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Περίληψη 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στα ηλεκτρονικά  καταστήματα πώλησης 

κτηνιατρικών προϊόντων. Σκοπός της ήταν  να γίνει ανάλυση του χώρου της αγοράς 

των κτηνιατρικών φαρμάκων και προϊόντων και να μελετηθεί η αγορά τους μέσω 

διαδικτύου.  Οι διάφορες παράμετροι σε αυτή την τόσο ιδιαίτερη αγορά,  των 

κτηνιατρικών προϊόντων, μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν  μέσω από μια έρευνα 

πεδίου που πραγματοποιήθηκε στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο, 

ώστε να διαπιστωθεί το ποσοστό διείσδυσης του ηλεκτρονικού εμπορίου στο χώρο 

αυτό, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα  και οι προοπτικές. Με τη χρήση ενός 

κατάλληλα διαμορφωμένου ερωτηματολογίου και έχοντας συγκεντρώσει 

αντιπροσωπευτικό δείγμα από επιχειρήσεις του χώρου , εξήγαμε χρήσιμα 

συμπεράσματα που δείχνουν ότι ο χώρος είναι σε ανάπτυξη, οι κτηνοτρόφοι θα 

επωφελούνται σημαντικά, όπως και η αγορά των φαρμάκων, με την προϋπόθεση ότι 

θα βελτιωθεί το νομοθετικό πλαίσιο. 

 

Abstract  

 

This study concerns the online shops selling veterinary products. Its purpose was to 

analyze the market for veterinary medicines and products and to study their purchase 

via the Internet. The various parameters in this particular market of veterinary 

products have been studied and evaluated through a field survey carried out by 

companies active in the field to determine the penetration rate of e-commerce in this 

area, the advantages drawbacks and the prospects. By using a properly formuled 

questionnaire and having collected a representative sample of companies in the area, 

we have drawn useful conclusions showing that the site is on the rise, farmers will 

benefit greatly, as is the purchase of medicines, provided that the legislative frame. 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο σκοπός συγγραφής της εργασίας αυτής είναι να πραγματοποιήσουμε έρευνα 

πεδίου για να αναλύσουμε το χώρο της αγοράς των κτηνιατρικών φαρμάκων και 

προϊόντων και να μελετήσουμε την αγορά τους μέσω διαδικτύου ώστε να 

διαπιστώσουμε  εάν η λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος πώλησης 

κτηνιατρικών προϊόντων θα διευκόλυνε την καθημερινότητα των εμπλεκόμενων 

κτηνοτρόφων και εταιριών πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων.  

Στην Ελλάδα, η διακίνηση κτηνιατρικών φαρμάκων μέσω του διαδικτύου 

απαγορεύεται από τη νομοθεσία, ενώ επιτρέπεται η ι διακίνηση των 

παραφαρμακευτικών προϊόντων. Στην Ελλάδα  υπάρχουν εταιρίες του κλάδου που 

έχουν δημιουργήσει ηλεκτρονικά καταστήματα που διακινούν όλα τα προϊόντα εκτός 

από φάρμακα. Τα καταστήματα αυτά πολύ συχνά δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένα. 

Εμφανίζουν τα προϊόντα με τα χαρακτηριστικά και την περιγραφή τους χωρίς ωστόσο 

να εμφανίζουν την τιμή τους. Για να ενημερωθεί ο καταναλωτής για τις τιμές πρέπει 

να επιλέξει πρώτα τα προϊόντα που χρειάζεται, να υποβάλει αίτημα στην εταιρία και 

η εταιρία θα τον ενημερώσει με προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  για 

τις τιμές των προϊόντων που επέλεξε. Σε αντίθεση με την Ελλάδα στο εξωτερικό 

υπάρχουν πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα τα οποία εκτός από παραφαρμακευτικά 

προϊόντα, διαθέτουν στους καταναλωτές και φάρμακα. Στις  χώρες αυτές είναι νόμιμη 

η διακίνηση φαρμάκων μέσω του διαδικτύου.  Είναι καταστήματα ολοκληρωμένα, 

όπου σε κάθε προϊόν αναγράφεται η τιμή και το απόθεμα που υπάρχει τη δεδομένη 

χρονική στιγμή.  

 Για να πραγματοποιήσουμε τη μελέτη στον κλάδο δημιουργήσαμε ένα 

ερωτηματολόγιο που απευθύναμε σε κτηνοτρόφους και το πλαισιώσαμε με 

ερωτήματα   σχετικά με το πλήθος των ζώων που βρίσκονται στη κατοχή τους, το 

ποσό των χρημάτων που διαθέτουν για την υγεία των ζώων τους αλλά και πως 

κάνουν τις αγορές τους μέχρι σήμερα. Τα ερωτήματα φάνηκαν χρήσιμα για να 

σχηματιστεί μια εικόνα για τον καθένα από τους ερωτηθέντες. Μια δεύτερη ομάδα 

ερωτήσεων στη συνέχεια εστιάζει σε πιο εξειδικευμένα θέματα , όπως αν 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για αγορές και αν θα αγόραζαν κτηνιατρικά προϊόντα. 

Ακόμα, αν θα διευκολύνονταν η καθημερινότητα τους με την ύπαρξη ενός 

ηλεκτρονικού καταστήματος και τέλος αν θα δημιουργούσαν έναν λογαριασμό για να 

πραγματοποιούν τις αγορές τους και αν αυτό θα ήταν χρηστικό.  

 Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε άρθρα με παρόμοιο 

περιεχόμενο που βοηθούν στην κατανόηση και εξέλιξη του θέματος καθώς και  σε 

μια έρευνα σχετικά με τους ενδοιασμούς που υπάρχουν κατά τη χρήση του 

διαδικτύου για αγορές.  Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η μεθοδολογία η οποία 

ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη του ερωτηματολογίου και την στατιστική ανάλυση. 
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Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται  τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης 

των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από το ερωτηματολόγιο και στο πέμπτο 

κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας.   
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2.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 

2. 1 Ξένη Αρθρογραφία  

 

 Με παραπλήσια θέματα όπως αυτό που εξετάζεται στη παρούσα εργασία έχουν 

ασχοληθεί παλιότερα και άλλοι. Η μελέτη αυτών των άρθρων βοήθησε στην 

κατανόηση και στην εξέλιξη του θέματος. Στο <<Journal of equine veterinary 

science>>  και στο άρθρο << Veterinary supplies and equipment on the internet>> 

(κτηνιατρικά εφόδια και εξοπλισμός στο διαδίκτυο) γίνεται αναφορά για την εξέλιξη 

και την ανάπτυξη που έχουν οι ηλεκτρονικές σελίδες για τις εταιρίες του κλάδου. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταλόγου εύρεσης 

κτηνιατρικών προϊόντων σύμφωνα με τη κατηγορία που θα επιλέξει ο χρήστης. Αν 

και δεν σχετίζεται απόλυτα με τα ερωτήματα που τίθενται στη παρούσα έρευνα, είναι 

εύκολο να κατανοηθεί ότι η ύπαρξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος που θα 

προσφέρει στον χρήστη (κτηνοτρόφο), εύκολα αυτό που αναζητεί θα λειτουργούσε 

θετικά και θα διευκόλυνε την καθημερινότητα του.  

Στο ίδιο περιοδικό αλλά σύμφωνα με το άρθρο << The internet and the intranet 

use in veterinary medicine>> (Η χρήση του διαδικτύου και του ίντρανετ στην 

κτηνιατρική), γίνεται αναφορά στην εξέλιξη του διαδικτύου και στο πόσο εύχρηστο 

είναι πλέον για το χρήστη. Με τη σωστή χρήση μπορεί να γίνει ένα ισχυρό εργαλείο 

για τη συλλογή επιστημονικών πληροφοριών και όχι μόνο. Αναφέρεται στη 

δημιουργία ιστοσελίδας για επιστημονικούς λόγους στο κτηνιατρικό κλάδο και 

αναπτύσσει τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται πλέον αλλά και την γρηγορότερη 

μετάδοση της πληροφορίας. Από το άρθρο αυτό συμπεραίνεται ότι το διαδίκτυο 

αποτελεί στη σημερινή εποχή το μέσο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

ενημέρωση πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά από κάθε άλλο μέσο.  

 

2.2 Σύγκριση Έρευνας  

 

Σύμφωνα με την έρευνα Βλαχοπάνου(2009)  που μελέτησε την εμπιστοσύνη των 

χρηστών Internet στο ηλεκτρονικό εμπόριο και  από το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε τότε προέκυψε πως μικρό ποσοστό σε σχέση με το μέγεθος του 

δείγματος χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για ηλεκτρονικές αγορές. Τα προϊόντα που 

επιλέγουν να αγοράζουν είναι ηλεκτρικές συσκευές και αναλώσιμα κατά κύριο λόγο 

και μετά ρούχα, παιχνίδια κ.α. και σε πολύ μικρό ποσοστό χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο για τραπεζικές υπηρεσίες. Κατά την πραγματοποίηση αγοράς μέσω 

διαδικτύου ως δημοφιλέστερος τρόπος πληρωμής αποδείχθηκε η αντικαταβολή και 
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στη συνέχεια η χρήση κάρτας.  Από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου φάνηκε 

πως το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων φοβούνται και δείχνουν μια επιφύλαξη 

για τις ηλεκτρονικές αγορές γιατί πιστεύουν ότι  υπάρχει η περίπτωση να πέσουν 

θύματα απάτης.  Έπειτα από οχτώ χρόνια, από το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα, προκύπτει ότι υπάρχουν  καταναλωτές  που 

εκφράζουν ακόμα τις ίδιες ανησυχίες για τις ηλεκτρονικές αγορές. Είτε η άγνοια της 

διαδικασίας αγοράς προϊόντων από ηλεκτρονικά καταστήματα, είτε λόγο ασφάλειας 

οδηγούν τους καταναλωτές να  παραμένουν διστακτικοί.  Ωστόσο όπως θα δούμε στη 

δική μας μελέτη το ποσοστό μειώνεται. Παράδειγμα σε αυτό μπορεί να αποτελέσει η 

καθημερινή, σχεδόν, πληρωμή διαφόρων υποχρεώσεων μέσω των e-banking 

λογαριασμών που διατηρούν οι περισσότεροι ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις στις 

μέρες μας.  

 

 

2.3 Γνωστές Εταιρίες Φαρμάκων 

 

Από τις πιο γνωστές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής 

κτηνιατρικών φαρμάκων είναι: 

 Ceva, η οποία παράγει αντιβιοτικά, ορμόνες, βιταμίνες, ορούς, ηλεκτρολύτες, 

εμβόλια, απολυμαντικά κ.α. 

 Pfizer, η οποία έχει προϊόντα παραγωγικών ζώων, αλλά και ζώων συντροφιάς.  

 AltaVet, η οποία έχει αντιβιοτικά, χημειοθεραπευτικά, αντιφλεγμονώδη κ.α.  

 Hipra, εταιρία  η οποία έχει αντιμικροβιακά ενέσιμα, ορμόνες, ορούς, εμβόλια 

χοίρων-πτηνών κ.α. 

