράστηκε το 1998 από τη φαρμακευτική εταιρία
«Wyeth» έναν αμερικάνικο πολυεθνικό κολοσσό που διαθέτει δεκάδες εταιρίες, ετήσια
κέρδη πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια και απασχολεί πάνω από 50.000
εργαζομένους. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία οι φαρμακευτικές εταιρείες ελέγχουν το
70% των εταιρειών συμπληρωμάτων. (Douni Health Products, 2011)
21

2.3.2 Τα συμπληρώματα διατροφής στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση
Το 2006, ο τομέας που σχετίζεται με τα συμπληρώματα ξεπέρασε τα 52δισεκατομμύρια
δολάρια παγκοσμίως, με την Δυτική Ευρώπη να έχει το 14,4% των πωλήσεων, ενώ για
το 2009 προβλέφθηκε ενθαρρυντική άνοδος παρά την κρίση που παρατηρήθηκε στις
παγκόσμιες αγορές. Η βελτίωση της ρυθμιστικής νομοθεσίας σε επίπεδο Ε.Ε.
συμβάλλει επίσης στην αύξηση των πωλήσεων, αλλά και στην παροχή πιο ασφαλών
προϊόντων στους καταναλωτές. Τα συμπληρώματα διατροφής αποτελούν πηγή
σημαντικής απόδοσης στο τζίρο ενός φαρμακείου. Στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα
παρουσιάζεται η άνοδος της αγοράς των συμπληρωμάτων στην Ευρώπη από το 20042009. (Douni Health Products, 2011)

Εικόνα_5. Άνοδος της αγοράς των συμπληρωμάτων στην Ευρώπη (2004-2009) (Douni Health Products, 2011)

Η αγορά των συμπληρωμάτων διατροφής στην Ελλάδα παρουσιάζει άνοδο τα
τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά το 2004. Παρακάτω παρουσιάζονται οι αυξητικές
τάσεις των Ελλήνων καταναλωτών από το 2005-2009.
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Εικόνα_6. Αυξητικές τάσεις των Ελλήνων καταναλωτών στην αγορά συμπληρωμάτων (Douni Health
Products, 2011)

Σύμφωνα με την οδηγία 2002/46/ΕΚ Περί Συμπληρωμάτων Διατροφής Κανονισμός
(2004) και το Άρθρο 10α ορίζεται πως «Η πώληση των συμπληρωμάτων διατροφής στην
Ελλάδα γίνεται αποκλειστικά από τα φαρμακεία». Αποδεικνύεται όμως από τον ΕΟΦ
πως πάνω από 11 εκατομμύρια σκευάσματα ετησίως διακινούνται μέσα από φαρμακεία
και μη εξουσιοδοτημένα καταστήματα και μόλις το 3% των συνολικών ποσοτήτων
κυκλοφορεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
Προβλέπεται άνοδος με συνολική αύξηση 6% των πωλήσεων συμπληρωμάτων
διατροφής σε ολόκληρη την Ε.Ε. μέχρι και το 2014. (Douni Health Products, 2011)
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Εικόνα_7. Άνοδος των πωλήσεων συμπληρωμάτων στην Ε.Ε. μέχρι το 2014 (Douni Health Products, 2011)

2.4 Ηλεκτρονικό Φαρμακείο (E-Pharmacy)

2.4.1 Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Φαρμακείο
Παρά την ελληνική νομοθεσία που απαγορεύει την ηλεκτρονική πώληση φαρμάκων και
την σύγχυση του νόμου που αφορά την πώληση συμπληρωμάτων διατροφής μέσω
διαδικτύου, τα τελευταία 2 έτη οι περισσότεροι φαρμακοποιοί στρέφονται προς την
ίδρυση και λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων με σκοπό την ανάπτυξη της
εργασίας τους.
Οι τεχνολογικές αλλαγές έχουν επηρεάσει τις εμπορικές επιχειρήσεις δίνοντάς τους
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός νέου
περιβάλλοντος. Οι επιχειρήσεις που θα επιβιώσουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό είναι
αυτές που κάνουν τις στρατηγικές επιλογές για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών
στις πρακτικές τους.
Αρχικά, η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις περιελάμβανε μόνο
την ηλεκτρονική παρουσίαση των καταστημάτων και όχι τη δυνατότητα άμεσης
παραγγελίας κάποιου προϊόντος.
Παρατηρήθηκε έπειτα εντονότερη στροφή των φαρμακοποιών προς τη δημιουργία ενός
Ηλεκτρονικού Φαρμακείου (Ε-Pharmacy), εφόσον παρουσιάστηκε αύξηση της
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κερδοφορίας. Η χρήση του διαδικτύου ενισχύει την ανάπτυξη ενός φαρμακείου με
σκοπό να επεκτείνει τα γεωγραφικά του όρια, να διαφημιστεί πιο αποτελεσματικά και
να προσφέρει προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές από το φυσικό κατάστημα.
Οι δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος από τους φαρμακοποιούς στην Ελλάδα
αποτελεί μία καινοτόμα και ανταγωνιστική ιδέα. Οι φαρμακοποιοί όμως είναι
επιφυλακτικοί ως προς την ίδρυση ενός ηλεκτρονικού φαρμακείου που αφορά την
πώληση μη φαρμακευτικών σκευασμάτων καθώς δεν έχουν καλή γνώση του
ηλεκτρονικού επιχειρείν και δεν μπορούν να εκτιμήσουν την αποδοτικότητα που
επιφέρει.

2.4.2 Ορισμός του Ηλεκτρονικού Φαρμακείου (E-Pharmacy)
Το Ηλεκτρονικό Φαρμακείο (E-Pharmacy) αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση στην
παροχή φαρμακευτικών υπηρεσιών όλο το εικοσιτετράωρο μέσω τηλεπικοινωνιών,
πληροφοριακών συστημάτων, λογισμικού και τηλεχειρισμό τεχνολογιών.
Το ηλεκτρονικό φαρμακείο λαμβάνει υπόψη την ελληνική νομοθεσία για την παρουσία
φαρμακείων στο διαδίκτυο, και δε διενεργεί ηλεκτρονική πώληση ιατροφαρμακευτικών
σκευασμάτων και εκτέλεση συνταγών. Μέσω του ηλεκτρονικού φαρμακείου δίνεται η
δυνατότητα ηλεκτρονικής έκθεσης και πώλησης παραφαρμακευτικών και καλλυντικών
εμπορευμάτων.
Το Ηλεκτρονικό Φαρμακείο (E-Pharmacy) αφορά τη μετάβαση ενός φυσικού
φαρμακείου στην ψηφιακή μορφή μέσω ενός ιστοτόπου (website) που έχει
δημιουργηθεί από διαδικτυακές εφαρμογές, με τις οποίες μπορεί να ανανεώνεται το
περιεχόμενο τους σε πραγματικό χρόνο (εικόνες, τιμές προϊόντων, εκπτώσεις,
προσφορές, κ.α.) και διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία παρακολούθησης και
αυτόματης διαχείρισης μιας διαδικτυακής παραγγελίας. Η διαδικασία παρέχει τη
δυνατότητα αλλαγής και εμπλουτισμού οποιασδήποτε περιοχής της ιστοσελίδας της
χωρίς την απαίτηση τεχνικών γνώσεων. (wikipedia: Online pharmacy, 2013)
Ο σκοπός του ηλεκτρονικού φαρμακείου είναι η ηλεκτρονική αγορά και η πώληση
προϊόντων ή υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο διατίθενται τα παραφαρμακευτικά
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προϊόντα σε όλη την εσωτερική αγορά και στο εξωτερικό, σε μεγαλύτερο αγοραστικό
κοινό βασιζόμενη στην απήχηση του διαδικτύου. Έ να φαρμακείο έχει στη διάθεσή του
ένα επιπλέον «κατάστημα» το οποίο πουλάει τα προϊόντα του αυτόματα όλο το 24ωρο
με ελάχιστο λειτουργικό κόστος. Ένα ηλεκτρονικό φαρμακείο χρησιμοποιείται και ως
τρόπος προβολής και διαφήμισης της επιχείρησης.
Τα διαδικτυακά φαρμακεία ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
1. Νόμιμα ηλεκτρονικά φαρμακεία στην χώρα όπου βρίσκεται και το φυσικό
πρόσωπο που πραγματοποιεί την ηλεκτρονική παραγγελία.
2. Νόμιμα ηλεκτρονικά φαρμακεία σε διαφορετική χώρα από αυτήν που βρίσκεται
το φυσικό πρόσωπο που πραγματοποιεί την ηλεκτρονική παραγγελία. Σε αυτήν
την κατηγορία ανήκουν τα φαρμακεία που έχουν αδειοδοτηθεί από την χώρα
προέλευσής τους και ακολουθούν τους κανονισμούς αυτής και όχι αυτούς των
διεθνών παραγγελιών. Είναι νόμιμα στην Ευρώπη, δηλαδή το φαρμακευτικό
προϊόν μπορεί να περάσει τα σύνορα εφόσον επρόκειτο για προσωπική χρήση.
Παράνομα ηλεκτρονικά φαρμακεία όπου στην ιστοσελίδα τους δίνονται ψευδή στοιχεία
όσον αφορά την χώρα προέλευσης, διαδικασίες η πιστοποιήσεις. Τα ηλεκτρονικά αυτά
φαρμακεία πιθανόν να αποστέλλουν ληγμένα προϊόντα ή κακές απομιμήσεις αυτών
αποφεύγοντας κάθε διαδικασία εγγύησης. . (wikipedia: Online pharmacy, 2013)

2.4.3 Κίνδυνοι και Ανησυχίες


Κάποια παράνομα ηλεκτρονικά φαρμακεία αποστέλλουν ληγμένα φάρμακα,
υποκατάστατα, ή παραποιημένα.



