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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 
Το ηλεκτρονικό εµπόριο βρίσκεται σήµερα σε ένα κρίσιµο στάδιο που θα καθορίσει την 

κατεύθυνση της µελλοντικής του πορείας. Ο αρχικός ενθουσιασµός που δηµιουργήθηκε 

από τη δραστηριοποίηση των αποκαλούµενων εταιριών ως «dotcom» έχει κοπάσει και η 

ανάπτυξη της νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας είναι σαφώς ηπιότερη απ’ ότι στο 

παρελθόν. Βέβαια, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και ιδιαίτερα αυτές µεταξύ των 

επιχειρήσεων θα συνεχίσουν να αυξάνονται, γιατί προσφέρουν αδιαµφισβήτητα οφέλη 

στις επιχειρήσεις, όπως για παράδειγµα η διεύρυνση της αγοράς – στόχου στην οποία 

απευθύνονται και η συρρίκνωση του κόστους εκτέλεσης των δραστηριοτήτων τους. Είναι 

γεγονός ωστόσο, ότι τα προβλήµατα και οι ελλείψεις κατά και µετά τη διαδικασία παροχής 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι αρκετά και σηµαντικά (π.χ. ασφάλεια συναλλαγών, 

προστασία προσωπικών δεδοµένων καταναλωτή, έλλειψη ενός ενιαίου νοµοθετικού 

πλαισίου), µε αποτέλεσµα η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών και ένας µεγάλος 

αριθµός επιχειρήσεων να παραµένουν αρνητικοί ή διστακτικοί στην πρόκληση να 

αξιοποιήσουν το νέο επιχειρηµατικό εργαλείο. Ένα από τα ουσιαστικότερα προβλήµατα 

είναι η αδυναµία διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας στις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες, που παρέχουν οι επιχειρήσεις στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις µε τις 

οποίες συναλλάσσονται ηλεκτρονικά. 

 

Η αξιολόγηση του επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως µία 

περίπλοκη διαδικασία, αφού µέχρι πρότινος η ποιότητα εκλαµβανόταν από µία σηµαντική 

µερίδα καταναλωτών, ως µία αφηρηµένη, µη µετρήσιµη και υποκειµενική έννοια. Την 

κατάσταση αυτή έχουν αναστρέψει, όχι όµως σε ικανοποιητικό βαθµό, τα συστήµατα 

διασφάλισης ποιότητας και η στροφή αρκετών επιχειρήσεων στη βελτίωση της ποιότητας 

των προϊόντων και υπηρεσιών τους, ως προαπαιτούµενο για την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητάς τους. Έχοντας ως δεδοµένη την ανάγκη διασφάλισης ενός υψηλού 

επιπέδου ποιότητας, προσδιορίζεται στην παρούσα εργασία η έννοια της ποιότητας 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών και καθορίζονται επακριβώς οι διαστάσεις ποιότητας (δηλ. τα 

επιµέρους κριτήρια) στις ηλεκτρονικές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και µεταξύ 

επιχειρήσεων και καταναλωτών. Οι προτεινόµενες διαστάσεις ποιότητας οµαδοποιούνται 

µε βάση τις διαστάσεις του µοντέλου παροχής υπηρεσιών SERVQUAL, οι οποίες 

σχετίζονται άµεσα µε τους κρίσιµους παράγοντες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ώστε να 



είναι δυνατή η αντικατάσταση ή διαφοροποίηση κάποιας διάστασης, ανάλογα µε την 

εξελικτική πορεία του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

 

Σε αντίθεση µε τις ερευνητικές προσπάθειες του παρελθόντος, όπου η ποιότητα 

αξιολογείται κυρίως από την πλευρά του αποδέκτη της υπηρεσίας, στη συγκεκριµένη 

εργασία η αξιολόγηση της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών πραγµατοποιείται από τις 

επιχειρήσεις, που υλοποιούν µία ή περισσότερες εφαρµογές του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Στο στοιχείο αυτό έγκειται η πρωτοτυπία του θέµατος της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής. Ο κύριος λόγος της συγκεκριµένης επιλογής είναι η άγνοια ή η ελλιπής 

ενηµέρωση των καταναλωτών σε βασικά θέµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου και κατά 

συνέπεια πολύ περισσότερο στο ουσιαστικό ζήτηµα της ποιότητας υπηρεσιών στις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές. Στα πλαίσια του ερευνητικού σκέλους της εργασίας, 

χρησιµοποιήθηκε δείγµα 152 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του 

ηλεκτρονικού εµπορίου και τοποθετούνται γεωγραφικά (όσες αναπτύσσουν και συµβατική 

δραστηριότητα) στο χώρο της Β. Ελλάδας. Με βάση τα αποτελέσµατα της ερευνητικής 

διαδικασίας, διαµορφώνεται το µοντέλο αξιολόγησης των διαστάσεων ποιότητας στις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές B2B και B2C, που παρουσιάζεται στο τελευταίο κεφάλαιο της 

εργασίας. Παράλληλα, προτείνεται µία µεθοδολογία υπολογισµού του συνολικού βαθµού 

αξιολόγησης της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών και δίνονται εναλλακτικοί τρόποι 

βαθµολόγησης των προτεινόµενων διαστάσεων ποιότητας. Η εργασία ολοκληρώνεται µε 

τη διερεύνηση των τρόπων βελτιστοποίησης, τόσο για κάθε διάσταση ποιότητας 

ξεχωριστά, όσο και για το σύνολο της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η χρήση ενός 

συστήµατος µέτρησης και αξιολόγησης της ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η 

αναδιοργάνωση µιας ηλεκτρονικής επιχείρησης και η υιοθέτηση ενός από τα 

επιχειρηµατικά µοντέλα που αναµένεται να δηµιουργήσουν στο µέλλον τις περισσότερες 

επιχειρηµατικές ευκαιρίες στη χώρα µας, µπορούν να συµβάλλουν καθοριστικά στη 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις συναλλαγές B2B 

και B2C. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Στο πρώτο κεφάλαιο επεξηγούνται αρχικά οι λόγοι ανάληψης του συγκεκριµένου 

θέµατος της παρούσας διδακτορικής διατριβής και τονίζεται η ανάγκη διασφάλισης 

ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ακολουθεί µία 

σύντοµη παρουσίαση των λόγων, για τους οποίους αναµένεται µία σηµαντική 

περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου, σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Περιγράφονται επίσης, τα είδη του ηλεκτρονικού εµπορίου µε βάση τα 

συναλλασσόµενα µέρη και οι σηµαντικότερες τεχνολογίες που επιτρέπουν την 

υλοποίηση των εφαρµογών του. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα κυριότερα θέµατα 

της νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας, όπως η ασφάλεια των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών, η προστασία των προσωπικών δεδοµένων του καταναλωτή, η 

επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ επιχείρησης – καταναλωτή, η 

αποστολή διαφηµιστικών µηνυµάτων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κτλ. 

Προσδιορίζονται επίσης ο σκοπός και οι στόχοι της διατριβής και το κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται µε τη δοµή της εργασίας και την περιγραφή του τρόπου σύνδεσης 

των επιµέρους κεφαλαίων της. 

 

 

1.1 ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές επιχειρήσεων και καταναλωτών, µέσω του ∆ιαδικτύου, του 

κινητού τηλεφώνου, της ψηφιακής «διαδραστικής» τηλεόρασης (interactive TV) κτλ., 

αποτελούν πλέον µία πραγµατικότητα. Οι βάσεις για την ουσιαστική ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού εµπορίου στη χώρα µας και της καταξίωσής του, όχι µόνο ως ένα 

τεχνολογικό επίτευγµα, αλλά και ως µέσο καθηµερινής πρακτικής, έχουν αρχίσει να 

διαµορφώνονται. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της «Εθνικής Έρευνας για τη χρήση των 

Νέων Τεχνολογιών στο Γενικό Πληθυσµό»1, ένας στους τέσσερις Έλληνες ηλικίας 15-65 

ετών χρησιµοποιεί το Internet (έναντι ενός στους δέκα το 2001 και ενός στους πέντε το 

2002). Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο για τις προοπτικές του ηλεκτρονικού εµπορίου 

κρίνεται ότι, ο ένας στους δύο νέους ηλικίας 15-24 ετών είναι χρήστης του Internet. 

                                                 
1 Ηµερησία, ένθετο Net Economy, 24-25 Ιανουαρίου 2004 
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Αντίθετα, στα άτοµα άνω των 65 ετών το αντίστοιχο ποσοστό εκτιµάται µόλις σε 0,4% και 

είναι το χαµηλότερο στις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η διείσδυση του 

∆ιαδικτύου στην εν λόγω ηλικιακή οµάδα κυµαίνεται από 20% έως 40%. Το 15,2% των 

ελληνικών νοικοκυριών έχουν πρόσβαση στο Internet (το ποσοστό αυτό µπορεί να ανέλθει 

στο 24% ως το τέλος του 2004, εάν επιβεβαιωθεί η πρόθεση σύνδεσης των νοικοκυριών 

που δεν έχουν ακόµη πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο). 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, το 92% των ελληνικών µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων χρησιµοποιούν Η/Υ (έναντι 94% στην Ε.Ε.), το 74% έχουν σύνδεση στο 

Internet (το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε. είναι 83%) και το 39% διαθέτουν εταιρική 

ιστοσελίδα (52% στην Ε.Ε.). Αν και τα παραπάνω στοιχεία, σχεδόν στο σύνολό τους, 

δείχνουν µία βελτιωµένη εικόνα όσον αφορά τις συνθήκες περαιτέρω ανάπτυξης του 

ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ελλάδα, θα πρέπει ωστόσο να υπερκεραστούν πολλά και 

σηµαντικά εµπόδια στην πορεία της νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά 

αναφέρεται η δυσπιστία των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, στο θέµα της ασφάλειας 

των ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθώς επίσης στο συναφές θέµα της διαχείρισης και 

προστασίας των επιχειρηµατικών και προσωπικών τους δεδοµένων. Υπάρχουν και άλλα 

ζητήµατα στο ηλεκτρονικό εµπόριο που απαιτούν ενδελεχή διερεύνηση. ∆ιαθέτουν οι 

επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητα στο συγκεκριµένο χώρο, την απαιτούµενη 

τεχνογνωσία; Έχουν καταρτισµένο προσωπικό σε θέµατα ηλεκτρονικού επιχειρείν ή θα 

πρέπει να αναθέσουν µέρος αυτών των θεµάτων σε εξωτερικούς εξειδικευµένους 

συνεργάτες (outsourcing); Είναι πρόθυµες να επενδύσουν σε τεχνολογική υποδοµή για την 

αποδοτικότερη υλοποίηση των ηλεκτρονικών εφαρµογών; Αναµφισβήτητα, τα θέµατα 

προς διερεύνηση στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, δεν περιορίζονται στα παραπάνω. 

 

Στα πλαίσια όµως του σηµερινού παγκόσµιου ανταγωνισµού και της διεθνούς τάσης για 

επιβολή της ποιότητας στα διακινούµενα προϊόντα, τις παρεχόµενες υπηρεσίες, τις 

επιχειρηµατικές διαδικασίες κτλ., η σηµαντικότερη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και 

εξάπλωση του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι η εξής: η διασφάλιση υψηλού επιπέδου 

ποιότητας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, που θα παρέχει τη δυνατότητα αφενός στις 

επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό τις ευκαιρίες της ηλεκτρονικής 

επιχειρηµατικότητας και αφετέρου στους καταναλωτές να συνειδητοποιήσουν τα 

συγκριτικά πλεονεκτήµατα του ηλεκτρονικού έναντι του συµβατικού εµπορίου. Τα 

ερωτήµατα που ανακύπτουν από την παραπάνω επισήµανση είναι αρκετά. Σε τι 
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συνίσταται η ποιότητα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, ποια είναι δηλαδή τα επιµέρους 

χαρακτηριστικά, µέσα από τα οποία µπορεί να αξιολογηθεί ως ποιοτική µία ηλεκτρονική 

συναλλαγή; Τα ποιοτικά κριτήρια στις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων συµπίπτουν µε τα 

αντίστοιχα κριτήρια στις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών; Μπορούν 

να µετρηθούν οι διαστάσεις της ποιότητας παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών και αν ναι, 

µε ποιους τρόπους; Σε ποιες διαδικασίες θα πρέπει να εστιάσουν οι επιχειρήσεις την 

προσοχή τους, για να παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας; 

 

Στα ερωτήµατα αυτά θα επιχειρηθεί να δοθούν απαντήσεις, µέσα από την εκπόνηση της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής. Για λόγους εστίασης, το εύρος της εργασίας 

περιορίζεται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων (business to business) 

και τις αντίστοιχες συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (business to 

consumer). Πρέπει να σηµειωθεί ωστόσο, ότι αυτές αποτελούν τη συντριπτική 

πλειοψηφία του συνόλου των ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

 

1.2 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Ηλεκτρονικού Εµπορίου (Electronic Commerce 

Association), το ηλεκτρονικό εµπόριο ορίζεται2 ως: 

 

οποιαδήποτε µορφή επιχειρηµατικής συναλλαγής ή/και ανταλλαγής πληροφοριών, 

που εκτελείται µε τη χρήση οποιασδήποτε τεχνολογίας πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών. 

 

Παρά το γεγονός ότι σε ορισµένα συγγράµµατα, οι όροι «ηλεκτρονικό εµπόριο» (e-

commerce) και «ηλεκτρονικό επιχειρείν» (e-business) χρησιµοποιούνται εναλλακτικά, 

υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές µεταξύ τους. Το ηλεκτρονικό εµπόριο αφορά τη 

διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών µεταξύ δύο ή περισσοτέρων µερών, ενώ το 

ηλεκτρονικό επιχειρείν περιλαµβάνει το σύνολο των λειτουργιών και δραστηριοτήτων 

µιας επιχείρησης, οι οποίες εκτελούνται µε τη χρήση πληροφοριακών και 

τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. Μέσα από το ηλεκτρονικό επιχειρείν επιτυγχάνεται η 

χάραξη και η υλοποίηση της συνολικής στρατηγικής µιας ηλεκτρονικής επιχείρησης και ο 

προσδιορισµός των σχέσεών της µε τους υπόλοιπους κρίκους της εφοδιαστικής της 

                                                 
2 www.ecassociation.org 
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αλυσίδας. Κατά συνέπεια, η έννοια του ηλεκτρονικού επιχειρείν είναι σαφέστατα 

ευρύτερη και περικλείει την έννοια του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να οριστεί3 επίσης, ως «η πραγµατοποίηση εµπορικών 

συναλλαγών (αγορών – πωλήσεων – ανταλλαγών προϊόντων, υπηρεσιών ή πληροφοριών) 

µέσω δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων τεχνολογικά προηγµένων 

ηλεκτρονικών συσκευών, βασισµένων σε υπολογιστικά συστήµατα (π.χ. κινητή 

τηλεφωνία, ψηφιακή τηλεόραση)». Το συµπέρασµα που προκύπτει και από τους δύο 

ορισµούς είναι ότι, το ηλεκτρονικό εµπόριο αποτελεί ένα ευρύ επιχειρηµατικό πεδίο που 

εσφαλµένα συνδυάζεται από τους περισσότερους αποκλειστικά µε το Internet. Οι 

προοπτικές ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι πραγµατικά τεράστιες (αν και η 

ανάπτυξη αυτή αναµένεται ηπιότερη µετά την έξαρση του φαινοµένου των εταιριών 

dotcom τη διετία 1999-2000) και σε αυτό συνηγορούν οι ακόλουθοι λόγοι4: 

• οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία της πληροφορικής (οι ταχύτητες επεξεργασίας 

των PCs για παράδειγµα, διπλασιάζονται κάθε 18 µήνες περίπου) και στις 

τηλεπικοινωνίες 

• η σηµαντική µείωση του κόστους κτήσης της απαιτούµενης τεχνολογικής υποδοµής 

• η διεύρυνση της αγοράς στην οποία απευθύνεται µία επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου 

• η συρρίκνωση του κόστους εκτέλεσης ηλεκτρονικών συναλλαγών5, λόγω κυρίως της 

µειωµένης απασχόλησης ανθρώπινου δυναµικού 

• η αναβάθµιση της αξίας των πληροφοριακών πόρων στις θεωρίες και τα συστήµατα 

του σύγχρονου µάνατζµεντ (θεωρούνται οι πιο σηµαντικοί πόροι ενός οργανισµού 

µετά τους ανθρώπινους) 

• το δοµικό στοιχείο της σύγχρονης επιχείρησης είναι οι διαδικασίες και αυτό 

ταιριάζει απόλυτα στις θεµελιώδεις αρχές της τεχνολογίας της πληροφορικής 

• η παγκοσµιοποίηση αποτελεί πλέον µία µη αναστρέψιµη πραγµατικότητα, που 

συνοδεύεται από µία εξαιρετικά µεγάλη διακίνηση αγαθών, κεφαλαίων και 

πληροφοριών (όπως συµβαίνει και στο ηλεκτρονικό εµπόριο που συµβαδίζει ως 

επιχειρηµατική δραστηριότητα µε την παγκοσµιοποίηση) 

                                                 
3 www.mngt.waikato.ac.nz 
4 Merrett, B., (2001), Internet Services, www.worldonline.co.uk 
5 Wanninger, L.A., (1998), A Conceptual Framework for Profitable Electronic Commerce, 
www.misrc.umn.edu 
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• η δηµιουργία ευρύτερων ζωνών εµπορίου µε τρεις ουσιαστικά ενοποιηµένες αγορές 

σε παγκόσµιο επίπεδο (Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αµερικής και Ασίας). 

 

Σύµφωνα µε το Κέντρο Πόρων Ηλεκτρονικού Εµπορίου (Electronic Commerce 

Resource Center)6, το µεγαλύτερο εµπόδιο στην εξάπλωση του ηλεκτρονικού εµπορίου 

είναι η έλλειψη γνώσης, ιδιαίτερα των µικρότερων επιχειρήσεων, σχετικά µε τις 

δυνατότητες και τα συνεπαγόµενα οφέλη από την εφαρµογή του. Πρέπει φυσικά να 

επιλυθούν και άλλα σηµαντικά ζητήµατα, όπως η ασφάλεια των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών7, η διασφάλιση του απορρήτου8, η ύπαρξη ενός νοµικού ρυθµιστικού 

πλαισίου9, η απόδοση του ∆ιαδικτύου10 κτλ. 

 

Με βάση τα συναλλασσόµενα µέρη, το ηλεκτρονικό εµπόριο διαχωρίζεται σε11: 

1) B2B (Business to Business): επιχειρήσεις συναλλάσσονται µε επιχειρήσεις (θα 

µπορούσε να αποδοθεί ως χονδρικό ηλεκτρονικό εµπόριο). Είναι γνωστό ως 

Extranet commerce. 

2) B2C (Business to Consumer): επιχειρήσεις συναλλάσσονται µε καταναλωτές (κατά 

αντιστοιχία θα µπορούσε να αποδοθεί ως λιανικό ηλεκτρονικό εµπόριο). Είναι 

επίσης γνωστό ως Internet commerce. 

3) C2C (Consumer to Consumer): άτυπη συνήθως µορφή εµπορίου που αφορά 

συναλλαγές µεταξύ καταναλωτών (π.χ. πωλήσεις από αγγελίες). 

4) B2G (Business to Government): επιχειρήσεις συναλλάσσονται µε κυβερνητικές 

υπηρεσίες και δηµόσιους οργανισµούς (π.χ. οικονοµικές υπηρεσίες, επιχειρήσεις 

κοινής ωφέλειας, ακαδηµαϊκά ιδρύµατα). 

5) C2G (Consumer to Government): καταναλωτές συναλλάσσονται µε κυβερνητικές 

υπηρεσίες και δηµόσιους οργανισµούς. 

6) G2G (Government to Government): ενδοκυβερνητικές συναλλαγές και ανταλλαγή 

πληροφοριών. 

7) Intra-business e-commerce (ενδοεπιχειρησιακό ηλεκτρονικό εµπόριο): 

περιλαµβάνει τις εσωτερικές δραστηριότητες µιας επιχείρησης (ανταλλαγή αγαθών, 
                                                 
6 www.becre.org 
7 Chosh, A.K., (1999), E-Commerce Security: Weak Links, Best Defenses, σελ. 98 
8 Σιδηρόπουλος, Θ., (2000), Εισαγωγή στο ∆ίκαιο του Ηλεκτρονικού Εµπορίου, σελ. 73 
9 Βούλγαρης, Α., (2000), Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο είναι ο Επανασχεδιασµός του Τρόπου ∆ιεύθυνσης των 
Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων, σελ. 3-6 
10 Fisher, M., (2000), Using E-Commerce to Deliver High Productivity, σελ. 59-62 
11 Πασχόπουλος, Α., Σκαλτσάς, Π., (2001), Ηλεκτρονικό Εµπόριο, Ανάπτυξη & Εφαρµογή Επιχειρηµατικής 
Στρατηγικής και Marketing στο ∆ιαδίκτυο, σελ. 63-64 
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υπηρεσιών ή πληροφοριών). Πραγµατοποιείται µέσω της τεχνολογίας EDI και των 

δικτύων Intranets και µπορεί να εκτείνεται σε διαφορετικές πόλεις και χώρες. 

 

Οι σηµαντικότερες τεχνολογικές πλατφόρµες που επιτρέπουν τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών 

συναλλαγών είναι οι εξής: 

• EDI (Electronic Data Interchange – Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων). Ο 

∆ιεθνής Οργανισµός Ανταλλαγής ∆εδοµένων (International Data Exchange 

Association) ορίζει12 το EDI ως «τη µεταβίβαση στοιχείων και πληροφοριών, 

δοµηµένων µε βάση συγκεκριµένα πρότυπα µηνύµατος, από ένα πληροφοριακό 

σύστηµα σε ένα άλλο, µε ηλεκτρονικά µέσα». Ουσιαστικά, το EDI είναι η 

διαδικασία πραγµατοποίησης συναλλαγών, όπου τα δεδοµένα της συναλλαγής 

(τιµολόγια, παραγγελίες, στοιχεία πωλήσεων κτλ.) µεταφέρονται από τον 

υπολογιστή της µιας επιχείρησης στον υπολογιστή της άλλης, χωρίς να απαιτείται 

ανθρώπινη παρέµβαση για την ερµηνεία ή την αντιγραφή τους. Η διαδικασία του 

EDI αποτελείται από τα παρακάτω 5 βήµατα13: 

 εξαγωγή δεδοµένων από τον υπολογιστή του «αποστολέα» 

 µετατροπή δεδοµένων σε µορφή κατάλληλη για µεταβίβαση 

 µεταβίβασή τους 

 µετατροπή / ερµηνεία δεδοµένων από τον «παραλήπτη» 

 µεταφορά δεδοµένων στην κατάλληλη εφαρµογή του υπολογιστή του 

«παραλήπτη». 

Προς το παρόν, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει το EDI 

χρησιµοποιεί ∆ίκτυα Προστιθέµενης Αξίας (Value Added Networks), που 

παρέχουν ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας κατά τη µεταφορά των δεδοµένων, όµως 

σταδιακά οι µικρότερες σε µέγεθος επιχειρήσεις προτιµούν ως µέσο µεταφοράς το 

Internet, κυρίως για οικονοµικούς λόγους. 

 

• Internet. Πρόκειται για το παγκόσµιο ∆ιαδίκτυο υπολογιστών (η λέξη «∆ιαδίκτυο» 

υποδηλώνει ότι περιλαµβάνει πολλά µικρότερα δίκτυα), µέσα από το οποίο 

διακινείται αναρίθµητος όγκος δεδοµένων σε συνεχή βάση. Η ύπαρξή του 

χρονολογείται εδώ και τρεις δεκαετίες, αν και τις δύο από αυτές ήταν στην 

                                                 
12 Laudon, K., Laudon, P., (1996), Management Information Systems, σελ. 31 
13 Γεωργόπουλος, Ν., Πανταζή, Μ.Α., Νικολαράκος, Χ., Βαγγελάτος, Ι., (2001), Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, 
Προγραµµατισµός & Σχεδίαση, σελ. 37-38 
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αποκλειστική διάθεση του Αµερικανικού Υπουργείου Άµυνας και της παγκόσµιας 

ακαδηµαϊκής κοινότητας. 

Πρόδροµος14 του Internet ήταν ένα στρατιωτικό δίκτυο µε την ονοµασία ARPAnet, 

το οποίο αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1960 από το Γραφείο Προηγµένων 

Ερευνητικών Προγραµµάτων (Advanced Research Projects Agency, αργότερα 

µετονοµάστηκε σε Defense Advanced Research Projects Agency) του Αµερικανικού 

Πενταγώνου. Το 1981 το Ίδρυµα Εθνικών Επιστηµών (National Science Foundation) 

των Η.Π.Α. δηµιούργησε το CSNET (ένα αντίστοιχο δίκτυο για τα ακαδηµαϊκά 

ιδρύµατα), ενώ παράλληλα η IBM παρουσίασε το δικό της δίκτυο µε την ονοµασία 

BITNET (τα δύο δίκτυα ενοποιήθηκαν το 1987). Το 1983 καθιερώθηκε επίσηµα το 

TCP/IP ως αποκλειστικό πρωτόκολλο του νέου δικτύου και την ίδια χρονιά 

δηµιουργήθηκε το Σύστηµα Ονόµατος Πεδίου (Domain Name System) από το 

Πανεπιστήµιο του Wisconsin, που έδινε τη δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο µε µία 

«διεύθυνση» (χωρίς IP number), που µπορούσε να ήταν ένα οποιοδήποτε όνοµα15. 

Το 1990 ο Tim Berners-Lee (τότε σχεδιαστής προγραµµάτων στο Ευρωπαϊκό 

Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής CERN και σήµερα διευθυντής του World Wide 

Web Consortium, που έχει το συντονισµό για την περαιτέρω ανάπτυξη του 

Παγκόσµιου Ιστού) εισήγαγε την έννοια του υπερκειµένου (hypertext) στο 

∆ιαδίκτυο16, για να διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτό των µελών της διεθνούς 

κοινότητας φυσικών επιστηµόνων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο όρος «υπερκείµενο» 

είχε χρησιµοποιηθεί για πρώτη φορά17 πολλά χρόνια νωρίτερα (τη δεκαετία του 

1960) από τον Ted Nelson. Τα Χριστούγεννα του 1990 παρουσιάζεται ο νέος 

browser/editor µε την ονοµασία WorldWideWeb (για την οποία ευθύνεται ο 

Berners-Lee). Πληροφοριακά, αναφέρεται η ονοµασία της πρώτης ιστοσελίδας: 

http://nxoc01.cern.ch/hypertext/www/TheProject.html. ∆ύο χρόνια αργότερα, η 

προσπάθεια αυτή εξελίχθηκε στον Παγκόσµιο Ιστό (World Wide Web). Τα επόµενα 

χρόνια άρχισε να εκδηλώνεται µαζικά το ενδιαφέρον επιχειρήσεων και απλών 

χρηστών για την απόκτηση πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο, ενδιαφέρον το οποίο 

παραµένει µέχρι σήµερα αµείωτο. 

                                                 
14 www.w3.org 
15 Internet, Ένα Μεγάλο Παγκόσµιο Χωριό, (2003), περιοδικό CHIP EXTRA, σελ. 12-17 
16 Berners-Lee, T., Fischetti, M., (1999), Weaving the Web, The Original Design and Ultimate Destiny of the 
World Wide Web by its Inventor, σελ. 110-124 
17 Nelson, T., (1965), A File Structure for the Complex, the Changing, and the Indeterminate 
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Το Internet και ο World Wide Web, παρά την εµφανή σχέση τους, είναι δύο 

διαφορετικές έννοιες που δεν θα πρέπει να ταυτίζονται (ο World Wide Web µπορεί 

να θεωρηθεί ως η «βιβλιοθήκη» του δικτύου, ενώ το Internet η υποδοµή λειτουργίας 

αυτής της βιβλιοθήκης). Τα χαρακτηριστικά που συντελούν, σύµφωνα µε τους 

Bauer, Grether και Leach18, ώστε να αποτελεί ο Παγκόσµιος Ιστός το 

σηµαντικότερο κανάλι διακίνησης πληροφοριών και διανοµής προϊόντων και 

υπηρεσιών, είναι: 

 η συνεχής ανανέωση των πληροφοριών και η άµεση (on demand) διάθεσή τους 

µε χαµηλό κόστος 

 η διαδραστικότητα του WWW, που συνίσταται στην αµφίδροµη επικοινωνία 

επιχειρήσεων και καταναλωτών 

 η υποστήριξη multimedia εφαρµογών, καθώς τα προσφερόµενα προϊόντα 

µπορούν να παρουσιαστούν όχι µόνο οπτικά, αλλά και ηχητικά, µέσω animation 

graphics, video κτλ. 

