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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Η εργασία που ακολουθεί ασχολείται με την ηλεκτρονική συμπεριφορά των 

χρηστών του διαδικτύου στις on-line αγορές και υπηρεσίες. Η έρευνα διεξήχθη με τυχαία 

δειγματοληψία και προσεγγίστηκαν συνολικά εκατόν σαράντα καταναλωτές από τους 

οποίους εν τέλει συμμετείχαν στην έρευνα οι ενενήντα οχτώ. Η συλλογή των στοιχείων 

έγινε με δομημένο ερωτηματολόγιο είκοσι ένα ερωτήσεων. Γενικός στόχος της 

παρούσας έρευνας ήταν η προσπάθεια καταγραφής των προθέσεων των καταναλωτών 

στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Αρχικά, παρουσιάζεται η 

θεωρητική πλευρά του θέματος όπως ο ορισμός του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, η ιστορική 

εξέλιξη, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, τα στάδια ανάπτυξης, το πλαίσιο και η 

ταξινόμηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι νομικές πτυχές του και η συμπεριφορά των 

καταναλωτών. Έπειτα, αναφέρονται διάφορα στατιστικά στοιχεία, όπως τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των καταναλωτών, η συχνότητα των on-line αγορών, οι τρόποι 

πληρωμών, τα χαρακτηριστικά και η συμπεριφορά των Ελλήνων on-line καταναλωτών, 

κ.τ.λ. από το εργαστήριο του ηλεκτρονικού εργαστηρίου του οικονομικού πανεπιστημίου 

Αθηνών. Το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας περιγράφεται αναλυτικά στο τρίτο 

κεφάλαιο της εργασίας. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται για κάθε μεταβλητή της έρευνας  ο 

πίνακας συχνοτήτων και το διάγραμμα της, τα οποία ήταν αποτέλεσμα της επεξεργασίας 

των δεδομένων στο στατιστικό πακέτο SPSS.  Επιπλέον, στο τελευταίο κεφάλαιο της 

εργασίας προσεγγίζεται μια εφαρμογή της έρευνας και ειδικότερα τα ποσοτικά στοιχεία 

του ηλεκτρονικού καταστήματος παιχνιδιών Toys24.gr κατόπιν της ανάλυσης των 

δεδομένων στο στατιστικό πακέτο Mathematica 8. Τέλος, εξάγονται τα γενικότερα 

συμπεράσματα της έρευνας και προτείνονται διάφορες προτάσεις βελτίωσης των 

ηλεκτρονικών καταστημάτων ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου 

που πραγματοποιούν on-line αγορές. 

 

Λέξεις – Κλειδιά: Διαδικτυακές πωλήσεις, ηλεκτρονικό εμπόριο, επιχειρείν, 

ηλεκτρονικοί καταναλωτές, ηλεκτρονική συμπεριφορά, Mathematica, SPSS. 
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ABSTRACT 

 

The following survey deals with the electronic behavior of intenet users in on-line 

purchases and services. The survey was conducted by random sampling and approached 

a total of one hundred and forty consumers wich ultimately surveyed the ninety eight. 

The data collection was a structured questionnaire of twenty one questions. The overall 

objective of this research was to attempt to indentify the intentions of consumers in 

markets products and services through inernet Initially reference is made for the 

theoretical aspect of the object as the definition of Electronic Commerce, historical 

development, advantages and disadvantages, stages of development, the framework and 

classification of electronic commerce, the legal aspects and consumer behavior. Then 

presents various statistics, such as demographic characteristics of consumers, the 

frequency of on-line purchasing, payment methods, characteristics and behavior of the 

Greek on-line consumers, etc. from the laboratory of electronic laboratory from Athens 

University of Ecnomics. The methodological framework of the research described in 

detail in the third chapter of this survey. Then presented for each variable of the survey 

the frequency table and diagram, wich was the result of data processing in the statistical 

package SPSS. Moreover, in the last chapter approached a research application and 

particular the analysis of data of Toys24.gr, an on-line shop which sells toys, in the 

statistical package Mathematica 8. Finally, exported the general conclusions of the 

investigation and proposed several recommendations to impove the on-line shops to 

increase the number of internet users make on-line purchases. 

 

Keywords: internet sales, e-commerce, business, on-line consumers, on-line 

behavior, Mathematica, SPSS  
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ιδιαίτερα χρήσιμες συμβουλές του, όλους τους διδάσκοντες του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών τόσο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όσο και του Τ.Ε.Ι 
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 Η εκπόνηση της έρευνας που απαιτήθηκε για την ηλεκτρονική συμπεριφορά των 

χρηστών του Διαδικτύου για τις on-line αγορές και υπηρεσίες, προϋπόθετε βασικές 

ερευνητικές γνώσεις: 

 Για την δόμηση του κατάλληλου ερωτηματολογίου, μέσω του οποίου 

συλλέχθηκαν τα απαραίτητα δεδομένα για την επεξεργασία και την εξαγωγή των 

συμπερασμάτων, 
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στην έρευνα και την ορθή αντιπροσώπευση όλων των ζητούμενων κατηγοριών, 

 Για την επεξεργασία των δεδομένων με ειδικά στατιστικά εργαλεία λογισμικού 

όπως το SPSS και το Mathematica 8 και 

 Για την επεξεργασία, ανάλυση και εξαγωγή των προτάσεων – συμπερασμάτων. 

 

 Όλα  τα παραπάνω αποτέλεσαν γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος 

«Στατιστικής Ανάλυση των Δεδομένων», που διδάσκεται στο Γ’ εξάμηνο σπουδών 

του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» και συγκεκριμένα 

της κατεύθυνσης «Επιχειρηματική Πληροφορική» του τμήματος Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

A.1 Σκοπός της έρευνας 

 
 Οι Ηλεκτρονικές Αγορές , κερδίζουν συνεχώς έδαφος  τα τελευταία χρόνια στην 

Ελλάδα, αν και γενικά αποδεκτό αποτελεί το γεγονός πως η διείσδυση του internet όσο 

και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου έγινε  με καθυστέρηση στα ελληνικά νοικοκυριά. 

 Επομένως, τίθεται το κύριο ερώτημα αν οι αγορές μέσω διαδικτύου θα κερδίσουν 

μεγαλύτερο ποσοστό καταναλωτών από ότι σήμερα και πάντοτε σε σχέση με τις φυσικές 

αγορές. 

 Τα βασικά ερωτήματα τα οποία αποτέλεσαν αφορμή για την διεξαγωγή της 

συγκεκριμένης έρευνας είναι: 

 Ποιοι οι λόγοι και τα κριτήρια για τα οποία οι Έλληνες καταναλωτές 

πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτύου. 

 Σε ποιο βαθμό τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα καλύπτουν τόσο τις 

ανάγκες όσο και τις επιθυμίες των on-line καταναλωτών. 

  Ποιοι οι λόγοι για τους οποίους οι περισσότεροι καταναλωτές διστάζουν να 

πραγματοποιήσουν αγορές από το internet. 

 Οι παραπάνω προτάσεις αποτελούν μερικά από τα πολλά και σημαντικότερα 

ερωτήματα που αφορούν τις αγορές μέσω διαδικτύου.  Ερωτήματα στα οποία θα 

επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις η παρούσα έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 

διάστημα, Ιούλιος 2013 έως Φεβρουάριος 2014. 

 Πέρα από τον κύριο στόχο, που αποτελεί η απάντηση στα ερωτήματα που 

τέθηκαν παραπάνω, η έρευνα πραγματεύεται και μια σειρά παραμέτρων, που συνθέτουν 

την εικόνα του ηλεκτρονικού καταναλωτή. Μεταξύ των άλλων περιέχει: 

 Στοιχεία για το επίπεδο εκπαίδευσης, την κύρια επαγγελματική δραστηριότητα 

και το ατομικό μηνιαίο εισόδημα των καταναλωτών, οι οποίοι αγοράζουν προϊόντα  και 

υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου. 

 Τους λόγους και την συχνότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών και το  

χρηματικό ποσό που είναι διαθέσιμοι να δαπανήσουν οι καταναλωτές για τις 

ηλεκτρονικές τους αγορές. 
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Α2. Διαδίκτυο και On-Line Αγορές και Yπηρεσίες 

 
 Το Διαδίκτυο αποκαλείται συχνά από όλο και περισσότερους μελετητές ο 

κινητήρας μιας νέας επανάστασης που μπορεί να εξαλείψει την φτώχεια και να φέρει 

ευημερία για τους παραγωγούς της βιοτεχνίας και των εμπορευμάτων σε οικονομικά 

φτωχές περιοχές του κόσμου. (Mark Graham, (2008)) 

 Σύμφωνα, με τον Gates (2000), το Διαδίκτυο θα έχει βαθιά επίδραση στον τρόπο 

που εργαζόμαστε, ζούμε και μαθαίνουμε. Με την ενεργοποίηση της στιγμιαίας και 

απρόσωπης επικοινωνίας και την δυνατότητα πραγματοποίησης εμπορίου σε όλο τον 

κόσμο, από σχεδόν οποιαδήποτε συσκευή μπορεί να φανταστεί κανείς, η τεχνολογία 

αυτή θα είναι μία από τις βασικότερες πολιτιστικές και οικονομικές δυνάμεις στις αρχές 

του 21ου αιώνα. 

 Η ανάπτυξη του κυβερνοχώρου και του διαδικτύου έχει υποστηριχθεί ότι έχουν 

επιφέρει μία νέα «Ψηφιακή Οικονομία».  

 Μία ψηφιακή οικονομία στην οποία οι αποστάσεις μεταξύ των παραγωγών και 

των καταναλωτών των προϊόντων έχουν μειωθεί ή και εξαλειφθεί.   

 Ένα σημαντικό στοιχείο της «Ψηφιακής Οικονομίας» και μάλιστα μία από τις 

σημαντικότερες επιπτώσεις της είναι οι ηλεκτρονικές αγορές μέσω διαδικτύου, είτε 

αυτές αφορούν προϊόντα είτε υπηρεσίες. (Mark Graham, (2008)) 

 Αδιαμφισβήτητη  αποτελεί την τελευταία δεκαετία και  η στροφή των Ελλήνων 

καταναλωτών στις on-line αγορές και υπηρεσίες. 3 

 Οι Έλληνες καταναλωτές, με αρκετή καθυστέρηση σε σχέση με τους 

Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους, χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το Διαδίκτυο 

για τις αγορές τους. 3 

 Κάποιοι από τους λόγους που ενθαρρύνουν τους Έλληνες καταναλωτές στις on-

line αγορές είναι οι χαμηλότερες τιμές, η ευκολία με την οποία πραγματοποιείται μια 

παραγγελία μέσω διαδικτύου, οι περισσότερες προσφορές και πολλοί άλλοι λόγοι, οι 

οποίοι όπως ήταν λογικό μετέτρεψαν τους Έλληνες σε περισσότερο απαιτητικούς και 

ταυτόχρονα συγκρατημένους καταναλωτές, ενώ πλέον λόγω και της οικονομικής κρίσης, 

πραγματοποιούν πιο «έξυπνες» και όχι τόσο «αυθόρμητες» αγορές όπως τα παλαιότερα 

χρόνια. 3 

 Αξιοσημείωτο, αποτελεί το γεγονός, πως η αγορά υπηρεσιών μέσω διαδικτύου 

παρουσιάζει τεράστια αύξηση τα τελευταία δύο χρόνια. 
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 Οι υπηρεσίες που αγοράζουν οι Έλληνες καταναλωτές μέσω του internet είναι 

κυρίως η διανομή σε καταλύματα, διάφορα εισιτήρια για εκδηλώσεις, υπηρεσίες 

τηλεπικοινωνιών και ασφάλειας. 3 

 Ο λόγος που υπάρχει αύξηση των αγορών υπηρεσιών δεν είναι μόνο οι καλύτερες 

τιμές αλλά η ευκολία που προσφέρει η δυνατότητα κράτησης της θέσης χωρίς να 

χρειαστεί να περιμένει σε ουρές ή σε κάποιο ταμείο με αποτέλεσμα σημαντική 

προστιθέμενη αξία.3  (Μαλλάς Δημήτρης, 7/12/2013) 

 Έμπρακτα, αποδεικνύεται από την ετήσια έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε 

από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

τα συμπεράσματα της οποίας απέδειξαν πως η ανάπτυξη του e-commerce αυξήθηκε 

καθώς το 2012, 1.9 εκατομμύρια Έλληνες αγόρασαν μέσω διαδικτύου προϊόντα ή 

υπηρεσίες η αξία των οποίων υπερέβαινε τα 2.9 δισεκατομμύρια ευρώ καθώς επίσης ότι 

κάθε Έλληνας πραγματοποίησε κατά μέσο όρο ετησίως 20 αγορές μέσω του Διαδικτύου 

συνολικής αξίας 1600 ευρώ. (Γεώργιος Ι. Δουκίδης, (2014)) 

 Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας θα αναφερθούν οι ορισμοί του 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου και του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, η ιστορική αναδρομή, θα 

αναφερθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, οι 

διαφορετικές του προσεγγίσεις, τα στάδια ανάπτυξης το πλαίσιο του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, η ταξινόμηση του με βάση τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, οι νομικές 

πτυχές που αφορούν το ηλεκτρονικό επιχειρείν και η συμπεριφορά του καταναλωτή. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση διάφορων στατιστικών δεδομένων. Έπειτα, στο 

τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται το μεθοδολογικό πλαίσιο έρευνας. 

Στο επόμενο κεφάλαιο, δηλαδή στο κεφάλαιο τέσσερα, αναφέρονται τα αποτελέσματα 

της έρευνας για τις on-line αγορές και υπηρεσίες έπειτα από την ανάλυση των 

δεδομένων στο SPSS λογισμικό πρόγραμμα. Στο πέμπτο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η 

ανάλυση των δεδομένων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο στατιστικό πρόγραμμα 

Mathematica 8, των ποσοτικών στοιχείων ενός ηλεκτρονικού καταστήματος και 

συγκεκριμένα του Toys24.gr, το οποίο είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα παιχνιδιών και 

τέλος, στον επίλογο θα εξάγουμε τα συμπεράσματα της έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

1.1 Ορισμοί Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

 
 Για λόγους σφαιρικότερης ενημέρωσης του αναγνώστη και ομαλότερης 

εισαγωγής του στο αντικείμενο της έρευνας κρίθηκε σκόπιμο να προταχθεί μια σύντομη 

και περιεκτική ενότητα σχετική με την έννοια του ηλεκτρονικού επιχειρείν και του 

ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 Απαραίτητο θεωρείται να διαχωρίσουμε τους όρους Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο, διότι αρκετά συχνά προκαλούν σύγχυση , λόγω της δημοσιότητας 

και της αύξησης της χρήσης του Ηλεκτρονικού Εμπορίου σε σχέση με άλλους τομείς οι 

οποίοι αποτελούν το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. 

 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business) ονομάζεται το σύνολο από επιχειρηματικές 

στρατηγικές που σκοπό έχουν να υποστηρίξουν και να μετασχηματίσουν 

συγκεκριμένους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τη χρήση νέων 

τεχνολογιών και τη διεκπεραίωση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα.1 

 Ο όρος Ηλεκτρονικό Επιχειρείν συμπεριλαμβάνει όλες τις οικονομικές 

λειτουργίες και δράσεις που υποστηρίζονται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. 1 

 Αντίθετα, Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Η.Ε), ή ευρέως γνωστό ως e-commerce, 

eCommerce ή e-comm, ορίζεται το εμπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που 

πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, βασιζόμενα δηλαδή στην 

ηλεκτρονική μετάδοση δεδομένων, χωρίς να καθίσταται αναγκαία η φυσική παρουσία 

των συμβαλλομένων μερών, πωλητή-αγοραστή. Περιλαμβάνει το σύνολο των 

διαδικτυακών διαδικασιών όπως είναι η ανάπτυξη, προώθηση πώληση, παράδοση, 

εξυπηρέτηση και πληρωμή για οποιαδήποτε προϊόντα ή για οποιαδήποτε υπηρεσίες. Το 

εύρος των ανταλλαγών που διεξάγονται ηλεκτρονικά, έχει αυξηθεί ασυνήθιστα με την 

ευρεία χρήση του Διαδικτύου. Η χρήση του εμπορίου διεξάγεται κατ΄αυτόν τον τρόπο, 

παρακινώντας και απορροφώντας καινοτομίες στην ηλεκτρονική μεταφορά χρηματικών 

πόρων, στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management), στο 

διαδικτυακό μάρκετινγκ (Internet Marketing), στη διεκπεραίωση διαδικτυακών 

διαδικασιών (online transaction processing), στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων 
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(electronic data interchange, EDI), στην καταγραφή συστημάτων διοίκησης (inventory 

management) και στην αυτοματοποίηση συστημάτων συγκέντρωσης δεδομένων.2 

 Γενικότερα, ένας πιο σύντομος ορισμός του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η 

αγορά και πώληση αγαθών μέσω δικτύων υπολογιστών. 

 Επομένως, «Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν αποτελεί έναν ευρύτερο ορισμό του 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ο οποίος περιλαμβάνει όχι μόνο την αγορά και πώληση 

προϊόντων, υπηρεσιών και πληροφοριών αλλά και την διεξαγωγή ενδο-επιχειρησιακών 

συναλλαγών». (Efraim Turban, David King, Judy McKay, Peter Marshall, Jee Lee, 

Denmis Viehland (2008), Electronic Commerce, A Managerial Perspective.) 

 

 

1.2 Ιστορική Εξέλιξη Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 

 
 Γενικότερα, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο έχει αναγνωριστεί ως η διευκόλυνση των 

εμπορικών συναλλαγών, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως η ηλεκτρονική 

ανταλλαγή δεδομένων (EDI) και η ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων (EFT). Αυτές 

εισήχθησαν στα τέλη του 1970 επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να στέλνουν εμπορικά 

φυλλάδια όπως, παραγγελίες αγοράς ή ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων. 

 Επίσης, μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου μπορούν να θεωρηθούν η ανάπτυξη, η 

αποδοχή και η συστηματική χρήση των πιστωτικών καρτών, των αυτόματων 

τραπεζικών μηχανών και τηλεφωνικών καταθέσεων την δεκαετία του 1980. 1 

 Ακόμη, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελεί το 

σύστημα αεροπορικών κρατήσεων που τυποποιήθηκε από την εταιρεία Sabre των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και την εταιρεία Travicom της Αγγλίας.  

 Από το 1990 και έπειτα, το ηλεκτρονικό εμπόριο περιείχε επιπρόσθετα το 

σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP), την αναζήτηση και την  αποθήκευση 

δεδομένων (Data Warehousing). 1 

Στις μέρες μας, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο περιλαμβάνει τα πάντα, από την παραγγελία 

ψηφιακού περιεχομένου για άμεση διαδικτυακή κατανάλωση έως και την παραγγελία 

συμβατικών αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και τις υπηρεσίες που διευκολύνουν άλλες 

μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου. 1 

 Εάν παρατηρήσουμε την εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου από δεκαετία σε 

δεκαετία θα καταλήξουμε πως όλα άρχισαν από την δεκαετία του 1970, στην οποία 
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πρωτοεμφανίζονται τα συστήματα ηλεκτρονικής μεταφοράς χρηματικών πόρων (EFT) 

του τραπεζικού τομέα που χρησιμοποιούν ασφαλή ιδιωτικά δίκτυα. Αναμφισβήτητα, 

τα συστήματα EFT αλλάζουν την μορφή των αγορών.6 

 Στη δεκαετία του 1980, οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας που 

βασίζονται στην αρχιτεκτονική της ανταλλαγής μηνυμάτων (συστήματα EDI και 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) αποκτούν σημαντική διάδοση. Πολλές δραστηριότητες που 

παραδοσιακά διεκπεραιώνονταν με βασικό μέσο το χαρτί μπορούν πλέον να γίνουν 

ταχύτερα και με μικρότερο κόστος. Οι συναλλαγές που παλαιότερα απαιτούσαν 

έντυπα, όπως παραγγελίες αγοράς, συνοδευτικά έγγραφα και επιταγές πληρωμής 

μπορούν να γίνουν κατά ένα μέρος ή στο σύνολό τους ηλεκτρονικά, με δομημένο 

τρόπο, χάρη στα συστήματα EDI ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.6 

 Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, τα 

ηλεκτρονικά δίκτυα προσφέρουν μια νέα μορφή κοινωνικής επικοινωνίας με 

δυνατότητες όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) , ηλεκτρονική διάσκεψη 

(conferencing) και ηλεκτρονική συνομιλία ( IRC), ομάδες αναζήτησης (newsgroups, 

forums), μεταφορά αρχείων (FTP) κ.τ.λ. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο γίνεται φθηνότερη 

λόγω της διεθνούς απελευθέρωσης της αγοράς τηλεπικοινωνιών. 6 

 Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 η εμφάνιση του Παγκοσμίου Ιστού (www) στο 

διαδίκτυο και η επικράτηση των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών που 

χρησιμοποιούν λειτουργικά συστήματα τύπου Windows προσφέρουν μεγαλύτερη 

ευκολία χρήσης λύνοντας το πρόβλημα της δημοσίευσης και της εύρεσης 

πληροφοριών στο διαδίκτυο. Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο γίνεται ένας πολύ φθηνότερος 

τρόπος για την πραγματοποίηση μεγάλου όγκου συναλλαγών, ενώ συγχρόνως 

διευκολύνει την παράλληλη λειτουργία πολλών διαφορετικών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων επιτρέποντας σε μικρές επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν μεγαλύτερες, 

με πολύ ευνοϊκότερες προϋποθέσεις . 6 

 Τέλος, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η καθιέρωση μεθόδων κρυπτογράφησης 

του περιεχομένου και εξακρίβωσης της ταυτότητας του αποστολέα ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων, καθώς και η σχετική προσαρμογή της νομοθεσίας στους τομείς των 

εισαγωγών-εξαγωγών και των επικοινωνιών καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση 

ασφαλών διεθνών ηλεκτρονικών συναλλαγών. 6 
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1.3 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

 

 Μία από τις πιο σημαντικές καινοτομίες της εποχής μας είναι το ηλεκτρονικό 

εμπόριο (e-commerce), μία σύγχρονή μορφή αγοράς, που έχει επεκταθεί σε ολόκληρο 

τον κόσμο χάρη στο internet και τις απεριόριστες δυνατότητες επικοινωνίας που παρέχει 

σε όλο τον κόσμο.4 

 Η ηλεκτρονική μορφή του εμπορίου προσφέρει ταυτόχρονα πληθώρα ευκαιριών 

αλλά και προκλήσεων για τις αγορές. (Larry E. Ribstein, Bruce H. Kobayashi  (2001)). 

 

  

1.3.1 Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

 
  Αδιαμφισβήτητο αποτελεί το γεγονός, πως με το ηλεκτρονικό εμπόριο 

μειώνεται το κόστος συναλλαγής, υπάρχει ταχύτερη διάδοση πληροφοριών, η οποία 

δίνει την δυνατότητα στους καταναλωτές, οι οποίοι είναι χρήστες του internet, να 

προβούν σε αποτελεσματικότερες αγορές. (Larry E. Ribstein, Bruce H. Kobayashi  

(2001)). 

 Αρχικά, απαραίτητος κρίνεται ο διαχωρισμός του Ηλεκτρονικού Εμπορίου τόσο 

για τις επιχειρήσεις όσο για τους καταναλωτές. 

  

Τα κυριότερα οφέλη του Ηλεκτρονικού εμπορίου για τις επιχειρήσεις είναι: 

 Παγκόσμια πρόσβαση 

 Μείωση κόστους δημιουργίας, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διανομής και 

ανάκτησης έντυπων πληροφοριών 

 Βελτιώσεις στην αλυσίδα προμηθειών 

 Εκτεταμένες ώρες λειτουργίας: 24/7/365 

 Εξειδίκευση 

 Νέα επιχειρηματικά μοντέλα 

 Εξειδίκευση προμηθευτή 

 Ταχεία εισαγωγή στην αγορά 

 Χαμηλότερο κόστος επικοινωνίας 

 Αποτελεσματική τροφοδοσία 

 Βελτιωμένες σχέσεις με τους πελάτες 
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 Ενημερωμένο υλικό για την εταιρεία κ.τ.λ 

 

 Αναλυτικότερα, με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο εξαπλώνεται η αγορά σε εθνικό και 

παγκόσμιο επίπεδο.7 

 Υπάρχει δυνατότητα διατήρησης χαμηλών αποθεμάτων και γενικών 

βιομηχανικών εξόδων με την εισαγωγή της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας τύπου pull 

(Just In Time) με αποτέλεσμα την κατασκευή και παραγωγή εξατομικευμένων 

προϊόντων και υπηρεσιών. 7 

 Αναντίρρητα, μειώνεται ο χρόνος τοποθέτησης ενός προϊόντος στην αγορά και ο 

χρόνος δέσμευσης κεφαλαίων. 7 

 Το ηλεκτρονικό εμπόριο λειτουργεί υποστηρικτικά στις προσπάθειες 

ανασχηματισμού των επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process RE-engineering-

BPR). 7 

  Άλλα πλεονεκτήματα είναι η βελτίωση της δημόσιας εικόνας μιας επιχείρησης, η 

βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών, νέες συνεργασίες, απλοποίηση 

διαδικασιών, συμπίεση του χρόνου, αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση της χρήσης 

χαρτιού, αμεσότητα στην πληροφόρηση, μείωση των μεταφορικών δαπανών, αύξηση της 

ευελιξίας, μείωση του κόστους τηλεπικοινωνιών κ.τ.λ. 7  

 

Τα κυριότερα οφέλη για τους καταναλωτές είναι: 

 Πανταχού παρουσία: Το ηλεκτρονικό Εμπόριο δίνει την δυνατότητα στον 

καταναλωτή να διενεργεί αγορές  και άλλες συναλλαγές σε 

εικοσιτετράωρη βάση, όπου κι αν βρίσκεται. 7  

 Περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες: Προσφέρει την δυνατότητα 

επιλογής από περισσότερους προμηθευτές και περισσότερα προϊόντα. 7 

  Φθηνότερα προϊόντα και υπηρεσίες: Προσφέρει την δυνατότητα εύρεσης 

χαμηλότερων τιμών στα προϊόντα και στις υπηρεσίες καθώς επιτρέπει την 

γρήγορη σύγκριση τιμών. 7 

 Άμεση παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών. 7 

 Διαθεσιμότητα πληροφοριών καθώς και γρήγορη και άμεση λήψη 

πληροφοριών μέσα σε δευτερόλεπτα. 7 

 Συμμετοχή σε δημοπρασίες (virtual auctions). 7 
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 Ηλεκτρονικές κοινότητες: Επιτρέπει την επαφή με άλλους καταναλωτές 

μέσα από τις λεγόμενες ηλεκτρονικές κοινότητες (electronical 

communities), με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών. 7 

 Διευκολύνει τον ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των 

τιμών7 

 Εξειδίκευση κ.τ.λ (Chaffey D. , 2011) 

 

 Γενικότερα οι δύο σημαντικότεροι λόγοι, οι οποίοι  διαδραματίζουν καθοριστικό 

ρόλο στην επιλογή των καταναλωτών να αγοράσουν προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω 

διαδικτύου είναι αρχικά ότι με το ηλεκτρονικό εμπόριο αποφεύγεται η χρήση 

οποιουδήποτε φυσικού εγγράφου και η αγοροπωλησία ολοκληρώνεται μέσω 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, laptop, PC, tablets ή ακόμη και μέσω smartphone. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα το ηλεκτρονικό εμπόριο να βοηθάει στην συνεχή και ραγδαία επέκταση 

του διαδικτύου. 4 

 Έπειτα,  οι γεωγραφικές αποστάσεις εκμηδενίζονται στις ηλεκτρονικές αγορές. 

Οι αποστάσεις μηδενίζονται και διευκολύνεται η κίνηση των ειδών που λαμβάνουν 

μέρος σε αγοροπωλησίες είτε αυτά είναι αγαθά, είτε είναι υπηρεσίες, πληροφορίες, 

εκπαίδευση και κάθε άλλο είδος αξίας που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προσφοράς 

και ζήτησης, με οικονομικό αντάλλαγμα. 4 

  

Τα κυριότερα οφέλη για την κοινωνία είναι: 

 Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο επιτρέπει σε όλο και περισσότερα άτομα να 

εργάζονται στο σπίτι και να κυκλοφορούν λιγότερο για ψώνια, 

περιορίζοντας έτσι την κίνηση στους δρόμους και την μείωση της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 7 

 Επιτρέπει την πώληση αγαθών σε μειωμένες τιμές και έτσι συντελεί στην 

βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης λιγότερο ευνοημένων κοινωνικών 

ομάδων. 7 

 Δίνει την δυνατότητα σε κατοίκους του Τρίτου Κόσμου και αγροτικών 

περιοχών να απολαμβάνουν προϊόντα και υπηρεσίες που αλλιώς δεν θα 

τους ήταν προσιτά. Για παράδειγμα η δυνατότητα επαγγελματικής 

κατάρτισης και η απόκτηση διπλωμάτων Πανεπιστημίου. 7 

 Διευκολύνει την παροχή δημόσιων υπηρεσιών στους πολίτες, όπως 

ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση κ.τ.λ. 7 
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1.3.2 Μειονεκτήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

 
 Οι βασικότεροι φραγμοί – ανασταλτικοί παράγοντες του ηλεκτρονικού εμπορίου 

είναι οι εξής: 

 Ασφάλεια 

 Εμπιστοσύνη και κίνδυνος 

 Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού 

 Έλλειψη επιχειρησιακών μοντέλων 

 Κουλτούρα 

 Οργάνωση 

 Απάτη 

 Νομικά ζητήματα κ.τ.λ (Chaffey D. , 2011) 

 

 Ειδικότερα, οι χρήστες του διαδικτύου δεν νιώθουν απόλυτα ασφαλείς για την 

ασφάλεια των συναλλαγών και την εξασφάλιση της ιδιωτικότητας. Οι καταναλωτές 

δίνουν μεγάλη βαρύτητα σε τέτοια θέματα, παρόλο που τόσο τα συστήματα ασφαλείας 

όσο και τα μέτρα για την προστασία της ιδιωτικότητας των καταναλωτών συνεχώς 

βελτιώνονται. Η μεγαλύτερη πρόκληση του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ακριβώς να 

μπορέσει να πείσει για την ασφάλεια των on-line συναλλαγών.7 

 Έπειτα, μερικά αγαθά, όπως για παράδειγμα ο κλάδος του ρουχισμού, ο κλάδος 

των τροφίμων, ο κλάδων των πολύτιμων λίθων (κοσμήματα) δεν μπορούν να ελεγχθούν 

επαρκώς για την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία εμπορεύονται, αν και 

υπάρχουν εξαιρέσεις. 5 

 Ο καταναλωτής δυσκολεύεται να εντοπίσει ηλεκτρονικά καταστήματα, τα οποία 

πωλούν μεγάλα σε όγκο και βαριά προϊόντα, διότι το κόστος μεταφοράς τους είναι 

μεγάλο.  5 

 Επιπλέον, η αδυναμία άμεσης επαφής με το προϊόν, η έλλειψη εμπιστοσύνης και 

η αντίσταση των χρηστών, λόγω του γεγονότος ότι ακόμη και στο φυσικό εμπόριο οι 

καταναλωτές δυσκολεύονται να εμπιστευτούν έναν απρόσωπο πωλητή, πόσο μάλλον στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο που πρέπει να εμπιστευτούν να πραγματοποιήσουν συναλλαγές 

χωρίς έγγραφα και να πληρώσουν με «ηλεκτρονικό χρήμα» και το υψηλό κόστος 

πρόσβασης στο διαδίκτυο  αποτελούν  ανασταλτικούς παράγοντες πραγματοποίησης 

ηλεκτρονικών αγορών. 7 
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 Σημαντικός παράγοντας επίσης, θεωρούνται πολλά θέματα νομικής φύσεως, τα 

οποία παραμένουν προς επίλυση και οι κυβερνητικές ρυθμίσεις και τα πρότυπα δεν 

έχουν ακόμα μελετηθεί σε βαθμό ώστε να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.7 

 Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένας τομέας σε εξέλιξη, ο οποίος μεταβάλλεται 

ραγδαία και πολλοί καταναλωτές περιμένουν να σταθεροποιηθεί πριν αποφασίζουν να 

πραγματοποιήσουν on-line αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. 