Πολλές φορές δίνονται ψευδή στοιχεία για την χώρα προέλευσης των
φαρμάκων.



Δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας φαρμάκων από ανήλικους
χωρίς την εποπτεία ενηλίκου. (wikipedia: Online pharmacy, 2013)

2.4.4 Διεθνείς καταναλωτές
Οι διεθνείς καταναλωτές, παραγγέλνουν από ηλεκτρονικά καταστήματα που βρίσκονται
είτε στη δική τους είτε σε άλλες χώρες. Μερικά από αυτά τα φαρμακεία απαιτούν
συνταγογράφηση, ενώ άλλα όχι. Στην περίπτωση όπου δεν απαιτείται ηλεκτρονική
συνταγογράφηση, ο κάθε πελάτης είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει ένα
ερωτηματολόγιο που αφορά την παραγγελία του . Πολλά φάρμακα που διατίθενται στο
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διαδίκτυο παράγονται από γνωστούς κατασκευαστές, όπως η «Pfizer», «Wyeth», η
«Roche», αλλά και των γενικών φαρμακευτικών εταιρειών «Cipla» και «Ranbaxy» της
Ινδίας και της «Teva Pharmaceutical Industries» του Ισραήλ. (wikipedia: Online
pharmacy, 2013)

2.4.5 Διαφορές ηλεκτρονικού και παραδοσιακού φαρμακείου
Μία από τις διαφορές μεταξύ του ηλεκτρονικού και του παραδοσιακού φαρμακείου
είναι ότι στις συναλλαγές μέσω του πρώτου δεν αναπτύσσεται διαπροσωπική σχέση
πωλητή-αγοραστή, καθώς δεν είναι εφικτή η άμεση επαφή μεταξύ τους. Απαιτείται η
δημιουργία ενός ανταγωνιστικού ηλεκτρονικού καταστήματος, αφού αυτό αποτελεί
εικόνα προβολής του φαρμακείου.
Στόχο ενός ηλεκτρονικού φαρμακείου αποτελεί η δημιουργία κέρδους αλλά και η
προώθηση και προβολή των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχει. Για τον λόγο
αυτό, θα πρέπει να είναι διαρκώς και επαρκώς ενημερωμένο, φιλικό προς τους χρήστες
του, να προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές των προϊόντων που προωθεί και να προβάλλει
συνεχώς νέα και καινοτόμα προϊόντα.
Τέλος, ένα ηλεκτρονικό φαρμακείο, μέσω υπηρεσίας αναλυτικής καταγραφής της
πλοήγησης του πελάτη, παρέχει τη δυνατότητα στο διαχειριστή του να γνωρίζει τις
κινήσεις του κάθε χρήστη σε πραγματικό χρόνο και να του παρουσιάζει με μεγαλύτερη
έμφαση τα προϊόντα που προτιμά. (e-Δράση)

2.4.6 Τα πλεονεκτήματα της ίδρυσης και λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού
φαρμακείου
Εκτός από την ελαχιστοποίηση του κόστους ίδρυσης και λειτουργίας παρακάτω
παρουσιάζονται

πιο

συγκεκριμένα τα

πλεονεκτήματα της

δημιουργίας

ενός

ηλεκτρονικού φαρμακείου:


Συνεχής (24ωρη παροχή, όλες τις μέρες του έτους), υποστήριξη, εξυπηρέτηση
άμεση και έγκυρη ενημέρωση των πελατών καθώς το διαδίκτυο είναι το
μοναδικό κανάλι εξυπηρέτησης οποιαδήποτε στιγμή.



Ευρεία γεωγραφική κάλυψη, ανεξάρτητα από την έδρα της εταιρείας.



Δυνατότητα χρήσης από άτομα με σωματική αναπηρία που αδυνατούν να
μετακινηθούν ώστε να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους.
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Μικρό αρχικό κεφάλαιο επένδυσης για την ίδρυση του ηλεκτρονικού
καταστήματος, καθώς και ελάχιστα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης σε
σύγκριση με ένα φυσικό κατάστημα.



Πώληση προϊόντων και υπηρεσιών με μειωμένες τιμές λόγω κυρίως των
περιορισμένων εξόδων.



Διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών με ελάχιστο κόστος.



Αύξηση των πωλήσεων και κατ’ επέκταση της κερδοφορίας.



Αυτοματοποιημένη προσθήκη, επεξεργασία και διαχείριση των προϊόντων.



Μαζική εισαγωγή, επεξεργασία και διαχείριση προϊόντων και άλλων
παραμέτρων.



Χρήση σύγχρονων εργαλείων προώθησης και προβολής προϊόντων και
υπηρεσιών, διάθεση εκπτωτικών κουπονιών και πακέτων προϊόντων σε
προνομιακές τιμές.



Διαχείριση του πελατολογίου και την παρακολούθηση των πωλήσεων
διαδικτυακά.



Δυνατότητα προώθησης προϊόντων όπως παρουσιάζονται στην αρχική συνήθως
σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος, π.χ. «Πρώτα σε πωλήσεις»
(Bestsellers), «Αναμένεται» (Coming Soon), «Σε Προσφορά» (On Offer),
«Ειδικές Προσφορές» (Special Deals).



Αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (newsletter) με ενημερωτικά θέματα.



Εμφάνιση της επιχείρησης πιο συχνά και πιο ψηλά στα αποτελέσματα μηχανών
αναζήτησης, όπως είναι π.χ. η Google, όταν οι χρήστες-καταναλωτές αναζητούν
προϊόντα που διαθέτει το ηλεκτρονικό κατάστημα. (Μάρκετινγκ Μηχανών
Αναζήτησης (Search Εngine Μarketing)).



Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τη νέα γενιά που κάνει όλο και
περισσότερη χρήση των νέων τεχνολογιών.



Διάδοση της φήμης της ηλεκτρονικής επιχείρησης από τους ηλεκτρονικούς
πελάτες χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή αλλιώς «social
media» π.χ. (Facebook, Twitter).



Δυνατότητα επιλογής του τρόπου πληρωμής από τον πελάτη (PayPal,
χρεωστικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες, Έξυπνες Κάρτες (Smart Cards),
αντικαταβολή).



Δυνατότητα

σύγκρισης

προϊόντων,

βάσει

των

καταχωρημένων

χαρακτηριστικών που τα συνοδεύουν.
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Καταχώρηση του αναλυτικού ιστορικού τόσο των παραγγελιών και των
πωλήσεων όσο και των πελατών.



Δυνατότητα εκτίμησης της αγοραστικής συμπεριφοράς του κοινού, μέσω
στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις πωλήσεις. (ITEQ)

Εικόνα_8. Παράδειγμα ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Φαρμακείου
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3. Μεθοδολογία
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία

θα αναπτυχθεί ένας οδηγός δημιουργίας

Ηλεκτρονικού Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) για ηλεκτρονικά φαρμακεία.
Τα επιχειρηματικά σχέδια που αφορούν τη σωστή ίδρυση και λειτουργία ενός
ηλεκτρονικού φαρμακείου τα οποία έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα δεν έχουν
δημιουργηθεί σύμφωνα με την υιοθέτηση του μοντέλου του ηλεκτρονικού επιχειρείν,
αφορούν ίσως περισσότερο ένα μοντέλο εσόδων και εξόδων του ηλεκτρονικού
φαρμακείου. Η παρούσα διπλωματική ασχολείται με την μελέτη και την ανάπτυξη ενός
τέτοιου επιχειρηματικού σχεδίου παρουσιάζοντας λύσεις ασφάλειας και διαδικτυακού
μάρκετινγκ του ηλεκτρονικού αυτού καταστήματος με σκοπό την προσέλκυση
πελατών. Ακόμη παρουσιάζονται τρόποι προσέλκυσης ηλεκτρονικών πελατών στην
ηλεκτρονική αγορά συμπληρωμάτων διατροφής. Τέλος, τα κόστη ίδρυσης και
λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού φαρμακείου.

3.1 Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (E-Business)

3.1.1 Ορισμός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
Ο όρος του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (E-Business) χρησιμοποιείται ευρέως αντί αυτού
του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (Ε-Commerce). Οι δύο αυτές έννοιες δεν ταυτίζονται
αφού το ηλεκτρονικό επιχειρείν αποτελεί ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο που αφορά
την πλήρη αναδιάρθρωση όλων των δραστηριοτήτων κάθε επιχείρησης με κέντρο τον
πελάτη και τον προμηθευτή ο οποίος επικοινωνεί και συνεργάζεται μαζί της μέσω του
διαδικτύου.
Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν αφορά έναν ευρύτερο ορισμό του ΗΕ, που περιλαμβάνει όχι
μόνο την αγορά και την πώληση αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και την εξυπηρέτηση
πελατών, τη συνεργασία με επιχειρηματικούς εταίρους και την πραγματοποίηση
ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσα σε έναν οργανισμό. (Turban, 2004)
Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν αποσπασματικά χωρίς την
υιοθέτηση του μοντέλου του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Το κόστος όμως της
μεμονωμένης αυτής υλοποίησης και συντήρησής τους είναι πολύ μεγάλο και μπορεί να
μειωθεί μόνο αν όλες οι παραπάνω εφαρμογές κατασκευαστούν πάνω σε μια κοινή
πλατφόρμα. Έτσι, δημιουργείται μια οικονομική και φιλική προς τη διακίνηση
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πληροφοριών εταιρική δομή η οποία όμως απαιτεί ριζικές αλλαγές στη νοοτροπία του
προσωπικού και των εσωτερικών διαδικασιών.
Η δομή του ηλεκτρονικού επιχειρείν υλοποιείται πιο εύκολα από μικρές ή νεοσύστατες
επιχειρήσεις όπου τα πάντα μπορούν να σχεδιαστούν από την αρχή χωρίς τις
δεσμεύσεις των παλιών κανόνων. Για να υιοθετήσει μια εταιρεία το θα πρέπει δώσει
ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα θέματα:


Απλότητα.