 η εξατοµίκευση της επικοινωνίας, που συνεπάγεται την ικανοποίηση 

προσωπικών αναγκών των καταναλωτών 

 η ενοποίηση επικοινωνίας και συναλλαγών. 

Το ∆ιαδίκτυο αποτελεί και πιθανότατα θα εξακολουθήσει να είναι το κυριότερο 

µέσο διεξαγωγής ηλεκτρονικών συναλλαγών, κάτι που υποδηλώνει και η σχετικά 

πρόσφατη εµφάνιση του όρου «i-commerce» (διαδικτυακό εµπόριο). Σήµερα 

πλέον, η διαδικασία ανάπτυξης του Internet επαναλαµβάνεται για τη δηµιουργία του 

Internet2, που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη19 και χρησιµοποιείται προς το παρόν από 

ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, σε συνεργασία µε ορισµένες βιοµηχανίες και την 

Αµερικανική κυβέρνηση (η οποία χρηµατοδοτεί παράλληλα το δικό της ερευνητικό 

πρόγραµµα µε την ονοµασία Next Generation Internet). Όπως στην περίπτωση του 

Internet, θα µεσολαβήσουν αρκετά χρόνια ερευνητικών προσπαθειών πριν ο βασικός 

κορµός των επιχειρήσεων και οι απλοί χρήστες υπολογιστών γνωρίσουν το Internet2. 

 

• Intranet και Extranet. Το Intranet είναι ένα ενδοεπιχειρησιακό (εσωτερικό) δίκτυο 

που βασίζεται στο πρωτόκολλο επικοινωνίας IP του ∆ιαδικτύου20. Παρέχει τη 

δυνατότητα σε µία επιχείρηση να διαχειρίζεται αποτελεσµατικά και αποδοτικά τις 
                                                 
18 Bauer, C., Grether, M., Leach, M., (1999), Building Customer Relations over the Internet, 
www.ecommerce.mit.edu 
19 www.internet2.edu 
20 www.mngt.waikato.ac.nz 
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πληροφορίες της, να τις διανέµει στα επιµέρους τµήµατά της και να πραγµατοποιεί 

εσωτερικές συναλλαγές. Το Extranet είναι ένα διεπιχειρησιακό (εξωτερικό) δίκτυο 

που συνδέει τα Intranets διαφορετικών επιχειρήσεων (π.χ. το δίκτυο µιας 

επιχείρησης µε τα δίκτυα των προµηθευτών της, πελατών, εξωτερικών συνεργατών 

κτλ.). Παρ’ ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας των επιχειρήσεων, όπως η 

τεχνολογία EDI που αναφέρθηκε πρωτύτερα, τα δίκτυα Extranets επιτρέπουν µία 

περισσότερο φιλική προς το χρήστη ανταλλαγή πληροφοριών. Συνηθισµένες 

εφαρµογές των Extranets είναι η διαχείριση προµηθειών, η παρακολούθηση του 

επιπέδου αποθεµάτων, η επιλεκτική διανοµή καταλόγων προϊόντων σε 

συγκεκριµένους χονδρέµπορους, η από κοινού ανάπτυξη µε άλλες επιχειρήσεις 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων, νέων προϊόντων κτλ. 

 

• E-mail (Electronic Mail – Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο). Αποτελεί τη συχνότερη και 

σαφώς ευκολότερη µορφή ηλεκτρονικής επικοινωνίας µεταξύ επιχειρήσεων και 

ιδιωτών (δυνατότητα αποστολής κειµένου, εικόνας, ήχου, video κτλ.), ωστόσο δεν 

είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένο µέσο ηλεκτρονικού εµπορίου, καθώς δεν µπορεί να 

προσφέρει την ευελιξία και τις δυνατότητες των άλλων τεχνολογιών. Για 

παράδειγµα, είναι δύσχρηστο όσον αφορά τη λειτουργία φορµών (έτοιµων 

ψηφιακών φύλλων καταχώρησης πληροφοριών, όπως ένα ερωτηµατολόγιο). 

Χρησιµοποιείται κυρίως, σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα τεχνολογικά µέσα του 

ηλεκτρονικού εµπορίου (π.χ. Web e-mail). 

 

• Άλλοι τρόποι (π.χ. κινητή τηλεφωνία, ψηφιακή τηλεόραση). Οι τρόποι αυτοί 

διεξαγωγής ηλεκτρονικών συναλλαγών βασίζονται στις δυνατότητες ηλεκτρονικών 

συσκευών µε υπολογιστικά συστήµατα, όπως τα κινητά τηλέφωνα (π.χ. τεχνολογία 

Wireless Application Protocol) και οι ψηφιακές τηλεοράσεις που δηµιουργούν ένα 

πεδίο διαδραστικότητας µε τον τηλεθεατή (δυνατότητα επιλογής κάµερας κατά τη 

µετάδοση ενός αγώνα, on-line συµµετοχή σε τηλεπαιχνίδια, πραγµατοποίηση 

αγορών και πληρωµή συνδροµών από το σπίτι, video on demand κτλ.). 

 

Οι δυνατότητες του ηλεκτρονικού εµπορίου µπορούν να αξιοποιηθούν σε ένα µεγάλο 

αριθµό επιχειρηµατικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων, που συνεχώς επεκτείνεται. 
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Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες επιχειρηµατικές εφαρµογές21: διαχείριση 

εφοδιαστικής αλυσίδας (e-logistics), παραγωγική διαδικασία (e-production), µάρκετινγκ 

(e-marketing), πραγµατοποίηση τραπεζικών (e-banking) και χρηµατιστηριακών 

συναλλαγών (e-trade), διευθέτηση φορολογικών υποθέσεων (e-taxation), εκπαίδευση (e-

learning), αναζήτηση προσωπικού (e-recruiting), πληρωµές εµπορικών συναλλαγών (e-

payment), ηλεκτρονική παράδοση προϊόντων εφόσον η φύση του προϊόντος το επιτρέπει 

(π.χ. e-music, e-publish). 

 

1.3 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Είναι γεγονός ότι το θέµα της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και το 

συµπληρωµατικό του, αυτό της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων του 

καταναλωτή, µεγεθύνονται σε αρκετές περιπτώσεις, αποκλίνοντας από τις πραγµατικές 

τους διαστάσεις. Ωστόσο, αποτελούν υπαρκτά και αναµφίβολα σοβαρά εµπόδια για την 

επίτευξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Περιστατικά 

υποκλοπής αριθµών πιστωτικών καρτών, άρνησης εκ µέρους των καταναλωτών ότι 

πραγµατοποίησαν συγκεκριµένες ηλεκτρονικές συναλλαγές, διαφοροποίησης του 

πραγµατικού ποσού µιας συναλλαγής κτλ., έχουν καταγραφεί στο παρελθόν και σε 

µικρότερο αριθµό έχουν παραπεµφθεί στη δικαιοσύνη. 

 

Η διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αποτελεί 

ευθύνη τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων (σε µεγαλύτερο βαθµό). Ο 

καταναλωτής από την πλευρά του οφείλει να επιβεβαιώνει την «ταυτότητα» της 

επιχείρησης, της οποίας επισκέπτεται την ιστοσελίδα, χρησιµοποιώντας για παράδειγµα τη 

διεθνή βάση δεδοµένων www.whois.net ή την αντίστοιχη ελληνική www.hostmaster.gr. 

Είναι χρέος του να γνωρίζει ότι υπάρχουν κοινοτικές οδηγίες και εθνικές διατάξεις (παρ’ 

ότι δεν υπάρχει ένα ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εµπόριο, που 

να εφαρµόζεται σε όλες τις χώρες), που αφορούν τη σύναψη ηλεκτρονικών συµβάσεων22, 

τις πληροφορίες που έχει δικαίωµα να ζητήσει από την ηλεκτρονική επιχείρηση 

(αναφέρονται στον Πίνακα 1.1), τη δυνατότητα επίλυσης διαφορών που προκύπτουν κατά 

τη διαδικασία της συναλλαγής, τη χρήση ψηφιακών υπογραφών23 κτλ. 

                                                 
21 Isoniemi, K., Snellman, K., (2002), What is a Virtual Service? – Broadening the Perspective on 
Technology-based Services, www.shh.fi 
22 το Προεδρικό ∆ιάταγµα 131/2003 αναφέρεται στις συµβάσεις που καταρτίζονται µε ηλεκτρονικά µέσα 
23 το Προεδρικό ∆ιάταγµα 150/2001 αναφέρεται στη νοµική ισοδυναµία των ιδιόχειρων µε τις ψηφιακές 
υπογραφές 
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Πίνακας 1.1 Κατηγορίες Πληροφοριών που Οφείλει να Παρέχει η Ηλεκτρονική 

Επιχείρηση στον Καταναλωτή (είτε άµεσα είτε κατόπιν αιτήµατος)24

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

1 Ταυτότητα της επιχείρησης (επωνυµία, διεύθυνση…) 

2 Συµβατικοί και ηλεκτρονικοί τρόποι επικοινωνίας (αριθµός τηλεφώνου, 

fax, e-mail…) 

3 Τελική τιµή του προϊόντος ή της υπηρεσίας (συµπεριλαµβανοµένων 

φόρων, εξόδων αποστολής κτλ.) 

4 Εγγυήσεις παρεχόµενης ποιότητας 

5 Τρόποι πληρωµής και αποστολής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών 

6 Χρόνος παράδοσης 

7 Ύπαρξη δυνατότητας υπαναχώρησης και τρόποι επιστροφής του προϊόντος 

(αναφορά εάν θα υπάρξουν πρόσθετα έξοδα) 

8 Τρόποι ακύρωσης της παραγγελίας σε περίπτωση λάθους ή αλλαγής 

γνώµης 

9 Επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας 

10 Τρόποι προστασίας και χρήσης των προσωπικών δεδοµένων του 

καταναλωτή 

11 Που απευθύνεται ο καταναλωτής για τυχόν παράπονα ή διευκρινήσεις (π.χ. 

λόγοι αργοπορηµένης παράδοσης) 

12 Αναφορά του ∆ικαίου που θα εφαρµοστεί, για αγορές από το εξωτερικό, σε 

περίπτωση διαφωνίας µεταξύ καταναλωτή και εµπόρου (συνήθως 

εφαρµόζεται το ∆ίκαιο της χώρας του καταναλωτή)25

 

Η επιχείρηση από την πλευρά της, πρέπει καταρχήν να αναφέρει στην ιστοσελίδα της όλα 

τα συστήµατα ασφάλειας, τα οποία χρησιµοποιεί26. Θα πρέπει να έχει ένα ψηφιακό 

πιστοποιητικό ταυτότητας (digital ID) από κάποιον αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης 

(συνήθως αυτό επιβεβαιώνεται µε την ύπαρξη ειδικού σήµατος στην ιστοσελίδα της). Στις 

υποχρεώσεις της ανήκει επίσης, η χρησιµοποίηση ενός πρωτοκόλλου ασφαλούς 

                                                 
24 Ο ∆εκάλογος του Πολίτη – Καταναλωτή στην Ψηφιακή Οικονοµία, www.ebusinessforum.gr. Το e-
business forum αποτελεί έργο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» 
25 σύντοµα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπάρχει η δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των 
διαφορών που προκύπτουν σε ηλεκτρονικές εµπορικές συναλλαγές, σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο 
26 Ο ∆εκάλογος του Επιχειρηµατία στην Ψηφιακή Οικονοµία, www.ebusinessforum.gr 
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επικοινωνίας (τα δύο βασικότερα πρωτόκολλα που χρησιµοποιούνται σήµερα, είναι το 

SSL27 και το SET28) και µιας ασφαλούς σύνδεσης στο Internet. Η επιχείρηση οφείλει να 

παρέχει τη δυνατότητα στον καταναλωτή, να επικοινωνήσει µέσω τηλεφωνικού αριθµού, 

µε τη φυσική έδρα του καταστήµατος (επισηµαίνεται ότι η αναγραφή του αριθµού είναι 

υποχρεωτική στην ιστοσελίδα). Σε περίπτωση απροθυµίας µερίδας των καταναλωτών να 

πληκτρολογήσουν τον αριθµός της πιστωτικής τους κάρτας στην ιστοσελίδα, θα πρέπει να 

τους παρέχεται η δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων πληρωµής (π.χ. αντικαταβολή, 

αποστολή του αριθµού της πιστωτικής κάρτας σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό µέσω fax). 

 

Οι µεγαλύτερες σε µέγεθος επιχειρήσεις σχεδιάζουν συνήθως και εκπονούν µία πολιτική 

ασφάλειας, µέσα από την οποία περιγράφεται το σύνολο των κανόνων που καθορίζουν 

τους τρόπους προστασίας των πληροφοριακών τους συστηµάτων, έτσι ώστε να 

επιτυγχάνουν συγκεκριµένους στόχους ασφάλειας. Στην πολιτική ασφάλειας λαµβάνονται 

υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης και του κλάδου στον οποίο 

δραστηριοποιείται, αλλά και τα αποτελέσµατα µιας τεκµηριωµένης µελέτης ανάλυσης και 

διαχείρισης της επικινδυνότητας των πληροφοριακών συστηµάτων και πόρων της 

επιχείρησης. 

 

Ζήτηµα καθοριστικής σηµασίας αποτελεί επίσης η συλλογή και επεξεργασία 

προσωπικών δεδοµένων, χωρίς τη συγκατάθεση του καταναλωτή, τα οποία µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, πέραν της δυνατότητας εκτέλεσης της 

ηλεκτρονικής συναλλαγής (συνήθως για τη δηµιουργία ενός καταναλωτικού προφίλ). Η 

συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στα πλαίσια του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν, υπόκειται στις διατάξεις 2472/97 για την προστασία του ατόµου από την 

επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και 2774/99 για την προστασία προσωπικών 

δεδοµένων στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα, καθώς και τις επιµέρους ερµηνευτικές οδηγίες 

που έχει εκδώσει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων. Η επιχείρηση οφείλει 

να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για την ασφάλεια των 

δεδοµένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, 

αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη µορφή αθέµιτης 

                                                 
27 Secure Sockets Layer. Η χρήση του πρωτοκόλλου κατά τη διάρκεια µιας ηλεκτρονικής συναλλαγής, 
επιβεβαιώνεται από τη µετατροπή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης σε https:// 
28 Secure Electronic Transaction. Κωδικοποιεί τους αριθµούς της πιστωτικής κάρτας που αποθηκεύονται στο 
server του εµπόρου 
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επεξεργασίας. Τα µέτρα ασφάλειας θα πρέπει να είναι ανάλογα προς τους κινδύνους που 

συνεπάγεται η φύση των δεδοµένων, που είναι αντικείµενο επεξεργασίας. 

 

Ένα άλλο βασικό θέµα στο ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η αποστολή διαφηµιστικών 

µηνυµάτων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Σύµφωνα µε το νόµο 2774/99, η 

χρησιµοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για την απευθείας εµπορική προώθηση 

προϊόντων και υπηρεσιών, προϋποθέτει τη ρητή συγκατάθεση του παραλήπτη των 

µηνυµάτων αυτών (επιλογή opt-in). Αξίζει να σηµειωθεί ωστόσο, ότι η αποστολή 

διαφηµιστικών µηνυµάτων από µία επιχείρηση σε συνδροµητές και χρήστες του Internet 

που είναι ήδη πελάτες της, επιτρέπεται εφόσον αυτοί είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν 

την αντίθεσή τους στη λήψη τέτοιων µηνυµάτων. 

 

Η σύντοµη αυτή αναφορά σε ορισµένα από τα κυριότερα θέµατα του ηλεκτρονικού 

εµπορίου, ολοκληρώνεται µε τις συνήθεις απαιτήσεις ασφάλειας29 ενός συστήµατος 

ηλεκτρονικών εµπορικών συναλλαγών, που καταδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες του 

ηλεκτρονικού σε σχέση µε το συµβατικό εµπόριο: 

• Έλεγχος αυθεντικότητας (authentication). Η διαδικασία αυτή αφορά την 

εξακρίβωση της ταυτότητας των συναλλασσόµενων µερών σε µία ηλεκτρονική 

συναλλαγή. Ουσιαστικά, ο έλεγχος αυτός αποσκοπεί στη διασφάλιση του επιπέδου 

εµπιστοσύνης που απαιτείται από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. Πριν την έναρξη της 

ηλεκτρονικής συναλλαγής, το συναλλασσόµενο µέρος παρέχει πληροφορίες για την 

ταυτότητά του, οι οποίες συγκρίνονται µε αυτές που είναι καταχωρηµένες στο 

χρησιµοποιούµενο πληροφοριακό σύστηµα. Εφόσον υπάρχει ταύτιση των 

πληροφοριών, το σύστηµα αναγνωρίζει το συναλλασσόµενο και τον πιστοποιεί ως 

µέλος του συστήµατος µε τα συγκεκριµένα στοιχεία. Συνήθως, οι µέθοδοι 

αυθεντικοποίησης περιλαµβάνουν συνδυασµούς χαρακτηριστικών, όπως passwords, 

προσωπικούς αριθµούς αναγνώρισης (personal identification numbers), κάποιο είδος 

µυστικής πληροφορίας (αναφέρεται ως «κλειδί») κτλ. 

 

• Εξουσιοδότηση (authorization). Αναφέρεται στον έλεγχο πρόσβασης σε 

συγκεκριµένες πληροφορίες και υπηρεσίες, µετά την εξακρίβωση της ταυτότητας 

του συναλλασσόµενου µέρους. Ουσιαστικά σηµαίνει, παραχώρηση των 

                                                 
29 Cheswick, W., Bellovin, S., (1998), Firewalls and Internet Security: Repelling the Wiley Hacker, σελ. 26-
31 
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δικαιωµάτων καθορισµού των παραµέτρων των συναλλαγών (τιµοκατάλογοι, 

ψηφιακά έγγραφα κτλ.). Κλασική περίπτωση είναι η εξουσιοδότηση του 

καταναλωτή στον έµπορο για τον έλεγχο των στοιχείων της πιστωτικής του κάρτας. 

 

• Ακεραιότητα (integrity). Αναφέρεται στην ασφαλή µεταφορά των δεδοµένων στο 

δίκτυο, που σηµαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει µη εξουσιοδοτηµένη 

τροποποίηση των δεδοµένων αυτών. Στις συναλλαγές του ηλεκτρονικού εµπορίου 

είναι καθοριστικής σηµασίας, η εφαρµογή µεθόδων που διασφαλίζουν ότι τα 

δεδοµένα φθάνουν στον προορισµό τους αναλλοίωτα, χωρίς προσθέσεις, αφαιρέσεις 

ή οποιαδήποτε τροποποίηση. 

 

• Μη αποποίηση της ευθύνης (non-repudiation). Τα συναλλασσόµενα µέρη πρέπει 

να διασφαλιστούν, όσον αφορά την ολοκλήρωση της συναλλαγής τους. Αυτό 

σηµαίνει απλά, ότι δεν θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε κάποιο 

συναλλασσόµενο να ισχυριστεί, ότι δεν συµµετείχε σε συγκεκριµένη ηλεκτρονική 

συναλλαγή. Η διαδικασία αυτή επαφίεται στις υπηρεσίες µη αποποίησης της 

ευθύνης, που θα πρέπει να µπορούν να αποδείξουν σε οποιοδήποτε σηµείο της 

συναλλαγής, την προέλευση και την ακρίβεια των δεδοµένων κατά τη µεταφορά 

τους. 

 

• Εµπιστευτικότητα (confidentiality). Αναφέρεται στην αποφυγή µη 

εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης και τροποποίησης στοιχείων και πληροφοριών της 

συναλλαγής. Θεωρείται απαραίτητο στοιχείο της ιδιωτικότητας (privacy) των 

εµπλεκόµενων µερών. Η διαδικασία της εµπιστευτικότητας αξιοποιείται επίσης και 

στην περίπτωση της προστασίας πληροφοριών, στις οποίες η πρόσβαση δεν 

επιτρέπεται για ένα ορισµένο µόνο χρονικό διάστηµα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

1.4 ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Με βάση όσα αναφέρθηκαν πρωτύτερα και κυρίως στην Παράγραφο 1.1, σχετικά µε τους 

λόγους ανάληψης του θέµατος, σκοπός της παρούσας εργασίας θεωρείται: 

 

ο προσδιορισµός των διαστάσεων ποιότητας (δηλ. των επιµέρους χαρακτηριστικών 

της έννοιας της ποιότητας), η αξιολόγησή τους και η διερεύνηση των τρόπων 

βελτιστοποίησής τους, στις ηλεκτρονικά εκτελούµενες συναλλαγές µεταξύ 

επιχειρήσεων, καθώς επίσης στις αντίστοιχες συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και 

καταναλωτών, στα πλαίσια της διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας κατά 

και µετά την εκτέλεσή τους. 

 

Ως επιµέρους στόχοι της εργασίας καθορίζονται οι εξής: 

• Παρουσίαση και κριτική αξιολόγηση των κυριότερων θεωρητικών µοντέλων – 

προσεγγίσεων, στο χώρο της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και του ηλεκτρονικού 

εµπορίου. 

• Προσδιορισµός των κριτηρίων ποιότητας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές µεταξύ 

επιχειρήσεων και στις αντίστοιχες συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και 

καταναλωτών, όταν η αξιολόγηση του επιπέδου παρεχόµενης ποιότητας 

πραγµατοποιείται από την πλευρά των επιχειρήσεων. 

• ∆ιερεύνηση της άποψης ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων, που ήδη 

δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο, σχετικά µε το επίπεδο ποιότητας, την 

αξιολόγηση των επιµέρους κριτηρίων ποιότητας και συναφή ζητήµατα των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους. 

• ∆ιατύπωση προτάσεων προς τις επιχειρήσεις, στα πλαίσια της βελτίωσης των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους και της διατήρησης ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας 

στις ηλεκτρονικές τους συναλλαγές (είτε µε άλλες επιχειρήσεις είτε µε τους 

καταναλωτές). 

• Ανάπτυξη ενός θεωρητικού µοντέλου αξιολόγησης της ποιότητας ηλεκτρονικών 

συναλλαγών B2B και B2C, όταν η εν λόγω αξιολόγηση πραγµατοποιείται από την 

πλευρά των επιχειρήσεων. 
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1.5 ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ακολουθεί µία σύντοµη περιγραφή της δοµής της εργασίας και του τρόπου, µε τον οποίο 

κάθε κεφάλαιο συνδέεται µε το επόµενο κεφάλαιο της διατριβής: 

 

Κεφάλαιο 1 (Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο): αναφέρεται στα είδη του 

ηλεκτρονικού εµπορίου και στις τεχνολογίες, που επιτρέπουν την υλοποίηση των 

διαφόρων εφαρµογών του. Στο κεφάλαιο εξετάζονται επίσης, ορισµένα από τα κυριότερα 

θέµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου, µε σκοπό την εξοικείωση του αναγνώστη µε το 

επιχειρηµατικό πεδίο αναφοράς της παρούσας διατριβής. 

 

Κεφάλαιο 2 (Βιβλιογραφική Ανασκόπηση): περιλαµβάνει τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση της θεωρίας και διαχωρίζεται σε δύο µέρη: 1) την παρουσίαση των 

θεωρητικών µοντέλων και των επιστηµονικών προσεγγίσεων αξιολόγησης της ποιότητας, 

στο χώρο της παροχής υπηρεσιών γενικότερα και 2) την παρουσίαση των αντίστοιχων 

µοντέλων – προσεγγίσεων, στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

 

Κεφάλαιο 3 (Μεθοδολογία Ερευνητικής ∆ιαδικασίας): µε βάση τις θεωρίες που 

διατυπώθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, διαµορφώνεται το θεωρητικό πλαίσιο 

υλοποίησης της έρευνας (Παράγραφος 3.2) και αναλύονται η µεθοδολογία και τα 

επιµέρους χαρακτηριστικά (µέθοδος δειγµατοληψίας, προσδιορισµός µεγέθους δείγµατος, 

µέθοδος συλλογής δεδοµένων…) της διεξαχθείσας έρευνας. 

 

Κεφάλαιο 4 (Περιγραφή Πρωτογενών ∆εδοµένων Έρευνας): στο κεφάλαιο αυτό 

απεικονίζονται γραφικά και σχολιάζονται τα πρωτογενή δεδοµένα της έρευνας, που 

διεξήχθη σε δείγµα 152 επιχειρήσεων της Β. Ελλάδας, µε δραστηριότητα στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο. Η περιγραφή των δεδοµένων πραγµατοποιείται ανά ερώτηση του 

ερωτηµατολογίου, που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα. 

 

Κεφάλαιο 5 (Ανάλυση Πρωτογενών ∆εδοµένων Έρευνας): περιλαµβάνει τις βασικές 

στατιστικές υποθέσεις που διατυπώθηκαν, µε βάση το θεωρητικό πλαίσιο υλοποίησης της 

έρευνας. Στο κεφάλαιο συνοψίζονται τα αποτελέσµατα του ελέγχου των υποθέσεων 

αυτών, σχετικά µε τις πιθανές σχέσεις των εξεταζόµενων µεταβλητών. 
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Κεφάλαιο 6 (Προτάσεις Βελτιστοποίησης της Ποιότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών): 

στο τελευταίο κεφάλαιο αναλύεται το προτεινόµενο µοντέλο αξιολόγησης των 

διαστάσεων ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στις συναλλαγές B2B και B2C 

(σύµφωνα µε τα πορίσµατα των δύο προηγούµενων κεφαλαίων). Ακολουθεί η κατάθεση 

προτάσεων προς τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, για τη βέλτιστη εφαρµογή του 

συγκεκριµένου µοντέλου. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την τεκµηρίωση της 

υλοποίησης των στόχων της εργασίας, που προσδιορίστηκαν στο πρώτο κεφάλαιο. 

 

Στην εργασία περιλαµβάνονται επίσης, τα ακόλουθα Παραρτήµατα: 

Α: Ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα προσδιορισµού των 

διαστάσεων ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

Β: Ερωτηµατολόγιο µε θέµα «Η ∆ραστηριοποίηση Επιχειρήσεων της Β. Ελλάδας στο 

Ηλεκτρονικό Εµπόριο» (το ερωτηµατολόγιο της έρευνας) 

Γ: Κωδικοποίηση του ερωτηµατολογίου µε θέµα «Η ∆ραστηριοποίηση Επιχειρήσεων 

της Β. Ελλάδας στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο» 

∆: ∆είγµα επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα 

Ε: Στοιχεία για τον αριθµό εργαζοµένων και τον ετήσιο κύκλο εργασιών των 

επιχειρήσεων του δείγµατος 

Ζ: Αποτελέσµατα στατιστικών αναλύσεων 

Η: Αποτελέσµατα αξιολόγησης διαστάσεων SERVQUAL και διαστάσεων ποιότητας 

ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο αποτελεί µία σύγχρονη µορφή επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας, µε σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης και συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα έναντι του συµβατικού εµπορίου. Προς το παρόν ωστόσο, οι 

επιχειρήσεις και οι καταναλωτές αντιµετωπίζουν µε επιφυλακτικότητα τη νέα 

δραστηριότητα, λόγω των πολλών εµποδίων και προβληµάτων που πρέπει να 

αντιµετωπιστούν. Ενδεικτικά αναφέρονται, η ασφάλεια των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών, η προστασία των προσωπικών δεδοµένων του καταναλωτή, τα 

προβλήµατα στην επικοινωνία ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και καταναλωτών, η 

ακρίβεια των διαθέσιµων πληροφοριών µιας ιστοσελίδας κτλ. Όλα τα παραπάνω και 

αρκετά ακόµη που δεν αναφέρονται, υπαγορεύουν την επιτακτική ανάγκη της 
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διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές 

επιχειρήσεων και καταναλωτών. Αυτός είναι και ο σκοπός της παρούσας 

διδακτορικής διατριβής, η επίτευξη του οποίου προϋποθέτει τον προσδιορισµό των 

διαστάσεων ποιότητας (δηλαδή των επιµέρους χαρακτηριστικών ποιότητας) στις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές, την αξιολόγησή τους από την πλευρά των επιχειρήσεων 

που ήδη δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο (οι λοιπές επιχειρήσεις και οι 

καταναλωτές στην πλειοψηφία τους, δεν θα µπορούσαν να συµβάλλουν στο σκοπό 

αυτό) και τη διερεύνηση των τρόπων βελτιστοποίησής τους. Για λόγους εστίασης, 

στην εργασία εξετάζονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων (business 

to business) και οι αντίστοιχες συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών 

(business to consumer). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Αντικείµενο εξέτασης του παρόντος κεφαλαίου είναι η διερεύνηση και αξιολόγηση 

της σχετικής µε το θέµα της διατριβής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Στις 

Παραγράφους 2.1 – 2.11 εξετάζονται τα θεωρητικά µοντέλα και οι επιστηµονικές 

προσεγγίσεις, που αναφέρονται στον προσδιορισµό των ποιοτικών χαρακτηριστικών 

και τους τρόπους µέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών γενικότερα (χωρίς δηλ. 