 Η ανεπάρκεια πολλών υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως τα κέντρα καταχώρησης 

των πνευματικών δικαιωμάτων, εξειδικευμένων εφοριακών για το ηλεκτρονικό εμπόριο, 

ωθούν τους καταναλωτές να είναι διστακτικοί στην αγορά on-line υπηρεσιών .7 

 Ένας κοινωνικός λόγος, που αναφέρεται συχνά από τους ειδικούς είναι ότι το 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο μπορεί να καταλήξει σε αποδυνάμωση των ανθρώπινων 

σχέσεων.7 

 Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρηματίες διστάζουν στην δημιουργία ενός 

ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς το κόστος μπορεί να διαφοροποιηθεί σημαντικά 

καθώς καθημερινά προστίθενται νέες τεχνολογίες, που είναι απαραίτητες για την 

ιστοσελίδα ενός e-shop. 5 

 Ειδικότερα, το κόστος και η υποστηρικτική επιχειρηματολογία αναφέρεται στο 

κόστος ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σε μία επιχείρηση, το οποίο 

μπορεί να είναι πολύ μεγάλο και πιθανώς να υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις λόγω της 

έλλειψης εμπειρίας που πιθανών να υπάρχει στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

αναπτύξουν ηλεκτρονικό εμπόριο. Ακόμα, η επιχειρηματολογία για την υποστήριξη της 

μελέτης σκοπιμότητας του νέου εγχειρήματος ενδέχεται να βασίζεται σε παράγοντες που 

δεν είναι εύκολο να μετρηθούν και να ποσοτικοποιηθούν.7  

 Επιπλέον, οι επιχειρηματίες διστάζουν διότι απαραίτητη θεωρείται η επένδυση 

ενός μεγάλου χρηματικού ποσού στην συντήρηση και στην βελτιστοποίηση του 

ηλεκτρονικού τους καταστήματος. 5 
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1.4 Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Διαφορετικές Προσεγγίσεις  

 
 Κατά τους Kalakota και Whinston (1997), το Ηλεκτρονικό Εμπόριο έχει τέσσερις 

διαφορετικές πτυχές: 

1. Επικοινωνιακή πτυχή: Παροχή πληροφοριών, προϊόντων / υπηρεσιών ή 

πληρωμών με ηλεκτρονικά μέσα.  

2. Πτυχή της επιχειρησιακής διαδικασίας: εφαρμογή της τεχνολογίας για τον 

αυτοματισμό των εμπορικών συναλλαγών και ροών εργασίας. 

3. Πτυχή της παροχή υπηρεσιών: Η συγκεκριμένη πτυχή επιτρέπει τη μείωση 

κόστους με παράλληλη αύξηση της ταχύτητας και της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

4. Διαδικτυακή πτυχή: Την αγορά και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών και 

πληροφοριών μέσω διαδικτύου. (Ravi Kalakota, Andrew B. Whinston (1997), 

Electronic Commerce, A Manager’s Guide.) 

 

 Κατά τον Turban (2008), το ηλεκτρονικό εμπόριο παρουσιάζει εφτά διαφορετικές 

πτυχές: 

1. Επικοινωνίας 

2. Εμπορική 

3. Επιχειρησιακής διεργασίας 

4. Εξυπηρέτησης 

5. Εκπαίδευσης 

6. Συνεργασίας 

7. Κοινωνική (Efraim Turban, David King, Judy McKay, Peter Marshall, Jee 

Lee, Denmis Viehland, 2008) 

 

 Κατά τον Choi (1997), το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, διαχωρίζεται ανάλογα με το 

βαθμό ψηφιοποίησης (μετασχηματισμό από φυσικό σε ψηφιακό τριών διαστάσεων) : 

1. του προϊόντος / υπηρεσίας που πωλείται, 

2. της διαδικασίας και 

3. του διαμεσολαβητή. 

Choi, Jay Pil, (1996). 
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1.5 Στάδια Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 

 
 Τα στάδια ανάπτυξης του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν είναι τα εξής: 

 Παρουσία (Presence web site): Στατικό περιεχόμενο, γραφικά και 

πληροφόρηση για την εταιρία / προϊόντα / υπηρεσίες, προβολή - brochu 

reware. 

 Αλληλεπίδραση (Interaction): Δυνατότητα αναζήτησης, 

αλληλεπίδρασης, προσωποποιημένες υπηρεσίες, κατάλογοι παραγγελιών, 

εξυπηρέτηση πελατών, on-line κανάλι επικοινωνίας, δυνατότητες 

αμφίδρομης επικοινωνίας. 

 Συναλλαγή (Transaction): Δυνατότητα ανάπτυξης συναλλαγών και 

πωλήσεων μέσα από το διαδίκτυο, ενοποίηση με ERP (Enterprise 

Resource Planning – Συστήματα Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού), SCM 

(Supply Chain Management – Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας) και 

CRM ( Customer Relationship Management Systems – Διαχείριση 

Πελατειακών Σχέσεων), ηλεκτρονικές πωλήσεις, δημοπρασίες, αγορές, 

εφαρμογές εμπορίου, κοινότητες. 
 Μετασχηματισμός (Transformation):Πλήρης ολοκλήρωση 

λειτουργιών, συστημάτων και διαδικασιών, ηλεκτρονική διαχείριση 

εφοδιαστικής αλυσίδας. (Chaffey D. , 2011) 

 

 

1.6 Πλαίσιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
  

 Το πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου καθορίζει πως οι εφαρμογές του 

υποστηρίζονται από υποδομή και από πέντε περιοχές υποστήριξης: 

 Ανθρώπους 

 Δημόσια Πολιτική 

 Μάρκετινγκ και Διαφήμιση 

 Υπηρεσίες Υποστήριξης 

 Επιχειρηματικούς εταίρους (Turban, 2008) 
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1.7  Ταξινόμηση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου με βάση τα χαρακτηριστικά 

των συμμετεχόντων 

 
 Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-comerce) με βάση τα χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων ταξινομείται σε εφτά διαφορετικές κατηγορίες: 

 Επιχειρήσεις με Επιχειρήσεις (Business-to-Buiness – B2B) : 

  Το ηλεκτρονικό Εμπόριο μεταξύ των επιχειρήσεων έχει ως σκοπό 

την βελτίωση της συνεργασίας των επιχειρήσεων, με στόχο την 

απλούστευση των διαδικασιών και του κόστους προμηθειών, την 

ταχύτερη αποστολή των προμηθειών και τον αποτελεσματικότερο 

έλεγχο του επιπέδου αποθεμάτων.  

  Επίσης, η αρχειοθέτηση των σχετικών εγγράφων 

πραγματοποιείται ευκολότερα και η εξυπηρέτηση των καταναλωτών 

γίνεται ποιοτικότερη. 

  Η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνδεσης με προμηθευτές και 

διανομείς, καθώς και η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών 

βελτιώνουν ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα και 
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συγκεκριμένα οι ηλεκτρονικές πληρωμές περιορίζουν το ανθρώπινο 

σφάλμα, αυξάνουν την ταχύτητα και μειώνουν το κόστος συναλλαγών. 

  Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο προσφέρει τη δυνατότητα αυξημένης 

πληροφόρησης σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα είτε από τους 

προμηθευτές είτε από τους ενδιάμεσους οργανισμούς που προσφέρουν 

υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου. 6 

 

 Επιχειρήσεις με καταναλωτές (Business-to-Customer – B2C):  

 Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, το οποίο πραγματοποιείται μεταξύ 

επιχειρήσεων και καταναλωτών αποτελεί την πλέον διαδεδομένη μορφή 

ηλεκτρονικού εμπορίου.  

 Ο καταναλωτής έχει πρόσβαση σε μια τεράστια ποικιλία 

προϊόντων σε διαδικτυακούς κόμβους  - ηλεκτρονικά καταστήματα, 

ερευνά, επιλέγει ποια προϊόντα ή ποιες υπηρεσίες επιθυμεί να αγοράσει, 

ανακαλύπτει προϊόντα, τα οποία δεν θα μπορούσε να εντοπίσει εύκολα 

στην εγχώρια αγορά, συγκρίνει τιμές, και αγοράζει οτιδήποτε τον 

ενδιαφέρει.  

 Το σημαντικότερο  είναι ότι όλα αυτά πραγματοποιούνται μέσω 

ηλεκτρονικών συσκευών, εξοικονομώντας έτσι ο καταναλωτής 

πολύτιμο χρόνο και κόπο. 6 

 

 Καταναλωτές με Καταναλωτές (Customers-to Customers – C2C): 

 Η συγκεκριμένη κατηγορία αναφέρεται στις συναλλαγές μεταξύ 

των ίδιων των καταναλωτών. 

 Ο καταναλωτής πουλά απευθείας σε άλλους καταναλωτές. Για 

καλύτερη κατανόηση της συγκεκριμένης κατηγορίας αναγκαία 

θεωρείται η αναφορά συγκεκριμένων παραδειγμάτων.  

 Για παράδειγμα οι καταναλωτές, οι οποίοι πραγματοποιούν 

πωλήσεις μέσω καταχωρημένων αγγελιών, διαδικτυακών τόπων 

δημοπρασιών, όπου ο οποιοσδήποτε μπορεί να πουλήσει οτιδήποτε.  6 
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 Δημόσιες Επιχειρήσεις με επιχειρήσεις (Government-to-Business – 

G2B): 

  Σε αυτήν την κατηγορία, τέσσερα είδη δραστηριοτήτων 

λαμβάνουν χώρα. 

 Ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του διαδικτύου. Για παράδειγμα 

ρυθμιστικές υπηρεσίες, χρονοδιαγράμματα, δημόσια ακρόαση, 

ανακοινώσεις κ.τ.λ. 

 Επίσης, πραγματοποιείται αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του 

οργανισμού και επιχείρησης. Σε αυτό το μοντέλο, οι χρήστες μπορούν 

να συμμετέχουν σε διάλογο με τους οργανισμούς.8 

  

 Δημόσιες Επιχειρήσεις με Καταναλωτές (Government-to-Customer – 

G2C): 

 Σε αυτό το μοντέλο, το μοντέλο G2C εφαρμόζεται η στρατηγική 

της Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM) με επιχειρηματική ιδέα. 
8 

 Με την διαχείριση του πελάτη (πολίτη) τη σχέση τους, η 

επιχείρηση (κυβέρνηση) μπορεί να προσφέρει τα αναγκαία προϊόντα και 

υπηρεσίες που ικανοποιούν τις ανάγκες από τον πελάτη (πολίτη). 8 

   

 Επιχειρήσεις με Υπαλλήλους (Business-to-Employees – B2E): 

 Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο χρησιμοποιεί ένα ενδοεπιχειρησιακό 

δίκτυο που επιτρέπει στις εταιρίες να παρέχουν προϊόντα ή / και 

υπηρεσίες στους υπαλλήλους του. Συνήθως, οι εταιρίες χρησιμοποιούν 

τα δίκτυα B2E για την αυτοματοποίηση των εργαζομένων που 

σχετίζονται   με τις εταιρικές διαδικασίες.9 

 Παραδείγματα  Β2Ε είναι on-line διαχείριση, ασφαλιστήριο, 

συμβόλαιο, εταιρική διάδοση ανακοίνωση, ηλεκτρονικές αιτήσεις 

παροχής, ειδικές προσφορές εργαζομένων κ.τ.λ. 9 

 

 Δημόσιες Επιχειρήσεις με Δημόσιες Επιχειρήσεις (Government-to-

Government –G2G): 

 Η κατηγορία αυτή αναφέρεται στις συναλλαγές μεταξύ των 

δημόσιων επιχειρήσεων με τις δημόσιες επιχειρήσεις. Η ψηφιακή 
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κυβέρνηση αναφέρεται στην χρήση της τεχνολογίας, της πληροφορικής  

και της επικοινωνίας της κυβέρνησης για την ανταλλαγή πληροφοριών 

και υπηρεσιών με τις επιχειρήσεις και άλλα σκέλη της κυβέρνησης. 

(Sirajul Haque, Riaz Ahmed Memon, 2013) 

  

 

1.8 Νομικές Πτυχές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
 

 Αναντίρρητα, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, αποτελεί μία υπόσχεση για σημαντική  

οικονομική ανάπτυξη τόσο των επιχειρήσεων όσο και των κυβερνήσεων. Το 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο αν και στην αρχή του, έχει την δυνατότητα να αλλάξει ριζικά τον 

τρόπο συμπεριφοράς των επιχειρήσεων, την οργάνωση της εργασίας και τον τρόπο 

αλληλεπίδρασης τους με την κοινωνία. ( Benjamin William Macklin, 1999) 

 Η ευρέως διαδεδομένη υιοθέτηση του διαδικτύου ως μέσο επικοινωνίας και ως 

πλατφόρμα για την διεξαγωγή των επιχειρήσεων έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη των 

παραδοσιακών γεωγραφικών και οικονομικών εμποδίων για τους αγοραστές και τους 

πωλητές. 

 Το Διαδίκτυο επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εισέλθουν σε νέες αγορές και 

επιτρέπει στους πελάτες να έχουν πρόσβαση σε μία ευρύτερη ποικιλία προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

 Πόσο ασφαλείς όμως είναι οι καταναλωτές κατά την πραγματοποίηση των 

ηλεκτρονικών τους αγορών; 

 Ο φόβος των καταναλωτών όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και 

την ασφάλεια των προσωπικών τους στοιχείων, εμποδίζει πολλούς καταναλωτές να 

χρησιμοποιήσουν το Internet για προσωπικές αγορές.  

 Μερικά από τα ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των 

καταναλωτών είναι τα Cookies, τα Spam, οι απάτες των πιστωτικών καρτών, η 

προστασία των προσωπικών δεδομένων κ.τ.λ. 

 Είναι σαφές πως η συντριπτική πλειοψηφία των ηλεκτρονικών καταστημάτων 

δεν παρέχουν τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 

του on-line καταναλωτή.   

 Για παράδειγμα, τα Cookies σε αντίθεση με τις λειτουργίες ενός προγράμματος 

περιήγησης στο διαδίκτυο, ο οποίος καταγράφει την δραστηριότητα ενός χρήστη με 
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τρόπο προσωρινό και παθητικό, μπορεί να συλλέξει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά 

την δραστηριότητα του on-line καταναλωτή.  

 Τα cookies είναι ένα αρχείο που αποθηκεύεται στον υπολογιστή του χρήστη ( 

συνήθως ένα αρχείο κειμένου) και επιτρέπει στους διαχειριστές των ιστοσελίδων να 

εκχωρήσουν μία μοναδική αναγνωριστική μνήμη για τον υπολογιστή που επισκέφθηκε 

την ιστοσελίδα τους και επομένως και του on-line χρήστη. 

 Η δυνατότητα που είχαν οι χρήστες να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ανώνυμα 

ήταν από τους πλέον σημαντικούς λόγους για την ραγδαία διάδοση του. Η αυξημένη 

χρήση των cookies όμως αποτελεί εμπόδιο στην προσπάθεια των χρηστών να 

παραμείνουν ανώνυμοι. ( Benjamin William Macklin, 1999) 

 Ένα άλλο ανεπιθύμητο παραπροϊόν του ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελεί το 

Spam.  Spam θεωρείται η ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Ενώ οι περισσότεροι χρήστες 

θωρούν ως Spam  μία ενόχληση δεν αντιλαμβάνονται πως μπορεί να είναι μόνο η 

κορυφή του παγόβουνου. Τα Spam παρέχουν σαφείς αποδείξεις για το γεγονός πως τα 

προσωπικά στοιχεία κάποιες φορές συλλέγονται στα χέρια ανεπιθύμητων με σκοπό την 

εμπορική προώθηση των προϊόντων τους ή των υπηρεσιών τους. 

  Οι απάτες με τις πιστωτικές κάρτες, που έχουν ακουστεί κατά καιρούς, 

θεωρούνται από τους καταναλωτές ο μεγαλύτερος φόβος τους και πολύ σημαντικό 

εμπόδιο στην συμμετοχή μίας αγοροπωλησίας μέσω του Διαδικτύου.  

 Λόγω όλων των παραπάνω, πολύς λόγος έχει γίνει για την θέσπιση νομοθεσίας 

για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.  Υπάρχει ένας σημαντικός όγκος πληροφοριών 

σχετικά με το εύρος των ρυθμιστικών μοντέλων που είναι διαθέσιμα για την προστασία 

της ιδιωτικής ζωής.( Benjamin William Macklin, 1999) 

 Στην Ελλάδα συγκεκριμένα, όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδοθεί 

οδηγία 2000/31/ΕΚ, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών 

της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική 

αγορά (οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο).10 

 Η οδηγία αυτή στηρίζεται στις κατευθύνσεις που περιέχονται στην ανακοίνωση 

της επιτροπής σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, με στόχο τη σύσταση ενός 

συνεκτικού, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, νομικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η 

υιοθετούμενη προσέγγιση αποβλέπει, ειδικότερα, στην αποφυγή των υπερβολικών 

κανονιστικών ρυθμίσεων, στηριζόμενη στις ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς, 

λαμβανομένων υπόψη των πραγματικών εμπορικών συνθηκών και εξασφαλίζοντας μια 

αποτελεσματική προστασία των στόχων γενικού ενδιαφέροντος. Η παρούσα οδηγία 
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ανταποκρίνεται επίσης στη βούληση εξάλειψης των αποκλίσεων μεταξύ των νομολογιών 

των κρατών μελών ούτως ώστε να καταχωρηθεί ένα επίπεδο ασφαλείας ικανό να 

αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. 10 

 Η οδηγία καλύπτει ενδεικτικά όλες τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας 

(για παράδειγμα, τις υπηρεσίες μεταξύ επιχειρήσεων, τις υπηρεσίες μεταξύ επιχειρήσεων 

και καταναλωτών κ.τ.λ), τις υπηρεσίες και δραστηριότητες σε απευθείας σύνδεση (για 

παράδειγμα on-line εφημερίδες και περιοδικά, on-line βάσεις δεδομένων κ.τ.λ.) και 

στους φορείς παροχής υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 10 

 Συμπερασματικά, σκοπός της οδηγίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι να 

ενισχύσει τη νομική ασφάλεια του ηλεκτρονικού εμπορίου ούτως ώστε να αυξηθεί η 

εμπιστοσύνη των χρηστών του Διαδικτύου. Έχει καθοριστεί ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο, 

υποτάσσοντας τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας στις αρχές της εσωτερικής 

αγοράς (ελεύθερη κυκλοφορία και ελευθερία εγκατάστασης) και θεσπίζοντας 

περιορισμένο αριθμό εναρμονισμένων μέτρων. 10 

 Παρά το γεγονός ότι καμία σύμβαση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στις 

διεθνείς ηλεκτρονικές εμπορικές συμβάσεις είναι σήμερα σε ισχύ, οι συμβάσεις αυτές 

αυξάνονται σε αριθμό.  

 Η σύμβαση για την Διεθνή Πώληση Αγαθών (CISG) έχει ερμηνευθεί από το 

Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της να εφαρμόσει σε αυτές τις ηλεκτρονικές συμβάσεις. 

(Charles H. Martin, 2008) 

 

 

1.9 Συμπεριφορά Καταναλωτή 
 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί το Ηλεκτρονικό Εμπόριο αναπτύχθηκε ραγδαία αφού 

όλο και περισσότεροι άνθρωποι πραγματοποιούν παραγγελίες μέσω διαδικτύου και όλο 

και περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν να επεκταθούν στο διαδίκτυο και να 

δημιουργήσουν το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα. (Gerald L Lohse, Steven Bellman, 

eric J. Johnson, 2000) 

 Σύμφωνα με την έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) 

που αφορά στην καταγραφή και αξιολόγηση των ελληνικών ηλεκτρονικών 

καταστημάτων οι Έλληνες καταναλωτές είναι διστακτικοί σε ότι αφορά on-line αγορές 

και υπηρεσίες.  11 
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 Το καταναλωτικό κοινό είναι σχετικά διστακτικό απέναντι στις ηλεκτρονικές 

αγορές και μόνο το 1/3 των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου δηλώνουν ότι αγοράζουν 

κάτι on-line (όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Δ. Ευρώπη ξεπερνάει τα 2/3 των 

χρηστών του internet). Αυτό από την άλλη δείχνει και τις σημαντικές προοπτικές 

ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου B2C τα επόμενα χρόνια, εφόσον υπάρχουν οι 

αναγκαίες συνθήκες, υποδομές και στρατηγικές. 11 

 Οι Έλληνες on-line καταναλωτές δηλώνουν με πολύ υψηλά ποσοστά ότι θα 

πραγματοποιούσαν περισσότερες αγορές ηλεκτρονικά αν μπορούσαν να εμπιστευθούν 

τα ηλεκτρονικά καταστήματα. 11 

 Τα τελευταία χρόνια και με την αύξηση της ευρυζωνικότητας, έχουν εμφανιστεί 

στην Ελλάδα πληθώρα ηλεκτρονικών καταστημάτων που απευθύνονται στο ευρύ 

καταναλωτικό κοινό μέσω διαδικτύου. Παρότι δεν υπάρχει κάποιο σχετικό μητρώο ή 

κατάλογος ηλεκτρονικών καταστημάτων (που υπάρχει σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες), ο 

αριθμός τους έχει τουλάχιστον τριπλασιαστεί κατά τα τελευταία δύο χρόνια και 

υπολογίζεται ότι πλέον 1500 περίπου Ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα πωλούν 

προϊόντα ή υπηρεσίες. 11   

 Ήδη το ELTRUN έχει καταγράψει συστηματικά πάνω από 900 ηλεκτρονικά 

καταστήματα, εκ των οποίων όμως περίπου το 1/3 έχει σοβαρά θέματα ποιότητας όσον 

αφορά την λειτουργία τους και τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους Έλληνες on-line 

καταναλωτές. Δηλαδή δεν έχουν τις ελάχιστες προδιαγραφές των τυπικών ηλεκτρονικών 

καταστημάτων όπως ορίζονται από τα ισχύοντα θεσμικά πλαίσια και τις διεθνείς 

βέλτιστες πρακτικές. 11 

 Σύμφωνα με την συγκεκριμένη έρευνα τουλάχιστον το 15% των ηλεκτρονικών 

καταστημάτων θα πρέπει να τα αποφύγουν οι on-line αγοραστές αφού δεν παρουσιάζουν 

τα βασικά στοιχεία μιας τυπικής επιχείρησης όπως η διεύθυνση, καθώς και το τηλέφωνο 

και το email. Σίγουρα η αποφυγή εμφάνισης των στοιχείων αυτών υπονοεί μια φυσική 

οντότητα που προσπαθεί απρόσκοπα να παραπλανήσει τους πιθανούς αγοραστές. 11 

 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ηλεκτρονικά καταστήματα θα πρέπει να 

αποσαφηνίζουν στους on-line αγοραστές με απλό τρόπο τους όρους χρήσης του 

ηλεκτρονικού καταστήματος και προτείνεται οι χρήστες να τα διαβάσουν πριν την 

πλοήγηση στην σχετική ιστοσελίδα. Οι πρακτικές λήψης αιτήματος για παραγγελία και 

ολοκλήρωση της παραγγελίας, οι τρόποι πληρωμής, η παράδοση των προϊόντων αλλά 

και η δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας ή αντικατάστασης των προϊόντων θα 
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πρέπει να παρουσιάζονται με ευκρίνεια και να δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας από 

πλευράς πελάτη σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξης. 11 

 Επίσης, θα πρέπει να αναλύεται η πολιτική προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων και η ασφάλεια των συναλλαγών και να αναγνωρίζεται από το ηλεκτρονικό 

κατάστημα ως ζήτημα μείζονος σημασίας. Δυστυχώς το 40% των Ελληνικών 

ηλεκτρονικών καταστημάτων αποφεύγει να αποσαφηνίσει τα παραπάνω στους on-line 

καταναλωτές και επομένως θωρούνται ότι είναι επικίνδυνα να πραγματοποιούνται on-

line συναλλαγές. 11 

 Οι σύγχρονοι καταναλωτές πλέον απαιτούν επαγγελματική εξυπηρέτηση όπως η 

δυνατότητα ανάδρασης (feedback) και καταγραφής παραπόνων, η δομημένη 

ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας, καθώς και η λειτουργία ανασκόπησης και 

αξιολόγησης των αγοραζόμενων προϊόντων. Όλα τα παραπάνω ενισχύουν το σημαντικό 

θέμα της εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές αγορές, αφού το 85% των χρηστών του 

internet που δεν αγοράζουν on-line το θεωρούν ως τον κύριο λόγο για τις μη αγορές. 

Παράλληλα, το 66% των Ελλήνων χρηστών διαδικτύου αναφέρει ότι θα εμπιστεύονταν 

ένα ηλεκτρονικό κατάστημα αν είχε πιστοποίηση από αξιόπιστο ανεξάρτητο φορέα. 

Δυστυχώς το 5% των Ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων έχει βασικές παραλήψεις 

όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πελατών και την πιστοποίηση τους από ανεξάρτητο 

οργανισμό. 11 

Παρόλα αυτά 1 στα 4 ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα λειτουργούν με 

βέλτιστες πρακτικές που συναντάμε στα γνωστά διεθνή ηλεκτρονικά καταστήματα αφού 

έχουν ξεκάθαρες πρακτικές προστασίας και εξυπηρέτησης πελατών, εξασφαλίζουν την 

ασφάλεια των συναλλαγών και έχουν ήδη πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο φορέα. Πέρα 

από αυτά όμως παρέχουν και ιδιαίτερα προχωρημένες υπηρεσίες που αξιολογούνται 

ιδιαίτερα υψηλά από τους Έλληνες καταναλωτές όπως η εξυπηρέτηση μετά την πώληση 

(after-sales) και η συνεχής πληροφόρηση για την εξέλιξη  της παραγγελίας. 11 

 Από τα παραπάνω προκύπτουν βασικά κενά που αυτή την στιγμή υπάρχουν 

στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου B2C και “βάζουν φρένο” σε μία ελπιδοφόρα και 

σε ανάπτυξη αγορά, η οποία διακατέχεται από ευρύ ανταγωνισμό και ιδιαίτερα χαμηλές 

ανταγωνιστικές τιμές. Επομένως είναι αναγκαίο να γίνουν οι σωστές θεσμικές 

παρεμβάσεις από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου στο πλαίσιο της στρατηγικής για την 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση με κύριους άξονες την καταγραφή όλων των ηλεκτρονικών 

καταστημάτων σε επίσημο μητρώο, την δημιουργία οδηγού βέλτιστων πρακτικών για τις 
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ηλεκτρονικές επιχειρήσεις και συναλλαγές και την συνεχή αξιολόγηση / πιστοποίηση 

από ανεξάρτητο οργανισμό. 11 

 Οι προτεινόμενες κυβερνητικές δράσεις μπορούν να συμβάλουν σημαντικά 

στην διαφάνεια και στην αξιοπιστία στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου B2C μ 

απώτερο σκοπό την ενίσχυση των αγορών μέσω διαδικτύου, της ανταγωνιστικότητας 

στο σύνολο της αγοράς του λιανεμπορίου και της νέας ψηφιακής επιχειρηματικότητας11 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

 Στο παρόν κεφάλαιο θα αναφερθούν τα στατιστικά στοιχεία, όπως 

συγκεντρώθηκαν από διάφορες πηγές και έρευνες για καλύτερη σύγκριση και επομένως 

ευκολότερη εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα ερωτήματα που τέθηκαν να 

απαντήσουν οι ερωτηθέντες στην συγκεκριμένη έρευνα. 

 

 

2.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά χρηστών διαδικτύου 

 

 Αρχικά, καλό θα ήταν να αναφερθούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

χρηστών του Διαδικτύου. 

 

 
Πηγή: Seybert, 2011 

 

 Στο συγκεκριμένο διάγραμμα παρουσιάζονται τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν 

το internet κατά μέσο όρο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, κατά φύλλο, ηλικιακή 

ομάδα και επίπεδο μόρφωσης. 