Το

μοντέλο

του

ηλεκτρονικού

επιχειρείν

απαιτεί

προσαρμοστικότητα, ευελιξία και απλοϊκές δομές.


Εξέλιξη. Η επιχείρηση που χρησιμοποιεί το

ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι

απαραίτητο να αξιοποιεί τις εμπειρίες από τη μέχρι τώρα λειτουργία της,
οικοδομώντας

ένα

νέο

περιβάλλον

λειτουργίας

βασιζόμενο

σε

ήδη

εφαρμοσμένες τεχνολογίες .


Προτεραιότητες. Όλες οι εργασίες μέσα σε μια επιχείρηση δεν είναι το ίδιο
σημαντικές. Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει πως τις περισσότερες φορές το
80% των βελτιώσεων σε θέματα παραγωγικότητας επιτυγχάνεται από το 20%
των επενδύσεων ή αλλαγών. Τα στελέχη πρέπει να τηρούν σειρά
προτεραιότητας των εργασιών έχοντας ως κριτήριο την αποδοτικότητα



Λεπτομέρεια. Οι επιχειρήσεις ενεργούν έχοντας μόνο μια γενική άποψη του
επιθυμητού στόχου και στην πορεία οδηγούνται σε λάθος επιλογές καθώς δεν
λαμβάνουν υπ’ όψιν την κάθε σχεδιαστική λεπτομέρεια.



Ευχρηστία. Ο σχεδιασμός του ηλεκτρονικού επιχειρείν πρέπει να χωρίζει τους
χρήστες σε ομάδες ανάλογα με την εργασία που επιτελούν (γραμματείς, τεχνική
υποστήριξη, πωλητές κ.λπ.) και να δημιουργεί περιβάλλοντα εργασίας συμβατά
με τις ανάγκες και τις γνώσεις κάθε κατηγορίας εργαζομένων.



Ασφάλεια. Απαιτείται η πρόβλεψη όλων των κινδύνων παραβίασης των
συστημάτων ασφαλείας της επιχείρησης και να ληφθούν τα ανάλογα
προληπτικά μέτρα (π.χ. κρυπτογράφηση).



Συνοχή. Όλα τα μέρη και οι διαδικασίες σε μια δομή ηλεκτρονικού επιχειρείν
πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε να λειτουργούν το ίδιο αποτελεσματικά.
(Επιτήδειος, 2003)
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3.1.2 Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν σήμερα
Η

σύγχρονη

άποψη

του

ηλεκτρονικού

επιχειρείν

αφορά

μια

διαφορετική

επιχειρηματική κουλτούρα και οργάνωση κάνοντας χρήση μιας ενιαίας πλατφόρμας
εφαρμογών για κάθε εργασία.
Στον τομέα των πωλήσεων η δομή του ηλεκτρονικού επιχειρείν προϋποθέτει τη
δημιουργία ενός συστήματος παραγγελιών μέσω διαδικτύου . Αυτό μπορεί να είναι ένα
ηλεκτρονικό κατάστημα στο διαδίκτυο ή κάποια ειδική πελατοκεντρική εφαρμογή
(client oriented application) για την αποστολή παραγγελιών (αν τα προϊόντα είναι πολύ
ειδικά και αφορούν μικρό αριθμό μεγάλων πελατών).
Μια εναλλακτική αλλά και πιο ακριβή λύση, είναι η δημιουργία ενός «gateway»
(εισόδου) που λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ του ήδη υπάρχοντος πληροφοριακού
συστήματος της εταιρείας και των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος ή της
ειδικής εφαρμογής της. Το «gateway» μεταφράζει και διαβιβάζει στο εσωτερικό
εταιρικό πληροφοριακό σύστημα τα αιτήματα των χρηστών του διαδικτύου και
επιστρέφει σε αυτούς τις απαντήσεις του πληροφοριακού (π.χ. «Η παραγγελία σας
καταχωρήθηκε», «Το προϊόν έχει εξαντληθεί» κ.λπ.)
Η πρώτη λύση απαιτεί πολύ προσωπικό, καθώς η επικοινωνία με τον πελάτη δεν
γίνεται αυτόματα. Η δεύτερη είναι αρκετά ευπαθής (υψηλή πολυπλοκότητα) και απαιτεί
μεγάλη συντήρηση, διότι η επιχείρηση υποχρεώνεται να υποστηρίζει δύο ξεχωριστά
συστήματα (άλλη πλατφόρμα για την εσωτερική διακίνηση πληροφοριών και άλλη για
τον ιστό).
Η καλύτερη λύση αφορά ένα λογισμικό που δέχεται την παραγγελία και είναι το ίδιο με
εκείνο που τηρεί την αποθήκη και με αυτό που ενημερώνει το προσωπικό για τις
ενδοεπιχειρησιακές εξελίξεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ευκολότερη και ταχύτερη
διακίνηση των πληροφοριών μέσα στην επιχείρηση (όλα τα συστήματα λειτουργούν με
την ίδια αρχιτεκτονική, ενδοδίκτυο (intranet), και είναι προσβάσιμα από όλους), το
κόστος λειτουργίας μειώνεται σημαντικά και εξασφαλίζεται η καλύτερη εξυπηρέτηση
των πελατών.
Στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών (customer service) όλο και περισσότερες
επιχειρήσεις καταφεύγουν στο διαδίκτυο, προσπαθώντας να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητές του όπως η έκδοση ή η παρακολούθηση λογαριασμών μέσω διαδικτύου
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(π.χ. dei.gr), η τεχνική υποστήριξη, η υποβολή ερωτήσεων (π.χ. μέσω email ή live chat)
κ.α.
Το επόμενο στάδιο στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών είναι η εξατομικευμένη
παρεχόμενη υπηρεσία (personalized service) όπου οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν
να δεχθούν πληροφορίες για θέματα που τους ενδιαφέρουν άμεσα. Μέσα από ένα
ενοποιημένο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικού επιχειρείν μια εταιρεία μπορεί να
παρακολουθεί ευκολότερα τη συμπεριφορά των πελατών της (π.χ. πόσο συχνά οι
ερωτήσεις ακολουθούνται από αγορές ή ποιες κατηγορίες προϊόντων έχει αγοράσει ο
συγκεκριμένος πελάτης) και να προλαβαίνει τις επιθυμίες τους.
Πρόκειται για εφαρμογές μάρκετινγκ βάσεων δεδομένων (database marketing) ή
μάρκετινγκ πελατειακών σχέσεων (Customer Relationship Marketing, CRM) όπως
εκείνες που χρησιμοποιεί ήδη εδώ και χρόνια το Amazon.com. (Όταν ένας υπάρχων
πελάτης επισκέπτεται την ιστοσελίδα, η βάση δεδομένων του καταστήματος ελέγχει
ποια βιβλία αγόρασαν όσοι έχουν παραγγείλει τους ίδιους τίτλους με αυτόν και του
προτείνει την αγορά τους). (Επιτήδειος, 2003)

Εικόνα_9. Το σύγχρονο μοντέλο του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (http://ses.univlille1.fr/digitalAssets/7/7024_shema_geb.jpg)
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3.2 Ασφάλεια συναλλαγών Ηλεκτρονικού εμπορίου
Σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε και αναλύθηκε στο 2ο κεφάλαιο οι
καταναλωτές προιόντων του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ελλάδα εμφανίζονται
διστακτικοί όσον αφορά κυρίως την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων και
των συναλλαγών τους

μέσα από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Παρακάτω

παρουσιάζονται οι τρόποι που μπορούν να κάνουν ένα ηλεκτρονικό φαρμακείο
ασφαλέστερο από ένα φυσικό.
Παρόλο που τα ηλεκτρονικά καταστήματα δεν εγγυώνται την ασφάλεια των
διαδικτυακών συναλλαγών, η κρυπτογράφηση και τα συστήματα ασφαλείας
αναπτύσσονται συνεχώς. Σύμφωνα με αναλυτές και επενδυτές το ηλεκτρονικό εμπόριο
είναι περισσότερο ασφαλές από ένα παραδοσιακό κατάστημα, το οποίο μπορεί να
λεηλατηθεί, να καεί, να πλημμυρίσει. Η δυσκολία έγκειται στο να κάνουν τους πελάτες
να εξοικειωθούν με την ιδέα ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ασφαλές γι’ αυτούς.
Ενώ τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχε η εντύπωση ότι οι συναλλαγές μέσω πιστωτικής
κάρτας στο διαδίκτυο δεν ήταν ασφαλείς, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το ηλεκτρονικό
εμπόριο και οι διαδικτυακές συναλλαγές εν γένει είναι ασφαλέστερες από τις αγορές με
πιστωτικές κάρτες σε παραδοσιακά καταστήματα. Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί και
αναπτύσσονται συνεχώς νέοι και ασφαλέστεροι τρόποι πληρωμής μέσω διαδικτύου,
όπως οι υπηρεσίες διαδικτυακής μεταφοράς χρημάτων, οι προπληρωμένες και
εξειδικευμένες πιστωτικές κάρτες για πληρωμή μέσω διαδικτύου, κ.τ.λ
Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πρέπει να χρησιμοποιεί μια σειρά συστημάτων
ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των συναλλαγών του:


Η αποστολή προσωπικών δεδομένων, όπως τα στοιχεία της κάρτας, θα πρέπει να
γίνεται

σε

ασφαλές

περιβάλλον,

με

τη

χρήση

ειδικών

πρωτοκόλλων

κρυπτογράφησης δεδομένων και ασφάλειας οικονομικών συναλλαγών. Για την
εξασφάλιση της ακεραιότητας και της προέλευσης μιας πληροφορίας κατά τη
μετάδοση, χρησιμοποιείται η τεχνολογία δικτυακού πρωτοκόλλου ασφαλείας, όπως
το Secure Sockets Layer (SSL) ή το Secure Electronic Transaction (SET), με το
οποίο οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται προτού μεταδοθούν στο δίκτυο και
αποκρυπτογραφούνται από τον παραλήπτη. Έτσι, η συναλλαγή δεν μπορεί να
αμφισβητηθεί ούτε ως προς την προέλευση ούτε ως προς το περιεχόμενο.


Για τη διευθέτηση του θέματος της πληρωμής, τρεις λύσεις είναι ουσιαστικά
διαθέσιμες: η προκαταβολική πληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό, η αντικαταβολή
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και η χρέωση κάρτας. Η χρήση της πιστωτικής κάρτας αποτελεί το βασικό μέσο για
τη διεκπεραίωση μιας ηλεκτρονικής συναλλαγής. (e-Δράση)

35

3.3 Φαρμακευτική Φροντίδα και Σχεσιακό Μάρκετινγκ (Relationship
Marketing)
Σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε και αναλύθηκε στο 2ο κεφάλαιο η επαφή του
επιχειρηματία, στη συγκεκριμένη περίπτωση του φαρμακοποιού, με τον χρήστη
καταναλωτή μπορεί να επιτευχθεί και ηλεκτρονικά κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη
του.
To Σχεσιακό Μάρκετινγκ (Relationship Marketing) σύμφωνα με Morgan & Hunt
(1994) αναφέρεται στην χρήση της βάσης δεδομένων ενός οργανισμού με σκοπό την
επιλογή των προτιμώμενων πελατών για ένα προωθητικό πρόγραμμα, όπως για
παράδειγμα η άμεση αποστολή κουπονιών προσφοράς σε μία περιορισμένη ομάδα
πελατών. Με μία ευρύτερη έννοια, το Σχεσιακό Μάρκετινγκ ορίζεται σαν «όλες οι
δραστηριότητες του μάρκετινγκ που κατευθύνονται στην εγκαθίδρυση, την ανάπτυξη και
την διατήρηση επιτυχημένων σχέσεων».

Το σχεσιακό μάρκετινγκ ενσωματώνει τις ακόλουθες βασικές έννοιες:


Τοποθέτηση (positioning). Αναφέρεται στο πώς το προϊόν ή η υπηρεσία θα
θεωρηθεί σαν προσωπικά ωφέλιμη για τους πιθανούς ασθενείς. Αυτή
περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την εκτίμηση του στόχου της υπηρεσίας, που
είναι μία άλλη βασική αρχή του σχεσιακού μάρκετινγκ.



Μάρκετινγκ ένας προς ένας (one-on-one). Οι παραδοσιακές στρατηγικές
προώθησης απευθύνονται σε μία μαζική αγορά, οι στρατηγικές του σχεσιακού
μάρκετινγκ στοχεύουν σε επιλεγμένους πελάτες. Η χρήση της προσέγγισης
αυτής απαιτεί από τον φαρμακοποιό να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στην
δημιουργία σχέσεων και στην προσωπική πώληση ακόμα και μέσα από το
ηλεκτρονικό φαρμακείο δίνοντας συμβουλές διαδικτυακά.
36



Συγκράτηση των ασθενών. Οι φαρμακοποιοί συχνά συγκεντρώνουν τις
προσπάθειες προώθησης σε γεγονότα ή υπηρεσίες που συμβαίνουν μία φορά,
όπως προγράμματα και καμπάνιες. Οι δραστηριότητες αυτές χρησιμεύουν στο
να προσελκύσουν πελάτες σε ένα

ηλεκτρονικό φαρμακείο, όμως τυπικά

προσφέρουν μικρό κίνητρο στους ασθενείς να επισκέπτονται συχνότερα το
ηλεκτρονικό κατάστημα ώστε να επωφεληθούν από άλλες, μακροπρόθεσμες
κλινικές υπηρεσίες. Με την αύξηση της επισκεψιμότητας παρατηρείται και
αύξηση της κερδοφορίας.
Όταν οι ασθενείς κάνουν σχόλια (comments), συστάσεις («like» on facebook), ή
παράπονα διαδικτυακά,

ο φαρμακοποιός οφείλει να μελετά και να αναλύει τα

δεδομένα αυτά ώστε να τμηματοποιεί καλύτερα την αγορά με σκοπό την καλύτερη
εφαρμογή του σχεσιακού μάρκετινγκ. Τα ηλεκτρονικά αρχεία πωλήσεων, επιτρέπουν
στους φαρμακοποιούς να καθορίσουν πόσοι ασθενείς έχουν συγκεκριμένες ασθένειες
και πόσοι λαμβάνουν επαναλαμβανόμενα συνταγές για μια συγκεκριμένη κατηγορία
φαρμάκων. Η βάση δεδομένων μπορεί επίσης να χρησιμεύσει για δημογραφικά
στοιχεία, όπως το εύρος ηλικίας ή η ασφαλιστική κάλυψη μιας ομάδας ασθενών
(AphA, 2007).
Ένα ακόμη εργαλείο που μπορεί να αποβεί χρήσιμο στην διερεύνηση του
ενδιαφέροντος των ασθενών για μια φαρμακευτική υπηρεσία, είναι η έρευνα πελατών.
Αυτή μπορεί να προσφέρει πρόσθετη πληροφόρηση για τα δημογραφικά στοιχεία των
ασθενών, τους τύπους υπηρεσιών που μπορεί να τους ενδιαφέρουν, και την προθυμία
των πελατών να πληρώσουν για τέτοιες υπηρεσίες. Επίσης, η δημιουργία ομάδων
στόχων

(focus

groups),

με

αντιπροσωπευτικά

δείγματα

καταναλωτών

που

συγκεντρώνονται για να συζητήσουν για ένα θέμα ή μία πρόταση, είναι χρήσιμη στην
αποκάλυψη των αναγκών και επιθυμιών των πελατών σχετικά με τις φαρμακευτικές
υπηρεσίες.
Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εφαρμόσει φαρμακευτικές υπηρεσίες σε μία
συγκεκριμένη ομάδα ασθενών, ο φαρμακοποιός οφείλει να εξετάσει έναν αριθμό
κριτηρίων που επηρεάζουν την πιθανή συμμετοχή των πελατών και την συνακόλουθη
κερδοφορία της υπηρεσίας. Αυτά είναι: Το μέγεθος της αγοράς, πόσο δηλαδή κοινή
είναι η κατάσταση και η ανάγκη για την υπηρεσία στην γεωγραφική περιοχή του
φαρμακείου. Τα εμπόδια για την είσοδο στην αγορά, όπως ο ανταγωνισμός, η
δυνατότητα παροχής πρόσθετων υπηρεσιών για την υπέρβασή του, το κόστος του
37

εξοπλισμού και η εκπαίδευση του προσωπικού. Το πιθανό όφελος και κέρδος από την
προτεινόμενη υπηρεσία, που μπορεί να καθοριστεί από τον αριθμό των ασθενών και
τον αριθμό των επεισοδίων της υπηρεσίας σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η
πρόσβαση των ασθενών, που αφορά στην δυνατότητα των πιθανών ασθενών να έχουν
εύκολη πρόσβαση στο φαρμακείο, στην χρονική καταλληλότητα της εφαρμογής της
υπηρεσίας για τους ασθενείς και ακόμη την καταλληλότητα της υπηρεσίας για ειδικές
ομάδες ασθενών, όπως αλλοδαποί και μειονότητες. Τέλος, οι στάσεις και η
συμπεριφορά των ασθενών, που αναφέρεται στην προθυμία των ατόμων να
συμμετάσχουν στην υπηρεσία (Sarel et al, 1996).
Στην περίπτωση παραπόνων από κάποιον πελάτη, το προσωπικό ηλεκτρονικού
φαρμακείου οφείλει να δίνει απάντηση όσο πιο σύντομα γίνεται διαβεβαιώνοντας για
την διερεύνηση και την ανταπόκριση στο παράπονο (Bitner, 1995).
Συμπερασματικά,

η

φαρμακευτική

φροντίδα

χρησιμοποιώντας

το

Σχεσιακό

Μάρκετινγκ σαν εργαλείο, αποτελεί ίσως το πιο καλό εργαλείο στα χέρια του
σύγχρονου φαρμακοποιού στην προσπάθεια του για την αντιμετώπιση της κρίσης.
(ITEQ)