 Χελλαφαρμ, οποία έχει προϊόντα παραγωγικών ζώων, αλλά και ζώων 

συντροφιάς 

 Provet, εταιρία με αντιπαρασιτικά, αντιμυκητιακά, αντικοκκιδιακά, εμβόλια, 

αντιμικροβιακά, βιταμινούχα, μυοκτόνα κ.α. 

 

 

2.4 Όργανα Παρακολούθησης-Ελέγχου-Εφαρμογής & Κυρώσεις  

 

Όργανα για τον έλεγχο εφαρμογής και τήρησης των διατάξεων πώλησης 

ορίζονται από Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και την αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΦ. Ο 

έλεγχος των καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών 

προϊόντων πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά ετησίως. Τα παραπάνω όργανα 
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μετά το πέρας της επιθεωρήσεως συντάσσουν έκθεση για τη συμμόρφωση των 

καταστημάτων πώλησης . Κυρώσεις επιβάλλονται σε όσους  παραβαίνουν τις 

διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών 

φαρμακευτικών προϊόντων. 

 

  2.5 Κτηνιατρικά Φάρμακα και Διαδίκτυο 

 

Οι ιδιοκτήτες ζώων έχουν στα χέρια τους ένα πολύτιμο εργαλείο όσο αφορά 

την ενημέρωσή τους για τα κτηνιατρικά φάρμακα που κυκλοφορούν και την χρήση 

τους, το διαδίκτυο. Σε ιστοσελίδες εταιρειών που παράγουν τα φάρμακα, από 

ιστοσελίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης, από διάφορες ιστοσελίδες που 

περιέχουν επιστημονικά άρθρα και από διάφορες ιστοσελίδες κτηνιατρικού 

περιεχομένου μπορούν να ενημερωθούν τόσο για τα φάρμακα που κυκλοφορούν όσο 

και διάφορα θέματα ή προβλήματα υγείας που προκύπτουν. 

 

2.6 Προώθηση 

 

Όλα τα κτηνιατρικά φάρμακα επί των πλείστων παρουσιάζονται στο διαδίκτυο 

στις ιστοσελίδες των φαρμακευτικών εταιριών. Όλες οι εταιρίες στις οποίες έχει γίνει 

αναφορά παραπάνω, έχουν ιστοσελίδα που παρουσιάζουν : 

 το προφίλ της εταιρίας 

 τα σκευάσματα που κυκλοφορούν και παράγουν δίνοντας κάποιες 

πληροφορίες για αυτά: την εικόνα του σκευάσματος, αναφέρεται η χημική 

σύσταση και σχεδόν σε όλα παρουσιάζεται το φύλλο οδηγιών του φαρμάκου. 

Όπως οι φαρμακευτικές εταιρίες έτσι και τα καταστήματα λιανικής πώλησης 

κτηνιατρικών φαρμάκων έχουν ιστοσελίδες που κ αυτά με τη σειρά τους 

παρουσιάζουν: 

 το προφίλ του καταστήματος ( έδρα, επικοινωνία και εξειδικευμένο 

προσωπικό) 

 λίστα με κτηνιατρικά φάρμακα (ονομαστικά ή αναλυτικά) 

 επιστημονικά άρθρα 

 δυνατότητα επικοινωνίας ηλεκτρονικά με τον υπεύθυνο καταστήματος για 

περαιτέρω πληροφορίες 

 



 
 

 10 

2.7   Διακίνηση Μέσω Διαδικτύου 

 

Τον τελευταίο καιρό έχει εμφανιστεί στο διαδίκτυο πληθώρα ηλεκτρονικών 

καταστημάτων , τα οποία παρανόμως και ανεξέλεγκτα πωλούν κτηνιατρικά φάρμακα. 

Ο κατάλογος μάλιστα μερικών τέτοιων ηλεκτρονικών καταστημάτων περιλαμβάνει 

μέχρι και ναρκωτικές ουσίες καθώς και φάρμακα ευθανασίας, τα οποία δύνανται να 

αποβούν μοιραία όχι μόνο για τα κατοικίδια αλλά και για ανθρώπους! Σύμφωνα με το 

νόμο Ν. 2538/1997 (όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.2945/2001 και 399/2005), : “Στη 

λιανική πώληση τα κτηνιατρικά φάρμακα διατίθενται μόνο με συνταγή  κτηνιάτρου”. 

Στην συνέχεια του ίδιου νόμου αναφέρεται ότι: “Η λιανική πώληση ή διάθεση 

κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σε άλλους χώρους ή με άλλους τρόπους, 

πλην των αναφερομένων( Η λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμακευτικών 

προϊόντων διενεργείται από τα καταστήματα λιανικής πώλησης των προϊόντων αυτών 

ύστερα από σχετική άδεια, η οποία χορηγείται από τον οικείο Νομάρχη, από τα 

φαρμακεία και τα αγροτικά κτηνιατρεία) απαγορεύεται”. Τέλος, οι Άδειες Λιανικής 

Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων, που χορηγούνται από τις 

αρμόδιες Περιφέρεις, αναφέρουν ότι: “Η παρούσα ισχύει αποκλειστικά και μόνο για 

το παραπάνω κατάστημα, προϋποθέτει δε την αυτοπρόσωπη παρουσία του υπευθύνου 

κατά το χρόνο λειτουργίας του καταστήματος…” Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η 

πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων μέσω διαδικτύου δεν είναι σύμφωνη με την κείμενη 

Νομοθεσία. Έτσι κάποια καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων 

που έχουν ιστοσελίδα και όχι μόνο αναφέρουν τα κτηνιατρικά φάρμακα αλλά 

παραπέμπουν στην αγορά τους μέσω διαδικτύου παρανομούν. 

 

2.8 Στοιχεία Για Ένα Επιτυχημένο Ηλεκτρονικό Κατάστημα 

  

Απαραίτητα στοιχεία για ένα επιτυχημένο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) είναι 

: 

 Η αξιοπιστία: να εισπράττει ο καταναλωτής ότι είμαστε σοβαρή επιχείρηση με 

ποιότητα στο προϊόν. Σε αυτό συμβάλουν ο  σχεδιασμός ενός απλού, εύκολου 

στη χρήση αλλά ταυτόχρονα και όμορφου ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως 

και σωστές περιγραφές των προϊόντων.  

 Η εξυπηρέτηση: άμεση απάντηση σε ερωτήσεις του καταναλωτή και σωστή 

εξυπηρέτηση τους. 

 Η επικοινωνία: να δίνονται ακριβή στοιχεία για επικοινωνία με το κατάστημα 

( τηλέφωνο, mail). 
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 Η ασφάλεια των συναλλαγών: Ξεκάθαρη αναφορά στους τρόπους πληρωμών 

(μετρητά, κάρτα, αντικαταβολή κτλ) και στην ασφάλεια προσωπικών 

δεδομένων.  

 Η πολιτική επιστροφών: Κατανοητός και ευέλικτος τρόπος διαχείρισης των 

επιστροφών. 

 

Εξίσου σημαντικό είναι και το Domain-name που θα επιλέξει η εταιρία με το 

οποίο θα την αναζητούν οι καταναλωτές στις μηχανές αναζήτησης. Πρέπει να είναι 

σύντομο, απλό και εύηχο ώστε να μπορεί να το συγκρατεί εύκολα όποιος το ακούει. 

Μπορεί να είναι το όνομα της εταιρίας αλλά και κάτι τελείως διαφορετικό. Στην 

Ελλάδα οι καταλήξεις που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι .gr, .com, .net.  

Ακόμη, κατά την δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος πρέπει να 

γνωρίζουμε ότι  υψηλής σημασίας είναι και το πώς θα διαφημιστεί σωστά το 

κατάστημα. Η διαφήμιση αποτελεί βασικό παράγοντα για τις πωλήσεις. Η δημιουργία 

ενός ηλεκτρονικού καταστήματος δεν συνεπάγεται και την άμεση ροή πελατών. 

Άριστος και προσιτός τρόπος διαφήμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι τα 

Adwords της  Google που σε κάθε αναζήτηση λέξης από χρήστη αναδύεται η 

διαφήμιση της επιχείρησης. Στη χρήση για παράδειγμα της λέξης <<κτηνιατρικά>>  

στην αναζήτηση από κάποιο χρήστη θα εμφανίζεται αμέσως η διαφήμιση του 

καταστήματος. Επομένως, ο συνδυασμός μεθόδων οργανικής αύξησης της 

επισκεψιμότητας (μέσω  Google) και πληρωμένων διαφημίσεων (μέσω Facebook) 

βοηθά στην καλύτερη διαφήμιση για το κατάστημα και της γρηγορότερης 

αναγνώρισης του.  

 

2.9  Λογιστική Αντιμετώπιση 

 

 Για μια επιχείρηση που υφίσταται ήδη, άρα έχει κάνει και έναρξη στην 

εφορία, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Συνήθως χρειάζεται να ανοιχτεί ένας 

επιπλέον ΚΑΔ (κωδικός αριθμός δραστηριότητας). Από τη στιγμή που θα εκδοθεί το 

παραστατικό πώλησης δεν ενδιαφέρει την εφορία να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο 

δημιουργήθηκε η σχέση μεταξύ καταστήματος και πελάτη ( τηλεφωνική παραγγελία, 

παραγγελία μέσω internet, φυσική συνάντηση).   

 Όταν δεν υπάρχει εταιρία τότε πρέπει να δημιουργηθεί μία ατομική ή ΟΕ ή 

ΕΕ για να μπορούν να κόβονται τα παραστατικά πώλησης. Συνήθως ιδρύεται 

ατομική, για την ίδρυση της οποίας χρειάζονται :  

 Να ασφαλιστεί ο ιδιοκτήτης στον Ε.Φ.Κ.Α 
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 Να γίνει εγγραφή στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της περιοχής που θα 

οριστεί ως έδρα της επιχείρησης 

 Και να ληφθεί Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας και ΑΦΜ από την 

αρμόδια ΔΥΟ 

Απαιτείται ακόμα ένα λογιστικό πρόγραμμα για την εκτύπωση των παραστατικών. 

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα μπορούν να ορίσουν ως έδρα ακόμα και μια  αποθήκη 

γιατί δεν απαιτείται η ύπαρξη φυσικού καταστήματος για τη λειτουργία τους.  

 Το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να συνδεθεί με το εμπορικό πρόγραμμα 

της επιχείρησης και να τιμολογεί αυτόματα όπως επίσης και να ενημερώνει 

παράλληλα το απόθεμα που υπάρχει . Διαφορετικά, λαμβάνει το κατάστημα την 

παραγγελία από τον πελάτη και τιμολογεί σε δεύτερο στάδιο.  

 Ως τρόποι πληρωμής αναφέραμε παραπάνω ότι γίνονται δεκτοί, τόσο οι 

τραπεζικές καταθέσεις , το PayPal αλλά και οι πιστωτικές κάρτες. Για να γίνονται 

δεκτές οι ηλεκτρονικές πληρωμές πρέπει το κατάστημα να συνδέεται με μία τράπεζα. 

