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Εισαγωγή 

 

Στη σημερινή εποχή, το ηλεκτρονικό εμπόριο απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τον 

κόσμο των επιχειρήσεων και αντιπροσωπεύει μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις 

στον χώρο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αυξανόμενη τάση των επιχειρήσεων και των 

καταναλωτών για μεταστροφή στο ηλεκτρονικό εμπόριο είναι εντυπωσιακή.  

Ένας από τους κύριους εκφραστές αυτής της μεταστροφής είναι τα 

ηλεκτρονικά καταστήματα που κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο από τα 

φυσικά εμπορικά καταστήματα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις παρόλο που άργησαν, 

επέδειξαν τα τελευταία χρόνια την απαραίτητη σημασία, επενδύοντας σε ηλεκτρονικά 

καταστήματα, με σκοπό την απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς. Υπήρχαν και 

ορισμένες περιπτώσεις όπου το ηλεκτρονικό κατάστημα ήταν το πρώτο 

επιχειρηματικό βήμα για ορισμένες εταιρίες.  

Οι καταναλωτές από τη μεριά τους προσαρμόζονται στις νέες εξελίξεις και 

δραστηριοποιούνται περισσότερο, πραγματοποιώντας ηλεκτρονικές αγορές και 

δείχνοντας τις προτιμήσεις τους σε ορισμένα ηλεκτρονικά καταστήματα με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια. 

Τα κριτήρια απόδοσης των ηλεκτρονικών καταστημάτων ποικίλουν, αλλά 

ορισμένα από αυτά συναντώνται περισσότερες φορές στην διεθνή βιβλιογραφία. Πιο 

συγκεκριμένα, οι ερευνητές θεωρούν πως η αξιοπιστία, η ανταπόκριση, η ευχρηστία, 

ο σχεδιασμός, η ασφάλεια, η πληροφόρηση και η εξατομίκευση της ιστοσελίδας του 

ηλεκτρονικού καταστήματος μαζί με την συναισθηματική ταύτιση της εταιρίας με τον 

πελάτη αποτελούν τα σημαντικότερα κριτήρια επιτυχίας. 

Παρά το γεγονός πως η διεθνής βιβλιογραφία γύρω από το αντικείμενο του 

ηλεκτρονικού εμπορίου, του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και των κριτηρίων απόδοσης 

είναι ευρεία, υπάρχουν αρκετές ελλείψεις όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα. 

Για τον λόγο αυτό, σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να 

παραθέσει την βιβλιογραφία σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό 

μάρκετινγκ, επικεντρώνοντας στη λειτουργία των ηλεκτρονικών καταστημάτων 

ηλεκτρονικού εμπορίου B-C και ακολούθως να καταγράψει τα κυριότερα κριτήρια 



 

 

απόδοσης που υπάρχουν στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία εκτιμώντας κατά 

πόσο αυτά έχουν εφαρμογή στην σημερινή ελληνική πραγματικότητα. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν χωρισμένη σε δύο σκέλη. Στο πρώτο 

σκέλος μελετήθηκαν διεξοδικά έντεκα περιπτώσεις ελληνικών ηλεκτρονικών 

καταστημάτων με ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και εξακρίβωση 

της εφαρμογής των οκτώ κριτηρίων απόδοσης στην πράξη. Στο δεύτερο κομμάτι της 

μεθοδολογίας επιλέχθηκε η μέθοδος της ποιοτικής έρευνας σε επτά συχνούς 

επισκέπτες και πελάτες ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων, με σκοπό την 

βαθύτερη ανάλυση της σημασίας των οκτώ κριτηρίων για τον μέσο Έλληνα 

ηλεκτρονικό καταναλωτή.  

Τα αποτελέσματα αναμένεται να δώσουν σημαντικές πληροφορίες τόσο για τις 

ελληνικές επιχειρήσεις που διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα που απευθύνεται στον 

τελικό καταναλωτή (B2C) αλλά και για τους ίδιους τους καταναλωτές, μιας και 

αναλύεται η σημασία που δίνουν τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα στα 

κριτήρια που προαναφέρθηκαν. 

Επιπρόσθετα, η μελέτη αυτή συνεισφέρει στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία 

καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα πλαίσιο αναφοράς για μελλοντικούς 

ερευνητές που επιθυμούν να εμβαθύνουν περαιτέρω στην μελέτη των κριτηρίων 

απόδοσης ιστοσελίδων ηλεκτρονικών καταστημάτων στον ελλαδικό χώρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Σύνοψη 

 

Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει έννοιες και ορισμούς του ηλεκτρονικού 

εμπορίου καθώς και το ιστορικό του χωρισμένο σε τρείς περιόδους. Στη συνέχεια, 

αναλύονται οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού εμπορίου και τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα της κατηγορίας ηλεκτρονικού εμπορίου B-C, τόσο για τους 

καταναλωτές αλλά και για τις επιχειρήσεις. Το κεφάλαιο κλείνει με την απεικόνιση 

της παρούσας κατάστασης των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων B-C στον ελλαδικό χώρο. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνεται αναφορά στα οφέλη και πλεονεκτήματα του 

ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, στους διαφόρους τύπους παρουσίας στο διαδίκτυο, στις 

βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις του καθώς και στη συσχέτιση του ηλεκτρονικού 

μάρκετινγκ με το ηλεκτρονικό εμπόριο με σκοπό την ακριβή γνώση των προτιμήσεων 

του καταναλωτή-επισκέπτη. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση των 

ηλεκτρονικών επιχειρηματικών μοντέλων και του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-

shop) ξεχωριστά. Επίσης, γίνεται μνεία στους διάφορους τύπους ηλεκτρονικών 

επιχειρηματικών μοντέλων με βάση την κατηγοροποίηση του Timmers (1998) και 

στη συνέχεια, αναλύεται ένας τύπος επιχειρηματικού μοντέλου, το ηλεκτρονικό 

κατάστημα λιανικής (e-shop). Αναλυτικά, δίνεται ο ορισμός του ηλεκτρονικού 

καταστήματος και γενικές πληροφορίες γύρω από τη λειτουργία του, ενώ τέλος 

αναλύονται διεξοδικά τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα e-shop για 

να είναι ολοκληρωμένο. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική παρουσίαση των περισσοτέρων 

ερευνών που υπάρχουν στη βιβλιογραφία που έχουν γίνει πάνω στο αντικείμενο των 

κριτηρίων απόδοσης ιστοσελίδων ηλεκτρονικού εμπορίου επιχείρησης προς 

καταναλωτή (B-C) και στη συνέχεια αναλύονται τα οκτώ σημαντικότερα κριτήρια 

από αυτά. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η τωρινή κατάσταση που επικρατεί στον 

ελλαδικό χώρο σχετικά με τα ηλεκτρονικά καταστήματα της κατηγορίας 

ηλεκτρονικού εμπορίου επιχείρησης προς καταναλωτή (B-C) και επίσης τα κριτήρια 

που οι Έλληνες καταναλωτές θεωρούν περισσότερο σημαντικά. Έπειτα, 



 

 

περιγράφονται διεξοδικά έντεκα μελέτες περιπτώσεων ελληνικών ηλεκτρονικών 

καταστημάτων και θα αναλυθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας που 

ακολουθήθηκε καθώς και τα ευρήματα της έρευνας αυτής μαζί με συμπεράσματα που 

αποκομίστηκαν.  

Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο ακολουθεί συζήτηση και σύνοψη της 

διπλωματικής εργασίας καθώς και οι περιορισμοί της μελέτης και οι προτάσεις για 

περαιτέρω  έρευνα. 
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Κεφάλαιο 1  

Ηλεκτρονικό εμπόριο 

1.1 Εισαγωγή 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί η βιβλιογραφική ανασκόπηση του 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν έννοιες και ορισμοί του 

ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και το ιστορικό του, χωρισμένο σε τρείς 

χαρακτηριστικές περιόδους από το ξεκίνημά του μέχρι και σήμερα. Επιπλέον, θα 

παρουσιαστούν τύποι ηλεκτρονικού εμπορίου που έχουν επικρατήσει στην 

βιβλιογραφία και θα αναλυθούν ιδιαίτερα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της 

κατηγορίας ηλεκτρονικού εμπορίου επιχείρηση προς καταναλωτή (B-C), η οποία 

αποτελεί σημαντικό κομμάτι της έρευνας της παρούσας εργασίας. Τέλος, θα 

αναφερθούν οι σημαντικότερες στρατηγικές ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και η 

απεικόνιση της παρούσας κατάστασης και προοπτικών του κλάδου επιχείρηση προς 

καταναλωτή (B-C) στον ελλαδικό χώρο. 

1.2 Γενικά 
 

Αν και οι όροι Internet και Web χρησιμοποιούνται συχνά για να αναφερθούν 

στο ίδιο πράγμα , στην πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετικές έννοιες. Το Internet 

είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο δικτύων υπολογιστών ενώ το Web αποτελεί μια από τις 

πιο δημοφιλείς υπηρεσίες του Internet η οποία παρέχει πρόσβαση σε εκατομμύρια 

ιστοσελίδες.  Στο ηλεκτρονικό εμπόριο το ενδιαφέρον εστιάζεται σε εμπορικές 

συναλλαγές με ψηφιακές δυνατότητες μεταξύ οργανισμών και ιδιωτών και 

περιλαμβάνονται όλες οι συναλλαγές που επιτυγχάνονται με μεσολάβηση της 

ψηφιακής τεχνολογίας. Αυτό κυρίως σημαίνει συναλλαγές  που πραγματοποιούνται 

μέσω Internet και Web. Οι εμπορικές συναλλαγές περιλαμβάνουν την ανταλλαγή 

κάποιας αξίας (π.χ. χρημάτων) μεταξύ οργανισμών και ιδιωτών με προϊόντα και 

υπηρεσίες.  
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1.3 Ορισμός ηλεκτρονικού εμπορίου 

 
Σύμφωνα με τους Laudon και Traver (2014) «το ηλεκτρονικό εμπόριο ορίζεται 

ως η χρήση του Internet και του World Wide Web για εμπορικές συναλλαγές», ενώ οι 

Δουκίδης, Δράκος και Θεμιστοκλέους (1998) προσπαθώντας να παραθέσουν έναν πιο 

σύνθετο ορισμό του ηλεκτρονικού εμπορίου, αναφέρουν πως «το ηλεκτρονικό 

εμπόριο θα μπορούσε να οριστεί ως ένα σύνολο επιχειρηματικών στρατηγικών που 

μπορούν να υποστηρίξουν συγκεκριμένους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας 

και συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρακτικές οι οποίες επιτρέπουν, μέσω της χρήσης 

νέων τεχνολογιών, τη διεκπαιρέωση εμπορικών διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα ».  

1.4 Ιστορικό ηλεκτρονικού εμπορίου 
 

Αν και το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι σχετικά πρόσφατο, έχει ήδη μια έντονη 

παρουσία και ιστορία, η οποία σύμφωνα με τους Laudon et al (2014) μπορεί να 

χωριστεί σε τρείς περιόδους. Η πρώτη περίοδος αναφέρεται ως η περίοδος της 

καινοτομίας (1995-2000), η δεύτερη περίοδος αναφέρεται ως η περίοδος της 

παγίωσης (2001-2006) και η τρίτη περίοδος (2007-σήμερα), είναι μια περίοδος 

αναγέννησης, με επέκταση στο κοινωνικό, το κινητό και το τοπικό κομμάτι.   

 

Εικόνα 1.1 Περίοδοι ηλεκτρονικού εμπορίου 
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1.4.1 Η περίοδος της καινοτομίας : 1995-2000 

 

Η περίοδος 1995-2000 ήταν μια περίοδος μεγάλης ανάπτυξης και απίθανης 

καινοτομίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, με την πρώτη ευρεία χρήση του Web για τη 

διαφήμιση προϊόντων. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, το ηλεκτρονικό εμπόριο 

σήμαινε την πώληση απλών προϊόντων κυρίως αγαθών λιανικής στο Internet. Οι 

ενέργειες του Μάρκετινγκ ήταν αρκετά περιορισμένες με την χρήση κυρίως απλής 

στατικής προβολής, ενώ και οι μηχανές αναζήτησης δεν ήταν ιδιαίτερα 

αποτελεσματικές. Η πολιτική των περισσότερων μεγάλων εταιριών ήταν να 

διαθέτουν ένα βασικό στατικό site όπου θα απεικονίζονταν τα προϊόντα τους. Η 

ταχεία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου τροφοδοτήθηκε με περισσότερα από 

125 δις δολάρια σε επενδυτικό κεφάλαιο. Αυτή η περίοδος του ηλεκτρονικού 

εμπορίου έκλεισε το 2000, όταν οι αποτιμήσεις των εταιριών στο χρηματιστήριο 

βυθίστηκαν, με χιλιάδες εταιρίες να εξαφανίζονται (“η κατάρρευση του dot-com”).  

1.4.2. Η περίοδος της παγίωσης : 2001-2006 

 

Η δεύτερη φάση του ηλεκτρονικού εμπορίου (2001-2006), είχε τα 

χαρακτηριστικά μιας πιο νηφάλιας διάθεσης και επανεκτίμησής του. Παράλληλα 

άρχισαν να εμφανίζονται και αρκετοί επικριτές αμφισβητώντας  τις μακροχρόνιες 

προοπτικές του. Βασικός πυλώνας της φάσης αυτής ήταν η επιχειρηματικότητα και 

όχι την τεχνολογία, ενώ μεγάλες παραδοσιακές εταιρίες έμαθαν πως να 

χρησιμοποιούν το Web προκειμένου να ενισχύσουν τις θέσεις τους στην αγορά. 

Δόθηκε μεγάλη σημασία στην επέκταση και την ενίσχυση των ήδη επώνυμων 

εμπορικών σημάτων και όχι στην δημιουργία νέων. Κατά την περίοδο αυτή, το 

περιεχόμενο του ηλεκτρονικού εμπορίου άλλαξε, ώστε να μην περιλαμβάνει μόνο 

προϊόντα λιανικής, αλλά και πιο σύνθετες υπηρεσίες, όπως ταξιδιωτικές και 

οικονομικές υπηρεσίες. Επίσης, οι χαμηλές τιμές των υπολογιστών, σε συνδυασμό με 

την ευρεία υιοθέτηση των ευρυζωνικών δικτύων σε σπίτια και επιχειρήσεις, 

συνέβαλαν στην παγίωση του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω της πρόσβασης στο 

διαδίκτυο από τη δουλειά ή το σπίτι. Το μάρκετινγκ στο Internet σήμαινε όλο και 

περισσότερο τη χρήση διαφήμισης σε μηχανές αναζήτησης ανάλογα με τους όρους 



4 

 

αναζήτησης των χρηστών, αλλά και πλούσια μέσα και βίντεο με στόχευση των 

μηνυμάτων του μάρκετινγκ. Η πολιτική μεγάλων και μικρών εταιριών για το Web 

ήταν επεκτατικής φύσης, έτσι ώστε να περιλαμβάνει μια ευρύτερη “παρουσία στο 

Web”. Η παρουσία αυτή δεν περιλάμβανε μόνο την ιστοσελίδα, αλλά επίσης e-mail, 

προβολή και εκστρατείες σε μηχανές αναζήτησης, πολλαπλά site για κάθε προϊόν 

αλλά και τη δημιουργία κάποιων περιορισμένων λειτουργιών ανάδρασης. Το 

ηλεκτρονικό εμπόριο σε αυτή την περίοδο παρουσίασε αύξηση κατά περισσότερο 

από 10% ανά έτος. 

1.4.3 Η περίοδος της αναγέννησης : 2007- Σήμερα 

 

Ξεκινώντας το 2007 με την παρουσίαση του iPhone, έως σήμερα, το 

ηλεκτρονικό εμπόριο έχει μετασχημαστεί ξανά, κυρίως λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης 

των κοινωνικών δικτύων στο Internet, της ευρείας υιοθέτησης κινητών συσκευών 

όπως smartphones και tablets αλλά και της επέκτασής του ώστε να περιλαμβάνει 

τοπικά αγαθά και υπηρεσίες. Κύρια πηγή εσόδων από το ηλεκτρονικό εμπόριο έγινε η 

«ψυχαγωγία», ενώ οι κινητές συσκευές που έγιναν κέντρα ψυχαγωγίας, αποτέλεσαν 

και εύκολες συσκευές αγορών για αγαθά και υπηρεσίες. Το μάρκετινγκ ακολούθησε 

μια πιο προσωπική και εξατομικευμένη μορφή κυρίως λόγω της αυξημένης χρήσης 

των κοινωνικών δικτύων αλλά και του ιογενούς μάρκετινγκ. Οι πολιτικές των 

εταιριών προσανατολίστηκαν στη δημιουργία μιας ψηφιακής παρουσίας που 

περιβάλλει τον καταναλωτή του Internet. Αυτό επιτεύχθηκε με την χρήση 

συντονισμένων μηνυμάτων ανάλογα με την κατάσταση της κοινωνικής δικτύωσης 

του καταναλωτή, τη χρήση των μηχανών αναζήτησης και των προγραμμάτων 

περιήγησης αλλά και με αποστολή προσωπικών e-mail προς τον δυνητικό πελάτη. Η 

συγκεκριμένη περίοδος χαρακτηρίζεται κυρίως για την κοινωνιολογική σκοπιά μέσω 

της οποίας προσπαθεί να προσεγγίσει τον ηλεκτρονικό καταναλωτή. Προς το παρόν, 

λίγες μόνο από τις πολλές εταιρίες ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν καταφέρει να 

μετατρέψουν τον τεράστιο αριθμό χρηστών τους σε κερδοφόρες δραστηριότητες, 

κάτι που όμως αναμένεται να γίνει τα επόμενα έτη.  

Κοιτάζοντας πίσω τα πρώτα χρόνια, είναι προφανές ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο 

υπήρξε μια απίστευτη τεχνολογική επιτυχία όσο το Internet και το Web ξέφευγαν από 

το επίπεδο των λίγων χιλιάδων στο επίπεδο των δισεκατομμυρίων συναλλαγών ανά 

έτος Είναι βέβαιο πως με την πάροδο των χρόνων και τις βελτιώσεις που θα 
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υπάρξουν το ηλεκτρονικό εμπόριο θα γίνεται ολοένα και σημαντικότερο μέρος της 

καθημερινότητάς μας.  

1.5 Τύποι ηλεκτρονικού εμπορίου 
 

Στην βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τύποι ηλεκτρονικού 

εμπορίου και πολλοί και διαφορετικοί τρόποι να τους χαρακτηρίσουμε. Συνήθως οι 

τύποι ηλεκτρονικού εμπορίου διακρίνονται με βάση την φύση της σχέσης αγοράς, 

δηλαδή ποιος πουλάει σε ποιον. Εκτός από τους τύπους  επιχείρηση προς 

καταναλωτή (B-C), επιχείρηση προς επιχείρηση (B-B) και καταναλωτή προς 

καταναλωτή (C-C), υπάρχουν και άλλοι τύποι όπως το κοινωνικό, το κινητό και το 

τοπικό ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι Laudon et al (2014), θεωρούν πως οι κυβερνήσεις 

συμπεριφέρονται ως επιχειρήσεις και συνεπώς η κατηγορία επιχείρηση προς 

κυβέρνηση (B2G) είναι υποσύνολο της κατηγορίας επιχείρηση προς επιχείρηση. 

1.5.1 Ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή (B2C) 

 

Ο τύπος ηλεκτρονικού εμπορίου επιχείρησης και καταναλωτή (B2C) είναι ο 

τύπος με τις περισσότερες αναφορές στην βιβλιογραφία και επίσης ο τύπος στον 

οποίο ανήκει η κατηγορία ιστοσελίδων (e-shop), η οποία θα αναλυθεί διεξοδικά στην 

συνέχεια της εργασίας. Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί σε μεγαλο βαθμό στο 

ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο. (Δουκίδης κ.α., 1998). Ο συγκεκριμένος τύπος 

ηλεκτρονικού εμπορίου έχει ως στόχο την προσέλκυση των τελικών καταναλωτών 

και την εμπορική συναλλαγή μαζί τους. Παρότι ο συγκεκριμένος τύπος είναι σχετικά 

μικρός σε σχέση με το B2B, παρουσιάζει εκθετική αύξηση από το 1995 και έπειτα , 

και συναντάται συχνότερα από τους καταναλωτές. Στον συγκεκριμένο τύπο 

ηλεκτρονικού εμπορίου ανήκουν διάφοροι τύποι επιχειρηματικών μοντέλων όπως οι 

πύλες, οι ηλεκτρονικοί πωλητές λιανικής, οι πάροχοι περιεχομένου, οι μεσίτες 

συναλλαγών, πάροχοι υπηρεσιών και πάροχοι υπηρεσιών κοινότητας. 

 

1.5.2 Ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχείρησης και επιχείρησης (B2B) 

 

Ένας άλλος τύπος ηλεκτρονικού εμπορίου είναι αυτός μεταξύ επιχειρήσεων 

(Business to Business). Η συγκεκριμένη κατηγορία αποτελεί την μεγαλύτερη μορφή 
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του ηλεκτρονικού εμπορίου με περίπου 4,7 τρις δολάρια σε συναλλαγές μόνο στις 

Η.Π.Α. για το 2013. Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν πως η διαδικασία είναι 

αμφίδρομη και συμπεριλαμβάνει την αγορά, την πώληση και άλλα στοιχεία που είναι 

σημαντικά για τη λειτουργία της επιχείρησης όπως οι όροι πληρωμής, ο χρόνος 

παράδοσης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προμηθειών. (Kalakota & Whinston, 

1997) 

1.5.3 Ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ καταναλωτών (C2C) 

 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ καταναλωτών (Consumer to Consumer) 

παρέχει ένα τρόπο στους καταναλωτές να πωλούν ο ένας στον άλλον, με τη βοήθεια 

ενός ηλεκτρονικού παρόχου υπηρεσιών αγοραπωλησιών, όπως η ιστοσελίδα eBay. 

Στο ηλεκτρονικό εμπόριο C2C ο καταναλωτής προετοιμάζει το προϊόν προς πώληση 

και βασίζεται στον πάροχο υπηρεσιών αγοραπωλησιών να παρέχει δυνατότητες 

καταλόγου, μηχανής αναζήτησης και συναλλαγής, ώστε τα προϊόντα να 

προβάλλονται, να ανακαλύπτονται και να πληρώνονται εύκολα. 

1.5.4 Κοινωνικό ηλεκτρονικό εμπόριο (Social E-commerce) 

 

Το κοινωνικό ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα είδος ηλεκτρονικού εμπορίου το 

οποίο υποστηρίζεται από τα κοινωνικά δίκτυα και τις διαδικτυακές κοινωνικές 

σχέσεις. Ορισμένες φορές αναφέρεται ως εμπόριο Facebook, αλλά στην 

πραγματικότητα είναι ένα πολύ μεγαλύτερο φαινόμενο, το οποίο ξεπερνά το 

Facebook. Η ανάπτυξη του κοινωνικού ηλεκτρονικού εμπορίου βασίζεται σε 

διάφορους παράγοντες, όπως η αυξημένη δημοτικότητα της κοινωνικής εγγραφής 

(δηλαδή της εγγραφής σε site χρησιμοποιώντας το λογαριασμό του Facebook ή 

άλλων κοινωνικών δικτύων), της δικτυακής ειδοποίησης (την κοινή χρήση της 

έγκρισης ή απόρριψης προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχομένου μέσω του κουμπιού 

Like του Facebook ή των μηνυμάτων του Twitter), των διαδικτυακών συνεργατικών 

εργαλείων αγορών και της κοινωνικής αναζήτησης (συστάσεις από έμπιστους 

διαδικτυακούς φίλους).. (Garcia, 2012). 

1.5.5 Κινητό εμπόριο (m-commerce) 

 

Το κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο είναι κάθε συναλλαγή με νομισματική αξία η 

οποία γίνεται διαμέσου κινητού τηλεπικοινωνιακού δικτύου (Durlacher, 1999). 
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Αναφέρεται στη χρήση κινητών συσκευών για πραγματοποίηση συναλλαγών στο 

Web. Το m-commerce, περιλαμβάνει ασύρματα δίκτυα για φορητούς υπολογιστές, 

smartphones και tablets στο διαδίκτυο. Αφού συνδεθούν, οι κινητοί καταναλωτές 

μπορούν να διαξάγουν συναλλαγές, στις οποίες περιλαμβάνονται αγοραπωλησίες 

μετοχών, συγκρίσεις τιμών καταστημάτων, τραπεζικές συναλλαγές, ταξιδιωτικές 

κρατήσεις και άλλες. Το κινητό λιανικό εμπόριο έφτασε περίπου τα 40 δις δολάρια το 

2013 (διπλάσιο ποσό από το 2012) και θα αναπτυχθεί ραγδαία τα επόμενα πέντε 

χρόνια (Grau, 2013).  

1.5.6 Τοπικό ηλεκτρονικό εμπόριο  

 

Το τοπικό ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου που 

επικεντρώνεται στην ενημέρωση του καταναλωτή βάσει της τρέχουσας γεωγραφικής 

θέσης του. Οι τοπικοί έμποροι χρησιμοποιούν διάφορες διαδικτυακές τεχνικές 

μάρκετινγκ για να οδηγήσουν τους καταναλωτές στα καταστήματά τους. 

(www.eMarketer.com, 2013) 

 

1.6 Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα ηλεκτρονικού εμπορίου 

B-C 
 

 ‘Οπως όλες οι καινοτόμες ιδέες έτσι και το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει τα 

πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματά του, τόσο προς τις ίδιες τις επιχειρήσεις 

αλλά και τους τελικούς καταναλωτές. Παρακάτω θα αναλυθούν τα κυριότερα 

πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της κατηγορίας ηλεκτρονικού εμπορίου B-C η οποία 

αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργασίας.  

 

1.6.1 Πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές 

 
1. Δυνατότητα επιλογής από την παγκόσμια αγορά 

 
Είναι γνωστό πως στην προ του ηλεκτρονικού εμπορίου περίοδο ο 

καταναλωτής είχε περιορισμένες επιλογές προϊόντων. Συγκεκριμένα, είχε να επιλέξει 

προϊόντα από την τοπική αγορά στην οποία διαβίωνε, είτε από άλλες αγορές που ήταν 

κοντινές γεωγραφικά. Αποτέλεσμα των περιορισμένων επιλογών του , ήταν η 

αδυναμία σύγκρισης των χαρακτηριστικών αλλά και των τιμών συναφών προϊόντων, 
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έτσι ώστε να προχωρήσει στην πιο συμφέρουσα αγορά. Οι αγορές  διαμορφώνονταν 

καθαρά από τους προμηθευτές τόσο σε επίπεδο τιμών αλλά και ποιότητας προϊόντων. 

Συνεπώς, η έλευση του ηλεκτρονικού εμπορίου έδωσε στον τελικό καταναλωτή την 

δυνατότητα επιλογής προϊόντων από την παγκόσμια αγορά  

 
2. Οικονομία χρόνου 

 
Η διαδικασία αγοράς κάποιου αγαθού απαιτεί χρόνο. Πιο συγκεκριμένα ο 

καταναλωτής επισκέπτεται την τοπική αγορά, κάνει έρευνα στα μαγαζιά, επιλέγει το 

προϊόν που επιθυμεί, αναμένει στην ουρά του ταμείου του καταστήματος και τέλος 

μεταφέρει το αγαθό στην οικία του. Με το ηλεκτρονικού εμπορίο η διαδικασία αυτή 

ελαχιστοποιείται σε μεγάλο βαθμό μιας και ο καταναλωτής μέσω του προσωπικού 

του υπολογιστή επισκέπτεται τις εικονικές αγορές και απλά επιλέγει το προϊόν που 

επιθυμεί. 

 
3. Αγορές 24 ώρες το 24ωρο 

 
Ένα ακόμα πλεονέκτημα του ηλεκτρονικού εμπορίου έναντι του συμβατικού 

τρόπου αγοράς ενός αγαθού είναι και η ευελιξία των ωραρίων των ηλεκτρονικών 

καταστημάτων. Ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να προχωρήσει σε κάποια 

ηλεκτρονική αγορά οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. 

 
4. Εύρεση αγοραστικών ευκαιριών και εκπτώσεων 

 

Η δυνατότητα της επιλογής προϊόντων απο όλο τον κόσμο δίνει την ευκαιρία 

στον καταναλωτή να εντοπίσει σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές και τελικά να 

αποκτήσει τα προϊόντα που επιθυμεί με πολύ καλύτερους όρους. 

 

5. Απόλαυση ποιοτικότερων υπηρεσιών 
 

Η έλευση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην καθημερινότητά μας επέφερε και 

ορισμένες αλλαγές στην ίδια την λειτουργία των επιχειρήσεων. Ο ανταγωνισμός 

μεταξύ των επιχειρήσεων αυξήθηκε λόγω της παγκοσμιοποίησης των αγορών αλλά 

και της δυνατότητας των καταναλωτών να συγκρίνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τις προσφερόμενες τιμές 

τους. Συνεπώς, η δημιουργία απαιτητικών καταναλωτών που έχουν και γνώση της 
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αγοράς οδήγησε τις επιχειρήσεις σε βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και 

υπηρεσιών που προσφέρουν. 

 
6. Ενεργή συμμετοχή των καταναλωτών στην διαμόρφωση των αγορών  

 
Η  εύκολη εύρεση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου αλλά και η δυνατότητα 

σύγκρισης και επιλογής προϊόντων ή υπηρεσιών έχει δώσει μεγάλη δύναμη στο 

καταναλωτικό κοινό.  Έτσι, πλέον μπορεί  και συμμετέχει στην διαμόρφωση των 

απαιτήσεων αλλά και στην καθοδήγηση των αγορών. 