εστίαση σε κάποιο συγκεκριµένο χώρο της παροχής υπηρεσιών). Ακολούθως, στις 

Παραγράφους 2.12 – 2.18 εξετάζονται τα αντίστοιχα θεωρητικά µοντέλα και οι 

προσεγγίσεις ερευνητών, αναφορικά µε την αξιολόγηση της ποιότητας των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αναλύονται θεωρίες που αφορούν τόσο το σύνολο των 

δραστηριοτήτων του ηλεκτρονικού εµπορίου, όσο και επιµέρους διαδικασίες, όπως 

για παράδειγµα την κατασκευή ιστοσελίδων, την προβολή και προώθηση προϊόντων 

µέσω e-mails και την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών µέσω κινητής 

τηλεφωνίας. 

 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση της παρούσας διατριβής αποτελείται από δύο µέρη: την 

ανασκόπηση των θεωρητικών µοντέλων και προσεγγίσεων αξιολόγησης της ποιότητας 

των υπηρεσιών γενικότερα και την αντίστοιχη ανασκόπηση της ποιότητας των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αυτό οφείλεται αφενός, στο ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο 

αποτελεί µία σύγχρονη επιχειρηµατική δραστηριότητα που εντάσσεται στο χώρο της 

παροχής υπηρεσιών προς τον πελάτη (επιχείρηση ή καταναλωτή) και αφετέρου στο ότι 

αρκετές θεωρητικές προσεγγίσεις της ποιότητας υπηρεσιών έχουν διευρυνθεί και 

εφαρµοστεί στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, µε σκοπό την κατανόηση και µέτρηση 

των χαρακτηριστικών ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 
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Τα σύγχρονα θεωρητικά µοντέλα αξιολόγησης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών 

στηρίζονται στις θεµελιώδεις προσεγγίσεις κλασικών ερευνητών του µάνατζµεντ 

ποιότητας. Ενδεικτικά αναφέρεται η συµβολή των παρακάτω ερευνητών30: 

• William Edwards Deming. Η φιλοσοφία του πρωτοπόρου του µάνατζµεντ 

ποιότητας συνοψίζεται στις 14 θεµελιώδεις αρχές βελτίωσης της ποιότητας, τον 

κύκλο του Deming (σχεδιασµός, εφαρµογή, έλεγχος, δράση) και την αξιοποίηση της 

στατιστικής µεθοδολογίας31 σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. 

• Joseph Juran. Η προσέγγισή του εστιάζεται στην «τριλογία της ποιότητας32», που 

περιλαµβάνει κατά σειρά τα στάδια του προσχεδιασµού (στον οποίο ο ακαδηµαϊκός 

ερευνητής δίνει µεγάλη βαρύτητα), του ελέγχου ποιότητας και της βελτίωσης 

ποιότητας. 

• Armand Feigenbaum. Ανέπτυξε τον «Ολικό Έλεγχο Ποιότητας», προτείνοντας τα 

στάδια ενός αποδοτικού συστήµατος ποιοτικού ελέγχου33, ενώ παράλληλα έδωσε 

τον πιο ολοκληρωµένο µέχρι σήµερα ορισµό της Ολικής Ποιότητας. 

• Kaoru Ishikawa. Πρότεινε τη χρήση συγκεκριµένων στατιστικών εργαλείων, που 

µπορούν να αξιοποιηθούν από στελέχη διαφορετικών ιεραρχικών επιπέδων µέσα σε 

έναν οργανισµό. Το σηµαντικότερο εργαλείο είναι τα διαγράµµατα ελέγχου34, που 

αποτελούν τη βάση του στατιστικού ποιοτικού ελέγχου. 

• Taichi Ohno. Ανέπτυξε το σύστηµα Kanban (παραλλαγή του συστήµατος 

παραγωγής και διαχείρισης αποθεµάτων Just in Time), το οποίο συνδύασε µε το 

σύστηµα Jidohka (οδηγεί στη διακοπή της παραγωγικής διαδικασίας κατά τον 

εντοπισµό µιας ελαττωµατικής µονάδας του προϊόντος). 

• Shigeo Shingo. Η θεωρία του, µε την ονοµασία Poka – Yoke («ελαττωµατικά = 0»), 

τονίζει ότι δεν επιτρέπεται στην παραγωγική διαδικασία το παραµικρό λάθος. Ο 

προσδιορισµός και η εξάλειψη της αιτίας αστοχίας αποτελεί άµεση προτεραιότητα 

για τον υπεύθυνο παραγωγής. 

• Masaaki Imai. Συνένωσε διαφορετικές προσεγγίσεις και εργαλεία του µάνατζµεντ 

ποιότητας στην έννοια του Kaizen, δηλ. τη συνεχή και σταδιακή προσπάθεια 

βελτίωσης της ποιότητας µε τη συµµετοχή όλων των εργαζοµένων της επιχείρησης. 

                                                 
30 Στειακάκης, Ε., Κατζός, Ν., (2002), Management, Μια Σύγχρονη Άποψη, σελ. 234-259 
31 Λογοθέτης, Ν., (1992), Μάνατζµεντ Ολικής Ποιότητας, Από τον Deming στον Taguchi και το SPC, σελ. 
87-88 
32 ∆ερβιτσιώτης, Κ., (2001), Ανταγωνιστικότητα µε ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας, σελ. 63-64 
33 Bendell, T., (1998), The Quality Gurus, www.dti.gov 
34 Shim, J.K., Siegel, J.G., µετάφραση Ρούβαλη, Μ., (2002), ∆ιοίκηση Εκµετάλλευσης, Operations 
Management, σελ. 485-491 
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• Genichi Taguchi. Εισήγαγε τη συνάρτηση απώλειας της ποιότητας και συνέδεσε τη 

µείωση της µεταβλητότητας στην απόδοση ενός προϊόντος µε τη ρύθµιση ορισµένων 

παραγόντων κατά τη φάση του σχεδιασµού παραγωγής. 

• Philip Crosby. Θεωρεί ότι η ποιότητα µετριέται έµµεσα µε τη βοήθεια του 

«κόστους ποιότητας35», δηλ. της οικονοµικής απώλειας που υφίσταται µία 

επιχείρηση όταν δεν παρέχει το καλύτερο δυνατό επίπεδο ποιότητας στους πελάτες 

της. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε τις απαιτήσεις µιας παραγωγικής διαδικασίας για την 

επίτευξη των «µηδέν ελαττωµατικών». 

• Claus Möller. Η προσέγγισή του εστιάζεται στη σηµασία της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας36 για την επιτυχία ενός προγράµµατος βελτίωσης της ποιότητας και στη 

δέσµευση της διοίκησης στην ολοκληρωτική εκπαίδευση των εργαζοµένων. 

• John Oakland. Η αποτελεσµατική διαχείριση των επιχειρηµατικών διαδικασιών και 

η κατανόηση των σχέσεων πελάτη – προµηθευτή, σύµφωνα µε το θεωρητικό 

µοντέλο του Oakland, επιτυγχάνονται µε βάση την αλλαγή της επιχειρηµατικής 

κουλτούρας, την ανάπτυξη της επικοινωνίας µέσα στην επιχείρηση και τη δέσµευση 

των στελεχών στη βελτίωση της ποιότητας. 

• David Garvin. Προσδιόρισε τις οκτώ διαστάσεις της ποιότητας προϊόντων και 

υποστήριξε ότι η ποιότητα βασίζεται στις έννοιες του υπερβατικού στοιχείου, του 

προϊόντος, του χρήστη, της κατασκευής και της αξίας. 

• Arthur Tenner και Irving DeToro. Το θεωρητικό µοντέλο των δύο ερευνητών δίνει 

έµφαση στην κατανόηση των απαιτήσεων του πελάτη, την αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των επιχειρηµατικών διαδικασιών37 και 

τη µέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη. 

 

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Μοντέλο ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας38 και το αντίστοιχο 

µοντέλο για την απονοµή του Αµερικανικού Βραβείου Ποιότητας Malcolm Baldrige39, 

έχουν συµβάλλει καθοριστικά40 στην ανάπτυξη των σύγχρονων προσεγγίσεων 

αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών. Θεωρείται σκόπιµο, πριν από µία ενδελεχή 
                                                 
35 James, P., οµάδα µεταφραστών, (1998), Μάνατζµεντ Ολικής Ποιότητας, Μια Εισαγωγή, σελ. 100-103 
36 Σπανός, Α., (1993), Ολική Ποιότητα, σελ. 55-56 
37 Tenner, A.R., DeToro, I.J., (1997), Process Redesign, The Implementation Guide for Managers, σελ. 178-
206 
38 Sivadas, E., Baker-Prewitt, J.L., (2000), An Examination of the Relationship between Quality, Customer 
Satisfaction and Store Loyalty, σελ. 73-82 
39 Bounds, G., Yorks, L., Adams, M., Ranney, G., (1994), Total Quality Management, Toward the Emerging 
Paradigm, σελ. 23-26 
40 Τσιότρας, Γ., (2002), Βελτίωση Ποιότητας, σελ. 46-53 
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εξέταση των προσεγγίσεων αυτών, να γίνει µία σύντοµη αναφορά στην έννοια της 

υπηρεσίας και τα χαρακτηριστικά της. 

 

Η έννοια της υπηρεσίας προσδιορίζεται από το τρίπτυχο41 των προϋποθέσεων, δηλ. των 

απαιτούµενων πόρων που καθιστούν εφικτή την παροχή της υπηρεσίας, της διαδικασίας 

που παράγει την υπηρεσία (στην οποία συµµετέχουν και οι πελάτες) και του 

αποτελέσµατος της διαδικασίας (εξετάζονται αναλυτικότερα στην επόµενη παράγραφο). 

Στην παραγωγή και παράδοση των υπηρεσιών λαµβάνουν µέρος η επιχείρηση, οι παροχείς 

και οι πελάτες (αποκαλούνται ως το «τρίγωνο της υπηρεσίας42»). Η επιχείρηση 

δηµιουργεί υποσχέσεις στους πελάτες σχετικά µε την εκπλήρωση των προσδοκιών τους43. 

Υπεύθυνοι για την εκπλήρωση είναι οι παροχείς (συνήθως οι εργαζόµενοι), οι οποίοι κατά 

τη διαδικασία παροχής της υπηρεσίας αλληλεπιδρούν µε τους πελάτες. Η επιχείρηση 

ευθύνεται για την εξασφάλιση των απαιτούµενων παραγόντων και µέσων της διαδικασίας. 

Ως παράγοντες θεωρούνται οι γνώσεις και οι ικανότητες των παροχέων, η προθυµία τους, 

ο βαθµός υποκίνησής τους κτλ., ενώ τα µέσα αναφέρονται στον εξοπλισµό, τα υλικά και 

τη γενικότερη τεχνολογική υποδοµή. Ο βαθµός εκπλήρωσης των προσδοκιών καθορίζει 

την αξιολόγηση του επιπέδου ποιότητας της παρεχόµενης υπηρεσίας, από την πλευρά του 

πελάτη. Τα βασικά χαρακτηριστικά, ως προς τα οποία διαφοροποιούνται τα συστήµατα 

παροχής υπηρεσιών από τα συστήµατα παραγωγής προϊόντων, είναι τα εξής: 

• η άυλη υπόσταση των υπηρεσιών 

• η ταυτόχρονη παραγωγή και κατανάλωσή τους 

• η άµεση επαφή (στις περισσότερες περιπτώσεις) παραγωγού και καταναλωτή 

• οι απαιτήσεις σε ότι αφορά την απόδοση του προσωπικού είναι σαφώς υψηλότερες 

στα συστήµατα παροχής υπηρεσιών, από τις αντίστοιχες απαιτήσεις στα συστήµατα 

µεταποίησης (ως απόρροια του προηγούµενου χαρακτηριστικού) 

• η αδυναµία διατήρησης των υπηρεσιών σε οποιαδήποτε µορφή αποθέµατος 

• η ετερογένεια των υπηρεσιών (η απόδοση ενός συστήµατος παροχής υπηρεσιών δεν 

είναι σταθερή, αλλά εξαρτάται από αρκετούς αστάθµητους παράγοντες) 

• η αδυναµία µεταπώλησης των υπηρεσιών (µετά την παροχή τους) σε άλλους 

πελάτες. 

                                                 
41 Edvardsson, B., (1998), Research and Concepts: Service Quality Improvement, σελ. 142-149 
42 Zeithaml, V.A., Bitner, M.J., (2000), Services Marketing, Integrating Customer Focus Across the Firm, 
σελ. 11-18 
43 Walker, J., (2000), An Exploratory Study of a Multi-expectation Framework for Services, σελ. 412-415 

 22 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

2.2 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η ποιότητα µιας υπηρεσίας, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους πελάτες, έχει δύο 

διαστάσεις44: µία τεχνική (καλείται τεχνική ποιότητα αποτελέσµατος) και µία 

λειτουργική (καλείται λειτουργική ποιότητα διαδικασίας). Η τεχνική διάσταση αφορά 

το αποτέλεσµα της υπηρεσίας που λαµβάνει ο πελάτης, δηλ. αυτό που µένει στον πελάτη 

όταν η διαδικασία παραγωγής και παροχής της υπηρεσίας ολοκληρωθεί (π.χ. ένα 

διαγνωστικό τεστ για τον πελάτη µιας εταιρίας συµβούλων επιχειρήσεων). Η λειτουργική 

διάσταση αφορά τον τρόπο µε τον οποίο λαµβάνει την υπηρεσία ο πελάτης, δηλ. το πως 

βιώνει την ταυτόχρονη διαδικασία παραγωγής και παροχής της υπηρεσίας (π.χ. η 

συµπεριφορά του συµβούλου απέναντι στον πελάτη, η επίδειξη προθυµίας στην άσκηση 

των καθηκόντων του). Σε γενικές γραµµές, το ίδιο περίπου επίπεδο τεχνικής ποιότητας 

προσφέρεται από µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων και η απόκτηση συγκριτικού 

πλεονεκτήµατος στο κοµµάτι της τεχνικής ποιότητας είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Αντίθετα, 

µία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών µπορεί να διαφοροποιηθεί σηµαντικά από τον 

ανταγωνισµό εάν επενδύσει στη διάσταση της λειτουργικής ποιότητας. 

 

Το περιβάλλον παροχής της υπηρεσίας θεωρείται µέρος της λειτουργικής ποιότητας, 

ωστόσο θα µπορούσε να θεωρηθεί ως µία τρίτη διάσταση ποιότητας (για την οποία ο 

Bitner χρησιµοποιεί τον όρο ποιότητα serviscape45). Η διάσταση αυτή περιλαµβάνει τους 

φυσικούς πόρους, την τεχνολογία και άλλα υλικά στοιχεία του περιβάλλοντος της 

διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας. Σύµφωνα µε την Holmlund46, οι οικονοµικές 

συνέπειες που υφίσταται ο πελάτης από την παροχή µιας υπηρεσίας (π.χ. η ζηµία από τη 

διακοπή µιας παραγωγικής διαδικασίας λόγω βλάβης που οφείλεται σε κακή συντήρηση 

του µηχανολογικού εξοπλισµού), είναι µία άλλη διάσταση της αντιλαµβανόµενης 

ποιότητας υπηρεσιών (οικονοµική ποιότητα). Παρ’ ότι οι προτάσεις των δύο ερευνητών 

χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα σηµαντικές, η τεχνική και η λειτουργική ποιότητα 

παραµένουν οι δύο βασικές διαστάσεις της ποιότητας υπηρεσιών. 

 

                                                 
44 Grönroos, C., (2001), Service Management and Marketing, A Customer Relationship Management 
Approach, σελ. 63 
45 Bitner, M.J., (1992), Serviscapes: The Impact of Physical Surroundings on Customers and Employees, σελ. 
57-71 
46 Holmlund, M., (1997), Perceived Quality in Business Relationships, σελ. 46-47 
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Στο µοντέλο της αντιλαµβανόµενης ποιότητας υπηρεσιών47, που προτάθηκε από τον 

Christian Grönroos και το οποίο απεικονίζεται στο Σχήµα 2.1, φαίνεται ότι η 

αντιλαµβανόµενη ολική ποιότητα µιας υπηρεσίας δεν καθορίζεται µόνο από το επίπεδο 

της τεχνικής και λειτουργικής ποιότητας, αλλά κυρίως από το χάσµα ανάµεσα στην 

προσδοκώµενη και την εµπειρική ποιότητα (την οποία βιώνει ο πελάτης µέσα από τη 

διαδικασία παραγωγής και παροχής της υπηρεσίας). Η προσδοκώµενη ποιότητα είναι 

συνάρτηση πολλών παραγόντων, όπως οι διάφοροι τρόποι επικοινωνίας του τµήµατος 

µάρκετινγκ (διαφήµιση, προώθηση πωλήσεων, επικοινωνία µέσω ιστοσελίδας κτλ.), η 

επικοινωνία δια στόµατος µεταξύ των πελατών (word of mouth), οι ανάγκες και αξίες των 

πελατών, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που αναφέρονται στο σχήµα. Αυτό σηµαίνει ότι 

οποιοδήποτε πρόγραµµα ποιότητας δεν πρέπει να βασίζεται µόνο στην παραγωγή, αλλά 

εξίσου στις διαδικασίες του µάρκετινγκ. Στο συγκεκριµένο µοντέλο, κεντρικό ρόλο στην 

αντίληψη του πελάτη για το επίπεδο ποιότητας µιας υπηρεσίας έχει η εταιρική εικόνα, η 

οποία σε ένα είδος αµφίδροµης διαδικασίας επηρεάζει την αντιλαµβανόµενη ολική 

ποιότητα, αλλά και επηρεάζεται από αυτήν. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47 Grönroos, C., (2001), Service Management and Marketing, A Customer Relationship Management 
Approach, σελ. 67-68 
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Σχήµα 2.1 Το Μοντέλο της Αντιλαµβανόµενης Ποιότητας Υπηρεσιών 
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Εταιρική 
εικόνα 

Προσδοκώµενη 
ποιότητα 

Εµπειρική 
ποιότητα 

Αντιλαµβανόµενη 
ολική 

ποιότητα

Λειτουργική ποιότητα 

«Πως» 

Εταιρική 
εικόνα

 

 

2.3 ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Με βάση το µοντέλο της αντιλαµβανόµενης ποιότητας υπηρεσιών και τα αποτελέσµατα 

έρευνας µε αντικείµενο την ποιότητα υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκε στη Β. Αµερική, 

οι Brogowicz, Delene και Lyth ανέπτυξαν το συνδυαστικό µοντέλο αντιλαµβανόµενης 

ποιότητας υπηρεσιών48, όπως αυτό παρουσιάζεται στο Σχήµα 2.2. 

 

 

 

 

                                                 
48 Brogowicz, A.A., Delene, L.M., Lyth, D.M., (1990), A Synthesized Service Quality Model with 
Managerial Implications, σελ. 27-45 
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Σχήµα 2.2 Το Συνδυαστικό Μοντέλο της Αντιλαµβανόµενης Ποιότητας Υπηρεσιών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξωτερικές επιρροές 
• Κοινωνική δοµή 
• Προσωπικές ανάγκες 
• Προηγούµενη εµπειρία 
• Επικοινωνία πελατών 
• Ανταγωνισµός 

Κλασικές ενέργειες 
µάρκετινγκ 

• ∆ιαφήµιση 
• ∆ηµόσιες σχέσεις 
• Προσωπική πώληση 
• Προώθηση πωλήσεων 

Εταιρική 
εικόνα 

Προσδοκίες 
τεχνικής ποιότητας 

υπηρεσίας

Προσδοκίες 
ολικής ποιότητας 

υπηρεσίας

Προσδοκίες 
λειτουργικής ποιό- 
τητας υπηρεσίας 

Αντιλαµβανόµενη 
τεχνική ποιότητα 
παρεχόµενης 
υπηρεσίας 

Αντιλαµβανόµενη 
ολική ποιότητα 
παρεχόµενης 
υπηρεσίας 

Αντιλαµβανόµενη 
λειτουργική ποιό-
τητα παρεχόµενης 

υπηρεσίας 

Παρεχόµενες 
τεχνικές 
υπηρεσίες

Παρεχόµενες 
ολικές 

υπηρεσίες

Παρεχόµενες 
λειτουργικές 
υπηρεσίες 

Ανθρώπινοι 
πόροι 

• Τεχνικές γνώ-
σεις και ικανό-
τητες 

Υλικοί πόροι 
• Μηχανές 
• Υλικά 
• Εγκαταστάσεις 
• Τεχνολογία 

Ανθρώπινοι 
πόροι 

• Προθυµία 
• ∆ιαθεσιµότητα 
• Σχέσεις 

Υλικοί πόροι 
• Εµφάνιση 
• Πρόσβαση 

Προδιαγραφές απόδοσης 
συστήµατος 

Σχεδιασµός, εφαρµογή και έλεγχος 
στρατηγικών µάρκετινγκ 

Καθορισµός εταιρικής 
αποστολής και στόχων 

Χάσ ής µα τεχνικ
ποιότητας 

Χάσµα ολικής 
ποιότητας 

Χάσµα λειτουρ-
γικής ποιότητας 

Προδιαγραφές απόδοσης 
λειτουργιών 
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Το χάσµα ολικής ποιότητας που δηµιουργείται ανάµεσα στις προσδοκίες και την αντίληψη 

του πελάτη για την ολική ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας, προκύπτει από το 

συνδυασµό του χάσµατος τεχνικής ποιότητας µε το χάσµα λειτουργικής ποιότητας. Ο 

διαχωρισµός της τεχνικής από τη λειτουργική ποιότητα βοηθάει στη σωστή αποτίµηση 

των δύο αυτών συνιστωσών της ποιότητας και όχι στην υπερτίµηση της µιας (συνήθως της 

τεχνικής) εις βάρος της άλλης συνιστώσας. Στο σχήµα φαίνεται ότι οι προσδοκίες τόσο της 

τεχνικής όσο και της λειτουργικής ποιότητας επηρεάζονται από σηµαντικούς παράγοντες, 

όπως οι εξωτερικές επιρροές της επιχείρησης και οι συνήθεις ενέργειες του τµήµατος 

µάρκετινγκ. Το πακέτο τεχνικών υπηρεσιών και το πακέτο λειτουργικών υπηρεσιών 

επηρεάζονται από διαφορετικά στοιχεία των ανθρώπινων και υλικών πόρων της 

επιχείρησης. Όσον αφορά τις τεχνικές υπηρεσίες, εξαρτώνται κυρίως από την τεχνογνωσία 

του ανθρώπινου δυναµικού και τα απτά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, όπως ο 

µηχανολογικός εξοπλισµός και η υλικοτεχνική υποδοµή. Οι λειτουργικές υπηρεσίες 

εξαρτώνται από λιγότερο εµφανή στοιχεία του ανθρώπινου δυναµικού, όπως για 

παράδειγµα η προθυµία εξυπηρέτησης και τα µη απτά στοιχεία των φυσικών πόρων, όπως 

η πρόσβαση στο χώρο παροχής της υπηρεσίας και η αισθητική του χώρου αυτού. Πρέπει 

να σηµειωθεί ότι όπως και στο µοντέλο της αντιλαµβανόµενης ποιότητας υπηρεσιών, έτσι 

και στο συνδυαστικό µοντέλο η εταιρική εικόνα κατέχει κυρίαρχη θέση τόσο στη 

δηµιουργία των προσδοκιών, όσο και στην αντίληψη της τεχνικής και λειτουργικής 

ποιότητας που διαµορφώνει ο πελάτης. 

 

2.4 ΜΟΝΤΕΛΟ GUMMESSON 

Στο µοντέλο «Τα 4Q της παροχής ποιότητας»49 του Evert Gummesson (ο πρώτος 

ερευνητής που εξέφρασε την ποιότητα των υπηρεσιών ως αντιλαµβανόµενη ποιότητα50), 

τονίζονται 4 βασικές έννοιες της ποιότητας. Το µοντέλο αυτό µπορεί να εφαρµοστεί τόσο 

στις υπηρεσίες, όσο και στην παραγωγή προϊόντων. Στη σχηµατική απεικόνιση του 

µοντέλου που ακολουθεί, φαίνεται ότι η ποιότητα που αντιλαµβάνεται ο πελάτης 

επηρεάζεται αρχικά από τις προσδοκίες του, τις προηγούµενες εµπειρίες του και τέλος την 

εικόνα που έχει διαµορφώσει για την εταιρία και την άποψή του για την επωνυµία του 

ίδιου του προϊόντος. 

 

 

                                                 
49 Gummesson, E., (1993), Quality Management in Service Organizations, σελ. 229 
50 Gummesson, E., (1979), Models of Professional Service Marketing, σελ. 9 
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Σχήµα 2.3 Το Μοντέλο «Τα 4Q της Παροχής Ποιότητας» 

 

Προσδοκίες Εµπειρίες 

ΑΝΤΙΛΑΜΒΑ- 
ΝΟΜΕΝΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΕΛΑΤΗ: 

* άµεση 
* µακροπρόθεσµη

Ποιότητα 
σχεδιασµού 

Ποιότητα 
παραγωγής 
και διανοµής 

 
Ποιότητα 
σχέσεων µε 
τον πελάτη 

Τεχνική 
ποιότητα 

 

Εικόνα, 
επωνυµία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι δύο πρώτες έννοιες της ποιότητας αφορούν την ποιότητα κατά το σχεδιασµό της 

υπηρεσίας (ή του προϊόντος) και την ποιότητα κατά την παραγωγή και την παροχή της 

υπηρεσίας (ή τη διανοµή του προϊόντος). Ο ελλιπής σχεδιασµός των επιµέρους στοιχείων 

του πακέτου υπηρεσιών και τα λάθη στις διαδικασίες παραγωγής και διανοµής, 

επηρεάζουν σηµαντικά το επίπεδο της αντιλαµβανόµενης ποιότητας. Οι επόµενες δύο 

έννοιες αναφέρονται στην ποιότητα των σχέσεων που αναπτύσσονται µε τον πελάτη και 

στην τεχνική ποιότητα. Η ποιότητα σχέσεων µε τον πελάτη εξαρτάται από τις ικανότητες 

και την αφοσίωση των εργαζοµένων στην εξυπηρέτηση του πελάτη και είναι φανερό ότι 

σχετίζεται άµεσα µε τη λειτουργική διάσταση της ποιότητας. Η τεχνική ποιότητα, η έννοια 

της οποίας έχει ήδη αναλυθεί, έχει αντίκτυπο τόσο στα άµεσα όσο και στα 

µακροπρόθεσµα οφέλη του πελάτη από το πακέτο υπηρεσιών. Στο µοντέλο του 

Gummesson δίνεται βαρύτητα σε σηµαντικές διαστάσεις της ποιότητας και επισηµαίνεται 

το γεγονός ότι ο εντοπισµός της πηγής ενός ποιοτικού προβλήµατος µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί σε προηγούµενα στάδια ή διαδικασίες, ακόµη και στη φάση του 

σχεδιασµού του πακέτου υπηρεσιών. 

 

2.5 ΜΟΝΤΕΛΟ SERVQUAL 

Στα µέσα της δεκαετίας του 1980, ο Leonard Berry και οι συνεργάτες του A. 

Parasuraman και Valarie Zeithaml, βασιζόµενοι στην έννοια της αντιλαµβανόµενης 
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ποιότητας υπηρεσιών, πρότειναν 10 διαστάσεις (προσδιοριστικούς παράγοντες) για την 

αξιολόγηση της ποιότητας υπηρεσιών51: την αξιοπιστία της υπηρεσίας (reliability), την 

ανταπόκριση του προσωπικού (responsiveness), την αρµοδιότητα του προσωπικού 

(competence), την ευγένειά του (courtesy), την πρόσβαση στο χώρο παροχής της 

υπηρεσίας (access), την επικοινωνία επιχείρησης – πελάτη (communication), την 

αφοσίωση του πελάτη (credibility), την ασφάλεια που παρέχεται στον πελάτη (security), 

την κατανόηση / γνώση του πελάτη (understanding / knowing the customer) και τα υλικά 

περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης (tangibles). Ένας από τους παραπάνω παράγοντες, 

η αρµοδιότητα του προσωπικού, είναι στενά συνδεδεµένος µε την τεχνική ποιότητα του 

αποτελέσµατος, ενώ η αφοσίωση του πελάτη σχετίζεται µε την εταιρική εικόνα του 

µοντέλου της αντιλαµβανόµενης ποιότητας. Οι υπόλοιποι προσδιοριστικοί παράγοντες 

συνδέονται λιγότερο ή περισσότερο µε τη λειτουργική διάσταση της αντιλαµβανόµενης 

ποιότητας (γεγονός που αποδεικνύει την τεράστια σηµασία της). Στα πλαίσια της 

καλύτερης κατανόησης των δέκα διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών, επεξηγούνται στη 

συνέχεια οι αντίστοιχοι όροι και επισηµαίνονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους52: 

1) Αξιοπιστία: η παροχή της υπηρεσίας µε συνέπεια και ακρίβεια 

• παροχή της υπηρεσίας σωστά (σύµφωνα µε τις προδιαγραφές) από την πρώτη 

φορά 

• ακριβής τήρηση των αρχείων πελατών 

• παροχή της υπηρεσίας στον προκαθορισµένο χρόνο. 