Οι περισσότερες τράπεζες στην Ελλάδα προσφέρουν merchant accounts , όπου ο 

πελάτης κατά την πληρωμή μεταφέρεται στη σελίδα της τράπεζας όπου ολοκληρώνει 

τη συναλλαγή του. Η τράπεζα για τις συναλλαγές αυτές κρατάει μία προμήθεια αλλά 

ταυτόχρονα σας απαλλάσσει από μία ευθύνη επιπλέον. Στις πωλήσεις που  επιλέγεται 

ως τρόπος πληρωμής ο τραπεζικός λογαριασμός, τα χρήματα της επιχείρησης 

κατατίθενται στον εμπορικό λογαριασμό της εντός μίας εργάσιμης.  Όταν αφορά  

πληρωμή με PayPal η διαδικασία γίνεται πιο απλή. Το μόνο που χρειάζεται είναι να 

ανοίξετε ένα λογαριασμό με τον οποίο θα δέχεστε τις πληρωμές με κάρτα αλλά και 

τις απευθείας πληρωμές από τους κατόχους PayPal (κρατείται ελάχιστη προμήθεια).  

 

2.10 Φορολογική Αντιμετώπιση 

 

 Φορολογητέα με ΦΠΑ πράξη είναι η παράδοση προϊόντων (με υλική 

υπόσταση), εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στο εσωτερικό της Ελλάδας 

από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτή την ιδιότητα (άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 

2859/2000). Ως παράδοση αγαθών θεωρείται κάθε πράξη με την οποία μεταβιβάζεται 

το δικαίωμα να διαθέτει κάποιος ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά (άρθρο 5 παρ. 1 

Ν. 2859/2000). Στο πλαίσιο της αρχής της φορολόγησης στον τόπο προορισμού 

απαλλάσσονται από τον Ελληνικό ΦΠΑ οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών, 

δηλαδή οι παραδόσεις αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από την Ελλάδα 

σε άλλο κράτος – μέλος από τον πωλητή ή τον αποκτώντα ή από άλλον που ενεργεί 

για λογαριασμό τους, προς τον υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο νομικό 

πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητά του αυτή σε άλλο κράτος – μέλος (άρθρο 28 
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παρ. 1 Ν. 2859/2000). Σύμφωνα με τους Αναστόπουλο και Φορτσάκη (2008) οι 

πράξεις αυτές φορολογούνται ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις στο κράτος μέλος 

προορισμού τους. Ομοίως, απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ οι εξαγωγές αγαθών εκτός 

Κοινότητας (άρθρο 24 παρ. 1 Ν. 2859/2000). Για την απαλλαγή όμως των 

ενδοκοινοτικών συναλλαγών πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω 

προϋποθέσεις : 

 ο πωλητής να είναι υποκείμενος στο φόρο και να είναι εγγεγραμμένος στο 

σύστημα V.I.E.S. 

 ο αγοραστής να είναι υποκείμενος στο φόρο και να είναι εγγεγραμμένος στο 

σύστημα V.I.E.S. 

 τα αγαθά να μεταφέρονται από το κράτος – μέλος του πωλητή στο κράτος – 

μέλος του αγοραστή 

Συμπερασματικά, οι πωλήσεις προϊόντων με υλική υπόσταση μέσω ηλεκτρονικού 

εμπορίου υπόκεινται σε Ελληνικό ΦΠΑ, εφόσον : 

 Παραδίδονται στην Ελλάδα από πωλητή με κατοικία ή έδρα την Ελλάδα. 

 Παραδίδονται σε τελικό καταναλωτή εντός της ΕΕ από πωλητή με κατοικία ή 

έδρα την Ελλάδα (B2C). 

 Παραδίδονται σε επιχείρηση εντός της ΕΕ από πωλητή με κατοικία ή έδρα την 

Ελλάδα και δεν έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις του νόμου για την απαλλαγή 

από ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών συναλλαγών (B2B). 

 

2.11 Τι Χρειάζεται Ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα 

 

Το Διαδίκτυο  δίνει τη δυνατότητα για πωλήσεις 24 ώρες την ημέρα, μέσω 

μιας πλήρως αυτοματοποιημένης διαδικασίας πώλησης. Το ηλεκτρονικό κατάστημά 

μπορεί να προσελκύσει μια νέα πελατειακή βάση και να παρέχει καλύτερη 

εξυπηρέτηση στους υπάρχοντες πελάτες. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένας από 

τους πιο ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς του Διαδικτύου. Κατά τη διεξαγωγή  

πρώτης φοράς εμπορικών δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο, συνίσταται η έναρξη  σε 

μια μέτρια κλίμακα. Αν αυτό είναι αποτελεσματικό τότε μπορούν να αυξηθούν οι 

δραστηριότητές και οι φιλοδοξίες από τεχνικής άποψης τουλάχιστον. 

 

α. Ο Πάροχος  Υπηρεσιών Διαδικτύου σας παρέχει συνήθως το δικτυακό χώρο για το 

ηλεκτρονικό κατάστημά σας. 

 

β. Υπάρχει δυνατότητα αγοράς  του δικού σας ονόματος στη  περιοχή του Διαδικτύου 
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(domain name), παρόλο που πολλοί πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου το παρέχουν 

δωρεάν. 

 

γ. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ελέγχεται μέσω ειδικού λογισμικού, το οποίο 

οργανώνει το φάσμα των προϊόντων, δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να πλοηγείται 

στο δικτυακό τόπο και δέχεται παραγγελίες. (Το πιο συνηθισμένο είδος λογισμικού 

πακέτου λιανικής είναι το λεγόμενο λογισμικό «καλαθιού αγορών», το οποίο 

δημιουργεί ένα εικονικό καλάθι αγορών, το οποίο κρατά τις προσωρινές αγορές του 

πελάτη. Στο τέλος της επίσκεψης, ο αγοραστής επιβεβαιώνει την τελική επιλογή και 

έπειτα πληρώνει σε μια σελίδα εξόδου.  Τα καλά συστήματα λογισμικού καλαθιών 

αγορών, μπορούν να υπολογίσουν τα ταχυδρομικά τέλη και τους φόρους που 

συνδέονται με κάθε αγορά.) 

δ. Χρειάζονται  εγκαταστάσεις για τη διεκπεραίωση των πληρωμών. 

 

ε. Το ηλεκτρονικό κατάστημα χρειάζεται αποτελεσματικό σχεδιασμό και ελκυστικό 

περιεχόμενο. 

(Χρήσιμο θα μπορούσε να είναι η πρόσληψη ενός  σχεδιαστή για το δικτυακό  τόπο, 

ώστε να διασφαλιστεί ότι το κατάστημα είναι ελκυστικό και εύκολο στη χρήση. Οι 

υπάλληλοί θα πρέπει να είναι σε θέση να τηρούν ενημερωμένο το περιεχόμενό του. 

Περιλαμβάνονται πληροφορίες για ειδικές προσφορές, τιμές, μεθόδους αποστολής 

και τιμές συναλλάγματος για πελάτες στο εξωτερικό. Εάν δεν υπάρχει διαχειριστής 

δικτύου, θα χρειαστεί τουλάχιστον κάποιος με επαρκή τεχνική κατάρτιση για να 

υποστηρίζει τη λειτουργία του συστήματος. 

 

στ. Η εκκίνηση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος θα απαιτήσει τις συμβουλές 

ειδικών. (Πρέπει  να αποφευχθούν καταστάσεις κατά τις οποίες υπάρχει δέσμευση με 

σύμβαση παροχής για κάτι που δεν μπορεί να προμηθευτεί ) 

 

ζ. Ο παράγοντας που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο είναι η επένδυση που θα γίνει για 

το μάρκετινγκ του ηλεκτρονικού καταστήματος . Απαραίτητη κρίνεται και η 

διαφήμιση που θα γίνει για το ηλεκτρονικό κατάστημα. 

 

2.12 Επιτυχία Κτηνιατρικού Ηλεκτρονικού Καταστήματος 

  

Α. Σχεδιασμός  καταστήματος  κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολο να το γυρίσει 

ο επισκέπτης και να κάνει τις αγορές του. Κατά προτίμηση  απλή σχεδίαση, χωρίς 

μεγάλες εικόνες ή πολύπλοκα γραφικά, η οποία θα φορτώνει γρηγορότερα και θα 
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εξοικονομεί χρόνο για τους πελάτες. Οι επισκέπτες χάνουν γρήγορα την υπομονή 

τους όταν ένας δικτυακός τόπος είναι αργός. 

 

Β. Παροχή στους επισκέπτες λόγους για να ξαναγυρίσουν στο δικτυακό τόπο σας. 

Δεσμεύστε τους όσο το δυνατό περισσότερο. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η καλύτερη 

ευκαιρία πώλησης παρουσιάζεται όταν ένα άτομο επιστρέφει για τρίτη ή τέταρτη 

φορά. Η  εντύπωση στους επισκέπτες  του δικτυακού  τόπο ότι είναι μέλη μιας 

κοινότητας συμβάλλει αποτελεσματικότητα  στη δημοτικότητα του καταστήματος. 

Ακόμη, το ενδεχόμενο παροχής  ειδήσεων, φόρουμ συζητήσεων, αλλά και κριτικών.  

 

Γ. Παροχή  σελίδων  υποστήριξης που βοηθούν τους χρήστες να αξιοποιήσουν στο 

μέγιστο το προϊόν ή την υπηρεσία (παροχή  πληροφοριών σχετικά με δικαιώματα 

πελατών, χρόνους παράδοσης, εγγυήσεις και πολιτικές συναλλάγματος ώστε να 

περιοριστούν  τα προβλήματα σε περίπτωση διαφορών). 

 

Δ. Πληροφόρηση προς τους χρήστες  ότι το κατάστημά έχει ανοίξει και τους 

περιμένει. (Διαφήμιση  του καταστήματος  σε σχετικούς δικτυακούς τόπους, είτε 

πληρώνοντας για διαφημιστικό χώρο τύπου «πανό» (banner) είτε μέσω της 

ανταλλαγής αμοιβαίων συνδέσμων (links). 

 

 

 

2.14 Κόστος Κτηνιατρικού Ηλεκτρονικού Καταστήματος  

Το κόστος εγκατάστασης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να 

περιοριστεί σε μερικές εκατοντάδες, αντί για χιλιάδες Ευρώ. Τα λειτουργικά έξοδα 

είναι επίσης πολύ χαμηλότερα από τα λειτουργικά έξοδα ακόμα και του πιο μικρού 

παραδοσιακού καταστήματος. 

 

 

 α. Ύπαρξη εξόδων εγκατάστασης για το κατάστημά, καθώς και για την αγορά του 

λογισμικού καλαθιού αγορών. 

 

β. Η μεγαλύτερη προβλεπόμενη δαπάνη σας μπορεί να είναι το μάρκετινγκ του 

δικτυακού τόπου, τόσο κατά το στάδιο εκκίνησης όσο και κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας του. 
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γ. Τα κύρια έξοδα λειτουργίας θα είναι οι μισθοί για τους υπαλλήλους που θα 

ενημερώνουν το δικτυακό τόπο. 