 

1.6.2 Πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις  

 
1. Κατάργηση των στενών γεωγραφικών ορίων των τοπικών αγορών 

 

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου του 

τύπου B-C για τις επιχειρήσεις είναι η δυνατότητα που τους παρέχεται να επεκταθούν 

έξω από τα γεωγραφικά όρια των τοπικών αγορών. Ο τόπος διαμονής των 

ηλεκτρονικών πελατών δεν έχει καμία σημασία για το ηλεκτρονικό κατάστημα μιας 

και όλοι οι δυνητικοί πελάτες του έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

 

2. Χαμηλότερα κόστη επέκτασης στην Παγκόσμια αγορά 
  

Εάν μια επιχείρηση θελήσει να ακολουθήσει την επέκτασή της σε νέες αγορές 

μέσω του συμβατικού τρόπου είναι βέβαιο πως θα χρειαστεί να επενδύσει πολλά 

χρήματα για την δημιουργία υποκαταστημάτων και ενός δικτύου προώθησης των 

προϊόντων της.  Αντίθετα, μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου οι επιχειρήσεις μπορούν 

να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στην παγκόσμια αγορά με την δημιουργία ενός 

ηλεκτρονικού καταστήματος, και χωρίς να χρειαστεί να δαπανήσουν τεράστια ποσά. 

 

3. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας  
 

Η δυνατότητα μιας επιχείρησης να επεκταθεί εκτός των γεωγραφικών ορίων 

των τοπικών αγορών με την δημιουργία ενός ακόμα καναλιού διανομής οδηγεί σε 

αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της. Οι επιχειρήσεις από τη μια επεκτείνονται σε 

νέες αγορές αντιμετωπίζοντας έτσι τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στις τοπικές αγορές. 

Έτσι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας αποκτά μεγάλη σημασία και για την 

βιωσιμότητα της επιχείρησης.  
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4. Μείωση του κόστους της προμηθευτικής αλυσίδας 

 
Μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού εμπορίου επιτυγχάνεται σημαντική 

μείωση της προμηθευτικής αλυσίδας μεταξύ του παραγωγού και του τελικού 

καταναλωτή, μιας και σε αρκετές περιπτώσεις εξαλείφονται εντελώς οι μεσάζοντες. 

Με τον τρόπο αυτό μειώνεται και το κόστος διακίνησης των εμπορευμάτων των 

επιχειρήσεων ιδιαίτερα για τα προϊόντα που μπορούν να διανεμηθούν και σε ψηφιακή 

μορφή. 

 
5. Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών 

 
Ένα ακόμα πλεονέκτημα του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. Η βελτίωση αυτή επιτυγχάνεται 

μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας, της απευθείας επικοινωνίας με τον 

τελικό καταναλωτή αλλά και της δυνατότητας συλλογής πληροφοριών σχετικών με 

τις απαιτήσεις των καταναλωτών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της 

επιχείρησης. Αξιοποιώντας τις πληροφορίες αυτές, η επιχείρηση μπορεί να αναπτύξει 

νέα προϊόντα και γενικότερα να εξυπηρετήσει πιο αποτελεσματικά τους πελάτες της. 

 
6. Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες  

 
Το ηλεκτρονικό εμπόριο δε δίνει μόνο στους καταναλωτές τη δυνατότητα της 

επιλογής και της σύγκρισης. Παρομοίως, ο επιχειρηματίας έχει πλέον τη δυνατότητα 

να συγκρίνει, αξιολογήσει και να επιλέξει προμηθευτές από όλο τον κόσμο για αγορά 

υπηρεσιών ή υλικών.   

 

1.6.3 Μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου B-C 

 

1. Έλλειψη προσωπικής επαφής με τον πελάτη 
 

Ένα από τα μειονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει να κάνει με την 

προσωπική επαφή πωλητή-καταναλωτή. Ένας χαρισματικός πωλητής είναι 

σημαντικός για την επιχείρηση αφού μπορεί να πείσει ακόμα και τους πιο δύσπιστους 

πελάτες. Αυτό δεν ισχύει στις ηλεκτρονικές πωλήσεις και ο ηλεκτρονικός έμπορος 

πρέπει να βρεί νέους τρόπους να πουλήσει το προϊόν του, κυρίως μέσω του 

μάρκετινγκ αλλά και της διαφήμισης. 
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2. Ασφάλεια στις συναλλαγές 

 
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου σχετίζεται 

με την ασφάλεια των συναλλαγών. Οι καταναλωτές δυσκολεύονται να εμπιστευτούν 

το ηλεκτρονικό κατάστημα και διστάζουν να δώσουν τον αριθμό της πιστωτικής τους 

κάρτας. Η ανασφάλεια αυτή λειτουργεί ανασταλτικά στις ηλεκτρονικές αγορές  

παρόλο που με την κρυπτογράφηση των δεδομένων οι κίνδυνοι ηλεκτρονικής απάτης 

έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. 

 
3. Ανάγκη διασφάλισης προστασίας των προσωπικών δεδομένων 

 
Ένα ακόμα μειονέκτημα του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι και η αδυναμία 

διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών. Οι συναλλαγές μέσω 

Internet απαιτούν τη δήλωση εμπιστευτικών στοιχείων με τον κίνδυνο υποκλοπής και 

χρησιμοποίησής τους αντίθετα με τις επιθυμίες του πελάτη να ελλοχεύει. 

 
4. Αδυναμία στην παρουσίαση των προϊόντων 

 
Το κυριότερο  πρόβλημα του ηλεκτρονικού εμπορίου έγκειται στο γεγονός πως 

ακόμα υπάροχυν σχετικές δυσκολίες στην ακριβή παρουσίαση των προϊόντων. Η 

αδυναμία παρουσίασης πληροφοριών που γίνονται αντιληπτές με την αφή, η 

δυσκολία απόδοσης του όγκου των προϊόντων δημιουργούν αμφιβολίες για τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος στον καταναλωτή.  

 
5. Προβλήματα εμπιστοσύνης 

 
Η έλλειψη της διαπροσωπικής επαφής του πελάτη με τον πωλητή του 

καταστήματος εγείρει πολλές φορές και θέματα εμπιστοσύνης από την πλευρά του 

πελάτη. Τα προβλήματα εμπιστοσύνης οδηγούν πολλές φορές τον καταναλωτή σε 

ακριβότερες αγορές από ένα κατάστημα της περιοχής τους παρά να διακινδυνεύσουν 

την αγορά του ίδιου προϊόντος από έναν άγνωστο. 

 
6. Υποστήριξη μετά την πώληση (After Sales Service) 

 
Σε ορισμένα είδη προϊόντων θεωρείται απαραίτητη η υποστήριξη του πελάτη 

μετά την πώληση. Στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου η παροχή τέτοιας 

υποστήριξης είναι αρκετές φορές δύσκολη λόγω της πιθανής μεγάλης χιλιομετρικής 

απόστασης φυσικού καταστήματος και πελάτη.  
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7. Παγκόσμιος ανταγωνισμός 

 
Οι εταιρίες που εφαρμόζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν να αντιμετωπίσουν 

έναν παγκόσμιο ανταγωνισμό , από ομοειδείς εταιρίες που δραστηροποιούνται online. 

Στα πλαίσια του παγκόσμιου ανταγωνισμού οι εταιρίες με μεγάλη 

χρηματοοικονομική δυνατότητα πλεονεκτούν έναντι των μικρότερων, αφού έχουν 

την δυνατότητα ανάπτυξης πιο ολοκληρωμένων εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. 

(Υπουργείο-Απασχόλησης, 2005) 

1.7 Στρατηγικές ηλεκτρονικού εμπορίου 
 

Όπως συμβαίνει και στην παραδοσιακή οικονομία, έτσι και στον ηλεκτρονικό 

κόσμο οι επιχειρήσεις για να ανταπεξέλθουν πρέπει να αποκτήσουν ένα διατηρήσιμο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων. Οι στρατηγικές που 

χρησιμοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ίδιες με αυτές που εφαρμόζουν οι 

συμβατικές επιχειρήσεις. Έτσι, σύμφωνα με τον Porter (1985) υπάρχουν τρία είδη 

ανταγωνιστικών στρατηγικών : η στρατηγική ηγεσίας κόστους, η στρατηγική 

διαφοροποίησης και η στρατηγική εστίασης. 

1.7.1 Στρατηγική ηγεσίας κόστους 

 

Η πρώτη από τις τρείς ανταγωνιστικές στρατηγικές που μπορεί να υιοθετήσει το 

ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η στρατηγική ηγεσίας κόστους. Στην στρατηγική αυτή 

κύριο μέλημα είναι ο περιορισμός του κόστους σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας 

με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προϊόντα χαμηλού κόστους. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη 

διαφοροποίηση των προϊόντων σε σχέση με αυτά των ανταγωνιστών μιας και κάτι 

τέτοιο θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του τελικού κόστους  (Lumpkin, Scott, & 

Dess, 2002) .Όπως υποστηρίζουν οι Kaplan & Norton (2000) με την χρήση του 

Internet  δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις για περιορισμό κόστους κυρίως μέσω 

της μείωσης του κόστους των συναλλαγών με τους προμηθευτές και τους αγοραστές 

της επιχείρησης. Ένας άλλος τρόπος περιορισμού κόστους είναι μέσω της 

καινοτομίας. Συνεπώς μια  μείωση των  λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης 

μπορεί να μειώσει ακόμα περισσότερο το συνολικό κόστος 
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1.7.2 Στρατηγική διαφοροποίησης 

 

Η επόμενη ανταγωνιστική στρατηγική είναι η στρατηγική διαφοροποίησης. 

Σύμφωνα με τους Lumpkin et al (2002), με τον όρο στρατηγική διαφοροποίησης  

εννοείται η παραγωγή και παροχή προϊόντων που έχουν μοναδικά πραγματικά ή 

αντιληπτά χαρακτηριστικά. Λόγω αυτής της διαφορετικότητας οι επιχειρήσεις που 

ακολουθούν αυτήν την στρατηγική μπορούν να διαθέσουν σε τιμές υψηλότερες από 

τους ανταγωνιστές. Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις η διαφοροποίηση 

επιτυγχάνεται μέσω επιπρόσθετων υπηρεσιών όπως οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης 

πελατών (οδηγίες χρήσεις, ομάδες συζήτησης πελατών) ή οι προσωπικές υπηρεσίες 

(προσαρμοσμένη παρουσίαση προϊόντων με βάση το προφίλ του επισκέπτη). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας στρατηγικής είναι αυτή που ακολούθησε η Dell 

η οποία έδινε τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επιλέξουν ένα προς ένα όλα τα 

εξαρτήματα του υπολογιστή τους.  

1.7.3 Στρατηγική εστίασης 

 

Η τρίτη και τελευταία ανταγωνιστική στρατηγική είναι αυτή  της στρατηγικής 

εστίασης.  Η στρατηγική αυτή απευθύνεται σε ένα τμήμα της αγοράς και όχι στο 

σύνολό της. Επομένως, είναι πολύ κρίσιμο για την επιχείρηση να κάνει καλή 

τμηματοποίηση της αγοράς και στη συνέχεια την σωστή επιλογή της αγοράς στόχου. 

Η στρατηγική εστίασης γίνεται με δύο τρόπους, με την εστίαση στη διαφοροποίηση 

και την εστίαση στο κόστος. Το μεγάλο πλεονέκτημα για επιχειρήσεις που 

υιοθέτησαν την στρατηγική εστίασης είναι η ευκολία εισόδου στην αγορά και η εν 

συνεχεία επιβίωσή τους λόγω της αδυναμίας εκμετάλλευσης των οικονομιών 

κλίμακας από τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις. (Lumpkin, Scott, & Dess, 2002) 

 

1.8 Η παρούσα κατάσταση και προοπτικές του κλάδου B-C 

στην Ελλάδα  

Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως αρκετά ελπιδοφόρα. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα του 

Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών (ELTRUN, 2014), που διεξήχθη την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2014 
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και συμμετείχαν 1.197 online αγοραστές, οι Έλληνες αυξάνουν την εμπιστοσύνη τους 

προς το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πιο συγκεκριμένα η αγορά B-C αναπτύχθηκε το 2014, 

αφού παρατηρήθηκε μια αύξηση 10% του αριθμού των κατηγοριών προϊόντων-

υπηρεσιών που αγόραστηκαν online. Επίσης, αυξήθηκε και η συχνότητα των online 

αγορών απο μια για κάθε μήνα για το έτος 2013, σε τρείς κάθε δύο μήνες για το 2014. 

Τα προϊόντα/ υπηρεσίες που συγκαταλέγονται στις πρώτες προτιμήσεις των 

καταναλωτών είναι : 

• Ταξιδιωτικές υπηρεσίες (αεροπορικά εισιτήρια κλπ) 

• Διαμονή σε καταλύματα 

• Εισιτήρια για εκδηλώσεις (που ανέβηκε στην 3η από την 5η θέση πέρυσι) 

• Εξοπλισμός για Η/Υ 

• Είδη ένδυσης / υπόδησης 

• Ηλεκτρονικές συσκευές / κινητά 

 

Εικόνα 1.2 Κατηγορίες ηλεκτρονικού εμπορίου (Πηγή ELTRUN,2014) 

Όσον αφορά στις κατηγορίες με την μεγαλύτερη αύξηση το 2014 (+10% για τα 

ποσοστά των online αγοραστών), οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες, τα εισιτήρια για 
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εκδηλώσεις, οι ασφάλειες, τα παρα-φαρμακευτικά και τα είδη λιανεμπορίου (σούπερ 

μάρκετ) ξεχώρισαν. 

Μεγάλης σημασίας είναι και τα κριτήρια που επηρεάζουν την εμπιστοσύνη του 

καταναλωτή για να επιλέξει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας και όπως φάινεται στην Εικόνα 1.3, ο Έλληνας online 

καταναλωτής έχει στοιχεία ωριμότητας και δεν τον επηρεάζουν μόνο θέματα όπως η 

ασφάλεια (παρότι η ασφαλής πληρωμή παραμένει πρώτος λόγος) αλλά και η 

εξυπηρέτηση / προϊοντική κάλυψη, χρηστικότητα  / ευχρηστία της ιστοσελίδας, 

χαμηλές τιμές / προσφορές, καλές κριτικές / συστάσεις και τέλος το branding / 

διαφήμιση. 

 

Εικόνα 1.3 Κριτήρια που επηρεάζουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή 

Στην έρευνα καταγράφεται μια σημαντική τάση που αφορά στην πολύ-

καναλική και παν-καναλική συμπεριφορά των online καταναλωτών. Ειδικότερα, το 

1/3 των online καταναλωτών οι φυσικές αγορές που πραγματοποιούν αφού κάνουν 

πρώτα online έρευνα τιμών και σύγκριση προϊόντων, ξεπερνά το 30%. Το αντίθετο 

φαινόμενο καταγράφει μια αναδυόμενη τάση, αφού ένα ποσοστό 40% των online 

καταναλωτών κάποια στιγμή και για συγκεκριμένα προϊόντα και αφού τα 

διερεύνησαν (χρήση όσφρησης, γεύσης κλπ) σε φυσικά καταστήματα, τα αγόρασαν 

(πιθανόν φθηνότερα) από ηλεκτρονικά καταστήματα. (Εικόνα 1.4) 
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Εικόνα 1.4 Συμπεριφορά ηλεκτρονικών καταναλωτών 

Οι κύριοι προβληματισμοί των online αγοραστών όπως φαίνεται και από την 

Εικόνα 1.5 αφορούν στην διακίνηση των φυσικών προϊόντων αλλά και την ασφάλεια 

των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, ένας στους τέσσερις online καταναλωτές θεωρεί 

ότι τα έξοδα αποστολής αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό της τελικής αξίας του 

προϊόντος, ένας στους πέντε θεωρεί πως το ισχύον νομικό πλαίσιο πάσχει και δεν τον 

προστατεύει αν προκύψει κάποιο πρόβλημα κατά την μεταφορά των προϊόντων. 

Τέλος, ένας στους έξι θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα με την ασφάλεια και την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

 

Εικόνα 1.5 Προβληματισμοί ηλεκτρονικών καταναλωτών 
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Τέλος, οι προβλέψεις του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) 

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι θετικές αφού αναμένεται έξι στους 

δέκα online καταναλωτές να αυξήσουν την αξία των αγορών τους ενώ μόνο ένας 

στους δέκα να την μειώσει.  
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Κεφάλαιο 2  

Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ 

2.1 Εισαγωγή 
 

Το παρακάτω κεφάλαιο έχει ως αντικείμενό του το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. 

Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί η βιβλιογραφική επισκόπηση θεμάτων και 

διαδικασιών που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. Επιπροσθέτως, θα 

αναλυθούν τα οφέλη και πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, οι διάφοροι 

τύποι παρουσίας στο διαδίκτυο, οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις του καθώς και 

η συσχέτιση του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ με το ηλεκτρονικό εμπόριο με σκοπό την 

ακριβή γνώση των προτιμήσεων του καταναλωτή-επισκέπτη. 

2.2 Γενικά 
 

Στην βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί ορισμοί με το πρόθεμα e- με πολλές και 

διαφορετικές ερμηνείες. Σύμφωνα με τους Chaffey & Smith (2008) το ηλεκτρονικό 

εμπόριο ασχολείται πρωτίστως με τις online πωλήσεις αλλά και με τις online 

συναλλαγές. Όσον αφορά στο ηλεκτρονικώς συναλλάσσεσθαι ,αυτό περιλαμβάνει το 

ηλεκτρονικό λιανεμπόριο, τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές αλλά και τις 

online αγορές. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν έχει μια ευρύτερη έννοια. Περιλαμβάνει 

την αυτοματοποίηση όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών, από τις προμήθειες ή 

την αγορά των πρώτων υλών, την παραγωγή την διατήρηση αποθεμάτων την διανομή 

και την εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ.  

Συνοπτικά,το ηλεκτρονικό επιχειρείν δημιουργεί την δυνατότητα να τρέξει μια 

επιχείρηση στο διαδίκτυο. Επίσης, περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ αλλά και 

το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ είναι η καρδιά του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν μιας και έρχεται σε επαφή με τον πελάτη, προσθέτει αξία 

στα προϊόντα, διευρύνει τα κανάλια διανομής και αυξάνει τις πωλήσεις 

χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.  
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2.3 Ορισμός Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ 

 
Οι Strauss, Frost & Ansary (2009) ορίζουν το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ ως  την 

συγκέντρωση όλων των προσπαθειών με την έννοια της προσαρμογής και ανάπτυξης 

στρατηγικών του παραδοσιακού μάρκετινγκ σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Το 

ηλεκτρονικό μάρκετινγκ περιλαμβάνει όλα τα στάδια των εργασιών ενός ιστότοπου 

όπως : την σύλληψη της ιδέας, το ίδιο το έργο, την προσαρμογή του περιεχομένου 

του, την ανάπτυξη, την συντήρηση, την μέτρηση των analytics όπως και την 

διαφήμιση. 

Άλλοι ερευνητές (Coviello, Milley, & Marcolin, 2001), ορίζουν το ηλεκτρονικό 

μάρκετινγκ ως την χρήση του διαδικτύου και άλλων διαδραστικών τεχνολογιών για 

τη δημιουργία διαλόγου μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών της. Το 

ηλεκτρονικό μάρκετινγκ εξαρτάται άμεσα από την τεχνολογία για να επικοινωνήσει 

με τους πελάτες και συνεπώς διαφέρει από τις υπόλοιπες πρακτικές μάρκετινγκ. 

Επίσης, περιλαμβάνει ένα είδος ηλεκτρονικού διαλόγου, παρέχοντας ξεχωριστά στον 

κάθε πελάτη πρόσβαση στις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν, και με τη σειρά του 

μέσω της διαδραστικής αυτής επικοινωνίας δέχεται σημαντικές πληροφορίες για την 

επιχείρηση. 

Ενώ από κάποιους (Barwise & Farley, 2005) το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ 

θεωρείται απλά ένα μέσο επικοινωνίας και διαφήμισης, ορισμένοι ερευνητές (Brady, 

Saren, & Tzokas, 2002) πιστεύουν πως περιλαμβάνει και υποστηρίζεται από άλλες 

τεχνολογίες αλληλεπίδρασης σχετικές με τα συστήματα διαχείρησης πελατών (CRM), 

τις πωλήσεις, την έρευνα όπως επίσης την ανάλυση και τον σχεδιασμό. Σύμφωνα με 

τους Covielo et al (2001), το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ έχει την δυνατότητα να 

υποκαταστήσει μέσω της αλληλεπιδραστικής τεχνολογίας το παραδοσιακό σχεσιακό 

μάρκετινγκ στις πρόσωπο με πρόσωπο επαφές. 

Οι Βλαχοπούλου και Δημητριάδης (2014) θεωρούν πως το ηλεκτρονικό 

μάρκετινγκ αποτελεί κομμάτι του ηλεκτρονικού επιχειρείν και περιλαμβάνει όλες τις 

τεχνολογίες (μέσα), όλες τις εφαρμογές (χρήσεις) τους, για όλες τις εμπορικές και 

μάρκετινγκ δραστηριότητες, κάθε είδους επιχειρήσεων και οργανισμών, με τελικό 

στόχο τη δημιουργία αξίας για την εταιρία/οργανισμό και το κοινό στο οποίο 

απευθύνεται και με το οποίο συναλλάσεται. Συνεπώς το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ 



20 

 

περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες της επιχείρησης πριν και μετά την ηλεκτρονική 

πώληση.  

2.4 Οφέλη από το ηλεκτρονικού μάρκετινγκ 
 

Οι Chaffey, Mayer, Johnston, & Ellis-Chandwick (2006) όρισαν τα πέντε S του 

ηλεκτρονικού μάρκετινγκ τα οποία δείχνουν πέντε γενικότερα οφέλη ή λόγους για 

την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ τα οποία οι marketers μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν για να θέσουν στόχους σχετικούς με το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. 

Sell-Αύξηση των πωλήσεων : Η αύξηση των πωλήσεων μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω διεύρυνσης της διανομής σε πελάτες που η επιχείρηση δεν μπορεί να 

εξυπηρετήσει στα καταστήματά της, ή επίσης με την παροχή μεγαλύτερης ποικιλίας 

σε σύγκριση με αυτά που υπάρχουν εντός του καταστήματος, ή τέλος μέσω της 

παροχής χαμηλότερης τιμής για τις online συναλλαγές σε σύγκριση με άλλα κανάλια 

διανομής. 

Serve - Πρόσθετη αξία μέσω της εξυπηρέτησης :  Η πρόσθετη αυτή αξία 

επιτυγχάνεται μέσω της παροχής κάποιων κινήτρων στους πελάτες στις online 

συναλλαγές τους ή της ενημέρωσης των πελατών για νέα προϊόντα τόσο μέσω του 

διαλόγου αλλά και της διαδικασίας της ανατροφοδότησης (feedback). 

Speak – Πλησιάζοντας τον πελάτη : Η δημιουργία μιας πιο άμεσης επαφής με 

τον πελάτη μπορεί να επιτευχθεί μέσω του διαλόγου μαζί του χρησιμοποιώντας το 

Internet, αποστέλλοντας φόρμες και δημιουργώντας ψηφοφορίες (polls) μέσω e-mail, 

διεξάγωντας online έρευνες για τις προτιμήσεις τους και τέλος επαφής μέσω άμεσης 

επικοινωνίας (chat rooms) . 

Save – Μείωση κόστους : Η εξοικονόμηση χρηματικών πόρων μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω της οnline επικοινωνίας, online πώλησης αλλά και διενέργησης 

συναλλαγών μέσω Internet με αποτέλεσμα κόστη όπως ταχυδρομικά έξοδα αλλά και 

έξοδα εκτύπωσης υλικού να μειώνονται σε μεγάλο βαθμό. 

Sizzle - Επέκταση της μάρκας στο διαδίκτυο: Η εταιρία μπορεί να επεκτείνει 

την μάρκα της στο διαδίκτυο παρέχοντας μια νέα πρόταση και εμπειρία και 

παράλληλα να προσπαθεί να φαίνεται οικεία στα μάτια και στην συνείδηση του 

καταναλωτή.    
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2.5 Διάφοροι τύποι παρουσίας στο διαδίκτυο  
 

Η σπουδαιότητα των πλεονεκτημάτων που αναφέρθηκαν εξαρτώνται σε μεγάλο 

βαθμό από τον τύπο του προϊόντος και της αγοράς του. Οι Chaffey et al (2006) 

προσδιόρισαν πέντε τύπους παρουσίας μιας εταιρίας στο διαδίκτυο από τους οποίους 

ο καθένας θέτει διαφορετικούς στόχους και είναι κατάλληλος για διαφορετικές 

αγορές. Αξιζει να σημειωθεί πως αυτοί οι τύποι ιστοσελίδων δεν είναι απόλυτοι και 

μια εταιρία μπορεί να συνδυάσει αυτά τα είδη, δίνοντας όμως περισσότερο έμφαση 

στην αγορά που στοχεύει. 

Οι πέντε βασικοί τύποι ιστοσελίδων είναι οι εξής: 

• Ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου και συναλλαγών (Transactional e-

commerce site) :  

 

Οι κατασκευαστές ή οι ηλεκτρονικοί λιανοπωλητές παρέχουν προϊόντα που 

είναι διαθέσιμα για αγορά μέσω της ιστοσελίδας. Η κύρια συνεισφορά της 

ιστοσελίδας είναι μέσω των πωλήσεων των προϊόντων της. Η ιστοσελίδα επίσης 

συνεισφέρει στην επειχείρηση παρέχοντας πληροφορίες για τους καταναλωτές που 

προτιμούν να αγοράζουν τα προϊόντα μέσω των κανονικών καταστημάτων. 

 

• Ιστοσελίδα προσανατολισμένη στην παροχή υπηρεσιών και δημιουργία 

σχέσεων με τον πελάτη (Service-oriented relationship-building website).  

 

Οι ιστοσελίδες αυτού του τύπου παρέχουν πληροφορίες για να προκαλέσουν  

αύξηση των πωλήσεων και να δημιουργήσουν στενές σχέσεις με τους πελάτες. Τα 

προϊόντα συνήθως δεν είναι διαθέσιμα για αγορά μέσω της ιστοσελίδας. Παρέχονται 

πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας και ενημερωτικού υλικού μέσω e-mail για να 

βοηθήσουν τον καταναλωτή σχετικά με τις αγοραστικές του αποφάσεις. Η κύρια 

συνεισφορά του συγκεκριμένου τύπου ιστοσελίδας είναι η ενίσχυση των πωλήσεων 

των κανονικών καταστημάτων και η απάντηση σε πιθανές ερωτήσεις και απορίες 

δυνητικών πελατών. Τέλος, οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες προσθέτουν αξία στους 

υπάρχοντες πελάτες παρέχοντάς τους λεπτομερείς πληροφορίες που τους 

ενδιαφέρουν. 
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• Ιστοσελίδες ενίσχυσης της μάρκας (Brand-building sites):  

 

Οι ιστοσελίδες αυτού του τύπου παρέχουν μια εμπειρία που υποστηρίζει την 

μάρκα. Τα προϊόντα συνήθως δεν είναι διαθέσιμα για παραγγελίες μέσω της 

ιστοσελίδας. Ο κύριος στόχος των ιστοσελίδων αυτών είναι να ενισχύσουν την μάρκα 

της εταιρίας δημιουργώντας μια διαδικτυακή εμπειρία με βάση την μάρκα αυτή. Οι 

ιστότοποι αυτοί συνήθως είναι κατάλληλοι για μάρκες χαμηλής αξίας, υψηλού όγκου 

ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών (FastMovingConsumerGoods). 

 

• Δικτυακές πύλες ή ιστοσελίδες ενημέρωσης ( Portal or media sites) : 

 

Οι ιστοσελίδες αυτές λειτουργούν ως ενδιάμεσοι και παρέχουν πληροφορίες ή 

νέα σχετικά με ένα εύρος θεμάτων. Η δικτυακή πύλη αναφέρεται σε μια πύλη 

πληροφοριών με μια σειρά από υπηρεσίες όπως μηχανές αναζήτησης, κατάλογοι, νέα 

και ειδήσεις, σύγκριση αγορών κ.α. Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται τόσο στην ίδια 

την ιστοσελίδα αλλά και σε συνδέσμους προς άλλους διαδικτυακούς τόπους. Οι 

δικτυακές πύλες έχουν πολλές δυνατότητες δημιουργίας εσόδων  μέσω διαφημίσεων, 

προμήθειας μετά από μια πώληση αλλά και πώληση λιστών με δεδομένα πελατών 

τους. 

 

• Κοινωνικά δίκτυα ή ιστοσελίδες κοινότητας : (Social networks or 

community sites) :  

 

Οι ιστοσελίδες αυτές επιτρέπουν την δυνατότητα αλληλεπίδρασης  

διαφορετικών καταναλωτών. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές συνήθως συμπεριλαμβάνουν 

αναρτήσεις σχολίων και απαντήσεις στα σχόλια αυτά, αποστολή μηνυμάτων, 

βαθμολόγηση ετικετοποίησης  περιεχομένου σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Γνωστά 

παραδείγματα τέτοιων ιστοσελίδων είναι τα Facebook, MySpace και Linked-In. 

Κοινωνικά δίκτυα όπως αυτά που αναφέρθηκαν είναι ουσιαστικά ιδιοκτήτες μέσων 

ενημέρωσης και συνεπώς η διαφήμιση είναι η κύρια πηγή εσόδων τους. 
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 2.6 Βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις του ηλεκτρονικού 

μάρκετινγκ 
 

Οι Βλαχοπούλου & Δημητριάδης (2014) περιέγραψαν κάποιες βασικές 

στρατηγικές κατευθύνσεις που πρέπει να μελετήσει ο υπεύθυνος για τον σχεδιασμό 

του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ προτού καταστρώσει το πρόγραμμα του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν μιας επιχείρησης. 

� Το Internet ως συμπληρωματικό μεργαλείο-μέσο 

Εδώ το διαδίκτυο χρησιμοποιείται ως μέσον ανάπτυξης στρατηγικής 

μάρκετινγκ και λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά. 