 Από το παραπάνω διάγραμμα εξάγουμε τα συμπεράσματα πως οι άντρες 

πραγματοποιούν περισσότερες ηλεκτρονικές αγορές σε σχέση με τις γυναίκες, οι ηλικίες 
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16-24 ετών είναι αυτές που αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο ποσοστό των on-line 

καταναλωτών και πως αυτοί οι καταναλωτές στην πλειοψηφία τους έχουν υψηλό επίπεδο 

μόρφωσης.12 

 

 

2.2 Χρήστες του Διαδικτύου που αγόρασαν on-line προϊόντα / υπηρεσίες 

 

 Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται για τα έτη 2009, 2010, 2011, σε 

28 χώρες πόσοι καταναλωτές στράφηκαν στις on-line αγορές. 

 

 
  

Πηγή: Seybert, 2011 

 

 Γενικά, μπορούμε να συμπεράνουμε πως το 2011, το 58% των χρηστών του 

διαδικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 έχουν αγοράσει ή παραγγείλει προϊόντα και 

υπηρεσίες για ιδιωτικούς σκοπούς σε σχέση με το 57% του 2010 και το 54% το 2009.   

Ωστόσο, το μερίδιο των «ηλεκτρονικών» καταναλωτών διαφέρει σημαντικά μεταξύ των 

κρατών μελών, που κυμαίνεται από 13% στην Βουλγαρία και την Ρουμανία, το 25% στη 

Λιθουανία και 27% στην Εσθονία, την Ιταλία και τη Λετονία έως 82% στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, 77% στη Δανία και τη Γερμανία, 75% στη Σουηδία και 74% στην Ολλανδία. 

Σε σύγκριση, με το 2010, τη Λιθουανία και Σλοβενία κατέγραψαν τις μεγαλύτερες 

αυξήσεις. 12 
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2.3 Συχνότητα αγορών μέσω Internet και κατηγορίες προϊόντων 

 

 
Πηγή: ELTRUN, 2012 

 

 Όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αγοράσθηκαν μέσω διαδικτύου 

το 2012 παρατηρούμε ένα μεγάλο εύρος κατηγοριών, το οποίο είναι στοιχείο πλέον 

ωριμότητας της Ελληνικής αγοράς. Την μεγαλύτερη αύξηση είχαμε στις ταξιδιωτικές 

υπηρεσίες (από την τρίτη στη πρώτη θέση), που συνδυάζεται με την επιτυχή λειτουργία 

πολλών επαγγελματικών on-line ταξιδιωτικών πρακτορείων, τα οποία προσφέρουν πλέον 

εντός και εκτός Ελλάδος ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Επίσης, μεγάλη αύξηση είχαμε στα 

είδη ένδυσης και υπόδησης (από την δέκατη στην πέμπτη θέση) λόγω των προτιμήσεων 

των Ελλήνων καταναλωτών για αγορά επώνυμών, αλλά ταυτόχρονα και οικονομικών 

προϊόντων που ήδη  προσφέρουν αρκετά ηλεκτρονικά καταστήματα πλέον στην 

κατηγορία αυτή. Αξιοσημείωτη είναι και η εμφάνιση για πρώτη φορά μιας νέας μεγάλης 

κατηγορίας υπηρεσιών γύρω από τις τηλεπικοινωνίες, ασφάλειες, ενοικίαση / πώληση, 

χρηματοοικονομικά / νομικά. 

Σχετικά με τις τρεις μεγαλύτερες κατηγορίες αγορών, τα φυσικά αγαθά έχουν την 

πρωτιά, με τις υπηρεσίες να έρχονται δυναμικά δεύτερες (λόγω τουρισμού και της 
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εμφάνισης νέων υπηρεσιών) και τα ψηφιακά προϊόντα με αρκετή διαφορά στην Τρίτη 

θέση.  

 Για την αξία των αγορών υπάρχει μία εμφανής κατηγοριοποίηση της αγοράς 

αφού τα 2/3 των χρημάτων ξοδεύονται σε προϊόντα / υπηρεσίες τεχνολογίας και 

τουρισμού και μόλις το 1/3 δαπανάται για τις υπόλοιπες κατηγορίες. 13 

 

 

2.4 Επιρροή ηλεκτρονικού καταναλωτή από ηλεκτρονικό κατάστημα 

 

 Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα κερδίζει έναν πελάτη όταν: 

 
Πηγή: Eltrun, 2012 

 

 Η δυσπιστία των Ελλήνων για το διαδίκτυο και τις αγορές από απόσταση είναι ο 

κύριος παράγοντας επιρροής στην επιλογή on-line καταστήματος, αφού 7/10 on-line 

καταναλωτές αναφέρουν ως πρώτο παράγοντα επιλογής e-shop την «προσφορά 

ασφαλούς τρόπου πληρωμής μέσω γνωστού φορέα». Στη δεύτερη θέση, παραμένουν οι 

σαφείς όροι χρήσης (για παράδειγμα η πολιτική επιστροφής προϊόντων) ενώ πολύ κοντά 

είναι η ευκολία στην πλοήγηση / επιλογή, η εξυπηρέτηση και η ευχρηστία / σχεδίαση 

του site. Σημαντικό, επίσης είναι ότι οι on-line Έλληνες καταναλωτές δίνουν ιδιαίτερη 

έμφαση στην ασφάλεια / πιστοποίηση, στο πόσο γρήγορη ή εύχρηστη είναι  η ιστοσελίδα 

ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, η εξυπηρέτηση των υπάλληλων και το branding. 

Παρόλα αυτά, τα 2/3 των καταναλωτών υποστηρίζουν ότι πολύ πιθανόν να αγόραζαν 
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από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ακόμα και αν δεν κάλυπτε τα παραπάνω κριτήρια αλλά 

είχε χαμηλές τιμές και πολλές προσφορές. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των οικονομιών 

σε ύφεση. 13  

 

 

2.5 Πριν αγοράσω ένα προϊόν on-line ψάχνω πληροφορίες σε:  

 

 
 

Πηγή: Eltrun, 2012 

 

 Από το παραπάνω διάγραμμα εξάγουμε το συμπέρασμα πως οι Έλληνες 

καταναλωτές πριν προβούν στην πραγματοποίηση μιας ηλεκτρονικής παραγγελίας 

πρώτα ψάχνουν σε ιστοσελίδες εταιριών που συγκρίνουν προϊόντα, έπειτα αγοράζουν 

προϊόντα και υπηρεσίες με απευθείας κλήση της ίδιας της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού 

καταστήματος και λιγότερη βάση δίνουν στα social networks. 3  
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2.6 Τρόποι Πληρωμής 

 
Πηγή: Eltrun, 2012 

 

 Όσον αφορά τους τρόπους πληρωμής, η αντικαταβολή παραμένει ακόμη στην 

πρώτη θέση, χαρακτηρίζοντας την ιδιαιτερότητα του Έλληνα on-line αγοραστή. Παρόλα 

αυτά, τα υψηλά ποσοστά της πιστωτικής κάρτας (με 48%), του PayPal (με 43%) και της 

χρεωστικής κάρτας (με 38%) καταγράφουν την σταδιακή αλλαγή της συμπεριφοράς των 

Ελλήνων καταναλωτών για την εμπιστοσύνη και ασφάλεια των συναλλαγών αλλά και 

την σοβαρή προσπάθεια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα για προσφορά 

σχετικών ασφαλών υπηρεσιών καθώς και της συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης 

των Ελλήνων on-line καταναλωτών.13 
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2.7 Χαρακτηριστικά Ελλήνων on-line καταναλωτών 

 
Πηγή: Eltrun, 2012 

 Η ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Εμπορίου ήταν ιδιαίτερα αυξητική το 2012, όπου 

1,9 εκατομμύρια Έλληνες συνολικά αγόρασαν on-line προϊόντα και υπηρεσίες αξίας 2,9 

δισεκατομμυρίων ευρώ, πραγματοποίησαν κατά μέσο όρο ετησίως 20 αγορές μέσω του 

διαδικτύου συνολικής αξίας 1600 ευρώ. Επομένως στους βασικούς δείκτες μέτρησης της 

on-line αγοράς είχαμε αύξηση το 2012 κατά 25-35% ενώ στις συνολικές αγορές η 

αύξηση ήταν πάνω από 50% σε σχέση με το 2011. Η μεγάλη σημασία του Διαδικτύου 

για τις αγορές καταγράφετε επίσης από την τάση ότι οι on-line καταναλωτές για το 50% 

των αγορών τους που έκαναν το 2012 σε φυσικά καταστήματα είχαν ψάξει, συγκρίνει 

προϊόντα και κάνει έρευνες αγοράς στο Internet πριν κάνουν αγορά.13  
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2.8 Συμπεριφορά ηλεκτρονικού καταναλωτή  

 

 
Πηγή: Eltrun,2012 

 

 Στις σημαντικότερες συμπεριφορές των on-line καταναλωτών καταγράφουμε ότι 

μόνο το 61% των αγορών πραγματοποιήθηκε σε Ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα 

(σε αντίθεση με την τάση των Ευρωπαϊκών χωρών όπου το 80% των αγορών είναι από 

εθνικά ή τοπικά ηλεκτρονικά καταστήματα). Επομένως, αναμένουμε τα επόμενα χρόνια 

να αυξάνεται το ποσοστό αυτό και να πλησιάζει σταδιακά το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα 

sites των on-line προσφορών επηρεάζουν τον Έλληνα, αφού τα 8/10 τα επισκέπτονται 

και τα 6/10 αγοράζουν μέσω των προσφορών (μόνο βέβαια 7% πολύ συχνά). 13  
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2.9 Ηλεκτρονικές Αγορές από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

 
Πηγή: Eltrun, 2012 

 

 Παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες έχουν πολύ υψηλά ποσοστά αγορών από 

ηλεκτρονικά καταστήματα του εξωτερικού, η έρευνα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου του 

Eltrun / ΟΠΑ, καταδεικνύει ότι υπάρχουν προβλήματα σε αυτές τις on-line συναλλαγές 

αφού 1/3 περίπου αντιλαμβάνεται με ασφάλεια / θεσμικό πλαίσιο, ½ αναφέρεται στην 

προβληματική κατάσταση των logistics (για παράδειγμα έγκαιρη παράδοση, έξοδα 

αποστολής), ενώ 1/5 παραλαμβάνει συνήθως το προϊόν σε άσχημη κατάσταση. 13 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
 Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας θα ασχοληθούμε αρχικά με το δείγμα της 

έρευνας, το μέγεθος του δείγματος, τον πληθυσμό, την διαδικασία συλλογής των 

δεδομένων καθώς και την ερευνητική προσέγγιση και  έπειτα θα αναλυθεί εκτεταμένα η 

δομή του ερωτηματολογίου που συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες, τα στατιστικά πακέτα 

που χρησιμοποιήθηκαν στα επόμενα κεφάλαια για την ανάλυση των δεδομένων και 

φυσικά οι περιορισμοί της έρευνας. 

 

 

3.1 Μέθοδοι δειγματοληψίας 
 

 Η δειγματοληψία αφορά τη λήψη ενός τμήματος από κάποιο ευρύτερο σύνολο. 

Γενικά, η δειγματοληψία θεωρείται επιτυχής όταν η επιλογή του δείγματος παράγει 

αποτελέσματα, δείκτες και μετρήσεις που είναι γενικεύσιμα και όσο το δυνατόν 

ακριβέστερα, δηλαδή βρίσκονται πιο κοντά στις αντίστοιχες παραμέτρους του ευρύτερου 

συνόλου, δηλαδή του πληθυσμού.19 

 Διακρίνονται δύο είδη δειγματοληψίας. Η δειγματοληψία με πιθανότητα 

(probability sampling) και η δειγματοληψία χωρίς πιθανότητα (non probability 

sampling). 19 

 Η δειγματοληψία με πιθανότητα γίνεται σύμφωνα με τους νόμους των 

πιθανοτήτων, είναι ελεγχόμενη ως προς τις παραμέτρους της και δίνει τη δυνατότητα να 

γενικευτούν τα συμπεράσματα ποτ εξάγονται από ένα δείγμα, γι αυτό και δίνει επιπλέον 

την δυνατότητα να υπολογίσουμε και το σφάλμα εκτίμησης (της γενίκευσης). 19 

 Η δειγματοληψία χωρίς πιθανότητα γίνεται σε περιπτώσεις που δεν είναι 

εφικτή η δειγματοληψία με πιθανότητα ή όταν ενδιαφέρει να γίνει γρήγορα μια 

εφαρμογή της έρευνας, λόγου χάρη μια πιλοτική έρευνα. Τα αποτελέσματα μιας έρευνας 

που έχει γίνει με δειγματοληψία χωρίς πιθανότητα δεν είναι γενικεύσιμα (αφορούν 

δηλαδή μόνο τη συγκεκριμένη μελέτη στο συγκεκριμένο δείγμα) ούτε μπορούμε να 

υπολογίσουμε το σφάλμα εκτίμησης και ως εκ τούτου πρέπει να τα χρησιμοποιούμε 

σωστά. 19 
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 Στις μεθόδους δειγματοληψίας πιθανοτήτων υπάγονται: 

 Απλή τυχαία δειγματοληψία (simple random sampling): Επιλογή ενός 

τυχαίου δείγματος ορισμένου μεγέθους από τον πληθυσμό. 

Χαρακτηριστικό της μεθόδου αυτής είναι ότι κάθε μέλος του πληθυσμού 

έχει την ίδια πιθανότητα επιλογής στο δείγμα (αμερόληπτη επιλογή). 
 Συστηματική δειγματοληψία (Systematic sampling):Μέθοδος επιλογής 

δείγματος εναλλακτικής τυχαίας δειγματοληψίας. Επίσης, προϋποθέτει 

την αρχειοθέτηση των μονάδων του πληθυσμού, αλλά δεν απαιτεί την 

αρίθμηση τους. 
  Δειγματοληψία κατά στρώματα (Stratified sampling): Σε αυτόν τον τύπο 

δειγματοληψίας λαμβάνουμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα επιβάλλοντας 

ορισμένους περιορισμούς στη σύνθεσή του. 
 Δειγματοληψία κατά ομάδες (Cluster sampling):  Δειγματοληψία με βάση 

κάποιες λειτουργικές ομάδες στις οποίες ανήκουν τα μέλη ενός 

πληθυσμού (για παράδειγμα οι μαθητές ενός σχολείου ταξινομούνται 

κατά εκπαιδευτική περιφέρεια, σχολείο, τάξη και τμήμα). 
 Δειγματοληψία κατά στάδια (Multi-stage sampling): Παραλλαγή της 

δειγματοληψίας κατά ομάδες. Χρησιμοποιείται ευρέως σε έρευνες στο 

χώρο της εκπαίδευσης όπως και η δειγματοληψία κατά ομάδες. Είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμη όταν δεν υπάρχει κατάλογος των μελών του πληθυσμού 

και όταν η πρόσβαση στα μέλη του πληθυσμού δεν μπορεί να είναι 

άμεση. 

 
 Στις μεθόδους δειγματοληψίας «μη πιθανοτήτων» υπάγονται: 

 Συμπτωματική δειγματοληψία (ή δειγματοληψία ευκολίας):  

 Δημιουργείται  ένα είδος εθελοντικού δείγματος, καθώς συμμετέχουν σε 

 αυτό όσοι είναι άμεσα προσβάσιμοι και πρόθυμοι να συμμετάσχουν. Η 

 επιλογή του ερευνητή είναι πολύ μικρή (για παράδειγμα μπορεί να 

 απορρίψει κάποιους που δεν πληρούν κάποια χαρακτηριστικά) 

 Δειγματοληψία σκοπιμότητας: Σε αυτήν την περίπτωση ο ερευνητής 

συλλέγει ένα δείγμα τα μέλη του οποίου θεωρεί ότι είναι περισσότερο 
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σημαντικά για την συγκεκριμένη έρευνα. Υπάρχει δηλαδή κάποια 

σκοπιμότητα για την επιλογή του κάθε μέλους στο δείγμα. 

 Δειγματοληψία χιονοστιβάδας: Αυτή η τεχνική είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 

για την μελέτη περιθωριοποιημένων ομάδων στις οποίες υπάρχει 

δυσκολία πρόσβασης (για παράδειγμα ομοφυλόφιλοι άντρες 20 έως 45 

ετών που ζουν στο Ρέθυμνο). 

 Η ποσοστιαία δειγματοληψία: Ο ερευνητής επιλέγει ένα δείγμα όμοιο 

προς τον πληθυσμό με βάση διάφορα προκαθορισμένα χαρακτηριστικά 

ελέγχου. Αυτά τα χαρακτηριστικά ελέγχου είναι συνήθως δημογραφικά.20 

 Δειγματοληψία διαστάσεων:Αποτελεί μια επέκταση της ποσοστιαίας 

δειγματοληψίας. Οι διάφορες διαστάσεις που θεωρούνται σημαντικές σε 

μια έρευνα (που ίσως έχουν αναδεχθεί από δοκιμαστική εργασία) 

ενσωματώνονται στη δειγματοληπτική διαδικασία με τέτοιον τρόπο, ώστε 

να συμπεριληφθεί τουλάχιστον ένας αντιπρόσωπος από κάθε πιθανό 

συνδυασμό αυτών των παραγόντων ή διαστάσεων. 

 

 Στην παρούσα έρευνα επιλέγει ως καταλληλότερη μέθοδος η συμπτωματική  

δειγματοληψία. Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν σε μία πληθώρα ατόμων, τα οποία ήταν 

άμεσα προσβάσιμα, όπως για παράδειγμα από τον επαγγελματικό και οικογενειακό 

κύκλο του ερευνητή και ήταν πρόθυμα να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο της 

έρευνας. 

 

 

3.2 Μέγεθος του δείγματος 

 
 Η δειγματοληψία, την οποία αναλύσαμε στην παραπάνω ενότητα συνίσταται 

στη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων, τα οποία προέρχονται από ένα 

σωστά επιλεγμένο μέρος του πληθυσμού, το οποίο ονομάζεται δείγμα. (Κίκιλιας Π., 

Παλαμούρδας Δ., Πετράκης Α.,2001) 

 Το ερώτημα που τίθεται πολύ συχνά στις έρευνες είναι ποιο είναι το 

απαιτούμενο μέγεθος του δείγματος ώστε να αντιπροσωπεύει με ακρίβεια τον 

ερευνούμενο πληθυσμό. Όπου χρησιμοποιείται απλή τυχαία δειγματοληψία, το μέγεθος 

του δείγματος που απαιτείται για να αντικατροπτίσει την τιμή του πληθυσμού σε σχέση 
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με μία συγκεκριμένη μεταβλητή εξαρτάται από το μέγεθος του πληθυσμού αλλά και από 

το βαθμό ετερογένειας της μεταβλητής μέσα στο πληθυσμό (Bailey, 1978).   

  

 

3.3 Ερευνητική προσέγγιση – Συλλογή υλικού 

 
 Για την εξαγωγή της έρευνας, όπως αναφέρθηκε, καταλληλότερη μέθοδος 

συλλογής πρωτογενών στοιχείων κρίθηκε η μέθοδος της συμπτωματικής δειγματοληψίας 

μέσω προσωπικού ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε ήταν σύντομο, 

ευκολονόητο και απλά δομημένο ώστε να βοηθήσει στην εξαγωγή των επιθυμητών 

συμπερασμάτων. Το ερωτηματολόγιο επεξηγούνταν όπου απαιτούνταν από τον 

συνεντευκτή. 

 Η συνολική διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν υπερέβαινε τα 

δέκα λεπτά για το σύνολο των ερωτήσεων συμπεριλαμβανομένων και των επεξηγήσεων 

που τυχόν απαιτήθηκαν. 

 Στο ερωτηματολόγιο, ο σκοπός της έρευνας ήταν αρκετά σαφής, δηλαδή η 

εξαγωγή συμπερασμάτων για την ηλεκτρονική συμπεριφορά των χρηστών του 

διαδικτύου , ο κάθε ερωτηθείς ενημερωνόταν ότι δεν υπήρχε περίπτωση λάθους 

απάντησης αρκεί να ήταν ειλικρινής. Φυσικά υπήρχε η πληροφόρηση πως οι 

πληροφορίες που θα δινόντουσαν από τους καταναλωτές θα χρησιμοποιούνταν ανώνυμα 

κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων.  

 Οι συμμετέχοντες στην έρευνα προσεγγίζονταν τόσο στον φυσικό χώρο της 

αγοράς τους όσο και στον επαγγελματικό τους χώρο. 

 

Βασικές εργασίες που διεκπεραιώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας: 

 Ορισμός στόχου-σκοπού έρευνας 

 Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 Σύνταξη ερωτηματολογίου και συλλογή από τους ερωτηθέντες 

 Έλεγχος της σωστής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων 

 Δημιουργία της κατάλληλης βάσης δεδομένων για το λογισμικό 

στατιστικής επεξεργασίας SPSS 

 Εισαγωγή και επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας 

 Σύνταξη και παρουσίαση της έκθεσης των αποτελεσμάτων 
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3.4 Πληθυσμός – Στόχος και τεχνική δειγματοληψία 

 

 Στην Στατιστική ενδιαφερόμαστε πολλές φορές να βγάλουμε συμπεράσματα τα 

οποία αναφέρονται σε μια ομάδα ατόμων ή αντικειμένων. Η ομάδα αυτή ονομάζεται 

στατιστικός πληθυσμός (για συντομία πληθυσμός). Κάθε στοιχείο του πληθυσμού 

ονομάζεται στατιστική μονάδα (για συντομία ομάδα). (Κίκιλιας Π., Παλαμούρδας Δ., 

Πετράκης Α.,2001) 

 Ο πληθυσμός της έρευνας μας ήταν τα άτομα τα οποία ήταν άμεσα προσβάσιμα 

και ήταν πρόθυμα να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο της έρευνας. 

 Όσο αφορά την μέθοδο της δειγματοληψίας επιλέχθηκε η μέθοδος της 

συμπτωματικής δειγματοληψίας που σκοπό είχα να καλύψει όσο το δυνατόν πιο 

αντιπροσωπευτικά τον υπό εξέταση πληθυσμό.  

  

 

3.5 Δομή ερωτηματολογίου 

 
 Μέσα από το δομημένο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε (βλ. 

Παράρτημα I), διερευνώνται κύρια αλλά και επιμέρους ποιοτικά στοιχεία.  

 Ειδικότερα, τα κυριότερα στοιχεία που διερευνώνται είναι ο βαθμός 

ικανοποίησης των on-line καταναλωτών από τα ηλεκτρονικά καταστήματα και τα 

κριτήρια με τα οποία επιλέγουν να αγοράσουν ένα προϊόν ή μία υπηρεσία μέσω του 

διαδικτύου. Αναλυτικότερα, η έρευνα εστιάζει στους παρακάτω τομείς, συλλέγοντας και 

αξιολογώντας τα εξής στοιχεία: 

 

Γενικά στοιχεία καταναλωτή: 

 Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τον καταναλωτή, όπως: 

 Το φύλο (ερώτηση 1) 

 Η ηλικία (ερώτηση 2) 

 Το επίπεδο σπουδών (ερώτηση 3) 

 Η απασχόληση (ερώτηση 4) 

 Το ατομικό μηνιαίο εισόδημα (ερώτηση 5) 

 Η οικογενειακή κατάσταση (ερώτηση 6) 
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Στοιχεία που αφορούν τις αγορές μέσω Διαδικτύου: 

 Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αφορά πληροφορίες για τις on-line 

αγορές. Σε ατό το μέρος ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην συχνότητα, στα κριτήρια 

επιλογής πραγματοποίησης on-line αγορών και στον τρόπο επιλογής των ηλεκτρονικών 

καταστημάτων από τους καταναλωτές.  

 Ειδικότερα: 

 Αναφορά συχνότητας πραγματοποίησης on-line αγορών και υπηρεσιών 

(ερώτηση 7) 

 Βαθμός διστακτικότητας αγορών μέσω του διαδικτύου (ερώτηση 8) 

 Προσδιορισμός κριτηρίων επιλογής on-line αγορών και υπηρεσιών 

(ερώτηση 9) 

 Αναφορά προϊόντων και υπηρεσιών και ταξινόμηση τους ανάλογα με την 

προτίμηση κάθε καταναλωτή (ερώτηση 10) 

 Χώρα δράσης του ηλεκτρονικού καταστήματος (ερώτηση 11) 

 Από πού οι καταναλωτές εντόπισαν τα ηλεκτρονικά καταστήματα, από τα 

οποία πραγματοποίησαν τις on-line αγορές τους (ερώτηση 12) 

 Πιθανότητα μελλοντικής αγοράς (ερώτηση 13) 

  Για ποιο άτομο πραγματοποιούν οι καταναλωτές αγορές μέσω του 

διαδικτύου (ερώτηση 14) 

 Τα ηλεκτρονικά μέσα, τα οποία χρησιμοποιούν οι χρήστες του διαδικτύου 

για να ολοκληρώσουν την παραγγελία τους (ερώτηση 15) 

 

 

Στοιχεία που αφορούν την ασφάλεια των ηλεκτρονικών αγορών: 

 Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου αφορά την ασφάλεια που παρέχουν τα 

ηλεκτρονικά κατάστημα στους πιθανούς αγοραστές τους, το πώς οι καταναλωτές 

νιώθουν πιο ασφαλείς και το ύψος των ποσών που οι καταναλωτές είναι διαθέσιμοι να 

ξοδέψουν για αγορές μέσω internet. 

 Συγκεκριμένα: 

 Τρόπος πληρωμής on-line αγορών (ερώτηση 16) 

 Πότε νιώθει το καταναλωτικό κοινό πιο ασφαλές κατά την περιήγηση του 

στις ιστοσελίδες των ηλεκτρονικών καταστημάτων (ερώτηση 17) 

 Εάν έχουν πραγματοποιήσει έρευνα σε φυσικά καταστήματα προτού 

προβούν σε αγορά μέσω του διαδικτύου. (ερώτηση 18) 
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 Ύψους χρηματικού ποσού, το οποίο είναι διατιθέμενοι οι on-line 

καταναλωτές να δαπανήσουν (ερώτηση 19) 

 

Στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών αγορών:  

 Το τέταρτο και τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου αφορά τον βαθμό 

ικανοποίησης και μη ικανοποίησης των καταναλωτών. 

 Συγκεκριμένα: 

 Αναφορά αν ο καταναλωτής είναι ικανοποιημένος ή όχι από τις 

ηλεκτρονικές αγορές (ερώτηση 20) 

 Λόγος δυσαρέσκειας από τις ηλεκτρονικές αγορές. (ερώτηση 21) 

 

Η διερεύνηση των παραπάνω ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών συμβάλει στην 

εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων για : 

 Τους λόγους πραγματοποίησης ηλεκτρονικών αγορών. 

 Την προμήθεια των Ελλήνων καταναλωτών να προβούν σε αγορές 

προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου.  

 Τον βαθμό ικανοποίησης από τις ηλεκτρονικές αγορές. 

 Τους λόγους για τους οποίους οι on-line καταναλωτές διστάζουν να 

πραγματοποιήσουν on-line αγορές. 

 

 

3.6 Στατιστική Ανάλυση 
 

 Ως εργαλείο για την καταχώρηση και την επεξεργασία των στοιχείων του 

δείγματος επιλέχθηκαν τα ειδικά στατιστικά πακέτα SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) και Mathematica 8. 

 Απαραίτητο κρίθηκε εκτός των στατιστικών πινάκων, τα οποία μας δίνουν με 

απόλυτη ακρίβεια τις τιμές των διάφορων στατιστικών μεταβλητών και μας επιτρέπουν 

να χρησιμοποιήσουμε τις τιμές αυτές για στατιστική μελέτη και έρευνα, να 

χρησιμοποιηθούν οι γραφικές απεικονίσεις αυτών των πινάκων, ώστε να είναι 

ευανάγνωστα από το ευρύτερο κοινό. (Κίκιλιας Π., Παλαμούρδας Δ., Πετράκης 

Α.,2001) 

 Γενικότερα, τα στατιστικά διαγράμματα έχουν ως σκοπό την άμεση 

πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων, και των μη ειδικών στην στατιστική, ενώ οι 
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στατιστικοί πίνακες δίνουν την δυνατότητα στους ειδικούς να προβούν σε στατιστική 

μελέτη αξιοποιώντας τα αριθμητικά δεδομένα που περιέχει ο πίνακας. (Κίκιλιας Π., 

Παλαμούρδας Δ., Πετράκης Α.,2001) 

 

 

3.7 Περιορισμοί της έρευνας 
 

 Η έρευνα αυτή αφορά άτομα τα οποία είναι χρήστες του διαδικτύου και είναι on-

line καταναλωτές και έχουν πραγματοποιήσει έστω και μια φορά παραγγελία σε κάποιο 

ηλεκτρονικό κατάστημα. 

 Επιπλέον, τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν για την συλλογή, επεξεργασία και 

εξαγωγή συμπερασμάτων συμπληρώθηκαν από κατοίκους του Νομού Κοζάνης και 

επομένως η έρευνα δεν πραγματοποιήθηκε σε πανελλήνιο επίπεδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ON-LINE ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
 Η έρευνα για την αποτύπωση των κριτηρίων, ενεργειών και προθέσεων των on-

line καταναλωτών έδωσε τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο παρόν κεφάλαιο.  

 Ακολουθώντας τη δομή του ερωτηματολογίου έχουμε: 

 

4.1Γενικά στοιχεία καταναλωτών 

 

Κατανομή κατά φύλο (ερώτηση 1) 

ΦΥΛΟ 

 

 Το φύλο του καταναλωτή αφορά μία ποιοτική μεταβλητή και 

συγκεκριμένα μία μη κατηγορική μεταβλητή. 

 Με τον όρο ποιοτική μεταβλητή ονομάζεται κάθε μεταβλητή, η οποία δεν 

εκφράζεται από μετρήσιμα μεγέθη, αλλά από χαρακτηριστικά και έννοιες που 

δεν αποδίδονται με αριθμούς. (Κίκιλιας Π., Παλαμούρδας Δ., Πετράκης Α., 

Τσουκαλάς Δ., 2001) 

 Για παράδειγμα, το φύλο των συμμετεχόντων στην συγκεκριμένη έρευνα 

αποτελεί ποιοτική μεταβλητή. 