 

δ. Η τράπεζα ή το γραφείο που έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση των συναλλαγών με 

πιστωτικές κάρτες χρεώνει μια μικρή αμοιβή διαχείρισης. 

 

ε. Υπάρχουν διάφορες "έτοιμες λύσεις", σχεδιασμένες για να εξοικονομούν χρόνο και 

κόπο. Καταβολή μιας αρχικής αμοιβής και κάποιες φορές ένα πρόσθετο ποσοστό 

προμήθειας ανάλογα με τις πωλήσεις. Συνήθως, όσο πιο εξελιγμένο είναι το 

ηλεκτρονικό κατάστημα τόσο περισσότερο ενδέχεται να κοστίσει.  

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κατάστασης που βρίσκεται η  

χώρα, όλο και περισσότερες εταιρίες περιορίζουν το προϋπολογισμό τους ώστε να 

διανύσουν αλώβητοι και την επόμενη χρήση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα χρήματα 

που θα μπορούσαν να διαθέσουν για την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού 

καταστήματος να είναι περιορισμένα. Για το λόγο αυτό αρκετές εταιρίες marketing 

κάνουν προτάσεις ολοκληρωμένων πακέτων δημιουργίας και συντήρησης  με χαμηλό 

κόστος σε εταιρίες, ώστε να δημιουργήσουν ένα αξιόλογο ηλεκτρονικό κατάστημα 

που θα βοηθήσει την εξέλιξη τους στο χώρο που δραστηριοποιούνται. 
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3.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ   

  

 Η κεντρική μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε θα βασιστεί στο 

ερωτηματολόγιο. Αφού το διαμορφώσουμε κατάλληλα ώστε τα ερωτήματα να 

βοηθούν την ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων, στη συνέχεια θα το 

απευθύνουμε στους κτηνοτρόφους και θα στοχεύσουμε να έχουμε ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα ώστε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα.  Η δομή του 

ερωτηματολογίου θα βασιστεί σε προηγούμενες έρευνες που καταγράφηκαν στο 

κεφάλαιο της βιβλιογραφίας . 

Στην παρούσα έρευνα μετά την ολοκλήρωση συμπλήρωσης των 

ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των αποτελεσμάτων στατιστικό 

πακέτο IBM SPSS Statistics 23, το οποίο είναι εύχρηστο ευέλικτο και  επιτρέπει 

γρήγορη ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων.  Στο πλαίσιο της στατιστικής 

ανάλυσης θα παρατεθούν τα γραφήματα των συχνοτήτων και θα αναζητηθούν 

συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών. Εν προκειμένω θα διαπιστωθεί κατά πόσο 

επηρεάζονται οι απαντήσεις των κτηνοτρόφων ανάλογα με την ηλικία τους, την 

συχνότητα χρήσης του διαδικτύου και άλλες παραμέτρους. Αυτό θα γίνει με τη 

βοήθεια του Τεστ Ανεξαρτησίας Χ
2
(Chi-Square test of independence), το οποίο 

εξετάζει αν υπάρχει ή όχι συσχέτιση μεταξύ δύο ποιοτικών μεταβλητών. Στην 

προκειμένη περίπτωση ελέγχονται οι ακόλουθες υποθέσεις: 

Η0: Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις δυο μεταβλητές (δηλ. 

είναι ανεξάρτητες). 

Η1: Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές (δηλ. είναι 

εξαρτημένες). 

Οι βασικές προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί ο έλεγχος ανεξαρτησίας X
2 

είναι: 

1. Το πολύ 20% των κελιών του πίνακα συνάφειας να έχει αναμενόμενη 

συχνότητα κάτω από 5. 

2.  Η μικρότερη αναμενόμενη συχνότητα να είναι μεγαλύτερη ή ίση της 

μονάδας. 

 

Όλοι οι έλεγχοι που έγιναν πραγματοποιούνται σε στάθμη σημαντικότητας (σ.σ) 

5%. Συνεπώς, αν η p-τιμή<0.05 απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση και οι 2 

μεταβλητές δε θεωρούνται ανεξάρτητες. Στην περίπτωση που δεν ικανοποιούνται οι 

προϋποθέσεις 1-2, η p-τιμή υπολογίζεται με βάση το ακριβές τέστ του Fisher (Fisher 

exact test), όταν ο πίνακας συνάφειας είναι 2×2, ενώ για μεγαλύτερες διαστάσεις του 

πίνακα συνάφειας χρησιμοποιείται η Monte Carlo μέθοδος (Monte Carlo method). 
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Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου που ακολουθεί, και χρησιμοποιήθηκε 

για την εξαγωγή αποτελεσμάτων στην παρούσα έρευνα συλλέγουμε γενικές 

πληροφορίες για το άτομο που δίνει τις απαντήσεις  στο ερωτηματολόγιο, όπως την 

ηλικία του, το επάγγελμα, τον τόπο κατοικίας και τη γενικότερη επαφή του με το 

διαδίκτυο, στοιχεία δηλαδή που σκιαγραφούν το προφίλ των ατόμων που 

συμμετέχουν στην έρευνα.  Στο δεύτερο μέρος οι ερωτήσεις αφορούν στα 

κτηνιατρικά φάρμακα, τα χρήματα που διαθέτει για την αγορά τους, τον λόγο που τα 

αγοράζει, τα κριτήρια επιλογής συνεργάτη , όπως επίσης και τη συμμετοχή ή και την 

ενημέρωση του για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Τέλος στο τρίτο μέρος καλείται ο 

κτηνοτρόφος να απαντήσει εάν θα αγόραζε κτηνιατρικά φάρμακα ή προϊόντα μέσω 

διαδικτύου, πόσα χρήματα θα  μπορούσε να διαθέσει και αν θα θεωρούσε χρήσιμη 

την ύπαρξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος  για τις καθημερινές του αγορές.  

Το δείγμα της έρευνας μας αποτελείται από 39 κτηνοτρόφους και μη, πελάτες 

της εταιρίας Αγροκτηνοτροφική ΑΕ. Ο υπεύθυνος του τμήματος πωλήσεων μας 

ενημέρωσε ότι στο ERP σύστημα που χρησιμοποιούν στην εταιρία υπάρχουν 

καταχωρημένοι τόσο οι πελάτες ονομαστικά όσο και οι κτηνοτροφικές μονάδες τους. 

Σε κάθε κτηνοτροφική μονάδα αντιστοιχούν περισσότεροι από ένας κωδικοί, 

σύμφωνα με την ανάγκη που υπάρχει στην κτηνοτροφική μονάδα κάθε φορά. 

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται είναι μερικές 

χιλιάδες και κάθε κτηνοτροφική μονάδα μπορεί να χρησιμοποιεί πάνω από 1 

κωδικούς. Με βάση τις κτηνοτροφικές μονάδες λοιπόν που εξυπηρετεί η 

Αγροκτηνοτροφική ΑΕ, το δείγμα μας αποτελεί περίπου το 15%. Παρότι το ποσοστό 

αυτό είναι αντιπροσωπευτικό όσων αφορά στο πλήθος, η γεωγραφική κατανομή του 

δεν είναι τέτοια που να μας επιτρέπει να εξάγουμε συνολικά συμπεράσματα. Τα 

συμπεράσματα θα αφορούν στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας και 

της Θεσσαλίας. Πρέπει  να σημειωθεί επίσης   πως ο κλάδος αυτός, της 

κτηνοτροφίας, είναι ένας αρκετά ιδιαίτερος και ιδιόμορφος κλάδος και ένα μεγάλο 

ποσοστό αρνήθηκε τη συμμετοχή του στην έρευνα, είτε χρησιμοποιώντας την 

δικαιολογία των προσωπικών δεδομένων είτε λέγοντας απλά πως δεν ενδιαφέρονται.  

Ακόμη, μεγάλο ποσοστό των κτηνοτροφικών μονάδων βρίσκεται σε περιοχές 

δυσπρόσιτες, στις οποίες δεν θα ήταν εύκολη η πρόσβαση για την διεξαγωγή της 

έρευνας. Τέλος, έγινε προσπάθεια να σταλούν ερωτηματολόγια είτε με e-mails είτε με 

fax, η οποία ήταν  άκαρπη αφού πολλοί δεν κατανοούσαν τις ερωτήσεις οπότε και 

απαντούσαν σε όσες γνώριζαν ή ήθελαν, ενώ  άλλοι δεν ασχολήθηκαν έγκαιρα και 

καθυστέρησαν πολύ την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Λαμβάνοντας υπόψη 

όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε το δείγμα του 15% ικανοποιητικό για να 

προχωρήσουμε στη στατιστική επεξεργασία και έρευνα .  Το ερωτηματολόγιο που 

αναπτύχθηκε τελικά εμφανίζεται στο προσάρτημα της παρούσας έρευνας.  

 

  



 
 

 19 

4.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 Η στατιστική επεξεργασία έγινε αναλύοντας πρώτα τα προσωπικά στοιχεία  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ερώτηση 1 

Ηλικία 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid 20-35 10 25,6 25,6 25,6 

36-50 15 38,5 38,5 64,1 

51-65 10 25,6 25,6 89,7 

66 και 

άνω 
4 10,3 10,3 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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Στην έρευνα πήραν μέρος 39 άτομα εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (38,5%) 

είναι ηλικίας 36 έως 50 ετών, εύλογο αν δεχτούμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που 

δραστηριοποιούνται στο κλάδο την κτηνοτροφίας βρίσκονται σε αυτές τις ηλικίες. 

Ερώτηση 2 

Επάγγελμα 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid Κτηνοτρόφος 32 82,1 82,1 82,1 

Εργαζόμενος σε άλλο 

τομέα 
1 2,6 2,6 84,6 

Άνεργος-φοιτητής 1 2,6 2,6 87,2 

Συνταξιούχος 5 12,8 12,8 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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Από το δείγμα των 39 ατόμων οι 32 δηλαδή το 82,10% ασκεί το επάγγελμα του 

κτηνοτρόφου. Σύμφωνα με αυτό τα αποτελέσματα της έρευνα μπορούν να 

θεωρηθούν αξιόπιστα καθώς ο κλάδος των κτηνοτρόφων και οι απαντήσεις τους είναι 

αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο. 
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Ερώτηση 3 

 

Κατοικώ σε: 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid Πόλη 9 23,1 23,1 23,1 

Κωμόπολ

η 
15 38,5 38,5 61,5 

Χωριό 15 38,5 38,5 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Το δείγμα για την διεξαγωγή της μελέτης ήταν 39 άνθρωποι του κτηνοτροφικού 

χώρου. Οι περισσότεροι των οποίων  είναι κυρίως κάτοικοι χωριών (38.5%) και 

κωμοπόλεων (38.5%)ενώ λιγότεροι όσοι κατοικούν σε πόλεις (23,1%).  
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Ερώτηση 4 

 

Υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο; 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid Ναι 32 82,1 82,1 82,1 

Όχι 7 17,9 17,9 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Σύμφωνα και με το μεγαλύτερο δείγμα της έρευνας που κυμαίνεται σε ηλικίες μεταξύ 

25 και 65 ετών το ποσοστό 82,10% είναι πολύ φυσιολογικό αφού στις μέρες μας το 

διαδίκτυο αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας μας. 
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Ερώτηση 5 

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο; 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid Πολύ συχνά 7 17,9 17,9 17,9 

Συχνά 16 41,0 41,0 59,0 

Όταν είναι 

απαραίτητο 
6 15,4 15,4 74,4 

Σπάνια 3 7,7 7,7 82,1 

Ποτέ 7 17,9 17,9 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Η συχνή χρήση του διαδικτύου (41%)  που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα σε αυτή την 

ερώτηση είναι απόλυτα συνδεμένη με την προηγούμενη αφού όπως προείπαμε το 

διαδίκτυο χρησιμοποιείται καθημερινά.  