� Εφαρμογή της e-mail στρατηγικής και κοινωνικής δικτύωσης 

Οι λίστες e-mail, η συμμετοχή σε newsgroups και η χρήση κοινωνικών δικτύων 

αποτελούν βασικούς τρόπους στην προσπάθεια αναζήτησης πελατών και συνεργατών 

στο διαδίκτυο. 

� Προβολή της διαδικτυακής παρουσίας 

Εδώ η διεύθυνση της ιστοσελίδας και το e-mail της  γίνονται γνωστά μέσω 

διαφημιστικών μέσων στην τηλεόραση, μπροσούρων αλλά και αυτοκινήτων διανομής 

προϊόντων, ενώ πολύ μεγάλη σημασία έχει και η παροχή κινήτρων στους 

καταναλωτές για να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της επιχείρησης. 

� Παροχή πρόσθετης αξίας 

Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος του 

καταναλωτή μέσω της διοργάνωσης παιχνιδιών και διαγωνισμών με δώρα, 

στρατηγικών ιογενούς ή συνεργατικού μάρκετινγκ, αλλά και επιβράβευσης των 

πελατών με παροχή χαμηλότερων τιμών ή δώρων στα πλαίσια εφαρμογής 

προγραμμάτων πιστότητας. Επίσης, πρόσθετη αξία στον πελάτη μπορεί να δώσει η 

προσωποποίηση της ιστοσελίδας προσαρμόζοντας την εικόνα του ηλεκτρονικού 

καταστήματος στα ενδιαφέροντά του. 
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� Online-σχεδιασμός/επανασχεδιασμός υπάρχοντος υλικού 

Βασικό ρόλο για τον σχεδιασμό ενός προγράμματος ηλεκτρονικού μάρκετινγκ 

παίζει και η ανάπτυξη νέου υλικού, ειδικά για διαδικτυακή χρήση καθώς και ο 

προγραμματισμός συχνών προσαρμογών σε νέα δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή 

προσλαμβάνεται κάποιος ειδικός που θα είναι υπέυθυνος για τον σωστό σχεδιασμό 

της ιστοσελίδας η οποία θα είναι εύχρηστη και ευκρινής, για τη συνεχή ενημέρωση 

της ιστοσελίδας, για την ανάρτηση πληροφοριών όπως φωτογραφιών και στοιχείων 

επικοινωνίας, και τέλος για τη σαφή διατύπωση των τιμών και λοιπών εξόδων. 

� Μακροχόνια θεώρηση του προγράμματος και της διαχείρισης 

διαδικτυακού μάρκετινγκ-Καθορισμός ρεαλιστικών στόχων. 

Ο σχεδιασμός της ηλεκτρονικής παρουσίας της επιχείρησης θα πρέπει να έχει 

στρατηγικό και μακροχρόνιο χαρακτήρα και να μην αποτελεί απλά μια δοκιμαστική 

εφαρμογή. Πρακτικά, το ηλεκτρονικό κατάστημα θεωρείται ως υποκατάστημα της 

επιχείρησης με συγκεκριμένο πρόγραμμα μάρκετινγκ, συγκεκριμένη αγορά-στόχο 

αλλά και επικοινωνία με καταναλωτές και προμηθευτές. 

2.7 Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και ηλεκτρονικό εμπόριο 
 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η συγκέντρωση όλων των προσπαθειών 

ανάπτυξης και υιοθέτησης στρατηγικών μάρκετινγκ στο Internet. Σε μια ιστοσελίδα 

ηλεκτρονικού εμπορίου, το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ πρέπει να επιβοηθά τους 

καταναλωτές στις αγορές τους. Για να είναι επιτυχημένη η βοήθεια αυτή, απαιτείται 

ακριβής γνώση των προτιμήσεων του καταναλωτή. Για τον λόγο αυτό οι ιδιοκτήτες 

ηλεκτρονικών καταστημάτων πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την «διαδικασία 

απόφασης του καταναλωτή» και να ενισχύσουν την παρουσίας τους κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας αυτής.  

Η παραπάνω ανάλυση προκύπτει όταν ένας καταναλωτής επισκέπτεται ένα 

ηλεκτρονικό κατάστημα και αφήνει το «ψηφιακό του αποτύπωμα». Το ψηφιακό αυτό 

αποτύπωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το τμήμα μάρκετινγκ του ηλεκτρονικού 

καταστήματος, έτσι ώστε να γίνουν γνωστές οι επιθυμίες και οι ανάγκες του 

καταναλωτή και συνεπώς να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές στην ηλεκτρονική 

παρουσία του καταστήματος. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για 
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εξόρυξη δεδομένων, στοχεύοντας στην καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών τόσο 

του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ αλλά και της διαδικασίας πώλησης.   

Όπως και στις πραγματικές πωλήσεις, η διαδικασία πώλησης μέσω του 

ηλεκτρονικού εμπορίου πρέπει να συμβαδίζει με τις ανάγκες του καταναλωτή πριν, 

κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την πώληση. Η γνώση των επιθυμιών του 

καταναλωτή σε συνδυασμό με την σωστή εξόρυξη δεδομένων μπορούν να 

προσθέσουν αξία και καλύτερη ενημέρωση, και επίσης να αποτελέσουν την βάση του 

σχεδιασμού των στρατηγικών μιας επιχείρησης για την online παρουσία της. 

(Gerrikagoitia, Castander, Rebon, & Alzua-Sorzabal, 2015) 
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Κεφάλαιο 3 

Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) 

3.1 Εισαγωγή  
 

Στο παρακάτω κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η βιβλιογραφική ανασκόπηση των 

ηλεκτρονικών επιχειρηματικών μοντέλων και του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-

shop) ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, θα δοθούν ο ορισμός του ηλεκτρονικού 

επιχειρηματικού μοντέλου και θα παρουσιαστούν οι διάφοροι τύποι ηλεκτρονικών 

επιχειρηματικών μοντέλων με βάση την κατηγοροποίηση του Timmers (1998). Στη 

συνέχεια, θα αναλυθεί ένας τύπος επιχειρηματικού μοντέλου, το ηλεκτρονικό 

κατάστημα λιανικής (e-shop), το οποίο αποτελεί το κύριο αντικείμενο της παρούσας 

εργασίας. Αναλυτικά, θα δοθούν ορισμός του ηλεκτρονικού καταστήματος και 

γενικές πληροφορίες γύρω από τη λειτουργία του, ενώ τέλος θα αναλυθούν διεξοδικά 

τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα e-shop για να είναι ολοκληρωμένο. 

 

3.2 Ορισμός ηλεκτρονικού επιχειρηματικού μοντέλου 
 

Ένας κοινά αποδεκτός ορισμός πολλών συγγραφέων-ερευνητών σχετικά με τα 

επιχειρηματικά μοντέλα στο ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ο παρακάτω: Το ηλεκτρονικό 

επιχειρηματικό μοντέλο είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο που συνδέεται με 

ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών λύσεων με σκοπό τη δημιουργία αξίας για την 

επιχείρηση, τους πελάτες και τους συνεργάτες της.  (Lohse & Spiller, 1998) (Rayport 

& Sviolka, 1996) (Timmers, 1998).  

Πιο συγκεκριμένα, ο Timmers (1998) θεωρεί το επιχειρηματικό μοντέλο ως μια 

αρχιτεκτονική για τα προϊόντα, τις ροές των πληροφοριών και τις υπηρεσίες, που 

περιλαμβάνει την περιγραφή των διάφορων επιχειρηματικών οντοτήτων της αγοράς 

και τους ρόλους τους, την περιγραφή των πιθανών ωφελειών και των πηγών εσόδων. 

Άλλοι (Gordijn & Akkermans, 2001), πιστεύουν πως το σημείο αναφοράς ενός 

επιχειρηματικού μοντέλου πρέπει να είναι η έννοια της αξίας ενώ ένας άλλος ορισμός 

αναφέρει πως το ηλεκτρονικό επιχειρηματικό μοντέλο είναι ο τρόπος με τον οποίο η 
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επιχείρηση σχεδιάζει να αποκομίσει

διαδίκτυο (Affuah & Tucci

3.3 Παρουσίαση ηλεκτρονικών επιχειρηματικών μοντέλων
 

Γενικότερα στην βιβλιογραφία

επιχειρηματικών μοντέλων

επικρατούσες είναι η ταξινόμηση

υπάρχουν 11 προτεινόμενοι

παραμέτρους : την ολοκλήρωση

καινοτομίας του κάθε μοντέλου

απεικονίζεται στην Εικόνα

 

Εικόνα 3.1Τύποι επιχειρηματικών

 

 

σχεδιάζει να αποκομίσει μακροπρόθεσμα κέρδη  χρησιμοποιώντας

Tucci, 2001). 

Παρουσίαση ηλεκτρονικών επιχειρηματικών μοντέλων

στην βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές τυπολογίες 

μοντέλων. Μια από τις πρώτες προσπάθειες και

η ταξινόμηση κατά Timmers (1998), όπου αναφέρει

προτεινόμενοι τύποι μοντέλων  οι οποίοι βασίζονται

ολοκλήρωση των επιχειρηματικών λειτουργιών και

κάθε μοντέλου. Η κατηγοροποίηση των επιχειρηματικών

Εικόνα 3.1:  

επιχειρηματικών μοντέλων Πηγή : (Timmers, 1998) 

χρησιμοποιώντας το 

Παρουσίαση ηλεκτρονικών επιχειρηματικών μοντέλων 

τυπολογίες ηλεκτρονικών 

προσπάθειες και καθολικά 

όπου αναφέρει πως 

βασίζονται σε δύο 

λειτουργιών και το βαθμό 

επιχειρηματικών μοντέλων 
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Σύμφωνα με τον Timmers (1998) οι τύποι ηλεκτρονικών επιχειρηματικών 

μοντέλων είναι οι εξής: 

• το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) μέσω του οποίου οι πελάτες αγοράζουν 

διάφορα προϊόντα λιανικής κατά κύριο λόγο,  

• η ηλεκτρονική προμήθεια (e-procurement) που προσφέρει περισσότερες 

επιλογές αγαθών και προτιμάται κυρίως από μεγάλες επιχειρήσεις και 

δημόσιες αρχές, 

•  η ηλεκτρονική δημοπρασία (e-auction) η οποία αποτελεί την ηλεκτρονική 

μορφή του πλειστηριασμού,  

• το ηλεκτρονικό εμπορικό κέντρο (e-mall) όπου υπάρχει διαθέσιμο ένα σύνολο 

ηλεκτρονικών καταστημάτων τα οποία βρίσκονται κάτω απο μια κοινή 

ομπρέλα (επωνυμία),  

• οι συναλλαγές σε αγορές τρίτων μερών (third party marketplace) όπου οι 

επιχειρήσεις αναθέτουν την επιχειρηματική τους παρουσία στο διαδίκτυο 

(μάρκετινγκ, branding) σε τρίτο φορέα, 

• οι εικονικές κοινότητες (virtual communities) στις οποίες η αξία βρίσκεται 

στις πληροφορίες που δέχονται από τα μέλη τους (πελάτες,συνεργάτες) και 

έτσι ενισχύεται η αφοσίωση των πελατών τους, 

• οι παροχείς υπηρεσιών στην αλυσίδα αξιών (value chain service providers) 

που ειδικεύονται σε μια συγκεκριμένη λειτουργία της αλυσίδας αξιών και 

στην οποία έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα, 

• η ενοποίηση αλυσίδας αξιών (value chain integrator) όπου ενοποιούνται 

διάφορες λειτουργίες της αλυσίδας αξίας με σκοπό την αξιοποίηση της ροής 

πληροφοριών και συνεπώς την δημιουργία πρόσθετης αξίας, 

• οι συνεργατικές πλατφόρμες (collaboration platform) οι οποίες παρέχουν 

πληροφορίες και εργαλεία σε ένα κατάλληλο ψηφιακό περιβάλλον και 

εξυπηρετούν τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, 

• οι υπηρεσίες πληροφόρησης (information brokerage) όπου γίνεται η 

διαχείριση τεράστιου όγκου πληροφοριών και παρέχoνται συμβουλές και 

πληροφορίες επι πληρωμή για διάφορα θέματα 

• ασφαλείς και έμπιστες υπηρεσίες (trusted services) όπου οι υπηρεσίες 

παρέχονται από διάφορες αρχές πιστοποίησης και από έμπιστους τρίτους. 
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Οι Βλαχοπούλου & Δημητριάδης (2014) υποστηρίζουν πως η διάκριση των 

επιχειρημάτων από τον Timmers γίνεται ανάλογα με τον βαθμό καινοτομίας που 

υπάρχει στο ηλεκτρονικό μοντέλο σε σχέση με την παραδοσιακή λειτουργία μιας 

συμβατικής επιχείρησης. Συνεπώς, το ηλεκτρονικό κατάστημα θεωρείται η πιο απλή 

μορφή μοντέλου, καθώς οι εργασίες του μοιάζουν πολύ με ενός κανονικού 

καταστήματος μιας και δεν συνδυάζει διαφορετικές λειτουργίες. 

3.4 Ηλεκτρονικό κατάστημα λιανικής (e-shop) 

3.4.1 Γενικές πληροφορίες 

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα «ορίζεται σαν ένας ηλεκτρονικός διανομέας τα 

είδη του οποίου τα διαχειρίζεται ένα μόνο κατάστημα» και συγκαταλέγεται στην 

κατηγορία επιχείρησης προς καταναλωτή (B-C) αποτελώντας σημείο προώθησης και 

πώλησης αγαθών μέσω του Internet. (Turban, Lee, & Chung, 2002)  

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα λιανικής  (e-shop) αποτελούν την πλειοψηφία 

των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων στο διαδίκτυο. Αρχικά το ηλεκτρονικό κατάστημα 

δημιουργείται με σκοπό την παρουσίαση των προϊόντων της επιχείρησης, ενώ στην 

πορεία προστίθενται νέες δυνατότητες όπως η παραγγελία και αγορά προϊόντων και 

υπηρεσιών. (Σιώμκος & Τσιάμης, 2004). Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να 

λειτουργεί ως υποκατάστημα των υφιστάμενων φυσικών καταστημάτων , είτε να 

αποτελεί μοναδικό σημείο πώλησης των προϊόντων της επιχείρησης. 

  

         Στόχος του δεν είναι μόνο η προβολή και προώθηση των προϊόντων αλλά και η 

εφαρμογή τεχνικών που θα προσδώσουν πρόσθετη αξία στην ηλεκτρονική παρουσία 

του εμπόρου και θα παρακινήσουν τον καταναλωτή να αγοράσει μέσω του 

διαδικτύου και όχι μέσω των παραδοσιακών μέσων. Οι τεχνικές αυτές έχουν ως 

σκοπό την αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες του καταναλωτή (πριν και 

μετά την πώληση), αλλά και στον σχεδιασμό, την παραγωγή και την προώθηση των 

προϊόντων βάσει των ιδιαίτερων απαιτήσεων και αναγκών του κάθε πελάτη 

ξεχωριστά. (Ραχανιώτου & Ατζάμπου, 1998). 

Τα άμεσα οφέλη για τον καταναλωτή είναι οι σχετικά χαμηλότερες τιμές σε 

σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές στα φυσικά καταστήματα λιανικής, το μειωμένο 

κόστος αναζήτησης, ο πολύ μεγαλύτερος αριθμός εναλλακτικών λύσεων, η 
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πληρέστερη πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα ή υπηρεσίες, η συνεχής και 

αδιάλλειπτη διαθεσιμότητα 24 ώρες το 24ωρο για 365 μέρες τον χρόνο αλλά και η 

ευκολία και απλότητα στην επιλογή αγορά και παραλαβή των προϊόντων. (Σιώμκος 

& Τσιάμης, 2004) 

Από την πλευρά της επιχείρησης τα προσδοκώμενα οφέλη είναι η αύξηση της 

ζήτησης, η ηλεκτρονική του παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο, η δημιουργία νέων 

καναλιών προώθησης και πώλησης των προϊόντων, η μείωση των εξόδων για 

διαφημίσεις των προϊόντων, η δημιουργία νέων καναλιών επικοινωνίας με τους 

πελάτες και άλλες επιχειρήσεις ενισχύοντας έτσι την επαφή μαζί τους, εξοικονόμηση 

κόστους διαχείρησης αποθεμάτων και διανομής των προϊόντων μέσω της 

αυτοματοποίησης των διαδικασιών.(Δουκίδης κ.ά., 1998), (Σιώμκος & Τσιάμης, 

2004). 

Επιπρόσθετα, τα ηλεκτρονικά καταστήματα υιοθετούν μεθόδους αναγνώρισης 

του πελάτη και σκιαγράφησης του καταναλωτικού προφίλ του με αποτέλεσμα κάθε 

φορά που ο πελάτης επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα, να μπορεί να δει 

κάποιες σελίδες διαμορφωμένες στις απαιτήσεις και την καταναλωτική του 

συμπεριφορά. Στο πλαίσιο της εφαρμογής τεχνικών του εξατομικευμένου μάρκετινγκ 

τα ηλεκτρονικά καταστήματα προτείνουν προσφορές στους συχνότερους επισκέπτες, 

πάντα με βάση το καταναλωτικό τους προφίλ αλλά και τις προηγούμενες αγορές 

τους. 

Προτού αναλυθεί αυτούσιο το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά των 

ηλεκτρονικών καταστημάτων αξίζει να αναφερθεί η σημαντικότητα της εύκολης 

εύρεσης του ηλεκτρονικού καταστήματος από τους επισκέπτες. Είναι προφανές πως 

το πλήθος των ιστοσελίδων του διαδικτύου καθιστά το εγχείρημα της εύρεσης 

δύσκολο. Σύμφωνα με τους Smith, Bailey & Brynjolfsson (2000) πολλά ηλεκτρονικά 

καταστήματα και ιστοσελίδες επενδύουν σημαντικά ποσά σε πύλες του διαδικτύου 

έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο να τους βρεί ο καταναλωτής. Στην μελέτη τους οι 

Machill, Neuberger, Schweiger & Wirth (2003) αποφάνθηκαν πως οι περισσότεροι 

καταναλωτές χρησιμοποιούν απλές και όχι εξελιγμένες τεχνικές αναζήτησης στο 

διαδίκτυο, συνεπώς μια προνομιακή εικονική τοποθεσία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα 

για την επιτυχία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι περισσότερες μηχανές 

αναζήτησης χρησιμοποιούν την Google και σύμφωνα με την έρευνα των Machill et 
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al, (2003) το 70% των χρηστών φτάνουν μόνο μέχρι την δεύτερη σελίδα των 

αποτελεσμάτων. Γίνεται λοιπόν εμφανής η σημασία του ρόλου του μάρκετινγκ και 

της διαφήμισης των ηλεκτρονικών καταστημάτων έτσι ώστε να εμφανίζονται σε 

«καλή» θέση στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. 

 

3.4.2 Βασικά στοιχεία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος 

 

Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που βασίζεται σε μια web εφαρμογή θα πρέπει να 

πληροί τις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις, δηλαδή: 

1. Να παρέχει την κατάλληλη διεπαφή χρήστη, επιτρέποντας έτσι έναν 

ευέλικτο σχεδιασμό και παρουσίαση του καταστήματος (διαμόρφωση 

σελίδων, ρυθμίσεις για το κατάστημα) 

2. Να παρέχει ένα σύνολο εργαλείων για την ευκολότερη και πιο ευέλικτη 

ανάπτυξη και διαχείριση του καταστήματος, και  

 

3. Να διαθέτει μια σειρά επιλογών που θα εξασφαλίζουν την απαραίτητη 

λειτουργικότητα του καταστήματος. (Δουκίδης κ.ά., 1998) 

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως η βασική διαφορά μεταξύ του 

δικτυακού τόπου (web sites) μιας επιχείρησης και του ηλεκτρονικού καταστήματός 

της έγκειται στην θέσπιση των στόχων. Ο δικτυακός τόπος έχει σαν βασικό στόχο την 

προώθηση του ονόματος και των προϊόντων της επιχείρησης, ενώ το ηλεκτρονικό 

κατάστημα στοχεύει στην πώληση των προϊόντων της επιχείρησης. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ηλεκτρονικού καταστήματος σύμφωνα με την 

έρευνα του Ελληνικού Υπουργείου Απασχόλησης (2005), είναι τα παρακάτω: 

1. Κατάλογος  προϊόντων 

Στον κατάλογο των προϊόντων ενός ηλεκτρονικού καταστήματος τα προϊόντα 

συνήθως είναι ταξινομημένα ανα κατηγορίες έτσι ώστε να διευκολύνεται ο 

επισκέπτης στην αναζήτησή του. Στο επόμενο επίπεδο, η κάθε κατηγορία 

περιλαμβάνει υποκατηγορίες και τα επιμέρους προϊόντα, τα οποία εμφανίζονται με 



32 

 

την μορφή μιας συνοπτικής λίστας ώστε ο επισκέπτης να τα δεί όλα και να δεί 

αναλυτικότερα αυτό που τον ενδιαφέρει. Είναι σημαντικό ένα ηλεκτρονικό 

κατάστημα να περιέχει προϊόντα τα οποία διατίθενται για online πώληση και όχι 

εξαντλημένα προϊόντα. Επίσης, θεωρείται απαραίτητο ο κατάλογος να ενημερώνεται 

συνεχώς τόσο για τις τιμές αλλά και για τα επιμέρους προϊόντα τα οποία θα 

συνοδεύονται και από φωτογραφίες έτσι ώστε ο επισκέπτης να υποβοηθείται στις 

επιλογές του. 

Οι Chen & Barnes (2007) αναφέρουν πως η άμεση και λεπτομερής βοήθεια για 

την καθοδήγηση των επισκεπτών σε διαδικασίες όπως η αγορά προϊόντων είναι 

απαραίτητη. Έτσι επιτυγχάνεται η ικανοποίηση και η αφοσίωση των πελατών που 

απο την μεριά τους προσφέρουν εμπιστοσύνη. 

 

 

Εικόνα 3.2 (www.e-shop.gr) 
 

2. Αναλυτική παρουσίαση προϊόντος 

Προτού ένας επισκέπτης ηλεκτρονικού καταστήματος προχωρήσει στην τελική 

αγορά του, χρειάζεται να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες (τιμή, τρόποι πληρωμής) 

και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που τον ενδιαφέρει. Έτσι τα ηλεκτρονικά 

καταστήματα περιλαμβάνουν αναλυτική παρουσίαση των προϊόντων τους η οποία 

πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που επιθυμεί ο επισκέπτης.  

Απαιτείται προσοχή από τη μεριά των ηλεκτρονικών καταστημάτων στην ποσότητα 
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των πληροφοριών καθώς αποτελεί πρόβλημα τόσο η ελλιπής πληροφόρηση αλλά και 

η υπερφόρτωση πληροφοριών που θα οδηγήσει τον επισκέπτη στο να εγκαταλείψει 

την σελίδα (Keller & Staelin, 1997). Τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται πρέπει 

να είναι μετρήσιμα και κατανοητά από τον πελάτη ενώ απαραίτητη είναι η 

φωτογραφία του προϊόντος καθώς και η κλίμακα του μεγέθους του.  

 

Εικόνα 3.3 Αναλυτική παρουσίαση προϊόντος (www.e-shop.gr) 

 

3. Αναζήτηση προϊόντων 

Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι χρήσιμο να περιλαμβάνει ένα μηχανισμό 

αναζήτησης έτσι ώστε ο επισκέπτη να μπορεί να εντοπίσει γρήγορα το προϊόντα που 

τον ενδιαφέρουν. Η αναζήτηση αυτή μπορεί να γίνεται με βάση λέξεις κλειδιά που 

υπάρχουν στην περιγραφή του προϊόντος είτε βάσει τύπων και συγκεριμένων 

χαρακτηριστικών των προϊόντων. 
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Εικόνα 2.4 Αναζήτηση προϊόντων (www.public.gr) 

 

4. Καλάθι αγορών 

Το καλάθι αγορών ενός ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελεί προσομοίωση 

του καλαθιού που κρατάμε όταν επισκεπτόμαστε ένα σούπερ μάρκετ και στο οποίο 

τοποθετούμε τα αγαθά που επιθυμούμε να αγοράσουμε. Παρομοίως, ο ηλεκτρονικός 

επισκέπτης τοποθετεί στο καλάθι αγορών όλα τα προϊόντα που θέλει να αποκτήσει 

από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και έπειτα προχωρά στην αγορά τους.  

Στις λειτουργίες του καλαθιού αγορών πρέπει να περιλαμβάνονται η διαγραφή 

προϊόντος, η αυξομείωση της ποσότητας των τεμαχίων κάθε προϊόντος, το συνολικό 

κόστος της παραγγελίας και η διάκριση της καθαρής τιμής με τον φόρο 

προστιθέμενης αξίας. 
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Εικόνα 3.5 Καλάθι αγορών (www.public.gr) 

 

5. Λογαριασμός πελάτη  

Απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει ο ηλεκτρονικός πελάτης στην 

ολοκλήρωση μιας αγοράς είναι η δημιουργία ενός λογαριασμού στο ηλεκτρονικό 

κατάστημα. Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του πελάτη 

(όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, e-mail κλπ.) και είναι απαραίτητος για να 

μπορεί το κατάστημα να διατηρεί το ιστορικό των παραγγελιών του. Η απόκτηση του 

λογαριασμού γίνεται με την διαδικασία εγγραφής (registration) στο κατάστημα. Κατά 

την εγγραφή του πελάτη θα πρέπει να υπάρχει σε εμφανές σημείο η δήλωση περί 

προστασίας των προσωπικών του δεδομένων, οι διαδικασίες ασφάλειας του 

ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις. 

Έρευνες έχουν δείξει πως η ύπαρξη των πιστοποιητικών και διαβεβαιώσεων για 

όλα τα συστήματα ασφαλείας ενισχύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο 

ηλεκτρονικό κατάστημα. (Grewal, Munger, Iyer, & Levy, 2003)  
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Εικόνα 3.6 Λογαριασμός Πελάτη (www.public.gr) 

 

6. Online παραγγελίες και πληρωμές 

Μετά το πέρας της τοποθέτησης των προϊόντων που τον ενδιαφέρουν στο 

καλάθι αγοράς, ο πελάτης μπορεί να προχωρήσει στην online παραγγελία τους. Κατά 

την παραγγελία ο πελάτης δηλώνει τον τόπο και τον τρόπο αποστολής των προϊόντων 

καθώς επίσης και την μέθοδο πληρωμής (πιστωτική κάρτα, αντικαταβολή). Έπειτα, 

πληροφορείται για το ακριβές ποσό με το οποίο θα χρεωθεί, τα συνολικά στοιχεία της 

παραγγελίας του καθώς και για το χρόνο διεκπεραίωσης της παραγγελίας. 

7. Ιστορικό παραγγελιών  

Το ιστορικό παραγγελιών  είναι ένα ηλεκτρονικό αρχείο όλων των παραγγελιών 

ενός συγκεκριμένου πελάτη από ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο πελάτης μπορεί να έχει 

πρόσβαση στα συγκεντρωτικά στοιχεία του λογαριασμού του αφού κάνει είσοδο στο 

σύστημα του ηλεκτρονικού καταστήματος. 
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Εικόνα 3.7 Online παραγγελία (www.public.gr) 

 

 

 

Εικόνα 3.8 Ιστορικό παραγγελιών (www.public.gr) 
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8. Εξασφάλιση της ασφάλειας των συναλλαγών 

Η εξασφάλιση της ασφάλειας των συναλλαγών αποτελεί κομμάτι κρίσιμης 

σημασίας για ένα ηλεκτρονικό κατάστημα αφού περιλαμβάνει την κωδικοποίηση των 

διακινούμενων ευαίσθητων δεδομένων (προσωπικά στοιχεία, στοιχεία πιστωτικών 

καρτών) ώστε αυτά να μην υποκλαπούν. Η ασφάλεια των συναλλαγών και η 

ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών είναι δύο παράγοντες που 

δημιουργούν εμπιστοσύνη του καταναλωτή σύμφωνα με τους Hoffman, Novak & 

Peralta (1999). 

9. Λειτουργίες που διευκολύνουν τις αγορές 
 

Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα στα πλαίσια του ανταγωνισμού προσπαθεί να 

εμπλουτίσει την λειτουργικότητά του μέσω κάποιων βοηθητικών λειτουργιών. 

Τέτοιες χαρακτηριστικές λειτουργίες είναι η εμφάνιση των νέων προϊόντων ή 

κάποιων προσφορών στην αρχική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος έτσι 

ώστε να εγείρουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών. 

 

 

Εικόνα 3.9 Εμφάνιση νέων προϊόντων  (www.e-shop.gr) 

 

        Μια άλλη επιβοηθητική λειτουργία είναι η δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων με 

παρόμοια χαρακτηριστικά έτσι ώστε ο καταναλωτής να προχωρήσει στην καλύτερη 

δυνατή αγορά. Ακόμα μια λειτουργία είναι αυτή της ζωντανής βοήθειας μέσω της 

απευθείας επικοινωνίας του επισκέπτη με έναν πωλητή με τη μορφή του chat. Η 
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λειτουργία αυτή στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών την ώρα 

που περιηγούνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και στην λύση αποριών σχετικά με τα 

προϊόντα που διατίθενται για πώληση. Όπως αναφέρουν και οι Taylor & England, 

(2006) Aberg & Shahmehri (2000) πολλές φορές οι πελάτες επιθυμούν την ύπαρξη 

ανθρώπινης παρουσίας πίσω από το ηλεκτρονικό κατάστημα. 
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Κεφάλαιο 4 

Κριτήρια απόδοσης ιστοσελίδων ηλεκτρονικών 

καταστημάτων 
 

4.1 Εισαγωγή  
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των περισσοτέρων ερευνών 

που υπάρχουν στην βιβλιογραφία και έχουν γίνει πάνω στο αντικείμενο των 

κριτηρίων απόδοσης ιστοσελίδων ηλεκτρονικού εμπορίου επιχείρησης προς 

καταναλωτή (B-C) και στη συνέχεια θα αναλυθούν τα οκτώ σημαντικότερα κριτήρια 

από αυτά. 