2) Ανταπόκριση: η προθυµία των εργαζοµένων να παρέχουν την υπηρεσία 

• άµεση εξυπηρέτηση του πελάτη από το προσωπικό της επιχείρησης 

• γρήγορη ενηµέρωση του πελάτη σε περίπτωση λάθους ή προβλήµατος 

• αποστολή εγγράφων – παραστατικών χωρίς καθυστέρηση. 

3) Αρµοδιότητα: οι γνώσεις και οι ικανότητες των εργαζοµένων για την παροχή της 

υπηρεσίας 

• γνώσεις και ικανότητες του προσωπικού µάρκετινγκ και πωλήσεων 

• γνώσεις και ικανότητες του προσωπικού παραγωγής και λειτουργιών 

• δυνατότητες έρευνας της επιχείρησης. 

4) Ευγένεια: η συµπεριφορά του προσωπικού «επαφής» απέναντι στον πελάτη 

• φιλική αντιµετώπιση του πελάτη 

                                                 
51 Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., Berry, L.L., (1985), Determinants of Perceived Service Quality, σελ. 47 
52 Zeithaml, V.A., Bitner, M.J., (2000), Services Marketing, Integrating Customer Focus across the Firm, 
σελ. 81-85 
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• σεβασµός των απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων του πελάτη 

• ευπρεπής και προσεγµένη εµφάνιση του προσωπικού επαφής. 

5) Πρόσβαση: η ευκολία προσέγγισης του χώρου παροχής της υπηρεσίας 

• ελάχιστος χρόνος αναµονής του πελάτη για τη λήψη της υπηρεσίας 

• ευέλικτο ωράριο λειτουργίας 

• «βολική» τοποθεσία του χώρου παροχής της υπηρεσίας. 

6) Επικοινωνία: η πληροφόρηση του πελάτη µε κατανοητό τρόπο, αλλά και η 

κατανόηση των πληροφοριών που προέρχονται από την πλευρά του πελάτη 

• επεξήγηση των κανόνων που διέπουν την υπηρεσία 

• πληροφόρηση του πελάτη σχετικά µε το κόστος της υπηρεσίας 

• διαβεβαίωση του πελάτη ότι πιθανό πρόβληµα στην παροχή της υπηρεσίας θα 

αντιµετωπιστεί άµεσα και αποτελεσµατικά. 

7) Αφοσίωση: η εµπιστοσύνη του πελάτη στην επιχείρηση 

• απήχηση της επωνυµίας της επιχείρησης, φήµη της επιχείρησης στην αγορά 

• ατοµικά χαρακτηριστικά του προσωπικού επαφής 

• εντιµότητα και ειλικρίνεια της επιχείρησης απέναντι στον πελάτη (που κερδίζουν 

την αφοσίωσή του). 

8) Ασφάλεια: η προστασία του πελάτη έναντι φυσικών, οικονοµικών κινδύνων κτλ. 

• φυσική προστασία του πελάτη 

• οικονοµική προστασία 

• προστασία των δεδοµένων του πελάτη. 

9) Κατανόηση / γνώση του πελάτη: η συλλογή πληροφοριών για τις ανάγκες του 

πελάτη και η κατάλληλη ερµηνεία τους 

• γνώση των συγκεκριµένων απαιτήσεων κάθε πελάτη 

• εξατοµικευµένη προσοχή της επιχείρησης στον πελάτη 

• προσδιορισµός των διαφορετικών κατηγοριών πελατών. 

10) Υλικά περιουσιακά στοιχεία: οτιδήποτε αποτελεί απτή απόδειξη της παροχής 

υπηρεσίας 

• εγκαταστάσεις της επιχείρησης 

• υλικοτεχνική υποδοµή, χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός 

• φυσικά στοιχεία της υπηρεσίας (έγγραφα, πιστοποιητικά, κάρτες κτλ.). 
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Επειδή ο αριθµός των παραπάνω διαστάσεων είναι αρκετά µεγάλος, οι ίδιοι ερευνητές 

πρότειναν λίγα χρόνια αργότερα53 τις ακόλουθες 5 διαστάσεις του µοντέλου 

SERVQUAL (συντοµογραφία των λέξεων SERVICE QUALITY): 

1) Αξιοπιστία (reliability): η επιχείρηση τηρεί τις υποσχέσεις της προς τον πελάτη και 

παρέχει την υπηρεσία µε ακρίβεια (όπως συµφωνήθηκε µε τον πελάτη, χωρίς λάθη 

από την πρώτη φορά) και µε συνέπεια (στο χρόνο που έχει συµφωνηθεί). 

2) ∆ιασφάλιση (assurance): η συµπεριφορά των εργαζοµένων δηµιουργεί αίσθηµα 

ασφάλειας και εµπιστοσύνης του πελάτη στην επιχείρηση. Οι εργαζόµενοι είναι 

πάντοτε ευγενικοί και έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του πελάτη. 

3) Υλικά περιουσιακά στοιχεία (tangibles): οι εγκαταστάσεις, το σύνολο της 

υλικοτεχνικής υποδοµής και του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται από την 

επιχείρηση, καθώς επίσης ότι αφορά την εµφάνιση των εργαζοµένων. 

4) Εξατοµίκευση (empathy): η επιχείρηση κατανοεί τα προβλήµατα του πελάτη και 

παρέχει την υπηρεσία µε σκοπό το µέγιστο δυνατό όφελός του. Αντιµετωπίζει µε 

εξατοµικευµένη προσοχή κάθε πελάτη και λειτουργεί έχοντας βολικό για τον πελάτη 

ωράριο. 

5) Ανταπόκριση (responsiveness): οι εργαζόµενοι είναι πρόθυµοι να εξυπηρετήσουν 

τους πελάτες και να ανταποκριθούν άµεσα στα αιτήµατά τους. Τους ενηµερώνουν 

χωρίς καθυστέρηση για το χρόνο εξυπηρέτησης και την πιθανή ύπαρξη λάθους ή 

προβλήµατος που αφορά την υπηρεσία. 

 

Οι διαστάσεις του µοντέλου SERVQUAL είναι γνωστές ως «rater» από τα αρχικά των 

λέξεών τους στην αγγλική γλώσσα. Πρέπει να σηµειωθεί, ότι όσον αφορά τη διάσταση της 

εξατοµίκευσης, η λέξη «empathy» αποδίδεται στην ελληνική βιβλιογραφία µε ποικίλους 

όρους ή εκφράσεις, όπως για παράδειγµα «κατανόηση», «συναισθηµατική συµµετοχή», 

«συναισθηµατική κατανόηση» κτλ., που είναι πιθανόν να δηµιουργούν κάποια σύγχυση ή 

τουλάχιστον ο προσδιορισµός τους δεν είναι ιδιαίτερα ακριβής. Από την άλλη, η 

χρησιµοποίηση του όρου «εµπάθεια» αποφεύγεται, καθώς η εννοιολογική σηµασία του 

είναι αρνητική (ότι διακατέχεται κάποιος από πάθος). Κατά συνέπεια, ο όρος 

«εξατοµίκευση» κρίνεται ως ο πιο κατάλληλος, αφού το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της 

συγκεκριµένης διάστασης είναι η απόδοση εξατοµικευµένης προσοχής στον πελάτη. 

                                                 
53 Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., Berry, L.L., (1988), SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring 
Consumer Perceptions of Service Quality, σελ. 12-40 
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Η αντιστοιχία των δέκα διαστάσεων της ποιότητας υπηρεσιών µε τις πέντε διαστάσεις του 

µοντέλου SERVQUAL παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.1. Τρεις από τις διαστάσεις του 

µοντέλου SERVQUAL διατηρούνται όπως ακριβώς είχαν προταθεί και παλαιότερα, οι 

υπόλοιπες δύο όµως ενσωµατώνουν αρκετούς προσδιοριστικούς παράγοντες της 

ποιότητας υπηρεσιών. 

 

Πίνακας 2.1 Αντιστοιχία ∆ιαστάσεων Ποιότητας Υπηρεσιών και ∆ιαστάσεων 

Μοντέλου SERVQUAL 

 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

SERVQUAL 

Αξιοπιστία Αξιοπιστία 

Αρµοδιότητα 

Ευγένεια 

Αφοσίωση 

Ασφάλεια 

 

∆ιασφάλιση 

Υλικά περιουσιακά στοιχεία Υλικά περιουσιακά στοιχεία 

Πρόσβαση 

Επικοινωνία 

Κατανόηση / γνώση του πελάτη 

 

Εξατοµίκευση 

Ανταπόκριση Ανταπόκριση 

 

Στο µοντέλο SERVQUAL χρησιµοποιούνται συνήθως 22 χαρακτηριστικά (αναφέρονται 

στην Παράγραφο 2.12 «Εφαρµογή του Μοντέλου SERVQUAL στις Ηλεκτρονικές 

Υπηρεσίες») για να περιγράψουν τις πέντε διαστάσεις και οι ερωτώµενοι που συµµετέχουν 

στην έρευνα που πραγµατοποιείται, καλούνται να δηλώσουν (σε µία επτάβαθµη κλίµακα 

µέτρησης Likert από «Συµφωνώ απόλυτα» έως «∆ιαφωνώ απόλυτα»), τι προσδοκούσαν 

από µία συγκεκριµένη υπηρεσία και πως την αντιλήφθησαν54. Με βάση τις διαφορές 

ανάµεσα στην προσδοκία και την αντίληψη για τα 22 χαρακτηριστικά, µπορεί να 

υπολογιστεί ένας συνολικός βαθµός µέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών. Ένας 

εναλλακτικός τρόπος µέτρησης των προσδοκιών είναι να δηλώσουν οι ερωτώµενοι τι θα 

προσδοκούσαν από µία «εξαιρετική» ή ιδανική υπηρεσία (της ίδιας κατηγορίας µε την 
                                                 
54 Parasuraman, A., Berry, L.L., Zeithaml, V.A., (1991), Refinement and Reassessment of the SERVQUAL 
Scale, σελ. 420-450 
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υπηρεσία που είχαν λάβει). Σε αυτή την περίπτωση, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ακόλουθη 

εξίσωση55 ως µέτρο αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών: 

 

)(
1

iij

n

i
ij IEwG −⋅= ∑

=
 

όπου, 

jG   το χάσµα ποιότητας της εταιρίας j από την «εξαιρετική» εταιρία 

iw  το επίπεδο σηµαντικότητας του χαρακτηριστικού ποιότητας i 

ijE   η αντίληψη της απόδοσης της εταιρίας j για το χαρακτηριστικό i 

iI  η προσδοκία του πελάτη για το εξαιρετικό επίπεδο απόδοσης του χαρακτηριστικού i 

n  ο συνολικός αριθµός των χαρακτηριστικών ποιότητας. 

 

Το επίπεδο σηµαντικότητας κάθε χαρακτηριστικού στην παραπάνω εξίσωση, υπολογίζεται 

ζητώντας από τους ερωτώµενους να κατανείµουν 100 βαθµούς στα χαρακτηριστικά αυτά 

(µε αυτό τον τρόπο αξιολογείται η ποσοστιαία βαρύτητά τους). Σύµφωνα µε τους Davies, 

Baron, Gear και Read56, το µοντέλο SERVQUAL είναι το πιο συχνά χρησιµοποιούµενο 

µοντέλο µέτρησης ποιότητας στις υπηρεσίες. Στο συµπέρασµα αυτό συνηγορεί και η 

έρευνα που πραγµατοποίησαν οι Bloemer, DeRuyter και Wetzels57. Επίσης, ο Grönroos 

το χαρακτηρίζει58 ως το καλύτερο µοντέλο µέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών. 

Εφαρµόζεται σε µεγάλο εύρος υπηρεσιών και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη σύγκριση 

του επιπέδου προσφερόµενης ποιότητας διαφορετικών επιχειρήσεων, αλλά και της ίδιας 

επιχείρησης σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

 

Ωστόσο, παρά τη γενικότερη χρησιµότητά του, το µοντέλο SERVQUAL παρουσιάζει 

ορισµένα µειονεκτήµατα, τα οποία επισηµαίνονται συνοπτικά στη συνέχεια. Καταρχήν, η 

αµφισβήτηση που επιδέχεται το µοντέλο είναι ότι σε ορισµένες υπηρεσίες οι οµάδες των 

προσδιοριστικών παραγόντων για τις προσδοκίες και την αντίληψη είναι διαφορετικές59. 

                                                 
55 Γρηγορούδης, Β., Σίσκος, Γ., (2000), Ποιότητα Υπηρεσιών και Μέτρηση Ικανοποίησης του Πελάτη, Το 
Σύστηµα MUSA, σελ. 58 
56 Davies, B., Baron, S., Gear, T., Read, M., (1999), Measuring and Μanaging Service Quality, σελ. 33-40 
57 Bloemer, J., DeRuyter, K., Wetzels, M., (1999), Linking Perceived Service Quality and Service Loyalty: A 
Multi-dimensional Perspective, σελ. 1082-1106 
58 Grönroos, C., (1998), Marketing Services: The Case of a Missing Product, σελ. 322-338 
59 Teas, R.K., (1993), Expectations, Performance Evaluation and Consumer’s Perceptions of Quality, σελ. 
18-34 
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Επιπλέον, τα 22 χαρακτηριστικά δεν καλύπτουν πάντοτε όλες τις πτυχές µιας υπηρεσίας, 

αφού οι διαφορές ανάµεσα σε πολλές από αυτές είναι τεράστιες και χρειάζεται είτε να 

προστεθούν νέα χαρακτηριστικά είτε να παραλειφθούν κάποια από τα προτεινόµενα του 

µοντέλου. ∆ύο αντικρουόµενα προβλήµατα που πρέπει επίσης να αναφερθούν, αφορούν 

τις µεθόδους µέτρησης που βασίζονται στη σύγκριση ανάµεσα στις προσδοκίες και την 

αντίληψη ενός αριθµού χαρακτηριστικών. Πρώτον, εάν η µέτρηση των προσδοκιών 

πραγµατοποιείται µετά τη λήψη της υπηρεσίας ή την ίδια χρονική στιγµή που λαµβάνεται 

η υπηρεσία (όπως συχνά συµβαίνει), αυτό που πραγµατικά µετριέται δεν είναι η 

προσδοκία, αλλά το αποτέλεσµα της επιρροής που δέχεται από την εµπειρία της παροχής 

υπηρεσίας60. ∆εύτερον, η εµπειρία του πελάτη για τη διαδικασία παροχής της υπηρεσίας 

µπορεί να αλλάξει τις προσδοκίες του και αυτές είναι που πρέπει να µετρηθούν (και όχι οι 

προσδοκίες πριν από τη λήψη της υπηρεσίας) και να συγκριθούν µε την αντίληψη της 

ποιότητας που έχει διαµορφώσει ο πελάτης. Συνεπώς, η µέτρηση των προσδοκιών πριν 

από τη λήψη της υπηρεσίας δεν αποτελεί σωστή επιλογή61. Παρ’ όλα αυτά, οι διαστάσεις 

του µοντέλου SERVQUAL συνιστούν ένα εξαιρετικό σηµείο εκκίνησης για τη διερεύνηση 

και κατανόηση µιας συγκεκριµένης υπηρεσίας. 

 

Ένα άλλο εργαλείο αξιολόγησης της αντιλαµβανόµενης ποιότητας υπηρεσιών είναι το 

SERVPERF62 (συντοµογραφία των λέξεων SERVICE PERFORMANCE), το οποίο 

χρησιµοποιείται για τη µέτρηση µόνο της αντίληψης του πελάτη (και όχι των προσδοκιών 

του) για µία οµάδα αντιπροσωπευτικών χαρακτηριστικών της λαµβανόµενης υπηρεσίας. 

Αυτό σηµαίνει ότι ο ερευνητής επιλέγει τα χαρακτηριστικά εκείνα που περιγράφουν όσο 

το δυνατόν καλύτερα την υπηρεσία και µετρά το πώς οι πελάτες βιώνουν µία 

συγκεκριµένη υπηρεσία, µε τη βοήθεια µιας κλίµακας µέτρησης ερευνών. Το πλεονέκτηµα 

αυτής της µεθόδου είναι η σαφώς πιο εύκολη εκτέλεση της έρευνας και ανάλυση των 

δεδοµένων. 

 

2.6 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι προσδιοριστικοί παράγοντες και τα χαρακτηριστικά της 

ποιότητας υπηρεσιών µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε την εξεταζόµενη υπηρεσία, αλλά 

                                                 
60 Babakus, E., Mangold, W.G., (1992), Adapting the SERVQUAL Scale to Hospital Services: An Empirical 
Investigation, σελ. 767-786 
61 Brown, T.J., Churchill, G.A., Peter, J.P., (1993), Improving the Measurement of SQ, σελ. 127-139 
62 Cronin, Jr.J.J., Taylor, S.A., (1994), SERVPERF Versus SERVQUAL: Reconciling Performance-Based 
and Perceptions-Minus-Expectations Measurement of Service Quality, σελ. 125-131 
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και τους υφιστάµενους ή δυνητικούς πελάτες της. Γι’ αυτό έχουν προταθεί κατά καιρούς 

αρκετές λίστες τέτοιων χαρακτηριστικών. Μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα λίστα που 

ενσωµατώνει στοιχεία από ένα σηµαντικό αριθµό θεωρητικών προσεγγίσεων και ερευνών, 

προτείνεται63 από τον Christian Grönroos µε τον τίτλο «τα 7 κριτήρια της 

αντιλαµβανόµενης καλής ποιότητας υπηρεσιών». Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής: 

• Επαγγελµατισµός και Ικανότητες: οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση που παρέχει την 

υπηρεσία διακατέχονται από επαγγελµατική ευσυνειδησία και διαθέτουν τις 

απαιτούµενες γνώσεις και ικανότητες για να επιλύσουν αποτελεσµατικά τα 

προβλήµατα των πελατών τους. 

• Τρόποι συµπεριφοράς: οι εργαζόµενοι προθυµοποιούνται να ικανοποιήσουν άµεσα 

τα αιτήµατα των πελατών τους µε φιλικό και ευγενικό τρόπο. 

• Πρόσβαση και Ευελιξία: η τοποθεσία της επιχείρησης, το ωράριο λειτουργίας, τα 

λειτουργικά συστήµατα και οι φυσικοί πόροι έχουν σχεδιαστεί µε τρόπο που να 

διασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση στο χώρο της υπηρεσίας και µπορούν να 

προσαρµοστούν οποιαδήποτε στιγµή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του πελάτη. 

• Αξιοπιστία και Εµπιστοσύνη: η επιχείρηση τηρεί τις υποσχέσεις της σε οτιδήποτε 

έχει συµφωνηθεί µε τον πελάτη και παρέχει την υπηρεσία µε σκοπό το µέγιστο 

δυνατό όφελός του, έχοντας ως αποτέλεσµα την απόκτηση της εµπιστοσύνης του. 

• Ανάκτηση υπηρεσίας: εάν συµβεί κάποιο λάθος ή οποιαδήποτε απρόβλεπτη 

κατάσταση που αφορά την υπηρεσία, η επιχείρηση αναλαµβάνει αµέσως δράση για 

την αντιµετώπιση του προβλήµατος και το επιλύει µε τρόπο αποδεκτό από τον 

πελάτη. 

Σύµφωνα µε τους Tax και Brown64, ανάκτηση υπηρεσίας είναι µία διαδικασία που 

εντοπίζει τις αστοχίες της υπηρεσίας, επιλύει αποτελεσµατικά τα προβλήµατα των 

πελατών, αναλύει τις κύριες αιτίες τους και παρέχει πληροφορίες που µπορεί να 

συνεκτιµηθούν µαζί µε διάφορες µετρήσεις της απόδοσης, µε σκοπό την αξιολόγηση 

και βελτίωση του συστήµατος παροχής της υπηρεσίας. 

• Serviscape: το περιβάλλον του χώρου παροχής της υπηρεσίας συµβάλλει ευνοϊκά 

στην αντίληψη του πελάτη για την προσφερόµενη ποιότητα. Υπενθυµίζεται ότι η 

αρχική χρησιµοποίηση του όρου «serviscape» οφείλεται στον ερευνητή Bitner. 

                                                 
63 Grönroos, C., (2001), Service Management and Marketing, A Customer Relationship Management 
Approach, σελ. 80-81 
64 Tax, S.S., Brown, S.W., (2000), Service Recovery: Research Insights and Practices, σελ. 272 
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• Φήµη και Αφοσίωση: η επωνυµία της επιχείρησης αποτελεί εγγύηση για τον πελάτη 

όσον αφορά την επένδυση των χρηµάτων του και κάθε πελάτης µετατρέπεται σε 

αναπόσπαστο κρίκο της αλυσίδας παροχής της υπηρεσίας. 

 

Από τα παραπάνω κριτήρια, ο επαγγελµατισµός και οι ικανότητες αποτελούν µία τεχνική 

διάσταση της ποιότητας (επιδρούν κυρίως στο αποτέλεσµα της υπηρεσίας), ενώ η φήµη 

και η αφοσίωση συνδέονται µε την έννοια της εταιρικής εικόνας. Τα κριτήρια των τρόπων 

συµπεριφοράς, της πρόσβασης και ευελιξίας, της αξιοπιστίας και εµπιστοσύνης, της 

ανάκτησης υπηρεσίας και τέλος το κριτήριο serviscape, συνδέονται ξεκάθαρα µε τη 

λειτουργική διάσταση της ποιότητας. Μία υπόθεση που συχνά γίνεται στη βιβλιογραφία 

είναι ότι όλα τα κριτήρια ποιότητας έχουν την ίδια βαρύτητα. Στην πραγµατικότητα όµως, 

η επίδραση κάθε κριτηρίου στην αντιλαµβανόµενη ποιότητα είναι διαφορετική. Ένα 

βασικό συµπέρασµα που προκύπτει από έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί, είναι ότι 

κάποια κριτήρια µπορεί να είναι απαραίτητα για να θεωρηθεί η ποιότητα µιας υπηρεσίας 

ως καλή, η βελτίωσή τους όµως δεν φαίνεται να έχει σηµαντική επίδραση στην 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα. Η αξιοπιστία και οι ικανότητες του προσωπικού αποτελούν 

παραδείγµατα τέτοιων κριτηρίων (οι Silvestro και Johnston τα ονοµάζουν παράγοντες 

υγιεινής65). Εάν αυξηθεί η απόδοση άλλων ποιοτικών κριτηρίων υπάρχει θετική επίδραση 

στην αντίληψη της ποιότητας, ενώ η µείωση της απόδοσης δεν επηρεάζει σε σηµαντικό 

βαθµό όταν η αντίληψη ποιότητας βρίσκεται ήδη σε ένα αρκετά χαµηλό επίπεδο, όπως για 

παράδειγµα η φιλικότητα και η προσοχή µε την οποία αντιµετωπίζει ο εργαζόµενος τον 

πελάτη (παράγοντες αύξησης της ποιότητας). Υπάρχουν βέβαια και κριτήρια ποιότητας 

που επηρεάζουν το ίδιο την αντιλαµβανόµενη ποιότητα, τόσο προς τη θετική όσο και προς 

την αρνητική κατεύθυνση, όπως για παράδειγµα η επικοινωνία και η ευγένεια 

(παράγοντες δύο κατευθύνσεων). 

 

Ένας ακόµη τρόπος ταξινόµησης των κριτηρίων ποιότητας προτάθηκε από τον Johnston, 

σύµφωνα µε τον οποίο υπάρχουν δύο κατηγορίες κριτηρίων: τα κριτήρια ικανοποίησης 

και τα κριτήρια δυσαρέσκειας66. Η αύξηση της απόδοσης στα κριτήρια ικανοποίησης 

αυξάνει το επίπεδο αντιλαµβανόµενης ποιότητας, ενώ η µείωση της απόδοσης κάτω από 

ένα συγκεκριµένο όριο προσδοκιών, δεν έχει απαραίτητα πρόσθετη αρνητική επιρροή 

                                                 
65 Sheuing, E.E., Gummesson, E., Little, C.H., (1992), Selected Papers from the Second Quality in Services 
Conference, σελ. 193-210 
66 Johnston, R., (1995), The Determinants of Service Quality: Satisfiers and Dissatisfiers, σελ. 53-71 
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στην ποιότητα (π.χ. φιλικότητα, φροντίδα). Αντίθετα, στα κριτήρια δυσαρέσκειας η 

αυξηµένη απόδοση πάνω από ένα όριο προσδοκιών δεν βελτιώνει την αντιλαµβανόµενη 

ποιότητα υπηρεσιών, ενώ η µειωµένη απόδοση έχει αρνητική επιρροή στην ποιότητα (π.χ. 

εντιµότητα, αξιοπιστία). Υπάρχουν κριτήρια που ανήκουν και στις δύο κατηγορίες, όπως η 

ανταπόκριση του προσωπικού που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα. Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι οι διαφορές στους κλάδους παροχής υπηρεσιών και στους τρόπους 

µέτρησης της ποιότητας, έχουν ως αποτέλεσµα ορισµένες φορές µία διαφορετική 

κατηγοριοποίηση των ιδίων κριτηρίων ποιότητας. 

 

2.7 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ 

Σε ορισµένες περιπτώσεις υπηρεσιών έχει χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία η µέθοδος των 

κρίσιµων περιστατικών67, που περιγράφεται εν συντοµία στη συνέχεια. Ζητείται από 

τους πελάτες που είχαν στο παρελθόν αρκετές εµπειρίες από µία συγκεκριµένη υπηρεσία 

να θυµηθούν καταστάσεις, στις οποίες η υπηρεσία αυτή ή κάποια διαδικασία της διέφερε 

αισθητά από την κανονική ή συνηθισµένη λειτουργία της (είτε προς το καλύτερο είτε προς 

το χειρότερο). Οι καταστάσεις αυτές θεωρούνται ως «κρίσιµα περιστατικά». Κατόπιν κάθε 

πελάτης επεξηγεί το λόγο για τον οποίο θεωρεί το αναφερόµενο περιστατικό ως κρίσιµο. 

Ο ερευνητής αναλύει το σύνολο των περιγραφών, µε σκοπό να προσδιορίσει τι είδους 

ποιοτικά προβλήµατα εµφανίζονται και για ποιο λόγο ή ακόµη γιατί σε ορισµένες 

περιπτώσεις η ποιότητα µιας υπηρεσίας είναι καλύτερη απ’ ότι συνήθως. Αναµφίβολα, µε 

τη µέθοδο αυτή συλλέγεται σηµαντικός όγκος δεδοµένων και αυτό αποτελεί πλεονέκτηµά 

της. Η επιτυχηµένη της έκβαση όµως προϋποθέτει αξιόλογη εµπειρία και επίπονη 

προσπάθεια από τον ερευνητή, λόγω της ποιοτικής φύσης µιας τέτοιας έρευνας. 

 

2.8 ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Μία ενδιαφέρουσα προσέγγιση της ποιότητας υπηρεσιών, που όµως έχει µελετηθεί σε 

πολύ περιορισµένο βαθµό µέχρι σήµερα, είναι αυτή της ποιότητας σχέσης. Αξίζει να 

αναφερθούν οι µελέτες των Gifford68, Fournier69 και Leuthesser70 για το θέµα αυτό. Η 

ανάλυση που ακολουθεί αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή κατανόηση της έννοιας της 

ποιότητας σχέσης. Γενικά στις υπηρεσίες, η διαδικασία της αλληλεπίδρασης µεταξύ του 

                                                 
67 Edvardsson, B., (1992), Service Breakdowns: A Study of Critical Incidents in an Airline, σελ. 17-29 
68 Gifford, Jr.D., (1997), Moving Beyond Loyalty, σελ. 9-10 
69 Fournier, S., (1998), Consumers and Their Brands: Developing Relationship Theory in Consumer 
Research, σελ. 343-373 
70 Leuthesser, L., (1997), Supplier Relational Behavior: An Empirical Assessment, σελ. 245-254 
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πελάτη και της επιχείρησης που παρέχει την υπηρεσία71, έχει κεντρική σηµασία. Η 

διαδικασία αυτή µπορεί να διαβαθµιστεί σε διάφορα επίπεδα. Το δοµικό στοιχείο της 

αλληλεπίδρασης σε µία υπηρεσία είναι η πράξη που συχνά αποκαλείται ως «στιγµή 

αλήθειας» (π.χ. η παραλαβή των αποσκευών του πελάτη ενός ξενοδοχείου). 