 
 

 25 

Ερώτηση 6 

 

Ενημερώνεστε μέσω διαδικτύου; 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid Ναι 28 71,8 71,8 71,8 

Όχι 11 28,2 28,2 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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Η ενημέρωση αποτελεί βασικό κομμάτι στη καθημερινή ζωή του ανθρώπου και μέσω 

του διαδικτύου προσφέρεται ανά πάσα στιγμή, αυτό επιβεβαιώνεται και από το 

71,8% που απάντησε θετικά στην ερώτηση αυτή.  

Ερώτηση 7 

 

Αν ναι, κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου; 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid Ναι 28 71,8 100,0 100,0 

Missing System 11 28,2   

Total 39 100,0   
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Σε αυτή την ερώτηση απάντησαν όσοι ενημερώνονται , σε γενικότερο βαθμό, από το 

διαδίκτυο και η απάντηση ήταν θετική από όλους. Αυτό δείχνει το πόσο έχει 

εισχωρήσει το διαδίκτυο στις ζωές μας και τις έχει απλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

Ερώτηση 1 

Πόσα ζώα έχετε στη κατοχή σας; 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid 0-50 8 20,5 20,5 20,5 

51-150 28 71,8 71,8 92,3 

151 και 

άνω 
3 7,7 7,7 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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Η πρώτη ερώτηση του δεύτερου μέρους αφορούσε τον αριθμό των ζώων που έχουν 

στη κατοχή τους.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι περισσότεροι έχουν από 51 και 

150 ζώα (71,8%). 
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Ερώτηση 2 

 

Αγοράζετε κτηνιατρικά φάρμακα; 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid Ναι 39 100,0 100,0 100,0 

 

 

Στην δεύτερη ερώτηση ρωτήθηκαν αν αγοράζουν φάρμακα και η απάντηση ήταν 

θετικοί από ολόκληρο το δείγμα. Αναμενόμενη απάντηση αφού για την καλή 

κατάσταση των ζώων είναι συνήθως απαραίτητη η λήψη κάποιου φαρμάκου. 
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Ερώτηση 3 

 

Πριν αγοράσετε, συμβουλεύεστε κάποιον; 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid Ναι 39 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

Ακριβώς όπως και στην δεύτερη ερώτηση έτσι και στη Τρίτη σχετικά με το αν 

συμβουλεύονται κάποιον πριν την αγορά φαρμάκων  η απάντηση και των39 
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ερωτηθέντων ήταν θετική. Η απάντηση ατής της ερώτησης δείχνει ότι δεν γίνεται 

αλόγιστη χρήση των φαρμάκων.   
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Ερώτηση 4 

 

Πόσο συχνά αγοράζετε κτηνιατρικά φάρμακα; 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid Πολύ συχνά 1 2,6 2,6 2,6 

Συχνά 9 23,1 23,1 25,6 

Όταν είναι 

απαραίτητο 
24 61,5 61,5 87,2 

Σπάνια 5 12,8 12,8 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Στην παραπάνω ερώτηση σύμφωνα με το αποτέλεσμα συμπεραίνουμε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό αγοράζει μόνο όταν είναι απαραίτητο(61,5%) , απάντηση η 
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οποία μπορεί να βασιστεί τόσο στην ορθολογική χρήση των φαρμάκων αλλά και σε 

οικονομικούς λόγους..  

 

Ερώτηση 5 

Πόσα ευρώ διαθέτετε ετησίως; 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid 0-500 6 15,4 15,4 15,4 

501-1500 16 41,0 41,0 56,4 

1501-3000 11 28,2 28,2 84,6 

3000 και 

άνω 
6 15,4 15,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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Η ερώτηση αυτή αφορά την αξία των αγορών κτηνιατρικών φαρμάκων που 

πραγματοποιούν. Οι περισσότεροι διαθέτουν από 501 μέχρι και 1500 ευρώ(41%)  για 

τα ζώα τους. Αν όμως κοιτάξουμε τον αριθμό των ζώων που έχουν στην κατοχή τους 

και τα ποσοστά των απαντήσεων της ερώτησης αυτής  μπορούμε να πούμε ότι 

διαθέτουν σημαντικό κεφάλαιο για την καλή υγεία των ζώων.  Κατά τη διάρκεια της 

έρευνας πολλοί μας απάντησαν πως τα προηγούμενα χρόνια προμηθευόταν 

περισσότερα φάρμακα από όσα πραγματικά χρειάζονταν, για προληπτικούς κυρίως 

λόγους, πλέον όμως  αγοράζουν όταν είναι απαραίτητο γιατί όπως μας είπαν τα 

περισσότερα φάρμακα είναι ακριβά. 
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Ερώτηση 6 

 

Για ποιους λόγους αγοράζετε φάρμακα; 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid Ασθένεια 8 20,5 20,5 20,5 

Προληπτικά 1 2,6 2,6 23,1 

Υπόδειξη 

κτηνιάτρου 
30 76,9 76,9 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Σε αυτή τη ερώτηση όπου βλέπουμε το ποσοστό 76,9% αγοράζει μετά την υπόδειξη 

του κτηνιάτρου, απάντηση που μας δείχνει ότι στο μεγαλύτερο μέρος δεν υπάρχει 

άσκοπη χρήση φαρμάκων και υπάρχει εμπιστοσύνη στον συνεργάτη-κτηνίατρο.  
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Ερώτηση 7 

Κάνετε αγορές φαρμάκων και τα χρησιμοποιείτε χωρίς να 

έχουν εξεταστεί τα ζώα και χωρίς συνταγή; 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid Ναι 7 17,9 17,9 17,9 

Όχι 32 82,1 82,1 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

 

Στο ίδιο συμπέρασμα, της μη άσκοπης χρήσης φαρμάκων, οδηγούμαστε και από τα 

συμπεράσματα αυτής της ερώτησης όπου το 82,1% απάντησε πως δεν αγοράζει 
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φάρμακα χωρίς να έχει γίνει πρώτα εξέταση και αν δεν έχει συνταγογραφηθεί 

φάρμακο.  

 

Ερώτηση 8 

Από ποιον επαγγελματία αγοράζετε κτηνιατρικά φάρμακα; 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid Κτηνίατρο 22 56,4 56,4 56,4 

Ζωοτέχνη 15 38,5 38,5 94,9 

Φαρμακοποι

ό 
2 5,1 5,1 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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Σε αυτή την ερώτηση οι περισσότεροι απάντησαν πως αγοράζουν από τον κτηνίατρο 

(56,4%) ή το ζωοτέχνη (38,5%)που παρακολουθεί τα ζώα. Οι κτηνοτρόφοι δείχνουν 

απόλυτη εμπιστοσύνη στον συνεργάτη που έχουν επιλέξει για να φροντίζει τα ζώα 

τους. 
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Ερώτηση 9 

Ποιο είναι το κριτήριο επιλογής σας για επαγγελματία-συνεργάτη στη αγορά 

κτηνιατρικών φαρμάκων; 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % 

Σωρευτικό 

% 

Valid Τοποθεσία (εύκολη 

πρόσβαση) 
3 7,7 7,7 7,7 

Οικονομικοί λόγοι 

(καλύτερες τιμές, 

ευκολίες πληρωμής) 

5 12,8 12,8 20,5 

Καλύτερη 

εξυπηρέτηση 
13 33,3 33,3 53,8 

Προσωπικές σχέσεις 18 46,2 46,2 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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Ο κτηνοτροφικός κλάδος βασίζεται στις προσωπικές σχέσεις μεταξύ επαγγελματία 

και κτηνοτρόφου για αυτό άλλωστε και οι περισσότεροι επέλεξαν την απάντηση 

<<Προσωπικές σχέσεις>> (46,2%) . Αρκετοί όμως εστιάζουν και στην καλύτερη 

εξυπηρέτηση (33,3%)που δέχονται. 

 

Ερώτηση 10 

Ποιο είναι το κριτήριο επιλογής του φαρμάκου; 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid Εμπειρία από 

προηγούμενη χρήση 

του 

5 12,8 12,8 12,8 

Συμβουλή του 

επαγγελματία-

συνεργάτη 

33 84,6 84,6 97,4 

Επιλογή φθηνότερου 

φαρμάκου 
1 2,6 2,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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Στην επόμενη ερώτηση σχετικά με το κριτήριο επιλογής φαρμάκου η συντριπτική 

πλειοψηφία απάντησε <<Συμβουλή του επαγγελματία>> (84,6%), ακόμα μια 

απάντηση που δείχνει την προσωπική σχέση μεταξύ κτηνοτρόφου και του 

συνεργάτη(κτηνιάτρου) που έχει επιλέξει. 

 

Ερώτηση 11 

Ενημερώνεστε καταλλήλως για τη σωστή χρήση του 

φαρμάκου; 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid Ναι 27 69,2 69,2 69,2 

Όχι 12 30,8 30,8 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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Στον κτηνοτροφικό κλάδο, οι νεότερες γενιές ενημερώνονται καταλληλότερα για το 

φάρμακο και την ορθή του χρήση σε αντίθεση με τις παλαιότερες που αγόραζαν 

πολλές φορές και εμπειρικά.  
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Ερώτηση 12 

 

 

 

Αναζητήσατε ποτέ ιστοσελίδες για αγορά κτηνιατρικών 

φαρμάκων; 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid Ναι 14 35,9 35,9 35,9 

Όχι 25 64,1 64,1 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι συνηθίζουν να επιλέγουν τα φάρμακα τους οι ίδιοι από 

τα καταστήματα και πάντα μετά τη συμβουλή των κτηνιάτρων. Δεν είναι όμως και 
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λίγοι αυτοί που έχουν αναζητήσει έστω και μια φορά ιστοσελίδες αγοράς 

κτηνιατρικών φαρμάκων. 