4.2 Γενικά  
 

Η ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και συγκεκριμένα του τύπου 

επιχείρηση προς καταναλωτή (B-C), έχει οδηγήσει τους ηλεκτρονικούς λιανοπωλητές 

στην προσπάθεια παροχής υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η υψηλή 

ποιότητα είναι αναγκαία στη στρατηγική για  την επιτυχία και επιβίωση της 

ηλεκτρονικής επιχείρησης. (Reichheld & Schefter, 2000) (Zeithaml, Parasuraman, & 

Berry, 1996). 

Στην βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές ομάδες κριτηρίων απόδοσης ιστοσελίδων 

διαθέσιμες, μετά από πολλές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί. (Smith A. , 1999), 

(Smith A. , 2001). Η αποτελεσματική αξιολόγηση των ιστοσελίδων έγινε αντικείμενο 

συζήτησης για τους  ερευνητές αλλά και τους επαγγελματίες  του είδους. (Chiou, Lin, 

& Perng, 2010). 

4.3 Βιβλιογραφία κριτηρίων απόδοσης ιστοσελίδων 
 

Σε μια από τις πρώτες προσπάθειες αναγνώρισης των κριτηρίων αξιολόγησης 

μιας ιστοσελίδας ο J.Kapoun (1998) θεώρησε πως η ακρίβεια, το κύρος, η 

αντικειμενικότητα και η ενημέρωση του περιεχομένου αποτελούν τα σημαντικότερα 

από αυτά, ενώ μεταγενέστερες μελέτες πρότειναν νέες προσεγγίσεις στην θέσπιση 
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των κριτηρίων με έμφαση την αλληλεπίδραση των χρηστών με το περιεχόμενο της 

ιστοσελίδας. Αναλυτικότερα, η αποδοτικότητα των συνδέσεων, η δομή και οργάνωση 

του περιεχομένου και των υπηρεσιών, η ευκολία πλοήγησης (ευχρηστία), η ποσότητα 

των πληροφοριών, τα οπτικά αποτελέσματα καθώς και η φιλικότητα προς τον χρήστη 

αποτελουν σημεία κρίσιμα στην επιλογή ηλεκτρονικού καταστήματος από τους 

πελάτες. 

Την ίδια περίπου περίοδο, οι D’Angelo and Little (1998) τονίζουν πως τα 

χαρακτηριστικά της πλοήγησης και χρήσης της ιστοσελίδας όπως για παράδειγμα οι 

εικόνες, τα χρώματα, οι ήχοι, τα βίντεο και γενικά το περιεχόμενο έχουν μεγάλη 

σημασία για τον επισκέπτη, ενώ άλλοι θεωρούν πως το τμήμα της ανατροφοδότησης 

και οι πλήρεις κατάλογοι προϊόντων επιβοηθούν σημαντικά τις πωλήσεις (Lohse & 

Spiller, 1998). 

Οι Liu and Arnett (2000) πρότειναν την ευχρηστία, τον σχεδιασμό, την 

πληροφόρηση και την ευχάριστη εικόνα ως τα κυριότερα κριτήρια απόδοσης μιας 

ιστοσελίδας, ενώ οι Yoo and Donthu (2001) ανέπτυξαν ένα μοντέλο μέτρησης για την 

απόδοση των ηλεκτρονικών καταστημάτων με την ονομασία SITEQUAL το οποίο 

περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια : ευχρηστία, αισθητικός σχεδιασμός, ταχύτητα 

εκτέλεσης εντολών και ασφάλεια. 

Οι ηλεκτρονικοί καταναλωτές είναι πιθανότερο να προτιμήσουν ένα 

ηλεκτρονικό κατάστημα που τους προσφέρει ποικιλία υπηρεσιών και προϊόντων. 

Σύμφωνα με τον Barcia (2000) αυτό ισχύει διότι είναι πιθανότερο να ικανοποιηθούν 

οι ανάγκες τους. Στο ίδιο μήκος κύμματος κινείται και η έρευνα των Cho and Park 

(2001) οι οποίοι αναγνώρισαν την ποικιλία των προϊόντων ως ένα από τα 

σημαντικότερα κριτήρια ενός καταναλωτή για να επιλέξει το ηλεκτρονικό του 

κατάστημα. 

Οι Cox and Dale (2001) υποστηρίζουν πως σημαντικό ρόλο για την επιτυχία 

ενός ηλεκτρονικού καταστήματος πάιζουν η ευκολία πρόσβασης, η επικοινωνία, η 

αξιοπιστία, ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, ενώ οι Barnes and Vidgen (2001) 

δημιούργησαν το δικό τους μοντέλο με ονομασία WebQual Index, το οποίο δίνει 

σημασία σε επτά παράγοντες ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπως η αξιοπιστία, 

η ανταπόκριση, η προσβασιμότητα, η εμπιστοσύνη, η επικοινωνία, η ικανότητα της 

ιστοσελίδας και η εξατομίκευση. Κατέληξαν στα ευρήματα αυτά, αφού έκαναν την 
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έρευνά τους σε τρία ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία, βασιζόμενοι στο μοντέλο 

SERVQUAL των Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1994). 

Επιπρόσθετα, οι Madu & Madu (2002) μετά από τη δική τους βιβλιογραφική 

έρευνα πρότειναν τα παρακάτω 15 κριτήρια ποιότητας ιστοσελίδας : απόδοση, 

χαρακτηριστικά, σχεδιασμός, αισθητική, αξιοπιστία, αποθηκευτική ικανότητα, 

εξυπηρέτηση, ασφάλεια, εμπιστοσύνη, διαφοροποίηση προϊόντων και εξατομίκευση, 

πολιτικές ηλεκτρονικού καταστήματος, φήμη, διασφάλιση συναλλαγών και 

συναισθηματική ταύτιση. 

Το ίδιο έτος, οι Ranganathan & Granapathy (2002) στην έρευνά τους για 

ιστοσελίδες του τύπου ηλεκτρονικού εμπορίου επιχείρησης προς καταναλωτή (B-C), 

αναγνώρισαν την πληροφόρηση, τον σχεδιασμό και την ασφάλεια/ιδιωτικότητα ως τα 

βασικά κριτήρια αξιολόγησης . Η έρευνα του Gefen (2002) προσπάθησε να 

εφαρμόσει τις διαστάσεις του μοντέλου SERVQUAL των Parasuraman, Zeithaml & 

Berry (1994) στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αναγνωρίστηκαν ως σημαντικά κριτήρια 

απόδοσης μιας ιστοσελίδας η ενσυναίσθηση, η αξιοπιστία, η ανταπόκριση και η 

ασφάλεια των συναλλαγών. 

Οι Wolfinbarger and Gilly (2003) διαμέσου συνεντεύξεων εστίασης, ανάλυσης 

περιεχομένου και online έρευνας, ανακάλυψαν τέσσερις κρίσιμους παράγοντες που 

επηρεάζουν την online εμπειρία σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και αυτοί είναι η  

αξιοπιστία, ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση πελατών. 

Σύμφωνα με την Santos (2003) η ποιότητα στις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες 

συνοψίζεται στις εκκολαπτόμενες και στις ενεργές διαστάσεις. Στις εκκολαπτόμενες 

ανήκουν οι ευχρηστία, η εμφάνιση της ιστοσελίδας, η παροχή συνδέσμων (links), η 

πληροφόρηση ο σχεδιασμός και η δομή, ενώ στις ενεργές διαστάσεις ποιότητας 

ανήκουν η αξιοπιστία, η αποτελεσματικότητα, η υποστήριξη, η επικοινωνία, η 

ασφάλεια και η παροχή κινήτρων προς τους ηλεκτρονικούς αγοραστές. 

Οι Kim, Shaw & Schneider (2003) σε δική τους βιβλιογραφική έρευνα που 

έκαναν, κατέληξαν στις έξι κατηγορίες κριτηρίων αξιολόγησης ιστοσελίδων :  

λειτουργικότητα, αξιοπιστία, ανταπόκριση, ελκυστικότητα, σχεδιασμός και πλοήγηση 

της ιστοσελίδας.  
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Άλλοι, (Zhilin Yang, Minjoon Jun, & Robin T. Peterson, 2004) χώρισαν τους 

καταναλωτές σε ενεργούς ηλεκτρονικούς αγοραστές και σε δυνητικούς 

ηλεκτρονικούς αγοραστές και κατέληξαν πως η αξιοπιστία είναι το σημαντικότερο 

κριτήριο αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας, ακόμα σημαντικότερο και από την 

ευχρηστία, την εξατομίκευση την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη. 

Από τη μεριά τους οι World Best Enterpsises (2004) ανέπτυξαν κάποια 

κριτήρια για την επίτευξη αριστείας σε μια ιστοσελίδα (Website Excellence). Για να 

κερδίσει μια επιχείρηση βραβείο αριστείας για την ιστοσελίδα της (World Best 

Website awards) πρέπει να ικανοποιεί πέντε κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά είναι η 

λειτουργικότητα, ο σχεδιασμός, η πληροφόρηση, η πρωτοτυπία και ο συνδυασμός 

επαγγελματισμού και αποτελεσματικότητας. 

Από την ελληνική βιβλιογραφία ξεχωρίζει η προσπάθεια των Γιαννακόπουλου, 

Δρόσου και Σπυριδάκου (2005) οι οποίοι μετά από ανακεφαλαίωση της μέχρι τότε 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας κατέληξαν πως τα κριτήρια μπορούν να περιγραφούν 

συνοπτικά στις κατηγορίες του περιεχομένου, της εξατομίκευσης, της πλοήγησης, του 

σχεδιασμού και δομής της ιστοσελίδας , της εμφάνισης και των πολυμέσων. 

Οι De Wulf, Schillewaert, Muylle, & Rangarajan (2006) ανέπτυξαν ένα 

μοντέλο επιτυχίας ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, επικεντρώνοντας στον ρόλο της 

ευχαρίστησης, της ενσυναίσθησης, της πληροφόρησης, της οργάνωσης, της 

ικανοποίησης και της εμπιστοσύνης. Από την πλευρά τους, οι Park & Gretzel (2007) 

υιοθέτησαν 12 κριτήρια  για την αξιολόγηση μιας ιστοσελίδας, τα οποία είναι η 

ευχρηστία, η πληροφόρηση, η ανταπόκριση, η εμφάνιση, η ασφάλεια και 

ιδιωτικότητα, η εμπιστοσύνη, η προσωποποίηση, η εκπλήρωση, η διαφημιστική 

ικανότητα/πειθώ, και η τεχνολογική ολοκλήρωση.   

Ο Lin το (2007) προσπάθησε να συνδυάσει τα πληροφοριακά συστήματα και το 

μάρκετινγκ έτσι ώστε να σχεδιάσει ένα ερευνητικό μοντέλο και να κατανοήσει την 

επιρροή των διαστάσεων ποιότητας ιστοσελίδων (ποιότητα συστήματος, ποιότητα 

πληροφοριών, ποιότητα υπηρεσιών) στην ικανοποίηση των πελατών. Έθεσε ως 

κρίσιμες μεταβλητές δύο μεταβλητές ποιότητας συστήματος (σχεδιασμός 

ιστοσελίδας, διαδραστικότητα), δύο μεταβλητές ποιότητας πληροφοριών 

(πληροφόρηση, ασφάλεια) και τρεις μεταβλητές ποιότητας υπηρεσιών (ανταπόκριση, 

εμπιστοσύνη, ενσυναίσθηση). Τα ευρήματα έδειξαν ότι ο σχεδιασμός της 
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ιστοσελίδας, η διαδραστικότητα, η πληροφόρηση, η ασφάλεια, η ανταπόκριση και η 

εμπιστοσύνη επηρεάζουν την ικανοποίηση των πελατών ενώ η συναισθηματική 

ταύτιση στατιστικά δεν είχε τόσο σημαντική επίδραση στην ικανοποίησή τους. 

Γάλλοι ερευνητές (Bressolles, Durrieu & Giraud, 2007) υποστήριξαν πως ο 

σχεδιασμός της ιστοσελίδας, η ευχρηστία, η πληροφόρηση, η αξιοπιστία, η 

ασφάλεια/ιδιωτικότητα και η διαδραστικότητα έχουν θετική επίδραση στην 

ικανοποίηση του ηλεκτρονικού επισκέπτη. 

Στην μελέτη τους οι Li & Suomi (2009) προσπάθησαν να προσδιορίσουν τα 

κριτήρια επιλογής μιας ιστοσελίδας δίνοντας σημασία τόσο στην τεχνική απόδοση 

της ιστοσελίδας, αλλά και στα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας καταλήγοντας σε οκτώ 

κριτήρια ποιότητας : την αξιοπιστία, την ανταπόκριση, την ασφάλεια, την 

ικανοποίηση, την πληροφόρηση, την εξατομίκευση και την ενσυναίσθηση. 

Οι Woodside, Vicente, & Duque (2011) επικεντρώθηκαν σε δύο κύρια 

κριτήρια, την πληροφόρηση και την ευχρηστία ενώ άλλοι υποστήριξαν  πως η 

απόδοση μιας ιστοσελίδας  μπορεί να μετρηθεί με βάση τα παρακάτω οκτώ κριτήρια : 

διαθεσιμότητα, ευχρηστία, πλοήγηση, σχεδιασμός, πληροφόρηση, εμπιστοσύνη και 

συναισθηματική ταύτιση (Dickinger, 2013). 

Τέλος, σε μια πρόσφατη ερευνά του ο  Hussain (2014) αναγνώρισε την ισχυρή 

σχέση μεταξύ της αξιοπιστίας, της ανταπόκρισης, της ευχρηστίας, της εξατομίκευσης, 

του σχεδιασμού και της ασφάλειας με την αντιλαμβανόμενη ποιότητα ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών από τον καταναλωτή. 

4.4 Συμπεράσματα 

Οι ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με το θέμα των κριτηρίων αξιολόγησης της 

απόδοσης και μέτρησης της ποιότητας των  ηλεκτρονικών ιστοσελίδων είναι πολλοί 

και οι έρευνές τους ακόμα περισσότερες. Παρόλο που δεν έχει επικρατήσει μια 

συγκεκριμένη τάση, ορισμένα κριτήρια εμφανίζονται περισσότερες φορές  από 

κάποια άλλα στην βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριμένα, τα κριτήρια που εμφανίζονται 

συχνότερα στη βιβλιογραφία είναι η αξιοπιστία, η ευχρηστία, η ανταπόκριση, η 

ασφάλεια, ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, η πληροφόρηση, η 
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εξατομίκευση/προσωποποίηση και η ενσυναίσθηση. Παρακάτω θα αναλυθούν 

περισσότερο αυτά τα οκτώ κριτήρια. 

4.4.1 Αξιοπιστία της ιστοσελίδας 

 

Η αξιοπιστία αναφέρεται στην ικανότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος να 

αποδίδει όπως υποσχέθηκε με ακρίβεια και συνέπεια, να ανανεώνει το περιεχόμενο 

της ιστοσελίδας, να απαντάει άμεσα στις ερωτήσεις των καταναλωτών και να 

διενεργεί με ακρίβεια τις συναλλαγές. (Lee & Lin, 2005) ; (Van Riel, Semeijn, & 

Janssen, 2003) ; (Swaid & Wigan, 2009) ; (Tih & Ennis, 2004). Σύμφωνα με τους 

Parasuraman et al (2005), η αξιοπιστία δείχνει τη σωστή τεχνική λειτουργία της 

ιστοσελίδας και την ορθή και έγκαιρη παράδοση των προϊόντων της, ενώ οι Yang and 

Fang (2004) θεωρούν πως η ακριβής παράδοση των παραγγελιών και η εκπλήρωση 

των υποσχέσεων οδηγούν στην ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια των πελατών. 

4.4.2 Ευχρηστία της ιστοσελίδας 

 

Πολλοί ερευνητές επικεντρώθηκαν στο κριτήριο της ευχρηστίας και το 

θεώρησαν από τα σημαντικότερα σε μια ιστοσελίδα. Eυχρηστία σημαίνει αποδοτική 

διαδικασία εύρεσης και δυνατότητα των επισκεπτών να περιηγούνται στην 

ιστοσελίδα χωρίς προβλήματα. (Zeithaml, Parasuraman, & Berry, 1996) ; (Zhilin 

Yang κ.ά., 2004) ; (Fassnacht & Koese, 2006). Σύμφωνα με άλλους, η ευχρηστία μιας 

ιστοσελίδας αναφέρεται στην άνετη πλοήγηση μέσα στο ηλεκτρονικό κατάστημα και 

στον τρόπο που ο επισκέπτης αλληλεπιδρά με την ιστοσελίδα (Nielsen, 1999). Οι 

Parasuraman et al (2005) πρόσθεσαν πως η ευχρηστία είναι και η δυνατότητα του 

επισκέπτη να βρίσκει αυτό που θέλει χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Επίσης, το 

περιεχόμενο της ιστοσελίδας, όπως επίσης και οι όροι και οι προϋποθέσεις  πρέπει να 

έχουν ακρίβεια και ευκολία στην κατανόησή τους (Zhilin Yang, Minjoon Jun, & 

Robin T. Peterson, 2004). Άλλοι, θεώρησαν πως η ευχρηστία είναι η μετεξέλιξη της 

πλοήγησης και αναφέρεται στην ευκολία πλοήγησης των χρηστών μέσα στο site, τη 

δυνατότητα βοήθειας που τους παρέχεται κατά την περιήγησή τους, την ευκολία 

χρήσης των εργαλείων πλοήγησης, και τη διασύνδεση με άλλες εξωτερικές 

ιστοσελίδες (Γιαννακόπουλος, Δρόσος, & Σπυριδάκος, 2005). 
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4.4.3 Ανταπόκριση της ιστοσελίδας 
 

Η ανταπόκριση αναφέρεται στην ευελιξία, τις έγκαιρες παραδόσεις και τη 

συνέπεια και ακρίβεια της παρεχόμενης υπηρεσίας. (Madu & Madu, 2002); (Swaid & 

Wigan, 2009); (Surjadaja, Ghosh, & Antony, 2003) ; (K.C. Tan, M. Xie, & Y.N. Li, 

2003); (Yoo & Donthu, 2001); (Parasuraman et al., 2005) ; (Zhilin Yang et al, 2004). 

Οι Parasuraman et al (2005) υποστηρίζουν πως η ανταπόκριση αντιπροσωπεύει την 

ταχύτητα εξυπηρέτησης της εταιρίας, την ικανότητά της να παρέχει βοήθεια αν 

παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα ή ερώτηση ή επιστροφή προϊόντος ενώ επίσης μετρά 

την ικανότητα των ηλεκτρονικών καταστημάτων να επιλύουν τα προβλήματα των 

πελατών τους.  

 

4.4.4 Ασφάλεια της ιστοσελίδας 
 

Η ασφάλεια σχετίζεται με τα τεχνικά ζητήματα που αφορούν κυρίως τις 

μεθόδους ασφάλειας και πληρωμής ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Επίσης 

σύμφωνα με κάποιους ερευνητές περιλαμβάνει την φήμη της εταιρίας και την 

εμπιστοσύνη τόσο στην εταιρία, αλλά και στους ανθρώπους της εταιρίας που είναι 

αρμόδιοι για την ασφαλή τήρηση όλων των διαδικασιών της πληρωμής. (Zhilin Yang 

et al, 2004) ; (Wolfinbarger & Gilly, 2003) ; (Van Riel, Semeijn, & Janssen, 2003). 

Άλλοι ερευνητές θεωρούν πως ασφάλεια σημαίνει προστασία του χρήστη από απάτες 

και οικονομικές απώλειες, και παράλληλα αφορά την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων και την υπόσχεση να μην πωληθούν τα δεδομένα των καταναλωτών που 

συλλέγονται (Parasuraman et al., 2005). Πολλοί πελάτες είναι προβληματισμένοι με 

τον κίνδυνο που συνοδεύει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και την ιδιωτικότητα των 

προσωπικών δεδομένων. Ανησυχούν διότι, τα ηλεκτρονικά καταστήματα δεν 

παρέχουν σαφείς δηλώσεις για θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας. Το κριτήριο της 

ασφάλειας συνδέεται άρρηκτα με θέματα εμπιστοσύνης στα ηλεκτρονικά 

καταστήματα (Balfour, Farquhar, & Langmann, 1998).  
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4.4.5 Σχεδιασμός της ιστοσελίδας 

 

Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν πως ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας είναι από 

τους κρισιμότερους παράγοντες για τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Πιο συγκεκριμένα, 

περιλαμβάνει την εμφάνιση, την δομή, το περιεχόμενο, τη λειτουργικότητα, την 

ανανέωση των περιεχομένων, την ταχύτητα του συστήματος, τη φιλικότητα προς τον 

επισκέπτη και την εικόνα που βλέπει ο χρήστης και περιλαμβάνει τα γραφικά, τα 

βίντεο, τα χρώματα και τα γραφικά. (Eduard Cristobal, Carlos Flavián, & Miguel 

Guinalíu, 2007) ; (Loiacono, Watson, & Goodhue, 2007) ; (Barnes & Vidgen, 2001). 

Επίσης, ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας αναφέρεται και σε τεχνικό επίπεδο όπου 

εξετάζονται η ταχύτητα φόρτωσης της ιστοσελίδας, η ακεραιότητα, η δυνατότητα 

παροχής πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο, αν πληρούνται οι απαιτήσεις της 

εφαρμογής και αν υπάρχει συμβατότητα με τα διαφορετικά προγράμματα περιήγησης 

(Wei-Hsi Hung, 2004). 

4.4.6 Πληροφόρηση της ιστοσελίδας 

 
Ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής ηλεκτρονικού καταστήματος 

σύμφωνα με τους Wolfinbarger & Gilly (2003) είναι η πληροφόρηση της 

ιστοσελίδας. Η διάσταση της πληροφόρησης της ιστοσελίδας αναφέρεται στις 

διαθέσιμες πληροφορίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα σχετικά με τα 

προϊόντα και για το κατά πόσο είναι καλά οργανωμένες και εύκολα προσβάσιμες 

στον τελικό χρήστη. Επίσης, αξίζει να τονιστεί πως η δυνατότητα ανεύρεσης των 

απαραίτητων πληροφοριών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα έχει θετική επίπτωση 

στην ικανοποίηση αλλά και στην αγοραστική εμπειρία του καταναλωτή, ενώ αντίθετα 

η απουσία σαφήνειας και ακρίβειας των πληροφοριών που υπάρχουν στην ιστοσελίδα 

είναι ένας από τους κυριότερους λόγους δυσαρέσκειάς του (Liu & Arnett, 2000). 

 

4.4.7 Εξατομίκευση/Προσωποποίηση της ιστοσελίδας 

 
Το κριτήριο της εξατομίκευσης/προσωποποίησης επεκτείνεται στα εξής 

επίπεδα: στην προσωποποίηση της πληροφορίας και του περιεχομένου, στην 

προσωποποίηση του τρόπου εμφάνισης (layout), καθώς και στην προσωποποίηση του 
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τρόπου αλληλεπίδρασης με κάθε χρήστη (Wei-Hsi Hung, 2004.) Άλλοι ερευνητές 

πιστεύουν πως η εξατομίκευση/προσωποποίηση περιλαμβάνει ατομικό σχεδιασμό για 

κάθε πελάτη που βασίζεται στις προτιμήσεις και στις προηγούμενες αγορές του και 

συνεπώς παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και εξοικονόμηση χρόνου. (Madu & Madu, 

2002) ; (Zhilin Yang et al., 2004) ; (Field, Heim, & Sinha, 2004) ; (Srinivasan, 

Anderson, & Ponnavolu, 2002). Οι χρήστες των ιστοσελίδων θα πρέπει να μπορούν 

να προσδιορίσουν τις ανάγκες τους, και το ηλεκτρονικό κατάστημα πρέπει να τις 

ικανοποιεί. (Llight & Wakeman, 2001). Τέλος, σε παλαιότερη έρευνά του ο Steuer 

(1992) ισχυρίζεται ότι η διάσταση της προσωποποίησης αναφέρεται στην ικανότητα 

του πελάτη να σχεδιάσει ο ίδιος ένα προϊόν που θα είναι προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες του και στην ικανότητά του να προσαρμόζει το περιβάλλον και το 

περιεχόμενο της ιστοσελίδας σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τις προτιμήσεις του. 

4.4.8 Ενσυναίσθηση 

H ενσυναίθηση ή αλλιώς συναισθηματική ταύτιση είναι η παρουσία των 

μηχανισμών ανταπόκρισης για την βελτίωση της ποιότητας επικοινωνίας με το 

ηλεκτρονικό κατάστημα και περιλαμβάνει την ανταλλαγή προσωπικών μηνυμάτων 

(chat) με τον επισκέπτη ανεξαρτήτως τόπου ή χρόνου (Mei Cao, Qingyu Zhang, & 

John Seydel, 2005). Οι Web and Web (2004) θεωρούν πως ενσυναίσθηση σημαίνει 

κατανόηση από τους υπαλλήλους της εταιρίας, ενώ οι Kim et al (2003) αναφέρουν 

πως η ενσυναίσθηση λαμβάνει χώρα όταν το ηλεκτρονικό κατάστημα δίνει 

προσωπική προσοχή στους πελάτες, κατανοώντας τις συγκεκριμένες ανάγκες τους. 
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Κεφάλαιο 5 

Ηλεκτρονικά καταστήματα: Η ελληνική περίπτωση 
 

5.1 Εισαγωγή 
 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η παρούσα κατάσταση που επικρατεί στον 

ελλαδικό χώρο σχετικά με τα ηλεκτρονικά καταστήματα της κατηγορίας 

ηλεκτρονικού εμπορίου επιχείρησης προς καταναλωτή (B-C) και στη συνέχεια, 

περιγράφονται διεξοδικά έντεκα μελέτες περιπτώσεων ελληνικών ηλεκτρονικών 

καταστημάτων και αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

5.2 Παρούσα κατάσταση  
 

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών διοργάνωσε μια έρευνα καταγραφής και αξιολόγησης των 

Ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων για το 2014. Αξιολογήθηκαν 2300 

ηλεκτρονικά καταστήματα με βάση τέσσερις ομάδες κριτηρίων που επηρεάζουν την 

επιτυχία τους σε σχέση με τους ηλεκτρονικούς καταναλωτές. Οι ομάδες κριτηρίων 

είναι: 

1. Προστασία και ασφάλεια των ηλεκτρονικών καταναλωτών 

2. Αισθητική, πλοήγηση και προϊοντική πληροφόρηση 

3. Τρόποι πληρωμής 

4. Υπηρεσίες υποστήριξης και εξυπηρέτησης για τους ηλεκτρονικούς                

καταναλωτές 

Στην Ελλάδα την περίοδο αυτή λειτουργούν 4500-5000 ελληνικά ηλεκτρονικά 

καταστήματα και τα 2/3 από αυτά προσφέρουν όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες και 

δυνατότητες στους χρήστες εφάμιλλες με αυτές ξένων γνωστών ηλεκτρονικών 

καταστημάτων. Τα ποσοστά των  Ελλήνων χρηστών του Internet που αγοράζουν 

online προϊόντα (35%) παρουσιάζουν μικρή αύξηση καθώς τους διακατέχει ακόμα 

έλλειψη εμπιστοσύνης και καχυποψία για τις αγορές από απόσταση. Τα τελευταία 
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χρόνια υπάρχει βελτίωση στην παρουσίαση αναλυτικών όρων χρήσης για θέματα 

ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η έρευνα έδειξε πως επτά στα 

δέκα ηλεκτρονικά καταστήματα (Εικόνα 5.1) διαθέτουν ξεκάθαρη σελίδα που 

αναφέρεται στην πολιτική που ακολουθούν σχετικά με το απόρρητο αλλά και άλλα 

θέματα συναλλαγών όπως η δυνατότητα ακύρωσης παραγγελίας, η δυνατότητα 

επικοινωνίας σε περίπτωση διαφωνίας/επιφύλαξης καθώς και η δυνατότητα 

αντικατάστασης προϊόντων. 

 

Εικόνα 5.1 Έρευνα ELTRUN (2014) 

Το επόμενο σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος 

είναι η αισθητική και η ευκολία πλοήγησης στην ιστοσελίδα του (Εικόνα 5.2). Όσον 

αφορά την αισθητική, μόνο το 58% των ηλεκτρονικών καταστημάτων διαθέτει 

συγκεκριμένη δομή τόσο στο περιεχόμενο αλλά και στην εμφάνιση της ιστοσελίδας. 

Σχετικά με την πλοήγηση, τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα μιας και η 

συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων δίνει τη 

δυνατότητα αναζήτησης με πολλαπλούς τρόπους (ανά προϊόν, προμηθευτή, 

προηγμένη αναζήτηση με ελεύθερο κείμενο ή προηγούμενα αποτελέσματα), ενώ 

δίνεται και η δυνατότητα άμεσης επιστροφής στην αρχική σελίδα και η ιστοσελίδα 

υποστηρίζει διαφορετικους web browsers. Τέλος, το 84% των e-shop αναφέρουν με 

σαφήνεια και ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του προϊόντος στην προσπάθειά τους να 

πείσουν τον «δύσπιστο» Έλληνα ηλεκτρονικό καταναλωτή να προχωρήσει σε αγορά. 
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Εικόνα 5.2 Έρευνα ELTRUN (2014) 

Σχετικά με το θέμα της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και εξυπηρέτησης των 

πελατών παρατηρείται μεν πρόοδος αλλά υπάρχουν ακόμα αρκετά περιθώρια 

βελτίωσης (Εικόνα 5.3). Πιο συγκεκριμένα, το 61% των ελληνικών e-shop προσφέρει 

πολλαπλές δυνατότητες αποστολής, ενώ το 73% παραθέτει ξεκάθαρα την πολιτική 

επιστροφής των προϊόντων. Τέλος, η πλειοψηφία των ελληνικών ηλεκτρονικών 

καταστημάτων (86%) στην προσπάθειά τους να παρέχουν περισσότερο 

εξατομικευμένες υπηρεσίες, δίνουν τη δυνατότητα στον καταναλωτή να συνδεθεί 

στην ιστοσελίδα μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης έτσι ώστε να μπορεί να δεί 

προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και να διαβάσει προηγούμενες αξιολογήσεις. 