3.4 Προϋποθέσεις πώλησης παραφαρμακευτικών προϊόντων και
καλλυντικών από το διαδίκτυο

3.4.1

Προϋποθέσεις

πώλησης

συμπληρωμάτων

διατροφής

στο

ηλεκτρονικό φαρμακείο
Υπάρχει παραπάνω από ένα προφίλ καταναλωτή που αναζητούν λύσεις στα
συμπληρώματα διατροφής αφού το εύρος της αγοράς είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Υπάρχουν
καταναλωτές που θα αγοράσουν ένα προϊόν ευκαιριακά και με συγκεκριμένο στόχο
όπως τα προϊόντα για τα μαλλιά, πολυβιταμίνες για αύξηση ενέργειας, ένα
συμπλήρωμα που μπορεί να βοηθήσει στην διατήρηση του σωματικού βάρους κλπ.
Μεγάλο μερίδιο της αγοράς αποτελούν και οι καταναλωτές που θα χρησιμοποιήσουν
κάποιο συμπλήρωμα μετά από την παραίνεση του γιατρού ή του φαρμακοποιού τους.
(Παπαδόπουλος, 2011)
Ο επιχειρηματίας-φαρμακοποιός πρέπει να διαφοροποιηθεί από τα άλλα κανάλια
διανομής και να αναδείξει τη διαφορετικότητα των συμπληρωμάτων διατροφής που
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πωλούνται στο ηλεκτρονικό φαρμακείο από τα άλλα. Το ηλεκτρονικό του κατάστημα
πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένο σχετικά με τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην
αγορά των συμπληρωμάτων διατροφής και ειδικά για αυτά που διατίθενται μέσα από
αυτό. Είναι απαραίτητο να παρουσιάζονται αναλυτικά οι εταιρείες, οι κατηγορίες των
προϊόντων που διαθέτουν, τα βασικά χαρακτηριστικά τους, τα πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα τους αναφορικά με τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν, την συσκευασία
τους.
Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να παρέχεται στον πελάτη η σωστή συμβουλή υγείας με
τις κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις που διαθέτει, ανάλογα με το πρόβλημα που
αντιμετωπίζει, καθώς επίσης και να ενημερώνεται εμπεριστατωμένα σχετικά με την
δράση και την επιλογή συμπληρωμάτων διατροφής
Τα κλειδιά επικοινωνίας για να στραφεί ο καταναλωτής στα συμπληρώματα διατροφής
ενός ηλεκτρονικού φαρμακείου αφορούν τα οφέλη των καταναλωτών από την αγορά
των συμπληρωμάτων διατροφής (χαμηλότερη τιμή) μέσω του

ηλεκτρονικού

φαρμακείου και την τεχνική και επιστημονική γνώση που μπορεί να του προσφέρει η
«φιλική προς τον χρήστη» περιήγησή του στην ιστοσελίδα. Θα πρέπει να μπορεί να
εντοπίσει το προϊόν για το οποίο ενδιαφέρεται άμεσα και να ενδιαφερθεί για μία
κατηγορία προϊόντων που δεν γνώριζε.
Η καλή φήμη των προϊόντων αυτών μπορεί να ενισχυθεί με την κατάλληλη σήμανση
(ευκρίνεια εικόνων) και τις απαραίτητες επεξηγήσεις (ενδείξεις, αντενδείξεις) και
συνεχή ενημέρωση του ηλεκτρονικού φαρμακείου για να εξασφαλίσει την επιτυχημένη
τους προβολή, η οποία τελικά θα οδηγήσει στην αύξηση των αυθόρμητων αγορών.
(PHARMACY MANAGEMENT)

3.4.2 Προϋποθέσεις πώλησης παραφαρμακευτικών προϊόντων στο
ηλεκτρονικό φαρμακείο
Ένα επιτυχημένο ηλεκτρονικό φαρμακείο για να γίνει πιο ανταγωνιστικό από τα ήδη
υπάρχοντα φυσικά φαρμακεία πρέπει να παρέχει στον καταναλωτή πρόσθετες
υπηρεσίες. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια ξεχωριστή επιχείρηση, με ιδιαίτερες
ανάγκες και απαιτήσεις. Παρακάτω παρουσιάζονται πιο αναλυτικά οι σημαντικότερες
από αυτές:
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Επιλογή μιας ευκολομνημόνευτης διεύθυνσης που παραπέμπει και στο
αντικείμενο που θα προβάλλεται στην ιστοσελίδα (αν και υπάρχουν
παραδείγματα διαφοράς θέματος με διεύθυνση που πέτυχαν π.χ. buldoza.gr).



Φιλικά σχεδιασμένο ως προς τον χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος, ώστε
να περιηγείται με ευκολία μέσα σε αυτό.



Παροχή ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών των χρηστών και αξιοπιστία
σε ότι αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα.



Ηλεκτρονική προώθηση του νέου καταστήματος, μέσω σχετικών websites και
μηχανών αναζήτησης (Google).



Διάθεση προϊόντων σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές και δυνατότητα
σύγκρισης των τιμών των προϊόντων που διαθέτει μέσω πολυμέσων.



Γρήγορη και εύχρηστη περιήγηση μεταξύ των προϊόντων.



Παρουσίαση προσφορών και εκπτώσεων.



Πολύ καλή οργάνωση της αποθήκης και ηλεκτρονική καταγραφή προϊόντων.



Έρευνα της διαδικτυακής αγοράς και του ανταγωνισμού.



Οργάνωση εξυπηρέτησης πελατών και τεχνική υποστήριξη των πελατών σε
οποιοδήποτε πρόβλημα. (ITEQ)
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4. Ανάλυση δεδομένων, αρχιτεκτονική, σχεδίαση συστήματος
και πρωτοτύπου και Ερμηνεία των ευρημάτων
Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στα περιεχόμενα ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου
(Business Plan) και σε τεχνικές προώθησης που αφορούν το διαδικτυακό μάρκετινγκ.
Ακολουθεί η παρουσίαση του κοστολογίου κατασκευής ενός ηλεκτρονικού φαρμακείου
και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

4.1 Επιχειρηματικό σχέδιο (Bussines plan).

4.1.1 Εισαγωγή
Η ορθή λειτουργία μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης επιτυγχάνεται με την χρήση ενός
εξειδικευμένου Επιχειρηματικού Σχεδίου (Ε-Bussines plan) που εμπεριέχει και αναλύει
όλες τις σημαντικές παραμέτρους για την επιτυχημένη είσοδο και παρουσία του
ηλεκτρονικού φαρμακείου.
Το επιχειρηματικό σχέδιο αφορά τη λεπτομερή καταγραφή των στόχων και των
ενδιάμεσων σταδίων ανάπτυξης μίας επιχείρησης. Τα περισσότερα ηλεκτρονικά
φαρμακεία δεν λειτουργούν με εμπεριστατωμένο επιχειρηματικό σχέδιο αλλά με απλή
καταγραφή εσόδων και εξόδων
Ένα τυπικό επιχειρηματικό σχέδιο:


Αναλύει τον κλάδο και την αγορά.



Καταγράφει την τρέχουσα κατάσταση στο χώρο του ηλεκτρονικού φαρμακείου.



Θέτει τον στρατηγικό στόχο του ηλεκτρονικού φαρμακείου.



Προσδιορίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του φαρμακείου στην τοπική
αγορά και καθορίζει τους απαραίτητους πόρους για την δημιουργία του.



Θέτει τους στόχους ανάπτυξης του φαρμακείου.



Καταγράφει όλες τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών του φαρμακείου.



Την στρατηγική του μάρκετινγκ.



Τις αρχές λειτουργίας και απόδοσης του προσωπικού



Καταγράφει όλες τις ιδέες και τις προσδοκώμενες ενέργειες και τα επιθυμητά
αποτελέσματα τους.



Χρηματοοικονομική ανάλυση: Αποτυπώνει με νούμερα, υποθέσεις και
παραδοχές τα οικονομικά μεγέθη του φαρμακείου.



Αποτυπώνει την εικόνα των χρηματοροών της ηλεκτρονικής επιχείρησης.
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Οι στόχοι του επιχειρηματικό σχεδίου στο ηλεκτρονικό φαρμακείο είναι οι ακόλουθοι:


Αύξηση πωλήσεων ανά πελάτη.



Αύξηση πελατολογίου.



Αύξηση κερδοφορίας.



Άριστη γνώση προϊόντων.



Καταγραφή αναγκών πελατών.



Βελτίωση οργάνωσης, καλύτερη εξυπηρέτηση, εξοικονόμηση χρόνου.



Βελτίωση και ανάπτυξη χώρου.



Σύναψη καλύτερων εμπορικών συμφωνιών.



Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων.



Αύξηση πωλήσεων παραφαρμάκου.