Αλληλοσχετιζόµενες πράξεις αποτελούν ένα επεισόδιο (π.χ. ένα γεύµα στο εστιατόριο του 

ξενοδοχείου) και πολλά επεισόδια µιας σχετικά µεγάλης χρονικής περιόδου σχηµατίζουν 

µία ακολουθία (π.χ. µία σειρά εκδηλώσεων που διοργανώνει η διεύθυνση του 

ξενοδοχείου). Στις ακολουθίες συµβαίνουν συχνά επικαλύψεις, δηλ. επεισόδια που 

ανήκουν σε µία ακολουθία µπορεί να αποτελούν µέρος και άλλης ακολουθίας. Τέλος, 

πολλές ακολουθίες, που είτε είναι διαδοχικές είτε απέχουν χρονικά µεταξύ τους, 

αποτελούν µία σχέση (π.χ. η συνολική παραµονή του πελάτη στο ξενοδοχείο). 

 

Ο πελάτης σχηµατίζει αντίληψη για την ποιότητα µιας µεµονωµένης πράξης, η οποία 

επηρεάζει την αντιλαµβανόµενη ποιότητα της επόµενης πράξης. Οι αντιλήψεις του 

συνόλου των πράξεων ενός επεισοδίου διαµορφώνουν την αντίληψη ποιότητας αυτού του 

επεισοδίου, η οποία µε τη σειρά της επηρεάζει την αντίληψη ποιότητας των πράξεων 

επόµενων επεισοδίων. Οι αντιλήψεις ποιότητας συνεχόµενων επεισοδίων συσσωρεύονται 

στη συνολική αντίληψη ποιότητας της ακολουθίας που περιλαµβάνει τα συγκεκριµένα 

επεισόδια. Τελικά, οι αντιλήψεις µιας σειράς ακολουθιών συσσωρεύονται σε µία συνολική 

αντίληψη ποιότητας (στο τέταρτο πλέον επίπεδο), η οποία είναι η ποιότητα σχέσης. Και 

αυτή µε τη σειρά της, λόγω της δυναµικότητας που τη χαρακτηρίζει, επηρεάζει τον τρόπο 

µε τον οποίο η ποιότητα κατώτερων επιπέδων (ακολουθιών, επεισοδίων, πράξεων) γίνεται 

αντιληπτή στο µέλλον. Το µοντέλο της ποιότητας σχέσης72 των Liljander και Strandvik 

αποτελεί µία πολύ καλή περιγραφή των µηχανισµών που λαµβάνουν χώρα σε µία σχέση 

επιχείρησης – πελάτη. Περιλαµβάνονται σε αυτό σηµαντικές έννοιες του πεδίου της 

ποιότητας υπηρεσιών, όπως οι δεσµοί επιχείρησης – πελάτη, η αξία της σχέσης, η «θυσία» 

που µπορεί να υφίσταται ο πελάτης κτλ. 

 

 

 

                                                 
71 Gummesson, E., (1999), Total Relationship Marketing: Experimenting with a Synthesis of Research 
Frontiers, σελ. 72-85 
72 Liljander, V., Strandvik, T., (1995), The Nature of Relationships in Services, σελ. 141-159 
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Σχήµα 2.4 Το Μοντέλο της Ποιότητας Σχέσης 

 

Ποιότητα 
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Απόδοση 
Σχέσης 

Πρότυπο 
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Σχέσης 

Θυσία 
Σχέσης 

Ικανοποίηση 
Σχέσης 
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Αξία «Επεισοδίου» 
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Όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.4, η αντιλαµβανόµενη απόδοση ενός συγκεκριµένου 

επεισοδίου, η οποία επιτρέπεται να µεταβάλλεται µέσα σε καθορισµένα πλαίσια που 

οριοθετούν τη ζώνη ανοχής, µπορεί να αντιπαρατεθεί µε κάποιο πρότυπο σύγκρισης (την 

εξαιρετική ή ιδεατή υπηρεσία, έναν ανταγωνιστή κτλ.) και όχι µόνο µε τις προσδοκίες 

(όπως συµβαίνει στα άλλα µοντέλα µέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών) και να προκύψει 

η αντιλαµβανόµενη ποιότητα του επεισοδίου. Συγκρίνοντας την ποιότητα του επεισοδίου 

µε την αντιλαµβανόµενη «θυσία» του πελάτη σε αυτό το επεισόδιο (οι απώλειες που 

υφίσταται ο πελάτης λόγω τιµής, χρόνου αναµονής, ευκαιριακού κόστους κτλ.), 

δηµιουργείται η έννοια της αξίας του επεισοδίου, η οποία οδηγεί στην ικανοποίηση ή όχι 

του πελάτη απ’ αυτό το επεισόδιο και η οποία µε τη σειρά της επηρεάζει τη µελλοντική 

συµπεριφορά του πελάτη. Η συµπεριφορά εξαρτάται από την αφοσίωση και τη δέσµευση 

του πελάτη στην επιχείρηση που παρέχει την υπηρεσία. 

 

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη συµπεριφορά είναι οι δεσµοί που έχουν αναπτυχθεί 

ανάµεσα στην επιχείρηση και τον πελάτη. Οι δεσµοί αυτοί µπορεί να είναι νοµικοί (π.χ. 

όταν η επιχείρηση και ο πελάτης συνδέονται µε κάποιο συµβόλαιο), οικονοµικοί, 

τεχνολογικοί (π.χ. όταν η αγορά ανταλλακτικών πρέπει να γίνει από τον προµηθευτή του 

µηχανήµατος), γεωγραφικοί, χρονικοί, γνωστικοί (όταν για παράδειγµα ο εργαζόµενος 

γνωρίζει καλά το ιστορικό ενός πελάτη), κοινωνικοί, πολιτιστικοί, ιδεολογικοί (η 

προτίµηση για παράδειγµα σε φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα) και τέλος ψυχολογικοί 

(π.χ. όταν ο πελάτης είναι απόλυτα πεπεισµένος για την ανωτερότητα µιας συγκεκριµένης 

επιχείρησης). Η αντιλαµβανόµενη αξία ενός επεισοδίου σε συνάρτηση µε τους παραπάνω 

αναφερόµενους δεσµούς επηρεάζουν την εταιρική εικόνα που διαµορφώνει ο πελάτης και 

η οποία αποτελεί τη γέφυρα επικοινωνίας µε το κοµµάτι του µοντέλου που εξετάζει το 

επίπεδο σχέσης επιχείρησης – πελάτη. Οι αντιλήψεις αξίας διαδοχικών επεισοδίων 

συσσωρεύονται στην αντιλαµβανόµενη απόδοση της σχέσης επιχείρησης – πελάτη, η 

οποία αντιπαρατίθεται µε ένα πρότυπο σύγκρισης και έτσι προκύπτει η ποιότητα σχέσης. 

Όταν η αντιλαµβανόµενη ποιότητα σχέσης συγκρίνεται µε την αντιλαµβανόµενη 

µακροχρόνια θυσία αυτής της σχέσης, διαµορφώνεται η αξία της σχέσης. Αυτή επηρεάζει 

αφενός τη µακροχρόνια ικανοποίηση της σχέσης, που µε τη σειρά της ασκεί επιρροή στη 

µελλοντική συµπεριφορά του πελάτη και αφετέρου τη διαµόρφωση της εταιρικής εικόνας / 

δέσµευσης του πελάτη. 
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Το µοντέλο των Liljander και Strandvik δεν είναι ακριβώς ένα µοντέλο µέτρησης της 

ποιότητας, αλλά κυρίως µία ξεχωριστή προσέγγιση για το πώς διαµορφώνεται σταδιακά η 

συνολική αντίληψη της ποιότητας µιας σχέσης. Μπορεί να βοηθήσει σηµαντικά τα 

στελέχη µιας επιχείρησης να κατανοήσουν και να διαχειριστούν κατάλληλα τους 

παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν την αντιλαµβανόµενη ποιότητα κατά την εξέλιξη 

της σχέσης73. Στο µοντέλο δίνεται βαρύτητα σε µία ιδιαίτερα σηµαντική αλλά και σύνθετη 

έννοια, αυτή της αξίας. Σύµφωνα µε τον Grönroos74, η αντιλαµβανόµενη αξία πελάτη 

(Customer Perceived Value) µπορεί να υπολογιστεί µε βάση κάθε µία από τις παρακάτω 

τρεις εξισώσεις, που ουσιαστικά αποτελούν διαφορετικές εκφράσεις του ιδίου πράγµατος: 

 

Σχέσης θυσία  Επεισοδίου θυσία
Σχέσης οφέλη  Επεισοδίου οφέλη

1
+

+
=CPV  

 

Σχέσης  κόστη Τιµή
 υπηρεσίεςΠρόσθετες   υπηρεσίαΚύρια

2
+

+
=CPV  

 

αξία νηΠροστιθέµε - ή  αξία Κύρια3 +=CPV  

 

Από την πρώτη εξίσωση γίνεται σαφές ότι η αξία δηµιουργείται τόσο σε µεµονωµένα 

επεισόδια, όσο και στο σύνολο της σχέσης επιχείρησης – πελάτη. Πρέπει να σηµειωθεί ότι 

η αξία ενός επεισοδίου δεν µπορεί να υπολογιστεί µε βάση µόνο τα οφέλη και τη θυσία 

αυτού του επεισοδίου, χρειάζονται και τα αντίστοιχα µεγέθη όλης της σχέσης. Με τον όρο 

«οφέλη σχέσης» εννοείται για παράδειγµα το αίσθηµα εµπιστοσύνης του πελάτη στην 

επιχείρηση παροχής της υπηρεσίας ή οι τεχνολογικοί δεσµοί που έχουν αναπτυχθεί 

ανάµεσα στα δύο µέρη. Από την άλλη, στον όρο «θυσία σχέσης» περιλαµβάνονται όλες οι 

απώλειες (οικονοµικές και µη) που επιβαρύνουν τον πελάτη γιατί έχει επιλέξει να 

εξυπηρετηθεί από τη συγκεκριµένη επιχείρηση. 

 

Στη δεύτερη εξίσωση τα οφέλη για τον πελάτη διαχωρίζονται σε δύο µέρη, αυτά της 

κύριας υπηρεσίας και τα αντίστοιχα των πρόσθετων υπηρεσιών. Η κύρια υπηρεσία 

δηµιουργεί την αντίληψη της τεχνικής ποιότητας του αποτελέσµατος, ενώ οι πρόσθετες 
                                                 
73 Holmlund, M., Strandvik, T., (2000), Perception Configuration in Business Relationships, σελ. 686-696 
74 Grönroos, C., (1997), Value-driven Relational Marketing: From Products to Resources and Competencies, 
σελ. 407-419 
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(δευτερεύουσες) υπηρεσίες γίνονται αντιληπτές ως λειτουργική ποιότητα της διαδικασίας. 

Ο παρονοµαστής του κλάσµατος αναφέρεται στη µακροχρόνια θυσία (κόστος) του πελάτη 

κατά την εξέλιξη της σχέσης, η οποία περιλαµβάνει την τιµή της υπηρεσίας (µαζί µε τους 

όρους πληρωµής) και τα κόστη που απορρέουν από τη σχέση επιχείρησης – πελάτη. Όσον 

αφορά τα κόστη της σχέσης, αυτά αποτελούνται από το άµεσο, έµµεσο και το 

ψυχολογικό κόστος. Το άµεσο κόστος οφείλεται στα συστήµατα που πρέπει να διατηρεί ο 

πελάτης εξαιτίας της κύριας υπηρεσίας που του παρέχει ο προµηθευτής του (π.χ. κόστος 

εξοπλισµού, λογισµικού, απόσβεσης µηχανηµάτων). Το έµµεσο κόστος οφείλεται στο 

χρόνο και τους πόρους που πρέπει να δαπανήσει ο πελάτης για να βελτιώσει τη σχέση του 

µε την επιχείρηση, σε περίπτωση που αυτή δεν βρίσκεται στο επιθυµητό επίπεδο (π.χ. 

κόστος λόγω κακής συντήρησης εξοπλισµού, καθυστερήσεων στις παραδόσεις). Και αυτό 

γιατί ο έλεγχος πρέπει να είναι πιο επισταµένος, η επικοινωνία µε τον προµηθευτή 

συχνότερη, µέρος της προσπάθειας των εργαζοµένων αναλώνεται σε διαδικασίες που δεν 

θα έπρεπε να συµβαίνουν κτλ. Το ψυχολογικό κόστος συνδέεται µε το αρνητικό κλίµα που 

δηµιουργείται στον πελάτη, όταν αντιλαµβάνεται ότι δεν µπορεί να εµπιστευτεί τον 

προµηθευτή του και εποµένως οφείλει να αναζητήσει άλλες λύσεις. Η αντιλαµβανόµενη 

αξία πελάτη µπορεί να βελτιωθεί, είτε αυξάνοντας τα οφέλη (παρέχοντας µία καλύτερη 

κύρια υπηρεσία ή νέες πρόσθετες υπηρεσίες), είτε µειώνοντας τη θυσία που 

αντιλαµβάνεται ο πελάτης75 και ειδικά τη συνιστώσα που αφορά τα κόστη της σχέσης 

επιχείρησης – πελάτη, αφού η τιµή της υπηρεσίας είναι πιθανόν να µη µπορεί να µειωθεί 

περισσότερο. 

 

Σύµφωνα µε την τρίτη εξίσωση, η αντιλαµβανόµενη αξία πελάτη ισούται µε την κύρια 

αξία, δηλ. τα οφέλη της κύριας υπηρεσίας συγκριτικά µε την τιµή που πληρώθηκε γι’ αυτή 

την υπηρεσία, συν ή µείον την προστιθέµενη αξία που δηµιουργείται από τις πρόσθετες 

υπηρεσίες συγκριτικά µε τα κόστη που απορρέουν από τη σχέση επιχείρησης – πελάτη. Το 

αξιοσηµείωτο στοιχείο του τρίτου υπολογισµού της αντιλαµβανόµενης αξίας πελάτη, είναι 

ότι η προστιθέµενη αξία άλλοτε προστίθεται και άλλοτε αφαιρείται από την κύρια αξία. Το 

αρνητικό πρόσηµο υποδηλώνει ότι οι πρόσθετες υπηρεσίες επιφέρουν απρόβλεπτα κόστη 

στην εξελισσόµενη σχέση της επιχείρησης µε τον πελάτη. Αρνητική προστιθέµενη αξία 

µπορεί να δηµιουργηθεί σε πολλές περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα συµβαίνει σε 

µεγάλες ουρές αναµονής, έκδοση λανθασµένων τιµολογίων, κακή διαχείριση των 

                                                 
75 Lovelock, C.H., (1994), Product Plus: How Product + Service = Competitive Advantage, σελ. 61 
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παραπόνων πελατών, εξυπηρέτηση από µη ικανό προσωπικό, χρήση µη φιλικής προς το 

χρήστη τεχνολογίας κτλ. Το συµπέρασµα είναι, ότι εάν οι πρόσθετες υπηρεσίες δεν 

διαχειρίζονται ως υπηρεσίες, αλλά µάλλον ως διοικητικές εργασίες ρουτίνας, η επιρροή 

τους στην αντιλαµβανόµενη αξία πελάτη, όχι µόνο δεν θα είναι θετική, αλλά πιθανότατα 

καταστροφική. Η προστιθέµενη αξία, µία έννοια που έχει χρησιµοποιηθεί συχνά στο 

µάνατζµεντ, εκλαµβάνεται σχεδόν πάντοτε ως κάτι καινούργιο που συµβάλλει θετικά στην 

αντίληψη αξίας του πελάτη. Ωστόσο, όπως συνάγεται από την προηγούµενη ανάλυση, η 

προσθήκη νέων υπηρεσιών σε µία σχέση δεν έχει δεδοµένη επιρροή στην κύρια 

παρεχόµενη υπηρεσία. 

 

Ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος να αυξηθεί η αξία που προσδίδεται στους πελάτες είναι η 

βελτίωση της υπηρεσίας που ήδη παρέχεται σε αυτούς και όχι η δηµιουργία νέων 

υπηρεσιών. Σύµφωνα µε τους Anderson και Narus76, τα στελέχη των επιχειρήσεων 

πρέπει να προσδιορίζουν τα στοιχεία σε µία σχέση που δηµιουργούν αξία για τον πελάτη 

και µε τη βοήθεια των παραπάνω εξισώσεων να αναπτύξουν µοντέλα (τα οποία οι δύο 

συγγραφείς ονοµάζουν µοντέλα αξίας πελάτη) που θα υπολογίζουν τη συνολική αξία της 

υπηρεσίας που αντιλαµβάνεται ο πελάτης. 

 

2.9 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΕΝΩΝ 

Η συµβολή των ερευνητών Berry, Parasuraman και Zeithaml στην αξιολόγηση της 

ποιότητας υπηρεσιών δεν περιορίζεται στο µοντέλο SERVQUAL. Η ίδια οµάδα 

ερευνητών πρότεινε ένα σηµαντικό θεωρητικό µοντέλο, ιδιαίτερα για την ανάλυση των 

αιτιών των προβληµάτων ποιότητας, µε την ονοµασία «µοντέλο της ανάλυσης κενών» (ή 

αλλιώς «θεωρία των κενών»)77. Όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 2.5, οι προσδοκώµενες 

από τον πελάτη υπηρεσίες είναι συνάρτηση της επικοινωνίας δια στόµατος µεταξύ των 

πελατών, των προσωπικών τους αναγκών και των προηγούµενων εµπειριών τους. 

Επηρεάζονται επίσης από τις δραστηριότητες επικοινωνίας της επιχείρησης µε τον πελάτη. 

Από την άλλη, οι αντιλαµβανόµενες υπηρεσίες είναι το αποτέλεσµα της επίδρασης πολλών 

εσωτερικών αποφάσεων και δραστηριοτήτων. 

 

                                                 
76 Anderson, J.C., Narus, J.A., (1998), Business Marketing: Understand What Customers Value, σελ. 53-61 
77 Zeithaml, V.A., Berry, L.L., Parasuraman, A., (1988), Communication and Control Processes in the 
Delivery of Service Quality, σελ. 34-47 
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Σχήµα 2.5 Το Μοντέλο της Ανάλυσης Κενών 
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Προσωπικές 
Ανάγκες 

Εµπειρία 

Προσδοκώµενες 
Υπηρεσίες 

Αντιλαµβανόµενες 
Υπηρεσίες 

Παρεχόµενες 
Υπηρεσίες 

Χαρακτηριστικά 
Υπηρεσιών 

Αντίληψη ∆ιοίκησης 
για Προσδοκώµενες 

Υπηρεσίες 

Επικοινωνία 
µε πελάτη 

KENO 5

KENO 3

KENO 2

KENO 4
KENO 1

Κενό 5: Εξαρτάται 
από τα Κενά 1, 2, 3 
και 4 

Κενό 4: Εξαρτάται 
από την επικοινωνία 
µεταξύ των τµηµά-
των της επιχείρησης 
(εσωτερική επικοι-
νωνία) και την επι-
κοινωνία της επιχεί-
ρησης µε τον πελάτη 
(εξωτερική επικοινω-
νία) 

Κενό 1: Εξαρτάται 
από τις έρευνες αγο-
ράς και την εσωτε-
ρική επικοινωνία της 
επιχείρησης 

Κενό 3: Εξαρτάται 
από την ποιότητα του 
ανθρώπινου δυναµι-
κού της επιχείρησης 

Κενό 2: Εξαρτάται 
από τη δέσµευση της 
διοίκησης στην ποιό-
τητα των υπηρεσιών 
και τον καθορισµό 
των στόχων ποιότη-
τας 

ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

 

Η αντίληψη της διοίκησης για τις προσδοκώµενες υπηρεσίες καθοδηγεί τις αποφάσεις για 

τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της ποιότητας υπηρεσιών, οι οποίες µε τη σειρά 

τους επηρεάζουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Ο πελάτης βιώνει τη διαδικασία παραγωγής 

και παροχής της υπηρεσίας ως µία λειτουργική συνιστώσα της ποιότητας και το 

αποτέλεσµα της υπηρεσίας ως µία τεχνική συνιστώσα της ποιότητας. Όπως φαίνεται στο 

σχήµα, η επικοινωνία του τµήµατος µάρκετινγκ µε τον πελάτη επηρεάζει τόσο τις 
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αντιλαµβανόµενες όσο και τις προσδοκώµενες υπηρεσίες. Στο µοντέλο της ανάλυσης 

κενών δηµιουργούνται 5 κενά (ή χάσµατα) ποιότητας, ως αποτέλεσµα διαφόρων 

προβληµάτων και ασυνεπειών στη διοίκηση ποιότητας, τα οποία και αναλύονται στη 

συνέχεια: 

1) Κενό 1 (κενό αντίληψης της διοίκησης) 

Το κενό αυτό σηµαίνει ότι η διοίκηση της επιχείρησης αντιλαµβάνεται λανθασµένα 

τις προσδοκίες ποιότητας των πελατών. Οφείλεται στην ανακριβή πληροφόρηση της 

διοίκησης σχετικά µε την αγορά, ως αποτέλεσµα λαθών στον υπολογισµό της 

ζήτησης (ή ακόµη και ανυπαρξίας µεθόδων ανάλυσης της ζήτησης) και 

αναποτελεσµατικών ερευνών αγοράς. Μπορεί να οφείλεται επίσης στο γεγονός, ότι 

οι πληροφορίες από το προσωπικό επαφής µε τους πελάτες δεν φθάνουν ή φθάνουν 

αλλοιωµένες στη διοίκηση, πιθανώς λόγω πολλών παρεµβαλλόµενων οργανωτικών 

επιπέδων. Οι λύσεις τις οποίες καλείται να εξετάσει η διοίκηση, είναι η καλύτερη 

σχεδίαση και υλοποίηση επιστηµονικών ερευνών αγοράς, η βελτίωση των καναλιών 

εσωτερικής επικοινωνίας της επιχείρησης, που µπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή της 

οργανωτικής δοµής και φυσικά ο εµπλουτισµός των γνώσεων της διοίκησης στα 

παραπάνω θέµατα. 

 

2) Κενό 2 (κενό χαρακτηριστικών ποιότητας) 

 Η έννοια αυτού του κενού είναι ότι τα χαρακτηριστικά ή οι προδιαγραφές ποιότητας 

των υπηρεσιών δεν συµφωνούν µε την αντίληψη της διοίκησης για τις προσδοκίες 

ποιότητας. Το κενό 2 είναι αποτέλεσµα λαθών στον προγραµµατισµό ποιότητας ή µη 

αποτελεσµατικών διαδικασιών προγραµµατισµού, µη ξεκάθαρου καθορισµού 

στόχων, κυρίως όµως έλλειψης δέσµευσης της διοίκησης στην ποιότητα των 

υπηρεσιών της επιχείρησης. Ακόµη και όταν η πληροφόρηση για τις προσδοκίες των 

πελατών είναι επαρκής, ο προγραµµατισµός των χαρακτηριστικών ή προδιαγραφών 

της ποιότητας µπορεί να αποτύχει. Ο πιο συνηθισµένος λόγος είναι η έλλειψη 

πραγµατικής δέσµευσης των ανώτερων στελεχών της επιχείρησης στην ποιότητα των 

υπηρεσιών, ίσως γιατί η βελτίωση ποιότητας δεν θεωρείται θέµα ύψιστης 

προτεραιότητας για την επιχείρηση. Ο επαναπροσδιορισµός των επιχειρησιακών 

προτεραιοτήτων προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη σε µία τέτοια περίπτωση. Ένα 

σηµείο που επίσης πρέπει να προσεχθεί, είναι ότι ο προγραµµατισµός χωρίς τη 

συνεργασία αυτών που ουσιαστικά παρέχουν την υπηρεσία, δεν µπορεί να είναι 
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αποτελεσµατικός. Η ιδανική περίπτωση θα ήταν η διοίκηση και οι εργαζόµενοι να 

συµφωνούν πάνω στον καθορισµό των στόχων και των προδιαγραφών ποιότητας. 

 

3) Κενό 3 (κενό παροχής υπηρεσίας) 

 Το συγκεκριµένο κενό σηµαίνει ότι τα χαρακτηριστικά ποιότητας δεν επιτυγχάνονται 

από τις διαδικασίες παραγωγής και παροχής της υπηρεσίας. Οφείλεται στο ότι οι 

προδιαγραφές ποιότητας µπορεί να είναι ιδιαίτερα αυστηρές, σύνθετες ή εκτός 

επιχειρησιακής κουλτούρας, οι εργαζόµενοι να µη συµφωνούν µε αυτές, η διοίκηση 

λειτουργιών να είναι αναποτελεσµατική και ακόµη η τεχνολογία, τα συστήµατα και 

κυρίως το ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης να µην αποδίδουν σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές. Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που συντρέχει µόνο ένας λόγος, µε 

αποτέλεσµα η κάλυψη αυτού του κενού να πραγµατοποιείται συνδυαστικά. Οι αιτίες 

αυτού του κενού µπορούν να διαχωριστούν σε τρεις κατηγορίες: 1) διοίκηση – 

επίβλεψη, 2) αντίληψη των προδιαγραφών και των απαιτήσεων των πελατών από 

τους εργαζόµενους, και 3) έλλειψη τεχνολογικής – λειτουργικής υποστήριξης. 

 

 Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, πρέπει να επισηµανθεί ότι στις επιχειρήσεις όπου 

ο καθορισµός των προδιαγραφών ποιότητας και ο σχεδιασµός των συστηµάτων 

ελέγχου και επίβλεψης πραγµατοποιούνται ξεχωριστά, είναι πολύ πιθανό να υπάρχει 

το εξεταζόµενο κενό. Ο επανασχεδιασµός των συστηµάτων ελέγχου και των 

µεθόδων επίβλεψης µπορούν να αποτελέσουν λύση. Σε αρκετές περιπτώσεις επίσης, 

οι εργαζόµενοι θεωρούν ότι οι προδιαγραφές του συστήµατος ποιότητας δεν τους 

επιτρέπουν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες όπως θα έπρεπε, ώστε να ικανοποιηθούν 

οι προσδοκίες τους. Η αντίληψη αυτή περιορίζει το βαθµό υποκίνησής τους και η 

διοίκηση θα πρέπει να αντιµετωπίσει αυτή την κατηγορία αιτιών, είτε µε εκπαίδευση 

των εργαζοµένων που θα αποσκοπεί στην ενηµέρωσή τους για τους υφιστάµενους 

περιορισµούς στην απόδοσή τους, είτε µε αλλαγές στα συστήµατα επίβλεψης. Η 

σηµαντικότερη κατηγορία αιτιών γι’ αυτό το κενό, είναι η έλλειψη τεχνολογικής και 

λειτουργικής υποστήριξης. Είναι πιθανό να µην έχει προσληφθεί το κατάλληλο 

ανθρώπινο δυναµικό, οι εργαζόµενοι να µην έχουν προσαρµοστεί στα συστήµατα 

της επιχείρησης, να εµπλέκονται στις εργασίες τους πολλές γραφειοκρατικές 

διαδικασίες που εµποδίζουν το προσωπικό να ασχοληθεί µε τις πραγµατικές ανάγκες 

των πελατών, ή ακόµη η τεχνολογία και τα λειτουργικά συστήµατα της επιχείρησης 

να µην αποδίδουν σωστά. Η κατάλληλη κατανοµή καθηκόντων του προσωπικού, η 
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εντατική εκπαίδευσή του, αλλά και η πραγµατοποίηση αλλαγών στα λειτουργικά 

συστήµατα, αποτελούν τρόπους επίλυσης του συγκεκριµένου κενού. 

 

4) Κενό 4 (κενό επικοινωνίας µε τον πελάτη) 

 ∆ηµιουργείται ανάµεσα στις δραστηριότητες επικοινωνίας της επιχείρησης µε την 

αγορά – στόχο και τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Οφείλεται στο ότι η εσωτερική 

επικοινωνία ανάµεσα στα τµήµατα της επιχείρησης δεν είναι αποτελεσµατική, όπως 

όταν ο σχεδιασµός της επικοινωνίας µε την αγορά για τον οποίο ευθύνεται το τµήµα 

µάρκετινγκ, δεν συµβαδίζει µε τις δραστηριότητες στο λειτουργικό επίπεδο της 

επιχείρησης. Μπορεί επίσης να οφείλεται στην αποτυχία της επιχείρησης να παρέχει 

τις υπηρεσίες της σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ποιότητας, ενώ η επικοινωνιακή 

πολιτική της επιχείρησης βασίζεται σε αυτές τις προδιαγραφές, καθώς επίσης και στη 

γενικότερη τάση των υπέρµετρων υποσχέσεων προς τον πελάτη. Οι αιτίες εµφάνισης 

αυτού του κενού µπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες, τον προγραµµατισµό 

της εξωτερικής και εσωτερικής επικοινωνίας της επιχείρησης και στην τάση του 

µάρκετινγκ να υπόσχεται περισσότερα από τις πραγµατικές επιχειρηµατικές 

δυνατότητες. Για την αντιµετώπιση της πρώτης κατηγορίας αιτιών χρειάζεται ένα 

εσωτερικό σύστηµα συντονισµού των δραστηριοτήτων επικοινωνίας µε τις 

λειτουργικές δραστηριότητες. Με την επίτευξη όµως ενός καλύτερου συντονισµού, 

είναι βέβαιο ότι οι υποσχέσεις προς τους πελάτες θα γίνουν περισσότερο ακριβείς 

και ρεαλιστικές, κάτι που αποτελεί τη λύση και για τη δεύτερη κατηγορία αιτιών. Σε 

αυτό θα συµβάλλει και η στενότερη επίβλεψη της διοίκησης στους εργαζόµενους του 

τµήµατος µάρκετινγκ. 