 

Εικόνα 5.3 Έρευνα ELTRUN (2014) 
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5.3 Μελέτες περίπτωσης ελληνικών ηλεκτρονικών 

καταστημάτων 
 

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν οι περιπτώσεις έντεκα ελληνικών 

ηλεκτρονικών καταστημάτων.  Η επιλογή των καταστημάτων που θα αναλυθούν 

έγινε με βάση τη δημοφιλία τους για τον μήνα τον οποίο διεξήχθη η έρευνα της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας. Εργαλείο εντοπισμού της δημοφιλίας των 

ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων αποτέλεσε η ιστοσελίδα www.alexa.com η 

οποία ειδικεύεται στην μέτρηση της επισκεψιμότητας ιστοσελίδων και λειτουργεί υπό 

την αιγίδα της amazon. Η συγκεκριμένη εταιρία, όπως και κάθε εταιρία 

δημοσκοπήσεων, για να μπορέσει να εξάγει συμπεράσματα για το φάσμα των 

συμπεριφορών ενός συνόλου (στην συγκεκριμένη περίπτωση των χρηστών του 

διαδικτύου), χρησιμοποιεί σαν μέθοδο την δειγματοληψία για να μπορέσει να 

δημιουργήσει την δική της παγκόσμια κατάταξη των διαδικτυακών τόπων, με βάση 

την επισκεψιμότητα και κατ’επέκταση την προτίμηση των χρηστών. Για να είναι πιο 

αντιπροσωπευτικό το δείγμα αλλά και έγκυρο το αποτέλεσμα, επιλέχθηκαν τέσσερα 

από τα πιο πετυχημένα ηλεκτρονικά καταστήματα, τέσσερα με μικρότερη δημοφιλία 

και τρία που βρίσκονται αρκετά χαμηλά στις προτιμήσεις των καταναλωτών.  

5.3.1 www.e-shop.gr  

 

Το e-shop.gr βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων των Ελλήνων χρηστών 

όσον αφορά τα ηλεκτρονικά καταστήματα και στην 91η θέση όλων των ελληνικών 

ιστοσελίδων σύμφωνα με το www.alexa.com. Το e-shop.gr αποτελεί ανώνυμη 

εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου και παροχής υπηρεσιών διαδικτύου με έτος ίδρυσης 

το 1998. Η δημοφιλία της ιστοσελίδας είναι μεγάλη και μεταφράζεται σε 100.000 

διαφορετικούς επισκέπτες την ημέρα. Διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα 

υπολογιστών καθώς και ό,τι άλλο χρειάζεται ο καταναλωτής από hardware, software, 

περιφερειακά, ήχο και εικόνα, κινητή τηλεφωνία, βιβλία, παιχνίδια, εργαλεία, 

συσκευές θέρμανσης και πολλές ακόμα ηλεκτρικές συσκευές. 

Το 2014 η εταιρεία διατηρεί 53 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και 3 στην 

Κύπρο ενώ απασχολεί περισσότερους από 300 υπαλλήλους στην Ελλάδα. Ο ρυθμός 

ανάπτυξης του 2013 σε σχέση με το προηγούμενο έτος ξεπέρασε το +60%, ενώ λίγο 
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πριν το τέλος της χρονιάς το e-shop.gr συμπλήρωσε 1.000.000 παραγγελίες που 

εξυπηρετήθηκαν με επιτυχία μέσα στο 2013. 

 

Εικόνα 5.4 www.e-shop.gr 

Το όραμα της εταιρείας είναι να εξασφαλίζει στους καταναλωτές τις 

χαμηλότερες τιμές της αγοράς αξιοποιώντας την τεχνολογία και τα χαμηλά 

λειτουργικά της έξοδα ως κατάστημα ηλεκτρονικού εμπορίου και διατηρώντας 

ταυτόχρονα την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρουν τα επώνυμα 

προϊόντα. 

Με βάση το όραμα της εταιρίας η πορεία της έχει στηριχτεί πάνω σε τρείς 

πυλώνες: στην ποικιλία προϊόντων, στην ευκολία σε όλα τα στάδια διεπαφής με τον 

χρήστη (ευχρηστία) και στην ενιαία πολιτική χαμηλών τιμών καθόλη τη διάρκεια της 

χρονιάς. 

Ο πρώτος πυλώνας που αφορά στην ποικιλία των προσφερόμενων προϊόντων 

υποστηρίζεται έντονα από την εµπορική πολιτική της εταιρείας. Στρατηγικός στόχος 

είναι η παροχή επιλογών στον τελικό πελάτη για κάθε κατηγορία προϊόντων 

ξεχωριστά αλλά και ο εµπλουτισµός των προϊοντικών επιλογών, ώστε να 

ικανοποιούνται όσο το δυνατό περισσότερες καταναλωτικές ανάγκες. 

Η ευχρηστία,  που αποτελεί το δεύτερο σκέλος της προσπάθειας, φαίνεται να 

υποστηρίζεται άµεσα από την υιοθέτηση ενός υβριδικού µοντέλου ανάπτυξης, 

απόλυτα προσαρµοσµένου στα ελληνικά δεδοµένα. Η ευχρηστία μεταφράζεται στη  

δυνατότητα που δίνεται στον πελάτη να υποβάλλει ηλεκτρονικά την παραγγελία του 
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στο δικό του χώρο και χρόνο, στη δυνατότητα επικοινωνίας µε τηλεφωνικό κέντρο 

(call center), αλλά και στην ευκαιρία για απευθείας επαφή στα φυσικά καταστήµατα. 

Αντίστοιχα, το τρίτο βασικό σηµείο στρατηγικής που αφορά στην παροχή 

χαµηλών τιµών σε επώνυµα προϊόντα υποστηρίζεται από εκπτώσεις καθόλη τη 

διάρκεια της χρονιάς αλλά και από μια σειρά ειδικών προσφορών που τρέχουν ανα 

τακτά χρονικά διαστήματα (Crazy Sundays, Eshop Specials). 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του www.e-shop.gr 

Μέσα από το βασικό µενού του ιστοτόπου της e-shop.gr οι καταναλωτές έχουν 

πρόσβαση σε χρήσιµα στοιχεία που αφορούν στην υποβολή µιας παραγγελίας 

ηλεκτρονικά. Για παράδειγµα, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης 

της παραγγελίας, αναφέρονται αναλυτικά οι τρόποι παραγγελίας, πληρωµής και 

αποστολής ενώ δίνονται πληροφορίες σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος. 

 Ιδιαίτερα σηµαντική είναι και η επιµέρους ενότητα πληροφοριών για την 

εξυπηρέτηση µετά την πώληση, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι εγγυήσεις και 

υπηρεσίες υποστήριξης after sales. Παράλληλα, πέρα από τις βασικές κατηγορίες 

προϊόντων οι καταναλωτές έχουν άµεση πρόσβαση και στις παρακάτω δύο υπηρεσίες 

προσφορών: «Crazy Sundays» και «Eshop Specials» . 

H ιστοθέση του e-shop.gr,  περιέχει ολοκληρωµένη πληροφόρηση για τα 

χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών που εµπορεύεται.  Ο ιστότοπος της 

εταιρίας περιλαµβάνει ποικίλες φωτογραφίες και πλήρεις περιγραφές των προϊόντων, 

ενώ επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως φίλτρα επιλογών ή σχόλια πελατών (reviews) 

διευκολύνουν την πλοήγηση και την τελική επιλογή του χρήστη, αυξάνοντας 

κατακόρυφα την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας. Ιδιαίτερη µέριµνα έχει δοθεί και 

στην τεχνική υποδοµή, κυρίως σε ότι αφορά στους χρόνους φόρτωσης της σελίδας, 

σε µια προσπάθεια ανταπόκρισης στις απαιτήσεις εξειδικευµένων και απαιτητικών 

χρηστών. 

Ένα ακόμα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του e-shop.gr αποτελεί το ειδικά 

σχεδιασμένο τηλεφωνικό κέντρο του. Η επιλογή της eshop.gr είναι το τηλεφωνικό 

κέντρο να αποτελεί τµήµα της εταιρίας και να στελεχώνεται εσωτερικά αποτελώντας 

ένα από τα βασικά κανάλια πωλήσεων. Τα εισερχόµενα αιτήµατα των πελατών 

αφορούν ποικίλα θέµατα, όπως ερωτήσεις γύρω από τα προϊόντα, εξυπηρέτηση, ή 
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τους τρόπους αποστολής παραγγελιών και τους τρόπους εξόφλησης, ή βοήθεια κατά 

την τοποθέτηση µια παραγγελίας. Με τον τρόπο αυτό οι καταναλωτές έχουν τη 

δυνατότητα άµεσης αλληλεπίδρασης µε την εταιρεία, ενώ έµπειροι πωλητές 

απαντάνε σε ερωτήσεις και διευκρινήσεις των πελατών που επιθυµούν να τις 

υποβάλλουν τηλεφωνικά. 

Τέλος, η τάση για καινοτοµία της e-shop.gr , διαφαίνεται και µέσα από τις 

επιλογές υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρία στα πλαίσια του after sales service, οι 

οποίες συνεχώς εξελίσσονται µε στόχο να ανταποκρίνονται στις αντίστοιχα 

αυξανόµενες απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελεί η εγγύηση άµεσης αντικατάστασης laptop µε καινούριο που προσφέρεται µε 

κόστος της εταιρείας αποκλειστικά τους πελάτες της. Η συγκεκριµένη εγγύηση 

παρέχει στον καταναλωτή καινούριο φορητό υπολογιστή αντίστοιχων προδιαγραφών 

σε αντικατάσταση ελαττωµατικού , έτσι ώστε να εκµηδενίζεται ο χρόνος αναµονής 

για επισκευή και να εξυπηρετείται ο πελάτης άµεσα και γρήγορα. Η έννοια της 

αποκλειστικότητας στην συγκεκριµένη υπηρεσία, είναι που της δίνει συγκριτικό 

πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισµού της. 

5.3.2 www.plaisio.gr  

 

Το plaisio.gr βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των ηλεκτρονικών 

καταναλωτών και καταλαμβάνοντας τη 2η θέση όσον αφορά τη δημοφιλία των 

ηλεκτρονικών καταστημάτων και την 103η στις ελληνικές ιστοσελίδες γενικότερα. Το 

πρώτο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε. 

www.plaisio.gr ιδρύθηκε το 1999 ενώ στην παρούσα περίοδο, η ηλεκτρονική 

εξυπηρέτηση της εταιρίας Πλαίσιο Computers περιλαμβάνει ακόμα δύο ηλεκτρονικά 

καταστήματα (www.plaisiob2b.gr, www.plesio.bg), τα οποία εξειδικεύονται σε B-B 

και B-G υπηρεσίες.  

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δέχεται 100.000 επισκέπτες καθημερινά ενώ οι 

διαδικτυακές πωλήσεις αντιπροσωπεύουν το 7% του συνολικού κύκλου εργασιών της 

εταιρίας. Η εταιρίαα προσφέρει στους πελάτες της μια μεγάλη γκάμα προϊόντων 

τεχνολογίας, αναλώσιμων, ειδών γραφείου αλλά και τηλεπικοινωνιών.  

Η φιλοσοφία της εταιρίας ξεκινάει από την προσπάθεια της να αλλάξει την 

παγιωμένη συνήθεια του Έλληνα καταναλωτή, να κάνει την έρευνά του οnline αλλά 
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στο τέλος να αγοράζει από τα φυσικά καταστήματα ROPO (Research Online – Buy 

Offline) και συνεπώς, το plaisio.gr δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αξιοπιστία, στην 

ασφάλεια και στην απόκτηση της εμπιστοσύνης του  καταναλωτή. 

 

Εικόνα 5.5 www.plaisio.gr 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του www.plaisio.gr 

Η plaisio.gr θεωρεί την εξυπηρέτηση των πελατών της ύψιστης σημασίας και 

για το λόγο αυτό δημιούργησε ένα ξεχωριστό τμήμα για να διευκολύνονται τόσο οι 

πελάτες όσο και η επιχείρηση μιας και ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των πελατών 

διαχειρίζεται από το συγκεκριμένο τμήμα. Στο τμήμα αυτό διαχειρίζονται όλα τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες πριν και μετά την παραγγελία.  

Όσον αφορά τον σχεδιασμό της ιστοσελίδας του καταστήματος, η επιχείρηση 

δημιούργησε μια στρατηγική ώστε η εμφάνιση να προσελκύει περισσότερους 

πελάτες. Σκοπός αυτής της στρατηγικής είναι οι καταναλωτές να έχουν εύκολη και 

γρήγορη εύρεση των προϊόντων μειώνοντας τον χρόνο που σπαταλάνε ψάχνοντας 

αυτό που επιθυμούν.  

Η τοποθέτηση των προϊόντων στον ηλεκτρονικό κατάλογο δίνει ευελιξία στον 

καταναλωτή να αναζητήσει το προϊόν του μέσω όποιου φίλτρου επιθυμεί έτσι ώστε η 

εύρεση του κατάλληλου για αυτόν προϊόντος να είναι μια εύκολη διαδικασία. (Εικόνα 

5.6). 



57 

 

 

Εικόνα 5.6 Ηλεκτρονικός κατάλογος www.plaisio.gr 

Επιπρόσθετα, το plaisio.gr, δίνει μεγάλη σημασία στην εμφάνιση των 

προϊόντων. Για κάθε προϊόν υπάρχει εικόνα απ’ όλες τις πλευρές συνοδευόμενη από 

κείμενο με τα χαρακτηριστικά του. Υπάρχουν, όμως και αναλυτικότερες πληροφορίες 

για όσους είναι γνώστες της τεχνολογίας.  

Η εταιρεία, για να βοηθήσει ακόμα περισσότερο τους πελάτες να βρουν αυτό 

που επιθυμούν, προσφέρει την δυνατότητα σύγκρισης των προϊόντων. Ο πελάτης 

συγκρίνει όμοια προϊόντα, παραθέτοντας τα χαρακτηριστικά του ένα προς ένα και 

στο τέλος επιλέγει αυτό που του ταιριάζει.  

Επιπροσθέτως, το plaisio.gr στην προσπάθειά του να είναι συνεπές προς τους 

πελάτες, γνωστοποιεί το νομικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές αγορές το οποίο τους 

αφορά άμεσα και σχετίζεται με το μείζον ζήτημα της ασφάλειας τον συναλλαγών 

τους. Επίσης, το προσωπικό απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα διασφαλίζονται 

με την μέθοδο της κρυπτογράφησης, η οποία χρησιμοποιείται από την εταιρία για την 

διασφάλιση όλων των στοιχείων που αφορούν τους πελάτες.  

 



58 

 

 

 

5.3.3 www.public.gr 

 

To public.gr, ένα από τα δημοφιλέστερα ηλεκτρονικά καταστήματα, βρίσκεται 

στην 3η θέση της κατηγορίας αυτής και στην 115η συνολικά όπως αναφέρει το 

alexa.com. Τα Public είναι ελληνική αλυσίδα πολυκαταστημάτων ψυχαγωγίας, η 

οποία ιδρύθηκε το 2005 και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να 

εδραιωθεί στις συνειδήσεις των καταναλωτών. Το πρωτοποριακό τους ηλεκτρονικό 

του κατάστημα ανανεώθηκε το 2010 ολοκληρώνοντας μια επένδυση ύψους 1 

εκατομμυρίου ευρώ. Το νέο e-shop αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την 

εταιρία και ο καταναλωτής στην περιήγησή του στον ιστότοπο μπορεί να ακούσει 

αποσπάσματα τραγουδιών, να δεί trailers ταινιών και demos ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών καθώς και να περιηγηθεί σε πάνω από 370.000 προϊόντα.  Τα προϊόντα 

χωρίζονται σε 11 κύριες κατηγορίες: Βιβλία, Μουσική, Ταινίες, Εικόνα & Ήχος, 

Φωτογραφία, Υπολογιστές, Gaming, Κινητά Mp3 & GPS, Gadgets, Κόμικς, Παιδικά.  

Το public.gr έχει βασιστεί πάνω στην πλατφόρμα της αμερικανής εταιρίας, 

ATG (Art Technology Group), η οποία διαθέτει μια από τις πιο εξελιγμένες 

πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου στον κόσμο. Μέσα σε 3 χρόνια τα καταστήματα 

Public έχουν αποσπάσει αρκετά βραβεία από αναγνωρισμένους φορείς που 

επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχουν. Στην πιο 

πρόσφατη βράβευσή τους το ηλεκτρονικό κατάστημα των Public απέσπασε συνολικά 

τρία βραβεία στα e-volution awards 2015 και συγκεκριμένα το βραβείο Gold στην 

κατηγορία «Ηλεκτρονικό κατάστημα για βιβλία», βραβείο Gold για το «Συνδυασμό 

ψηφιακού και φυσικού καναλιού» και βραβείο Silver για την «Εμπειρία πελατών».  
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Εικόνα 5.7 www.public.gr 
 
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του www.public.gr 
 

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εταιρίας είναι η πληθώρα προϊόντων 

που υπάρχουν στους καταλόγους του ηλεκτρονικού καταστήματος και ο χρήστης έχει 

τη δυνατότητα να επιλέξει. Επίσης, υπάρχουν προηγμένες διαδικασίες αναζήτησης 

και πλούσιο περιεχόμενο για κάθε προϊόν κάνοντας της εμπειρία του πελάτη κατά την 

περιήγησή του ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα των public δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αξιοπιστία 

και γρήγορη ανταπόκριση με τον μέσο χρόνο παράδοσης των προϊόντων της να είναι 

οι δύο εργάσιμες ημέρες. 

Όσον αφορά την ασφάλεια των συναλλαγών, η εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία 

του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων και των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και ακολουθώντας σύγχρονες 

και προηγμένες μεθόδους. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα 

προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Το public.gr  

χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TLS, με κρυπτογράφηση 128-bit, για ασφαλείς online 

εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές 

πληροφορίες του χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, 
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του ονόματος και της διεύθυνσής του, έτσι ώστε να μην μπορούν να 

αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο.  

Η ανταπόκριση της εταιρίας στις απαιτήσεις των χρηστών για αξιόπιστες και 

ταχείς συναλλαγές μεταφράζεται στην παρακάτω υπηρεσία. Στο ηλεκτρονικό 

κατάστημα των public δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να πραγματοποιήσει 

μια ηλεκτρονική παραγγελία μέχρι τις 2μ.μ. (σε ορισμένα προϊοντα με ειδική 

σήμανση) και να  παραλάβει το προϊόν αυθημερόν από το κατάστημα που επιθυμεί. 

Στην προσπάθεια ενδυνάμωσης της αξιοπιστίας του ηλεκτρονικού 

καταστήματος η public.gr παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης των προϊόντων στους 

πελάτες της τόσο μέσω βαθμολόγησής του προϊόντος αλλά και με την υποβολή 

σχολίων για τα θετικά ή αρνητικά του σημεία. Έτσι, ο χρήστης διαμορφώνει μια πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα για το προϊόν που θέλει να αποκτήσει ελαττώνοντας τις όποιες 

επιφυλάξεις έχει για την ποιότητα του προϊόντος. 

Επίσης, το ηλεκτρονικό κατάστημα της public.gr διαθέτει μια υπηρεσία 

εύρεσης σπάνιων τίτλων βιβλίων, cd, ή ταινιών καθιστώντας έτσι τη διαδικασία 

αναζήτησης πιο εύχρηστη και αποτελεσματική ενώ παράλληλα σε συνεργασία με την 

amazon δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους του εξωτερικού να έχουν πρόσβαση σε 

50000 ελληνικά βιβλία cd και dvd.  

Τέλος, στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης και συναισθηματικής 

ταύτισης με τον πελάτη η public.gr παρέχει τη δυνατότητα της ζωντανής συνομιλίας 

μέσω του live chat της αλλά και της συλλογής και εξαργύρωσης πόντων με βάση τον 

όγκο των ηλεκτρονικών συναλλαγών του πελάτη, που ισοδυναμούν με εκπτώσεις και 

δωροεπιταγές για διάφορα προϊόντα.  

5.3.4 www.kotsovolos.gr  

 
Σύμφωνα με το alexa.com, το ηλεκτρονικό κατάστημα kotsovolos.gr βρίσκεται 

στην 4η θέση στις προτιμήσεις των καταναλωτών και στην 205η για τις ελληνικές 

ιστοσελίδες γενικότερα. Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ είναι η κορυφαία αλυσίδα ηλεκτρικών 

και ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται στη χώρα από το 1950 

όταν και άνοιξε το πρώτο κατάστημά της. Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, όπως μεγάλες και μικρές οικιακές 

συσκευές, συσκευές εικόνας και ήχου, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτογραφικός 
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εξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακά προϊόντα. Το δίκτυο της εταιρίας αποτελείται από 

94 φυσικά καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας ενώ οι καταναλωτές που 

προτιμούν το διαδίκτυο για τις αγορές τους μπορούν να χρησιμοποιούν το 

ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας 

Το 2011 η kotsovolos.gr τιμήθηκε με το βραβείο του καλύτερου ηλεκτρονικού 

καταστήματος, με κριτήρια την επισκεψιμότητα, την ευρηματικότητα και τη 

ευχρηστία της ιστοσελίδας, ενώ το 2014 η εταιρία διακρίθηκε στην ενότητα 

Redesign-Relaunch  των e-volution awards παραλαμβάνοντας  το βραβείο silver για 

την καλύτερη ιστοσελίδα που λανσαρίστηκε εκ νέου. Η εταιρία είχε προχωρήσει σε 

ριζική ανακαίνιση του ηλεκτρονικού της καταστήματος δημιουργώντας ένα νέο 

ηλεκτρονικό κατάστημα υψηλών προδιαγραφών, με έξυπνες εφαρμογές, που ενισχύει 

την εξυπηρέτηση των πελατών αλλά και το αγοραστικό ταξίδι τους κατά τη διάρκεια 

περιήγησής τους.  

 

Εικόνα 5.8 www.kotsovolos.gr 
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Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του www.kotsovolos.gr 
 

Το νέο ηλεκτρονικό κατάστημα του ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΥ , προσφέρει μεγαλύτερη 

ευχρηστία, αποτελεσματικότερες αναζητήσεις και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία 

προϊόντων. Επιπλέον, το kotsovolos.gr προσφέρει πολλαπλούς τρόπους παράδοσης 

όπως παράδοση κατ’οίκον αλλά και παραλαβή από τα ιδιόκτητα φυσικά 

καταστήματα σε 68 σημεία της χώρας. Όσον αφορά τις δυνατότητες πληρωμής, εκτός 

από τις επιλογές των μετρητών , της πιστωτικής κάρτας, και της αντικαταβολής 

προστίθεται η δυνατότητα ενός πλάνου άτοκων δόσεων.  

Επιπρόσθετα, ο χρήστης ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί χάρη στην εύκολη 

αναζήτηση, να βρει ολοκληρωμένες παρουσιάσεις προϊόντων, αξιολόγηση αυτών από 

άλλους χρήστες, να τα συνδυάσει και να δημιουργήσει γρήγορα μία εύχρηστη wish 

list, που θα βοηθήσει στην τελική επιλογή των προϊόντων. 

Παράλληλα, υπάρχει και η δυνατότητα αξιολόγησης των προϊόντων όπου οι 

καταναλωτές μπορούν να δούν κριτικές άλλων χρηστών για το προϊόν που τους 

ενδιαφέρει. Η νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα έχει ήδη αξιολογηθεί θετικά με το 98% 

των επισκεπτών να δηλώνει ότι θα επαναλάμβανε καινούρια αγορά από το 

συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα. 

5.3.5 www.e-click.gr  

 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα e-click.gr βρίσκεται στην 13η θέση στις 

προτιμήσεις των χρηστών για τα ηλεκτρονικά καταστήματα και στην 1076η 

συνολικά, στη διαβάθμιση της ιστοσελίδας alexa.com. Το κατάστημα εμπορεύεται 

προϊόντα κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ κινητών, προϊόντα ήχου και εικόνας, 

ηλεκτρικά και οικειακά είδη και άλλα εργαλεία. Η εταιρία διαθέτει πέντε φυσικά 

καταστήματα τα οποία λειτουργούν και ως σημεία παραλαβής των παραγγελθέντων 

προϊόντων. 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του www.e-click.gr 

Όσον αφορά στο κομμάτι της παρουσίασης των προϊόντων, το e-click.gr 

παραθέτει λεπτομερέστατες περιγραφές με ειδικές επεξηγήσεις στην εικόνα του 

προϊόντος. (Εικόνα 5.10). Επίσης, αναλύονται διεξοδικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
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του καθώς και η συμβατότητά του με άλλες συσκευές εάν πρόκειται για συσκευή 

συγκεκριμένου είδους. 

 

 

Εικόνα 5.9 www.eclick.gr 

 
 

 
 
Εικόνα 5.10 Περιγραφή προϊόντος www.e-click.gr 
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Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ηλεκτρονικού καταστήματος e-click.gr είναι 

άμεσα συνυφασμένο με τα κριτήρια της εξατομίκευσης αλλά και της 

συναισθηματικής ταύτισης με τον χρήστη. Η εταιρία δίνει τη δυνατότητα στον 

πελάτη να επιλέξει εμφάνιση-σχεδιασμό της  προτίμησής του σε ορισμένα αξεσουάρ 

όπως η θήκη για κινητά. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας εφαρμογής του e-click.gr η 

οποία επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει μια φωτογραφία της αρεσκείας του που έχει 

αποθηκευμένη στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή και να την ανεβάσει στην 

ιστοσελίδα. Η παροχή της ιδιαίτερης αυτής υπηρεσίας αποσκοπεί στην 

συναισθηματική ταύτιση του επισκέπτη με την εταιρία και τα προϊόντα της και κατά 

συνέπεια την επιλογή του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού καταστήματος για τις αγορές 

του.   

5.3.6 www.ebw.gr  

 
Το ηλεκτρονικό κατάστημα ebw.gr καταλαμβάνει την 17η θέση όσον αφορά τη 

δημοφιλία του ανάμεσα στα e-shop και την 1202η πανελλαδικά. Η εταιρία 

EasyBuyWorld ξεκίνησε να λειτουργεί το ηλεκτρονικό της κατάστημα το 2004, 

προσφέροντας μεγάλη γκάμα προϊόντων από το παγκόσμιο εμπόριο. Προσφέρει 

εκτενείς πληροφορίες για πάνω από 200.000 επώνυμα προϊόντα, αλλά και υπηρεσίες 

τεχνικής υποστήριξης και επισκευών τεχνολογικών προϊόντων. Η γκάμα των 

προϊόντων τους περιλαμβάνει τις κατηγορίες : σταθερή-κινητή τηλεφωνία, αξεσουάρ, 

ανταλλακτικά κινητής τηλεφωνίας, υπολογιστές, laptops, tablets, παιχνίδια, αξεσουάρ 

αυτοκινήτου και διάφορα άλλα. Η εταιρία διαθέτει έξι υποκαταστήματα εκτός του 

επισκευαστικού της κέντρου, τα οποία λειτουργούν και ως σημεία παραλαβής των 

προϊόντων.  

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του www.ebw.gr  

Το ebw.gr διαθέτει αρκετούς τρόπους παραγγελίας όπως η παραγγελία μέσω 

της ιστοσελίδας, μέσω fax, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω sms, μέσω 

κάποιου υποκαταστήματος αλλά και μέσω τηλεφώνου. Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας 

ευνοεί μια εύκολη περιήγηση καθώς και τη δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης με τη 

βοήθεια πολλών διαφορετικών φίλτρων όπως η τιμή, οι τελευταίες αφίξεις, το όνομα 

και η δημοτικότητα. Με την επιλογή του προϊόντος υπάρχει λεπτομερής περιγραφή 

με χρήσιμες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του. 
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Εικόνα 5.11 Περιγραφή προϊόντος www.ebw.gr 

 

 
Η εταιρία δίνει τη δυνατότητα πληρωμής με αρκετούς τρόπους όπως η 

αντικαταβολή, η πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, πληρωμή μέσω paypal, 

κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό είτε με μετρητά από το φυσικό κατάστημα. 

Επίσης, δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα της ασφάλειας των 

προσωπικών δεδομένων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών με όλα τα απαραίτητα 

μέτρα και σύγχρονες μεθόδους, έτσι ώστε να διασφαλίζονται ως απόρρητα τα 

προσωπικά στοιχεία των χρηστών ενώ οι συναλλαγές στο ηλεκτρονικό κατάστημα 

προστατεύονται από ανώτατα συστήματα κρυπτογράφησης και ψηφιακής 

πιστοποίησης.  

5.3.7 www.apothema.gr  

 

Το apothema.gr βρίσκεται στην 20η θέση στις προτιμήσεις για τα ηλεκτρονικά 

καταστήματα και στην 1842η στις ελληνικές ιστοσελίδες γενικότερα. Το ηλεκτρονικό 

κατάστημα δραστηριοποιείται στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου από το 2005 

 όπου και ιδρύθηκε η εταιρία Απόθεμα ΕΠΕ. Είναι το πρώτο ηλεκτρονικό κατάστημα 

στην Ελλάδα που προσέφερε τη δυνατότητα ηλεκτρονικών αγορών στις κατηγορίες 

των ηλεκτρικών συσκευών, ειδών κλιματισμού και οργάνων γυμναστικής. Στην 

παρούσα φάση η ιστοσελίδα του έχει ανανεωθεί τέσσερις φορές από την ίδρυσή της 

βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και εμπλουτίζοντας τους καταλόγους της  
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με προϊόντα εικόνας και ήχου, ειδών σπιτιού και κήπου αλλά και υπολογιστών. Το 

apothema.gr ακολουθεί μια ανοδική πορεία με ένα διαρκώς αυξανόμενο πελατολόγιο 

το οποίο αυτή τη στιγμή ξεπερνά τους 130.000 εγγεγραμμένους χρήστες οι οποίοι 

είναι επαναλαμβανόμενοι πελάτες στην πλειοψηφία τους.  