Ανάπτυξη της περιοχής. (ITEQ)

4.1.2 Προώθηση
Η αύξηση πωλήσεων επιτυγχάνεται μέσω της προώθησης του ηλεκτρονικού
καταστήματος άμεσα, εύκολα και με χαμηλό κόστος μέσω εξειδικευμένων μεθόδων
προώθησης και διαφήμισης, που σκοπό έχουν την άμεση προσέλκυση πελατών που
αναζητούν τα προϊόντα του ηλεκτρονικού φαρμακείου (google ads, viral ads, PPC
δίκτυα, Facebook, Affiliates).
Η σωστή παρουσίαση του ηλεκτρονικού φαρμακείου αποτελεί μέρος του σχεδιασμού
του. Για παράδειγμα, το λογότυπό πρέπει να συμφωνεί με τη φιλοσοφία της
επιχείρησης και πρέπει να καταλαμβάνει σημαντικό χώρο τόσο στην πρώτη όσο και
στις υπόλοιπες σελίδες του ηλεκτρονικού φαρμακείου. Απαιτείται σκέψη για τον τρόπο
με τον οποίο τα χρώματα που θα επιλεχθούν και το λογότυπό θα ενσωματωθούν με τα
προϊόντα (π.χ. το μαύρο φόντο είναι μια καλή επιλογή πλέον).
Ο τρόπος με τον οποίο τα διαθέσιμα εμπορεύματα, παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα
του φαρμακείου είναι σημαντικός για την προσέλκυση του χρήστη. Τα προϊόντα πρέπει
να είναι κατηγοριοποιημένα ανάλογα με το είδος τους (συμπληρώματα, αδυνατιστικά,
καλλυντικά προσώπου, αντηλιακά, ανδρικά καλλυντικά, μητέρα και παιδί, κ.α.).
Στην περίπτωση των «Εμπορευμάτων Lifestyle» περιλαμβάνεται η διασταύρωση
προϊόντων από διαφορετικά τμήματα. Για παράδειγμα, μπορούν να διατεθούν ειδικά
συμπληρώματα διατροφής που βοηθούν στην προστασία του δέρματος, στην κατηγορία
προϊόντων περιποίησης δέρματος.
42

Πρέπει ακόμη να υπάρχει σήμανση των κατηγοριών των προϊόντων, η οποία να
καθοδηγεί τους καταναλωτές κατά την διάρκεια των αγορών τους αλλά και ετικέτα στο
κάθε προϊόν, η οποία θα αναγράφει την αξία του, τα χαρακτηριστικά του και κάποια
πιθανή προσφορά η οποία υπάρχει. (ITEQ)
4.1.2.α Ηλεκτρονικές Κάρτες δώρων μετά την πώληση.
Οι Ηλεκτρονικές Κάρτες δώρων μετά την πώληση μπορεί να αποτελέσουν μια πολύ
αποτελεσματική ιδέα προώθησης του ηλεκτρονικού φαρμακείου.
Η εφαρμογή της ξεκινά με την ολοκλήρωση των αγορών από τον νέο πελάτη ενώ
μπορεί να αποσταλεί μέσω «newsletter» στον ήδη υπάρχον πελάτη ως επιβράβευση. Σε
κάθε περίπτωση τα κουπόνια δώρου είναι μία προώθηση που συμβάλλει στην ενίσχυση
της σχέσης με τον πελάτη δίχως να δημιουργεί αγοραστική συνείδηση για το πιο
οικονομικό προϊόν.
Η διαχείριση του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις ή
ιδιαίτερες δεξιότητες. Κάθε εργαλείο διαχείρισης παρέχει με απλό και κατανοητό τρόπο
όλες τις δυνατότητες διαχείρισης περιεχομένου, πελατολογίου και πωλήσεων. (ITEQ)

4.1.3 Προσφορές
Η μελέτη πάνω στην έκδοση μιας επιτυχημένης προσφοράς είναι απλά η σύνθεση
κάποιων ενεργειών όπως οι παρακάτω:
4.1.3.α Ορισμός θέματος της Προσφοράς
Κάθε προσφορά πρέπει να έχει ταυτότητα και να μην είναι ανώνυμη. Τα καλύτερα
θέματα προέρχονται συνήθως από τις καταναλωτικές ανάγκες και την εποχικότητα της
προσφοράς. Έκπτωση 10% σε προϊόντα αμέσως πριν την εποχικότητα τους, φέρνει
συνήθως τα πιο αδύναμα αποτελέσματα.
4.1.3.β Ορισμός ημερομηνίας προσφοράς
Η ημερομηνία έναρξης της προσφοράς και ημερομηνία λήξης της προσφοράς αλλά
κυρίως η διάρκεια της προσφοράς πρέπει πάντοτε να δημιουργεί το συναίσθημα στον
καταναλωτή της λήψης άμεσων αγοραστικών αποφάσεων. Μία προσφορά που λήγει σε
24 ώρες θα έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από μία άλλη που διαρκεί 15 ημέρες.
4.1.3.γ Επιλογή του σωστού μέσου διαφήμισης και προώθησης.
Τα μέσα επικοινωνίας και διαφήμισης των προσφορών σας, δυστυχώς, δεν είναι άπειρα.
Το φαρμακείο δεν μπορεί να διαφημισθεί σε έντυπο ή στην τηλεόραση και το
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ραδιόφωνο. Παρόλα αυτά υπάρχουν μέσα, τα περισσότερα με μικρό κόστος, τα οποία
μπορεί το φαρμακείο να εκμεταλλευτεί για διαφήμιση και επικοινωνία των προσφορών
του:


Μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (newsletter).



Συμμετοχή σε ιστοσελίδες προβολής προσφορών (π.χ. www.ifarmakeia.gr).



Facebook και Τwitter.

4.1.3.δ Δημιουργία λίστας επικοινωνίας με τους ηλεκτρονικούς πελάτες.
Αφορά την πρόταση στους πελάτες να εγγραφούν ή να γίνουν μέλη της λίστας
επικοινωνίας του ηλεκτρονικού φαρμακείου κατά τη διάρκεια των προσφορών. Η λίστα
που θα δημιουργηθεί θα είναι χρήσιμη κατά τη διάρκεια μια μεγάλης περιόδου
εκπτώσεων και σε μελλοντικές προσφορές. (ITEQ)

4.1.4 Εκπτώσεις
Η στρατηγική των εκπτώσεων ενδέχεται μεσοπρόθεσμα να προσελκύσει ηλεκτρονικούς
πελάτες που αναζητούν το οικονομικότερο προϊόν και λιγότερο ποιοτικές υπηρεσίες.
Μόνο το 20% των καταναλωτών, οι επαναλαμβανόμενοι καταναλωτές, φέρνουν το
80% των κερδών.
Η λογική των εκπτώσεων πρέπει να δικαιολογείται από το γενικότερο οικονομικό
περιβάλλον (ανάπτυξη ή ύφεση), το περιβάλλον αγοράς (ηλεκτρονικό-φυσικό), τον
κύκλο ζωής του προϊόντος, και την ψυχολογία του καταναλωτή (ηλεκτρονικού και μη).
(ITEQ)

4.1.5 Κόστη ίδρυσης και λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Φαρμακείου
Τα κόστη σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος
αναφέρονται παρακάτω:


Καταχώρηση ονόματος του ηλεκτρονικού φαρμακείου (domain name, π.χ.
epharmacy.gr): 10-20 € / έτος.



Φιλοξενία e-pharmacy (web hosting): Από 80-150 €/ έτος ανάλογα με την
κατασκευή και τις ανάγκες της πλατφόρμας στην οποία θα σχεδιασθεί το
ηλεκτρονικό κατάστημα.



Σχεδιασμός και κατασκευή ηλεκτρονικού φαρμακείου: Από 300-2.000 €
ανάλογα με την πλατφόρμα χρήσης, την εξατομίκευση της σχεδίασης και των
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επιπλέον χαρακτηριστικών (Κοινωνικά Δίκτυα, Social Media: Facebook,
Twitter, κριτικές κ.λπ.).


Συντήρηση ηλεκτρονικού φαρμακείου: Πρόκειται για ετήσια αμοιβή ανάλογη
του ποσού κατασκευής από 10-20% της αξίας.



Διαφήμιση (web marketing): Το κόστος της διαφήμισης είναι ανάλογο των
στόχων του επιχειρηματία και συνήθως υπολογίζεται σε κόστος ανά «κλικ»
(cost per click), δηλαδή σε κόστος για την κατεύθυνση του πελάτη στο
ηλεκτρονικό κατάστημα ή το κόστος εμφάνισης (cost per impression) σε 1.000
σελίδες σε έναν ιστότοπο (π.χ. www.iatronet.gr). Ένα επιτυχημένο μοντέλο
προσέλκυσης πελατών πρέπει να στηριχθεί και στην διαφήμιση στην μηχανή
αναζήτησης της Google με το κόστος ανά επίσκεψη να ξεκινά από 0.15€ έως
και 1€ ανάλογα με την αναζήτηση και τον ανταγωνισμό εμφάνισης σε σχετικές
αναζητήσεις.



Συντήρηση περιεχομένου: Τον καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία του
ηλεκτρονικού φαρμακείου αποτελεί η πληρότητα και η ανταγωνιστικότητά του
στις τιμές. Η συντήρηση του περιεχομένου προκειμένου να μπορεί ο επισκέπτης
να βρει και να συγκρίνει τα επιθυμητά προϊόντα αποτελεί και το μεγαλύτερο
κόστος. Η παρουσίαση ενός προϊόντος θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη
περιγραφή, φωτογραφία, οδηγίες χρήσης και ανταγωνιστική τιμή.



Κόστος διακίνησης και αποστολής: Πρόκειται για μεταβλητό κόστος που
εξαρτάται από την τιμή πώλησης. Για παράδειγμα, στα περισσότερα
ηλεκτρονικά φαρμακεία με την αγορά προϊόντων άνω των 30-50ευρω, η
αποστολή τους προς τον πελάτη είναι δωρεάν. (ITEQ)

Η διαδικασία ίδρυσης μπορεί αν διαρκέσει αρκετό χρονικό διάστημα. Για την
εξυπηρέτηση των πελατών, τα περισσότερα διαθέσιμα προγράμματα δίνουν τη
δυνατότητα της «off-line» ανάπτυξης των καταστημάτων (χωρίς να υπάρχει σύνδεση
στο διαδίκτυο).
Όσον αφορά στην εκκαθάριση των συναλλαγών μπορεί να γίνει είτε σε συνεργασία με
κάποια τράπεζα είτε σε συνεργασία με χρηματοοικονομικά ιδρύματα, ώστε να γίνεται η
εκκαθάριση των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες.