 

Ερώτηση 13 

Χρησιμοποιείτε συχνά το διαδίκτυο για να ενημερώνεστε για 

κτηνιατρικά φάρμακα; 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid Αρκετά 

συχνά 
3 7,7 7,7 7,7 

Συχνά 14 35,9 35,9 43,6 

Σπάνια 11 28,2 28,2 71,8 

Καθόλου 11 28,2 28,2 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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Σύμφωνα και με την προηγούμενη ερώτηση οι κτηνοτρόφοι συνήθως επιλέγουν τα 

φάρμακα οι ίδιοι από τα καταστήματα και ενημερώνονται σχετικά από τους 

αρμόδιους. Στις μέρες μας όμως με το διαδίκτυο στη καθημερινότητα μας, οι 

νεότεροι  χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για την ενημέρωση σχετικά με τα φάρμακα 

που επιθυμούν να αγοράσουν. 

 

Ερώτηση 14 

 

Συμμετέχετε σε συζητήσεις-forum σχετικά με το κλάδο σας; 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid Ναι 12 30,8 30,8 30,8 

Όχι 27 69,2 69,2 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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Παρότι ο κλάδος είναι από τους μεγαλύτερους στην χώρα μας που απασχολεί μεγάλο 

μέρος του εργατικού δυναμικού, στον τομέα της τεχνολογίας δεν είναι τόσο 

εξελιγμένοι για αυτό και η απάντηση στην ερώτηση αν συμμετέχουν σε forum- 

συζητήσεις είναι όχι σε ποσοστό 69,2%. 

 

Ερώτηση 15 

Λαμβάνετε ενημερωτικά mails από εταιρίες φαρμάκων; 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid Ναι 12 30,8 30,8 30,8 

Όχι 27 69,2 69,2 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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Οι νεότεροι ηλικιακά κτηνοτρόφοι είναι αυτοί που ασχολούνται ενεργά με το 

διαδίκτυο και ενδεχομένως να λαμβάνουν ενημέρωση από φαρμακευτικές εταιρίες. 

Οι υπόλοιποι απάντησαν αρνητικά (69,2%) γιατί όπως προαναφέρθηκε είναι ένας 

κλάδος όχι και τόσο τεχνολογικά αναπτυγμένος. 

 

 

  



 
 

 48 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 

 

Ερώτηση 1 

Θα αγοράζατε φάρμακα μέσω διαδικτύου; 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid Ναι 4 10,3 10,3 10,3 

Όχι 25 64,1 64,1 74,4 

Ίσως 10 25,6 25,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Η αγορά φαρμάκων διαδικτυακά απαγορεύεται στην χώρα μας για αυτό και οι 

περισσότεροι είναι αρνητικοί (64,1%) στην αγορά τους. Όσοι είχαν θετική στάση 
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(35,9%) μας εξήγησαν πως θα το επέλεγαν για λόγους ευκολίας και χωρίς να γίνεται 

επικίνδυνο για τα ζώα τους.  

 

Ερώτηση 2 

 

Θα αγοράζατε παραφαρμακευτικά προιόντα; 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid Ναι 19 48,7 48,7 48,7 

Όχι 10 25,6 25,6 74,4 

Ίσως 10 25,6 25,6 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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Στην ερώτηση αυτή αρκετοί μας απάντησαν θετικά (48,7%) και άλλοι με μια 

επιφύλαξη. Λογικό γιατί κατά τη διάρκεια της έρευνας απάντησαν πως είναι 

επιφυλακτικοί προς το άγνωστο. 

Ερώτηση 3 

Πόσα χρήματα θα μπορούσατε να διαθέσετε για αγορές μέσω διαδικτύου; 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid 0-50 ευρώ 4 10,3 13,8 13,8 

50-200 ευρώ 8 20,5 27,6 41,4 

200-500 ευρώ 11 28,2 37,9 79,3 

άνω των 500 

ευρώ 
6 15,4 20,7 100,0 

Total 29 74,4 100,0  

Missing System 10 25,6   

Total 39 100,0   
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Οι περισσότεροι πριν δώσουν την απάντηση τους μας δήλωσαν πως είναι 

επιφυλακτικοί στην αγορά μεγάλων παραγγελιών διαδικτυακά. Για αυτό και το 

37,9% θα διέθετε  ως μέγιστο χρηματικό ποσό τα 500€. 

 

Ερώτηση 4 

 

Υπάρχει κάτι που θα σας απέτρεπε; 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid Ναι 30 76,9 76,9 76,9 

Όχι 9 23,1 23,1 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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Το 76,9% απάντησε πως υπάρχει κάτι που θα τους απέτρεπε από την αγορά μέσω 

διαδικτύου.  

 

Ερώτηση 5 

Αν ναι, τι είναι αυτό; 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid Δε γνωρίζω τη 

διαδικασία αγοράς 

μέσω διαδικτύου 

11 28,2 36,7 36,7 

Για λόγους ασφαλείας 11 28,2 36,7 73,3 

Προτιμώ να εξετάσω το 

προιόν από κοντά 
8 20,5 26,7 100,0 

Total 30 76,9 100,0  

Missing System 9 23,1   

Total 39 100,0   
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Σχετικά με την παραπάνω ερώτηση που οι περισσότεροι δήλωσαν πως υπάρχει κάτι 

που θα τους απέτρεπε, διαπιστώνεται πως η άγνοια της διαδικασίας (36,7%) και η 

ασφάλεια των αγορών (36,7%) αποτελούν τους κυριότερους λόγους.  

 

Ερώτηση 6 

Κατά πόσο πιστεύετε θα διευκόλυνε τη καθημερινότητα σας ένα 

ηλεκτρονικό κατάστημα από το οποίο θα μπορούσατε να 

αγοράζετε  εγκεκριμένα τα κτηνιατρικά φάρμακα που χρειάζεστε 

για τα ζώα σας ή άλλα προϊόντα όπως αναφέρθηκαν παραπάνω; 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid Πολύ 6 15,4 15,4 15,4 

Αρκετά 13 33,3 33,3 48,7 

Λίγο 9 23,1 23,1 71,8 

Ελάχιστ

α 
5 12,8 12,8 84,6 

Καθόλου 6 15,4 15,4 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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Οι περισσότεροι σε αυτήν την ερώτηση μας δήλωσαν πως θα διευκολύνονταν αρκετά 

η καθημερινότητα τους (33,3%)   λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας που έχουν και 

των δύσκολων ωραρίων τους. Να σημειωθεί ότι πολύ μικρό ποσοστό ( 15,4%) 

απάντησε πως δεν θα διευκολύνονταν καθόλου με την ύπαρξη ενός τέτοιου 

ηλεκτρονικού καταστήματος.  Βέβαια να τονίσουμε ότι μας απάντησαν θετικά για τα 

προϊόντα και όχι για την αγορά φαρμάκων, στην οποία γίνεται αναφορά παραπάνω.  
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Ερώτηση 7 

Θα μπαίνατε στη διαδικασία να δημιουργήσετε ένα 

προσωπικό λογαριασμό, που θα έπαιρνε άδεια και από το 

Υπουργείο, και μέσα από αυτό θα μπορούσατε να κάνατε τις 

αγορές των φαρμάκων και των υπόλοιπων προϊόντων που 

χρειάζεστε χρησιμοποιώντας απλά και μόνο ένα μοναδικό 

κωδικό για κάθε παραγγελία, την οποία θα ενέκρινε ο 

κτηνίατρος σας; 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid Ναι 15 38,5 38,5 38,5 

Όχι 17 43,6 43,6 82,1 

Ίσως 7 17,9 17,9 100,0 

Total 39 100,0 100,0  

 

 

Στην τελευταία ερώτηση θετική απάντηση πήραμε από τους νεότερους ηλικιακά 

κτηνοτρόφους (38,5%) , οι οποίοι σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές έχουν 
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μεγαλύτερη όρεξη πια για τη δουλειά τους και διαφορετικό τρόπο σκέψης για την 

καθημερινή λειτουργία μιας μονάδας με ζώα. Όσοι απάντησαν αρνητικά (43,6%) , 

στη συνέχεια συμπλήρωσαν πως θα το εξέταζαν ως ενδεχόμενο αν ήταν σίγουροι πως 

θα ήταν απόλυτα ασφαλές και νόμιμο. 

Ερώτηση 8 

Θα θεωρούσατε χρηστική τη λειτουργία ενός τέτοιου 

προγράμματος; 

 

Συχνότητ

α % Έγκυρο % Σωρευτικό % 

Valid Πολύ 9 23,1 23,1 23,1 

Αρκετά 10 25,6 25,6 48,7 

Λίγο 9 23,1 23,1 71,8 

Ελάχιστ

α 
7 17,9 17,9 89,7 

Καθόλου 4 10,3 10,3 100,0 

Total 39 100,0 100,0  
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Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης, οι νεότεροι κτηνοτρόφοι μας εξήγησαν 

πως  η  καθημερινότητα τους θα διευκολύνονταν κατά πολύ  με ένα τέτοιο 

πρόγραμμα για αυτό και οι θετικές απαντήσεις ξεπερνούν το 50% σε σχέση με τις 

αρνητικές.  
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Τεστ Ανεξαρτησίας Χ
2 

 

1. Ηλικία - Θα αγοράζατε φάρμακα μέσω διαδικτύου; 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) 

Significance 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 
4,959

a
 3 ,175 ,189 ,181 ,196 

Likelihood Ratio 6,322 3 ,097 ,124 ,117 ,130 

Fisher's Exact 

Test 
4,521   ,192 ,184 ,200 

Linear-by-Linear 

Association 
4,249

c
 1 ,039 ,053 ,049 ,057 

N of Valid Cases 39      

α. Τα 4 κελιά (50,0%) έχουν αναμενόμενη τιμή 5. Η ελάχιστη αναμενόμενη τιμή 

είναι 1,44. 
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Αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης σε σ.σ. 5%, καθώς η p-τιμή > 0,05. Συνεπώς, οι 

δύο μεταβλητές μπορούν να θεωρηθούν ανεξάρτητες σε κάθε περίπτωση.   
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2. Ηλικία - Υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι σας; 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) 

Significance 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 
20,440

a
 3 ,000 ,000 ,000 ,001 

Likelihood Ratio 16,357 3 ,001 ,001 ,000 ,001 

Fisher's Exact 

Test 
13,668   ,001 ,000 ,001 

Linear-by-

Linear 

Association 

8,297
c
 1 ,004 ,003 ,002 ,005 

N of Valid 

Cases 
39      

α. Τα 5 κελιά (62,5%) έχουν αναμενόμενη τιμή <5. Η ελάχιστη αναμενόμενη τιμή 

είναι  0,72. 
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 Απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε σ.σ. 5%, καθώς η p-τιμή <0,05. 

Συνεπώς, αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση και οι δύο μεταβλητές μπορούν να 

θεωρηθούν ότι είναι εξαρτημένες σε κάθε περίπτωση. Το διαδίκτυο στις μέρες μας 

είναι ένα εργαλείο χρήσιμο για όλους και για όλα. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι 

οι ηλικίες 20 έως 65 έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
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3. Ηλικία - Ενημερώνεστε μέσω διαδικτύου;   

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) 

Significance 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 
15,296

a
 3 ,002 ,001 ,000 ,001 

Likelihood Ratio 17,928 3 ,000 ,001 ,000 ,001 

Fisher's Exact 

Test 
13,786   ,001 ,000 ,002 

Linear-by-

Linear 

Association 

13,295
c
 1 ,000 ,000 ,000 ,000 

N of Valid 

Cases 
39      

α. Τα 5 κελιά (62,5%) έχουν αναμενόμενη τιμή <5. Η ελάχιστη αναμενόμενη τιμή 

είναι  1,13. 
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 Απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε σ.σ. 5%, καθώς η p-τιμή <0,05. 