 

Εικόνα 5.12 www.apothema.gr 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του www.apothema.gr 

 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του apothema.gr θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το 

γεγονός πως δε διατηρεί φυσικό κατάστημα παρά μόνο τα γραφεία της εταιρίας και 

όλες οι παραγγελίες του διενεργούνται αποκλειστικά από το ηλεκτρονικό κατάστημα. 

Επίσης, χαρακτηριστικό της εταιρίας είναι το πλούσιο περιεχόμενο των 

καταλόγων προϊόντων της αλλά και η δυνατότητα σύγκρισης διαφορετικών 

προϊόντων (Εικόνα 5.13)  
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Εικόνα 5.13 Σύγκριση προϊόντων www.apothema.gr 

Πέραν της πληρότητας του καταλόγου του και της ευχρηστίας της ιστοσελίδας, 

προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες της να πραγματοποιούν τις αγορές τους με 

άτοκες δόσεις, εφόσον διαθέτουν πιστωτική κάρτα. Επιπρόσθετα, αναφέρονται με 

σαφήνεια οι όροι και προϋποθέσεις των συναλλαγών με την εταιρία αλλά και ο 

τρόπος διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των πελατών. 

Όσον αφορά την πολιτική αποστολής των προϊόντων, η εταιρία παρέχει δωρεάν 

μεταφορικά για αποστολή ορισμένων προϊόντων της στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ 

υπάρχει και η δυνατότητα παρακολούθησης της παραγγελίας στην προσπάθεια 

καλύτερης ενημέρωσης του καταναλωτή. 

 

5.3.8 www.multirama.gr  

 
 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα multirama.gr βρίσκεται στην 30η θέση σε 

δημοφιλία ηλεκτρονικού καταστήματος και στην 2470η συνολικά για τις ελληνικές 

ιστοσελίδες. Τα καταστήματα Multirama ιδρύθηκαν το 1996 και αποτελούν ένα 

εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων πληροφορικής, υψηλής τεχνολογίας και 

τηλεπικοινωνιών. Στο ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί κανείς να 



68 

 

βρει περισσότερα από 3.500 προϊόντα τεχνολογίας, ανανεωμένες υπηρεσίες 

εξυπηρέτησης και νέες λειτουργικότητες. Το 2013 αναβάθμισαν την παρουσία τους 

στο διαδίκτυο δημιουργώντας το ηλεκτρονικό τους κατάστημα που διαθέτει 

εξελιγμένο σχεδιασμό της ιστοσελίδας και μεγαλύτερη λειτουργικότητα στην 

πλοήγηση. Ο προσανατολισμός του ηλεκτρονικού καταστήματος δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη παρέχοντας κάποιες λειτουργίες προς αυτήν 

την κατεύθυνση. 

 
Εικόνα 5.14 www.multirama.gr 

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του www.multirama.gr  

 

Στα πλαίσια της έμφασης στην εξυπηρέτηση του πελάτη η multirama.gr παρέχει 

ορισμένες λειτουργίες. Πιο συγκεκριμένα υπάρχει ολοκληρωμένη παρουσίαση των 

προϊόντων, με αρκετές φωτογραφίες, πολύ αναλυτική περιγραφή των τεχνικών 

χαρακτηριστικών του κάθε προϊόντος καθώς και προτάσεις άλλων προϊόντων που θα 

μπορούσαν να το πλαισιώσουν (Εικόνα 5.15) 
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Εικόνα 5.15 Περιγραφή χαρακτηριστικών προϊόντος www.myltirama.gr 

 

Επίσης, δίνεται στον καταναλωτή η επιλογή εξειδικευμένης αναζήτησης με 

φίλτρα με βάση τον κατασκευαστή, την τιμή αλλά και τεχνικά χαρακτηριστικά του 

προϊόντος. Παρέχεται, η δυνατότητα πολλαπλών επιλογών μεταφοράς του προϊόντος 

στον χώρο του πελάτη αλλά και ένα δίκτυο 110 φυσικών σημείων παραλαβής του 

προϊόντος σε όλη την Ελλάδα. 

Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του καταστήματος είναι δυνατότηα 

αξιολόγησης των προϊόντων από πραγματικούς χρήστες έτσι ώστε να βοηθηθεί ο 

καταναλωτής να διαλέξει το κατάλληλο προϊόν. Οι χρήστες, που προέρχονται από 

όλο τον κόσμο και την Ελλάδα, έχουν βαθμολογήσει το προϊόν που αγόρασαν βάσει 

σημαντικών κριτηρίων, ενώ παράλληλα μοιράζονται και τα θετικά ή αρνητικά σημεία 

του. Η δυνατότητα αξιολόγησης αλλά και σύγκρισης προϊόντων υπάρχει στην σελίδα 

παρουσίασης  του κάθε προϊόντος.  

Διάφορες άλλες δυνατότητες του ηλεκτρονικού καταστήματος της multirama.gr 

είναι το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων εντός 14 ημερών, η λειτουργία των 

προτάσεων στον χρήστη για προϊόντα που ίσως τον ενδιαφέρουν (recommendations) 

με βάση παλαιότερες αγορές και αναζητήσεις του χρήστη, η υπηρεσία Alert μέσω της 

οποίας ο χρήστης ενημερώνεται άμεσα για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που τον 

ενδιαφέρουν, η δυνατότητα παρακολούθησης της παραγγελίας καθώς και η άμεση 
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συνομιλία με άνθρωπο του καταστήματος (live chat) μέσω της ειδικής πλατφόρμας 

του ηλεκτρονικού καταστήματος. 

Τέλος, το multirama.gr παρέχει τις Tech it easy προσφορές ανα τακτά χρονικά 

διαστήματα καθώς και το πρόγραμμα MULTIRAMA REWARDS CLUB το οποίο 

έιναι ένα πρόγραμμα προνομίων και επιβράβευσης αγορών με συλλογή πόντων για 

τους πελάτες με υψηλή πιστότητα. 

 

5.3.9 www.electricmarket.gr 

 

Το electricmarket.gr δεν υπάρχει στο σύστημα διαβάθμισης της alexa.com, κάτι 

που υποδηλώνει πολύ μικρή καθημερινή επισκεψιμότητα. To Electricmarket είναι ένα 

κατάστημα ειδών πληροφορικής, ήχου και εικόνας, ηλεκτρολογικού υλικού, οικιακών 

συσκευών, μικροσυσκευών, ηλεκτρονικών ειδών, επαγγελματικού ήχου και 

ψηφιακής τεχνολογίας. Η επιχείρηση δραστηροποιείται στον χώρο του εμπορίου 

ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών από το 1991, ενώ το 2010 προχώρησε και 

στην δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος με σκοπό την πώληση προϊόντων 

μέσω internet και την ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού. 

 

Εικόνα 5.16 www.electricmarket.gr 
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Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του electricmarket.gr 
 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα περιλαμβάνει μικρό αριθμό προϊόντων μιας και 

πρόκειται για μια μικρή επιχείρηση. Στην παρουσίαση των προϊόντων του 

περιλαμβάνει μόνο μια φωτογραφία με μια μικρή περιγραφή των χαρακτηριστικών 

του προϊόντος από κάτω. 

Στα θετικά ο μικρός χρόνος παράδοσης (μόλις 1-2 ημέρες για ορισμένα 

προϊόντα) αλλά και τα δωρεάν μεταφορικά έξοδα για παραδόσεις προϊόντων εντός 

της Θεσσαλονίκης όπου εδρεύει το φυσικό κατάστημα. 

Ο σχεδιασμός του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι απλός, ενώ ακόμα ένα 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του electricmarket.gr είναι η απουσία οποιασδήποτε 

αναφορά στους όρους και προϋποθέσεις καθώς και στην πολιτική ασφάλειας και 

ιδιωτικότητας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί η εταιρία. 

5.3.10 www.mysystems.gr 

 
O ιστότοπος Mysystems.gr δεν υπάρχει στο σύστημα διαβάθμισης της 

alexa.com μιας και το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν είναι από τα δημοφιλή. Η 

εταιρία Mysystems Ε.Π.Ε ιδρύθηκε στις αρχές του 2000, με αντικείμενο εργασιών 

την εμπορία συστημάτων πληροφορικής και συναφών ειδών καθώς και την παροχή 

υπηρεσιών που σχετίζονται με τα προϊόντα πληροφορικής. Το ηλεκτρονικό της 

κατάστημα ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2010 και εμπορεύεται επώνυμα 

τεχνολογικά προϊόντα. Εκτός των εμπορευμάτων, η εταιρία παρέχει και ορισμένες 

υπηρεσίες είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε μέσω των πωλητών  της στο φυσικό της 

κατάστημα στην Αθήνα. 
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Εικόνα 5.17 www.mysystems.gr 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του www.mysystems.gr 

 Η εταιρία σε μια προσπάθειά της να ενδυναμώσει την αξιοπιστία της απέναντι 

στους καταναλωτές, αναφέρει ρητά την πολιτική ποιότητας που ακολουθεί, 

παραθέτοντας την εφαρμογή του συστήματος διαχείρησης ποιότητας σύμφωνα με το 

διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008.  

Επίσης, η mysystems.gr με σκοπό την συναισθηματική ταύτιση με τον 

καταναλωτή αλλά και την απόκτηση της εμπιστοσύνης του, αναφέρει ρητά στη 

δήλωση της αποστολής της εταιρίας, πως σκέφτεται και δρα ως τελικός καταναλωτής 

προσπαθώντας να μπεί στη θέση του και να του παρέχει βελτιωμένες υπηρεσίες. Οι 

τρόποι πληρωμής είναι αρκετοί, ενώ στα αρνητικά του ηλεκτρονικού καταστήματος 

είναι ο μεγάλος χρόνος διεκπεραίωσης της παραγγελίας ορισμένων προϊόντων, η 

οποία φτάνει στον προορισμό της σε 10-15 εργάσιμες ημέρες. 

Τέλος, η εταιρία παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της να συνθέσουν τον 

δικό τους ηλεκτρονικό υπολογιστή επιλέγοντας από μια λίστα τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά της επιλογής τους. Η διαφορετική για τα ελληνικά δεδομένα 

υπηρεσία σχετίζεται άμεσα με το κριτήριο της εξατομίκευσης/προσωποποίησης, 

δίνοντας την ευκαιρία στον καταναλωτή να δημιουργήσει ένα προϊόν βάσει καθαρά 

των προσωπικών του προτιμήσεων και αναγκών (Εικόνα 5.18) 
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Εικόνα 5.18 Σχεδιασμός προϊόντος από τον πελάτη www.mysystems.gr  
 

 

5.3.11 www.ideashop.gr 

 

Ο δικτυακός τόπος www.ideashop.gr δεν καταγράφεται στο σύστημα 

παρακολούθησης της alexa.com κάτι που υποδηλώνει την μικρή δημοφιλία του στις 

προτιμήσεις των Ελλήνων ηλεκτρονικών καταναλωτών. Το ηλεκτρονικό κατάστημα 

που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2008,  ανήκει στην  εταιρεία COSMOS 

ELECTRONICS η οποία  ιδρύθηκε το 1984, έχοντας ως κύριο αντικείμενο το 

εμπόριο ηλεκτρονικών συσκευών και προιόντων υψηλής τεχνολογίας. Το ideashop.gr 

ανανεώνει τους καταλόγους του αρκετά συχνά εμπλουτίζοντάς τους με νέες 

συσκευές, αξεσουάρ και ανταλλακτικά, καινούρια gadget και μία συνεχώς 

αυξανόμενη γκάμα ηλεκτρονικών προϊόντων. 
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Εικόνα 5.19 www.ideashop.gr 

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ideashop.gr 

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ideashop.gr είναι η βοήθεια που 

προσφέρει το ηλεκτρονικό κατάστημα στους χρήστες του σχετικά με την διενέργεια 

της παραγγελίας τους. Πιο συγκεκριμένα, στην ειδική σελίδα που επεξηγούνται οι 

τρόποι παραγγελίας, δίνονται αναλυτικές οδηγίες όχι μόνο με γραπτό κείμενο αλλά 

και με ειδικό βίντεο που είναι πολύ επιβοηθητικό ειδικά για νέους επισκέπτες της 

ιστοσελίδας (Εικόνα 5.20) 
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Εικόνα 5.20 Επεξήγηση τρόπου παραγγελίας www.ideashop.gr 

 

Ο χρόνος διεκπεραίωσης των παραγγελιών είναι μικρός με την ιστοσελίδα να  

υποστηρίζει πως τα περισσότερα προϊόντα φτάνουν στον προορισμό τους σε 1-2 

εργάσιμες ημέρες ενώ στα αρνητικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού 

καταστήματος είναι οι ελλιπείς περιγραφές και παρουσιάσεις των προϊόντων, οι 

οποίες συνοδεύονται τις περισσότερες φορές από μια μόνο φωτογραφία. Επίσης, δεν 

αναφέρεται η πολιτική ασφαλείας και ιδιωτικότητας των προσωπικών δεδομένων 

αλλά και των στοιχείων των συναλλαγών με τους πελάτες. Τέλος, ο σχεδιασμός του 

ηλεκτρονικού καταστήματος είναι αρκετά απλοϊκός ενώ και ταχύτητα φόρτωσης της 

σελίδας παρουσιάζει κάποια προβλήματα. 
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Κεφάλαιο 6 

Μεθοδολογία έρευνας 
 

6.1 Ορισμός ποιοτικής έρευνας 
 

Η ποιοτική έρευνα είναι μια πολυμέθοδος η οποία περιέχει μια ερμηνευτική και 

νατουραλιστική προσέγγιση για το αντικείμενο που μελετά. Ο ερευνητής μελετά το 

αντικείμενο στο φυσικό του περιβάλλον, στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει το 

νόημα που ο ερωτώμενος προσπαθεί να του δώσει. Συνεπώς, η ποιοτική έρευνα 

εμπεριέχει υλικό που προέρχεται από μελέτες περίπτωσης, προσωπικές εμπειρίες, 

ιστορικά κείμενα, οπτικοακουστικό υλικό, και γενικότερα από τεχνικές που 

απεικονίζουν με τον καλύτερο τρόπο την καθημερινότητα των ανθρώπων. (Creswell, 

1998). 

Για την διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε ο συνδυασμός ερωτηματολογίου και 

ημιδομημένου οδηγού συνέντευξης ο οποίος έχει τυποποιημένα κενά, στα οποία ο 

ερωτώμενος μπορεί να απαντήσει με βάση τις δικές του απόψεις και εμπειρίες. Η 

ποιοτικής φύσεως προσέγγιση επιλέχθηκε κυρίως για την καλύτερη κατανόηση των 

απόψεων των καταναλωτών σχετικά με τα κριτήρια απόδοσης ιστοσελίδων 

ηλεκτρονικού εμπορίου B-C καθώς και για την διατύπωση της δικής τους οπτικής 

γωνίας όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Τα αποτελέσματα και οι διαπιστώσεις 

της παρούσας έρευνας μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο υλικό για τον σχεδιασμό 

περαιτέρω μελέτης ποσοτικού χαρακτήρα η οποία θα απευθύνεται σε περισσότερους 

χρήστες ηλεκτρονικών καταστημάτων. 

Η έρευνα εστιάστηκε στα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα και στα κριτήρια 

απόδοσής τους τα οποία προέκυψαν μέσα από τη βιβλιογραφία. Προτιμήθηκε η 

χρήση ερωτηματολογίου που αποτελούνταν από 37 ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο 

κατασκευάστηκε με βάση ερωτήσεις από προηγούμενες σχετικές έρευνες πάνω σε 

ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου B-C (Webb & Webb, 2004 ; Barnes & Vidgen, 

2001 ; Bressolles, 2007 ; Parasuraman et al, 2005 ; Yang et al, 2004) 

προσαρμοσμένες όμως στον τύπο ποιοτικής έρευνας που επιλέχθηκε.  
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6.2 Ερευνητική μεθοδολογία 
 

Η διανομή του ερωτηματολογίου επιλέχθηκε να γίνει μέσω της ανάρτησής του στο 

forum της ιστοσελίδας adslgr.com που εξειδικεύεται σε θέματα internet και online 

υπηρεσιών και ο ερωτώμενος μπορούσε μέσω ενός link να συνδεθεί με την φόρμα 

του ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε με την υπηρεσία Google Docs. Το 

ερωτηματολόγιο ήταν αναρτημένο από τις 01/08/2015 έως τις 20/08/2015 μιας και οι 

απαντήσεις που απαιτούνταν ήταν λίγες. 

Το ερωτηματολόγιο ξεκινάει με ένα εισαγωγικό σημείωμα που αναφέρει τον σκοπό 

του και το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας ενώ στη συνέχεια αναφέρεται η 

δομή του. Πιο συγκεκριμένα χωρίζεται σε τρείς ενότητες. Στην πρώτη ενότητα 

γίνονται τρεις ερωτήσεις διευκρίνησης/ελέγχου έτσι ώστε να γίνει σαφές αν ο 

ερωτώμενος είναι ηλεκτρονικός αγοραστής και επίσης αν έχει οποιαδήποτε σχέση με 

κάποιο ηλεκτρονικό κατάστημα. Στην δεύτερη ενότητα υπάρχουν τέσσερις ερωτήσεις 

για κάθε ένα από τα οκτώ κριτήρια απόδοσης που έδειξε η βιβλιογραφική έρευνα. Ο 

ερωτώμενος καλείται να απαντήσει στον χώρο που υπάρχει. Στη τρίτη ενότητα 

περιλαμβάνονται πέντε ερωτήσεις καθαρά για την σκιαγράφηση του δημογραφικού 

προφίλ του ερωτηθέντος. 

6.3 Δείγμα  
 

Οι ερωτώμενοι ανταποκρίθηκαν στην ημιδομημένη έρευνα ποιοτικής προσέγγισης 

μέσω του ερωτηματολογίου που περιέχει ανοικτού τύπου ερωτήσεις. Στο διάστημα 

που το ερωτηματολόγιο ήταν αναρτημένο δόθηκαν δώδεκα απαντήσεις από τις οποίες 

οι επτά ήταν απολύτως συμπληρωμένες. Η μικρή συμμετοχή κρίνεται εύλογη λόγω 

του μικρού χρονικού διαστήματος που το ερωτηματολόγιο ήταν αναρτημένο καθώς 

και της δυσκολίας συμπλήρωσής του λόγω του μεγάλου αριθμού ανοικτών 

ερωτήσεων που έχει.  

Το δείγμα που απάντησε αποτελείται από επτά άτομα τα οποία όλοι είναι 

συστηματικοί πελάτες ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων ενώ δύο έχουν 

αμεσότερη σχέση μιας και εργάζονται σε τέτοιου τύπου επιχειρήσεις. Πιο 
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συγκεκριμένα ο χρήστης 2 εργάζεται σε ελληνικό ηλεκτρονικό κατάστημα στο τμήμα 

της συμβουλευτικής και του σχεδιασμού των e-shop ενώ ο χρήστης 7 στο τμήμα 

εξυπηρέτησης ενός τέτοιου ηλεκτρονικού καταστήματος. Για την καλύτερη ανάλυση 

των απαντήσεων της έρευνας οι επτά χρήστες θα αναφέρονται ως Χ1, Χ2, Χ3, Χ4, 

Χ5, Χ6, Χ7.  

6.4 Παρουσίαση ευρημάτων έρευνας  
 

6.4.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 

Από τον Πίνακα 6.1 προκύπτουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος που 

απάντησε. Από τους επτά που απάντησαν οι πέντε είναι της ηλικίας 26-35 με τον Χ1 

να είναι κάτω από 25 και τον Χ7 να είναι 36-45. Έπειτα, το επίπεδο σπουδών των 

χρηστών είναι εμφανές πως πρόκειται για αρκετά υψηλό μιας και όλοι είναι κάτοχοι 

ενός βασικού πτυχίου σπουδών ενώ οι τέσσερις κατέχουν επίσης και μεταπτυχιακό 

τίτλο.  

Όσον αφορά την απασχόληση τους οι περισσότεροι ερωτηθέντες είναι εργαζόμενοι 

στον ιδιωτικό τομέα (Χ2, Χ3, Χ4, Χ5, Χ7), με τον Χ1 να είναι κάτοχος προπτυχιακού 

τίτλου σπουδών ενώ ο Χ6 να έχει μόλις τελειώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές του.  

Από τον Πίνακα 6.1 επίσης προκύπτουν στοιχεία που αφορούν στο μηνιαίο εισόδημα 

των ερωτηθέντων. Εκεί παρατηρείται ποικιλομορφία απαντήσεων καθώς δύο 

ερωτηθέντες (Χ1, Χ6) οι οποίοι δεν έχουν εισέλθει ακόμα στην αγορά εργασίας 

λαμβάνουν κάτω από 601 ευρώ μηνιαίως, ο Χ4 που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα 

έχει μηνιαίο εισόδημα που κυμαίνεται από 601-900 ευρώ, οι Χ3 και Χ7 από 901-

1200 ευρώ μηνιαίως, ο Χ5 από 1201-1500 ενώ τέλος ο Χ2 ο οποίος εργάζεται σε 

ηλεκτρονικό κατάστημα λαμβάνει πάνω από 1801 ευρώ το μήνα. 
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Πίνακας 6.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

6.4.2 Κριτήριο της αξιοπιστίας 

 

Η ενότητα του κριτηρίου της ασφάλειας αποτελείται από τέσσερις ερωτήσεις (items) : 

«Πως αντιλαμβάνεστε την έννοια της αξιοπιστίας σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα;», 

«Θεωρείτε πως η αξιοπιστία αποτελεί σημαντικό κριτήριο απόδοσης ενός 

ηλεκτρονικού καταστήματος;», «Αν ναι, γιατί;», «Ποιο στοιχείο της αξιοπιστίας 

(ορθή τεχνική λειτουργία της ιστοσελίδας, ακρίβεια συναλλαγών, ακρίβεια 

παράδοσης παραγγελιών) θεωρείτε σημαντικότερο και γιατί;». 

 Φύλο Ηλικία Σπουδές Μηνιαίο 
εισόδημα 

Απασχόληση 

Χ1 Γυναίκα Κάτω από 
25 

Πτυχιούχος 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

Κάτω από 
601€ 

Προπτυχιακός 
φοιτητής-τρια 

Χ2 Άνδρας 26-35 Κάτοχος 
μεταπτυχιακού 

τίτλου 

Πάνω από 
1801€ 

Εργαζόμενος 
στον ιδιωτικό 

τομέα 

Χ3 Άνδρας 26-35 Πτυχιούχος 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

901-1200€ Εργαζόμενος 
στον ιδιωτικό 

τομέα 

Χ4 Άνδρας 26-35 Πτυχιούχος 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

601-900€ Εργαζόμενος 
στον ιδιωτικό 

τομέα 

Χ5 Άνδρας 26-35 Κάτοχος 
μεταπτυχιακού 

τίτλου 

1201-
1500€ 

Εργαζόμενος 
στον ιδιωτικό 

τομέα 

Χ6 Άνδρας 26-35 Κάτοχος 
μεταπτυχιακού 

τίτλου 

Κάτω από 
601€ 

Μεταπτυχιακός 
φοιτητής-τρια 

Χ7 Γυναίκα 36-45 Κάτοχος 
μεταπτυχιακού 

τίτλου 

901-1200€ Εργαζόμενος 
στον ιδιωτικό 

τομέα 
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Ποιο στοιχείο της αξιοπιστίας (ορθή 
τεχνική λειτουργία της ιστοσελίδας, 
ακρίβεια συναλλαγών, ακρίβεια 
παράδοσης παραγγελιών) θεωρείτε 
σημαντικότερο και γιατί; 

Ακρίβεια παράδοσης παραγγελιών, οι 
περισσότεροι υστερούν στον τομέα 
αυτό 

Ακρίβεια συναλλαγών, επηρεάζει 
άμεσα τον πελάτη 

Ακρίβεια συναλλαγών, έχει άμεση 
σχέση με το οικονομικό κομμάτι 

Ακρίβεια συναλλαγών, απαραίτητη 
προϋπόθεση για ηλεκτρονικές 
συναλλαγές 

Ακρίβεια παράδοσης  παραγγελιών,  

Ακρίβεια παράδοσης παραγγελιών, 
είναι ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας 
και αυτό που μένει 

Ακρίβεια συναλλαγών, εμπεριέχειται 
το στοιχείο του χρήματος 

Αν ναι, γιατί; 

Συντελεί στην 
ικανοποίηση του πελάτη 

Ο χρήστης δε «φοβάται» 
να παραγγείλει  

Ο χρήστης θα παραλάβει 
το σωστό προϊόν στην 
ώρα του 

Απαραίτητη προϋπόθεση 
για ηλεκτρονικές 
συναλλαγές  

Δημιουργεί αύξηση 
πωλήσεων μέσω του 
“word of mouth” 

Απαραίτητη, καθώς ο 
πελάτης δεν έχει τη 
δυνατότητα επαφής με το 
αντικείμενο που αγοράζει  

Επηρεάζει πολύ την 
εικόνα και το όνομά του 
στην αγορά 

Θεωρείτε πως η αξιοπιστία 
αποτελεί σημαντικό 
κριτήριο απόδοσης ενός 
ηλεκτρονικού 
καταστήματος; 

Πολύ σημαντικό 

Σημαντικό 

Ίσως το σημαντικότερο 

Το βασικότερο 

Ναι,πολύ σημαντικό 

Πολύ σημαντικό 

Πολύ σημαντικό 

Πως αντιλαμβάνεστε την έννοια 
της αξιοπιστίας σε ένα 
ηλεκτρονικό κατάστημα; 

Χρονική συνέπεια,ποιότητα 
παροχής υπηρεσιών και 
ενημέρωσης 

Συνεπής παράδοση,λεπτομερής 
κατάλογος προϊόντων,εγγύηση επί 
της ποιότητας,της παράδοσης και 
της συναλλαγής 

Αξιοπιστια στις 
συναλλαγές,ακρίβεια παράδοσης 

Σωστή λειτουργία 
ιστοσελίδας,ασφαλείς 
συναλλαγές,τήρηση παράδοσης 
προϊόντων 

Παράδοση σωστού προϊόντος 
μέσα στις μέρες που υποσχέθηκε 
το κατάστημα 

Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών 
εφάμιλλων με ένα φυσικό 
κατάστημα 

Ποιοτικές προδιαγραφές 
προϊόντος, τήρηση των 
υποσχεθέντων αναφορικά με τον 
χρόνο παραγγελιών 

 

Χ1 

Χ2 

Χ3 

Χ4 
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Χ7 

Π
ίνα

κ
α
ς 6.2 Α

ξιο
π
ισ
τία 

Ό
π
ω
ς φ

α
ίνετα

ι κ
α
ι σ

το
ν Π

ίνα
κ
α 6.2 σ

τη
ν ερ

ώ
τη

σ
η «Π

ω
ς α

ντιλ
α
μ
β
ά
νεσ

τε τη
ν έννο

ια 

τη
ς α

ξιο
π
ισ

τία
ς σ

ε ένα η
λ
εκ

τρ
ο
νικ

ό κ
α
τά

σ
τη

μ
α;» ο Χ

1 τό
νισ

ε τη
ν χρ

ο
νικ

ή σ
υ
νέπ

εια 

α
λ
λ
ά 

κ
α
ι 

τη
ν 

π
ο
ιό
τη

τα 
π
α
ρ
ο
χή

ς 
υ
π
η
ρ
εσ

ιώ
ν 

κ
α
ι 

ενη
μ
έρ

ω
σ
η
ς, 

ο 
Χ

2 
τη

ν 
σ
υ
νεπ

ή 



81 

 

παράδοση των παραγγελιών, τον λεπτομερή κατάλογο των προϊόντων και την 

εγγύηση επί της ποιότητας, της παράδοσης και των συναλλαγών, ο Χ3 υποστήριξε 

πως πρέπει να υπάρχει αξιοπιστία στην ασφάλεια των συναλλαγών και στην 

παράδοση των παραγγελιών ενώ ο Χ4 θεώρησε πως αξιοπιστία σημαίνει σωστή 

λειτουργία της ιστοσελίδας, ασφαλείς συναλλαγές και παράδοση ποιοτικών 

αντικειμένων. Οι Χ5 και Χ7 από την μεριά τους εξήραν την παράδοση του σωστού 

προϊόντος στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, ενώ ο Χ6 θεώρησε πως αξιοπιστία ενός 

ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελεί η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών 

εφάμιλλων με ένα φυσικό κατάστημα. 