4.2 Χρηματοδοτικές Πηγές
Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Σεπτέμβριος 2013) έχει λήξει η ημερομηνία
υποβολής προτάσεων που αφορά τα περισσότερα επιδοτούμενα προγράμματα.
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Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
συμβάσεις για χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών με κεφάλαια συνολικού
ύψους 2,06 δις. ευρώ, θα έχουν υπογραφεί ως το τέλος του χρόνου με αξιοποίηση των
χρηματοδοτικών

εργαλείων

που

διαχειρίζεται

το

υπουργείο

Ανάπτυξης

και

Ανταγωνιστικότητας.
Τη δέσμευση αυτή ανέλαβε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, στο πλαίσιο της συμφωνίας
με το υπουργείο για την επιτάχυνση της αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων
του ΕΣΠΑ, της ΕΤΕπ κλπ., που εξασφαλίζουν την παροχή ρευστότητας με χαμηλότοκα
δάνεια προς την πραγματική οικονομία. Η συμφωνία προβλέπει την επίτευξη
συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων ανά μήνα, μέχρι το τέλος του έτους και
περιλαμβάνει δάνεια που θα εκταμιευθούν με συγχρηματοδότηση από ταμεία εκ των
οποίων τη δημιουργία ηλεκτρονικού φαρμακείου αφορούν τα ακόλουθα:
 Ταμείο Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και
ανάπτυξης

(ΕΤΕΑΝ),

που

περιλαμβάνει

το

Ταμείο

Επιχειρηματικής

Επανεκκίνησης, το Ταμείο Εγγυοδοσίας και τις στοχευόμενες δράσεις (Γενική
Επιχειρηματικότητα, Εξωστρέφεια, Επιχειρηματικότητα Νέων,

Καινοτόμα

Επιχειρηματικότητα)
 «JEREMIE - JESSICA»
Οι στόχοι που ανέλαβαν οι τράπεζες να καλύψουν ανά μήνα και ανά προϊόν φαίνονται
στον συνημμένο πίνακα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τον πίνακα, το
συνολικό ύψος των συμβάσεων από όλα τα προγράμματα θα φθάσει:
 Στο τέλος Σεπτεμβρίου σε 610 εκατ. ευρώ.
 Στο τέλος Οκτωβρίου σε 825 εκατ.
 Στο τέλος Νοεμβρίου σε 1,19 δις.
 Και στο τέλος του έτους σε 2,06 δις. ευρώ. (Υπουργείο Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστηκότητας , 2013)

4.2.1 Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ
Το

Ταμείο

Χαρτοφυλακίου

(Κεφαλαίου)

με

την

επωνυμία

«Ταμείο

Επιχειρηματικότητας» συστάθηκε ως χωριστή λογιστικά χρηματοδοτική μονάδα εντός
του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ – υποκατέστησε
την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ - Ν. 3912/2011), προκειμένου να συνδράμει στην ενίσχυση
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όλων των κλάδων και όλων των τύπων των Εταιρειών,
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είτε αυτές είναι υπό σύσταση, ή νέες, ή ακόμα και υφιστάμενες, σε κάθε περίπτωση,
όμως, οικονομικά βιώσιμες.
Ειδικότερα, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας συστάθηκε στην κατεύθυνση να
συνεισφέρει στην ίδρυση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, στοχεύοντας κυρίως στις
Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), να λειτουργήσει ως καταλύτης στη ροή
κεφαλαίων προς αυτές, να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν επάξια τόσο τις
Μεγάλες Επιχειρήσεις της χώρας όσο και τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, να συμβάλλει
ώστε να γίνεται καλύτερη και σωστότερη χρήση των πόρων του ΕΣΠΑ από την πλευρά
των επιχειρήσεων, και τέλος, να βοηθήσει στην επίτευξη ικανοποιητικής μόχλευσης
των πόρων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα και την παροχή χρηματοοικονομικών
προϊόντων με τους ευνοϊκότερους όρους της αγοράς.
Τα οφέλη που απορρέουν προς τις επιχειρήσεις από τη λειτουργία του Ταμείου
Επιχειρηματικότητας, συνίστανται στην εν γένει ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την
υλοποίηση επενδύσεων και την κάλυψη αναγκών ρευστότητας, την ίδρυση και
ανάπτυξη των επιχειρήσεων και ιδίως των ΜΜΕ, την εξωστρέφεια αυτών, καθώς και τη
δημιουργία νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών και τα οποία θα
υλοποιηθούν με τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων χρηματοοικονομικής τεχνικής,
όπως ανακυκλούμενα δάνεια, ή άλλες μορφές πιστοδοτήσεων και συμμετοχών (π.χ.
εγγυήσεις και αντεγγυήσεις, μικροδάνεια, υβριδική χρηματοδότηση, σχήματα
επιδότησης κόστους δανεισμού, επιχειρηματικά κεφάλαια (venture capital), κεφάλαια
σποράς

(seed

capital)

και

αρχικά

κεφάλαια

(start-up

capital).

Το

έργο

συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. (ΕΤΕΑΝ
ΑΕ)
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4.2.2 Χρηματοδοτικά Εργαλεία (JEREMIE, JESSICA)
Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη μετάβαση δηλαδή
από τις εφάπαξ επιδοτήσεις στην παροχή δανεισμού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους αλλά
και την ανάγκη προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων ως εχέγγυο βιωσιμότητας των
αναλαμβανόμενων επενδύσεων, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΟΙΟ)
σε συνεργασία με τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προωθεί
τη δημιουργία μοντέρνων χρηματοδοτικών μηχανισμών, κύριο χαρακτηριστικό των
οποίων αποτελεί ο πολλαπλασιαστικός χαρακτήρας των διατιθέμενων κεφαλαίων η
αποπληρωμή των οποίων θα οδηγήσει σε επανεπένδυσή τους σε νέες δράσεις.
Τα κύρια χαρακτηριστικά των νέων χρηματοδοτικών πρακτικών συνοψίζονται ως εξής:


Ανακύκλωση (Revolving): χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους, το ποσό
αποπληρωμής

των

οποίων

επαναχρηματοδοτεί

νέα

έργα

(δυνατότητα

μελλοντικής επαναξιοποίησης πόρων).


Μόχλευση (Leverage): δυνατότητα συνδυασμού δανείων με ιδιωτικούς πόρους
(προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων).



Πηγές

Κεφαλαίων

(Sources

of

funding):

διάθεση

πόρων

από

τα

Επιχειρησιακά Προγράμματα (σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο) και
συνδυασμός τους με πρόσθετη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ.


Διαχείριση Κεφαλαίων (Fund of funds): κεντρική μονάδα διαχείρισης
περισσοτέρων

του

ενός

Ταμείων.

(Υπουργείο

Ανάπτυξης

και

Ανταγωνιστηκότητας-ΕΣΠΑ 2007-2013)
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ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ταμείο Επιχειρηματικότητας ‐ ΤΕΠΙΧ (Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΤΠΑ)
Παροχή δανείων χαμηλού
κόστους για την υλοποίηση
βιώσιμων
επιχειρηματικών σχεδίων,
ΔΡΑΣΗ: Γενική
Alpha Bank
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων,
Επιχειρηματικότητα
όπως περιγράφονται στο τίτλο
κάθε Δράσης, είτε έχουν
ΔΡΑΣΗ: Επιχειρηματικότητα
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες
ενταχθεί στον
Νέων
επιχειρήσεις
Αναπτυξιακό Νόμο (Δράση
EFG Eurobank
ΔΡΑΣΗ: Εξωστρέφεια
«Γενική Επιχειρηματικότητα» και
Δράση
ΔΡΑΣΗ: Καινοτόμα
«Επιχειρηματικότητα των
Τράπεζα Πειραιώς
Επιχειρηματικότητα
Νέων»), είτε σε προγράμματα
κρατικών
ενισχύσεων, είτε αφορούν
καθαρά ιδιωτική πρωτοβουλία.
Συνεταιριστική Τράπεζα Δ.
Παροχή εγγύησης σε δάνεια
Μακεδονίας
κεφαλαίου κινήσεως
Eurobank
επιχειρηματικής ανάπτυξης
Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες
Ταμείο Εγγυοδοσίας
Νέο
Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο
(συμπεριλαμβανομένης της
επιχειρήσεις
Παγκρήτια Συνεταιριστική
λήψης προκαταβολής έναντι
Τράπεζα
επιχορηγήσεως) και επενδυτικά
Alpha Τράπεζα
δάνεια.
Χρηματοδοτικά Εργαλεία ΕΣΠΑ
JEREMIE-JESSICA
Παροχή χρηματοδότησης για
Μικρές και Πολύ Μικρές
Eurobank
Πίνακας_3. Χρηματοδοτικά Προγράμματα του ΕΤΕΑΝ και του ΕΣΠΑ
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4.2.3 Τρέχον Πρόγραμμα- «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα ΙΙ»
Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» προκηρύχτηκε την 01/8/2013
από