Συνεπώς, αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση και οι δύο μεταβλητές μπορούν να 

θεωρηθούν ότι είναι εξαρτημένες σε κάθε περίπτωση. Όπως και στη προηγούμενη 

ερώτηση έτσι και σε αυτή παρατηρείται ότι οι νεότεροι ενημερώνονται σε 

καθημερινή βάση από το διαδίκτυο.  
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4. Ηλικία - Θα μπαίνατε στη διαδικασία να δημιουργήσετε ένα προσωπικό 

λογαριασμό, που θα έπαιρνε άδεια και από το Υπουργείο,  και μέσα από αυτό θα 

μπορούσατε να κάνατε τις αγορές των φαρμάκων και των υπόλοιπων προϊόντων 

που χρειάζεστε χρησιμοποιώντας απλά και μόνο ένα μοναδικό κωδικό για κάθε 

παραγγελία και θα την ενέκρινε ο κτηνίατρος σας;  

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) 

Significance 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 
6,940

a
 3 ,074 ,075 ,070 ,080 

Likelihood Ratio 7,092 3 ,069 ,116 ,110 ,122 

Fisher's Exact 

Test 
6,610   ,079 ,073 ,084 

Linear-by-Linear 

Association 
4,892

c
 1 ,027 ,027 ,023 ,030 

N of Valid Cases 39      

α. Τα 4 κελιά (50,0%) έχουν αναμενόμενη τιμή 5. Η ελάχιστη αναμενόμενη τιμή είναι 

1,74. 
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Αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης σε σ.σ. 5%, καθώς η p-τιμή > 0,05. Συνεπώς, οι 

δύο μεταβλητές μπορούν να θεωρηθούν ανεξάρτητες σε κάθε περίπτωση.  
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5. Ηλικία - Θα θεωρούσατε χρηστική τη λειτουργία ενός τέτοιου προγράμματος; 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) 

Significance 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 
14,827

a
 6 ,022 ,015 ,013 ,018 

Likelihood Ratio 17,259 6 ,008 ,016 ,014 ,019 

Fisher's Exact 

Test 
13,243   ,020 ,017 ,023 

Linear-by-

Linear 

Association 

11,168
c
 1 ,001 ,000 ,000 ,000 

N of Valid 

Cases 
39      

α. Τα 10 κελιά (83,3%) έχουν αναμενόμενη τιμή <5. Η ελάχιστη αναμενόμενη τιμή 

είναι  0,92. 
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Απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε σ.σ. 5%, καθώς η p-τιμή <0,05. 

Συνεπώς, αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση και οι δύο μεταβλητές μπορούν να 

θεωρηθούν ότι είναι εξαρτημένες σε κάθε περίπτωση. Οι νεότεροι άνθρωποι θεωρούν 

την ύπαρξη ενός τέτοιου προγράμματος χρηστική, σε αντίθεση με τους 

μεγαλύτερους. 
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6. Πόσα ζώα έχετε στην κατοχή σας; - Θα μπαίνατε στη διαδικασία να 

δημιουργήσετε ένα προσωπικό λογαριασμό, που θα έπαιρνε άδεια και από το 

Υπουργείο,  και μέσα από αυτό θα μπορούσατε να κάνατε τις αγορές των 

φαρμάκων και των υπόλοιπων προϊόντων που χρειάζεστε χρησιμοποιώντας απλά 

και μόνο ένα μοναδικό κωδικό για κάθε παραγγελία, την οποία θα ενέκρινε ο 

κτηνίατρος σας; 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) 

Significance 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 
5,739

a
 2 ,057 ,043 ,039 ,047 

Likelihood Ratio 6,905 2 ,032 ,043 ,039 ,047 

Fisher's Exact 

Test 
5,165   ,054 ,050 ,059 

Linear-by-Linear 

Association 
5,583

c
 1 ,018 ,026 ,023 ,029 

N of Valid Cases 39      

α. Τα 4 κελιά (66,7%) έχουν αναμενόμενη τιμή <5. Η ελάχιστη αναμενόμενη τιμή 

είναι  1,31. 
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  Απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε σ.σ. 5%, καθώς η p-τιμή <0,05. 

Συνεπώς, αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση και οι δύο μεταβλητές μπορούν να 

θεωρηθούν ότι είναι εξαρτημένες σε κάθε περίπτωση. Όσοι από τους ανθρώπους που 

έλαβαν μέρος στην έρευνα έχουν αρκετά ζώα στη κατοχή τους θα δημιουργούσαν 

λογαριασμό για αγορές μέσω του διαδικτύου με τη χρήση του μοναδικού κωδικού 

τους. 
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7. Πόσα ζώα έχετε στη κατοχή σας; - Πόσα χρήματα θα μπορούσατε να 

διαθέσετε για αγορές μέσω διαδικτύου; 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) 

Significance 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 
9,729

a
 6 ,137 ,144 ,137 ,151 

Likelihood Ratio 10,559 6 ,103 ,155 ,148 ,162 

Fisher's Exact 

Test 
8,069   ,110 ,104 ,116 

Linear-by-Linear 

Association 
1,067

c
 1 ,302 ,352 ,343 ,362 

N of Valid Cases 29      

α. Τα 10 κελιά (83,3%) έχουν αναμενόμενη τιμή 5. Η ελάχιστη αναμενόμενη τιμή 

είναι 0,41. 
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Αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης σε σ.σ. 5%, καθώς η p-τιμή > 0,05. Συνεπώς, οι 

δύο μεταβλητές μπορούν να θεωρηθούν ανεξάρτητες σε κάθε περίπτωση.  
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8. Πόσα ζώα έχετε στη κατοχή σας; - Θα θεωρούσατε χρηστική τη λειτουργία 

ενός τέτοιου προγράμματος;  

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) 

Significance 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 
5,335

a
 4 ,255 ,281 ,272 ,290 

Likelihood Ratio 5,368 4 ,252 ,342 ,332 ,351 

Fisher's Exact 

Test 
4,483   ,326 ,317 ,336 

Linear-by-Linear 

Association 
3,534

c
 1 ,060 ,067 ,062 ,071 

N of Valid Cases 39      

α. Τα 6 κελιά (66,7%) έχουν αναμενόμενη τιμή 5. Η ελάχιστη αναμενόμενη τιμή είναι 

0,69. 
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 Αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης σε σ.σ. 5%, καθώς η p-τιμή > 0,05. 

Συνεπώς, οι δύο μεταβλητές μπορούν να θεωρηθούν ανεξάρτητες σε κάθε περίπτωση. 
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9. Ενημερώνεστε μέσω διαδικτύου; - Θα μπαίνατε στη διαδικασία να 

δημιουργήσετε ένα προσωπικό λογαριασμό, που θα έπαιρνε άδεια και από το 

Υπουργείο,  και μέσα από αυτό θα μπορούσατε να κάνατε τις αγορές των 

φαρμάκων και των υπόλοιπων προϊόντων  που χρειάζεστε χρησιμοποιώντας 

απλά και μόνο ένα μοναδικό κωδικό για κάθε παραγγελία και θα την ενέκρινε ο 

κτηνίατρος σας; 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 13,952
a
 1 ,000   

Continuity 

Correction
b
 

11,400 1 ,001   

Likelihood Ratio 15,230 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear 

Association 
13,594 1 ,000   

N of Valid Cases 39     

α. Το 1 κελί (25,0%) έχουν αναμενόμενη τιμή <5. Η ελάχιστη αναμενόμενη τιμή είναι  

4,79 
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Απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε σ.σ. 5%, καθώς η p-τιμή <0,05. 

Συνεπώς, αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση και οι δύο μεταβλητές μπορούν να 

θεωρηθούν ότι είναι εξαρτημένες σε κάθε περίπτωση. Από το αποτέλεσμα αυτό 

προκύπτει πως όσοι ενημερώνονται μέσω διαδικτύου θα δημιουργούσαν με 

μεγαλύτερη ευκολία έναν προσωπικό λογαριασμό για την αγορά των προϊόντων που 

θα χρειάζονταν για τη φροντίδα των ζώων τους.  

 

 

 

 



 
 

 76 

10. Ενημερώνεστε μέσω διαδικτύου; - Θα θεωρούσατε χρηστική τη λειτουργία 

ενός τέτοιου προγράμματος;  

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Monte Carlo Sig. (2-sided) 

Significance 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Pearson Chi-

Square 
22,573

a
 2 ,000 ,000 ,000 ,000 

Likelihood Ratio 24,679 2 ,000 ,000 ,000 ,000 

Fisher's Exact 

Test 
21,002   ,000 ,000 ,000 

Linear-by-

Linear 

Association 

19,057
c
 1 ,000 ,000 ,000 ,000 

N of Valid 

Cases 
39      

α. Τα 3 κελιά (50,0%) έχουν αναμενόμενη τιμή <5. Η ελάχιστη αναμενόμενη τιμή 

είναι  2,54. 
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 Απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε σ.σ. 5%, καθώς η p-τιμή <0,05. 

Συνεπώς, αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση και οι δύο μεταβλητές μπορούν να 

θεωρηθούν ότι είναι εξαρτημένες σε κάθε περίπτωση. Για αυτούς που το διαδίκτυο 

αποτελεί μέρος της καθημερινότητας τους και το χρησιμοποιούν η λειτουργία ενός 

τέτοιου προγράμματος αποδεικνύεται ότι είναι χρηστική.   
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5.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Τα κτηνιατρικά φάρμακα είναι απαραίτητα για την καλή υγεία των ζώων, 

αλλά όπως και στα ανθρώπινα συνίσταται μεγάλη προσοχή κατά την χρήση τους για 

την αποφυγή δυσάρεστων παρενεργειών. Επειδή σε σύγκριση με τα φάρμακα που 

καταναλώνει ο άνθρωπος βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, αρκετές φαρμακευτικές 

εταιρίες βρίσκονται δυναμικά στο χώρο και εξελίσσουν συνεχώς τα φάρμακα αυτά. 

Αν και τα όργανα ελέγχου κάνουν εντατικούς ελέγχους, δεν παύουν τα κτηνιατρικά 

φάρμακα να θεωρούνται επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Η διακίνηση  κτηνιατρικών 

φαρμάκων μέσω του διαδικτύου απαγορεύεται στην Ελλάδα και γίνεται μόνο έπειτα 

από συνταγογράφηση από τον κτηνίατρο. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για την πώληση 

κτηνιατρικών προϊόντων. Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία και το διαδίκτυο είναι 

μέρος της καθημερινότητας μας , η ύπαρξη ενός σωστά δομημένου, έξυπνου και 

εύχρηστου ηλεκτρονικού καταστήματος θα ήταν λύση για πολλούς κτηνοτρόφους και 

άλλους του κλάδου. 