 

5) Κενό 5 (κενό αντιλαµβανόµενης ποιότητας υπηρεσιών) 

Το κενό αυτό που είναι σαφέστατα το σηµαντικότερο κενό του µοντέλου, σηµαίνει 

ότι οι αντιλαµβανόµενες υπηρεσίες από την πλευρά του πελάτη απέχουν από τις 

προσδοκώµενες υπηρεσίες. Έχει ως αποτέλεσµα την οµολογία του πελάτη για την 

παροχή κακής ποιότητας και τη διατύπωση παραπόνων, την πληροφόρηση της 

αγοράς για την ύπαρξη ποιοτικών προβληµάτων και µακροπρόθεσµα αρνητική 

επίδραση στη φήµη και την εικόνα της επιχείρησης και απώλεια υφιστάµενων ή 

δυνητικών πελατών. Από την άλλη, εάν οι αντιλαµβανόµενες υπηρεσίες υπερέχουν 

από τις προσδοκώµενες, η παροχή των υπηρεσιών αυτών εκλαµβάνεται ως υψηλής 

ποιότητας. Το κενό 5 εξαρτάται από τα προηγούµενα και κατά συνέπεια µπορεί να 
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οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία ή συνδυασµό αιτιών από αυτές που αναφέρθηκαν 

πρωτύτερα. 

 

2.10 ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Η έννοια της αποδεκτής ζώνης προσδοκιών έχει ως εµπνευστές της τους Berry και 

Parasuraman78. Σύµφωνα µε αυτήν, οι προσδοκίες των πελατών δεν αντιστοιχούν σε ένα 

µόνο επίπεδο, αλλά οριοθετούνται ανάµεσα σε δύο επίπεδα, όπως φαίνεται79 στο Σχήµα 

2.6. 

 

Σχήµα 2.6 Αποδεκτή Ζώνη Προσδοκιών Πελατών 

 

 

Αποδεκτή ζώνη 

Ανταγωνιστική 
υπεροχή 
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Ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα 

Ανταγωνιστικό 
µειονέκτηµα 

 

 

 

 

 Χαµηλό 
επίπεδο 

Επαρκές 
επίπεδο 

Επιθυµητό 
επίπεδο 

Υψηλό 
επίπεδο  

 

Το επαρκές υποδηλώνει το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο της ποιότητας της υπηρεσίας για 

τον πελάτη, ενώ το επιθυµητό αναφέρεται στο επίπεδο που θα επιθυµούσε ο πελάτης να 

βρίσκεται η ποιότητα της υπηρεσίας. Εφόσον η αντίληψη του πελάτη κυµαίνεται ανάµεσα 

στα δύο αυτά επίπεδα, δηλ. µέσα στην αποδεκτή ζώνη, η αντιλαµβανόµενη ποιότητα 

θεωρείται καλή80 (είναι δυνατή η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για την 

επιχείρηση). Φυσικά, η αποδεκτή ζώνη προσδοκιών µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε τον 

πελάτη, αλλά και ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα λήψης της υπηρεσίας, ακόµη και για 

τον ίδιο πελάτη. Γενικά, η αποδεκτή ζώνη διευρύνεται όταν αξιολογείται η διάσταση της 

λειτουργικής ποιότητας, δηλ. οι πελάτες αποδέχονται µεγαλύτερες διακυµάνσεις στις 

διαδικασίες παροχής της υπηρεσίας απ’ ότι στο αποτέλεσµα της παροχής υπηρεσίας. Όταν 

η µέτρηση της αντίληψης του πελάτη εµπίπτει στην περιοχή ανάµεσα στο χαµηλό και το 

επαρκές επίπεδο, η επιχείρηση οφείλει να λάβει άµεσα διορθωτικά µέτρα για την ποιότητα 

                                                 
78 Berry, L.L., Parasuraman, A., (1991), Marketing Services: Competing Through Quality, σελ. 77-78 
79 ∆ερβιτσιώτης, Κ., (2001), Ανταγωνιστικότητα µε ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας, σελ. 169 
80 Walker, J., (2000), An Exploratory Study of a Multi-expectation Framework for Services, σελ. 421-431 
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των υπηρεσιών της, ενώ όταν η αντίληψη του πελάτη υπερβαίνει το επιθυµητό επίπεδο, η 

παροχή της υπηρεσίας οδηγεί στην πλήρη αφοσίωση των πελατών («franchise πελατών») 

και στην αίσθηση ανταγωνιστικής υπεροχής της επιχείρησης. 

 

2.11 ΜΕΘΟ∆ΟΣ MUSA 

Η θεωρητική βάση της πολυκριτηριακής ανάλυσης ικανοποίησης, που είναι 

περισσότερο γνωστή ως µέθοδος MUSA (MUlticriteria Satisfaction Analysis)81, είναι η 

πολυκριτηριακή ανάλυση αποφάσεων. Η θεωρία αυτή µπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο 

µεθόδων και προσεγγίσεων που αποσκοπούν στην επίλυση ηµιδοµηµένων προβληµάτων 

λήψης αποφάσεων, µε τη χρήση πολλαπλών κριτηρίων82. Οι κυριότερες προσεγγίσεις της 

πολυκριτηριακής ανάλυσης αποφάσεων που βρίσκουν εφαρµογή στο µοντέλο MUSA, 

είναι: 1) η προσέγγιση συστήµατος αξιών ή χρησιµοτήτων, που όπως δείχνει και το 

Σχήµα 2.7, έχει ως στόχο το σχεδιασµό ενός συστήµατος αξιών µέσα από τη σύνθεση των 

προτιµήσεων του αποφασίζοντος στο σύνολο των κριτηρίων, το οποίο υποστηρίζει τη 

λήψη της τελικής απόφασης, και 2) η αναλυτική – συνθετική προσέγγιση, στην οποία η 

λήψη της απόφασης και τα κριτήρια επιδέχονται µία προοδευτική αλληλεπίδραση 

(αντίθετα µε τη συνθετική προσέγγιση, στην οποία µόνο η απόφαση καθορίζεται από τα 

κριτήρια). Ο τρόπος λήψης απόφασης στην αναλυτική – συνθετική προσέγγιση 

παρουσιάζεται στο Σχήµα 2.8. 

 

Σχήµα 2.7 Προσέγγιση Συστήµατος Αξιών 
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Απόφαση 

Πρόβληµα 

 

 

 
                                                 
81 Γρηγορούδης, Β., Σίσκος, Γ., (2000), Ποιότητα Υπηρεσιών και Μέτρηση Ικανοποίησης του Πελάτη, Το 
Σύστηµα MUSA, σελ. 30-32 και 96-99 
82 Siskos, Y., Spyridakos, A., (1999), Intelligent Multicriteria Decision Support: Overview and Perspectives, 
σελ. 236-246 
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Σχήµα 2.8 Αναλυτική – Συνθετική Προσέγγιση 
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κριτηρίων 
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Κρίσεις του 
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Κατασκευή µοντέλου 

προτίµησης 

Απόφαση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σκοπός της µεθόδου MUSA είναι η σύνθεση των διαφορετικών προτιµήσεων ενός 

συνόλου πελατών της επιχείρησης σε µία µαθηµατική συνάρτηση αξιών. Η ολική 

ικανοποίηση ενός πελάτη εξαρτάται από ένα σύνολο κριτηρίων που αντιπροσωπεύουν τα 

χαρακτηριστικά της υπηρεσίας (ονοµάζονται διαστάσεις ικανοποίησης). Τα κριτήρια 

αυτά, σύµφωνα µε τον Keeney83, πρέπει να πληρούν συγκεκριµένες ιδιότητες και κατά 

συνέπεια η ιεραρχική δοµή που σχηµατίζουν θα πρέπει να είναι: 

• ουσιώδης: υποδηλώνει συγκεκριµένες επιπτώσεις, σχετικά µε βασικά θέµατα 

ενδιαφέροντος του προβλήµατος απόφασης 

• ελέγξιµη: επιτρέπει την επιλογή µόνο των συνεπειών των κριτηρίων, που 

επηρεάζουν τις ενέργειες απόφασης 

• πλήρης: προσδιορίζονται όλες οι πιθανές επιπτώσεις των ενεργειών απόφασης 

• µετρήσιµη: ο βαθµός απόδοσης των κριτηρίων µπορεί να καθοριστεί µε ακρίβεια 

• λειτουργική: η ανάλυση της απόφασης εξαρτάται από το διαθέσιµο χρόνο και την 

προσπάθεια 

• αποσυνθέσιµη: είναι δυνατή η ανάλυση µεµονωµένων στοιχείων της ιεραρχικής 

δοµής των κριτηρίων 

                                                 
83 Keeney, R.L., (1992), Value-focused Thinking: A Path to Creative Decision Making, σελ. 143-144 
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• µη πλεοναστική: αποφεύγονται οι επικαλύψεις πιθανών συνεπειών των κριτηρίων 

• περιεκτική: τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά για την ανάλυση της απόφασης 

ελαχιστοποιούνται στα απολύτως απαραίτητα 

• κατανοητή: διευκολύνεται η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων κατά τη διαδικασία 

της απόφασης. 

 

Όπως απεικονίζεται στο Σχήµα 2.9, προϋπόθεση για τη δηµιουργία ενός συστήµατος 

µέτρησης της ικανοποίησης του πελάτη, είναι ο σαφής καθορισµός των στόχων της 

έρευνας. Μέσα από την έρευνα του περιβάλλοντος της αγοράς και την προκαταρκτική 

ανάλυση της συµπεριφοράς των πελατών (που µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε τους 

τρόπους που αναγράφονται στο σχήµα), επιτυγχάνεται ο προσδιορισµός των διαστάσεων 

ικανοποίησης, δηλ. των χαρακτηριστικών των παρεχόµενων υπηρεσιών (π.χ. αξιοπιστία, 

πρόσθετες υπηρεσίες, εξυπηρέτηση του προσωπικού) που επηρεάζουν την ολική 

ικανοποίηση του πελάτη. Στη συνέχεια συντάσσεται το ερωτηµατολόγιο της έρευνας και 

παράλληλα οργανώνεται το δίκτυο δηµοσκόπησης (κατανοµή δείγµατος, επιλογή τρόπου 

συµπλήρωσης ερωτηµατολογίων κτλ.) και πραγµατοποιείται η έρευνα σε ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγµα πελατών της επιχείρησης. Η επεξεργασία των δεδοµένων της 

έρευνας περιλαµβάνει αφενός την εφαρµογή µεθόδων περιγραφικής στατιστικής και 

αφετέρου την πολυκριτηριακή µέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη. Στο τελευταίο 

στάδιο εκτιµάται η εγκυρότητα των αποτελεσµάτων της έρευνας, συνοψίζονται τα 

συµπεράσµατα και διατυπώνονται προτάσεις για τη βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης 

των πελατών της επιχείρησης. 
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Σχήµα 2.9 Τα Στάδια της Μεθόδου MUSA 

 

 
Καθορισµός στόχων έρευνας 

ικανοποίησης πελατών 

Έρευνα περιβάλλοντος αγοράς 

1. Βιβλιογραφική έρευνα 
2. Επαφές µε επιχειρήσεις και οργα-

νισµούς 

Προκαταρκτική ανάλυση 
συµπεριφοράς πελατών 

1. Προσωπικές συνεντεύξεις µε πε-
λάτες 

2. Άλλες µορφές άµεσης και έµµεσης 
επικοινωνίας µε πελάτες 

Καθορισµός συστήµατος µέτρησης 
ικανοποίησης πελατών 

1. ∆ιαστάσεις ικανοποίησης 
2. Κλίµακες ικανοποίησης 

Οργάνωση δικτύου δηµοσκόπησης 
και καθορισµός τρόπου διεξα-
γωγής έρευνας ικανοποίησης 

 
Σύνταξη ερωτηµατολογίου 

έρευνας ικανοποίησης πελατών 

 
∆ιεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης 

Ανάλυση περιγραφικής στατιστικής 
1. Συχνότητες απαντήσεων πελατών 
2. ∆ιασταυρούµενοι πίνακες 

Ανάλυση µοντέλου πολυκριτηριακής 
αναλυτικής-συγκριτικής προσέγγισης 
1. Ανάλυση συνόλου πελατών 
2. Ανάλυση χαρακτηριστικών οµάδων     

πελατών 

Εκτίµηση αποτελεσµάτων 
έρευνας ικανοποίησης 

Συµπεράσµατα και προτάσεις 
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Μία στατιστική µέθοδος που έχει χρησιµοποιηθεί ευρύτατα σε έρευνες ικανοποίησης 

πελατών είναι η πολλαπλή παλινδρόµηση (multiple regression). Με βάση τη µέθοδο αυτή, 

µπορεί να προσδιοριστεί η σχέση ανάµεσα στο σύνολο της απόδοσης των 

χαρακτηριστικών της υπηρεσίας (ανεξάρτητες µεταβλητές) και τη συνολική αποτίµηση 

αξίας της ικανοποίησης πελατών (εξαρτηµένη µεταβλητή). Στη γενική της µορφή η 

εξίσωση πολλαπλής παλινδρόµησης έχει ως εξής: 

eXbXbXbbY nn +⋅++⋅+⋅+= ...22110  

όπου, 

Y  η ολική ικανοποίηση του πελάτη 

ib  ο συντελεστής βαρύτητας του χαρακτηριστικού i  ( ) 1
1

=∑
=

n

i
ib

iX  η ικανοποίηση του πελάτη από το χαρακτηριστικό i (απόδοση χαρακτηριστικού i) 

n  ο αριθµός των χαρακτηριστικών της υπηρεσίας 

0b  µία σταθερά 

e  το σφάλµα, δηλ. η διαφορά µεταξύ της πραγµατικής τιµής Υ και της τιµής που 

προκύπτει από την εφαρµογή της µεθόδου. 

 

Η παραπάνω εξίσωση µπορεί να εφαρµοστεί και στην περίπτωση της µεθόδου MUSA, 

όπου µετά την εισαγωγή µιας διπλής µεταβλητής σφάλµατος, λαµβάνει την ακόλουθη 

µορφή: 

 

−+∗

=

∗ +−⋅= ∑ σσi

n

i
i XbY

1

~
 

όπου (πέραν των µεγεθών που ορίστηκαν προηγουµένως), 
∗Y  η συνάρτηση αξιών του Υ (συνάρτηση ολικής ικανοποίησης) 
∗Y~  η εκτίµηση της συλλογικής συνάρτησης αξιών  ∗Y
∗

iX  η συνάρτηση αξιών του  (συνάρτηση µερικής ικανοποίησης) iX
+σ  το σφάλµα υπερεκτίµησης 
−σ  το σφάλµα υποεκτίµησης. 

 

Η επίλυση της εξίσωσης γίνεται µε τεχνικές γραµµικού προγραµµατισµού. Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι η εξίσωση αυτή ισχύει για κάθε πελάτη που εκφράζει µία άποψη 

 53 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

ικανοποίησης, εποµένως οι δύο µεταβλητές σφάλµατος πρέπει να οριστούν για κάθε 

πελάτη ξεχωριστά. 

 

2.12 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ SERVQUAL ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Οι διαδικασίες παροχής προϊόντων και υπηρεσιών µέσω του WWW συνιστούν 

υπηρεσίες84 και χαρακτηρίζονται ως ποιοτικές, όταν η αντίληψη που διαµορφώνει γι’ 

αυτές ο πελάτης προσεγγίζει τις προσδοκίες του. Σύµφωνα µε τους Parasuraman, 

Zeithaml και Malhotra, η ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (on-line υπηρεσιών) 

ορίζεται85 ως «ο βαθµός, κατά τον οποίο µία επιχείρηση παρέχει µέσω της ιστοσελίδας 

της, τη δυνατότητα για αναζήτηση, αγορά και παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών µε 

επάρκεια και αποτελεσµατικότητα». Για την καλύτερη δυνατή κατανόηση των 

προσδιοριστικών παραγόντων της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών, επισηµαίνονται 

στη συνέχεια οι σηµαντικότερες διαφορές ανάµεσα στα µέσα ψηφιακής (ηλεκτρονικής) 

επικοινωνίας και τα συµβατικά κανάλια επικοινωνίας. Καταρχήν, µία διαφορά που 

αναφέρεται από τους Deighton86 και Kiani87 είναι η αυξηµένη δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης επιχείρησης – πελάτη, που παρέχουν τα ψηφιακά µέσα. Πρόκειται για µία 

αµφίδροµη επικοινωνία µιας επιχείρησης µε έναν πελάτη, ενώ η κλασική µορφή 

επικοινωνίας είναι µονόδροµης κατεύθυνσης µιας επιχείρησης µε πολλούς καταναλωτές. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των ψηφιακών µέσων είναι, ότι η υφιστάµενη αλληλεπίδραση 

δεν είναι αποκλειστικά ανάµεσα στον πελάτη και την επιχείρηση. Οι Hoffman και Novak 

επισηµαίνουν88 ότι το ψηφιακό µέσο προσφέρει επίσης τη δυνατότητα ταυτόχρονης 

επικοινωνίας πολλών επιχειρήσεων µε πολλούς καταναλωτές. 

 

Η ψηφιακή επικοινωνία επιχείρησης – πελάτη, η οποία όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.10 

αξιοποιεί και τα παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας, διαχωρίζεται 1) σε επικοινωνία on-

line, µε τον πελάτη να λαµβάνει τις πληροφορίες που ζητάει, είτε µέσω µιας 

τυποποιηµένης ή εξατοµικευµένης ιστοσελίδας, είτε µέσω e-mail. Ένα εισερχόµενο e-mail 

αφορά συνήθως την αναζήτηση απάντησης σε µία συγκεκριµένη ερώτηση ή την 
                                                 
84 Grönroos, C., Helnonen, F., Isoniemi, K., Lindholm, M., (2000), The NetOffer Model: A Case Example 
from the Virtual Marketspace, σελ. 243-252 
85 Zeithaml, V.A., Parasuraman, A., Malhotra, A., (2000), A Conceptual Framework for Understanding e-
Service Quality: Implications for Future Research and Managerial Practice, www.msi.org 
86 Deighton, J., (1996), The Future of Interactive Marketing, σελ. 151-162 
87 Kiani, G., (1998), Marketing Opportunities in the Digital World, σελ. 185-194 
88 Hoffman, D.L., Novak, T.P., (1998), Marketing in Hypermedia Computer-mediated Environments: 
Conceptual Foundations, σελ. 50-68 
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ανταπόκριση του πελάτη σε µία προσφορά της ιστοσελίδας. Τα εξερχόµενα e-mails 

αποτελούν συνήθως άµεσες απαντήσεις στα ερωτήµατα του πελάτη (αποστέλλονται 

αυτόµατα µέσω «αυτόµατων ανταποκριτών89» ή κατόπιν επεξεργασίας από το προσωπικό) 

και διαφηµιστικό υλικό πληροφόρησης (τις περισσότερες φορές χωρίς τη συγκατάθεση 

του πελάτη), και 2) σε επικοινωνία off-line µέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου (π.χ. 

ανταλλαγή µηνυµάτων SMS). Χρησιµοποιούνται επίσης µέθοδοι, όπως η τηλεοµοιοτυπία, 

οι ταχυδροµικές αποστολές και η προσωπική επαφή µε τον πελάτη. 

 

Σχήµα 2.10 Ψηφιακή Επικοινωνία Επιχείρησης – Πελάτη 

 

 Επικοινωνία on-line Πελάτης Επιχείρηση 
 

                                                                             
Εξερχόµενα e-mails 

Εισερχόµενα e-mails 

Προσφορά ιστοσελίδας 

Ζήτηση ιστοσελίδας 

Web server 

 
 
 
 
 

Προσωπικό, 
διαδικασίες 

και 
συστήµατα 
υποστήριξης 

Web browser  

 
Επικοινωνία off-line 

 
Τηλέφωνο 

(σταθερό-κινητό) 
Τηλεφωνικό 

κέντρο 
Συστήµατα call-back 

Εισερχόµενα τηλεφωνήµατα 

 

 

 

 

Εξετάζοντας τις διαφορές ανάµεσα στα ψηφιακά και τα συµβατικά µέσα επικοινωνίας, οι 

Dave Chaffey και Mary Williams Edgar επαναπροσδιόρισαν τα 22 χαρακτηριστικά 

ποιότητας του µοντέλου SERVQUAL στην περίπτωση της ποιότητας ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών90. Η αντιστοιχία των χαρακτηριστικών της ποιότητας συµβατικών υπηρεσιών 

(µοντέλο SERVQUAL) µε τα χαρακτηριστικά της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.2 που ακολουθεί. 

 

 

                                                 
89 Πασχόπουλος, Α., Σκαλτσάς, Π., (2001), Ηλεκτρονικό εµπόριο, Ανάπτυξη & Εφαρµογή Επιχειρηµατικής 
Στρατηγικής και Μάρκετινγκ στο ∆ιαδίκτυο, σελ. 215 
90 Chaffey, D., Williams Edgar, M., (2000), Measuring On-line Service Quality, www.marketing-
online.co.uk 
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Πίνακας 2.2 Χαρακτηριστικά Ποιότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

 

Χαρακτηριστικό 

ποιότητας 

Μοντέλο 

SERVQUAL 

Ποιότητα 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

Αξιοπιστία   

Χ1 Η επιχείρηση τηρεί τις υποσχέσεις 

της σε ότι αφορά την παροχή της 

υπηρεσίας 

Υψηλός βαθµός ανταπόκρισης στις 

ερωτήσεις του πελάτη (απαντητικά e-

mails και συστήµατα call-back) 

Χ2 Η επιχείρηση ενδιαφέρεται αληθινά 

για την επίλυση των προβληµάτων 

του πελάτη 

∆ιαθεσιµότητα σηµείων επαφής 

µέσω e-mail, forums υποστήριξης, 

πληροφόρηση για την αντιµετώπιση 

προβληµάτων κτλ. 

Χ3 Η επιχείρηση παρέχει την υπηρεσία 

σωστά από την πρώτη φορά 

Μη εφαρµόσιµο 

Χ4 Η επιχείρηση παρέχει την υπηρεσία 

στον προκαθορισµένο χρόνο 

∆ιαθεσιµότητα της ιστοσελίδας 

(πρέπει να είναι 100%, αν και ο 

στόχος αυτός δύσκολα υλοποιείται) 

Χ5 Η επιχείρηση τηρεί τα αρχεία των 

πελατών της χωρίς λάθη / παραλεί-

ψεις 

Εγκυρότητα των δεδοµένων που 

συλλέγονται σε φόρµες στην οθόνη 

(αν και η επίτευξη ακρίβειας είναι 

επίσης δύσκολη) 

∆ιασφάλιση   

Χ6 Η συµπεριφορά των εργαζοµένων 

εµπνέει εµπιστοσύνη στην επιχεί-

ρηση 

∆υνατότητα επιλογής του πελάτη για 

τη λήψη e-mails, προερχόµενων από 

την επιχείρηση. Ειδοποίηση του 

πελάτη µε e-mail για την εκτέλεση 

των παραγγελιών του 

Χ7 Οι πελάτες νοιώθουν ασφαλείς στις 

συναλλαγές τους µε την επιχείρηση 

Ανακοίνωση στην ιστοσελίδα των 

διατάξεων ασφάλειας και των 

δηλώσεων για το απόρρητο των 

δεδοµένων του πελάτη 

Χ8 Οι εργαζόµενοι είναι πάντοτε 

ευγενικοί απέναντι στον πελάτη 

Προσωπικός τόνος – προσωποποίηση 

µηνυµάτων 

Χ9 Οι εργαζόµενοι έχουν τις απαραί-

τητες γνώσεις για να απαντήσουν 

στις ερωτήσεις του πελάτη 

Οι απαντήσεις µέσω e-mail είναι 

σχετικές και ακριβείς και η ιστο-

σελίδα περιέχει τις κατάλληλες 
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πληροφορίες 

Υλικά 

περιουσιακά 

στοιχεία 

  

Χ10 Η επιχείρηση διαθέτει σύγχρονο 

εξοπλισµό 

Σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης 

ιστοσελίδας, όπως πρόσφατες εκδό-

σεις των browsers, HTML, XML κτλ. 

Χ11 Οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης 

προσελκύουν µε την εµφάνισή τους 

Βλ. Χ13 

Χ12 Η εµφάνιση των εργαζοµένων είναι 

προσεγµένη 

Μη εφαρµόσιµο 

Χ13 Τα υλικά που χρησιµοποιούνται 

στην υπηρεσία, προσελκύουν µε την 

εµφάνισή τους 

Η ελκυστική εµφάνιση της ιστο-

σελίδας είναι σηµαντική, αλλά το 

σχετικό περιεχόµενό της, η ευκολία 

χρήσης και η πλοήγηση είναι πιο 

σηµαντικά 

Εξατοµίκευση   

Χ14 Η επιχείρηση δείχνει εξατοµικευ-

µένη προσοχή στον πελάτη 

Προσωπικές απαντήσεις µε e-mail 

και εξατοµικευµένες ιστοσελίδες 

(π.χ. στοιχεία για προτιµήσεις και 

προηγούµενες παραγγελίες) 

Χ15 Η επιχείρηση έχει κατάλληλο ωρά-

ριο λειτουργίας για όλους τους 

πελάτες της 

24ωρη διαθεσιµότητα ιστοσελίδων 

και απαντήσεων 

Χ16 Οι εργαζόµενοι δείχνουν προσωπικό 

ενδιαφέρον για κάθε πελάτη 

Βλ. Χ14 

Χ17 Η επιχείρηση αποσκοπεί στο 

µέγιστο δυνατό συµφέρον του πελά-

τη 

Μη εφαρµόσιµο 

Χ18 Οι εργαζόµενοι κατανοούν τις 

συγκεκριµένες ανάγκες του πελάτη 

Συλλογή αναγκών µέσω on-line 

φορµών, cookies και απαντήσεις 

προσαρµοσµένες στις ανάγκες του 

πελάτη 

Ανταπόκριση   

Χ19 Οι εργαζόµενοι πληροφορούν τον 

πελάτη για τον ακριβή χρόνο 

∆ιαθεσιµότητα υπηρεσιών τηλεφω-

νικής επικοινωνίας µε τους πελάτες 
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παροχής της υπηρεσίας (εφόσον το επιθυµούν)  

Χ20 Οι εργαζόµενοι παρέχουν άµεση 

εξυπηρέτηση στον πελάτη 

Αυτοµατοποιηµένες απαντήσεις 

µέσω e-mail (ή/και µε ανθρώπινη 

παρέµβαση) και άµεση παροχή 

ζητούµενων ιστοσελίδων (εξαρτάται 

από την υποδοµή της επιχείρησης, το 

σχεδιασµό της ιστοσελίδας και τους 

εργαζόµενους) 

Χ21 Οι εργαζόµενοι είναι πάντοτε 

πρόθυµοι να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του πελάτη 

Άµεσες απαντήσεις στα εισερχόµενα 

e-mails, αντί της προώθησής τους 

στην επιχείρηση (αν και η προώθηση 

µπορεί να είναι καταλληλότερη, 

εφόσον ο πελάτης είναι ενηµερω-

µένος) 

Χ22 Οι εργαζόµενοι δεν είναι ποτέ τόσο 

απασχοληµένοι, ώστε να αδυνατούν 

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

του πελάτη 

Βλ. Χ20 

 

Αναφορικά µε την αξιοπιστία, η αντιστοιχία τονίζει την ανάγκη ανταπόκρισης της 

επιχείρησης στα εισερχόµενα e-mails και τη ζήτηση ιστοσελίδων. Η διασφάλιση των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών σχετίζεται µε την ικανοποίηση της ανάγκης για ασφάλεια των 

συναλλαγών και προστασία των πληροφοριών του πελάτη, καθώς επίσης για σχετικές και 

κατάλληλες απαντήσεις στις ερωτήσεις του πελάτη. Όσον αφορά τη διάσταση των 

περιουσιακών στοιχείων, επισηµαίνεται η ανάγκη ενός καλού σχεδιασµού της 

ιστοσελίδας, δεν αναγνωρίζεται ωστόσο η σηµασία του περιεχοµένου των πληροφοριών 

και των απαντήσεων στις ερωτήσεις του πελάτη, πριν και µετά τη διαδικασία της αγοράς 

(ίσως γιατί το περιεχόµενο αναλύεται κυρίως στα χαρακτηριστικά της διασφάλισης). Η 

εξατοµίκευση επιτυγχάνεται µε προσωπικές απαντήσεις µέσω e-mail και σε µικρότερο 

βαθµό µε εξατοµικευµένες ιστοσελίδες στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Τέλος, η 

ανταπόκριση δεν εξαρτάται µόνο από το γρήγορο «download» µιας ιστοσελίδας και τον 

τρόπο σχεδιασµού της (είναι καλύτερα να αποφεύγονται σύνθετα γραφικά και plug-ins), 

αλλά και από τη δυνατότητα παροχής της κατάλληλης υποδοµής στους εργαζόµενους για 

να εξυπηρετήσουν αποτελεσµατικά τον πελάτη. Στα περισσότερα χαρακτηριστικά της 

ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών τονίζεται η σηµασία της πληροφόρησης, που 
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παρέχεται σε µία ιστοσελίδα ή σε ένα e-mail. Οι Chaffey, Mayer, Johnston και Ellis-

Chadwick, αναφέρουν91 τα ακόλουθα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πληροφορίας, τα 

οποία πρέπει να αξιολογούνται ώστε να διαπιστώνεται εάν οι παρεχόµενες πληροφορίες 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πελάτη: εξατοµικευµένη – εύκολα ανιχνεύσιµη – 

έγκαιρη – ανανεώσιµη – ακριβής – ξεκάθαρη – λεπτοµερής – σχετική (µε την 

απαίτηση του πελάτη) πληροφορία. 