την

Γενική

Γραμματεία

Βιομηχανίας

του

Υπουργείου

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης
€30 εκατομμυρίων. Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του συγκεκριμένου προγράμματος,
σε συνέχεια της επιτυχούς προκήρυξης της προηγούμενης φάσης.
Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
και

το Ελληνικό Δημόσιο

και

εντάσσεται

στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

«Ανταγωνιστικότητα (Ε.Π.ΑΝ. ΙΙ)» του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Αποσκοπεί στην δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς
επιχειρηματικότητας υφιστάμενων, κυρίως Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υπό
προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων, ως κεντρικής επιλογής για την
παραγωγική αναβάθμιση της οικονομίας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής
προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης
και καινοτομίας.
Επίσης, επικεντρώνεται στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων με
έμφαση στη σύζευξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων με δραστηριότητες εμπορίου &
υπηρεσιών και προβολής σε διεθνείς αγορές, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστική
παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος έχουν ως εξής:
 Επιλέξιμες είναι όλες οι νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και
μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έκαναν έναρξη
λειτουργίας πριν από την 1η Αυγούστου του 2012 στους κλάδους της
μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών καθώς και επιλεγμένους
κλάδους του εμπορίου.
 Ισχύουν επιπλέον ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή / και ύψους ποσοστού
ενίσχυσης ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το αν το επενδυτικό σχέδιο
περιλαμβάνει συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις, κ.α.
 Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 20.000
έως 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για συγκεκριμένους κλάδους).
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 Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, οι επενδυτές μπορούν να
χρησιμοποιήσουν ιδίους πόρους ή/και τραπεζικό δάνειο. Το δάνειο που θα
χρησιμοποιηθεί μπορεί να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του
ΕΣΠΑ, όπως π.χ. παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού
δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, παροχή επιχειρηματικών δανείων με
χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.
 Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 30% έως 55%.
 Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα - υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα υπηρεσίες σε νέες αγορές και περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις
εξής κατηγορίες:
o Μηχανολογικός εξοπλισμός – Ειδικές εγκαταστάσεις
o Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
o Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και
συσκευασίας
o Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους
o Ενέργειες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης
o Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης
πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
o Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων
πόρων (μόνο για νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)
o Λοιπές ενέργειες (μόνο για νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).
 H επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά από την 30η Ιουλίου 2013.
 Η διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την
ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα
τρίμηνης παράτασης υπό προϋποθέσεις.
 Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά στις 5
Αυγούστου 2013 και θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου 2013. Λόγω
στενών χρονικών περιθωρίων υλοποίησης του ΕΣΠΑ, σημειώνεται ότι δεν θα
δοθεί παράταση στην ημερομηνία αυτή. (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας,
2013)
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5. Συμπεράσματα και προτάσεις
Το περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν που βλέπουμε να διαμορφώνεται αυτή τη
στιγμή διεθνώς είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό αλλά όχι απαγορευτικό για τις
ελληνικές επιχειρήσεις που θα ξεπεράσουν την «αγκύλωση» στα παραδοσιακά
καταστήματα των περισσότερων επιχειρηματιών.
Η αγορά του διαδικτύου είναι ανοιχτή σε όλους (250.000.000 χρήστες και εκατομμύρια
επιχειρήσεις) ενώ το μέλλον βρίσκεται στην έννοια της ηλεκτρονικής επιχείρησης (σε
αντίθεση με το «απλό» μοντέλο του ηλεκτρονικού καταστήματος), όπου οι συναλλαγές
και οι διεργασίες της επιχείρησης μεταβάλλονται, ώστε να γίνονται με ηλεκτρονικά
μέσα.
Σημαντικό κομμάτι για τη σωστή διαχείριση της επιχείρησης δεν είναι τόσο η
διαχείριση των αγαθών, όσο της πληροφορίας και η καλύτερη δυνατή οργάνωση και
ολοκλήρωσή της με τελικό στόχο τις καλύτερες δυνατές παρεχόμενες υπηρεσίες προς
τον πελάτη. Η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των αγαθών είναι από τους
βασικότερους παράγοντες αυτής της αλλαγής, όπως και η συνεχής παρακολούθηση των
αιτημάτων των πελατών.
Οι καταναλωτές εμφανίζονται περισσότερο ενημερωμένοι αναζητώντας φυσικές λύσεις
και λύσεις που καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Καθώς δεν μπορούν να ελέγξουν
τις πηγές ενημέρωσης η σχέση ποιότητας και τιμής θα γίνει βασικό κριτήριο επιλογών
τους.
Προτείνονται οι επενδύσεις στη σημερινή μορφή του ηλεκτρονικού επιχειρείν
(πωλήσεις, προμήθειες, παραγωγή και «customer care») αλλά και μελλοντικά στα
εταιρικά «vortals».
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Παράρτημα Α
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ίδρυση Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων
Για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, ισχύει ότι και για τις άλλες επιχειρήσεις μιας και
νομικά, για την εφορία δεν έχει σημασία αν οι δοσοληψίες λαμβάνουν χώρα τοπικά
(στην πραγματική αγορά) ή ψηφιακά. Στο θέμα της ίδρυσης, ισχύουν οι νόμοι όπως
εφαρμόζονται από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις, και οι ρυθμίσεις, ανάλογα με το
4

είδος της υπό σύσταση επιχείρησης. Αναλυτικά αναφέρουμε :
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Για να ιδρυθεί μία «Εμπορικής Δραστηριότητας» Ατομική Επιχείρηση θα πρέπει :
1. Nα υπάρχει ή να εξευρεθεί ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η
ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο ιδιοκτησίας
ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο.
2. Να ΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙΤΕ στο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο, που υπάγεστε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ανάλογα με τη δραστηριότητα της υπό ίδρυση επιχείρησής σας, θα
πρέπει να ασφαλισθείτε στο ΤΑΕ ή στο ΤΕΒΕ.
3. Να πάρετε από το οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ : «Βεβαίωση για το δικαίωμα χρήσης
της Επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου» , που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε στην
επιχείρησή σας.
4. Να πάρετε "ΒΕΒΑΙΩΣΗ Έναρξης Δραστηριότητας" και ΑΦΜ από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.
5. Να Εγγραφείτε στο οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (από το οποίο έχει εκδοθεί η κατά την
παράγραφο 3 βεβαίωση), γιατί : α) Η εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο είναι
υποχρεωτική, β) θα πρέπει να πάρετε «Πιστοποιητικό Εγγραφής και καταβολής ή
διακανονίσεως των ετήσιων εισφορών» από το οικείο Επιμελητήριο (το οποίο σύμφωνα
με την παρ. 1 εδάφιο α άρθρου. 4 του Ν. 2081/92, θα χρησιμοποιήσετε στη Δ.Ο.Υ. για
τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της Επιχείρησής σας).
6. Να θεωρήσετε ΒΙΒΛΙΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ του ΚΒΣ, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην
περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.
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7. Να Εκδοθεί «ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» , που απαιτείται να εκδοθεί για τις
περιπτώσεις άσκησης από την επιχείρησή σας συγκεκριμένων δραστηριοτήτων.
4:http://eschania.gr/emporikos-syllogos-nomou-chanion-nomoinomoshedia/diadikasies-idrysis-epixeirisis.html
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Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ (ΟΕ ή ΕΕ)
Για να ιδρυθεί μία «Εμπορικής Δραστηριότητας» Προσωπική Εταιρεία (ΟΕ ή ΕΕ) θα
πρέπει :
1. Να υπάρχει ή να εξευρεθεί ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με
συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο.
2. Να καταρτισθεί το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ σύστασης της
Εταιρείας το οποίο, για να νομιμοποιηθεί, θα πρέπει :
2α. Να θεωρηθεί από το οικείο Επιμελητήριο για τον έλεγχο του δικαιώματος
χρήσης, της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου, που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν στην επιχείρηση.
2β. Να κατατεθεί για θεώρηση από την αρμόδια ΔΟΥ ( Εφορία).
2γ. Να θεωρηθεί από το Ταμείο Νομικών (Πειραιώς & Σωκράτους - Αθήνα)
2δ. Να θεωρηθεί από το Ταμείο Προν. Νομικών ( Χ.Τρικούπη & ΝαυαρίνουΑθήνα) 2ε. Να θεωρηθεί για την καταχώρισή του στα βιβλία Εταιρειών του
Πρωτοδικείου Αθηνών ( Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 7 - Κυψέλη ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να ακολουθείται και για κάθε
τροποποίηση του καταστατικού αλλά και για τη λύση Προσωπικής Εταιρείας.
3. Να ΑΣΦΑΛΙΣΘΟΥΝ τα Φυσικά Πρόσωπα - Εταίροι της Εταιρείας στο αρμόδιο
Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο, που υπάγονται.
4. Να πάρει η Εταιρεία «ΒΕΒΑΙΩΣΗ Έναρξης Δραστηριότητας» και ΑΦΜ από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται .
5. Να Εγγραφεί η Εταιρεία στο οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (στο οποίο έχει θεωρηθεί
κατά τα ανωτέρω παράγρ. 2 το Καταστατικό).
6. Να θεωρήσετε ΒΙΒΛΙΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ του ΚΒΣ, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην
περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η εταιρεία σας.
7. Να Εκδοθεί « ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» , που απαιτείται να εκδοθεί για τις
περιπτώσεις άσκησης από την εταιρεία σας συγκεκριμένων δραστηριοτήτων
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Παράρτημα Β
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