 Οι ποιοτικές μεταβλητές περιλαμβάνουν ως υποσύνολο τους τις 

λεγόμενες κατηγορικές μεταβλητές και τις μη κατηγορικές μεταβλητές. Στην 

ομάδα των κατηγορικών μεταβλητών ανήκουν όλες οι ποιοτικές μεταβλητές, οι 

οποίες παίρνουν «τιμές», δηλαδή εκφράσεις που ιεραρχούνται. 

 Για παράδειγμα, η διαγωγή ενός μαθητή, η οποία μπορεί να είναι 

κοσμιωτάτη, κόσμια, καλή κ.τ.λ.  

 Αντιθέτως, το φύλο ενός ατόμου, όπως η συγκεκριμένη μεταβλητή που 

εξετάζουμε ανήκει στο υποσύνολο των μη κατηγορικών ποιοτικών μεταβλητών. 

(Κίκιλιας Π., Παλαμούρδας Δ., Πετράκης Α., Τσουκαλάς Δ., 2001) 

 Για την γραφική απεικόνιση των ποιοτικών μεταβλητών μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τα Bar Charts (ραβδογράμματα) και τα Pie Charts (πίτες). 
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ΦΥΛΟ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΓΥΝΑΙΚΑ 67 68,4 68,4 68,4 

ΑΝΤΡΑΣ 31 31,6 31,6 100,0 

Valid 

Total 

(Σύνολο) 

98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.1: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Φύλο» 

 
 Διάγραμμα 4.1.1: Πίτα για την μεταβλητή «Φύλο» 

 

 

Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Από τον πίνακα των συχνοτήτων και το bar chart για την ποιοτική μεταβλητή, 

γίνεται άμεσα αντιληπτό, πως στην κατανομή του φύλου οι γυναίκες που συμμετείχαν 

στην έρευνα αποτελούν το 68,4% έναντι του 31,6 % των αντρών. Τα ποσοστά αυτά 

δείχνουν την αναλογία εισόδου των δύο φύλων στην παρούσα έρευνα. 
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 Το γεγονός ότι οι γυναίκες υπερτερούν των αντρών μπορεί να αποδοθεί στο 

γεγονός ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο δεκτικές στις ερευνητικές διαδικασίες 

καταγραφής απόψεων.  

 Από τον πίνακα συχνοτήτων και συγκεκριμένα από την πρώτη στήλη frequency, 

καταλαβαίνουμε ποια είναι η συχνότητα, δηλαδή ότι οι γυναίκες 67 και οι άντρες 31. 

 Λόγος πρέπει να γίνει, και για το πεδίο Valid Percent, το οποίο αποτελεί την 4η 

στήλη του πίνακα συχνοτήτων, και αποτυπώνει το πραγματικό ποσοστό των αντρών και 

των γυναικών του δείγματος και να γίνει περισσότερο κατανοητό μπορεί κάποιος να 

αναλογιστεί πως μπορεί κάποιος που ερωτήθηκε να μην συμπλήρωσε την συγκεκριμένη 

ερώτηση του ερωτηματολογίου.  

 

 

Ηλιακή Κατανομή (ερώτηση 2) 

 

ΗΛΙΚΙΑ 

 

 Η Ηλικιακή Κατανομή ανήκει στις ποιοτικές μεταβλητές και όχι στις ποσοτικές 

καθώς στο ερωτηματολόγιο, το οποίο δόθηκε να συμπληρωθεί από τους καταναλωτές η 

ηλικία είναι χωρισμένη σε ομάδες ηλικιών και το άτομο, το οποίο συμπληρώνει το 

ερωτηματολόγιο δεν έχει την επιλογή να δηλώσει μόνο την ηλικία του. 

 Η ηλικία στην συγκεκριμένη περίπτωση λόγω της διαβάθμισης, την οποία έχει 

εντάσσεται στις κατηγορικές ποιοτικές μεταβλητές. 
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ΗΛΙΚΙΑ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid 

Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

15-19 6 6,1 6,1 6,1 

20-24 19 19,4 19,4 25,5 

25-29 14 14,3 14,3 39,8 

30-34 18 18,4 18,4 58,2 

35-39 18 18,4 18,4 76,5 

>40 23 23,5 23,5 100,0 

Valid 

Total 

(Σύνολο) 

98 100,0 100,0  

 
Πίνακας 4.1.2: Πίνακας Συχνοτήτων για την μεταβλητή «Ηλικία» 

 

 
Διάγραμμα 4.1.2: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Ηλικία» 
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Σχόλια-Συμπεράσματα:  

 Σχετικά με την Ηλικιακή Κατανομή του δείγματος της έρευνας, παρατηρούμε ότι 

έχουμε και ηλικίες μικρότερες των 18 ετών, γεγονός που υποδηλώνει πως ερωτήθηκαν 

και συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο και επομένως έλαβαν μέρος και άτομα, τα οποία 

είναι ανήλικα. 

 Το συγκεκριμένο γεγονός θα μπορούσε να επεξηγηθεί αν αναλογιστεί κανείς ότι 

οι πιο νέοι άνθρωποι έχουν πιο πολύ οικειότητα και είναι πιο εύκολο γι αυτούς να 

χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικό υπολογιστή και επομένως να πραγματοποιήσουν και 

ηλεκτρονικές αγορές.  

 Από το ραβδόγραμμα της ηλικιακής κατανομής, άμεσα αντιληπτό γίνεται πως 6 

άτομα ή μόλις το 6,1% του δείγματος ήταν άτομα ηλικίας από 15 έως 19 ετών, 19 άτομα 

ή το 19,4% ήταν άτομα ηλικίας 14,3%, 14 άτομα είχαν ηλικία από 25 έως 29 ή 

αποτελούν το 14,3% του δείγματος, 18 άτομα ανήκαν στην κατηγορία 30 έως 34 και 35 

έως 39 ετών έχοντας συνολικά το 36,8 % του δείγματος και το μεγαλύτερο ποσοστό το 

κατέχουν άτομα ηλικίας άνω των 40, με ποσοστό 23,5% καθώς όπως αναφέραμε και 

στην εισαγωγή, τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από άτομα, τα οποία είναι χρήστες 

του διαδικτύου και έχουν πραγματοποιήσει έστω και μια φορά ηλεκτρονική αγορά. 

 Το ποσοστό αυτό, είναι αρκετά υψηλό αλλά μπορεί να δικαιολογηθεί αν σκεφτεί 

κανείς πως σε αυτήν την ομάδα ηλικίας οι άνθρωποι έχουν την γνώση, την ευχέρεια 

αλλά και τα οικονομικά μέσα να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές αγορές. 

 

 

Μορφωτικό Επίπεδο (ερώτηση 3) 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 Το επίπεδο σπουδών αποτελεί για την έρευνα μας μία ποιοτική και ειδικότερα 

μία μη κατηγορική ποιοτική μεταβλητή, με βάση αυτά που αναλύθηκαν παραπάνω. 

 Σημαντικός παράγοντας για να καταλήξουμε στο ποια άτομα πραγματοποιούν 

αγορές μέσω διαδικτύου αποτελεί και το επίπεδο εκπαίδευσης, καθώς από διάφορες 

έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί υποστηρίζεται πως άτομα με υψηλότερο μορφωτικό 

επίπεδο είναι λιγότερο διστακτικοί στην πραγματοποίηση on-line αγορών προϊόντων και 

υπηρεσιών. 
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 Το μορφωτικό επίπεδο των καταναλωτών, οι οποίοι αγοράζουν προϊόντα και 

υπηρεσίες μέσω διαδικτύου αποτελεί σημαντικό παράγοντα και πρέπει να αναλυθεί αν 

στόχος μας είναι η εξαγωγή ολοκληρωμένων συμπερασμάτων σχετικά με την 

συμπεριφορά των χρηστών του διαδικτύου στις on-line αγορές καθώς σύμφωνα με το 

άρθρο, το οποίο δημοσιεύτηκε την εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», στις  22 Μαρτίου 2013, το 

55,7% των ατόμων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τις αγορές τους έχουν υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτοι ΤΕΙ / ΑΤΕΙ, ΑΕΙ ή με μεταπτυχιακές σπουδές ) και τα 

άτομα μέσου μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης) αποτελούν το 40,2%.15 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 
(Ποσοστό) 

Valid Percent 
(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 
Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 3 3,1 3,1 3,1 

ΛΥΚΕΙΟ 18 18,4 18,4 21,4 

IEK 11 11,2 11,2 32,7 

ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ/ΤΕΙ 53 54,1 54,1 86,7 

MASTER 13 13,3 13,3 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.3: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Επίπεδο Σπουδών» 

 

 
Διάγραμμα 4.1.3: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Επίπεδο Σπουδών»
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Σχόλια-Συμπεράσματα:  

 Αρχικά, απαραίτητη θεωρείται η αναφορά πως με βάση τον νόμο, οι πτυχιούχοι 

ΑΕΙ και ΤΕΙ θεωρούνται πως έχουν το ίδιο επίπεδο μόρφωσης, ωστόσο για καθαρά 

διευκρινιστικούς λόγους στην συγκεκριμένη ερώτηση αναφέρονται και τα ΑΕΙ και τα 

ΤΕΙ. 

 Από τον πίνακα συχνοτήτων συμπεραίνουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ατόμων που ερωτήθηκαν ήταν κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 

 Το ποσοστό αυτών των ατόμων ήταν 54,1%, δηλώνοντας πως περισσότερα από 

τα μισά άτομα του δείγματος είχαν πανεπιστημιακή μόρφωση, λογικό αν σκεφτεί κανείς 

πως την σημερινή εποχή όλο και περισσότεροι μαθητές επιθυμούν να συνεχίσουν από 

την δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρά τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν έπειτα για ανεύρεση εργασίας.  

 Η συγκεκριμένη άποψη μπορεί να ενισχυθεί εφόσον το ποσοστό των εισακτέων 

σε ανώτατες σχολές αυξήθηκε κατά 4% σε σύγκριση με το 2011. Ειδικότερα, 77000 

άτομα εισήλθαν σε κάποια σχολή Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και περίπου 

45000 σε Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα. 14 

 Στην δεύτερη υψηλότερη θέση, με ποσοστό 18,4% ακολουθούν τα άτομα, τα 

οποία έφτασαν μέχρι και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 Έπειτα, ακολουθούν με ποσοστό 13,3%, εκείνοι που συνέχισαν μετά την 

απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε μεταπτυχιακό επίπεδο (MASTER). 

 Στις προτελευταία θέση ανήκει η ομάδα του δείγματος που προτίμησε να 

ακολουθήσει κάποια ιδιωτική σχολή (ΙΕΚ) και όπως είναι λογικό στην τελευταία θέση 

ανήκουν με ποσοστό μόλις 3,1% αυτοί που σταμάτησαν την φοίτηση στο γυμνάσιο, 

καθώς πλέον όπως αναφέραμε και παραπάνω οι περισσότεροι μαθητές έχουν ως στόχο 

την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

 

Κύρια Επαγγελματική Δραστηριότητα (ερώτηση 4) 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

 Η απασχόληση, σύμφωνα με το θεωρητικό κομμάτι, το οποίο αναπτύχθηκε 

ανήκει και αυτή στις ποιοτικές και μη κατηγορικές μεταβλητές της έρευνας μας. 
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

Φοιτητής 7 7,1 7,1 7,1 

Ελεύθερος Επαγγελματίας 9 9,2 9,2 16,3 

Δημόσιος Υπάλληλος 36 36,7 36,7 53,1 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 30 30,6 30,6 83,7 

Συνταξιούχος 3 3,1 3,1 86,7 

Άνεργος 11 11,2 11,2 98,0 

Άλλο 2 2,0 2,0 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.4: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Απασχόληση» 

 

 
Διάγραμμα 4.1.4: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Απασχόληση» 
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Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Από το παραπάνω ραβδόγραμμα, αντιλαμβανόμαστε πως το μεγαλύτερο ποσοστό 

του δείγματος αποτελούν οι δημόσιοι υπάλληλοι, με ποσοστό 36,7%, ακολουθούν οι 

ιδιωτικοί υπάλληλοι με ποσοστό 30,6%, έπειτα οι άνεργοι με 11,2%, (φαινόμενο των 

οικονομιών, οι οποίες βρίσκονται σε κρίση), οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ποσοστό 

9,2%, οι φοιτητές με 7% και οι συνταξιούχοι με ποσοστό 2% . 

 Το ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό των υπαλλήλων είτε του δημοσίου είτε του 

ιδιωτικού τομέα μπορεί να αιτιολογηθεί από το γεγονός ότι η έρευνα διενεργήθηκε στην 

πόλη της Κοζάνης, η οποία θεωρείται ένα μεγάλο αστικό κέντρο. 

 

 

Ατομικό Μηνιαίο Εισόδημα (ερώτηση 5) 

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

 

 Το μηνιαίο εισόδημα χωρίστηκε με τέτοιο τρόπο στις ομάδες που είχαν να 

επιλέξουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα, ώστε να αντικατροπτίζει όσο το δυνατόν με 

ποιο ρεαλιστικό τρόπο την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας 

σήμερα. 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

Δεν έχω ατομικό εισόδημα 16 16,3 16,3 16,3 

<400€ 12 12,2 12,2 28,6 

400-500€ 11 11,2 11,2 39,8 

500-1000€ 41 41,8 41,8 81,6 

>1000€ 18 18,4 18,4 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.5: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Ατομικό Εισόδημα» 
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Διάγραμμα 4.1.5: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Ατομικό Εισόδημα» 

 

Σχόλια – Συμπεράσματα: 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό, αντιπροσωπεύει τους συμμετέχοντες της έρευνας που 

έχουν ως ατομικό εισόδημα από 200 έως 1000 ευρώ μηνιαίως, με ποσοστό το οποίο 

ανέρχεται στο 41,8% και ακολουθούν τα άτομα με ατομικό μηνιαίο εισόδημα 

μεγαλύτερο των 1000 ευρώ. 

 Αυτό το υψηλό ποσοστό μπορεί να δικαιολογηθεί εάν συνδεθεί με το γεγονός ότι 

το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων είναι κυρίως δημόσιοι υπάλληλοι, το οποίο 

συνεπάγεται ένα σταθερό και σχετικά υψηλό επίπεδο χρηματικών εισφορών για την 

σημερινή εποχή. Τα άτομα τα οποία λαμβάνουν μισθό μεγαλύτερο των 1000 ευρώ τον 

μήνα, μπορεί να ανήκουν στην δεύτερη θέση, λόγω των μεγάλων μειώσεων που έχουν 

δεχθεί οι υπάλληλοι στα ατομικά τους εισοδήματα είτε απασχολούνται στο δημόσιο είτε 

στον ιδιωτικό τομέα. 

 Δυστυχώς, μεγάλο αλλά αναμενόμενο είναι και το ποσοστό των ατόμων, τα 

οποία δήλωσαν πως είναι άνεργα και επομένως δεν έχουν ατομικό εισόδημα, με ποσοστό 

16,3%. 

 Τρίτη θέση κατέχουν, εκείνοι που το εισόδημα τους είναι μικρότερο των 400 

ευρώ με ποσοστό 1,2% και τελευταίοι έρχονται με ποσοστό 11,2% εκείνοι που οι 

μηνιαίες τους απολαβές αγγίζουν τα 400 έως 500 ευρώ. 
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Οικογενειακή Κατάσταση (ερώτηση 6) 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 Η οικογενειακή κατάσταση ανήκει και αυτή στις ποιοτικές μεταβλητές.  

Αποτελεί και αυτή σημαντική μεταβλητή για την εξαγωγή ορθολογικών 

συμπερασμάτων, λόγω του ότι στην συνέχεια της ανάλυσης των δεδομένων θα 

ασχοληθούμε με τα άτομα για τα οποία οι on-line καταναλωτές, έχουν πραγματοποιήσει 

αγορές μέσω διαδικτύου. 

 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 
(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΕΓΓΑΜΟΣ 39 39,8 39,8 39,8 

ΑΓΑΜΟΣ 55 56,1 56,1 95,9 

ΑΛΛΟ 4 4,1 4,1 100,0 

Valid 

Total 

(Σύνολο) 

98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.6: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Οικογενειακή Κατάσταση» 

 

 
Διάγραμμα 4.1.6: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Οικογενειακή Κατάσταση» 
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Σχόλια – Συμπεράσματα: 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που ερωτήθηκαν είναι άγαμοι (ποσοστό 56,1%). 

Στην δεύτερη θέση ακολουθούν οι έγγαμοι με ποσοστό 39,8% και τα άτομα τα οποία 

ανήκουν σε άλλη κατηγορία οικογενειακής κατάστασης, όπως για παράδειγμα οι 

αρραβωνιασμένοι και οι διαζευγμένοι αποτελούν το 4,1% ή αλλιώς αποτελούν 

αριθμητικά τα τέσσερα άτομα από τα 98 που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. 

 

 

4.2 Αγορές On-Line 
 
 Οι αγορές on-line αποτελούν το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου και οι 

ερωτήσεις του εστιάζουν στα χαρακτηριστικά, τους λόγους, την συχνότητα, τα είδη 

των προϊόντων και των υπηρεσιών, την προέλευση των ηλεκτρονικών 

καταστημάτων, την πιθανότητα μελλοντικής αγοράς μέσω διαδικτύου τον λόγο για 

τον οποίο οι καταναλωτές πραγματοποιούν τις ηλεκτρονικές αγορές και τα 

ηλεκτρονικά μέσα που χρησιμοποίησαν για να τις ολοκληρώσουν. 
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Κατά μέσο όρο, πόσο συχνά πραγματοποιείται αγορές στο Διαδίκτυο 

(ανεξαρτήτων προϊόντος) (ερώτηση 7)  

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ 
 

 Η συχνότητα, με την οποία οι καταναλωτές αγοράσουν προϊόντα ή υπηρεσίες 

μέσω διαδικτύου αποτελεί μία ποιοτική μεταβλητή. 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ 

 Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent  (Αθρ. 

Ποσοστό) 

Τουλάχιστον μία φορά την 

εβδομάδα 

6 6,1 6,1 6,1 

Τουλάχιστον μία φορά τον 

μήνα 

23 23,5 23,5 29,6 

Τουλάχιστον μία φορά το 

εξάμηνο 

34 34,7 34,7 64,3 

Λιγότερο από μία φορά το 

εξάμηνο 

35 35,7 35,7 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.7: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Συχνότητα Αγορών» 

 

 
Διάγραμμα 4.1.7: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Συχνότητα Αγορών» 
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Σχόλια-Συμπεράσματα:  

 Από το παραπάνω ραβδόγραμμα, αντιλαμβανόμαστε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

του δείγματος της συγκεκριμένης έρευνας είτε πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές 

λιγότερο από μία φορά το εξάμηνο, είτε τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο με ποσοστά 

35,7% και  34,7% αντίστοιχα. 

 Οι καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτύου τουλάχιστον μία 

φορά το μήνα αντιπροσωπεύουν το 23,5% και όπως συμβαίνει και στο φυσικό εμπόριο, 

οι καταναλωτές που αγοράζουν πάρα πολύ συχνά προϊόντα και εμπορεύματα ανέρχονται 

μόλις στο 6,1% του δείγματος ή είναι μόλις 6 από τα 98 άτομα του δείγματος. 

 Το ποσοστό αυτό είναι σχετικά μικρό αν αναλογιστεί κανείς τους στόχους και 

τους σκοπούς της έρευνας αλλά εκφράζει ένα μεγάλο κομμάτι καταναλωτών και μπορεί 

να αιτιολογηθεί αν σκεφτούμε τους λόγους για τους οποίους είναι διστακτικοί οι 

Έλληνες για τις αγορές μέσω internet, οι οποίοι αναφέρθηκαν και στο πρώτο κεφάλαιο 

της εργασίας, την άποψη ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν έχουν αποκτήσει ακόμη 

εμπειρία στο ηλεκτρονικό εμπόριο και μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια 

βρίσκεται σε περίοδο οικονομικής ύφεσης. 

 

 

Πόσο διστακτικοί είναι οι Έλληνες καταναλωτές (ερώτηση 8) 

 

ΔΙΣΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ON-LINE ΑΓΟΡΕΣ 

 

ΔΙΣΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ON-LINE ΑΓΟΡΕΣ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 11 11,2 11,2 11,2 

ΠΟΛΥ 14 14,3 14,3 25,5 

ΑΡΚΕΤΑ 27 27,6 27,6 53,1 

ΛΙΓΟ 46 46,9 46,9 100,0 

Valid 

Total 

(Σύνολο) 

98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.8: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Διστακτικότητα» 
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Διάγραμμα 4.1.8:Διάγραμμα για την μεταβλητή «Διστακτικότητα» 

 

Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Σε σύγκριση με το μεγάλο ποσοστό αυτών που πραγματοποιούν λιγότερο από μία 

φορά το εξάμηνο παραγγελίες χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, από το γράφημα αυτό 

παρατηρούμε πως ο λόγος δεν είναι ότι διστάζουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, αφού το 

ποσοστό αυτό είναι το μικρότερο, μόλις 11,2%. 

 Με την απόρριψη της υπόθεσης ότι οι on-line καταναλωτές είναι διστακτικοί και 

για αυτό δεν προβαίνουν σε αγορές μέσω του internet, ενισχύεται η άποψη ότι οι 

μειωμένες αγορές μπορεί να οφείλονται στα χαμηλά εισοδήματα, τα οποία λαμβάνουν οι 

εργαζόμενοι.  

 Όπως αναφέρθηκε, η οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας 

ανάγκασε πολλούς ανθρώπους να περιορίσουν τις αγορές τους στα απολύτως 

απαραίτητα
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Λόγοι πραγματοποίησης αγορών μέσω διαδικτύου (ερώτηση 9) 

 

 Σε αυτήν την ενότητα θα εξετάσουμε τους λόγους για τους οποίους οι Έλληνες 

επιλέγουν να αγοράσουν προϊόντα και υπηρεσίες με ηλεκτρονικό τρόπο. 

 Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν περισσότερες 

από μία επιλογές. Η συγκεκριμένη δυνατότητα έκφρασης πολλών επιλογών μας ώθησε 

στην παρουσίαση του ποσοστού τόσο των ατόμων τα οποία επέλεξαν την συγκεκριμένη 

επιλογή όσο και του ποσοστού αυτών που δεν επέλεξαν την συγκεκριμένη επιλογή. 

 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 
(Ποσοστό) 

Valid Percent 
(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 
Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 8 8,2 8,2 8,2 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 90 91,8 91,8 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.9: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Καλύτερη Τιμή» 

 

 
Διάγραμμα 4.1.9: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Καλύτερη Τιμή»
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 14 14,3 14,3 14,3 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 84 85,7 85,7 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.10: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Σχεδιασμός Ηλεκτρονικού 

Καταστήματος» 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 4.1.10: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Σχεδιασμός Ηλεκτρονικού Καταστήματος»
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ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 
(Ποσοστό) 

Valid Percent 
(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 
Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 28 28,6 28,6 28,6 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘHKE 70 71,4 71,4 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.11: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Ευχρηστία Ηλεκτρονικού 

Καταστήματος» 

 

 

 

  
Διάγραμμα 4.1.11: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Ευχρηστία Ηλεκτρονικού Καταστήματος» 
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ΑΠΛΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 
(Ποσοστό) 

Valid Percent 
(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 
Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 13 13,3 13,3 13,3 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 85 86,7 86,7 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.12: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Απλή γλώσσα ιστοσελίδας» 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 4.1.12: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Απλή Γλώσσα Ιστοσελίδας» 
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ΥΠΑΡΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 14 14,3 14,3 14,3 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 84 85,7 85,7 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.13: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Ύπαρξη Φυσικού Καταστήματος» 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 4.1.13: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Ύπαρξη Φυσικού Καταστήματος» 
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 
(Ποσοστό) 

Valid Percent 
(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 
Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

 NO 1 1,0 1,0 1,0 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 16 16,3 16,3 17,3 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 81 82,7 82,7 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.14: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση» 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.1.14: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση» 
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ΕΥΚΟΛΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 19 19,4 19,4 19,4 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 79 80,6 80,6 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.15: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Ευκολία Ακύρωσης Παραγγελίας» 

 

 

 

 

 Διάγραμμα 4.1.15: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Ευκολία Ακύρωσης Παραγγελίας» 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΣΟΜΕΝΩΝ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 14 14,3 14,3 14,3 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 84 85,7 85,7 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.16: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Προστασία Προσωπικών 

Δεδομένων» 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4.1.16: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» 
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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 
(Ποσοστό) 

Valid Percent 
(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 
Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 18 18,4 18,4 18,4 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 80 81,6 81,6 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.17: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Δυνατότητα Επιστροφής Προϊόντων» 

 

 

 

 
Διάγραμμα 4.1.17: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Δυνατότητα Επιστροφής Προϊόντων» 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 
(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 18 18,4 18,4 18,4 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 80 81,6 81,6 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.18: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Τρόπος Πληρωμής» 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 4.1.18: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Τρόπος Πληρωμής» 
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ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 
(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 41 41,8 41,8 41,8 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 57 58,2 58,2 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.19: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Παράδοση κατ οίκον» 

 

 

 
Διάγραμμα 4.1.19: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Παράδοση κατ οίκον» 
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 46 46,9 46,9 46,9 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 52 53,1 53,1 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.20: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Περισσότερες Προσφορές» 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 4.1.20: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Περισσότερες Προσφορές» 
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ΦΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 
(Ποσοστό) 

Valid Percent 
(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 
Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 18 18,4 18,4 18,4 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 80 81,6 81,6 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.21: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Φήμη Ηλεκτρονικού καταστήματος» 

 

 

 

 
Διάγραμμα 4.1.21: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Φήμη Ηλεκτρονικού καταστήματος»
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Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Από τους πίνακες συχνοτήτων αλλά και από τα ραβδογράμματα, τα οποία 

παρουσιάστηκαν παραπάνω, αβίαστα εξάγεται το συμπέρασμα πως ο κύριος λόγος για 

τον οποίο πραγματοποιούν οι Έλληνες καταναλωτές ηλεκτρονικές αγορές είναι η 

καλύτερη τιμή με ποσοστό 91,8%. Συγκεκριμένα, από τα 98 άτομα, τα οποία αποτελούν 

το δείγμα μας τα 90 επέλεξαν τον συγκεκριμένο λόγο. 

 Δεύτερος λόγος, πραγματοποίησης αγορών μέσω διαδικτύου είναι οι 

περισσότερες προσφορές που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά καταστήματα, ίσως επειδή ο 

ανταγωνισμός είναι μεγάλος, με ποσοστό 46,9%. 

 Στην τρίτη θέση, συναντάμε την παράδοση κατοίκων, με ποσοστό 41%. Οι 

καταναλωτές, οι οποίοι αγοράζουν μέσω διαδικτύου είναι εκείνοι, οι οποίοι διαμένουν 

σε κάποια απομακρυσμένη ή δυσπρόσιτη περιοχή και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε 

κάποιο φυσικό κατάστημα. Επίσης, υπάρχουν άνθρωποι που λόγω κινητικών 

προβλημάτων ή έλλειψης ελευθέρου χρόνου προτιμούν να αγοράσουν προϊόντα μέσω 

internet, εξοικονομώντας με αυτόν τον τρόπο περισσότερο χρόνο. 

 Στην τέταρτη θέση, το καταναλωτικό κοινό επέλεξε την ευχρηστία της 

ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος, με ποσοστό 28%, καθώς εάν λόγω 

τεχνικών χαρακτηριστικών οι εν δυνάμει πελάτες αντιμετωπίζουν εμπόδια στην 

ολοκλήρωση της παραγγελίας τους, δεν θα ολοκληρώσουν την παραγγελία τους και θα 

στραφούν σε κάποιο άλλο ηλεκτρονικό κατάστημα. 

 Στην τέταρτη θέση, είναι η δυνατότητα ευκολίας ακύρωσης μιας παραγγελίας. Η 

πλειοψηφία των ηλεκτρονικών καταστημάτων δίνει την δυνατότητα στους πελάτες τους 

να ακυρώσουν την παραγγελία τους, χωρίς να επιβαρυνθούν με έξοδα μέχρι να 

παραδοθεί η παραγγελία του εκάστοτε πελάτη στην εταιρεία ταχυμεταφορών (courier), 

με την οποία συνεργάζονται. Ωστόσο, εάν η παραγγελία αποδεσμευτεί και αποσταλεί 

στον πελάτη, και εκείνος για άλλους λόγους, όπως για παράδειγμα αγορά του προϊόντος, 

το οποίο παρήγγειλε από το e-shop, από κάποιο κοντινό του φυσικό κατάστημα, προβεί 

σε άρνηση παραλαβής του δέματος, το ηλεκτρονικό κατάστημα αναφέρει πως πρέπει ο 

πελάτης να χρεωθεί ο ίδιος την μεταφορά του δέματος. Επομένως, για ακύρωση 

παραγγελίας, υποχρεωτικά, ο πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα 

για την πρόθεση του. (για παράδειγμα το Toys24.gr)18 

 Στην συνέχεια, με το ίδιο ποσοστό, 18,4%, ακολουθούν η πολιτική επιστροφών 

ενός προϊόντος, οι τρόποι πληρωμής,  ειδικότερα τα περισσότερα ηλεκτρονικά 
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καταστήματα στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι ελαττωματικά, δέχονται να 

επιστραφούν, με δική τους βέβαια χρέωση των μεταφορικών, και είτε να αντικατασταθεί 

το προϊόν με καινούριο είτε να πιστωθεί το χρηματικό ποσό του ελαττωματικού 

προϊόντος ή  και ολόκληρης της παραγγελίας εάν επιθυμεί ο πελάτης σε κάποιο 

τραπεζικό λογαριασμό. (για παράδειγμα το ηλεκτρονικό κατάστημα Toys24.gr) .18  

 Με τα ίδιο ποσοστό συναντάμε και τους τρόπους πληρωμής που προσφέρει ένα 

ηλεκτρονικό κατάστημα. Στη συνέχεια θα αναλυθεί με ποιον τρόπο επιλέγουν οι 

περισσότεροι καταναλωτές να πληρώσουν για τις παραγγελίες τους. 