Στις ερώτησεις «Θεωρείτε πως η αξιοπιστία αποτελεί σημαντικό κριτήριο απόδοσης 

ενός ηλεκτρονικού καταστήματος;» και «Αν ναι, γιατί;» οι αντιδράσεις όπως φαίνεται 

και από τον πίνακα είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αρχικά αξίζει να αναφερθεί πως όλοι 

οι ερωτηθέντες θεώρησαν το κριτήριο της αξιοπιστίας ενός ηλεκτρονικού 

καταστήματος ένα από τα σημαντικότερα για διάφορους λόγους. Πιο συγκεκριμένα, ο 

Χ1 θεώρησε πως η αξιοπιστία συντελεί στην ικανοποίηση του πελάτη, οι Χ2  και Χ3 

πιστεύουν πως ο καταναλωτής δεν «φοβάται» να προχωρήσει σε αγορές από ένα 

αξιόπιστο ηλεκτρονικό κατάστημα γνωρίζοντας πως θα παραλάβει αυτό που 

παρήγγειλε στην ώρα του, ο Χ4 θέτει το ζήτημα της εγγυημένης αξιοπιστίας ως το 

σημαντικότερο καθώς χωρίς αυτήν θα προτιμούσε να προχωρήσει σε αγορά από ένα 

φυσικό κατάστημα. Στη συνέχεια, ο Χ5 τόνισε πως η αξιοπιστία δημιουργεί αύξηση 

πωλήσεων τόσο για τον ίδιο καταναλωτή αλλά και του ευρύτερου κύκλου του μέσω 

του word of mouth, ενώ ο Χ6 υποστήριξε πως επειδή ο πελάτης δεν έχει δυνατότητα 

επαφής με το αντικείμενο που αγοράζει η διάσταση της αξιοπιστίας αποκτά ακόμα 

μεγαλύτερη σημασία. Τέλος, ο Χ7 υπογράμμισε πως η αξιοπιστία ενός ηλεκτρονικού 

καταστήματος παίζει καθοριστικό ρόλο και στην εικόνα και στο όνομά του στην 

αγορά. 

Στην τελευταία ερώτηση της ενότητας του κριτηρίου της αξιοπιστίας «Ποιο στοιχείο 

της αξιοπιστίας (ορθή τεχνική λειτουργία ιστοσελίδας, ακρίβεια συναλλαγών, 

ακρίβεια παράδοσης παραγγελιών) θεωρείτε σημαντικότερο και γιατί;» τα 

αποτελέσματα είναι μοιρασμένα. Οι Χ1, Χ6, Χ7 υπογραμμίζουν την σημαντικότητα 

της ακρίβειας παράδοσης διότι είναι ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας και αυτό που 

μένει ως εικόνα στον καταναλωτή, ενώ οι Χ2, Χ3 Χ4, Χ7 τονίζουν την ακρίβεια των 
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συναλλαγών καθώς εμπεριέχει το στοιχείο του χρήματος και επηρεάζει άμεσα τον 

πελάτη. 

 

6.4.3 Κριτήριο ευχρηστίας  

 

Η επόμενη ενότητα αναφέρεται στο κριτήριο της ευχρηστίας και αποτελείται από 

τέσσερις ερωτήσεις (items): « Πως αντιλαμβάνεστε την έννοια της ευχρηστίας σε ένα 

ηλεκτρονικό κατάστημα;», «Θεωρείτε πως η ευχρηστία αποτελεί σημαντικό κριτήριο 

απόδοσης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος;», «Αν ναι, γιατί:», και «Ποιο στοιχείο 

της ευχρηστίας (άνετη πλοήγηση ιστοσελίδας, ευχάριστη αλληλεπίδραση, αποδοτική 

διαδικασία εύρεσης προϊόντος) θεωρείτε σημαντικότερο και γιατί;». 

Στην ερώτηση «Πως αντιλαμβάνεστε την έννοια της ευχρηστίας σε ένα ηλεκτρονικό 

κατάστημα;» ο Χ1 αντιλαμβάνεται την διάσταση της ευχρηστία ενός ηλεκτρονικού 

καταστήματος ως μια οπτικά ευχάριστη και σωστά δομημένη ιστοσελίδα, οι Χ2, Χ3, 

Χ4 και Χ7 τόνισαν την άνετη και ευχάριστη πλοήγηση, την ευχάριστη 

αλληλεπίδραση καθώς και την ποικιλία στα κριτήρια εύρεσης προϊόντος, ο Χ5 

υπογράμμισε την ελαχιστοποίηση των κινήσεων και των βημάτων για την 

ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, ενώ τέλος ο Χ6 εξήρε την φιλικότητα του 

περιβάλλοντος προς τον χρήστη καθώς και την άντληση ικανοποίησης από την 

διαδικασία περιήγησης και αγοράς.  

Στις ερωτήσεις «Θεωρείτε πως η ευχρηστία αποτελεί σημαντικό κριτήριο απόδοσης 

ενός ηλεκτρονικού καταστήματος;» και «Αν ναι,γιατί;» οι ερωτώμενοι συμφώνησαν 

στην σημαντικότητα του συγκεκριμένου κριτηρίου παραθέτοντας διαφορετικές 

αιτιολογήσεις. Ακριβέστερα, οι Χ1 και Χ2 συμφώνησαν πως η ευχρηστία της 

ιστοσελίδας ενός ηλεκτρονικού καταστήματος επιβοηθά στην μακροχρόνια 

πιστότητα των καταναλωτών μιας και η εύκολη και ευχάριστη αγοραστική 

διαδικασία συμβάλλει στην ικανοποίηση του πελάτη. Ο Χ3 από τη μεριά του έδωσε 

ιδιαίτερη σημασία στην αλληλεπίδραση του χρήστη με την ιστοσελίδα λέγοντας 

χαρακτηριστικά: «Αν δεν κερδίσεις τον χρήστη με ένα εύκολο user interface ο χρήστης 

απλά δεν θα ξαναμπεί στην ιστοσελίδα». Οι Χ4, Χ5 και Χ7 υπογράμμισαν την 

σημαντικότητα της ευχρηστίας ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς είναι ένας 

από τους κυριότερους λόγους πραγματοποίησης μιας ηλεκτρονικής αγοράς έναντι 
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Ποιο στοιχείο της ευχρηστίας (άνετη 
πλοήγηση ιστοσελίδας, ευχάριστη 
αλληλεπίδραση, αποδοτική 
διαδικασία εύρεσης προϊόντος) 
θεωρείτε σημαντικότερο και γιατί; 

Άνετη πλοήγηση, ταχύτερες αγορές 

Αποδοτική διαδικασία εύρεσης 
προϊόντος, ο πελάτης επιθυμεί να 
βρίσκει γρήγορα και εύκολα αυτό που 
ψάχνει 

Αποδοτική διαδικασία εύρεσης 
προϊόντος,  ο ηλεκτρονικός  πελάτης 
συνήθως ξέρει τι ψάχνει και θέλει να 
το βρεί εύκολα 

Και τα τρία στοιχεία, αλληλένδετα 
μεταξύ τους 

Αποδοτική διαδικασία εύρεσης 
προϊόντος, εξοικονόμηση χρόνου 

Αποδοτική διαδικασία εύρεσης 
προϊόντος, εύκολη εξυπηρέτηση, 
εξοικονόμηση χρόνου 

Αποδοτική διαδικασία εύρεσης 
προϊόντος,  αποτελεί τον βασικότερο 
σκοπό εισόδου του πελάτη στο 
ηλεκτρονικό κατάστημα 

Αν ναι, γιατί: 

Δημιουργία 
μακροχρόνιων 
σχέσεων με τον πελάτη 

Εύκολη και ευχάριστη 
διαδικασία , προσφέρει 
ικανοποίηση στον 
πελάτη 

Εύκολη και ευχάριστη 
αλληλεπίδραση του 
χρήστη 

Προσφέρει άνεση για 
ταχύτερες και 
αποδοτικότερες αγορές 

Ευχάριστη εμπειρία,  

Δημιουργεί την πρώτη 
εντύπωση στον 
πελάτη, «βιτρίνα» 
ηλεκτρονικού 
καταστήματος 

Ευκολία πλοήγησης 
και εύρεσης του 
επιθυμητού προϊόντος 

Θεωρείτε πως η ευχρηστία 
αποτελεί σημαντικό 
κριτήριο απόδοσης ενός 
ηλεκτρονικού 
καταστήματος; 

Πολύ σημαντικό 

Ναι,σημαντικό 

Από τα σημαντικότερα 

Πολύ σημαντικό 

Πολύ σημαντικό 

Πολύ σημαντικό 

Αρκετά σημαντικό 

Πως αντιλαμβάνεστε την 
έννοια της ευχρηστίας σε 
ένα ηλεκτρονικό 
κατάστημα; 

Οπτικά ευχάριστη και 
σωστά δομημένη 
ιστοσελίδα 

Άνετη και ευχάριστη 
πλοήγηση, ποικίλα 
κριτήρια εύρεσης 
προϊόντος 

Ευχάριστη αλληλεπίδραση 
(user friendly) 

Εύκολη πλοήγηση και 
ευχάριστη αλληλεπίδραση 

Ελαχιστοποίηση κινήσεων 
και βημάτων για 
ολοκλήρωση παραγγελίας 

Εύκολο, λειτουργικό, 
εύχρηστο και φιλικό με 
τον πελάτη  περιβαλλον  
με στόχο την ευχάριστη 
εμπειρία 

Εύκολη πλοήγηση, 
ευχάριστο περιβάλλον 

 

Χ1 

Χ2 

Χ3 

Χ4 

Χ5 

Χ6 

Χ7 
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Η τελευταία ερώτηση της ενότητας που σχετίζεται με την ευχρηστία ενός 

ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η «Ποιο στοιχείο της ευχρηστίας (άνετη πλοήγηση 

ιστοσελίδας, ευχάριστη αλληλεπίδραση, αποδοτική διαδικασία εύρεσης προϊόντος) 

θεωρείτε σημαντικότερο και γιατί;». Οι περισσότεροι ερωτώμενοι (Χ2, Χ3, Χ5, Χ6, 

Χ7) συμφώνησαν πως η σημαντικότερη διάσταση του κριτηρίου της ευχρηστίας είναι 

η αποδοτική διαδικασία εύρεσης προϊόντος καθώς η δυνατότητα του πελάτη να 

βρίσκει αυτό που ψάχνει γρήγορα και εύκολα αποτελεί τον κυριότερο λόγο 

πραγματοποίησης μιας ηλεκτρονικής αγοράς. Ο Χ1 υπογράμμισε πως η άνετη 

πλοήγηση της ιστοσελίδας επιφέρει και ταχύτερες και αποδοτικότερες διαδικασίες 

αγορών, ενώ ο Χ4 τόνισε την σημασία και των τριών στοιχείων καθώς είναι 

αλληλένδετα για την καλύτερη απόδοση της ιστοσελίδας. 

6.4.4  Κριτήριο ανταπόκρισης 

 

Στην ενότητα του κριτηρίου της ανταπόκρισης περιλαμβάνονται τέσσερις ερωτήσεις 

(items): «Πως αντιλαμβάνεστε την έννοια της ανταπόκρισης σε ένα ηλεκτρονικό 

κατάστημα;», «Θεωρείτε πως η ανταπόκριση αποτελεί σημαντικό κριτήριο απόδοσης 

ενός ηλεκτρονικού καταστήματος;», «Αν ναι, γιατί;» και «Ποιο στοιχείο της 

ανταπόκρισης (ταχύτητα εξυπηρέτησης πελατών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, 

έγκαιρη παράδοση) θεωρείτε σημαντικότερο και γιατί;» 

Στην ερώτηση «Πως αντιλαμβάνεστε την έννοια της ανταπόκρισης σε ένα 

ηλεκτρονικό κατάστημα;» οι ερωτώμενοι  σε γενικές γραμμές συμφώνησαν. Οι Χ1, 

Χ2, Χ4, Χ6 και Χ7 έθεσαν το ζήτημα της ταχύτητας απόκρισης του ηλεκτρονικού 

καταστήματος σε ερωτήματα των χρηστών ή σε προβλήματα που τυχόν προέκυψαν. 

Ο Χ3 υπογράμμισε την δυνατότητα εξυπηρέτησης πελατών σε 24ωρη βάση ενώ ο Χ5 

τόνισε πως το κριτήριο της ανταπόκρισης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος 

σχετίζεται άμεσα με τον χρόνο επικύρωσης παραγγελίας και αποστολής της στον 

πελάτη. 
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Ποιο στοιχείο της ανταπόκρισης 
(ταχύτητα εξυπηρέτησης πελατών, 
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, 
έγκαιρη παράδοση) θεωρείτε 
σημαντικότερο και γιατί; 

Ταχύτητα εξυπηρέτησης, πελατών, 
άμεση ικανοποίηση αναγκών 

Έγκαιρη παράδοση,  

Και τα τρία στοιχεία  είναι 
αλληλένδετα 

Και τα τρία στοιχεία  είναι 
αλληλένδετα 

Έγκαιρη παράδοση, δημιουργεί μια 
σχέση εκτίμησης προς το 
ηλεκτρονικό κατάστημα 

Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων,  η 
επίλυση προβλημάτων επιδρά θετικά 
στην ικανοποίηση του καταναλωτή 

Ταχύτητα εξυπηρέτησης, πελατών, 
επιδρά θετικά στην  ικανοποίηση των 
πελατών 

Αν ναι, γιατί; 

Επικοινωνία με πελάτες 

 

Άμεση επικοινωνία 
καταστήματος-πελατών 

Επηρεάζει τη συνολική 
εμπειρία  

 

Ο πελάτης θα 
προτιμήσει το 
ηλεκτρονικό κατάστημα 
με την καλύτερη 
ανταπόκριση 

Δείχνει τη δυνατότητα 
αντίδρασης του 
ηλεκτρονικού 
καταστήματος  σε 
δύσκολες καταστάσεις 

Θεωρείτε πως η ανταπόκριση 
αποτελεί σημαντικό κριτήριο 
απόδοσης ενός ηλεκτρονικού 
καταστήματος; 

Αρκετά σημαντικό 

Από τα δευτερεύοντα 

Αρκετά σημαντικό 

Πολύ σημαντικό 

Από τα δευτερεύοντα 

Αρκετά σημαντικό 

Αρκετά  σημαντικό 

Πως αντιλαμβάνεστε την 
έννοια της ανταπόκρισης 
σε ένα ηλεκτρονικό 
κατάστημα; 

Ταχύτητα επίλυσης 
προβλημάτων 

Ταχύτητα ανταπόκρισης του 
συστήματος στα ερωτήματα 
που θέτει ο χρήστης 

Δυνατότητα εξυπηρέτησης 
πελατών σε 24ωρη βάση 

Ευκολία επικοινωνίας και 
ταχύτητα απόκρισης 

Χρόνος μεταξύ επικύρωσης 
παραγγελίας και αποστολής 
της 

Ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων πελατών 

Δυνατότητα του 
ηλεκτρονικού καταστήματος 
να ανταπεξέλθει σε 
οποιαδήποτε πρόβλημα 
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θεώρησαν πως η ανταπόκριση είναι πολύ σημαντικός παράγοντας επιτυχίας ενός 

ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς σχετίζεται άμεσα με την επικοινωνία 

καταστήματος-πελάτη. Οι Χ4 και Χ6 ανέφεραν πως η ανταπόκριση είναι απαραίτητη 

μιας και αποτελεί βασικό συστατικό της συνολικής εμπειρίας του χρήστη και θα τον 

κάνει να προτιμήσει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα από ένα άλλο. Τέλος, ο Χ7 πιστεύει 

πως η ανταπόκριση δείχνει τη δυνατότητα αντίδρασης του ηλεκτρονικού 

καταστήματος σε δύσκολες καταστάσεις. 

Στην τελευταία ερώτηση της ενότητας της ανταπόκρισης «Ποιο στοιχείο της 

ανταπόκρισης (ταχύτητα εξυπηρέτησης πελατών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, 

έγκαιρη παράδοση) θεωρείτε σημαντικότερο και γιατί;» υπήρξε πλουραλισμός 

απαντήσεων από τους χρήστες. Οι Χ1 και Χ7 υπογράμμισαν την ταχύτητα 

εξυπηρέτησης των πελατών λόγω της άμεσης ικανοποίησης των αναγκών που 

προσφέρει, ενώ οι Χ2 και Χ5 θεώρησαν την έγκαιρη παράδοση ως το βασικότερο 

τμήμα της ανταπόκρισης μιας και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Χ5 « η έγκαιρη 

παράδοση δημιουργεί μια σχέση εκτίμησης προς το ηλεκτρονικό κατάστημα» . Ο Χ6 

από τη μεριά του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 

από τη μεριά της εταιρίας καθώς όπως ανέφερε ο πελάτης νιώθει ανασφαλής και η 

επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος ανακύψει θα κατευνάσει και τους τελευταίους 

ενδοιασμούς του. Οι Χ3 και Χ4 υποστήριξαν πως και τα τρία στοιχεία του κριτηρίου 

της ανταπόκρισης είναι εξίσου σημαντικά για  την εύρυθμη λειτουργία ενός 

ηλεκτρονικού καταστήματος. 

6.4.5 Κριτήριο ασφάλειας 

 

Η ενότητα της διάστασης της ασφάλειας περιλαμβάνει τέσσερις ερωτήσεις (items): 

«Πως αντιλαμβάνεστε την έννοια της ασφάλειας σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα;», 

«Θεωρείτε πως η ασφάλεια αποτελεί σημαντικό κριτήριο απόδοσης ενός 

ηλεκτρονικού καταστήματος;», «Αν ναι, γιατί;» και «Ποιο στοιχείο της ασφάλειας 

(ασφάλεια συναλλαγών, εμπιστοσύνη στην ιστοσελίδα, προστασία προσωπικών 

δεδομένων χρήστη) θεωρείτε σημαντικότερο και γιατί;» 
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Ποιο στοιχείο της ασφάλειας 
(ασφάλεια συναλλαγών, 
εμπιστοσύνη στην ιστοσελίδα, 
προστασία προσωπικών 
δεδομένων χρήστη) θεωρείτε 
σημαντικότερο και γιατί; 
Εμπιστοσύνη στην ιστοσελίδα, 
ελάχιστες εταιρίες το έχουν 
καταφέρει 

Ασφάλεια συναλλαγών, οικονομικό 
κομμάτι 

Ασφάλεια συναλλαγών, προστασία 
προσωπικών δεδομένων 

Ασφάλεια συναλλαγών, η ασφάλεια 
των χρημάτων του χρήστη πρέπει να 
θεωρείται δεδομένη 

Ασφάλεια συναλλαγών, προστασία 
ευαίσθητων δεδομένων 

Ασφάλεια συναλλαγών, μεγάλο το 
κόστος για τον πελάτη σε περίπτωση 
υποκλοπής 

Ασφάλεια συναλλαγών, 
εμπεριέχεται το οικονομικό στοιχείο, 
πρέπει να είναι δεδομένη 

Αν ναι, γιατί; 

Συμβάλλει στην 
μακροχρόνια προτίμηση 
από τον πελάτη 

Επηρεάζει άμεσα τα 
προσωπικά δεδομένα του 
πελάτη 

Αποτρέπει τον φόβο για 
ηλεκτρονικές συναλλαγές 

Απαραίτητος παράγοντας 
για ηλεκτρονικές 
συναλλαγές 

Επίτευξη υψηλής 
πιστότητας πελατών 

Σημαντικό κριτήριο 
επιλογής ηλεκτρονικού 
καταστήματος 

Ύπαρξη ευαίσθητων 
πληροφοριών και 
προσωπικών δεδομένων 

Θεωρείτε πως η 
ασφάλεια αποτελεί 
σημαντικό κριτήριο 
απόδοσης ενός 
ηλεκτρονικού 
καταστήματος; 
Πολύ σημαντικό 

Πολύ σημαντικό 

Το σημαντικότερο 

Το σημαντικότερο 

Σημαντικότατο 

Πολύ σημαντικό 

Το σημαντικότερο 

Πως αντιλαμβάνεστε 
την έννοια της 
ασφάλειας σε ένα 
ηλεκτρονικό 
κατάστημα; 

Ο πελάτης δεν 
εξαπατάται σε ποσότητα, 
ποιότητα, προϊόντος, 
ύπαρξη εμπιστοσύνης 

Ασφάλεια ηλεκτρονικών 
συναλλαγών 

Ασφάλεια συναλλαγών, 
κρυπτογράφηση 
δεδομένων 

Προστασία προσωπικών 
δεδομένων χρήση 

Κρυπτογράφηση 
δεδομένων 

Εξασφάλιση του πελάτη, 
ακρίβεια συναλλαγών,  

Ασφάλει α συναλλαγών 
και προσωπικών 
δεδομένων 
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καταστήματος. Τέλος, ο Χ6 τόνισε την εξασφάλιση του πελάτη αναφορικά με την 

ακρίβεια των συναλλαγών του αλλά και την ορθότητα της αγοράς του. 

Στην ερώτηση «Θεωρείτε πως η ασφάλεια αποτελεί σημαντικό κριτήριο απόδοσης 

ενός ηλεκτρονικού καταστήματος;» όλοι οι ερωτώμενοι συμφώνησαν πως το 

κριτήριο της ασφάλειας είναι το σημαντικότερο για την επιτυχία ενός ηλεκτρονικού 

καταστήματος. Πιο συγκεκριμένα, οι Χ1 και Χ5 τόνισαν πως η ασφάλεια συμβάλλει 

στην υψηλή πιστότητα των πελατών μακροπρόθεσμα, ενώ οι Χ2, Χ3, Χ4 ανέφεραν 

πως η ασφάλεια σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα επιδρά πολύ θετικά στην αποτροπή 

του «φόβου» που εμπεριέχουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ο Χ6 πιστεύει πως ένα 

ασφαλές ηλεκτρονικό κατάστημα θα οδηγήσει ενα δυνητικό πελάτη σε προτίμησή 

του έναντι ενός φυσικού καταστήματος, ενώ τέλος ο Χ7 υπογράμμισε τη σημασία της 

ασφάλειας καθώς  για τη διενέργεια μιας παραγγελίας παρέχονται πληροφορίες και 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από τους πελάτες. 

Στην ερώτηση, «Ποιο στοιχείο της ασφάλειας (ασφάλεια συναλλαγών, εμπιστοσύνη 

στην ιστοσελίδα, προστασία προσωπικών δεδομένων χρήστη) θεωρείτε 

σημαντικότερο και γιατί;» η πλειοψηφία των ερωτώμενων επέλεξε την ασφάλεια των 

συναλλαγών καθώς πρέπει να θεωρείται δεδομένη για να προχωρήσει κανείς σε 

ηλεκτρονικές αγορές. Ο Χ1 διαφοροποιήθηκε, υποστηρίζοντας πως ακόμα 

σημαντικότερο είναι το ζήτημα της εμπιστοσύνης στην ιστοσελίδα ενός 

ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και οι περισσότερες ιστοσελίδες τέτοιου τύπου 

έχουν αποτύχει στον τομέα αυτό. 

6.4.6 Κριτήριο σχεδιασμού της ιστοσελίδας 

 

Στην ενότητα του κριτηρίου του σχεδιασμού της ιστοσελίδας περιλαμβάνονται 

τέσσερις ερωτήσεις (items) : «Πως αντιλαμβάνεστε την έννοια του σχεδιασμού της 

ιστοσελίδας σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα;», «Θεωρείτε πως ο σχεδιασμός της 

ιστοσελίδας αποτελεί σημαντικό κριτήριο απόδοσης ενός ηλεκτρονικού 

καταστήματος;», «Αν ναι, γιατί;» και «Ποιο στοιχείο του σχεδιασμού της ιστοσελίδας  

(ευχάριστη εμφάνιση, ταχύτητα φόρτωσης ιστοσελίδας, συμβατότητα με web 

browser) θεωρείτε σημαντικότερο και γιατί;». 
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Ποιο στοιχείο του σχεδιασμού 
της ιστοσελίδας  (ευχάριστη 
εμφάνιση, ταχύτητα φόρτωσης 
ιστοσελίδας, συμβατότητα με 
web browser) θεωρείτε 
σημαντικότερο και γιατί; 

Ταχύτητα φόρτωσης, δείχνει 
οργάνωση και συνέπεια 

Ταχύτηα φόρτωσης, δείχνει ότι 
υπάρχει σωστός σχεδιασμός της 
ιστοσελίδας 

Ταχύτητα φόρτωσης, δείχνει 
σεβασμό προς τον πελάτη 

Ευχάριστη εμφάνιση, συμβάλλει 
στην  βελτίωση της εμπειρίας 

Ευχάριστη εμφάνιση, ένδειξη 
πως έχει γίνει μεγάλη επένδυση 
από την εταιρία 

Ταχύτητα φόρτωσης, εύκολη 
εξυπηρέτηση του πελάτη 

Ταχύτητα φόρτωσης, απαραίτητο 
στοιχείο για να προχωρήσει 
κάποιος σε αγορά 

Αν ναι, γιατί; 

Σε κερδίζει οπτικά, 
ευχάριστη πλοήγηση 

Δημιουργεί 
ευχάριστη διάθεση 
στον πελάτη 

Η ύπαρξη 
προβλημάτων στο 
σχεδιασμό θα κάνει 
το χρήστη να 
αποχωρήσει 

Συνολική βελτίωση 
εμπειρίας χρήστη 

Ευχάριστη εμπειρία 
πλοήγησης, δείχνει 
το πρόσωπο της 
εταιρίας 

Ευκολία εύρεσης  
προϊόντων 

Αλληλεπίδραση με το 
χρήστη 

Θεωρείτε πως ο σχεδιασμός 
της ιστοσελίδας αποτελεί 
σημαντικό κριτήριο 
απόδοσης ενός 
ηλεκτρονικού 
καταστήματος; 

Πολύ σημαντικό 

Αρκετά σημαντικό 

Πολύ σημαντικό 

Πολύ σημαντικό 

Αρκετά σημαντικό 

Σημαντικό 

Πολύ σημαντικό 

Πως αντιλαμβάνεστε την 
έννοια του σχεδιασμού της 
ιστοσελίδας σε ένα 
ηλεκτρονικό κατάστημα; 

Ευχάριστη γραφική 
παρουσίαση προϊόντων 

Γραφικό περιβάλλον, 
πλοήγηση, κατάλογος 
προϊόντων 

Tαχύτητα φόρτωσης  
ιστοσελίδας, υποστήριξη από 
όλους τους browsers και 
tablets 

Εμφάνιση και διαμόρφωση 
ιστοσελίδας, ταχύτητα 
φόρτωσης 

Αισθητική και 
λειτουργικότητα 

Εύκολο, εύχρηστο, 
λειτουργικό και φιλικό 

Λειτουργικότητα, γραφικό 
περιβάλλον 
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ταχύτητα φόρτωσης αλλά και την υποστήριξή του από όλους τους περιηγητές 

(browsers) και από κινητά και tablets. Τέλος, ο Χ4 έδωσε βαρύτητα στην εμφάνιση 

και  διαμόρφωση της ιστοσελίδας  καθώς και στην ταχύτητα φόρτωσης της 

ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος. 

Στις ερωτήσεις «Θεωρείτε πως ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας αποτελεί σημαντικό 

κριτήριο απόδοσης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος;» και «Αν ναι, γιατί;» οι επτά 

χρήστες συμφώνησαν στην μεγάλη σημασία του κριτηρίου αυτού δίνοντας τις δικές 

τους προσωπικές αιτιολογήσεις. Οι Χ1, Χ2, Χ5 και Χ7 τόνισαν την σημασία της 

καλής  διάθεσης και της ευχάριστης εμπειρίας πλοήγησης που προκαλεί ένας σωστός 

σχεδιασμός της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο Χ3 υπογράμμισε 

πως ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας είναι από τα σημαντικότερα κριτήρια διότι εαν 

υπάρχουν προβλήματα στον σχεδιασμό ο χρήστης θα αποχωρήσει και δεν θα 

επιστρέψει στην ιστοσελίδα, ενώ οι Χ4 και Χ6 εξήραν τη σημασία του κριτηρίου του 

σχεδιασμού της ιστοσελίδας διότι είναι υπεύθυνος για την ορθή και ευχάριστη χρήση 

του ηλεκτρονικού καταστήματος. 

 Στην ερώτηση «Ποιο στοιχείο του σχεδιασμού της ιστοσελίδας (ευχάριστη 

εμφάνιση, ταχύτητα φόρτωσης ιστοσελίδας, συμβατότητα με web browser) θεωρείτε 

σημαντικότερο και γιατί;» οι περισσότεροι χρήστες (Χ1, Χ2, Χ3, Χ6, Χ7) 

υποστήριξαν πως η ταχύτητα φόρτωσης της ιστοσελίδας είναι πολύ κρίσιμος 

παράγοντας καθώς δίνει τη δυνατότητα της εύκολης και γρήγορης εξυπηρέτησης του 

πελάτη δείχνοντάς του πως υπάρχει οργάνωση, συνέπεια και σεβασμός προς το 

πρόσωπό του. Οι Χ4 και Χ5 θεώρησαν πως η ευχάριστη εμφάνιση του ηλεκτρονικού 

καταστήματος συμβάλλουν στην συνολική βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη ενώ 

παράλληλα δίνουν στον χρήστη να καταλάβει πως η εταιρία έχει επενδύσει αρκετά 

χρήματα στο ηλεκτρονικό κατάστημα. 