 

Με βάση την αντιστοιχία ποιοτικών χαρακτηριστικών συµβατικών και ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών, οι ίδιοι ερευνητές (Chaffey και Williams Edgar) πρότειναν τους παράγοντες 

αξιολόγησης της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πίνακα 2.3, αφενός για 

επικοινωνία µέσω e-mail και αφετέρου για ιστοσελίδες. 

 

Πίνακας 2.3 Παράγοντες Αξιολόγησης Ποιότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

 

Επικοινωνία µέσω e-mail 
 

Ιστοσελίδες 

• Καθορισµένος χρόνος απάντησης και 

αναφορά του ονόµατος του υπεύθυνου 

απαντητικών e-mails 

• Χρήση αυτοµατοποιηµένων απαντήσεων 

επιβεβαίωσης της επεξεργασίας του αιτή-

µατος του πελάτη 

• Εξατοµικευµένα e-mails, όπου είναι 

απαραίτητο 

• Ακριβείς απαντήσεις στα εισερχόµενα e-

mails, µέσω του επιθυµητού καναλιού 

επικοινωνίας του πελάτη (e-mail, call-back) 

• ∆υνατότητα επιλογής από πλευράς πελάτη 

των εισερχόµενων e-mails (κυρίως για 

διαφηµιστικό υλικό) και προσφορές στον 

πελάτη ως ανταµοιβή για την παροχή 

πληροφοριών 

• Ξεκάθαρη διάταξη, σαφής αναφορά απο-

• ∆υνατότητα χρησιµοποίησης του επιθυ-

µητού από πλευράς πελάτη καναλιού 

επικοινωνίας, προς απάντηση των ερωτή-

σεών του (e-mail, τηλέφωνο, fax, 

ταχυδροµείο, προσωπική επαφή) 

• Εµφανή σηµεία επαφής για ζήτηση 

πληροφοριών µέσω e-mail και φορµών 

• ∆ιαθεσιµότητα και απόδοση ιστοσελίδας 

• Έλεγχος της χρηστικότητας της ιστοσελίδας 

και της αποτελεσµατικότητας των συνδέ-

σµων και λοιπών εργαλείων υποστήριξης 

(HTML, plug-ins, browsers κτλ.) 

• Κατάλληλος σχεδιασµός της δοµής και των 

γραφικών της ιστοσελίδας για την επίτευξη 

ευχρηστίας, σχετικό περιεχόµενο µε 

ελκυστική εµφάνιση 

• ∆υνατότητα χρήσης εξατοµικευµένων ιστο-

                                                 
91 Chaffey, D., Mayer, R., Johnston, K., Ellis-Chadwick, F., (2000), Internet Marketing: Strategy, 
Implementation and Practice, www.marketing-online.co.uk 
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στολέα, δηλώσεις απορρήτου σελίδων 

• Ειδικά βοηθητικά εργαλεία, όπως βάσεις 

δεδοµένων που παρέχουν τη δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης µε τον πελάτη και επιλογή 

Συχνότερων Ερωτήσεων (FAQ) 
  

 
2.13 ΜΟΝΤΕΛΟ e-SQ (electronic Service Quality) 

Είναι γεγονός ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών που πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές 

συναλλαγές δεν είναι ικανοποιηµένοι από το επίπεδο ποιότητας των συναλλαγών αυτών. 

Για παράδειγµα, όπως έδειξε έρευνα που διεξήγαγε ο ∆ιεθνής Οργανισµός Εξυπηρέτησης 

Πελάτη (International Customer Service Association) το 200192, µόνο το 36% των 

πελατών on-line επιχειρήσεων είναι ικανοποιηµένοι από την εµπειρία των ηλεκτρονικών 

αγορών τους. Σύµφωνα µε την εταιρία συµβούλων Boston Consulting Group, τέσσερις 

στους πέντε αγοραστές είχαν την εµπειρία τουλάχιστον µιας αποτυχηµένης ηλεκτρονικής 

αγοράς93, ενώ το 28% του συγκεκριµένου δείγµατος δήλωσε ότι δεν πρόκειται να 

αγοράσει ξανά on-line. Από τις παραπάνω ελάχιστες αλλά ενδεικτικές αναφορές 

συµπεραίνεται, ότι η ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

χρειάζεται ακόµη σηµαντική προσπάθεια και ότι η επίτευξη ή όχι του στόχου αυτού 

αναµένεται να καθορίσει94 τη µελλοντική πορεία της συγκεκριµένης επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας. 

 

Και οι ερευνητές A. Parasuraman, Valarie Zeithaml και Arvind Malhotra, τονίζουν ότι 

ο καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας στη δραστηριοποίηση µιας επιχείρησης στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο, δεν είναι απλά η παρουσία της στον Παγκόσµιο Ιστό ή η προσφορά 

χαµηλότερων τιµών από τον ανταγωνισµό, αλλά η εστίαση στη βελτίωση της ποιότητας 

των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η έρευνα που πραγµατοποίησε ο Parasuraman και οι 

συνεργάτες του, στην περιοχή του Princeton (Pennsylvania) το 2000, είχε σαν στόχο την 

αξιολόγηση της αντιλαµβανόµενης ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την πλευρά 

του πελάτη (το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα παρουσιάζεται στο 

                                                 
92 www.e-satisfy.com 
93 www.nua.ie/surveys 
94 Aberg, J., Shahmehri, N., (2001), The Role of Human Web Assistants in e-Commerce: An Analysis and 
Usability Study, σελ. 114-125 
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Παράρτηµα Α). Τα ευρήµατα της συγκεκριµένης έρευνας οδήγησαν στον προσδιορισµό 

των παρακάτω 11 διαστάσεων95 της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών: 

1) Πρόσβαση: δυνατότητα γρήγορης λήψης της ιστοσελίδας και επαφής µε την 

επιχείρηση, όταν χρειάζεται. 

2) Ευκολία πλοήγησης: η ιστοσελίδα περιλαµβάνει λειτουργίες που βοηθούν τον 

πελάτη να βρει οτιδήποτε χρειάζεται χωρίς δυσκολία, διαθέτει µία καλή µηχανή 

αναζήτησης και επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη µεταβίβαση µεταξύ των σελίδων. 

3) Αποδοτικότητα: σωστή διάρθρωση της ιστοσελίδας, απλότητα χρήσης και 

εισαγωγή ελάχιστων δεδοµένων από τον πελάτη, όταν απαιτείται. 

4) Ευελιξία: η επιλογή τρόπων αναζήτησης, αγοράς, πληρωµής, αποστολής και 

επιστροφής προϊόντων. 

5) Αξιοπιστία: η σωστή τεχνική λειτουργία της ιστοσελίδας και η ακρίβεια στις 

υποσχέσεις της επιχείρησης (ύπαρξη διαθέσιµου εµπορεύµατος, παράδοση στον 

καθορισµένο χρόνο κτλ.), την τιµολόγηση και την πληροφόρηση για τα προϊόντα / 

υπηρεσίες. 

6) Εξατοµίκευση: ο βαθµός και η ευκολία προσαρµογής της ιστοσελίδας στις 

προτιµήσεις, το ιστορικό και τους τρόπους αγορών του πελάτη. 

7) Ασφάλεια / προστασία απορρήτου: ο βαθµός στον οποίο ο πελάτης πιστεύει ότι οι 

συναλλαγές του είναι ασφαλείς από οποιαδήποτε προσπάθεια παραποίησης και ότι 

προστατεύονται οι προσωπικές του πληροφορίες. 

8) Ανταπόκριση: γρήγορη αντίδραση στις απαιτήσεις του πελάτη και παροχή βοήθειας 

όταν παρουσιάζεται πρόβληµα ή υποβάλλεται ερώτηση. 

9) ∆ιασφάλιση / εµπιστοσύνη: η σιγουριά που νοιώθει ο πελάτης όταν συναλλάσσεται 

µε την επιχείρηση µέσω της ιστοσελίδας και η οποία οφείλεται στη φήµη της 

ιστοσελίδας, των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει, καθώς επίσης στην 

έγκυρη πληροφόρηση που παρέχει. 

10) Αισθητική της ιστοσελίδας: όλα τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε την 

εµφάνιση της ιστοσελίδας. 

11) Γνώση τιµών: ο βαθµός στον οποίο ο πελάτης µπορεί να προσδιορίσει τα έξοδα 

αποστολής, τη συνολική τιµή και τις ανταγωνιστικές τιµές κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας αγοράς. 

 

                                                 
95 Zeithaml, V.A., Parasuraman, A., Malhotra, A., (2000), A Conceptual Framework for Understanding e-
Service Quality: Implications for Future Research and Managerial Practice, www.kenan-flagler.unc.edu 
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Η κατανόηση των διαστάσεων και των επιµέρους χαρακτηριστικών της ποιότητας 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, προϋποθέτει την εξέταση της αλληλεπίδρασης πελάτη και νέων 

τεχνολογιών. Η τάση αποδοχής εκ µέρους του πελάτη των νέων µορφών τεχνολογίας 

ονοµάζεται τεχνολογική ετοιµότητα96. Η τάση αυτή για παράδειγµα, επηρεάζει το τι 

πραγµατικά επιθυµούν οι καταναλωτές από την «ιδανική» γι’ αυτούς ιστοσελίδα. Εφόσον 

οι συναλλαγές στο ∆ιαδίκτυο χαρακτηρίζονται ως σύνθετες από ένα µεγάλο ποσοστό 

καταναλωτών, είναι λογικό να επιλέγεται η απλότητα χρήσης ως σηµαντικό 

χαρακτηριστικό της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η ανάπτυξη και παγκόσµια 

εξάπλωση των νέων τεχνολογιών και η συνεπαγόµενη χρήση των αποκαλούµενων 

«τεχνολογιών αυτοεξυπηρέτησης97» (self-service technologies), οδήγησαν στη δηµιουργία 

θεωρητικών µοντέλων σχεδιασµού αποτελεσµατικών συστηµάτων παροχής υπηρεσιών, 

βασισµένων στις τεχνολογίες SST98. Φυσικά, δεν είναι µόνο ο τεχνολογικός παράγοντας 

που επηρεάζει την αντιλαµβανόµενη ποιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αφού αρκετές 

από τις παραπάνω αναφερόµενες διαστάσεις είναι ανεξάρτητες της τεχνολογίας και του 

βαθµού αποδοχής της από τους καταναλωτές. Ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως η ευγένεια 

και η κατανόηση / γνώση του πελάτη, µε εξέχουσα σηµασία στο µοντέλο SERVQUAL, 

δεν φαίνεται να είναι σηµαντικά στην περίπτωση της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

Σηµαντική συµβολή στον προσδιορισµό των ποιοτικών χαρακτηριστικών των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, είχαν επίσης οι εργασίες των Vijayasarathy και Jones99 

(τονίζεται ιδιαίτερα η σηµασία της αξιοπιστίας του ∆ιαδικτύου), Szymanski και Hise100 (η 

ευκολία πλοήγησης και πραγµατοποίησης ηλεκτρονικών αγορών θεωρείται κυρίαρχο 

ποιοτικό χαρακτηριστικό), Fisher101 (τονίζεται µαζί µε άλλα χαρακτηριστικά, η ταχύτητα 

απόκτησης των ζητούµενων πληροφοριών και ανταπόκρισης στις ερωτήσεις του πελάτη), 

Chou, Yen, Lin και Cheng102 (οι προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας εστιάζονται στην 

ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών) και τέλος των Bauer και Scharl (τα ευρήµατα 

της έρευνάς τους παρουσιάζονται αναλυτικά στην επόµενη παράγραφο). 

 

                                                 
96 Parasuraman, A., (2000), Technology Readiness Index (TRI): A Multiple-item Scale to Measure Readiness 
to Embrace New Technologies, σελ. 307-320 
97 Meuter, M.L., Ostrom, A.L., Roundtree, R.I., Bitner, M.J., (2000), Self Service Technologies: 
Understanding Customer Satisfaction with Technology-based Service Encounters, σελ. 145-162 
98 Bitner, M.J., Brown, S.W., Meuter, M.L., (2000), Technology Infusion in Service Encounters, σελ. 138-
149 
99 Vijayasarathy, L.R., Jones, J.M., (2000), Print and Internet Catalog Shopping: Assessing Attitudes and 
Intentions, σελ. 191-202 
100 Szymanski, D.M., Hise, R.T., (2001), e-Satisfaction: An Initial Examination, σελ. 309-322 
101 Fisher, M., (2000), Using e-Commerce to Deliver High Productivity, σελ. 59-62 
102 Chou, D.C., Yen, D.C., Lin, B., Cheng, P.H., (1999), Cyberspace Security Management, σελ. 353-361 
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Εκτός από τον προσδιορισµό των διαστάσεων, οι Parasuraman, Zeithaml και Malhotra 

επιχείρησαν να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους οι περισσότερες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, αδυνατούν να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις των πελατών τους. Οι λόγοι αυτοί είναι ουσιαστικά εσωτερικές αδυναµίες 

και ελλείψεις (κενά όπως αποκαλούνται, κατ’ αντιστοιχία µε το Μοντέλο Ανάλυσης 

Κενών) των ίδιων των επιχειρήσεων. Το αποτέλεσµα της προσπάθειάς τους, γνωστό ως 

Μοντέλο e-SQ, παρουσιάζεται στο Σχήµα 2.11. 
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Σχήµα 2.11 Το Μοντέλο e-SQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγορά / Επανάληψη 
Αγοράς 

Αντιλαµβανόµενη 
αξία 

Αντιλαµβανόµενη 
e-SQ 

Χαρακτηριστικά της 
e-SQ που προσδοκά ο 

πελάτης 

Marketing της 
ιστοσελίδας 

Σχεδιασµός και 
λειτουργία της 
ιστοσελίδας 

Αντίληψη της 
επιχείρησης για τις 
προσδοκίες του 

πελάτη 

Κενό 
Εκπλήρωσης 

Κενό 
Πληροφόρησης 

Κενό 
Επικοινωνίας 

Κενό 
Σχεδιασµού 

Ποιότητα 
e-SQ 

ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

Στη συνέχεια αναλύονται συνοπτικά τα εµφανιζόµενα κενά του µοντέλου: 

• Κενό πληροφόρησης. Τα στελέχη που είναι υπεύθυνα για το σχεδιασµό της 

ιστοσελίδας της επιχείρησής τους, είναι πιθανό να έχουν διαφορετική από τον 

πελάτη εκτίµηση για την «ιδανική» ιστοσελίδα, εξαιτίας εσφαλµένης ή ανεπαρκούς 

πληροφόρησης σχετικά µε τα χαρακτηριστικά που επιθυµούν οι καταναλωτές. Αυτό 

οδηγεί στη δηµιουργία του κενού πληροφόρησης, το οποίο µοιάζει (είναι σχετικά πιο 

διευρυµένο) µε το κενό 1 του µοντέλου ανάλυσης κενών. Όπως φαίνεται στο σχήµα, 

το κενό πληροφόρησης εντοπίζεται µεταξύ των προσδοκιών, αλλά και της αντίληψης 
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του πελάτη για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της επιχείρησης και της αντίληψης που 

διαµορφώνουν τα στελέχη της επιχείρησης για τις προσδοκίες του πελάτη. 

• Κενό σχεδιασµού. Ακόµη και όταν τα στελέχη έχουν επαρκή και ακριβή 

πληροφόρηση, µπορεί αυτό να µην αντανακλάται στο σχεδιασµό και τη λειτουργία 

της ιστοσελίδας. Το κενό που δηµιουργείται σε αυτή την περίπτωση, είναι το κενό 

σχεδιασµού, που αντιστοιχεί στα κενά 2 και 3 του µοντέλου ανάλυσης κενών. 

Επειδή ή έρευνα του Parasuraman και των συνεργατών του πραγµατοποιήθηκε από 

την πλευρά του πελάτη, οι εκτιµήσεις για τα αίτια αυτού του κενού είναι 

περισσότερο θεωρητικές. Συνήθως οφείλεται στην ανεπαρκή δέσµευση της 

διοίκησης στην ποιότητα, το χαµηλό βαθµό ικανοποίησης των στελεχών από την 

ηλεκτρονική δραστηριότητα της επιχείρησης, τους περιορισµένους οικονοµικούς 

πόρους και την έλλειψη ικανοτήτων για την παροχή υψηλού επιπέδου ποιότητας 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Το κενό σχεδιασµού εντοπίζεται µεταξύ της αντίληψης 

των στελεχών για τις προσδοκίες του πελάτη και του σχεδιασµού – λειτουργίας της 

ιστοσελίδας. 

• Κενό επικοινωνίας. Το συγκεκριµένο κενό οφείλεται στην ελλιπή κατανόηση του 

τµήµατος µάρκετινγκ της επιχείρησης, σχετικά µε την απαραίτητη υποδοµή, τις 

τεχνικές δυνατότητες (ο έντονος ανταγωνισµός δηµιουργεί συνήθως µία τάση 

υπερτίµησης των δυνατοτήτων µιας ιστοσελίδας, µε αποτέλεσµα να δίνονται 

υπέρµετρες υποσχέσεις στους πελάτες), αλλά και τους περιορισµούς της 

ιστοσελίδας. Αντιστοιχεί στο µέρος του κενού 4 του µοντέλου ανάλυσης κενών, που 

αντιπροσωπεύει την εσωτερική επικοινωνία της επιχείρησης. Εντοπίζεται µεταξύ του 

σχεδιασµού – λειτουργίας της ιστοσελίδας και του προσωπικού του τµήµατος 

µάρκετινγκ που έχει την επίβλεψη της συγκεκριµένης ιστοσελίδας. 

• Κενό εκπλήρωσης. Είναι αποτέλεσµα της συνδυασµένης επίδρασης των τριών 

προηγούµενων κενών (αποτελεί το βασικό κενό του µοντέλου e-SQ) και επηρεάζει 

δυσµενώς την αντιλαµβανόµενη ποιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, την αντίληψη 

του πελάτη για την αξία που λαµβάνει, την αγοραστική του συµπεριφορά και τελικά 

την επανάληψη της αγοράς. Αντιστοιχεί (κατά ένα ποσοστό) στο µέρος του κενού 4 

του µοντέλου ανάλυσης κενών, που αντιπροσωπεύει την εξωτερική επικοινωνία της 

επιχείρησης µε τον πελάτη. Εντοπίζεται µεταξύ του σχεδιασµού – λειτουργίας της 

ιστοσελίδας, του προσωπικού του τµήµατος µάρκετινγκ που είναι υπεύθυνο για την 

ιστοσελίδα και των προσδοκιών του πελάτη για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της 

επιχείρησης. 
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Το µοντέλο e-SQ αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη µιας κλίµακας µέτρησης της 

αντιλαµβανόµενης ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ήδη υπάρχουν πολλοί δείκτες 

µέτρησης της απόδοσης µιας ιστοσελίδας, όπως ο «αριθµός επισκέψεων στην ιστοσελίδα», 

ο «χρόνος που αναλώθηκε στην ιστοσελίδα», το «ποσοστό πελατών που αγόρασαν για 

πρώτη φορά», ο «µέσος χρόνος µεταξύ επισκέψεων στην ιστοσελίδα», ο «αριθµός click 

through» κτλ. Αυτό που χρειάζεται κυρίως είναι η δυνατότητα µετρήσεων της 

αποτελεσµατικότητας των µεταβλητών του µάρκετινγκ, να οδηγήσουν τον πελάτη σε 

ηλεκτρονικές αγορές και να ενισχύσουν την εµπιστοσύνη του στην επιχείρηση. Στη 

συνέχεια, αναφέρονται τρόποι εξάλειψης των κενών του µοντέλου, όπως αυτοί 

προτάθηκαν103 από τους τρεις ερευνητές: 

Εξάλειψη του κενού πληροφόρησης: Απαιτείται η παρακολούθηση του κατά πόσο η 

αξιολόγηση της ποιότητας από πλευράς πελάτη λαµβάνεται πράγµατι υπόψη στη 

διαδικασία σχεδιασµού της ιστοσελίδας. Οι έρευνες στο ∆ιαδίκτυο και τα chat rooms 

πρέπει να αξιοποιούνται για να υπάρχει επικοινωνία µεταξύ επιχείρησης και πελάτη. 

Πολλές ιστοσελίδες συλλέγουν τις πληροφορίες καταναλωτών για άλλες ιστοσελίδες και 

στη συνέχεια τις διαθέτουν στο κοινό τους. Άλλες πάλι ιστοσελίδες επιτρέπουν στους 

καταναλωτές να εκφράζουν τα παράπονά τους για επιχειρήσεις, που στη συνέχεια 

διατίθενται προς πληροφόρηση των επισκεπτών τους. Όλα αυτά αναγκάζουν κατά κάποιον 

τρόπο τις επιχειρήσεις να εγκαθιστούν και αυτές on-line συστήµατα συλλογής 

πληροφοριών. 

Εξάλειψη του κενού σχεδιασµού: Ο σχεδιασµός µιας ιστοσελίδας πρέπει να βασίζεται 

στα χαρακτηριστικά που πραγµατικά επιθυµούν οι πελάτες. Κατά συνέπεια, η εξάλειψη 

του κενού πληροφόρησης αποτελεί προϋπόθεση για την εξάλειψη του κενού σχεδιασµού. 

Οι ιστοσελίδες πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασµένες, µε τρόπο που να παρέχει επαρκή 

και ακριβή πληροφόρηση στους πελάτες (αξιοποιώντας τους συνδέσµους στην αρχική 

σελίδα). Όσον αφορά τις διαφηµίσεις, αυτές σε γενικές γραµµές είναι ενοχλητικές στους 

περισσότερους πελάτες. Οι διαφηµίσεις µέσω banners µπορεί να είναι αποτελεσµατικές, 

εφόσον τοποθετούνται στα σηµεία που αντιστοιχούν στις πληροφορίες που αναζητούνται 

συνήθως από τους πελάτες. Η γνώση τιµών (ιδιαίτερα για τα έξοδα µεταφοράς) είναι ένα 

ιδιαίτερα σηµαντικό θέµα. Μία λύση είναι η εµφάνιση µιας κάρτας αγορών στην κορυφή 

της σελίδας µε τη συνολική αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Είναι γεγονός ότι πολλοί 

αγοράζουν προϊόντα στο ∆ιαδίκτυο, γιατί πιστεύουν ότι οι τιµές τους είναι χαµηλότερες 

                                                 
103 Parasuraman, A., (2000), The SERVQUAL Model: Its Evolution and Current Status, www.arl.org 
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έναντι των συµβατικών αγορών. Συµπεριλαµβάνοντας όµως τα έξοδα αποστολής, έξοδα 

διαχείρισης κτλ., διαπιστώνουν ότι το πλεονέκτηµα αυτό των ηλεκτρονικών αγορών δεν 

ισχύει. Αυτή είναι µία βασική αιτία που ο λόγος µετατροπής (αριθµός των επισκεπτών 

που προβαίνουν σε ηλεκτρονική αγορά / συνολικός αριθµός επισκεπτών) είναι ιδιαίτερα 

χαµηλός. 

Εξάλειψη του κενού επικοινωνίας: Το κενό επικοινωνίας υφίσταται όταν το µάρκετινγκ 

της ιστοσελίδας δεν βασίζεται σε γνώσεις για τις δυνατότητες που αυτή µπορεί να 

προσφέρει104. Υπάρχουν επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν τεράστια προβλήµατα 

αξιοπιστίας, όταν η διαφήµισή τους δηµιουργεί πλεονασµατική ζήτηση που δεν είναι 

εφικτό να ικανοποιηθεί. Το προσωπικό του τµήµατος µάρκετινγκ και το τεχνικό 

προσωπικό πρέπει να συνεργάζονται για να εκτιµήσουν τη ζήτηση που αναµένεται να 

δηµιουργηθεί και να διασφαλίσουν ότι έχουν τους απαραίτητους πόρους για να 

ανταποκριθούν. Χωρίς αυτή τη συνεργασία και τον προγραµµατισµό, µπορεί να 

προκύψουν ανυπέρβλητα προβλήµατα για την επιχείρηση. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί 

ότι, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προγραµµατίζουν την ικανοποίηση της ζήτησης, έχοντας 

στενή συνεργασία µε το σύνολο των προµηθευτών τους. 

Εξάλειψη του κενού εκπλήρωσης: Όταν οι πελάτες παραγγέλνουν on-line, αναµένουν 

ότι οι παραγγελίες τους θα εκτελεστούν όπως τους υποσχέθηκαν στην ιστοσελίδα. Η 

αντίληψή τους για την ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, συνδέεται άµεσα µε το εάν 

η επιχείρηση τηρήσει τις υποσχέσεις της. Ένα συνηθισµένο παράπονο πελατών είναι οι 

συχνές καθυστερήσεις προϊόντων ή ακόµη και η µη παραλαβή τους. Οι επιχειρήσεις 

πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους µε άξονα τη διασφάλιση της εκπλήρωσης 

των υποσχέσεών τους. Η ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων λήψης παραγγελιών και 

συστηµάτων διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, θα συµβάλλουν καθοριστικά105 στην 

παροχή αξιόπιστων πληροφοριών από πλευράς επιχειρήσεων και στην απόκτηση θετικών 

εµπειριών από πλευράς πελατών για τις ηλεκτρονικές αγορές τους. 

 

2.14 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ∆ΟΜΗΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ 

Οι Christian Bauer και Arno Scharl πρότειναν µία οµάδα κριτηρίων ταξινόµησης και 

αξιολόγησης ιστοσελίδων106, εµπορικών, εκπαιδευτικών και µη κερδοφόρων οργανισµών, 

                                                 
104 Derfler, Jr.F.J., (2002), Customer Relationship Management: Find them and Keep them, www.zdnet.com 
105 Walsh, J., Godfrey, S., (2001), The Internet: A New Era in Customer Service, σελ. 85-92 
106 Bauer, C., Scharl, A., (2000), Quantitative Evaluation of Web Site Content and Structure, σελ. 31-43 
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ιδιαίτερα σηµαντική για την ανάλυση του περιεχοµένου και της δοµής των ιστοσελίδων. Η 

µεθοδολογική τους προσέγγιση βρήκε εφαρµογή σε ένα µεγάλο αριθµό ιστοσελίδων, 

αντίθετα µε προηγούµενες προσπάθειες που στηρίχθηκαν σε περιορισµένο µέγεθος 

δείγµατος, δεκάδων ή εκατοντάδων ιστοσελίδων (τα αποτελέσµατα των οποίων 

καταγράφονται σε γενικές γραµµές από τον Bucy107 και τους συνεργάτες του και τον 

Witherspoon108). Σαφέστατα η χρήση αυτόνοµων εργαλείων λογισµικού (µε τα οποία 

πραγµατοποιήθηκε η έρευνα των Bauer και Scharl), για την εξέταση των ιστοσελίδων του 

δείγµατος, παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι της υποκειµενικής αξιολόγησης, 

που βασίζεται στις κρίσεις µεµονωµένων αναλυτών πάνω σε συγκεκριµένες ιστοσελίδες. 

 

Ακολουθεί, πριν την παράθεση των κριτηρίων των Bauer και Scharl, µία σύντοµη 

αναφορά των σηµαντικότερων προσεγγίσεων ταξινόµησης και αξιολόγησης ιστοσελίδων. 