 Ακόμη, με ποσοστό 18,4% σημαντικό ρόλο παίζει και η φήμη ενός ηλεκτρονικού 

καταστήματος. Οι καταναλωτές νιώθουν περισσότερο ασφαλείς εάν γνωρίζουν πως το 

ηλεκτρονικό κατάστημα το έχουν επιλέξει και πρόσωπα γνωστά σε αυτούς ή έχουν 

διαβάσει καλές κριτικές στα διάφορα site συγκέντρωσης προϊόντων ηλεκτρονικών 

καταστημάτων (για παράδειγμα skroutz, best price κ.τ.λ) 17     

 Στην προτελευταία θέση, με ποσοστό 14%, ανήκουν ο σχεδιασμός της 

ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος, η ύπαρξη φυσικού καταστήματος, η 

τηλεφωνική εξυπηρέτηση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών 

που αγοράζουν από το ηλεκτρονικό κατάστημα. 

 Τέλος, τελευταία επιλογή είναι η απλή γλώσσα της ιστοσελίδας ενός 

ηλεκτρονικού καταστήματος με ποσοστό 13,3%, ίσως επειδή όπως θα εξηγήσουμε και 

παρακάτω στην ανάλυση μας τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αγοράζονται μέσω 

διαδικτύου είναι πολύ προσιτά και δεν είναι εξεζητημένα. 

 

 

Προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράζονται συνήθως μέσω διαδικτύου (ερώτηση 10) 

 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

 Στην συγκεκριμένη ενότητα, που αντιστοιχεί στην ερώτηση 10 του 

ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες δεν καλούνταν να επιλέξουν ποια προϊόντα και 

ποιες υπηρεσίες αγοράζουν μέσω του διαδικτύου αλλά καλούνταν να ιεραρχήσουν αυτά 

τα προϊόντα. Ωστόσο, επειδή κάποιος μπορεί να μην αγόραζε κάποια κατηγορία από τις 

προτεινόμενες είχε την δυνατότητα να μην την ιεραρχήσει.  
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ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

1 7 7,1 25,9 25,9 

2 3 3,1 11,1 37,0 

3 2 2,0 7,4 44,4 

4 1 1,0 3,7 48,1 

5 2 2,0 7,4 55,6 

6 2 2,0 7,4 63,0 

7 3 3,1 11,1 74,1 

8 2 2,0 7,4 81,5 

10 3 3,1 11,1 92,6 

11 2 2,0 7,4 100,0 

Valid 

Total 27 27,6 100,0  

Missing System 71 72,4   

Total (Σύνολο) 98 100,0   

Πίνακας 4.1.22: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Είδη και προϊόντα Ψυχαγωγίας» 

 

 
Διάγραμμα 4.1.22: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Είδη και προϊόντα Ψυχαγωγίας» 
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ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ Ή ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ) 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

1 18 18,4 34,6 34,6 

2 15 15,3 28,8 63,5 

3 7 7,1 13,5 76,9 

4 2 2,0 3,8 80,8 

5 2 2,0 3,8 84,6 

6 3 3,1 5,8 90,4 

7 2 2,0 3,8 94,2 

9 3 3,1 5,8 100,0 

Valid 

Total 52 53,1 100,0  

Missing System 46 46,9   

Total (Σύνολο) 98 100,0   

Πίνακας 4.1.23: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Εισιτήρια» 

 

 
Διάγραμμα 4.1.23: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Εισιτήρια»
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ΒΙΒΛΙΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

1 9 9,2 30,0 30,0 

2 5 5,1 16,7 46,7 

3 3 3,1 10,0 56,7 

4 1 1,0 3,3 60,0 

5 2 2,0 6,7 66,7 

6 1 1,0 3,3 70,0 

7 3 3,1 10,0 80,0 

8 3 3,1 10,0 90,0 

9 1 1,0 3,3 93,3 

11 2 2,0 6,7 100,0 

Valid 

Total 30 30,6 100,0  

Missing System 68 69,4   

Total (Σύνολο) 98 100,0   

Πίνακας 4.1.24: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Βιβλία-Περιοδικά-Εφημερίδες» 

 
Διάγραμμα 4.1.24: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Βιβλία-Περιοδικά-Εφημερίδες» 
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ΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE/SOFTWARE) 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 
(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

1 13 13,3 28,9 28,9 

2 14 14,3 31,1 60,0 

3 2 2,0 4,4 64,4 

4 7 7,1 15,6 80,0 

5 1 1,0 2,2 82,2 

6 4 4,1 8,9 91,1 

7 2 2,0 4,4 95,6 

8 1 1,0 2,2 97,8 

10 1 1,0 2,2 100,0 

Valid 

Total 45 45,9 100,0  

Missing System 53 54,1   

Total (Σύνολο) 98 100,0   

Πίνακας 4.1.25: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Είδη Πληροφορικής» 

 

 
Διάγραμμα 4.1.25: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Είδη Πληροφορικής» 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 
(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

2 2 2,0 9,1 9,1 

3 6 6,1 27,3 36,4 

4 2 2,0 9,1 45,5 

5 1 1,0 4,5 50,0 

6 2 2,0 9,1 59,1 

7 1 1,0 4,5 63,6 

8 2 2,0 9,1 72,7 

9 3 3,1 13,6 86,4 

10 1 1,0 4,5 90,9 

11 2 2,0 9,1 100,0 

Valid 

Total 22 22,4 100,0  

Missing System 76 77,6   

Total (Σύνολο) 98 100,0   

Πίνακας 4.1.26: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Ηλεκτρονικά Παιχνίδια» 

 

 
Διάγραμμα 4.1.26: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Ηλεκτρονικά Παιχνίδια»
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ / ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

1 12 12,2 19,7 19,7 

2 14 14,3 23,0 42,6 

3 17 17,3 27,9 70,5 

4 7 7,1 11,5 82,0 

5 6 6,1 9,8 91,8 

6 2 2,0 3,3 95,1 

8 2 2,0 3,3 98,4 

9 1 1,0 1,6 100,0 

Valid 

Total 61 62,2 100,0  

Missing System 37 37,8   

Total (Σύνολο) 98 100,0   

Πίνακας 4.1.27: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Κρατήσεις Ξενοδοχείων / 

Ενοικιάσεις Δωματίων» 

 
Διάγραμμα 4.1.27: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Κρατήσεις Ξενοδοχείων / Ενοικιάσεις 

Δωματίων»
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ / ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 
(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

1 3 3,1 9,1 9,1 

2 8 8,2 24,2 33,3 

3 6 6,1 18,2 51,5 

4 5 5,1 15,2 66,7 

5 4 4,1 12,1 78,8 

6 1 1,0 3,0 81,8 

7 1 1,0 3,0 84,8 

8 1 1,0 3,0 87,9 

9 2 2,0 6,1 93,9 

10 2 2,0 6,1 100,0 

Valid 

Total 33 33,7 100,0  

Missing System 65 66,3   

Total (Σύνολο) 98 100,0   

Πίνακας 4.1.28: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Ηλεκτρικές Συσκευές / Οικιακός 

Εξοπλισμός» 

 
Διάγραμμα 4.1.28: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Ηλεκτρικές Συσκευές / Οικιακός 

Εξοπλισμός»
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ΕΠΙΠΛΑ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

1 2 2,0 8,7 8,7 

3 2 2,0 8,7 17,4 

4 1 1,0 4,3 21,7 

5 5 5,1 21,7 43,5 

6 1 1,0 4,3 47,8 

8 2 2,0 8,7 56,5 

9 4 4,1 17,4 73,9 

10 4 4,1 17,4 91,3 

11 1 1,0 4,3 95,7 

13 1 1,0 4,3 100,0 

Valid 

Total 23 23,5 100,0  

Missing System 75 76,5   

Total (Σύνολο) 98 100,0   

Πίνακας 4.1.29: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Έπιπλα» 

 

 
Διάγραμμα 4.1.29: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Έπιπλα» 
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ΡΟΥΧΑ / ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ / ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

1 25 25,5 40,3 40,3 

2 11 11,2 17,7 58,1 

3 12 12,2 19,4 77,4 

4 4 4,1 6,5 83,9 

6 5 5,1 8,1 91,9 

7 1 1,0 1,6 93,5 

9 1 1,0 1,6 95,2 

10 1 1,0 1,6 96,8 

11 2 2,0 3,2 100,0 

Valid 

Total 62 63,3 100,0  

Missing System 36 36,7   

Total (Σύνολο) 98 100,0   

Πίνακας 4.1.30: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Ρούχα / Υποδήματα / Αξεσουάρ» 

 
Διάγραμμα 4.1.30: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Ρούχα / Υποδήματα / Αξεσουάρ»
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ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

1 5 5,1 14,3 14,3 

2 7 7,1 20,0 34,3 

3 6 6,1 17,1 51,4 

4 7 7,1 20,0 71,4 

5 3 3,1 8,6 80,0 

6 2 2,0 5,7 85,7 

7 3 3,1 8,6 94,3 

8 1 1,0 2,9 97,1 

10 1 1,0 2,9 100,0 

Valid 

Total 35 35,7 100,0  

Missing System 63 64,3   

Total (Σύνολο) 98 100,0   

Πίνακας 4.1.31: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Κινητές Συσκευές» 

 
Διάγραμμα 4.1.31: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Κινητές Συσκευές»
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ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

1 1 1,0 3,8 3,8 

2 2 2,0 7,7 11,5 

3 2 2,0 7,7 19,2 

4 1 1,0 3,8 23,1 

5 4 4,1 15,4 38,5 

7 6 6,1 23,1 61,5 

8 5 5,1 19,2 80,8 

9 1 1,0 3,8 84,6 

10 2 2,0 7,7 92,3 

11 2 2,0 7,7 100,0 

Valid 

Total 26 26,5 100,0  

Missing System 72 73,5   

Total (Σύνολο) 98 100,0   

Πίνακας 4.1.32: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Παιχνίδια» 

 
Διάγραμμα 4.1.32: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Παιχνίδι»
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ΑΛΛΟ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 
(Ποσοστό) 

Valid Percent 
(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 
Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

  76 77,6 77,6 77,6 

1 3 3,1 3,1 80,6 

11 2 2,0 2,0 82,7 

12 6 6,1 6,1 88,8 

2 1 1,0 1,0 89,8 

3 3 3,1 3,1 92,9 

4 3 3,1 3,1 95,9 

5 1 1,0 1,0 96,9 

6 2 2,0 2,0 99,0 

9 1 1,0 1,0 100,0 

Valid 

Total 
(Σύνολ

ο) 

98 100,0 100,0 
 

Πίνακας 4.1.33: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Άλλο» 

 

 
Διάγραμμα 4.1.33: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Άλλο»
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Σχόλια-Συμπεράσματα: 
 Από τον πίνακα των στατιστικών παρατηρούμε ότι οι καταναλωτές που 

ανήκουν στο δείγμα μας αγοράζουν μέσω διαδικτύου με αύξουσα σειρά τα εξής 

προϊόντα και υπηρεσίες: 

1. Ρούχα / υποδήματα / αξεσουάρ  

2. Κρατήσεις ξενοδοχείων / ενοικιαζόμενων δωματίων  

3. Εισιτήρια, αεροπορικά ή ακτοπλοϊκά  

4. Είδη πληροφορικής, Hardware / Software 

5. Κινητές συσκευές 

6. Ηλεκτρικές συσκευές / οικιακός εξοπλισμός  

7. Βιβλία / περιοδικά / εφημερίδες  

8. Είδη και προϊόντα ψυχαγωγίας, όπως για παράδειγμα εισιτήρια κινηματογράφων, 

συναυλιών 

9. Παιχνίδια  

10. Έπιπλα 

11. Ηλεκτρονικά παιχνίδια  
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Τα ηλεκτρονικά καταστήματα από τα οποία επιλέγεται να πραγματοποιήσετε τις 

on-line αγορές σας είναι (ερώτηση 11) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΞΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΞΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 
(Ποσοστό) 

Valid Percent 
(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 
Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

Ελληνικά  Ηλεκτρονικά 

Καταστήματα 

54 55,1 55,1 55,1 

Ξένα Ηλεκτρονικά 

Καταστήματα 

11 11,2 11,2 66,3 

ΔΓ/ΔΑ 4 4,1 4,1 70,4 

Όλα τα παραπάνω 29 29,6 29,6 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.34: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Ελληνικά ή Ξένα Ηλεκτρονικά 

Καταστήματα» 

 
Διάγραμμα 4.1.34: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Ελληνικά ή Ξένα Ηλεκτρονικά 

Καταστήματα»
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Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Από το ραβδόγραμμα εξάγουμε το συμπέρασμα, πως οι Έλληνες καταναλωτές 

προτιμούν να αγοράσουν προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία είναι ελληνικά και όχι ξένα, 

με ποσοστό 55,1%. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη εμπειρίας των καταναλωτών 

στις on-line αγορές και υπηρεσίες και στο φόβο των εξόδων μεταφοράς, του χρόνου 

παράδοσης, της επικοινωνίας που πιθανόν θα πρέπει να έχουν αν κάτι είναι 

ελαττωματικό κ.τ.λ 

 Παράλληλα, όμως μεγάλο είναι και το ποσοστό αυτών που αγοράζουν on-line και 

από τα ελληνικά και από ξένα ηλεκτρονικά καταστήματα με ποσοστό 29,6%. Το 

ποσοστό αυτό αναμένουμε να αυξηθεί όσο περνάνε τα χρόνια και ο κόσμος 

εξοικειώνεται με τις αγορές μέσω διαδικτύου. 

 Στην τελευταία θέση, όπως είναι λογικό, με αυτά που αναλύθηκαν παραπάνω 

είναι τα ξένα ηλεκτρονικά καταστήματα με ποσοστό 11,2% και ένα 4,1% του δείγματος 

δεν γνωρίζει / δεν απαντά. 
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Τα ηλεκτρονικά καταστήματα από τα οποία αγοράσατε τα προϊόντα τα εντοπίσατε 

(ερώτηση 12) 

 

 Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν περισσότερες 

από μία επιλογές στην συγκεκριμένη ερώτηση. Η συγκεκριμένη δυνατότητα έκφρασης 

πολλών επιλογών μας ώθησε στην παρουσίαση του ποσοστού τόσο των ατόμων τα οποία 

επέλεξαν την συγκεκριμένη επιλογή όσο και του ποσοστού αυτών που δεν επέλεξαν την 

συγκεκριμένη επιλογή. 
 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 
(Ποσοστό) 

Valid Percent 
(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 
Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 78 79,6 79,6 79,6 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 20 20,4 20,4 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.35: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Διαφήμιση σε Κοινωνικά Δίκτυα» 

 

 
Διάγραμμα 4.1.35: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Διαφήμιση σε Κοινωνικά Δίκτυα»
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ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ E-SHOP 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 58 59,2 59,2 59,2 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 40 40,8 40,8 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.36: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Ιστοσελίδα e-shop» 

 

 

 
Διάγραμμα 4.1.36: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Ιστοσελίδα e-shop»
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ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 
(Ποσοστό) 

Valid Percent 
(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 
Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 60 61,2 61,2 61,2 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 38 38,8 38,8 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.37: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Μηχανή Αναζήτησης» 

 

 

 
Διάγραμμα 4.1.37: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Μηχανή Αναζήτησης» 
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SKROUTZ / BEST PRICE 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 67 68,4 68,4 68,4 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 31 31,6 31,6 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.38: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Skroutz / Best Price» 

  

 

 
Διάγραμμα 4.1.38: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Skroutz / Best Price»
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Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Οι περισσότεροι καταναλωτές εντοπίζουν τα ηλεκτρονικά καταστήματα, από 

τα οποία πραγματοποιούν τις ηλεκτρονικές τους αγορές με απευθείας κλήση της 

ιστοσελίδας, με ποσοστό 40,8%, έπειτα μέσω κάποιας μηχανής αναζήτησης βάζοντας ως 

λέξεις κλειδιά αυτό που επιθυμούν να αγοράσουν με ποσοστό 38,8%, στην συνέχεια 

μέσω κάποια ιστοσελίδας που συγκεντρώνει τις τιμές των προϊόντων των ηλεκτρονικών 

καταστημάτων τα οποία είναι εγγεγραμμένα στην συγκεκριμένα ιστοσελίδα και έπειτα 

με ποσοστό 20,4% μέσω κάποιου κοινωνικού δικτύου, όπως για παράδειγμα facebook, 

twitter κ.τ.λ. Ίσως συμβαίνει αυτό, γιατί ο λόγος που χρησιμοποιούν οι χρήστες του 

διαδικτύου τα κοινωνικά δίκτυα είναι περισσότερο για λόγους επικοινωνίας παρά για 

λόγους εύρεσης προϊόντων.  

 Αν το ελέγξουμε από την σκοπιά των ηλεκτρονικών καταστημάτων, θα 

παρατηρήσουμε πως οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα ως φθηνό 

οικονομικό μέσο διαφήμισης (άλλωστε λόγω της ηλεκτρονικής τους φύσης, δεν μπορούν 

να μην διαφημιστούν μέσω διαδικτύου) και για διάφορους διαγωνισμούς που 

οργανώνουν, ανάλογα με τα LIKE που θα γίνουν στην ιστοσελίδα τους, για να γίνουν 

περισσότερο γνωστοί και να προσελκύσουν περισσότερα άτομα. 
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Πόσο πιθανό είναι να προβείτε σε μελλοντική αγορά μέσω διαδικτύου τους 

επόμενους έξι μήνες (ερώτηση 13) 

 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΛΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΑΠΙΘΑΝΟ 7 7,1 7,1 7,1 

ΠΙΘΑΝΟ 41 41,8 41,8 49,0 

ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟ 50 51,0 51,0 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.39: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Πιθανότητα Μελλοντικής Αγοράς» 

 

 

 

 
Διάγραμμα 4.1.39: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Πιθανότητα Μελλοντικής Αγοράς» 
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Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματός μας υποστηρίζει πως είναι πάρα πολύ 

πιθανό (με ποσοστό 51,0) ή πιθανό (με ποσοστό 41,8%) να πραγματοποιήσει 

ηλεκτρονική αγορά μέσα στους επόμενους έξι μήνες και μόνο το 7,1% είναι τόσο 

δυσαρεστημένο που θεωρεί πως είναι απίθανο να επαναλάβει αγορές προϊόντων και 

υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (ποσοστό 7,1%). 

 

 

Οι αγορές γίνονται (ερώτηση 14)  

 Σε αυτήν την ερώτηση οι συμμετέχοντες καλούνταν να απαντήσουν για ποια 

πρόσωπα πραγματοποιούσαν αγορές μέσω διαδικτύου. 

 Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν 

περισσότερες από μία επιλογές. Η συγκεκριμένη δυνατότητα έκφρασης πολλών 

επιλογών μας ώθησε στην παρουσίαση του ποσοστού τόσο των ατόμων τα οποία 

επέλεξαν την συγκεκριμένη επιλογή όσο και του ποσοστού αυτών που δεν επέλεξαν την 

συγκεκριμένη επιλογή. 

 Ο κάθε καταναλωτής όπως είναι λογικό μπορεί να πραγματοποιεί οn-line 

αγορές για τον ίδιο, για κάποιο συγγενή, για δώρο σε κάποιο τρίτο ανάλογα με την 

περίπτωση.
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ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΝΑ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 21 21,4 21,4 21,4 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 77 78,6 78,6 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.40: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Αγορές για Μένα» 

 

 

 

 

 
 

Διάγραμμα 4.1.40: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Αγορές για Μένα»
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ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 42 42,9 42,9 42,9 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 56 57,1 57,1 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.41: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Αγορές για Μέλη της 

Οικογένειας» 

 

 

 
Διάγραμμα 4.1.41: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Αγορές για Μέλη της 

Οικογένειας» 

 
 

 

 

 



 

 94 

 
ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΔΩΡΑ ΚΤΛ) 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 
Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 
(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 
Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 67 68,4 68,4 68,4 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 31 31,6 31,6 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  
Πίνακας 4.1.42: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Αγορές για Τρίτους» 

 
 

 

 
Διάγραμμα 4.1.42: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Αγορές για Τρίτους» 
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ΑΛΛΟ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 94 95,9 95,9 95,9 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 4 4,1 4,1 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.43: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Άλλο» 

 

 

 

 
Διάγραμμα 4.1.43: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Άλλο» 

 

Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Από τους παραπάνω πίνακες συχνοτήτων και τα ραβδογράμματα 

συμπεραίνουμε πως οι περισσότεροι «ηλεκτρονικοί» καταναλωτές πραγματοποιούν 

αγορές για τους ίδιους με ποσοστό 78,6%. Το συγκεκριμένο ποσοστό μπορεί να 

αποδοθεί στο γεγονός ότι οι καταναλωτές όταν θέλουν να αγοράσουν κάτι για τους 

εαυτούς τους είναι σίγουροι για ποιο προϊόν θέλουν, έχουν πραγματοποιήσει εκτεταμένη 

έρευνα και έτσι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος επιστροφής. 
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 Έπειτα για τα μέλη της οικογενείας τους με ποσοστό 57,1%.  

 Στην συνέχεια για τρίτους , για παράδειγμα δώρα σε άτομα τα οποία είναι σε 

κάποια άλλη πόλη ή θέλουν να τους κάνουν έκπληξη γιατί οι ίδιοι δεν έχουν την 

δυνατότητα να τους συναντήσουν και να ανταλλάξουν δώρα μαζί τους, με ποσοστό 

31,6%. Επεξηγητικά, τα ηλεκτρονικά καταστήματα δίνουν την ευκαιρία ο πελάτης να 

εξοφλήσει το χρηματικό αντίτιμο της παραγγελίας πριν παραδοθούν τα προϊόντα στον 

ίδιο και επιπλέον η δυνατότητα επιλογής καταχώρησης του ίδιου ως πελάτη στα στοιχεία 

του αποστολέα και  τα στοιχεία του ατόμου, στο ποιο θέλει να αποσταλεί η παραγγελία 

στα στοιχεία  του παραλήπτη είναι μια ευκαιρία να αποστείλει ο καθένας σε όποιον θέλει 

προϊόντα, χωρίς ο άλλος να γνωρίζει την τιμή (η αποστολή σε τέτοιες περιπτώσεις 

γίνεται με Δελτίο Αποστολής και όχι με Απόδειξη Λιανικής). 
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Τις ηλεκτρονικές σας αγορές τις πραγματοποιείται μέσω (ερώτηση 15) 

  

 Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν 

περισσότερες από μία επιλογές. Η συγκεκριμένη δυνατότητα έκφρασης πολλών 

επιλογών μας ώθησε στην παρουσίαση του ποσοστού τόσο των ατόμων τα οποία 

επέλεξαν την συγκεκριμένη επιλογή όσο και του ποσοστού αυτών που δεν επέλεξαν την 

συγκεκριμένη επιλογή. 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΣΟ 

 

LAPTOP / PC 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 
(Ποσοστό) 

Valid Percent 
(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 
Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 3,1 3,1 3,1 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 95 96,9 96,9 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.44: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Laptop / PC» 

 

 
Διάγραμμα 4.1.44: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Laptop / PC»
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TABBLET 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 
(Ποσοστό) 

Valid Percent 
(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 
Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 90 91,8 91,8 91,8 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 8 8,2 8,2 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.45: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Tablet» 

 

 
Διάγραμμα 4.1.45: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Tablet»
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SMART PHONE 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 
(Ποσοστό) 

Valid Percent 
(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 
Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 89 90,8 90,8 90,8 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 9 9,2 9,2 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.46: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Smartphone» 

 
 

 
Διάγραμμα 4.1.46: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Smartphone» 
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Something Else 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

Valid ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 98 100,0 100,0 100,0 
Πίνακας 4.1.47: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Something Else» 

 

 

 
Διάγραμμα 4.1.47: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Something Else» 

 

Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Οι περισσότεροι χρήστες πραγματοποιούν τις ηλεκτρονικές τους αγορές 

χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή ή το laptop τους, με το συντριπτικό 

ποσοστό 96,9%.  

 Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και άλλες μορφές ηλεκτρονικών 

υπολογιστών σε μικρότερο μέγεθος έκαναν την εμφάνιση τους όπως για παράδειγμα τα 

smart phones και τα Tablets, αλλά λόγω της καινοτομίας τους και του κόστους τους 
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(επειδή θεωρούνται πιο εξελιγμένα από τους απλούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές) δεν 

χρησιμοποιούνται τόσο πολύ από τους χρήστες και για αυτό μπορεί οι περισσότεροι να 

χρησιμοποιούν τους απλούς υπολογιστές ή τα laptop τους για αγορές μέσω διαδικτύου. 

 

 

4.3 Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Αγορών 

 

 Η ασφάλεια ηλεκτρονικών αγορών ανήκει στο τρίτο μέρος του 

ερωτηματολογίου της ερευνάς μας και αφορά τους τρόπους πληρωμής, την ενίσχυση 

της ασφάλεια που νιώθει κάποιος αν πρώτα έχει δει το προϊόν σε κάποιο φυσικό 

κατάστημα, και το πόσα χρήματα νιώθει ασφαλής να δαπανήσει για ηλεκτρονικές 

αγορές. 

 Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν 

περισσότερες από μία επιλογές. Η συγκεκριμένη δυνατότητα έκφρασης πολλών 

επιλογών μας ώθησε στην παρουσίαση του ποσοστού τόσο των ατόμων τα οποία 

επέλεξαν την συγκεκριμένη επιλογή όσο και του ποσοστού αυτών που δεν επέλεξαν 

την συγκεκριμένη επιλογή. 
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Για τις on-line αγορές σας με ποιον τρόπο επιλέγεται να πληρώσετε (ερώτηση 

16) 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

 Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν 

περισσότερες από μία επιλογές. Η συγκεκριμένη δυνατότητα έκφρασης πολλών 

επιλογών μας ώθησε στην παρουσίαση του ποσοστού τόσο των ατόμων τα οποία 

επέλεξαν την συγκεκριμένη επιλογή όσο και του ποσοστού αυτών που δεν επέλεξαν 

την συγκεκριμένη επιλογή. 

 

ON LINE ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 
(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 87 88,8 88,8 88,8 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 11 11,2 11,2 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.48: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «On-line Χρέωση Πιστωτικής 

Κάρτας» 

 
Διάγραμμα 4.1.48: Διάγραμμα για την μεταβλητή «On-line Χρέωση Πιστωτικής Κάρτας»
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ON LINE ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 
(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 78 79,6 79,6 79,6 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 20 20,4 20,4 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.49: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «On-line Χρέωση Προπληρωμένης 

Κάρτας» 

 

 

 

 
Διάγραμμα 4.1.49: Διάγραμμα για την μεταβλητή «On-line Χρέωση Προπληρωμένης Κάρτας» 
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ON LINE ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 

 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 
(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 87 88,8 88,8 88,8 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 11 11,2 11,2 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.50: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «On-line Χρέωση Χρεωστικής 

Κάρτας» 

 

 

 

 
Διάγραμμα 4.1.50: Διάγραμμα για την μεταβλητή «On-line Χρέωση Χρεωστικής Κάρτας»
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΕΜΒΑΣΜΑ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 86 87,8 87,8 87,8 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 12 12,2 12,2 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.51: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Τραπεζικό Έμβασμα» 

 
 

 

 
Διάγραμμα 4.1.51: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Τραπεζικό Έμβασμα» 
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PAY PAL 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 80 81,6 81,6 81,6 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 18 18,4 18,4 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.52: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «PayPal» 

 

 

 
 

 
Διάγραμμα 4.1.52: Διάγραμμα για την μεταβλητή «PayPal» 
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 38 38,8 38,8 38,8 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 60 61,2 61,2 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.53: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Αντικαταβολή» 

  

 

 

 
Διάγραμμα 4.1.53: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Αντικαταβολή» 
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Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Οι περισσότεροι καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές μέσω internet 

επιλέγουν να εξοφλήσουν το χρηματικό αντίτιμο της παραγγελίας τους με την 

μέθοδο της αντικαταβολής, με ποσοστό 61,2%. Οι καταναλωτές νιώθουν πιο 

ασφαλείς να πληρώνουν για τα προϊόντα που αγόρασαν μέσω διαδικτύου όταν έρθει 

ο ταχυμεταφορέας μαζί με την παραγγελία τους γιατί φοβούνται πως αν πληρώσουν 

πριν τους παραδοθεί, η παραγγελία δεν θα φτάσει ποτέ στα χέρια τους.  

 Όλο και περισσότεροι καταναλωτές αρχίζουν και πληρώνουν για τις 

ηλεκτρονικές τους συναλλαγές με χρέωση προπληρωμένης κάρτας, paypal, και 

χρεωστικής κάρτας αφού οι συνθήκες συναλλαγής χρηματικών ποσών με αυτές τις 

μεθόδους όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται πιο ασφαλείς. 

 Απαραίτητο θεωρείται να αναπτυχθεί ο όρος PayPal, γιατί πολύς κόσμος δεν 

γνωρίζει επακριβώς τι εννοούμε με αυτόν τον όρο. 

 Το PayPal είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός, ο οποίος θεωρείται ο πιο 

ασφαλέστερος και ο πιο εύκολος τρόπος πληρωμής για τις αγορές. Ο καθένας μπορεί 

να δημιουργήσει δωρεάν λογαριασμό PayPal και να αρχίσει να απολαμβάνει να 

πληρώνει σε απευθείας σύνδεση μέσα σε λίγα μόνο κλικ. Δεν χρειάζεται να εισάγει 

τα στοιχεία της κάρτας του σε κάθε ιστοσελίδα, το μόνο που χρειάζεται είναι  η 

διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασής του.18 

 Είναι ασφαλέστερο γιατί μία ομάδα ειδικών παρακολουθεί τις συναλλαγές 24 

ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα για να μην υπάρξει περίπτωση απάτης. Όλες 

οι ευαίσθητες πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ του υπολογιστή σας και των 

διακομιστών της PayPal είναι κρυπτογραφημένες αυτόματα και έτσι δεν εκτίθενται 

σε πιθανούς απατεώνες. 18 

 Με PayPal, δεν εισάγετε υπεραστικούς αριθμούς στην πιστωτική ή στην 

χρεωστική σας κάρτα κάθε φορά που θέλετε να πληρώσετε για κάτι on-line. Το μόνο 

που εισάγεται είναι η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και ο κωδικός  πρόσβασης με 

αποτέλεσμα οι πληρωμές σας να γίνονται όχι μόνο πιο εύκολα αλλά και πιο γρήγορα. 