6.4.7 Κριτήριο πληροφόρησης 

 

Στην ενότητα του κριτηρίου της πληροφόρησης συμπεριλήφθηκαν τέσσερις 

ερωτήσεις (items) : «Πως αντιλαμβάνεστε την έννοια της πληροφόρησης σε ένα 

ηλεκτρονικό κατάστημα;», «Θεωρείτε πως η πληροφόρηση αποτελεί σημαντικό 

κριτήριο απόδοσης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος;», «Αν ναι, γιατί;» και «Ποιο 

στοιχείο της πληροφόρησης (εγκυρότητα πληροφοριών προϊόντων, οργάνωση 
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Ποιο στοιχείο της πληροφόρησης 
(εγκυρότητα πληροφοριών προϊόντων, 
οργάνωση περιεχομένου ιστοσελίδας, 
ακρίβεια και σαφήνεια πληροφοριών) 
θεωρείτε σημαντικότερο και γιατί; 

Εγκυρότητα πληροφοριών 

Ακρίβεια και σαφήνεια πληροφοριών, 
επιλογή προϊόντος 

Ακρίβεια και σαφήνεια πληροφοριών, 
κριτήριο για την επιλογή 

Οργάνωση περιεχομένου, εξοικονόμηση 
χρόνου 

Εγκυρότητα πληροφοριών, ακριβής 
γνώση αυτού που αγοράζει 

Εγκυρότητα πληροφοριών, εξασφάλιση 
αξιοπιστίας προϊόντων 

Εγκυρότητα πληροφοριών, παραλαβή 
αυτού ακριβώς που παραγγέλθηκε 

Αν ναι, γιατί; 

Σύγκριση και επιλογή 
προϊόντος 

Βάσει του κριτηρίου 
αυτού γίνεται η 
επιλογή του προϊόντος 

Απαραίτητη η γνώση 
των χαρακτηριστικών  

Βελτίωση αγοραστικής 
εμπειρίας 

Διαθεσιμότητα 
προϊόντων 

Εγκυρότητα 
πληροφοριών, 

Αναφέρεται στα 
χαρακτηριστικά , 
απαραίτητο για 
επιλογή προϊόντος 

Θεωρείτε πως η 
πληροφόρηση αποτελεί 
σημαντικό κριτήριο 
απόδοσης ενός 
ηλεκτρονικού 
καταστήματος; 

Πολύ σημαντικό 

Σημαντικό 

Αρκετά αημαντικό 

Πολύ σημαντικό 

Σημαντικό 

Πολύ σημαντικό 

Από τα σημαντικότερα 

Πως αντιλαμβάνεστε 
την έννοια της 
πληροφόρησης σε ένα 
ηλεκτρονικό 
κατάστημα; 

Ενημέρωση  για νέες 
ευκαιρίες, προσφορές 

Πειριεχόμενο και 
περιγραφή προϊόντων 

Ύπαρξη αναλυτικών 
πληροφοριών για όλα 
τα προϊόντα, how to  
και FAQ σελίδες  

Ακρίβεια και σαφήνεια 
πληροφοριών 

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά 
προϊόντων 

Έγκυρη αναφορά 
τεχνικών 
χαρακτηριστικών 

Λεπτομερής και 
αληθής ναφορά σε 
τεχνικών 
χαρακτηριστικών 
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σαφήνεια των πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα ενώ ο Χ3 τόνισε τη σημασία της 

ύπαρξης κάποιων εξειδικευμένων σελίδων για την παροχή πληροφοριών σχετικά με 

τον τρόπο χρήσης των προϊόντων καθώς και μια σελίδα στην οποία θα 

παρουσιάζονται και θα απαντώνται με σαφήνεια οι πιο συχνές ερωτήσεις που κάνουν 

οι πελάτες (FAQ).  

Οι ερωτώμενοι συμφώνησαν στη σημασία του κριτηρίου της πληροφόρησης σε μια 

ιστοσελίδα ηλεκτρονικού καταστήματος παρουσιάζοντας τα επιχειρήματά τους. Οι 

Χ1, Χ2 και Χ7 εξήραν τη σημαντικότητα της πληροφόρησης αφού βάσει αυτής 

γίνεται η τελική επιλογή προϊόντος από τον πελάτη. Οι Χ3, Χ4 και Χ6 θεώρησαν το 

κριτήριο της πληροφόρησης ύψιστης σημασίας καθώς ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει 

με λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που αγοράζει με αποτέλεσμα να 

βελτιώνεται η αγοραστική του εμπειρία. Ο Χ5 από τη μεριά του υπογράμμισε πως η 

πληροφόρηση είναι απαραίτητο κομμάτι ενός ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς 

εκτός των άλλων περιέχει και το στοιχείο της διαθεσιμότητας προϊόντων το οποίο 

είναι πολύ χρήσιμο για κάποιον που αναζητά το κατάλληλο προϊόν. 

 Στην ερώτηση «Ποιο στοιχείο της πληροφόρησης (εγκυρότητα πληροφοριών  

προϊόντων, οργάνωση περιεχομένου ιστοσελίδας, ακρίβεια και σαφήνεια 

πληροφοριών) θεωρείτε σημαντικότερο και γιατί;» οι Χ1, Χ5, Χ6 και Χ7 θεώρησαν 

πως η εγκυρότητα των πληροφοριών είναι το κρισιμότερο στοιχείο διότι ο πελάτης 

μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας πρέπει να λάβει αυτό ακριβώς που 

παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα. Οι Χ2 και Χ3 συμφώνησαν πως η ακρίβεια και 

σαφήνεια των πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας για τον αγοραστή μιας και 

πρέπει να ξέρει ακριβώς τι αγοράζει, ενώ ο Χ4 υπογράμμισε πως η οργάνωση του 

περιεχομένου της ιστοσελίδας είναι απαραίτητη διότι ο πελάτης πρέπει να βρίσκει 

αυτό που επιθυμεί εύκολα και γρήγορα.  

6.4.8 Κριτήριο εξατομίκευσης / προσωποποίησης 

 

Η ενότητα του κριτηρίου της εξατομίκευσης / προσωποποίησης συμπεριλαμβάνει 

τέσσερις ερωτήσεις (items) : «Πως αντιλαμβάνεστε την έννοια της εξατομίκευσης / 

προσωποποίησης σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα;», «Θεωρείτε πως η 

εξατομίκευση/προσωποποίηση αποτελεί σημαντικό κριτήριο απόδοσης ενός 

ηλεκτρονικού καταστήματος;», «Αν ναι, γιατί;» και «Ποιο στοιχείο της 
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Ποιο στοιχείο της 
εξατομίκευσης/προσωποποίησης (προσωποίηση 
περιεχομένου ιστοσελίδας, προσωποποίηση 
τρόπου εμφάνισης ιστοσελίδας, δυνατότητα 
σχεδιασμού προϊόντος στον χρήστη) θεωρείτε 
σημαντικότερο και γιατί; 

Δυνατότηα σχεδιασμού, ικανοποίηση απαιτητικών 
χρηστών 

Προσωποποίηση περιεχομένου, προτάσεις βάσει 
ιστορικού αγορών 

Προσωποποίηση περιεχομένου 
ιστοσελίδας,προσαρμογή στις επιθυμίες του 
πελάτη  

Προσωποποίηση περιεχομένου ιστοσελίδας,, 
προτάσεις στις με βάση τις προτιμήσεις του 
πελάτη 

Δυνατότητα σχεδιασμού, ο χρήστης αγοράζει κάτι 
που δημιούργησε ο ίδιος 

Προσωποποίηση περιεχομένου ιστοσελίδας, 
άντληση ευχαρίστησης από τη διαδικασία αγοράς 

Προσωποποίηση περιεχομένου 
ιστοσελίδας,προτάσεις προϊόντων  
προσαρμοσμένα στο γούστο του πελάτη 

Αν ναι, γιατί; 

Ικανοποιεί επιθυμίες 
των πιο απαιτητικών 
χρηστών 

 

 

 

Δίνει τη δυνατότητα για 
εναλλακτικού τύπου 
αγορές 

Δεν είναι απαραίτητο 
αν και θα θεωρούνταν 
πλεονέκτημα 

Αποτελεί κάτι 
παραπάνω από τις 
προσδοκίες του πελάτη 

Θεωρείτε πως η 
εξατομίκευση/προσωποποί

ηση αποτελεί σημαντικό 
κριτήριο απόδοσης ενός 
ηλεκτρονικού 
καταστήματος; 

Αρκετά σημαντικό 

Όχι τόσο 

Από τα δευτερεύοντα 

Από τα δευτερεύοντα 

Αρκετά σημαντικό 

Από τα δευτερεύοντα 

Από τα δευτερεύοντα 

Πως αντιλαμβάνεστε την 
έννοια της εξατομίκευσης 
/ προσωποποίησης σε ένα 
ηλεκτρονικό κατάστημα; 

Προσαρμογή της σελίδας 
στις προτιμήσεις του 
πελάτη 

Προσωπικός λογαριασμός, 
σύστηση προϊόντων με 
βάση το ιστορικό αγορών 

Προσαρμογή ιστοσελίδας 

Δυνατότητα προσαρμογής 
των φίλτρων αναζήτησης 

Προτάσεις  προϊόντων 
βάσει του ιστορικού 
αγορών 

Προσαρμογή τρόπου 
εμφάνισης προϊόντων 

Προτάσεις  βάσει 
ιστορικού αγορών, 
δυνατότητα σχεδιασμού 
προϊόντος 
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Στην ερώτηση «Πως αντιλαμβάνεστε την έννοια της εξατομίκευσης / 

προσωποποίησης σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα;», οι Χ1, Χ3, Χ4 και Χ6 

υποστήριξαν πως αντιλαμβάνονται την έννοια της εξατομίκευσης ως τη δυνατότητα 

προσαρμογής της ιστοσελίδας στις προτιμήσεις του πελάτη ενώ οι Χ2 και Χ5 τόνισαν 

την σύστηση προϊόντων στον πελάτη βάσει του ιστορικό αγορών του ή πρόσφατων 

αναζητήσεών του στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο Χ7 διαφοροποιήθηκε 

υπογραμμίζοντας και την σημασία της δυνατότητας του πελάτη να σχεδιάσει το 

προσωπικό του προϊόν με βάση τις ιδιαίτερες προτιμήσεις του. 

 Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 6.8 στις ερωτήσεις «Θεωρείτε πως η 

εξατομίκευση/προσωποποίηση αποτελεί σημαντικό κριτήριο απόδοσης ενός 

ηλεκτρονικού καταστήματος;» και «Αν ναι, γιατί;» οι απαντήσεις των ερωτηθέντων 

έχουν αξιοσημείωτο ενδιαφέρον. Οι πέντε (Χ2, Χ3, Χ5, Χ6, Χ7) από τους επτά 

θεώρησαν πως η εξατομίκευση/προσωποποίηση δεν αποτελεί τόσο σημαντικό 

κριτήριο απόδοσης επιτυχίας ενός ηλεκτρονικού καταστήματος διότι ο πελάτης δεν 

το θεωρεί τόσο απαραίτητο χαρακτηριστικό, παρόλο που η ύπαρξή του θα 

αποτελούσε μεγάλο πλεονέκτημα για την εταιρία. Οι Χ1 και Χ4 διαφώνησαν 

υποστηρίζοντας πως η εξατομίκευση αποτελεί αρκετά σημαντικό κριτήριο για ένα 

ηλεκτρονικό κατάστημα καθώς δίνεται η δυνατότητα ικανοποίησης των αναγκών 

ακόμα και στον πιο απαιτητικό πελάτη αποτελώντας παράλληλα έναν καινοτόμο και 

εναλλακτικό τύπο ηλεκτρονικών αγορών. 

Στην ερώτηση «Ποιο στοιχείο της εξατομίκευσης/προσωποποίησης (προσωποίηση 

περιεχομένου ιστοσελίδας, προσωποποίηση τρόπου εμφάνισης ιστοσελίδας, 

δυνατότητα σχεδιασμού προϊόντος στον χρήστη) θεωρείτε σημαντικότερο και γιατί;» 

οι απαντήσεις των χρηστών είχαν άμεση σχέση με τις απαντήσεις τους στην 

προηγουμενη ερώτηση. Πιο συγκεκριμένα οι πέντε χρήστες (Χ2, Χ3, Χ5, Χ6, Χ7 που 

θεώρησαν την εξατομίκευση ως ένα όχι τόσο σημαντικό κριτήριο απόδοσης για τα 

ηλεκτρονικά καταστήματα, επέλεξαν το στοιχείο της προσωποποίησης του 

περιεχομένου της ιστοσελίδας έτσι ώστε το ηλεκτρονικό κατάστημα να τους 

προτείνει προϊόντα με βάση το ιστορικό παλαιότερων αγορών τους. Οι Χ1 και Χ4 οι 

οποίοι στην προηγούμενη ερώτηση τόνισαν πως το συγκεκριμένο κριτήριο είναι 

αρκετά σημαντικό για αυτούς, εξήραν τη δυνατότητα σχεδιασμού προϊόντος από τον 

χρήστη καθώς όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Χ4 «με τη δυνατότητα αυτή ο χρήστης 

μπορεί να αγοράσει κάτι το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον ίδιο, για τον ίδιο». 
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Ποιο στοιχείο της ενσυναίσθησης 
(παροχή προσωπικής προσοχής σε 
κάθε χρήστη, κατανόηση αναγκών 
χρήστη, αποτελεσματική 
επικοινωνία) θεωρείτε 
σημαντικότερο και γιατί; 

Αποτελεσματική επικοινωνία, ο 
πελάτης έχει την ανάγκη της 
προσωπικής επαφής 

Κατανόηση αναγκών χρήστη, βάσει 
αυτών θα δημιουργηθούν νέα προϊόντα 
στο μελλον 

Αποτελεσματική επικοινωνία 

Κατανόηση αναγκών χρήστη, απόλυτη 
ικανοποίηση των επιθυμιών του 

Κατανόηση αναγκών χρήστη, 
ευχαρίστηςη των πελατών του 

Παροχή προσωπικής  προσοχής, 
αύξηση ικανοποίησης πελατών 

Κατανόηση αναγκών χρήστη,ο 
χρήστης πρέπει να νιώσει πως τον 
καταλαβαίνουν 

Αν ναι, γιατί; 

Απόλυτη κατανόηση 
αναγκών και 
επιθυμιών 

Κατανόηση αναγκών 
χρήστη 

Παροχή προσωπικής 
προσοχής 

Αποτελεί  
βασικότατο 
παράγοντα επιτυχίας 

Αύξηση πιστότητας  
πελατών 

Παροχή προσωπικής 
εξυπηρέτησης 

Παροχή προσωπικής 
προσοχής, ο πελάτης 
νιώθει  ξεχωριστός 

Θεωρείτε πως η 
ενσυναίσθηση 
αποτελεί σημαντικό 
κριτήριο απόδοσης 
ενός ηλεκτρονικού 
καταστήματος; 

Πολύ σημαντικό 

Πολύ σημαντικό 

Αρκετά σημαντικό 

Πολύ σημαντικό 

Πολύ σημαντικό 

Αρκετά σημαντικό 

Πολύ σημαντικό 

Πως 
αντιλαμβάνεστε 
την έννοια της 
ενσυναίσθησης σε 
ένα ηλεκτρονικό 
κατάστημα; 

Συναισθηματική 
ταύτιση με το 
χρήστη 

Ταύτιση με το 
χρήστη 

Ταύτιση με τον 
πελάτη 

Κατανόηση 
αναγκών 

Προσωπική 
εξυπηρέτηση 

Προσωπική παροχή 
υπηρεσιών σε κάθε 
πελάτη 

Ταύτιση με το 
χρήστη 
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Όπως είναι εμφανές και από τον Πίνακα 6.9 στην πρώτη ερώτηση οι Χ1, Χ2, Χ3, Χ4 

και Χ7 αντιλαμβάνονται την έννοια της ενσυναίσθησης ως την προσπάθεια του 

ηλεκτρονικού καταστήματος να ταυτιστεί με τον χρήστη και να κατανοήσει τις 

ανάγκες του. Από τη μεριά τους οι Χ5 και Χ6 κατανοούν την έννοια του κριτηρίου 

της ενσυναίσθησης ως την προσωπική εξυπηρέτηση και την παροχή ιδιαίτερης 

προσοχής σε κάθε πελάτη ξεχωριστά. 

Στη συνέχεια, οι επτά χρήστες συμφώνησαν στην μεγάλη σημασία του 

συγκεκριμένου κριτηρίου δίνοντας τις προσωπικές τους απόψεις. Οι Χ1 και Χ2 

τονίζουν τη διάσταση της απόλυτης κατανόησης των αναγκών και επιθυμιών του 

πελάτη ενώ ο Χ4 θεωρεί πως το κριτήριο της ενσυναίσθησης αποτελεί βασικότατο 

παράγοντα στην επιτυχία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι Χ3, Χ6 και Χ7 

εξήραν τη σημασία της ενσυναίσθησης διότι η παροχή προσωπικής προσοχής σε ένα 

πελάτη συμβάλλει τα μέγιστα στην ικανοποίησή του κάνοντάς τον να αισθάνεται πως 

ρον καταλαβαίνουν. Τέλος, ο Χ5 υπογράμμισε τη σημασία του συγκεκριμένου 

κριτηρίου απόδοσης ιστοσελίδων των ηλεκτρονικών καταστημάτων, θέτοντας τα 

οφέλη που θα έχει στην αύξηση της πιστότητας των πελατών.  

Στην ερώτηση «Ποιο στοιχείο της ενσυναίσθησης (παροχή προσωπικής προσοχής σε 

κάθε χρήστη, κατανόηση αναγκών χρήστη, αποτελεσματική επικοινωνία) θεωρείτε 

σημαντικότερο και γιατί;» οι Χ1 και  Χ3 συμφώνησαν πως η αποτελεσματική 

επικοινωνία ηλεκτρονικού καταστήματος-χρήστη είναι απαραίτητη καθώς ο πελάτης 

έχει την ανάγκη της προσωπικής επαφής με το κατάστημα. Οι Χ2, Χ4, Χ5 και Χ7 

υποστήριξαν πως η κατανόηση των αναγκών του πελάτη από το κατάστημα είναι 

επιβεβλημένη διότι κατανοώντας τον χρήστη του παρέχει και προϊόντα και υπηρεσίες 

που επιθυμεί. Ο Χ6 υπογράμμισε πως η παροχή προσωπικών υπηρεσιών δίνουν τη 

δυνατότητα στο ηλεκτρονικό κατάστημα να ικανοποιήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τους 

πελάτες του. 
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Κεφάλαιο 7  

Συμπεράσματα  
 

7.1 Εισαγωγή 
 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα γίνει η ανάλυση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας και θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματά της. Αναλυτικότερα, θα επιχειρηθεί 

η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα ευρήματα τόσο της διεθνούς αλλά και της 

ελληνικής βιβλιογραφίας που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια καθώς 

και η ερμηνεία τους στα πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας.  

7.2 Συμπεράσματα έρευνας 
 

Προτού γίνει η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που αφορά τις 

απόψεις των χρηστών σχετικά με τα οκτώ κριτήρια απόδοσης ιστοσελίδων 

ηλεκτρονικών  καταστημάτων, αξίζει να αναφερθούν τα ενδιαφέροντα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων. 

Συγκεκριμένα, εξετάστηκε το Φύλο, η Ηλικία, το επίπεδο Σπουδών, το Μηνιαίο 

εισόδημα και η Απασχόληση του χρήστη. 

Όσον αφορά το φύλο, οι πέντε από τους επτά ερωτηθέντες που απήντησαν 

ολοκληρωμένα στο ερωτηματολόγιο ήταν άντρες και οι δύο γυναίκες. Θα μπορούσε 

κανείς να πεί πως κάτι τέτοιο ήταν αναμενόμενο μιας και συνήθως οι πελάτες των 

περισσότερων e-shop είναι άνδρες (72%) οι οποίοι επιθυμούν την ταχύτερη και πιο 

αποδοτική αγοραστική διαδικασία σε σύγκριση με αυτή των αγορών στα φυσικά 

καταστήματα. Από την άλλη μεριά, ο γυναικείος πληθυσμός ακόμα προτιμά την 

αγοραστική διαδικασία που του προσφέρουν τα φυσικά καταστήματα και 

χρησιμοποιεί σε μικρότερη κλίμακα τα e-shop. (ELTRUN, 2014) 

Αναφορικά με την ηλικία παρατηρούμε πως οι πέντε από τους επτά 

ερωτηθέντες είναι 26-35 ετών, ένας κάτω τον 25 και ο έβδομος 36-45. Τα 

αποτελέσματα έρχονται σε απόλυτη συμφωνία με πρόσφατες έρευνες για το προφίλ 

του Έλληνα ηλεκτρονικού καταναλωτή, όπου αναφέρεται πως το πιο σύνηθες 
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ηλικιακό group που προχωράει σε αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου είναι το 26-35 σε 

ποσοστό 31%, ακολουθεί το 21-25 με 29%, και τρίτο είναι το 36-45 

καταλαμβάνοντας ένα ποσοστό της τάξεως του 19%. (ELTRUN, 2014) 

Παρόλο που το μέγεθος του δείγματος είναι μικρό και οι επτά χρήστες που 

απάντησαν είναι κάτοχοι τουλάχιστον ενός πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης θα 

μπορούσε κανείς να συμπεράνει πως σε ορισμένες περιπτώσεις οι πελάτες 

ηλεκτρονικών καταστημάτων είναι φοιτητές ή κάτοχοι ενός τουλάχιστον τίτλου 

σπουδών, κάτι που τους επιβοηθά στην απόλυτη κατανόηση της λειτουργίας ενός 

ηλεκτρονικού καταστήματος και ελαχιστοποιεί τους αντιλαμβανόμενους κινδύνους 

από μια ηλεκτρονική αγορά. 

Είναι εμφανές πως τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα και σχετίζονται 

με την απασχόληση και το μηνιαίο εισόδημα των ερωτηθέντων ποικίλουν σε μεγάλο 

βαθμό και αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί από τις τρέχουσες πολιτικές και κοινωνικές 

εξελίξεις αλλά και την αστάθεια που επικρατεί στην χώρα την παρούσα περίοδο τόσο 

σε επίπεδο εργασίας αλλά και γενικότερα. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδεικνύουν πως οι ηλεκτρονικοί καταναλωτές 

δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο κριτήριο της αξιοπιστίας του ηλεκτρονικού 

καταστήματος. Παρά το γεγονός πως ο χαρακτηρισμός ενός ηλεκτρονικού 

καταστήματος ως «αξιόπιστο» εμπεριέχει το στοιχείο της υποκειμενικότητας του 

πελάτη, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στα οποία δίνουν ιδιαίτερη 

βάση οι ηλεκτρονικοί αγοραστές. Όπως έδειξε η έρευνα, οι ‘Ελληνες ηλεκτρονικοί 

καταναλωτές συμφωνούν με τη διεθνή βιβλιογραφία στην σημασία της αξιοπιστίας 

καθώς αυτή περιλαμβάνει στοιχεία όπως η ακρίβεια συναλλαγών, η ακρίβεια 

παράδοσης προϊόντων και συμβάλλει τα μέγιστα στην ικανοποίηση του πελάτη. 

Το επόμενο κριτήριο πάνω στο οποίο οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να δώσουν 

ορισμένες απαντήσεις είναι αυτό της ευχρηστίας. Όπως φάνηκε και από τις 

απαντήσεις τους, το συγκεκριμένο κριτήριο είναι από τα σημαντικότερα διότι 

εμπεριέχει τον κυριότερο λόγο των ηλεκτρονικών αγορών που είναι η ευκολία. 

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί πως η άνετη πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα 

κάνει την αγοραστική διαδικασία ακόμα πιο ευχάριστη για τον πελάτη. Τα ελληνικά 

ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν αντιληφθεί τη σημασία του συγκεκριμένου 
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κριτηρίου δίνοντας ιδιαίτερη βάση σε αυτό, παρέχοντας βελτιωμένες υπηρεσίες όπως 

φαίνεται και από την έρευνα του ELTRUN (2014). 

Όσον αφορά το κριτήριο της ανταπόκρισης θα λέγαμε πως ο Έλληνας 

ηλεκτρονικός καταναλωτής το θεωρεί αρκετά σημαντικό καθώς σχετίζεται με την 

ταχύτητα εξυπηρέτησης της εταιρίας και την ικανότητά της να επιλύει προβλήματα 

που αναδύονται. Στο συγκεκριμένο κριτήριο η διεθνής και ελληνική βιβλιογραφία 

συμφωνούν με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων κατατάσσοντας την έννοια της 

ανταπόκρισης στις απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού 

καταστήματος. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας γίνεται αντιληπτό πως οι Έλληνες 

ηλεκτρονικοί καταναλωτές θεωρούν το κριτήριο της ασφάλειας ενός ηλεκτρονικού 

καταστήματος το σημαντικότερο απ΄ όλα. Οι περισσότεροι ερωτώμενοι εκθίασαν την 

κρισιμότητα της ασφάλειας κάνοντας λόγο για προστασία προσωπικών δεδομένων, 

ασφάλεια συναλλαγών και συνολική εμπιστοσύνη προς την ιστοσελίδα. Αναφέρθηκε 

επίσης και το στοιχείο της αποκήρυξης του «φόβου» για τις ηλεκτρονικές αγορές. Τα 

ευρήματα αυτά έρχονται σε απόλυτη συμφωνία με τη βιβλιογραφία καθώς σύμφωνα 

με πρόσφατη έρευνα μόνο το 35% των Ελλήνων χρηστών του Internet αγοράζει 

online προϊόντα από ηλεκτρονικά καταστήματα, και αυτό διότι ακόμα τους 

διακατέχει έλλειψη εμπιστοσύνης και καχυποψία για τις ηλεκτρονικές αγορές. 

Ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας είναι επίσης κριτικής σημασίας για τους 

ηλεκτρονικούς χρήστες. Οι ερωτώμενοι στάθηκαν στην δημιουργία μιας ευχάριστης 

εμπειρίας που επιφέρει ένας άρτιος σχεδιασμός ιστοσελίδας, ενώ στάθηκαν και στην 

ταχύτητα φόρτωσης καθώς επηρεάζει την διαδικασία αγορών.  

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία το κριτήριο της πληροφόρησης επηρεάζει 

κατά πολύ την απόδοση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Η έρευνα έδειξε πως ο 

παραπάνω ισχυρισμός επικρατεί και στον ελλαδικό χώρο μιας και ο Έλληνας 

ηλεκτρονικός καταναλωτής θεωρείται σύμφωνα με έρευνες «δύσπιστος». Οι 

ερωτηθέντες υπογράμμισαν πως η πληροφόρηση είναι πολύ σημαντικός παράγοντας 

για την επιτυχία ενός e-shop διότι εκτός άλλων εμπεριέχει την παρουσίαση των 

χαρακτηριστικών του προϊόντος και βάσει αυτών γίνεται η τελική επιλογή από τον 

καταναλωτή.  
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Τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με το κριτήριο της 

εξατομίκευσης/προσωποποίησης είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων δεν κατατάσσει το συγκεκριμένο κριτήριο στα ύψιστης σημασίας διότι 

δεν το θεωρεί απαραίτητο, παρόλο που η ύπαρξή του αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα 

για το ηλεκτρονικό κατάστημα. Παρατηρεί κανείς πως το κριτήριο της εξατομίκευσης 

δεν έχει την ίδια βαρύτητα που έχει στο εξωτερικό σύμφωνα με τη διεθνή 

βιβλιογραφία. Είναι γνωστό πως η διάσταση της εξατομίκευσης απέκτησε ιδιαίτερη 

σημασία σχετικά πρόσφατα, καθώς η γενικότερη τάση στο μάρκετινγκ είναι αυτή. 

Μια πιθανή εξήγηση θα μπορούσε να είναι πως επειδή το ηλεκτρονικό εμπόριο στην 

Ελλάδα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, ακόμα και ηλεκτρονικοί πελάτες με 

σχετική εμπειρία είναι ικανοποιημένοι με τα τωρινά δεδομένα χωρίς προς το παρόν 

να αποζητούν βελτιωμένες και πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες.  

Τέλος, όπως φαίνεται και από τα ευρήματα της έρευνας η ενσυναίσθηση είναι 

ένα κριτήριο στο οποίο τα ελληνικά e-shop πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία. Οι 

επτά ερωτώμενοι συμφώνησαν πως αποτελεί ένα από τα κρισιμότερα κριτήρια 

απόδοσης των ηλεκτρονικών κατστημάτων διότι εμπεριέχει το στοιχείο της 

κατανόησης των αναγκών των πελατών της επικοινωνίας και της παροχής 

προσωπικής προσοχής στον κάθε πελάτη. Ο Έλληνας ηλεκτρονικός καταναλωτής 

επιδιώκει την προσωπική επαφή με το κατάστημα, θέλει να επικοινωνήσει με κάποιον 

άνθρωπο του καταστήματος που θα κατανοήσει τις ανάγκες του και θα του δώσει την 

απαιτούμενη σημασία.   

7.3 Περιορισμοί και προοπτικές για μελλοντική έρευνα 
 

Η παρούσα μελέτη υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς οι οποίοι μπορούν 

να αποτελέσουν εφαλτήριο για διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών. Ο πρώτος περιορισμός 

αφορά τον τύπο της έρευνας και κατ’επέκταση το μέγεθος του δείγματος αυτής. Η 

έρευνα που επιχειρήθηκε ήταν ποιοτική, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία 

κωδικοποίησης και σύγκρισης των απαντήσεων των ερωτηθέντων. Επίσης, εξαιτίας 

της επιλογής αυτού του τύπου έρευνας το δείγμα ήταν μικρό, με αποτέλεσμα τα 

ευρήματά του να μην είναι απολύτως αντιπροσωπευτικά. Θα μπορούσε λοιπόν 

μελλοντικά να διεξαχθεί μια ποσοτική έρευνα με πολύ μεγαλύτερο δείγμα τα 

αποτελέσματα της οποίας θα ήταν περισσότερο αντιπροσωπευτικά.  
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Επίσης, η έρευνα επικεντρώθηκε στις νεαρότερες ηλικιακά δημογραφικές 

ομάδες. Παρόλο που η ομάδα αυτή προσεγγίζει ηλικιακά και το προφίλ του Έλληνα 

ηλεκτρονικού καταναλωτή δεν μπορεί να γενικευτεί στο σύνολο του πληθυσμού. 

Συνίσταται λοιπόν, η διενέργεια μια έρευνας η οποία θα συμπεριλαμβάνει 

περισσότερους εκπροσώπους άλλων ηλικιακών ομάδων.  

Συνοπτικά, ο τύπος της έρευνας που ακολουθήθηκε εξέτασε ένα μικρό δείγμα 

ηλεκτρονικών πελατών το οποίο δεν μπορεί να ακολουθεί την φερέγγυα ποσοτική 

προσέγγιση ενός τυποποιημένου οργάνου μέτρησης. Συνεπώς, τα αποτελέσματα που 

παρουσιάστηκαν μπορούν να αποτελέσουν υλικό για περαιτέρω ποσοτική μελέτη που 

θα απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό χρηστών ηλεκτρονικών καταστημάτων. 
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