Το δείγμα της έρευνας ήταν κυρίως κτηνοτρόφοι διαφόρων ηλικιών , οι οποίοι 

κατοικούν σε χωριά και έχουν στην κατοχή τους από μικρό έως μεγάλο αριθμό 

παραγωγικών ζώων. Οι κτηνοτρόφοι συνήθως καταφεύγουν  στην αγορά  φαρμάκων  

όταν είναι απαραίτητη και μετά την εξέταση του ζώου από τον κτηνίατρο και την 

υπόδειξη αυτού.  Οι περισσότεροι είναι προσεκτικοί με τη χρήση των φαρμάκων γιατί 

προτεραιότητα για όλους είναι τα ζώα τους. Φυσικά υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, 

κτηνοτρόφοι οι οποίοι αγοράζουν εμπειρικά φάρμακα, είτε γιατί αντιμετώπισαν 

παρόμοια κατάσταση παλαιότερα είτε γιατί χρησιμοποίησαν το ίδιο φάρμακο και 

παλιότερα.  Το χρηματικό ποσό που δαπανείται σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι 

ανάλογο του πλήθους των ζώων αλλά μεγαλύτερο από ότι εκτιμάται. Οι περισσότεροι 

κτηνοτρόφοι επιλέγουν τον κτηνοτρόφο-συνεργάτη τους σύμφωνα με τις προσωπικές 

σχέσεις που υπάρχουν για αυτό και θεωρούν πως γίνεται καλή ενημέρωση από τους 

πρώτους σχετικά με το φάρμακο και τη χρήση του. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπου ενημερώνονται αλλά και κάνουν αγορές. Αρκετοί 

από αυτούς που έλαβαν μέρος στην έρευνα μας απάντησαν πως χρησιμοποιούν 

αρκετά συχνά το διαδίκτυο για να ενημερώνονται για κτηνιατρικά φάρμακα αλλά και 

για τα νέα του κλάδου τους. Πολλοί συμμετέχουν σε κάποια forums και λαμβάνουν 

ενημερωτικά e-mails από φαρμακευτικές  εταιρίες. Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο η 

πλειοψηφία αν και δεν θα αγόραζε φάρμακα ηλεκτρονικά, θα προμηθεύονταν 

κτηνιατρικά προϊόντα. Όσοι απάντησαν αρνητικά για την αγορά προϊόντων μέσω 

διαδικτύου , μας αιτιολόγησαν ότι οι λόγοι είναι  η άγνοια της διαδικασίας αλλά και η 

επιφύλαξη σχετικά με την ασφάλεια των αγορών αυτών. Τέλος, στην ερώτηση εάν 

ένα ηλεκτρονικό κατάστημα από το οποίο θα μπορούσαν να προμηθεύονται τα 

κτηνιατρικά προϊόντα που χρειάζονται θα διευκόλυνε την καθημερινότητα τους οι 

περισσότεροι απάντησαν θετικά. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν ίσως να μην 
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δημιουργούσαν ένα προσωπικό λογαριασμό  σε αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα 

αλλά η πλειοψηφία θεωρεί χρηστική τη λειτουργία ενός τέτοιου προγράμματος.  

Τέλος, σχετικά με το Τεστ Ανεξαρτησίας Χ
2 

που διενεργήθηκε καταλήγουμε 

ότι, στους ελέγχους 2,3,5,6,9 και 10 απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση σε σ.σ. 5% 

καθώς η p-τιμή <0,05. Συνεπώς, αποδεχόμαστε την εναλλακτική υπόθεση και οι δύο 

μεταβλητές μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι εξαρτημένες σε κάθε περίπτωση. Ενώ, 

στους ελέγχους 1,4,7 και 8 αποδεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση σε σ.σ. 5%, καθώς η 

p-τιμή>0,05. Συνεπώς, οι δύο μεταβλητές μπορούν να θεωρηθούν ανεξάρτητες σε 

κάθε περίπτωση. 

  



 
 

 80 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην 

Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική Διπλωματική Εργασία με θέμα: 

'Ηλεκτρονικά Καταστήματα και Πώληση Κτηνιατρικών Φαρμάκων'' 

 

 

 

 

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. Ηλικία: 

 

2. Επάγγελμα: 

            Κτηνοτρόφος  

            Εργαζόμενος σε άλλο τομέα  

             Άνεργος-Φοιτητής  

             Συνταξιούχος 

 

3. Κατοικώ σε: 

              Πόλη  

              Κωμόπολη  

              Χωριό 

 

4. Υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι σας; 

              Ναι  

              Όχι 
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5. Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο; 

              Πολύ συχνά  

              Συχνά 

             Όταν είναι απαραίτητο  

             Σπάνια 

             Ποτέ 

 

 

6. Ενημερώνεστε μέσω διαδικτύου;  

             Ναι  

             Όχι 

 

7. Αν ΝΑΙ κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου 

            Ναι  

            Όχι 

 

 

Β.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

 

1. Πόσα ζώα έχετε στη κατοχή σας;  

Παραγωγικά Ζώα:  

Κατοικίδια: 

 

2. Αγοράζετε κτηνιατρικά φάρμακα;  

                Ναι  
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                Όχι 

 

3. Πριν αγοράσετε συμβουλεύεστε κάποιον;  

               Ναι 

               Όχι 

 

4. Πόσο συχνά αγοράζατε κτηνιατρικά φάρμακα; 

               Πολύ συχνά  

               Συχνά  

               Όταν είναι απαραίτητο 

               Σπάνια  

               Ποτέ 

 

5. Πόσα € διαθέτετε ετησίως για κτηνιατρικά φάρμακα;  

                0-500  

                501-1500  

               1501-3000  

              3001 και άνω 

 

6. Για ποιους λόγους αγοράζετε φάρμακα;  

                Ασθένεια  

                Προληπτικά  

                Υπόδειξη κτηνιάτρου  

                Επειδή με τη χρήση φαρμάκων βελτιώνονται τα ζώα  

                Άλλο: 
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7. Κάνετε αγορές κτηνιατρικών φαρμάκων και τα χρησιμοποιείτε χωρίς να έχουν 

εξεταστεί πρώτα τα ζώα και χωρίς να έχετε συνταγή γιατρού, βασιζόμενοι απλώς 

στην εμπειρία σας; 

               Ναι  

               Όχι 

8. Από ποιόν επαγγελματία αγοράζετε κτηνιατρικά φάρμακα; 

               Κτηνίατρο 

               Ζωοτέχνη  

              Φαρμακοποιό  

              Άλλο: 

 

9. Ποιο είναι το κριτήριο επιλογής σας για επαγγελματία-συνεργάτη στην αγορά 

κτηνιατρικών φαρμάκων; 

               Τοποθεσία (εύκολη πρόσβαση) 

               Οικονομικοί λόγοι (καλύτερες τιμές, ευκολίες πληρωμής)  

                Καλύτερη εξυπηρέτηση  

                Προσωπικές σχέσεις 

                Άλλο: 

 

10. Ποιο είναι το κριτήριο επιλογής για την επιλογή φαρμάκου; 

               Εμπειρία από προηγούμενη επιτυχημένη χρήση του  

               Συμβουλή του επαγγελματία συνεργάτη σας  

             Σύσταση χρήσης του φαρμάκου από γνωστό σας 

             Επιλογή φθηνότερου φαρμάκου  

            Ενημέρωση από έντυπα-διαδίκτυο κ.α. 
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11. Ενημερώνεστε καταλλήλως για τη σωστή χρήση του φαρμάκου που επιλέγετε;  

             Ναι  

            Όχι 

 

12. Αναζητήσατε ποτέ ιστοσελίδες για αγορά κτηνιατρικών φαρμάκων;  

             Ναι  

             Όχι 

 

13. Χρησιμοποιείτε συχνά το διαδίκτυο για να ενημερώνεστε για κτηνιατρικά 

φάρμακα;  

             Αρκετά συχνά  

            Συχνά 

            Σπάνια 

            Καθόλου 

 

14. Συμμετέχετε σε συζητήσεις, forum, σχετικά με το κλάδο σας και τα κτηνιατρικά 

φάρμακα; 

             Ναι  

             Όχι 

 

15. Λαμβάνετε ενημερωτικά mails από εταιρίες φαρμάκων;  

              Ναι  

             Όχι 

 

Γ.  ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ 
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1. Θα αγοράζατε φάρμακα που χρειάζεστε μέσω διαδικτύου;  

 

       Ναι  

       Όχι 

       Ίσως 

      Άλλο:  

 

2. Θα αγοράζατε παραφαρμακευτικά προϊόντα (συμπληρώματα διατροφής, γάλα, 

εξοπλισμό μονάδων κ.α.)μέσω διαδικτύου; 

                    Ναι  

                   Όχι  

                   Ίσως 

                   Άλλο: 

 

3.Πόσα χρήματα θα μπορούσατε να διαθέσετε για αγορές μέσω διαδικτύου; 

 

       0-50€   

       50-200€ 

      200-500€  

      500 και άνω 

 

4. Υπάρχει κάτι που θα σας απέτρεπε ώστε να κάνετε τις αγορές σας μέσω 

διαδικτύου; 

                  Ναι  

                  Όχι 

 

5. Αν ΝΑΙ τι είναι αυτό; 

                 Δεν γνωρίζω τη διαδικασία αγοράς μέσω διαδικτύου  

                Για λόγους ασφαλείας  

                Λόγω χρονικής καθυστέρησης 

               Προτιμώ να εξετάσω το προϊόν από κοντά  



 
 

 86 

                 Τρόπος πληρωμής 

                  Άλλο: 

 

6. Κατά πόσο πιστεύετε θα διευκόλυνε τη καθημερινότητα σας ένα ηλεκτρονικό 

κατάστημα από το οποίο θα μπορούσατε να αγοράζετε  εγκεκριμένα τα κτηνιατρικά 

φάρμακα που χρειάζεστε για τα ζώα σας ή άλλα προϊόντα όπως αναφέρθηκαν 

παραπάνω; 

                 Πολύ 

                 Αρκετά  

                 Λίγο  

                Ελάχιστα  

                Καθόλου 

 

7. Θα μπαίνατε στη διαδικασία να δημιουργήσετε ένα προσωπικό λογαριασμό, που 

θα έπαιρνε άδεια και από το Υπουργείο,  και μέσα από αυτό θα μπορούσατε να 

κάνατε τις αγορές των φαρμάκων και των υπόλοιπων προϊόντων  που χρειάζεστε 

χρησιμοποιώντας απλά και μόνο ένα μοναδικό κωδικό για κάθε παραγγελία και θα 

την ενέκρινε ο κτηνίατρος σας; 

               Ναι 

               Όχι  

               Ίσως  

              Άλλο 

 

8 Θα θεωρούσατε χρηστική τη λειτουργία ενός τέτοιου προγράμματος; 

              Πολύ  

              Αρκετά  

              Λίγο 

              Ελάχιστα  
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             Καθόλου 
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