Αυτό σημαίνει ότι το PayPal είναι ιδανικό για ψώνια και από το κινητό σας. 

Επιπλέον, μπορείτε να στείλετε ακόμη και χρήματα σε κάποιον και να ελέγξετε το 

λογαριασμό σας από το κινητό σας. 18 
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 Η δημιουργία ενός λογαριασμού PayPal είναι δωρεάν και δεν υπάρχει 

χρηματικό αντίτιμο για τις αγορές τις οποίες πραγματοποιείται στο εσωτερικό της 

χώρας. Υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις μόνο όταν ψωνίζετε σε διεθνείς επίπεδο. 18 

 Το PayPal είναι παγκόσμιο. Χρησιμοποιείται σε 190 χώρες και 24 διαφορετικά 

νομίσματα σε εκατομμύρια ιστοσελίδες σε όλο τον κόσμο. Είναι μια παγκόσμια 

εταιρία με πάνω από δέκα χρόνια εμπειρίας. 18 

 Ένας άλλος παραδοσιακός τρόπος πληρωμής για τις on-line αγορές είναι το 

τραπεζικό έμβασμα. Το 12,2 % του δείγματος μας επιλέγει τον συγκεκριμένο τρόπο 

για να πληρώσει για τις on-line αγορές του. 
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Για την ασφάλεια των on-line αγορών (ερώτηση 17) 

 

 Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν 

περισσότερες από μία επιλογές. Η συγκεκριμένη δυνατότητα έκφρασης πολλών 

επιλογών μας ώθησε στην παρουσίαση του ποσοστού τόσο των ατόμων τα οποία 

επέλεξαν την συγκεκριμένη επιλογή όσο και του ποσοστού αυτών που δεν επέλεξαν 

την συγκεκριμένη επιλογή. 

 

 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 
(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 36 36,7 36,7 36,7 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 62 63,3 63,3 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.54: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων» 

 

 

 
Διάγραμμα 4.1.54: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων»
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 
(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 44 44,9 44,9 44,9 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 54 55,1 55,1 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.55: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Ασφάλεια Κατά τις Συναλλαγές» 

 

 

 

 
Διάγραμμα 4.1.55: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Ασφάλεια Κατά τις Συναλλαγές»
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ΕΠΑΡΚΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 
(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 30 30,6 30,6 30,6 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 68 69,4 69,4 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.56: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Επαρκή Χαρακτηριστικά 

Ασφάλειας» 

 

 

 

 
Διάγραμμα 4.1.56: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Επαρκή Χαρακτηριστικά Ασφάλειας»
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Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Σε αυτήν την ερώτηση οι καταναλωτές που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο 

έπρεπε να επιλέξουν τι τους κάνει να νιώθουν πιο ασφαλείς. Με βάση τα ποσοστά 

καταλαβαίνουμε πως και οι τρεις επιλογές που δόθηκαν επιλέχθηκαν από όλους τους 

καταναλωτές με μικρή διαφορά στα ποσοστά. Επομένως, για να νιώθουν οι 

καταναλωτές ασφαλείς πρέπει: 

 Η ιστοσελίδα να διαθέτει επαρκή χαρακτηριστικά ασφαλείας (με ποσοστό 

69,4)  

 Η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος να προστατεύει τα προσωπικά 

δεδομένα (με ποσοστό 63,3%) 

 Να υπάρχει ασφάλεια κατά τις συναλλαγές (με ποσοστό 55,1%) 
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Νιώθετε ποιο ασφαλής να πραγματοποιείτε ηλεκτρονικές αγορές για προϊόντα, τα 

οποία τα έχετε πρώτα εντοπίσει σε κάποιο φυσικό κατάστημα; (ερώτηση 18) 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid 

Percent 
(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 
(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΝΑΙ 62 63,3 63,3 63,3 

ΟΧΙ 30 30,6 30,6 93,9 

ΔΓ/ΔΑ 6 6,1 6,1 100,0 

Valid 

Total 

(Σύνολο) 

98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.57: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Ασφάλεια από εντοπισμό προϊόντων 

σε φυσικό κατάστημα» 

 

 
Διάγραμμα 4.1.57: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Ασφάλεια από εντοπισμό προϊόντων σε 

φυσικό κατάστημα» 
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Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Για ακόμη μία φορά αντιληπτή γένεται η φοβία των Ελλήνων καταναλωτών 

στις ηλεκτρονικές αγορές και στο φόβο πως η φωτογραφία και οι πληροφορίες που 

αναφέρονται στην περιγραφή κάθε προϊόντος σε κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα, μπορεί 

να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

 Με την παραπάνω παραδοχή τα ποσοστά τα οποία προέκυψαν από την 

ανάλυση των δεδομένων αιτιολογούνται πλήρως. Το 63,3% νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια 

να παραγγέλνει προϊόντα τα οποία πρώτα τα έχει πιάσει στα χέρια του. 
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Μέχρι ποιο ποσό νιώθετε ασφαλής να ξοδεύετε σε ηλεκτρονικά καταστήματα 

(ερώτηση 19) 

   

ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ON-LINE 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 
(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

0-50€ 21 21,4 21,4 21,4 

50-100€ 35 35,7 35,7 57,1 

100-150€ 14 14,3 14,3 71,4 

>150€ 28 28,6 28,6 100,0 

Valid 

Total 

(Σύνολο) 

98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.58: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Ποσό για αγορές on-line» 

 

 

 
Διάγραμμα 4.1.58: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Ποσό για αγορές on-line»
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Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Οι περισσότεροι χρήστες δαπανούν από 50 έως 100 ευρώ για κάθε ηλεκτρονική 

τους αγορά. Το ποσό αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί μικρό αλλά λόγω της οικονομικής 

κατάστασης της χώρας και όχι μόνο, και από την φοβία των Ελλήνων καταναλωτών για 

τις on-line αγορές μπορεί να θωρηθεί λογικό. 

 Το 35,7% του δείγματος δαπανά από 50 έως 100 ευρώ, το 28,6% δαπανά 

περισσότερα από 150 ευρώ (μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το 36,7% είναι 

δημόσιοι υπάλληλοι και έχουν μόνιμο μισθό), το 1,4% δαπανά από 0 έως 50 ευρώ και το 

14,3% από 100 έως 50 ευρώ.  
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4.4 Αποτέλεσμα Ηλεκτρονικών Αγορών 

 

 Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου, το ενδιαφέρον 

επικεντρώνεται στο αν οι καταναλωτές είναι ευχαριστημένοι από τις on-line αγορές 

και αν όχι για ποιο λόγο. 

Είστε ικανοποιημένος από τις αγορές που πραγματοποιήσατε από το Διαδίκτυο 

(ερώτηση 20) 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ON-LINE ΑΓΟΡΕΣ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid 

Percent 
(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 
(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΝΑΙ 87 88,8 88,8 88,8 

ΟΧΙ 8 8,2 8,2 96,9 

ΔΓ/ΔΑ 3 3,1 3,1 100,0 

Valid 

Total 

(Σύνολο) 

98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.59: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Ικανοποίηση από τις on-line αγορές» 

 

 
Διάγραμμα 4.1.59: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Ικανοποίηση από τις on-line αγορές»
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Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Από το παραπάνω γράφημα αποδεικνύεται πως το 88,8% του δείγματος που 

ερωτήθηκε είναι ευχαριστημένο με τις αγορές μέσω του διαδικτύου. 

 

 

Εάν είστε δυσαρεστημένος από τις on-line αγορές, ποιος ήταν ο λόγος (ερώτηση 21) 

 

 Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν την δυνατότητα να επιλέξουν 

περισσότερες από μία επιλογές. Η συγκεκριμένη δυνατότητα έκφρασης πολλών 

επιλογών μας ώθησε στην παρουσίαση του ποσοστού τόσο των ατόμων τα οποία 

επέλεξαν την συγκεκριμένη επιλογή όσο και του ποσοστού αυτών που δεν επέλεξαν την 

συγκεκριμένη επιλογή. 
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ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 96 98,0 98,0 98,0 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 2 2,0 2,0 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.60: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Τρόποι Πληρωμής» 

 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 4.1.60: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Τρόποι Πληρωμής» 
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ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 87 88,8 88,8 88,8 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 11 11,2 11,2 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.61: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Ελαττωματικό Προϊόν» 

 

 

 

 
Διάγραμμα 4.1.61: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Ελαττωματικό Προϊόν» 
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ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 78 79,6 79,6 79,6 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 20 20,4 20,4 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.62: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Καθυστέρηση Παράδοσης» 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 4.1.62: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Καθυστέρηση Παράδοσης» 
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ΛΑΘΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 

(Ποσοστό) 

Valid Percent 

(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 

Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 79 80,6 80,6 80,6 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 19 19,4 19,4 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.63: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Λάθος Φωτογραφία» 

 

 

 

 
Διάγραμμα 4.1.63: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Λάθος Φωτογραφία»
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ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 
(Ποσοστό) 

Valid Percent 
(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 
Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 79 80,6 80,6 80,6 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 19 19,4 19,4 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.64: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Έξοδα Αποστολής» 

 
 

 

 

 
Διάγραμμα 4.1.64: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Έξοδα Αποστολής»
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ΑΛΛΟ 

 
Frequency 

(Συχνότητα) 

Percent 
(Ποσοστό) 

Valid Percent 
(Έγκυρο 

Ποσοστό) 

Cumulative 
Percent 

(Αθροιστικό 

Ποσοστό) 

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 94 95,9 95,9 95,9 

ΕΠΙΛΕΧΘΕΙ 4 4,1 4,1 100,0 

Valid 

Total (Σύνολο) 98 100,0 100,0  

Πίνακας 4.1.65: Πίνακας συχνοτήτων για την μεταβλητή «Άλλο» 

 

 

 

 

 
Διάγραμμα 4.1.65: Διάγραμμα για την μεταβλητή «Άλλο» 
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Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Αβίαστα εξάγουμε το συμπέρασμα πως οι λόγοι για τους οποίους το ποσοστό 

του δείγματος, το οποίο δεν είναι  ευχαριστημένο με τι ηλεκτρονικές αγορές (8,2%), 

είναι οι εξής: 

1. Καθυστέρηση παράδοσης (με ποσοστό 20,4%) 

2. Έξοδα αποστολής και φωτογραφία, η οποία δεν ανταποκρινόταν στην 

πραγματικότητα (με ποσοστό 19,4% αντίστοιχα) 

3. Ελαττωματικό προϊόν (με ποσοστό 11,2%) 

4. Άλλος λόγος (με ποσοστό 4%) 

5. Τρόποι Πληρωμής (με ποσοστό 2%). 

  

 

4.5 Συσχετίσεις δύο κατηγορικών μεταβλητών 

 

 Με τις συσχετίσεις μεταβλητών, οι οποίες θα παρουσιαστούν σε αυτήν την 

ενότητα του κεφαλαίου έχουμε σκοπό να ελέγξουμε τη σχέση μεταξύ δύο 

μεταβλητών της έρευνας μας, οι οποίες έχουν λογική σχέση μεταξύ τους. Για 

παράδειγμα τι αγοράζουν περισσότερο οι γυναίκες και τι οι άντρες. 
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4.5.1 Συσχέτιση του Φύλου με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που αγοράζουν οι 

καταναλωτές από το Διαδίκτυο  

 

 Φύλο και Είδη-Προϊόντα Ψυχαγωγίας 

 

 Απαραίτητη αναφορά πρέπει, το γεγονός πως επειδή στο ερωτηματολόγιο και 

συγκεκριμένα στην ερώτηση 10, στην οποία ο κάθε συμμετέχοντας ιεραρχούσε και 

δεν επέλεγε απλώς ποια προϊόντα και ποιες υπηρεσίες  αγόραζε από το διαδίκτυο θα 

εξάγουμε ως συμπέρασμα την σειρά επιλογής των προϊόντων και των υπηρεσιών που 

αγοράζουν οι γυναίκες και οι άντρες αντίστοιχα. 

 

 
Διάγραμμα 4.1.66: Διάγραμμα συσχέτισης για τις μεταβλητές «Φύλο και Είδη και Προϊόντα 

Ψυχαγωγίας» 
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Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Από το γράφημα 4.1.66, εξάγουμε αβίαστα το συμπέρασμα πως οι γυναίκες οι 

οποίες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγια της έρευνας μας, τα είδη και τα προϊόντα 

ψυχαγωγίας όπως για παράδειγμα  τα εισιτήρια κινηματογράφων και συναυλιών, τα 

έχουν επιλέξει ως πρώτη επιλογή αγοράς από το διαδίκτυο με ποσοστό 2,98%, αφού 

το επέλεξαν μόνο 2 στις 67 γυναίκες του δείγματος, ενώ αντίστοιχα το ποσοστό των  

άντρων που έχουν ως πρώτη επιλογή την αγορά αυτών των ειδών είναι το 16,12%, οι 

5 από τους 31 άντρες.  

 

 

Φύλο και Αεροπορικά ή Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια 

 

 
Διάγραμμα 4.1.67: Διάγραμμα συσχέτισης για τις μεταβλητές «Φύλο και Εισιτήρια» 
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Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Από το γράφημα που προηγήθηκε αντιλαμβανόμαστε πως 10 στις 67 γυναίκες 

ή το 14,92% των γυναικών και οι 8 στους 31 άντρες ή το 25,8%  του αντρικού 

μεριδίου του πληθυσμού της εργασίας επιλέγουν να πραγματοποιήσουν πρωταρχικά 

αγορές μέσω διαδικτύου που αφορούν είτε αεροπορικά είτε ακτοπλοϊκά εισιτήρια. 

 

 

Φύλο και Βιβλία – Περιοδικά - Εφημερίδες 

 

 
Διάγραμμα 4.1.68: Διάγραμμα συσχέτισης για τις μεταβλητές «Φύλο και Βιβλία-Περιοδικά-

Εφημερίδες» 

 

Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Τα βιβλία, τα περιοδικά και οι εφημερίδες, τα οποία είναι on-line έρχονται 

πρώτα στην προτίμηση των γυναικών με ποσοστό 10,44% και αντίστοιχα με 

ποσοστό 6,45% στους άντρες. 
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Φύλο και Είδη Πληροφορικής (Hardware / Software) 

 

 
Διάγραμμα 4.1.69: Διάγραμμα συσχέτισης για τις μεταβλητές «Φύλο και Είδη Πληροφορικής» 

 

Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Οι γυναίκες έχουν ως πρώτη επιλογή την on-line αγορά των ειδών 

πληροφορικής είτε αυτό αφορά hardware είτε software με ποσοστό 13,43% ενώ οι 

άντρες με ποσοστό 12,90%. 

 Η συγκεκριμένη διαφορά στα ποσοστά μεταξύ γυναικών και αντρών δεν είναι 

αναμενόμενη, αλλά μπορεί να δικαιολογηθεί αν αναλογιστεί κανείς πως οι γυναίκες 

τα τελευταία χρόνια άρχισαν να εξοικειώνονται με τον κλάδο της πληροφορικής σε 

σχέση με τους άντρες και για αυτό ίσως έχουν αυξήσει τις αγορές τους για  τέτοια 

είδη σε σχέση με παλιότερα. 
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Φύλο και Ηλεκτρονικά Παιχνίδια 

 
Διάγραμμα 4.1.70: Διάγραμμα συσχέτισης για τις μεταβλητές «Φύλο και Ηλεκτρονικά 

Παιχνίδια» 

 

Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια, όπως αντιλαμβανόμαστε από το γράφημα δεν 

αποτελούν πρώτη επιλογή ούτε για τους άντρες ούτε για τις γυναίκες. Επιπλέον, από 

ολόκληρο το δείγμα μόνο ένας άντρας και μία γυναίκα έχουν επιλέξει ως δεύτερη 

επιλογή για τις ηλεκτρονικές τους αγορές τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια. 

 Τα συγκεκριμένα χαμηλά ποσοστά ίσως οφείλονται στο γεγονός πως το δείγμα 

μας αποτελούν άτομα ενήλικα, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων είναι 

εργαζόμενοι με αποτέλεσμα να μην ενδιαφέρονται το ίδιο για ηλεκτρονικά παιχνίδια 

όσο αν ήταν έφηβοι. 
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Φύλο και Κρατήσεις Ξενοδοχείων / Ενοικιάσεις Δωματίων 

 

 
Διάγραμμα 4.1.71: Διάγραμμα συσχέτισης για τις μεταβλητές «Φύλο και Κρατήσεις 

Ξενοδοχείων ή Ενοικιάσεις Δωματίων» 

 

Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Το υψηλότερο ποσοστό των αγορών μέσω διαδικτύου που αποτελούν πρώτη 

επιλογή και αφορούν τις κρατήσεις ξενοδοχείων ή ενοικιαζόμενων δωματίων είναι 

13,43% και αφορά τις γυναίκες.  

 Οι άντρες επιλέγουν  να πραγματοποιήσουν κρατήσεις ξενοδοχείων και 

ενοικιάσεις  δωματίων ως πρώτη επιλογή με ποσοστό 9,67%. 
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Φύλο και Ηλεκτρικές Συσκευές / Οικιακός Εξοπλισμός 

 

 
Διάγραμμα 4.1.72: Διάγραμμα συσχέτισης για τις μεταβλητές «Φύλο και Ηλεκτρικές Συσκευές 

ή Οικιακός Εξοπλισμός» 

 

Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Οι ηλεκτρικές συσκευές ή αλλιώς ο οικιακός εξοπλισμός αποτελούν πρώτη 

επιλογή για τις γυναίκες με μικρό ποσοστό 9,67% ενώ για τους άντρες δεν αποτελεί 

πρώτη επιλογή. Ακόμα και ως δεύτερη επιλογή από το γράφημα 4.1.72 παρατηρούμε 

πως οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο ποσοστό έναντι των αντρών με ποσοστό 

αντίστοιχα 10,44%  και 3,22%,  
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Φύλο και Έπιπλα 

 

 
Διάγραμμα 4.1.73: Διάγραμμα συσχέτισης για τις μεταβλητές «Φύλο και Έπιπλα» 

 

Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Από το γράφημα 4.1.73 αντιλαμβανόμαστε ότι κανένας άντρας δεν έχει ως 

πρώτη επιλογή αγορών μέσω διαδικτύου τα έπιπλα, ενώ μόλις 2 στις 67, δηλαδή 

2,98% των γυναικών αγοράζουν περισσότερο από οτιδήποτε (φυσικά από τις 

επιλογές που δινόντουσαν στο ερωτηματολόγιο) τα έπιπλα από διάφορα ηλεκτρονικά 

καταστήματα. 
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Φύλο και Ρούχα / Υποδήματα / Αξεσουάρ 

 

 
Διάγραμμα 4.1.74: Διάγραμμα συσχέτισης για τις μεταβλητές «Φύλο και Ρούχα / Υποδήματα / 

Αξεσουάρ» 

 

Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Όπως ήταν αναμενόμενο, οι περισσότερες γυναίκες του δείγματος μας επιλέγουν 

να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές αγορές που αφορούν ρούχα, υποδήματα και 

αξεσουάρ, με ποσοστό 52,77%, το οποίο αντιπροσωπεύει τις 19 από τις 67 γυναίκες που 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. 

 Οι άντρες επιλέγουν να αγοράσουν και αυτοί σε μεγάλο ποσοστό, 19,35%,  

ρούχα από το διαδίκτυο. 

 Τα μεγάλα ποσοστά μπορούν να αιτιολογηθούν λόγω των καλών προσφορών, της 

ποικιλίας και των νέων τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα τα ηλεκτρονικά δοκιμαστήρια 

τα οποία προσφέρουν τα περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήματα. 
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Φύλο και Κινητές Συσκευές 

 

 
Διάγραμμα 4.1.75: Διάγραμμα συσχέτισης για τις μεταβλητές «Φύλο και Κινητές Συσκευές» 

 

Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Από το διάγραμμα συσχέτισης των μεταβλητών Φύλο και Κινητές Συσκευές 

παρατηρούμε πως τα ποσοστά των γυναικών και των αντρών που επιλέγουν να 

πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές αγορές για κινητές συσκευές είναι περίπου ίδια. 

 Ωστόσο, αν ελέγξουμε καλύτερα το διάγραμμα παρατηρούμε πως το ποσοστό 

των αντρών (ποσοστό 12,9%) για τους οποίους η αγορά κινητών συσκευών μέσω 

διαδικτύου αποτελεί δεύτερη επιλογή είναι μεγαλύτερο από αυτό των γυναικών 

(ποσοστό 4,47%).  

 



 

 137 

Φύλο και Παιχνίδια 

 

 
Διάγραμμα 4.1.76: Διάγραμμα συσχέτισης για τις μεταβλητές «Φύλο και Παιχνίδια» 

 

Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών, 7,46%, εκφράζουν την επιλογή και το 

ενδιαφέρον τους να αγοράσουν παιχνίδια σε σύγκριση με κάποιο άλλο προϊόν ή 

υπηρεσία ως έβδομη επιλογή, σε σχέση πάντα με τις επιλογές που είχαν στο 

ερωτηματολόγιο μας. 

 Οι γυναίκες που έχουν ως πρώτη επιλογή τις ηλεκτρονικές αγορές παιχνιδιών  

ανέρχονται στο 1,49%, του γυναικείου πληθυσμού του δείγματος μας. 

 Αντίστοιχα, τα μεγαλύτερο ποσοστό των αντρών, 9,67%, έχουν ιεραρχήσει ως 

όγδοη επιλογή την αγορά παιχνιδιών μέσω διαδικτύου. Ενώ, κανένας δεν έχει 

επιλέξει τα παιχνίδια ως πρωταρχική επιλογή ηλεκτρονικών αγορών. 
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Φύλο και Άλλη επιλογή, η οποία δεν υπήρχε στο ερωτηματολόγιο 

 

 
Διάγραμμα 4.1.77: Διάγραμμα συσχέτισης για τις μεταβλητές «Φύλο και Άλλο» 

 

 

Σχόλια-Συμπέρασμα: 

 Αβίαστα, εξάγουμε το συμπέρασμα πως το μεγαλύτερο ποσοστό των αντρών 

και των γυναικών δεν επέλεξαν άλλη επιλογή πέραν από αυτές που ήταν διαθέσιμες 

στο ερωτηματολόγιο. 
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Γενικά Συμπεράσματα: 

 Συνοψίζοντας λοιπόν, παρατηρούμε πως η σειρά των προϊόντων και των 

υπηρεσιών που επιλέγουν οι γυναίκες και οι άντρες για τις on-line αγορές είναι: 

 

Για τις γυναίκες: 

1. Ρούχα / Υποδήματα / Αξεσουάρ (19 στις 67 γυναίκες ή 28,35%) 

2. Αεροπορικά ή ακτοπλοϊκά εισιτήρια (10 στις 67 γυναίκες ή 14,9%) 

3. Κρατήσεις Ξενοδοχείων / Ενοικιάσεις Δωματίων και Είδη Πληροφορικής ή 

Hardware και Software (9 στις 67 γυναίκες ή 13,43%) 

4. Βιβλία ή περιοδικά ή εφημερίδες (7 στις 67 γυναίκες ή 10,44%) 

5. Κινητές και Ηλεκτρικές Συσκευές (3 στις 67 γυναίκες ή 4,47%) 

6. Είδη και προϊόντα ψυχαγωγίας, όπως για παράδειγμα εισιτήρια συναυλιών 

κ.τ.λ και Έπιπλα (2 στις 67 γυναίκες ή 2,98%) 

7. Καμία γυναίκα δεν εξέφρασε ως πρώτη της επιλογή τα Ηλεκτρονικά παιχνίδια 

και κάποια άλλη πιθανή επιλογή. 

 

Για τους άντρες: 

1. Αεροπορικά ή Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια (8 στους 31 άντρες ή 25,8%) 

2. Ρούχα / Υποδήματα / Αξεσουάρ (6 στους 31 άντρες ή 19,35%) 

3. Είδη και προϊόντα ψυχαγωγίας, όπως για παράδειγμα εισιτήρια συναυλιών (5 

στους 31 άντρες ή 16,12%) 

4. Είδη πληροφορικής, Hardware ή Software (4 στους 31 άντρες ή 12,9%) 

5. Κρατήσεις Ξενοδοχείων και Ενοικιάσεις Δωματίων (3 στους 31 άντρες ή 9,67%) 

6. Βιβλία ή Περιοδικά ή Εφημερίδες και Κινητές Συσκευές (2 στους 31 άντρες ή 

6,45%) 

7. Κανένας άντρας δεν εξέφρασε ως πρώτη επιλογή τα Ηλεκτρονικά παιχνίδια, τις 

Ηλεκτρικές συσκευές, τα έπιπλα, τα παιχνίδια και κάποια άλλη πιθανή επιλογή. 

 

 



 

 140 

 

 4.5.2Συσχέτιση Φύλου και Τρόπων Πληρωμής 

 

 Φύλο και On-line Χρέωση Πιστωτικής Κάρτας 

 

 
Διάγραμμα 4.1.78: Διάγραμμα συσχέτισης για τις μεταβλητές «Φύλο και On-Line Χρέωση 

Πιστωτικής Κάρτας» 

 

Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Παρατηρούμε πως και οι άντρες επιλέγουν ως τρόπο πληρωμής για τις on-line 

αγορές τους την χρέωση πιστωτικής κάρτας σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι 

γυναίκες. Μόνο 5 από τις 67 γυναίκες δηλαδή το 7,46%  και 6 από τους 31 άντρες, 

δηλαδή το 43,42% του δείγματος μας επιλέγουν να πληρώσουν με αυτόν τον τρόπο.
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Φύλο και On-line Χρέωση Προπληρωμένης Κάρτας 

 

 
Διάγραμμα 4.1.79: Διάγραμμα συσχέτισης για τις μεταβλητές «Φύλο και On-Line Χρέωση 

Προπληρωμένης  Κάρτας» 

 

Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Οι γυναίκες, οι οποίες επιλέγουν να πληρώσουν με χρέωση προπληρωμένης 

κάρτας για τις αγορές τους μέσω διαδικτύου είναι περισσότερες και ειδικότερα το 

ποσοστό των γυναικών του δείγματος μας το οποίο επιλέγει τον συγκεκριμένο τρόπο 

πληρωμής ανέρχεται στο 76,11%. 

 Από την άλλη πλευρά, μόνο οι 4 από τους 31, ή το 12,90% των αντρών έχουν 

πραγματοποιήσει τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής. 
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Φύλο και on-line Χρέωση Χρεωστικής Κάρτας 

 

 
Διάγραμμα 4.1.80: Διάγραμμα συσχέτισης για τις μεταβλητές «Φύλο και On-Line Χρέωση 

Χρεωστικής  Κάρτας» 

 

Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Από το παραπάνω γράφημα, άμεσα αντιληπτό γίνεται πως με αρκετά μεγάλη 

διαφορά οι γυναίκες επιλέγουν πιο συχνά ως τρόπο πληρωμής την χρέωση 

πιστωτικής κάρτας σε σχέση με τους άντρες. 

 Ειδικότερα, το 77,41% των αντρών επιλέγουν την χρέωση πιστωτικής κάρτας 

για τις αγορές που πραγματοποιούν μέσω διαδικτύου  ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 

στις γυναίκες είναι αρκετά μεγαλύτερο και ανέρχεται στο 94,02%. 
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Φύλο και Τραπεζικό Έμβασμα 

 

 
Διάγραμμα 4.1.81: Διάγραμμα συσχέτισης για τις μεταβλητές «Φύλο και Τραπεζικό Έμβασμα» 

 

Σχόλια-Συμπεράσματα: 

 Από το διάγραμμα συσχέτισης του Φύλου και του Τραπεζικού Εμβάσματος ως 

τρόπο πληρωμής, αβίαστα συνάγεται το συμπέρασμα πως και οι άντρες και οι 

γυναίκες εμπιστεύονται με μικρή διαφορά μεταξύ τους την τραπεζική κατάθεση ως 

τρόπο πληρωμής. 

 Για καλύτερη κατανόηση, απαραίτητο θεωρείται, να αναφέρουμε πως στην 

έρευνά μας για τις ηλεκτρονικές αγορές, διαπιστώσαμε πως σχεδόν σε όλα τα 

ηλεκτρονικά καταστήματα, η χρέωση της αντικαταβολής χρεώνεται επιπλέον και 

είναι γνωστό πως στις προπληρωμένες, χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες ένα μικρό 

σχεδόν αμελητέο ποσό δεσμεύεται για κάθε αγορά που πραγματοποιείται.  

 Αντίθετα, σε τραπεζικές καταθέσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στην ίδια 

τράπεζα , ο καταθέτης δεν επιβαρύνεται με κάποιο χρηματικό ποσό. 
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Φύλο και PayPal 

 

 
Διάγραμμα 4.1.82: Διάγραμμα συσχέτισης για τις μεταβλητές «Φύλο και PayPal» 

 

Σχόλια – Συμπεράσματα: 

 Άμεσα αντιληπτό γίνεται πως οι γυναίκες του δείγματος μας έρχονται για ακόμη 

μία φορά προηγούνται σε σχέση με τους άντρες στις πιο σύγχρονες μεθόδους πληρωμής 

των αγορών που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου. 

 Συγκεκριμένα, οι γυναίκες με ποσοστό 85,07% επιλέγουν το PayPal ως τρόπο 

πληρωμής, χωρίς όμως και το ποσοστό των αντρών να υστερεί με μεγάλη διαφορά, αφού 

ανέρχεται στο 74,19%.  

 Τα υψηλά αυτά ποσοστά μπορούν να αιτιολογηθούν από τα πλεονεκτήματα του 

οργανισμού, που αναφέραμε και σε προηγούμενη ενότητα. Συνοπτικά, μπορούμε να 

εστιάσουμε στην ασφάλεια που παρέχει ο συγκεκριμένος τρόπος, στην ευκολία και στην 

μη επιπλέον επιβάρυνση για αγορές εντός της χώρας. 
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Φύλο και Αντικαταβολή 

 

 
Διάγραμμα 4.1.83: Διάγραμμα συσχέτισης για τις μεταβλητές «Φύλο και Αντικαταβολή» 

 

Σχόλια – Συμπεράσματα: 

 Αντικαταβολή ορίζεται μια οικονομική συναλλαγή όπου η πληρωμή των 

προαγγελθέντων προϊόντων γίνεται κατά την στιγμή της παράδοσης τους, με μετρητά και όχι 

προκαταβολικά. 21 

 Όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα, η αντικαταβολή ως τρόπος πληρωμής δεν 

επιλέγεται με μεγάλο ποσοστό από τις γυναίκες, εφόσον μόνο το 38,8% πραγματοποιούν την 

πληρωμή των ηλεκτρονικών τους αγορών με αυτόν τον τρόπο. 

 Ταυτόχρονα παρατηρούμε πως και το ποσοστό των αντρών δηλαδή 38,7%,  που 

επιλέγουν την αντικαταβολή ως τρόπο πληρωμής ανέρχεται στο ίδιο επίπεδο με αυτό των 

γυναικών καθώς η διαφορά τους είναι απειροελάχιστη. 
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Γενικά-Συμπεράσματα: 

 Από την ανάλυση που προηγήθηκε μπορούμε να εξάγουμε την σειρά με την οποία 

επιλέγουν οι άντρες και οι γυναίκες να πραγματοποιήσουν τις ηλεκτρονικές τους πληρωμές. 

Συγκεκριμένα: 

 

Για τις γυναίκες: 

1. On-line χρέωση χρεωστικών καρτών (με ποσοστό 94,2%) 

2. Τραπεζικό Έμβασμα (με ποσοστό 86,56%) 

3. PayPal (με ποσοστό 85,07%) 

4. On-line χρέωση προπληρωμένης κάρτας (με ποσοστό 76,11%) 

5. Αντικαταβολή (με ποσοστό 85,07%) 

6. On-line χρέωση πιστωτικής κάρτας (με ποσοστό 7,46%) 

 

Για τους άντρες: 

1. Τραπεζικό Έμβασμα 

2. On-line χρέωση χρεωστικών καρτών (με ποσοστό 77,41%) 

3. PayPal (με ποσοστό 74,19 %) 

4. On-line χρέωση πιστωτικής κάρτας (με ποσοστό 43,42%) 

5. Αντικαταβολή (με ποσοστό 38,7 %) 

6. On-line χρέωση προπληρωμένης κάρτας (με ποσοστό 12,9 %) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
 Στο πέμπτο κεφάλαιο τα δεδομένα προσεγγίζονται μέσω των  μεθόδων της 

επιστήμης της Πολυδιάστατης Στατιστικής Ανάλυσης και πιο συγκεκριμένα με 

παράλληλη τη μαθηματική εφαρμογή ενός μοντέλου που αναφέρεται σε μία από τις 

κλασσικές μεθόδους της , αυτής της Ανάλυσης σε κύριες Συνιστώσες. 

 Για την ανάλυση των δεδομένων θα χρησιμοποιήσουμε το Ολοκληρωμένο 

Περιβάλλον για Τεχνικούς Υπολογισμούς Mathematica 8. 

 Το Mathematica 8 επιτρέπει την ανάλυση δεδομένων των ποσοτικών 

μεταβλητών. Στην έρευνά μας, ωστόσο, οι μεταβλητές μας κατά κόρον είναι ποιοτικές 

με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη η ανάλυση τους στο Mathemantica και για αυτόν 

τον λόγο απαραίτητο αλλά ταυτόχρονα και ιδιαιτέρως ενδιαφέρον θωρείται η ανάλυση 

των ποσοτικών στοιχείων ενός συγκεκριμένου ηλεκτρονικού καταστήματος και 

ειδικότερα του Toys24.gr. 

 Το ηλεκτρονικό κατάστημα Toys24.gr, αφορά ηλεκτρονικό κατάστημα 

παιχνιδιών και είναι ιδιοκτησία της Κ.ΛΙΜΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, η οποία διοικείται από 

στελέχη με πολυετή εμπειρία στο χώρο των παιχνιδιών.22 

 Συνεργάζεται πάνω από 30 χρόνια με τους μεγαλύτερους προμηθευτές 

παιχνιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο, Mattel, Hasbro, Playmobil κ.τ.λ, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του e-shop. 22 

 Η εταιρεία έχει έδρα στην Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην Κοζάνη, 

και δραστηριότητα στην αγορά των παιχνιδιών από το 1980, με εισαγωγές από όλο τον 

κόσμο. Ο συγκεκριμένος λόγος αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα στην επιλογή του 

συγκεκριμένου ηλεκτρονικού καταστήματος για την εξαγωγή συμπερασμάτων καθώς 

όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή της εργασίας, οι συμμετέχοντες στην έρευνα, οι 

οποίοι συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο είναι κατά κόρον κάτοικοι της Κοζάνης.  

 Ωστόσο, απαραίτητη θεωρείται η επισήμανση πως το ηλεκτρονικό κατάστημα 

Toys24.gr ξεκίνησε την ηλεκτρονική του δραστηριότητα από τον Απρίλιο του 2013. 
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5.1 Πίνακας ποσοτικών στοιχείων Toys24.gr 

 

 Στην συγκεκριμένη ενότητα θα παρουσιαστεί ο πίνακας με τα ποσοτικά 

στοιχεία που συγκεντρώθηκαν έπειτα από την προσωπική συνέντευξη, την οποία είχαμε 

με τον υπεύθυνο του Toys24.gr. 

 

ΜΗΝΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

ΒΡΕΦΙΚΑ 

ΕΙΔΗ 

ΠΟΔΗΛΑΤΑ-

ΜΠΑΤΑΡΙΟΚΙΝΗΤΑ 

Απρίλιος 400 10 5 5 

Μάιος 320 14 15 22 

Ιούνιος 280 7 13 80 

Ιούλιος 120 2 25 60 

Αύγουστος 275 6 48 55 

Σεπτέμβριος 380 15 17 22 

Οκτώβριος 310 27 20 15 

Νοέμβριος 633 19 30 0 

Δεκέμβριος 857 72 15 0 

Πίνακας 5.1.1: Πίνακας τεμαχίων ηλεκτρονικού Καταστήματος Toys24.gr 

 

 Αναλυτικότερα, τα στοιχεία του πίνακα αναφέρονται στις ποσότητες, δηλαδή στα 

τεμάχια τα οποία πούλησε το ηλεκτρονικό κατάστημα Toys24.gr από τον Απρίλιο έως 

τον Δεκέμβριο του 2013. 

 Ο παραπάνω πίνακας αντιστοιχεί στον πίνακα x, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στο 

στατιστικό πακέτο Mathematica 8, για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 

Ειδικότερα,  
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 Οι ποσότητες αναφέρονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες παιχνιδιών και 

αντιστοιχούν στις στήλες του πίνακα x, για κάθε μήνα της ηλεκτρονικής του 

δραστηριότητας, οι οποίοι αποτελούν τις γραμμές του πίνακα x. 

 Συγκεκριμένα, η πρώτη στήλη αναφέρεται στα «ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ», 

όπως για παράδειγμα οι κούκλες, τα τουβλάκια, τα αμαξάκια, οι μπάλες, τα επιτραπέζια, 

οι μινιατούρες κ.τ.λ. 

 Η δεύτερη στήλη αναφέρεται στα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ», όπως για 

παράδειγμα ηλεκτρονικές κονσόλες PSP2, PSP3, PSP4, Nintedo και τα αντίστοιχα 

παιχνίδια αυτών των ηλεκτρονικών. 

 Η τρίτη στήλη αναφέρεται στα «ΒΡΕΦΙΚΑ ΕΙΔΗ», όπως για παράδειγμα είδη 

βρεφανάπτυξης, πιπίλες, μπουκάλια, προίκες μωρού, καροτσάκια, καθίσματα 

αυτοκινήτου, παρκοκρέβατα, σιφινιέρες κ.τ.λ. 

 Η τέταρτη και τελευταία στήλη αναφέρεται στα ποδήλατα – μπαταριοκίνητα, 

όπως για παράδειγμα τα ποδήλατα διαφορετικών ιντσών (από 12 έως 21 ίντσες), 

τρίκυκλα και διάφορα παιδικά οχήματα τα οποία λειτουργούν με μπαταρία. 

 Οι γραμμές του πίνακα, όπως έχει ήδη αναφερθεί αφορούν τους μήνες 

λειτουργίας του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού καταστήματος, ειδικότερα από τον 

Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο του 2013. 

 

 

5.2 Ερμηνεία Μεταβλητών – Διανυσμάτων 

 

 Τα διαγράμματα που παρουσιάζονται σε αυτό το κομμάτι της εργασίας βοηθάν 

στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών που 

εξετάζουμε. 

 Οι μεταβλητές, οι οποίες συμβολίζονται ως διανύσματα αφορούν τις μπλε ευθείες 

των διαγραμμάτων. 

Ο τρόπος ερμηνείας των διαγραμμάτων που ακολουθούν ανάγεται στα εξής: 

 Όταν δύο διανύσματα είναι ομόρροπα μεταξύ τους τότε αβίαστα 

συνάγεται το συμπέρασμα πως υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών. 
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 Όταν δύο διανύσματα είναι αντίρροπα μεταξύ τους, τότε αβίαστα 

συνάγεται το συμπέρασμα πως υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών. 

 Όταν δύο διανύσματα είναι κάθετα μεταξύ τους, τότε αβίαστα συνάγεται 

το συμπέρασμα πως οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. 
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Διάγραμμα 5.2.1: Συσχέτιση μεταβλητών Toys24.gr, στο στατιστικό πακέτο 

Mathematica 8 

 

 Από το διάγραμμα συσχέτισης μεταβλητών Toys24.gr  μπορούμε να εξάγουμε τα εξής 

συμπεράσματα: 

 Τα διανύσματα Var[1] – Var [2] είναι ομόρροπα μεταξύ τους όπως άλλωστε φαίνεται και 

από το παραπάνω διάγραμμα, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι οι μεταβλητές 

«Συμβατικά Παιχνίδια» και «Ηλεκτρονικά Παιχνίδια» είναι θετικά συσχετισμένες. 

Λογικό αποτέλεσμα, αν αναλογιστεί κανείς πως τα παιχνίδια που ανήκουν στην 

κατηγορία συμβατικά παιχνίδια δεν διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια και πως η μεγαλύτερη πλειοψηφία των παιδιών έχουν μεγάλο όγκο παιχνιδιών 

και διαθέτουν προϊόντα και από τις δύο κατηγορίες παιχνιδιών. 

 Τα διανύσματα Var[3] – Var [4] είναι ομόρροπα μεταξύ τους υποδηλώνοντας ότι οι 

ποσοτικές μεταβλητές «Βρεφικά Είδη» και «Ποδήλατα - Μπαταριοκίνητα» είναι θετικά 

συσχετισμένες.  Η θετική σχέση μεταξύ αυτών των μεταβλητών μπορεί να 
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δικαιολογηθεί, εάν επισημάνουμε πως η υπερκατηγορία Ποδήλατα – Μπαταριοκίνητα 

περιλαμβάνει και τρίκυκλα ποδήλατα, τα οποία προορίζονται για ηλικίες από 24 μηνών 

έως 4 χρονών. Επίσης, απαραίτητη είναι η πληροφόρηση πως το ηλεκτρονικό κατάστημα 

Toys24.gr διαθέτει περισσότερα τεμάχια τρίκυκλων από ότι ποδηλάτων, διότι τα 

τρίκυκλα τους είναι οικονομικότερα σε σύγκριση με άλλων ηλεκτρονικών 

καταστημάτων και επομένως υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για αυτή την κατηγορία 

προϊόντων. 

 Τα διανύσματα Var[1] – Var [3] σχηματίζουν γωνία 90ο , οπότε μπορούμε να 

συμπεράνουμε πως οι μεταβλητές «Συμβατικά Παιχνίδια» και «Βρεφικά Είδη» είναι 

ανεξάρτητες μεταξύ τους. Όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή αυτού του κεφαλαίου 

στα «Βρεφικά Είδη» ανήκουν τα είδη βρεφανάπτυξης όπως για παράδειγμα οι πιπίλες τα 

μπιμπερό και ότι άλλο χρειάζεται για την φροντίδα ενός μωρού, όπως επίσης και τα 

καροτσάκια, τα καθισματάκια αυτοκινήτου, τα παρκοκρέβατα, τα κρεβατάκια και τα 

καρεκλάκια φαγητού, ενώ τα «Συμβατικά Παιχνίδια» ενέχουν και κίνδυνο πνιγμού εάν 

χρησιμοποιηθούν από παιδιά κάτω των 3 ετών. 

 Τα διανύσματα Var[1] – Var [4] και συγκεκριμένα οι μεταβλητές «Συμβατικά 

Παιχνίδια» και «Ποδήλατα-Μπαταριοκίνητα» είναι αντίρροπες μεταξύ τους, επομένως 

παρατηρείται αρνητική συσχέτιση μεταξύ τους. Τα «Συμβατικά Παιχνίδια» καλύπτουν 

άλλες ανάγκες των παιδιών σε σχέση με τα μπαταριοκίνητα και τα ποδήλατα. Για 

παράδειγμα τα μπαταριοκίνητα οχήματα και τα ποδήλατα είναι κατάλληλα για παιδιά 

και μεγαλύτερης ηλικίας, ακόμη και για ενήλικες καθώς διαθέσιμα είναι και ποδήλατα 

21 ιντσών ενώ τα συμβατικά παιχνίδια μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ενός παιδιού 

έως 12 χρονών. 

 Τα διανύσματα Var[2] – Var [3] σχηματίζουν γωνία μεγαλύτερη των 90ο , οπότε 

μπορούμε να συμπεράνουμε πως τα «Ηλεκτρονικά Παιχνίδια» και τα «Βρεφικά Είδη» 

είναι αρνητικά συσχετισμένα μεταξύ τους. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται αβίαστα, 

καθώς ο καταναλωτής που χρειάζεται τα «Βρεφικά Είδη» απευθύνεται σε ηλικίες πολύ 

μικρότερες από τον καταναλωτή που ενδιαφέρεται για τα «Ηλεκτρονικά Παιχνίδια». 

 Τα διανύσματα Var[2] – Var [4] είναι αντίρροπα μεταξύ τους αντιπροσωπεύοντας την 

αρνητική συσχέτιση, η οποία υπάρχει μεταξύ των «Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών» και 

«Ποδηλάτων -  Μπαταριοκίνητων». Όπως αναφέραμε και παραπάνω κάθε κατηγορία 

παιχνιδιών αντιπροσωπεύει διαφορετική ηλικιακή ομάδα παιδιών. Επιπλέον, τα 

«Ποδήλατα – Μπαταριοκίνητα» προάγουν τον αθλητισμό, την ανάπτυξη ικανοτήτων 

των παιδιών σε αντίθεση με τα «Ηλεκτρονικά Παιχνίδια» τα οποία είναι περισσότερο 

ψυχαγωγικού χαρακτήρα.  
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5.3 Ερμηνεία των Προβολών – Σημείων 

 

 Τα σημεία πάνω στο διάγραμμα First Factor Level, τα οποία απεικονίζονται με 

κόκκινες τελείες αντιπροσωπεύουν κατά πόσο κάθε σημείο ξεχωριστά χαρακτηρίζεται 

από αυτήν την μεταβλητή. Όσο πιο κοντά είναι ένα σημείο στην ευθεία του διανύσματος 

τόσο περισσότερο χαρακτηρίζεται από αυτή. Αν το σημείο είναι κοντά στο διάνυσμα της 

μεταβλητής τότε είναι θετικά συσχετισμένο, ενώ αν βρίσκεται στην προέκταση της 

ευθείας είναι αρνητικά συσχετισμένο. 

 Ειδικότερα,  

 Το σημείο 7 βρίσκεται πολύ κοντά στα διανύσματα Var [1] και Var [2], δηλαδή 

στις μεταβλητές «Συμβατικά Παιχνίδια» και «Ηλεκτρονικά Παιχνίδια». Εάν 

ελέγξουμε την έβδομη εγγραφή του πίνακα, ο οποίος περιέχει τα ποσοτικά 

στοιχεία των πωλήσεων του ηλεκτρονικού καταστήματος Toys24.gr, άμεσα 

αντιληπτό γίνεται πως τον μήνα Οκτώβριο στις κατηγορίες «Συμβατικά» και 

«Ηλεκτρονικά Παιχνίδια» είχαμε τις μεγαλύτερες πωλήσεις με 310 και 27 

τεμάχια αντίστοιχα. Τον μήνα Οκτώβριο το ηλεκτρονικό κατάστημα Toys24.gr 

μόλις είχε παραλάβει το PlayStation 4, και υπήρχε μεγάλη ζήτηση στην αγορά 

για το συγκεκριμένο προϊόν.  

 Το σημείο 9 βρίσκεται ακριβώς πάνω το διάνυσμα της μεταβλητής Var [1], 

δηλαδή των «Συμβατικών Παιχνιδιών». Το σημείο 9 αντιπροσωπεύει τις 

πωλήσεις τεμαχίων του μήνα Δεκεμβρίου για το ηλεκτρονικό κατάστημα 

Toys24.gr. Όπως είναι λογικό, τον Δεκέμβριο οι πωλήσεις «Συμβατικών 

Παιχνιδιών» κατακτούν την πρώτη θέση σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες 

λόγω Χριστουγέννων. Από τον πίνακα ποσοτήτων του Toys24.gr παρατηρούμε 

πως τον μήνα Δεκέμβριο πούλησε τα περισσότερα παιχνίδια, 857 τεμάχια , 

διπλάσια από όσα πούλησε στην αρχή της ηλεκτρονικής του δραστηριότητας, 

δηλαδή το Πάσχα. 

 Το σημείο 4 όπως παρατηρείται στο διάγραμμα βρίσκεται κοντά στην μεταβλητή 

Var [4], δηλαδή στα «Ποδήλατα – Μπαταριοκίνητα», υποδηλώνοντας ότι τον 

μήνα Ιούλιο οι πωλήσεις Μπαταριοκίνητων και ποδηλάτων είναι πολύ υψηλές. 

Όντως, τον μήνα Ιούλιο το ηλεκτρονικό κατάστημα Toys24.gr πούλησε 60 

τεμάχια μπαταριοκίνητων και ποδηλάτων. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο 



 

 153 

καλοκαίρι, που ο καιρός είναι πολύ καλός, και ευνοούνται οι εξωτερικές 

δραστηριότητες. 

 Το σημείο 5 είναι τοποθετημένο πολύ κοντά στην ευθεία του διανύσματος της 

μεταβλητής «Βρεφικά Είδη». Το σημείο 5 αντιπροσωπεύει τον μήνα Αύγουστο. 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα Toys24.gr τον μήνα Αύγουστο έχει εκπτώσεις στα 

Βρεφικά Είδη, τα οποία εμπορεύεται για αυτό άλλωστε και οι πωλήσεις σε 

τεμάχια, 48, είναι οι περισσότερες όλων των μηνών.  

 Το σημείο 3 βρίσκεται στην προέκταση του διανύσματος των μεταβλητών 

«Συμβατικά Παιχνίδια» και «Ηλεκτρονικά Παιχνίδια». Αυτό σημαίνει ότι τον 

μήνα Ιούνιο οι πωλήσεις σε αυτές τις κατηγορίες παιχνιδιών είναι πολύ χαμηλές. 

Πράγματι, οι πωλήσεις σε Συμβατικά και Ηλεκτρονικά παιχνίδια ανήκουν τον 

συγκεκριμένο μήνα ανήκουν στις χαμηλότερες πωλήσεις με 280 και 7 τεμάχια 

αντίστοιχα.  

 Το σημείο 1 είναι τοποθετημένο στην προέκταση του διανύσματος της 

μεταβλητής «Βρεφικά Είδη», συμπεραίνοντας πως τον μήνα Απρίλιο οι πωλήσεις 

στα Βρεφικά Είδη είναι οι χαμηλότερες όλων των μηνών. Αυτό οφείλεται διότι 

στην αρχή της ηλεκτρονικής δραστηριότητας του Toys24.gr, δεν υπήρχαν πολλά 

Βρεφικά προϊόντα καταχωρημένα, διότι όπως άλλωστε είπε και ο υπεύθυνος του 

καταστήματος ο στόχος του για το μέλλον είναι δύο ξεχωριστά ηλεκτρονικά 

καταστήματα, τα οποία θα εξειδικεύονται στα Συμβατικά Παιχνίδια και στα 

Βρεφικά Είδη αντίστοιχα. 

 

 

5.4 Πίνακας Points – Σημεία 

 

 Ο παρακάτω πίνακας μας επιτρέπει να σχολιάσουμε τα σημεία και τις προβολές 

τους στο χώρο των n διαστάσεων. Η απόσταση της προβολής ενός σημείου από το 

διάνυσμα της μεταβλητής μπορεί να φαίνεται μικρή ωστόσο στην πραγματικότητα θα 

πρέπει να αποδειχθεί ελέγχοντας αν η πραγματική απόσταση του σημείου είναι εξίσου 

μικρή (στήλη Point i). Επίσης, πρέπει να ελεγχθεί και η στήλη θi , η οποία αντιστοιχεί 

στις μοίρες των γωνιών που σχηματίζονται ανάμεσα στα διανύσματα. Γενικότερα, δύο 

σημεία θεωρούνται πολύ κοντά αν η διαφορά στις μοίρες που σχηματίζουν οι γωνίες 

είναι κάτω των 10ο .  
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Πίνακας 5.4.1: Πίνακας Numerical Results for the POINTS 

 

 Ειδικότερα, οι προβολές των σημείων 6 και 7 παρουσιάζονται να είναι πάρα πολύ 

κοντά στο διάγραμμα συσχέτισης των μεταβλητών του ηλεκτρονικού καταστήματος 

Toys24.gr, ωστόσο πρέπει να ελέγξουμε αν αυτό ισχύει και στον χώρο των n 

διαστάσεων. Από τον πίνακα Numerical Results for the Points παρατηρούμε πως το 

μέτρο του σημείου 6 είναι 0.31, ενώ το μέτρο του σημείου 7 είναι 0.23. Η γωνία που 

σχηματίζει το καθένα είναι 53.97ο και 70.37ο αντίστοιχα. Η διαφορά στις μοίρες των 

γωνιών είναι μεγαλύτερη των 10ο επομένως εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι προβολές 

αυτών των σημείων δεν είναι κοντά τον χώρο των n διαστάσεων. 

 Γενικότερα, από το διάγραμμα συσχέτισης των μεταβλητών του ηλεκτρονικού 

καταστήματος Toys24.gr παρατηρούμε πως πέρα από το ζευγάρι των σημείων 6 και 7 

όπως προαναφέρθηκε κανένα άλλο ζευγάρι σημείων δεν φαίνεται να είναι κοντά στο 

χώρο των n διαστάσεων.  

 Παρόλα αυτά από τον πίνακα Numerical Results for the Points παρατηρούμε πως 

η γωνία του σημείου 1 είναι 23.07ο και η γωνία του σημείου 2 είναι 20.95ο . Η γωνία που 

σχηματίζουν είναι μικρότερη των 10ο και το μέτρα τους είναι 0.53 και 0.23 αντίστοιχα. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως μπορεί οι προβολές των σημείων να παρουσιάζονται πως 

είναι μακριά η μία από την άλλη ωστόσο στον χώρο των n διαστάσεων αποδείχθηκε πως 

βρίσκονται πολύ κοντά.  

 Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γωνία του σημείου 3, η οποία είναι 

38.44ο και η γωνία του σημείου 8, η οποία είναι 34.62ο όπως επίσης και τα μέτρα τους τα 

οποία είναι 0.71 και 0.55 αντίστοιχα. Και σε αυτό το ζευγάρι σημείων όπως και στο 

προηγούμενο ενώ στο αντίστοιχο διάγραμμα φαίνονται μακριά στο χώρο των n 

διαστάσεων βρίσκονται πολύ κοντά. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το 

σημείο 3 τοποθετείται στην προέκταση του σημείου 8. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

 Αδιαμφισβήτητα, είναι γενικά αποδεκτό πως είναι ουσιαστική πλέον η διείσδυση 

των Ηλεκτρονικών Αγορών στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και στα Ελληνικά Νοικοκυριά. 

 Στο παρόν κεφάλαιο, θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης έρευνας, έπειτα από την επεξεργασία των στοιχείων  στα στατιστικά 

πακέτα SPSS και Mathematica. 

 Αρχικά, αναγκαία θεωρείται η επισήμανση πως η πλειοψηφία του δείγματος μας 

αποτελούνταν από γυναίκες, με ποσοστό 68,4% έναντι του 31,6% των αντρών. Το 

αποτέλεσμα αυτό, έρχεται σε αντίθεση με το αποτέλεσμα που παρουσιάζεται στην 

έρευνα του ELTRUN, η οποία παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 2, ωστόσο μπορεί να 

δικαιολογηθεί εφόσον γενικά αποδεκτό θεωρείται πως οι γυναίκες είναι περισσότερο 

δεκτικές στις ερευνητικές διαδικασίες καταγραφής απόψεων. 

 Σχετικά, με το ηλικιακό εύρος των συμμετεχόντων στην έρευνα μας, μπορούμε 

να εξάγουμε το συμπέρασμα πως περισσότερες on-line αγορές πραγματοποιούν οι 

καταναλωτές, οι οποίοι ανήκουν στην ομάδα 40 ετών και άνω, με ποσοστό 23,47%. 

Αρκετά λογικό αποτέλεσμα, αν αναλογιστεί κανείς, πως άτομα τέτοιας ηλικίας έχουν και 

την οικονομική άνεση αλλά και την γνώση και τα μέσα να πραγματοποιήσουν αγορές 

μέσω διαδικτύου. 

 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Focus Bari, υπάρχουν τρεις τύποι on-line 

καταναλωτών. Στην πρώτη ομάδα, ομάδα «οι ανερχόμενες», ανήκουν οι γυναίκες 

ηλικίας 18 έως 34 ετών, οι οποίες κατά κόρον κατοικούν σε επαρχιακές πόλεις και μέσω 

διαδικτύου πραγματοποιούν αγορές που αφορούν προϊόντα μόδας, ομορφιάς και υγείας 

και δαπανούν ποσά κάτω των 200 ευρώ. Η συγκεκριμένη ομάδα προβληματίζεται επειδή 

δίνει προσωπικά στοιχεία.3   

 Η δεύτερη ομάδα «οι προχωρημένοι», αφορά άντρες ηλικίας άνω των 35 ετών 

που ζουν σε μεγάλα αστικά κέντρα και συνήθως αγοράζουν οτιδήποτε τους ενδιαφέρει 

και επιθυμούν να το αποκτήσουν, και δαπανούν πάνω από 500 ευρώ σε κάθε αγορά τους. 

Η συγκεκριμένη ομάδα προβληματίζεται για την πιθανή υποκλοπή των στοιχείων τους. 3   

 Η τρίτη και τελευταία ομάδα, σύμφωνα πάντοτε με την Focus Bari, είναι «οι 

πιτσιρικάδες». Αποτελείται από αγόρια ηλικίας έως 24 ετών , τα οποία διαμένουν σε 
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Αθήνα και Θεσσαλονίκη και προτιμούν να αγοράζουν μέσω internet  μουσική, ταινίες 

κ.τ.λ και δαπανούν μεταξύ 50 έως 200 ευρώ. Η συγκεκριμένη ομάδα προβληματίζεται 

επειδή δεν έχει στην κατοχή της πιστωτική κάρτα. 3 

 Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο των on-line καταναλωτών, παρατηρούμε πως 

το μεγαλύτερο ποσοστό είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ με ποσοστό 54,1%. Οι 

καταναλωτές, με μεγαλύτερο μορφωτικό επίπεδο είναι λιγότερο διστακτικοί στις αγορές 

μέσω διαδικτύου.  

 Το 36,7 % του δείγματος μας, απασχολούνται είτε στον δημόσιο είτε στον 

ιδιωτικό τομέα. Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί αν συμμεριστούμε πως το μεγαλύτερο 

ποσοστό είναι ηλικίας από 40 ετών και άνω. Όπως προαναφέρθηκε, και στο ηλικιακό 

εύρος το συγκεκριμένο μερίδιο του πληθυσμού, έχει σταθερό και σχετικά υψηλό 

εισόδημα , το οποίο τους επιτρέπει να πραγματοποιούν αγορές, χωρίς να είναι 

διστακτικοί. Συμπληρωματικά, η άποψη αυτή υποστηρίζεται επιπλέον εφόσον το 41,8% 

των ερωτηθέντων, απάντησε πως το ατομικό μηνιαίο του εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ 

των 500 έως 100 ευρώ.  

 Η οικογενειακή κατάσταση, αποτελεί σημαντικό γεγονός, ώστε να μας βοηθήσει 

έπειτα στην ανάλυση μας για ποια πρόσωπα οι καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές 

μέσω inernet. Ειδικότερα, το 56,1% του πληθυσμού της έρευνας δήλωσαν πως είναι 

άγαμοι. 

 Σχετικά, με την συχνότητα των αγορών, το 35,7% πραγματοποιεί διαδικτυακές 

αγορές λιγότερο από μία φορά το εξάμηνο και το 34,7% τουλάχιστον μία φορά το 

εξάμηνο. Τα ποσοστά αυτά, μπορούν να αιτιολογηθούν, εφόσον οι Έλληνες 

καταναλωτές είναι γενικότερα διστακτικοί, λόγω της οικονομικής κρίσης στην οποία 

βρίσκεται η χώρα μας. 

  Επιπλέον, το 46,9% των on-line καταναλωτών δήλωσαν πως είναι λίγο 

διστακτικοί όσον αφορά τις ηλεκτρονικές αγορές. Μόλις το 11,2% υποστήριξαν ότι 

διστάζουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.  

 Απαραίτητη, θεωρείται η αναφορά με ιεραρχική σειρά των λόγων, για τους 

οποίους οι καταναλωτές επιλέγουν αγορές προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου.  

1. Καλύτερη Τιμή (με ποσοστό 91,8%), 

2. Περισσότερες Προσφορές (με ποσοστό 46,9%), 

3. Παράδοση κατ οίκον (με ποσοστό 41,8%), 

4. Ευχρηστία Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (με ποσοστό 28,6%), 
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5. Ευκολία Ακύρωσης μίας Παραγγελίας (με ποσοστό 19,4%), 

6. Δυνατότητα Επιστροφής Προϊόντων – Τρόποι Πληρωμής – Φήμη Ηλεκτρονικού 

Καταστήματος (με ποσοστό 18,4%), 

7. Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση (με ποσοστό 16,3%), 

8. Ύπαρξη Φυσικού Καταστήματος – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – 

Σχεδιασμός Ηλεκτρονικού Καταστήματος (με ποσοστό 14,3%),  

9. Απλή γλώσσα ιστοσελίδας (με ποσοστό 13,3%). 

 Όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία αγοράζουν οι καταναλωτές μέσω διαδικτύου, 

με ιεραρχική σειρά είναι τα εξής: 

1. Ρούχα / υποδήματα / αξεσουάρ  

2. Κρατήσεις ξενοδοχείων / ενοικιαζόμενων δωματίων  

3. Εισιτήρια, αεροπορικά ή ακτοπλοϊκά  

4. Είδη πληροφορικής, Hardware / Software 

5. Κινητές συσκευές 

6. Ηλεκτρικές συσκευές / οικιακός εξοπλισμός  

7. Βιβλία / περιοδικά / εφημερίδες  

8. Είδη και προϊόντα ψυχαγωγίας, όπως για παράδειγμα εισιτήρια 

κινηματογράφων, συναυλιών 

9. Παιχνίδια  

10. Έπιπλα 

11. Ηλεκτρονικά παιχνίδια  

 Από την άλλη πλευρά, η έρευνα του Eltrun αποδεικνύει πως οι Έλληνες 

καταναλωτές εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για αγορές τουριστικών υπηρεσιών. 

Άλλωστε και στην δικιά μας έρευνα οι κρατήσεις ξενοδοχείων ή οι ενοικιάσεις 

δωματίων και τα αεροπορικά ή ακτοπλοϊκά εισιτήρια ήρθαν στη δεύτερη και τρίτη θέση 

αντίστοιχα στις προτιμήσεις των καταναλωτών. 

 Ταυτόχρονα, όπως και στην έρευνα του ELTRUN όπως και στην δική μας, οι 

ηλεκτρονικές αγορές ρούχων, υποδημάτων και αξεσουάρ έρχονται σε υψηλή σχετικά 

θέση, εφόσον υπάρχουν περισσότερες προσφορές και επιλογές μέσω του διαδικτύου. 

 Ωστόσο, εμείς στην έρευνα μας αναλύσαμε και τις επιλογές προϊόντων και 

υπηρεσιών ανάλογα με το φύλο του κάθε on-line καταναλωτή. 

 Για τις γυναίκες: 

8. Ρούχα / Υποδήματα / Αξεσουάρ (19 στις 67 γυναίκες ή 28,35%) 
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9. Αεροπορικά ή ακτοπλοϊκά εισιτήρια (10 στις 67 γυναίκες ή 14,9%) 

10. Κρατήσεις Ξενοδοχείων / Ενοικιάσεις Δωματίων και Είδη Πληροφορικής ή 

Hardware και Software (9 στις 67 γυναίκες ή 13,43%) 

11. Βιβλία ή περιοδικά ή εφημερίδες (7 στις 67 γυναίκες ή 10,44%) 

12. Κινητές και Ηλεκτρικές Συσκευές (3 στις 67 γυναίκες ή 4,47%) 

13. Είδη και προϊόντα ψυχαγωγίας, όπως για παράδειγμα εισιτήρια συναυλιών 

κ.τ.λ και Έπιπλα (2 στις 67 γυναίκες ή 2,98%) 

14. Καμία γυναίκα δεν εξέφρασε ως πρώτη της επιλογή τα Ηλεκτρονικά 

παιχνίδια και κάποια άλλη πιθανή επιλογή. 

 Για τους άντρες: 

1. Αεροπορικά ή Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια (8 στους 31 άντρες ή 25,8%) 

2. Ρούχα / Υποδήματα / Αξεσουάρ (6 στους 31 άντρες ή 19,35%) 

3. Είδη και προϊόντα ψυχαγωγίας, όπως για παράδειγμα εισιτήρια συναυλιών (5 

στους 31 άντρες ή 16,12%) 

4. Είδη πληροφορικής, Hardware ή Software (4 στους 31 άντρες ή 12,9%) 

5. Κρατήσεις Ξενοδοχείων και Ενοικιάσεις Δωματίων (3 στους 31 άντρες ή 9,67%) 

6. Βιβλία ή Περιοδικά ή Εφημερίδες και Κινητές Συσκευές (2 στους 31 άντρες ή 

6,45%) 

7. Κανένας άντρας δεν εξέφρασε ως πρώτη επιλογή τα Ηλεκτρονικά παιχνίδια, τις 

Ηλεκτρικές συσκευές, τα έπιπλα, τα παιχνίδια και κάποια άλλη πιθανή επιλογή.  

 Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, οι οποίοι συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, με 

ποσοστό 55,1% δήλωσαν πως επιλέγουν να πραγματοποιούν τις ηλεκτρονικές τους 

αγορές από Ελληνικά Ηλεκτρονικά Καταστήματα. Ίσως, ο λόγος για τον οποίο 

διστάζουν να πραγματοποιήσουν αγορές από ξένα ηλεκτρονικά καταστήματα να είναι η 

απόσταση και ο φόβος της παραλαβής ελαττωματικού ή λάθους προϊόντος ή το ύψος των 

μεταφορικών εξόδων. Παράλληλα, με βάση την ELTRUN, μόνο το 61% των 

διαδικτυακών αγορών πραγματοποιήθηκε σε Ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα, σε 

αντίθεση με την τάση των Ευρωπαϊκών χωρών όπου το 80% των αγορών είναι από 

εθνικά ή τοπικά ηλεκτρονικά καταστήματα. Η  μεγαλύτερη τάση των κατοίκων των  

Ευρωπαϊκών χωρών στα τοπικά τους ηλεκτρονικά καταστήματα, ίσως οφείλεται στην 

ύπαρξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και στην συνεχόμενη ανάπτυξη και διάδοση του 

στην πάροδο όλων των τελευταίων χρόνων, σε αντίθεση με την Ελλάδα, στην οποία 

μόλις τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στροφή στις ηλεκτρονικές αγορές.  
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 Οι Έλληνες καταναλωτές εξέφρασαν πως για τα ηλεκτρονικά καταστήματα, από 

τα οποία επιλέγουν να πραγματοποιήσουν τις ηλεκτρονικές τους αγορές 

πληροφορήθηκαν και ενημερώθηκαν αρχικά με απευθείας κλήση της ιστοσελίδας του e-

shop με ποσοστό 40,8%, έπειτα δίνοντας λέξεις κλειδιά σε διάφορες μηχανές 

αναζήτησης με ποσοστό 38,8%, στην συνέχεια σε διάφορες ιστοσελίδες, η λειτουργία 

των οποίων είναι η σύγκριση τιμών διάφορων ηλεκτρονικών καταστημάτων, όπως το 

skroutz ή το Best Price με ποσοστό 31,6% και τέλος από την διαφήμιση σε κοινωνικά 

δίκτυα με ποσοστό 20,4%. 

 Η τελευταία θέση, στην οποία βρίσκονται τα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να 

αιτιολογηθεί εάν σκεφτεί κανείς πως το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματός μας ήταν 

άνω των 40 ετών και η πλειοψηφία του δεν έχει λογαριασμό σε κάποιο κοινωνικό 

δίκτυο. Επιπλέον, τα περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήματα πραγματοποιούν 

διάφορους διαγωνισμούς με δώρα μεγάλης αξίας στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης τις 

εποχές στις οποίες θέλουν να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες, ενώ τις υπόλοιπες 

«ανεβάζουν» post ώστε να έχουν πάντα επαφή με τους χρήστες του διαδικτύου και 

επομένως τους εν δυνάμει πελάτες τους.  

 Παράλληλα, όπως παρουσιάστηκε και στα αποτελέσματα της έρευνας του 

ELTRUN, το μεγαλύτερο μέρος των on-line καταναλωτών δίνουν λιγότερη βαρύτητα 

στα social networks ή αλλιώς στα κοινωνικά δίκτυα. 

 Ιδιαίτερα σημαντική αποτελεί η προθυμία των καταναλωτών, οι οποίοι όπως 

έχουμε αναφέρει ήδη, έχουν πραγματοποιήσει έστω και μια φορά αγορά μέσω 

διαδικτύου, να επαναλάβουν αυτή τους την αγορά. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, 

συμπεραίνουμε πως το 51,0% θεωρεί πολύ πιθανό να επαναλάβει αγορές μέσω του 

διαδικτύου. 

 Εξίσου σημαντικός παράγοντας, αποτελεί το πρόσωπο ή τα πρόσωπα για τα 

οποία κάποιος επιλέγει on-line αγορές. Σύμφωνα με την έρευνα μας, και όπως ήταν 

λογικό εφόσον το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων δήλωσαν πως ήταν άγαμοι, 

το 78,6% πραγματοποιεί αγορές για τους ίδιους. Το 57,1% για μέλη της οικογενείας τους 

και το 31,6% για τρίτους. Όπως ειπώθηκε και στην ανάλυση του γραφήματος για τις 

αγορές για τρίτους και συγκεκριμένα για την αποστολή δώρων, η επιλογή ηλεκτρονικών 

καταστημάτων είναι ιδιαίτερα έξυπνη καθώς  εμπεριέχεται το στοιχείο της έκπληξης, 

εκμηδενίζεται η απόσταση για άτομα τα οποία κατοικούν σε κάποια άλλη περιοχή ακόμη 

και εκτός Ελλάδας και εκδηλώνεται παράλληλα το ενδιαφέρον του αποστολέα στον 
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παραλήπτη και η παραγγελία αποστέλλεται με δελτίο αποστολής χωρίς να φαίνονται οι 

τιμές των προϊόντων, ενώ η απόδειξη αποστέλλεται με e-mai.   

 Οι on-line καταναλωτές, πραγματοποιούν κατά κόρον τις ηλεκτρονικές τους 

αγορές μέσω LAPTOP ή PC με ποσοστό 69,9%, έπειτα μέσω smartphone με ποσοστό 

9,2% και τέλος, μέσω Tablet με ποσοστό 8,2%. Η μεγαλύτερη χρήση του απλού ή του 

φορητού υπολογιστή, μπορεί να δικαιολογηθεί εφόσον τα smartphone και τα tablets 

αποτελούν πολύ πρόσφατα επιτεύγματα της τεχνολογίας και επομένως η χρηματική τους 

αξία είναι πολύ υψηλή με αποτέλεσμα να μην είναι άμεσα προσβάσιμα στο απλό 

καταναλωτικό κοινό. 

 Ένας από τους σημαντικότερους λόγους  για τον οποίο διστάζουν οι 

περισσότεροι καταναλωτές και δεν προβαίνουν σε διαδικτυακές αγορές είναι ο τρόπος 

πληρωμής και ο φόβος δέσμευσης των χρημάτων τους μέσω on-line χρέωσης πιστωτικής 

ή προπληρωμένης ή χρεωστικής κάρτας λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης στα ηλεκτρονικά 

καταστήματα. Ακόμη, οι καταναλωτές διστάζουν να καταθέσουν έμβασμα σε κάποιο 

τραπεζικό λογαριασμό και να χρησιμοποιήσουν τον διεθνή οργανισμό για ασφαλείς 

συναλλαγές PayPal. Συμπερασματικά, προκύπτει πως το μεγαλύτερο μέρος του 

δείγματος μας, με ποσοστό 61,2%, επιλέγουν να πληρώσουν για τις on-line αγορές τους 

με αντικαταβολή. 

 Όσον αφορά, την έρευνα του ELTRUN, η οποία αφορούσε τις ηλεκτρονικές 

αγορές του 2012, τα αποτελέσματα παρουσίασαν και αυτά την επιμονή των Ελλήνων 

καταναλωτών στην αντικαταβολή ως τρόπο πληρωμής, ωστόσο παρουσιάζουν και 

στροφή  των Ελλήνων στην on-line χρέωση πιστωτικής κάρτας ή στην χρήση του PayPal 

και τελικά στην on-line χρέωση χρεωστικής κάρτας. Το εργαστήριο ηλεκτρονικού 

εμπορίου του πανεπιστημίου Αθηνών, προσδίδει αυτήν την στροφή στην σοβαρή 

προσπάθεια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα για προσφορά σχετικών 

ασφαλών υπηρεσιών καθώς και της συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των on-line 

καταναλωτών.13 

 Ενδιαφέρον, παρουσιάζει ο τρόπος πληρωμής που επιλέγει ο κάθε καταναλωτής 

ανάλογα με το φύλο του. 

 Οι τρόποι πληρωμής που επιλέγουν οι γυναίκες με αύξουσα σειρά είναι οι εξής: 

1. On-line χρέωση χρεωστικών καρτών (με ποσοστό 94,2%) 

2. Τραπεζικό Έμβασμα (με ποσοστό 86,56%) 

3. PayPal (με ποσοστό 85,07%) 
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4. On-line χρέωση προπληρωμένης κάρτας (με ποσοστό 76,11%) 

5. Αντικαταβολή (με ποσοστό 85,07%) 

7. On-line χρέωση πιστωτικής κάρτας (με ποσοστό 7,46%) 

 Οι τρόποι πληρωμής που επιλέγουν οι άντρες με αύξουσα σειρά είναι οι εξής: 

1. Τραπεζικό Έμβασμα 

2. On-line χρέωση χρεωστικών καρτών (με ποσοστό 77,41%) 

3. PayPal (με ποσοστό 74,19 %) 

4. On-line χρέωση πιστωτικής κάρτας (με ποσοστό 43,42%) 

5. Αντικαταβολή (με ποσοστό 38,7 %) 

6. On-line χρέωση προπληρωμένης κάρτας (με ποσοστό 12,9 %) 

 

 Παρόλα αυτά, πέραν από τον τρόπο πληρωμής οι on-line καταναλωτές νιώθουν 

μεγαλύτερη ασφάλεια εάν τα ηλεκτρονικά καταστήματα προσφέρουν γενικότερα επαρκή 

χαρακτηριστικά ασφαλείας με ποσοστό 69,4%, έπειτα σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η 

ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων με ποσοστό 63,3% και στην τελευταία θέση αλλά εξίσου 

σημαντική είναι η ασφάλεια κατά τις συναλλαγές με ποσοστό 55,1%. 

 Στην έρευνα μας, θεωρήσαμε απαραίτητο από τους συμμετέχοντες να μας 

πληροφορήσουν αν πριν αγοράσουν κάποιο προϊόν μέσω διαδικτύου το έχουν πρώτα εντοπίσει 

και έχουν ενημερωθούν για όλα τα χαρακτηριστικά του από κάποιο φυσικό κατάστημα. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων, 63,3% απάντησε θετικά. Οι καταναλωτές όπως θα 

δούμε και παρακάτω στην ανάλυση μας, φοβούνται πως μπορεί το προϊόν της φωτογραφίας να 

μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή ότι το μέγεθος του προϊόντος μπορεί να διαφέρει 

από αυτό που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή τους  κ.τ.λ. 

 Όλοι οι παραπάνω λόγοι, για τους οποίους οι on-line καταναλωτές διστάζουν να 

πραγματοποιήσουν αγορές μέσω διαδικτύου έχουν αντίκτυπο και στο ποσό, στο οποίο κάθε 

καταναλωτής δαπανά για τις on-line αγορές του. To 35.7% του δείγματος μας ξοδεύει από 50 

έως 100 ευρώ, το 28,6% του δείγματος μας δαπανά από 150 ευρώ και άνω, το 21,4% δαπανά 

μέχρι 50 ευρώ και το 14,3% δαπανά από 100 έως 150 ευρώ. 

 Η έρευνα μας έχει ως στόχο – σκοπό να συμπεράνει εάν οι καταναλωτές είναι 

ικανοποιημένοι από τις on-line αγορές και αν όχι, ποιος ο λόγος για τον οποίο παρέμειναν 

δυσαρεστημένοι. Αναγκαίο θεωρείται να γίνει ξανά λόγος για έναν από τους περιορισμούς της 

έρευνας, ο οποίος υπογράμμιζε πως το ερωτηματολόγιο της έρευνας συμπλήρωσαν όσοι 

καταναλωτές είχαν πραγματοποιήσει έστω και μια φορά αγορά μέσω διαδικτύου. 

 Αναλυτικότερα, το 88,8% του δείγματος ,μας δήλωσε πως έμεινε ικανοποιημένο από τις 

on-line αγορές, για αυτό άλλωστε όπως το 51,0% θεωρεί πολύ πιθανό να πραγματοποιήσει on-

line αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.  
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 Από την άλλη πλευρά, μόνο το 8,2% δήλωσε πως έμεινε δυσαρεστημένο από τις on-line 

αγορές. Μπορεί το ποσοστό να είναι μικρό αλλά καλό θα ήταν να αναφερθούν οι λόγοι, για τους 

οποίους οι καταναλωτές δήλωσαν δυσαρεστημένοι. 

 Έπειτά, από την ανάλυση των δεδομένων στο στατιστικό πακέτο SPSS, οι λόγοι είναι οι 

εξής: 

1. Καθυστέρηση παράδοσης (με ποσοστό 20,4%) 

2. Η φωτογραφία του προϊόντος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και 

Ύψος εξόδων Αποστολής (με ποσοστό 19,4%) 

3. Ελαττωματικό προϊόν (με ποσοστό 11,2%) 

4. Άλλη επιλογή, η οποία δεν δινόταν στο ερωτηματολόγιο (με ποσοστό 4,1%) και 

5. Τρόπος Πληρωμής.  

 Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της έρευνας, η ανάλυση μας εστιάζει στα 

ποσοτικά στοιχεία και συγκεκριμένα στα τεμάχια, τα οποία πούλησε το ηλεκτρονικό 

κατάστημα παιχνιδιών Toys24.gr.  

 Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε στο στατιστικό πακέτο Mathematica. Έπειτα 

από την ανάλυση την οποία πραγματοποιήσαμε εξάγαμε το συμπέρασμα πως η 

ποσότητα των προϊόντων η οποία πουλήθηκε από το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό 

κατάστημα στην αρχή ήταν περιορισμένη καθώς μόλις είχε ξεκινήσει την ηλεκτρονική 

του δραστηριότητα ενώ με το πέρασμα του χρόνου αυξανόταν σημαντικά.  

 Βασικό στοιχείο, αποτελεί πως ταξινομήσαμε τα προϊόντα – παιχνίδια του 

ηλεκτρονικού καταστήματος Toys24.gr σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες. Ειδικότερα, 

στα Συμβατικά Παιχνίδια, στα Ηλεκτρονικά παιχνίδια, στα Βρεφικά Είδη και στα 

Μπαταριοκίνητα – Ποδήλατα.  

 Οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών μας διέφεραν ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν 

αναμενόμενο ύστερα από την προσωπική συνέντευξη την οποία είχαμε με τον υπεύθυνο 

του Toys24.gr.  

 Τα Συμβατικά και τα Ηλεκτρονικά παιχνίδια αποδείχθηκε πως συσχετίζονται 

θετικά μεταξύ τους, καθώς αφορούν την ψυχαγωγία των παιδιών εντός σπιτιού και 

επομένως επιλέγονται τους χειμερινούς μήνες κατά βάση. 

 Τα Βρεφικά Είδη και τα Ποδήλατα – Μπαταριοκίνητα, είναι θετικά 

συσχετισμένες μεταβλητές επισημαίνοντας πως από τα ποδήλατα , τα οποία εμπορεύεται 

το Τoys24.gr τα περισσότερα τεμάχια αφορούν τρίκυκλα τα οποία χρησιμοποιούνται από 

παιδιά 12 έως 3 ετών και τα μπαταριοκίνητα είναι κατάλληλα για παιδιά μικρής ηλικίας. 
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 Τα Συμβατικά Παιχνίδια και τα Βρεφικά Είδη είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους , 

καθώς στην κατηγορία Βρεφικών Ειδών, δεν ανήκουν παιχνίδια όπως στην κατηγορία 

των Συμβατικών, αλλά είδη βρεφανάπτυξης, όπως πιπίλες, μπιμπερό, κρεβατάκια και 

καρεκλάκια φαγητού και αυτοκινήτων. 

 Τα Συμβατικά Παιχνίδια και τα Ποδήλατα – Μπαταριοκίνητα παρουσιάζουν 

αρνητική συσχέτιση, καθώς τα Συμβατικά Παιχνίδια επιλέγονται κυρίως χειμερινούς 

μήνες σε αντίθεση με τα Ποδήλατα – Μπαταριοκίνητα τα οποία επιλέγονται 

καλοκαιρινούς μήνες κατά κόρον. 

 Τα Ηλεκτρονικά και τα Βρεφικά Παιχνίδια παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση με 

τα Ποδήλατα – Μπαταριοκίνητα, καθώς δεν καλύπτουν τις ίδιες ανάγκες των παιδιών 

και γενικότερα δεν μπορούν να συγκριθούν καθώς περιέχονται διαφορετικά είδη σε κάθε 

κατηγορία. 

 Σύμφωνα με την ανάλυση των σημείων – προβολών στο στατιστικό πακέτο 

Mathematica, άμεσα αντιληπτό γίνεται πως τον μήνα Οκτώβριο πουλήθηκαν 

περισσότερα τεμάχια Ηλεκτρονικών και Συμβατικών παιχνιδιών. Ειδικότερα, τον μήνα 

Δεκέμβριο, λόγω των Χριστουγέννων παρατηρούμε πως οι πωλήσεις Συμβατικών 

Παιχνιδιών εκτινάχθηκαν στα ύψη. Επίσης, τους καλοκαιρινούς μήνες παρουσιάζεται 

αύξηση στις πωλήσεις Ποδηλάτων – Μπαταριοκίνητων και ταυτόχρονα μείωση στις 

πωλήσεις Συμβατικών και Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών. Σε περιόδους εκπτώσεων όπως για 

παράδειγμα τον μήνα Αύγουστο τα Βρεφικά Είδη μονοπωλούσαν το ενδιαφέρον των on-

line καταναλωτών καθώς μόνο σε αυτά τα είδη υπήρχαν εκπτώσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

Κατεύθυνση Επιχειρηματικής Πληροφορικής 

 

 

 

Διπλωματική Εργασία: 

 

<<Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 

ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ON-LINE ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ>> 

 
 
Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να ερευνήσουμε την ηλεκτρονική συμπεριφορά 

των χρηστών του διαδικτύου στις on-line αγορές και υπηρεσίες. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος 

απαντήσεις, αρκεί να είστε απολύτως ειλικρινείς. Θα σας παρακαλούσαμε να μην αφήσετε καμία 

ερώτηση αναπάντητη. Σας βεβαιώνουμε ότι όλες οι πληροφορίες που θα δοθούν θα 

χρησιμοποιηθούν ανώνυμα κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Σας ευχαριστούμε πολύ για 

τη συνεργασία! 

 

 

 

 

 

Χρύσα-Αικατερίνη Ζήγρα                                                              Επιβλέπων Καθηγητής 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια                                                               Ανδρέας Πετράκης 

Επιχειρηματικής Πληροφορικής                                                    Καθηγητής Μαθηματικών 
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ΜΕΡΟΣ Α: Γενικές Ερωτήσεις 

 
Ερώτηση 1: Φύλο: 

Άντρας  

Γυναίκα  

 

 

Ερώτηση 2: Ηλικία: 

15-19  

20-24  

25-29  

30-34  

35-39  

40 και άνω  

 

 

Ερώτηση 3: Επίπεδο σπουδών: 

Γυμνάσιο  

Λύκειο  

ΙΕΚ  

Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ  

Master  

PhD  

 

Ερώτηση 4: Ποια είναι η απασχόληση σας: 

Φοιτητής  

Ελεύθερος Επαγγελματίας  

Δημόσιος Υπάλληλος  

Ιδιωτικός Υπάλληλος  

Συνταξιούχος  

Άνεργος  

Άλλο  
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Ερώτηση 5: Ποιο είναι το ατομικό μηνιαίο σας εισόδημα: 

Δεν έχω ατομικό εισόδημα  

Μικρότερο από 400€  

400 έως 500€  

500-1000€  

1000 και άνω  

 

 

Ερώτηση 6: Οικογενειακή κατάσταση: 

Έγγαμος  

Άγαμος  

Άλλο  
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ΜΕΡΟΣ Β: Αγορές on-line 

 
Ερώτηση 7: Κατά μέσο όρο, πόσο συχνά χρησιμοποιείται αγορές στο Διαδίκτυο 

(ανεξαρτήτως προϊόντος): 

 

Τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα  

Τουλάχιστον 1 φορά τον μήνα  

Τουλάχιστον 1 φορά το εξάμηνο  

Λιγότερο από 1 φορά το εξάμηνο  

 

 

Ερώτηση 8: Πόσο διστακτικοί είστε στο να πραγματοποιήσετε μια αγορά από το 

Διαδίκτυο; 

 

Λίγο  

Αρκετά  

Πολύ  

Πάρα Πολύ  

 

 

Ερώτηση 9: Για ποιους λόγους επιλέγετε να πραγματοποιήσετε αγορές μέσω του 

διαδικτύου: 

 

Καλύτερη Τιμή  

Η ευχρηστία του ηλεκτρονικού 

 καταστήματος 

 

Ο σχεδιασμός / η καλαισθησία του  

Η απλή γλώσσα της ιστοσελίδας του  

Η ύπαρξη φυσικού καταστήματος από 

 την εταιρία του 

 

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση  
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Η ευκολία ακύρωσης μίας παραγγελίας  

Οι τρόποι προστασίας των προσωπικών 

 δεδομένων 

 

Η δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων   

Ο τρόπος πληρωμής του προϊόντος   

Παράδοση κατ οίκον και επομένως 

 εξοικονόμηση χρόνου  

 

Περισσότερες Προσφορές  

Η φήμη του ηλεκτρονικού καταστήματος  

Όλα τα παραπάνω  

 

 

Ερώτηση 10: Ποιο από τα παρακάτω προϊόντα αγοράζετε συνήθως από το Διαδίκτυο? 

(Ιεραρχείστε τις επιλογές σας, π.χ 1,2,3...)  

 

Είδη και υπηρεσίες Ψυχαγωγίας (εισιτήρια κινηματογράφων, 

 συναυλιών κ.τ.λ) 

 

Εισιτήρια (αεροπορικά ή ακτοπλοϊκά)   

Βιβλία / περιοδικά / εφημερίδες  

Είδη πληροφορικής (Hardware / Software)  

Ηλεκτρονικά Παιχνίδια  

Κρατήσεις Ξενοδοχείων / Ενοικιαζόμενων Δωματίων  

Ηλεκτρικές συσκευές / Οικιακός Εξοπλισμός  

Έπιπλα  

Ρούχα / Υποδήματα /Αξεσουάρ  

Κινητές Συσκευές  

Παιχνίδια  

Άλλο  
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Ερώτηση 11: Τα ηλεκτρονικά καταστήματα από τα οποία επιλέγεται να 

πραγματοποιήσετε τις on-line αγορές σας είναι: 

 

Ελληνικά  

Ξένα  

Ελληνικά και Ξένα  

ΔΓ/ΔΑ  

 

 

Ερώτηση 12: Τα ηλεκτρονικά καταστήματα από τα οποία αγοράσατε προϊόντα τα 

εντοπίσατε: 

  
Από διαφήμιση σε κάποιο κοινωνικό 

 δίκτυο 
 

Από την ίδια την ιστοσελίδα του e-shop  
Από αναζήτηση σε κάποια μηχανή 

 αναζήτησης 
 

Skroutz, best price  

 

 
Ερώτηση 13: Πόσο πιθανό είναι να προβείτε σε μελλοντική αγορά μέσω Διαδικτύου 

τους επόμενους 6 μήνες: 

 

Απίθανο  

Πιθανό  

Πολύ Πιθανό  
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Ερώτηση 14: Οι αγορές γίνονται: 

 

Για μένα  

Για μέλη της οικογένειας μου  

Για τρίτους (δώρα κτλ)  

Άλλο  

 

 
Ερώτηση 15: Τις ηλεκτρονικές σας αγορές τις πραγματοποιείται μέσω: 

 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή  (laptop ή 

 PC ) 

 

Tablet  

Smart phone  

Άλλο  
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ΜΕΡΟΣ Γ: Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Αγορών 
 

 

Ερώτηση 16: Για τις on-line αγορές σας με ποιον από τους παρακάτω τρόπους 

επιλέγεται να πληρώσετε: 

 

On-line χρέωση πιστωτικής κάρτας  

On-line χρέωση προπληρωμένης κάρτας  

On-line χρέωση χρεωστικής κάρτας  

Τραπεζικό Έμβασμα  

Pay Pal  

Αντικαταβολή  

 

 

Ερώτηση 17: Για την ασφάλεια των on-line αγορών: 

Νιώθετε ότι η ιστοσελίδα από την οποία αγοράσατε κάποιο προϊόν / 

 υπηρεσία προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα  

 

Νιώθετε ασφάλεια κατά τις συναλλαγές σας στην ιστοσελίδα  

Η ιστοσελίδα διαθέτει επαρκή χαρακτηριστικά ασφάλειας  

Όλα τα παραπάνω  

 

 

Ερώτηση 18: Νιώθετε πιο ασφαλής να πραγματοποιείται ηλεκτρονικές αγορές για 

προϊόντα, τα οποία τα έχετε πρώτα εντοπίσει σε κάποιο φυσικό κατάστημα? 

 

Ναι  

Όχι  

ΔΓ/ΔΑ  
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Ερώτηση 19: Μέχρι ποιο ποσό νιώθετε ασφαλής να ξοδεύεστε σε ηλεκτρονικά 

καταστήματα: 

 

0-50 €  

50-100€  

100-150€  

150 και άνω  
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ΜΕΡΟΣ Δ: Αποτέλεσμα ηλεκτρονικών αγορών 

 
Ερώτηση 20: Είστε ικανοποιημένος από τις αγορές που πραγματοποιήσατε από το 

Διαδίκτυο: 

 

Ναι  

Όχι  

ΔΓ/ΔΑ  

 

 

 

Ερώτηση 21: Εάν είστε δυσαρεστημένος από τις on-line αγορές, ποιος ήταν ο λόγος: 

 

Τρόποι Πληρωμής  

Ελαττωματικό Προϊόν   

Καθυστέρηση Παράδοσης  

Το προϊόν της φωτογραφίας δεν 

 ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα  

 

Έξοδα Αποστολής  

Άλλο  
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