Μία προσπάθεια λειτουργικής ταξινόµησης ιστοσελίδων που αξίζει να αναφερθεί, είναι 

αυτή του Hoffman109, ο οποίος προσδιόρισε 6 ξεχωριστές κατηγορίες εµπορικών 

ιστοσελίδων: 

• on-line καταστήµατα, που προσφέρουν άµεσες πωλήσεις, ηλεκτρονικούς 

καταλόγους και υπηρεσίες υποστήριξης του πελάτη 

• «επίπεδες» διαφηµίσεις, είτε µέσω εικόνων (που έχουν συναισθηµατική επιρροή 

στον πελάτη), είτε µέσω λεπτοµερών πληροφοριών 

• ιστοσελίδες περιεχοµένου, η πρόσβαση στο οποίο χρεώνεται. Στις ιστοσελίδες αυτές 

διατίθεται συνήθως διαφηµιστικός χώρος, ώστε να είναι εφικτή η µείωση της τιµής 

χρέωσης των παρεχόµενων πληροφοριών 

• ηλεκτρονικά εµπορικά κέντρα, που αποτελούν σύνολα on-line καταστηµάτων 

• ιστοσελίδες παροχής κινήτρων, που αξιοποιούν τις τεχνικές δυνατότητες του WWW 

για διαφηµιστικούς σκοπούς 

• ιστοσελίδες υπηρεσιών, µέσω των οποίων παρέχονται διάφορες υπηρεσίες στον 

πελάτη. 

 

                                                 
107 Bucy, E.P., Lang, A., Potter, R.F., Grabe, M.E., (1999), Formal Features of Cyberspace: Relationships 
between Web Page Complexity and Site Traffic 
108 Witherspoon, E.M., (1999), A Pound of Cure: A Content Analysis of Health Information on Web Sites of 
Top-ranked HMOs 
109 Hoffman, D.L., Novak, T.P., Chatterjee, P., (1997), Commercial Scenarios for the Web: Opportunities and 
Challenges, σελ. 51-52 
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Παρόµοιες ταξινοµήσεις έχουν εφαρµοστεί στην τεχνολογία της πληροφορικής, στον 

κλάδο των τραπεζικών υπηρεσιών προς τους πελάτες (retail banking)110, στις εµπορικές 

επιχειρήσεις111 κτλ. Για παράδειγµα, ο Hansen παρουσίασε µία γενική ταξινόµηση 

εµπορικών ιστοσελίδων µε βάση 2 διαστάσεις (του περιεχοµένου και της αµφίδροµης 

επικοινωνίας), σύµφωνα µε την οποία υπάρχουν 5 διαφορετικά είδη ιστοσελίδων: οι 

ηλεκτρονικές επιχειρηµατικές κάρτες, αυτές που αφορούν τις διαφηµίσεις – ψυχαγωγία, τα 

ηλεκτρονικά φυλλάδια, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι και τέλος, οι ιστοσελίδες που παρέχουν 

υπηρεσίες WWW. Ωστόσο, αυτοί οι τρόποι ταξινόµησης δεν παρέχουν τη δυνατότητα για 

έναν ξεκάθαρο διαχωρισµό ανάµεσα στις διάφορες κατηγορίες ιστοσελίδων, καθώς οι 

περισσότεροι από αυτούς δεν βασίζονται σε εµπειρικές έρευνες. Ο Olsina και οι 

συνεργάτες του112 πρότειναν µία µέθοδο αξιολόγησης της ποιότητας ακαδηµαϊκών 

ιστοσελίδων, στην οποία χρησιµοποιείται ένα ιεραρχικό σύστηµα κριτηρίων, όπως αυτό 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.4. Τα κριτήρια αυτά (µε ελάχιστες διαφοροποιήσεις) 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση της ποιότητας και άλλων κατηγοριών 

ιστοσελίδων. 

 

Πίνακας 2.4 Ιεραρχικό Σύστηµα Κριτηρίων Αξιολόγησης Ποιότητας Ιστοσελίδων 

 

Λειτουργικότητα Χρηστικότητα 

Θέµατα αναζήτησης και επανάκτησης 

• Μηχανισµοί αναζήτησης ιστοσελίδων: 

 πεδίο αναζήτησης 

 εύρος αναζήτησης 

• Μηχανισµοί επανάκτησης: 

 επίπεδο εξατοµίκευσης 

 επίπεδο επαναπληροφόρησης 

Θέµατα πλοήγησης και πρόσβασης 

• ∆υνατότητα πλοήγησης: 

 δείκτης διαδροµής 

 αναγνώριση τρέχουσας θέσης 

 µέσος αριθµός συνδέσµων / σελίδα 

∆υνατότητα κατανόησης ιστοσελίδων 

• Σχεδιασµός οργάνωσης: 

 χάρτης ιστοσελίδας 

 πίνακας περιεχοµένων 

 αλφαβητικό ευρετήριο 

• Ποιότητα συστήµατος ετικετών 

• Χάρτης εικόνων (campus / κτίρια) 

Χαρακτηριστικά on-line επαναπληροφό-

ρησης και βοήθειας 

• Ποιότητα χαρακτηριστικών βοήθειας: 

 επεξηγηµατική βοήθεια 

 βοήθεια αναζήτησης 

                                                 
110 Booz-Allen and Hamilton, (1999), Corporate Internet Banking: A Global Study of Potential, 
www.bah.com 
111 Psoinos, A., Smithson, S., (1999), The 1999 Worldwide Web 100 Survey 
112 Olsina, L., Godoy, D., Lafuente, G.J., Rossi, G., (1999), Specifying Quality Characteristics and Attributes 
for Websites 
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• Αντικείµενα ελέγχου πλοήγησης: 

 διάρκεια περιβαλλοντικών ελέγχων 

 σταθερότητα περιβαλλοντικών ελέγχων 

 κάθετη κύλιση 

 οριζόντια κύλιση 

• Πρόβλεψη πλοήγησης: 

 τίτλος συνδέσµου (σύνδεσµος µε επεξη-

γηµατική βοήθεια) 

 κατανόηση της φράσης συνδέσµου 

Χαρακτηριστικά πεδίου προσανατολισµένα 

στο µαθητή 

• Σχετικότητα περιεχοµένου: 

 πληροφορίες ακαδηµαϊκής µονάδας 

(ευρετήριο, υποσελίδες) 

 πληροφορίες εγγραφής (απαιτήσεις εγ-

γραφής, συµπλήρωση αίτησης) 

 πληροφορίες για τα πτυχία (ευρετήριο, 

µαθήµατα) 

 περιγραφή µαθηµάτων (syllabus, χρονο-

πρόγραµµα) 

 πληροφορίες υπηρεσιών προς το µαθητή 

(υγεία, σπορ, υποτροφίες, στέγαση, πολι-

τιστικές εκδηλώσεις) 

 πληροφορίες ακαδηµαϊκής υποδοµής 

(εργαστήρια, βιβλιοθήκη, αποτελέσµατα 

έρευνας) 

• On-line υπηρεσίες: 

 on-line πληροφόρηση βαθµών / διδά-

κτρων 

 υπηρεσίες WWW 

 υπηρεσίες FTP (πρωτόκολλο µεταφοράς 

αρχείων) 

 υπηρεσίες newsgroups (οµάδες συζή-

τησης) 

 

 

• ∆είκτης τελευταίας ενηµέρωσης ιστο-

σελίδας 

• Κατάλογος διευθύνσεων: 

 κατάλογος e-mails 

 κατάλογος τηλ./fax 

 κατάλογος ταχυδροµικών διευθύνσεων 

• Συχνότερες ερωτήσεις (FAQ) 

• On-line επαναπληροφόρηση: 

 ερωτηµατολόγια 

 βιβλίο επισκεπτών 

 σχόλια 

Χαρακτηριστικά διασύνδεσης και αισθη-

τικής 

• Συνεκτικότητα µέσω της οµαδοποίησης 

αντικειµένων κύριου ελέγχου 

• ∆ιάρκεια παρουσίασης και σταθερότητα 

κύριων ελέγχων: 

 διάρκεια άµεσων ελέγχων 

 διάρκεια έµµεσων ελέγχων 

 σταθερότητα 

• Θέµατα στυλ: 

 οµοιότητα στυλ – χρώµατος συνδέσµων 

 οµοιότητα στυλ ιστοσελίδων 

• Αισθητική προτίµηση 

∆ιάφορα χαρακτηριστικά 

• Υποστήριξη ξένης γλώσσας 

• «What’s new» 

• ∆είκτης ανάλυσης οθόνης 
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Αποδοτικότητα Αξιοπιστία ιστοσελίδας 

Απόδοση 

• Μέγεθος στατικής σελίδας 

Πρόσβαση 

• Πρόσβαση πληροφοριών: 

 υποστήριξη για έκδοση µόνο κειµένου 

 τίτλος εικόνας 

 παγκόσµια αναγνωσιµότητα 

• Πρόσβαση παραθύρων: 

 αριθµός σελίδων που αφορούν πίνακες 

 έκδοση χωρίς πίνακες 

Λάθη συνδέσµων 

• Αιωρούµενοι σύνδεσµοι 

• Μη έγκυροι σύνδεσµοι 

• Μη εφαρµόσιµοι σύνδεσµοι 

∆ιάφορα λάθη ή ελλείψεις 

• Ελλιπή χαρακτηριστικά λόγω διαφορετικών 

browsers 

• Ελλείψεις ή απροσδόκητα αποτελέσµατα 

ανεξάρτητα από τον browser (π.χ. λάθη 

αναζήτησης, προβλήµατα πλαισίων) 

• Νεκροί κόµβοι WWW 

• Κόµβοι προορισµού υπό κατασκευή 

 

 

Παρά το γεγονός ότι η ιεράρχηση αυτή εντυπωσιάζει µε µία πρώτη µατιά, καθώς φαίνεται 

ιδιαίτερα εκτενής, ο αριθµός των κριτηρίων και το είδος αρκετών από αυτά δηµιουργούν 

προβλήµατα υπολογιστικής φύσης. Γι’ αυτό είναι προτιµότερη η επιλογή και περαιτέρω 

ανάλυση ενός µικρού αριθµού σχετικών µεταξύ τους κριτηρίων. Η εξάρτηση των πεδίων 

του πίνακα κριτηρίων του Olsina περιορίζει ακόµη περισσότερο το εύρος των πιθανών 

εφαρµογών του. Πρέπει να σηµειωθεί ωστόσο, ότι παρά τα όποια µειονεκτήµατά της, η 

συγκεκριµένη ιεράρχηση, αποτελεί µία σηµαντική ερευνητική προσπάθεια που µπορεί να 

αξιοποιηθεί και σε άλλες κατηγορίες ιστοσελίδων (πέραν των ακαδηµαϊκών). 

 

Η µεθοδολογική προσέγγιση των Bauer και Scharl περιλαµβάνει αρχικά τον 

προσδιορισµό των κριτηρίων ταξινόµησης (βλ. Πίνακα 2.5) και στη συνέχεια την 

αυτόµατη συλλογή πληροφοριών για τα κριτήρια αυτά113 (τα προστατευµένα µε κωδικούς 

τµήµατα των ιστοσελίδων εξετάζονται µε ανθρώπινη παρέµβαση). Στον παρακάτω πίνακα 

τα πεδία είναι µεταξύ τους ανεξάρτητα, ο αριθµός των κριτηρίων είναι σαφώς 

περιορισµένος και τα στοιχεία αυτά αποτελούν πλεονεκτήµατα έναντι των προτεινόµενων 

κριτηρίων του Olsina. Σχεδόν όλες οι µεταβλητές µετρώνται χρησιµοποιώντας αριθµητική 

κλίµακα (µε µοναδική εξαίρεση τη µεταβλητή για τα πλαίσια). 

 

                                                 
113 Bauer, C., Scharl, A., (2000), Quantitative Evaluation of Web Site Content and Structure, σελ. 35 
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Πίνακας 2.5 Κριτήρια Αξιολόγησης Ιστοσελίδων των Bauer και Scharl 

 

Κριτήρια Μεταβλητές 

Περιεχόµενο αριθµός εγγράφων [συνολικός] 

Kbytes που «φορτώθηκαν» [συνολικά / κείµενο µόνο] 

αριθµός τύπων αρχείων [διαφορετική επέκταση ονόµατος] 

αριθµός εικόνων [συνολικός / ξεχωριστά] 

∆ιαδραστικότητα αριθµός φορµών [συνολικός / ξεχωριστά] 

αριθµός εγγράφων w/JavaScript [συνολικός] 

αριθµός Java applets* [συνολικός / ξεχωριστά] 

αριθµός συνδέσµων e-mail [συνολικός / ξεχωριστά] 
* εφαρµογές που επιτρέπουν την εκτέλεση κάποιων λειτουργιών 

Πλοήγηση πίνακες [ναι / όχι] 

αριθµός εσωτερικών συνδέσµων [συνολικός / ξεχωριστά / 

ανενεργοί σύνδεσµοι] 

αριθµός εξωτερικών συνδέσµων [συνολικός / ξεχωριστά / 

ανενεργοί σύνδεσµοι] 

αριθµός anchors* [συνολικός] 

αριθµός συνδέσµων σε anchors [µέσα / ανάµεσα σε 

έγγραφα] 
* σηµεία µετάβασης στην ίδια σελίδα 

 

Οι τρεις κατηγορίες κριτηρίων προέκυψαν από προηγούµενες θεωρητικές προσεγγίσεις 

και τη διερεύνηση των περιπτώσεων επιλεγµένων επιχειρήσεων στο χώρο του 

ηλεκτρονικού εµπορίου. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε τρεις φάσεις: 1) τη συλλογή 

δεδοµένων για τις ιστοσελίδες του εξεταζόµενου δείγµατος, 2) τον προσδιορισµό των 

κριτηρίων ταξινόµησης, και 3) την ανάπτυξη µηχανισµών ανάλυσης και οµαδοποίησης 

των αποτελεσµάτων. 

 

2.15 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ 

Η αποτελεσµατικότητα µιας ιστοσελίδας αναφέρεται στην επίτευξη των στόχων που έχει 

προσδιορίσει γι’ αυτήν το τµήµα µάρκετινγκ της επιχείρησης. Ανεξάρτητα από το είδος 

των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, υπάρχει ένας κοινός παράγοντας στον 

καθορισµό των στόχων και αυτός είναι η επισκεψιµότητα (κίνηση επισκεπτών) που 
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εµφανίζει η ιστοσελίδα. Για το µέγεθος αυτό, οι Chaffey, Mayer, Johnston και Ellis-

Chadwick114 προτείνουν τρεις εναλλακτικές µετρήσεις: 

• Εντυπώσεις σελίδας: πόσες φορές έχει δει ένα άτοµο µία σελίδα. 

• Επισκέψεις: η επίσκεψη ορίζεται ως µία σειρά επανειληµµένων απαιτήσεων ενός 

επισκέπτη από µία σελίδα, χωρίς να παρεµβάλλονται 30 συνεχόµενα λεπτά 

απραξίας. 

• Μεµονωµένοι επισκέπτες: ο αριθµός µεµονωµένων επισκεπτών µιας σελίδας, σε 

µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο αναφοράς (συνήθως ένας µήνας ή ένα τρίµηνο). 

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο όρος «χτύπηµα» δεν χρησιµοποιείται από τους παραπάνω 

ερευνητές, καθώς δεν αποτελεί αξιόπιστη µέτρηση για τον αριθµό των ατόµων που 

βλέπουν µία ιστοσελίδα (σε περίπτωση που η σελίδα περιέχει 10 γραφικά συν ένα αρχείο 

HTML, καταγράφονται 11 χτυπήµατα). Παρ’ ότι και οι τρεις δείκτες πρέπει να 

χρησιµοποιούνται από κοινού στις αναφορές του µάρκετινγκ, ο καταλληλότερος δείκτης 

(εφόσον θα έπρεπε να επιλεγεί µόνο ένας) είναι ο αριθµός µεµονωµένων επισκεπτών, που 

επιτρέπει στα στελέχη να εκτιµήσουν τον όγκο ανθρώπων (τωρινών και υποψήφιων 

πελατών) που προσεγγίζει η επιχείρηση µέσω της ιστοσελίδας. 

 

Μία ιστοσελίδα µπορεί να έχει ένα µεγάλο αριθµό επισκεπτών, η αποτελεσµατικότητά της 

όµως εξαρτάται από το πόσους πραγµατικά δεσµεύει (ενθαρρύνει δηλαδή να αναζητήσουν 

περισσότερες πληροφορίες, πέρα από την εισαγωγική της σελίδα). Ένας σηµαντικός 

δείκτης είναι η αναλογία δέσµευσης, που προκύπτει από τη διαίρεση του αριθµού 

επισκέψεων όπου οι επισκέπτες βλέπουν µόνο µία σελίδα, µε το συνολικό αριθµό 

επισκέψεων στην ιστοσελίδα (εάν ο δείκτης αυτός κυµαίνεται πάνω από 80%, η δέσµευση 

δεν θεωρείται ικανοποιητική). Το µάρκετινγκ ωστόσο ζητάει συγκεκριµένα επιχειρησιακά 

αποτελέσµατα, οπότε απαιτείται η µετατροπή του αριθµού των δεσµευµένων επισκεπτών 

σε συναλλαγές, όπως115: 

• µία on-line αγορά 

• τη συµπλήρωση µιας ηλεκτρονικής φόρµας 

• την υποβολή ενός αιτήµατος παροχής κάποιας υπηρεσίας 

                                                 
114 Chaffey, D., Mayer, R., Johnston, K., Ellis-Chadwick, F., (2003), Internet Marketing: Strategy, 
Implementation and Practice, σελ. 85-93 
115 Inan, H., (2002), Measuring the Success of Your Website: A Customer-centric Approach to Website 
Management, σελ. 150-165 
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• τη ζήτηση σχετικών πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες 

• τη ζήτηση της επιλογής «where to buy» που κατευθύνει τους επισκέπτες σε ένα 

συγκεκριµένο κατάστηµα ή διανοµέα. 

 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα µπορούν να αναπτυχθούν διάφοροι δείκτες 

µετατροπής, που συνήθως όταν υπολογίζονται για πρώτη φορά δηµιουργούν µία 

απογοητευτική εικόνα, στη συνέχεια όµως αποτελούν ένα εξαιρετικό σηµείο εκκίνησης 

για την περαιτέρω βελτίωση της ιστοσελίδας. Ο όρος «βελτίωση» εξαρτάται από την 

προσέγγιση σχεδιασµού της ιστοσελίδας116 που έχει υιοθετήσει η επιχείρηση. Οι 

σηµαντικότερες προσεγγίσεις είναι οι ακόλουθες: 

• έµφαση στην αισθητική, παρά στο περιεχόµενο 

• έµφαση στη διάρθρωση του περιεχοµένου117, χωρίς να προσελκύει η εµφάνιση της 

ιστοσελίδας 

• ελαχιστοποίηση γραφικών, εστίαση στην πληροφόρηση (τα γραφικά αυξάνουν 

σηµαντικά το χρόνο που φορτώνεται µία σελίδα, τη στιγµή που αρκετοί ερευνητές 

υποστηρίζουν τον «κανόνα των 8 sec118», σύµφωνα µε τον οποίο χάνονται οι µισοί 

νέοι επισκέπτες µιας σελίδας που χρειάζεται περισσότερα από 8 sec για να 

φορτωθεί) 

• εστίαση στο χρήστη, παρέχοντας αυξηµένες δυνατότητες αλληλεπίδρασης και άµεση 

πρόσβαση στις πληροφορίες (σύµφωνα µε τους «gurus» Jakob Nielsen119 και 

Vincent Flander120, αυτή η προσέγγιση χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή) 

• εστίαση στο µάρκετινγκ της επιχείρησης (τα στελέχη του µάρκετινγκ θεωρούν την 

ιστοσελίδα ως εργαλείο διαχείρισης των σχέσεων µε τον πελάτη). 

 

Το ζητούµενο για την επιχείρηση θα πρέπει να είναι η επίτευξη της κατάλληλης 

ισορροπίας ανάµεσα στις παραπάνω προσεγγίσεις121, αφού καµία από αυτές δεν µπορεί να 

θεωρηθεί απόλυτα ως η καλύτερη. Όσον αφορά την προσέγγιση της εστίασης στο χρήστη, 

είναι σηµαντικό για µία επιχείρηση να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών της 

                                                 
116 Κυριαζόπουλος, Π.Γ., (2000), Η Σύγχρονη Επιχείρηση στο ξεκίνηµα του 21ου αιώνα, σελ. 291-296 
117 Goto, K., Cotler, E., (2002), Web Redesign: Workflow That Works, σελ. 141-157 
118 www.zonaresearch.com 
119 Nielsen, J., (2000), Designing Web Usability, σελ. 111-117 
120 Flander, V., (2003), Learn Good Web Design by Looking at Bad Web Design, 
www.websitesthatsuck.com 
121 Mclvor, R., Humphreys, P., Huang, G., (2000), Electronic Commerce: Reengineering the Buyer-Supplier 
Interface, σελ. 134-135 
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ιστοσελίδας της. Ένας τρόπος κατηγοριοποίησης των επισκεπτών, που προτείνεται από 

τον Sterne122, αφορά το βαθµό εξοικείωσής τους ως προς τα εξής: 

1) ∆ιαδίκτυο: ένας µεγάλος αριθµός νέων χρηστών χρειάζεται κυρίως ευκολία στη 

χρήση της ιστοσελίδας, ενώ από την άλλη οι έµπειροι επισκέπτες επιθυµούν 

αυξηµένες δυνατότητες αναζήτησης. 

2) Επιχείρηση: ένα µέρος του περιεχοµένου πρέπει να αποσκοπεί στην πληροφόρηση 

των επισκεπτών που δεν γνωρίζουν αρκετά στοιχεία για την επιχείρηση (π.χ. η 

επιλογή «About us»). 

3) Προϊόντα / υπηρεσίες: η ενηµέρωση των επισκεπτών για τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες της επιχείρησης παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία (συνήθως όµως υπάρχει 

άγνοια για την πλήρη γκάµα προϊόντων / υπηρεσιών και η επιχείρηση οφείλει να 

διασφαλίσει ότι αυτή αναφέρεται στην ιστοσελίδα). 

4) Ιστοσελίδα: οι επιλογές «Search», «Help», χάρτες της ιστοσελίδας κτλ. είναι 

απαραίτητα στοιχεία για τους επισκέπτες που δεν είναι εξοικειωµένοι µε τη 

συγκεκριµένη ιστοσελίδα. Η αφιέρωση ενός µέρους του περιεχοµένου σε όσους 

επισκέπτονται για πρώτη φορά τη σελίδα µπορεί να βοηθήσει στην απόκτηση νέων 

πελατών. 

 

2.16 ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΜΕΣΩ E-MAIL 

Ένας από τους σηµαντικότερους λόγους αύξησης των εκστρατειών προβολής / προώθησης 

προϊόντων µέσω e-mail, είναι οι δυνατότητες µέτρησης της αποτελεσµατικότητας µιας 

τέτοιας εκστρατείας. Συνήθως οι µετρήσεις αυτές παρέχονται από τις εταιρίες παροχής 

υπηρεσιών στο ∆ιαδίκτυο. Ο καλύτερος τρόπος µετρήσεων είναι η δηµιουργία δεικτών για 

καθένα από τα στάδια, από τη στιγµή που τα e-mails αποστέλλονται µέχρι την καταγραφή 

των αποτελεσµάτων της διαφηµιστικής εκστρατείας. Τα 8R που προτείνονται σε αυτή την 

παράγραφο123, περιλαµβάνουν τις ακόλουθες µετρήσεις: 

1) Αναλογία παραλαβών (Receipt rate): ισούται µε το πηλίκο (αριθµός e-mails που 

εστάλησαν – αριθµός e-mails που επιστράφηκαν χωρίς παραλαβή) / αριθµός e-mails 

που εστάλησαν. Το γεγονός της επιστροφής ενός e-mail χωρίς παραλαβή, οφείλεται: 

• ο mail server δεν λειτουργεί προσωρινά (το e-mail θα αποσταλεί αργότερα). Το 

ποσοστό των περιπτώσεων αυτών κυµαίνεται περίπου στο 1-2% του συνόλου 

                                                 
122 Sterne, J., (2002), Web Metrics: Proven Methods for Measuring Web Site Success, σελ. 93-102 
123 Chaffey, D., (2003), Total E-mail Marketing, σελ. 86-123 
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• άγνωστη διεύθυνση παραλήπτη (δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5%). Ένας τρόπος 

αντιµετώπισης της συγκεκριµένης αιτίας είναι η επιβεβαίωση της διεύθυνσης124, 

ζητώντας από τον πελάτη τη διπλή εισαγωγή της. 

2) Αναλογία αναγνωστών (Reader rate): ισούται µε τον αριθµό e-mails που 

ανοίχθηκαν / αριθµό e-mails που παραλήφθηκαν (αναφέρεται επίσης ως ανοιχτή 

αναλογία). Αφορά µόνο HTML e-mails, για τα οποία δίνεται η ένδειξη ότι 

ανοίχθηκαν, ανάλογα µε το εάν φορτώνεται ένας δείκτης γραφικών που 

περιλαµβάνεται στο e-mail. Εφόσον η αναλογία αναγνωστών υποχωρήσει κάτω του 

10%, υποδηλώνεται η ύπαρξη ποιοτικού προβλήµατος, που αφορά συνήθως τη µη 

προσέλκυση του ενδιαφέροντος του παραλήπτη. 

3) Αναλογία «χτυπηµάτων» (clickthRough rate): ισούται µε τον αριθµό 

«χτυπηµάτων» σε συνδέσµους / τον αριθµό αναγνωστών ή αριθµό παραληπτών ή 

αριθµό e-mails που εστάλησαν. Η αναλογία «χτυπηµάτων» είναι σηµαντικός 

δείκτης, καθώς υποδηλώνει την ποιότητα της προσφοράς στον πελάτη και εφόσον η 

αναλογία αυτή είναι υψηλή η διαφήµιση θα είναι επιτυχηµένη, µε την προϋπόθεση 

ότι η σελίδα µεταφοράς (µέσω του συνδέσµου) είναι επίσης καλής ποιότητας. Ο 

δείκτης αυτός έχει εναλλακτικές µορφές: 

• ως προς τον αριθµό αυτών που ανοίγουν τα εισερχόµενα e-mails 

• ως προς τον αριθµό των e-mails που ελήφθησαν ή εστάλησαν 

• «χτυπήµατα» διαφορετικών επισκεπτών (ο συνολικός αριθµός χτυπηµάτων ενός 

επισκέπτη δεν είναι ενδεικτικός) 

• «χτυπήµατα» ανά σύνδεσµο. 

Εάν η αναλογία «χτυπηµάτων» από τα e-mails που έχουν ήδη ανοιχθεί, είναι κάτω 

από 5-10%, υποδηλώνεται η ύπαρξη ενός ποιοτικού προβλήµατος. Η τοποθέτηση 

των συνδέσµων, η γενικότερη διάρθρωση του e-mail, το µέγεθος (εξαρτάται από την 

παρουσία γραφικών) και η έκτασή του, οι αδυναµίες της προσφοράς προς τον 

πελάτη κτλ. επηρεάζουν το εύρος διακύµανσης της αναλογίας «χτυπηµάτων». 

4) Αναλογία µετατροπών σε φόρµες (form conveRsion rate): είναι ο αριθµός 

συµπληρωµένων φορµών / τον αριθµό «χτυπηµάτων». Αποτελεί ένδειξη για το 

ποσοστό αυτών που τελικά συµπληρώνουν µία on-line φόρµα (π.χ. µία αίτηση 

αποδοχής προωθητικού υλικού της επιχείρησης) επί του συνόλου όσων 

µεταφέρονται σε µία σελίδα «χτυπώντας» κάποιο σύνδεσµο. Εάν η συγκεκριµένη 

                                                 
124 How to Clean Your E-mail List and Prevent Bad Addresses, (2003), www.emailsherpa.com 
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αναλογία κυµαίνεται κάτω του 40%, η επιχείρηση θα πρέπει να εξετάσει το 

ενδεχόµενο να αλλάξει τον αριθµό ή/και το είδος των ζητούµενων ερωτήσεων της 

φόρµας, το περιεχόµενο της προσφοράς προς τον πελάτη ή ίσως θα πρέπει να 

εγγυηθεί τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών στοιχείων του πελάτη. 

5) Αναλογία απαντήσεων (Response rate): ισούται µε τον αριθµό των πράξεων / τον 

αριθµό των παραληπτών. Μπορεί να µετρηθεί µε διάφορους τρόπους, ανάλογα µε 

τον τρόπο που οι καταναλωτές απαντούν σε ένα e-mail: 

• ο αριθµός των αναγνωστών που «χτυπούν» κάποιο σύνδεσµο προς τον αριθµό 

εκείνων που ανοίγουν το e-mail 

• ο αριθµός των αναγνωστών που «χτυπούν» κάποιο σύνδεσµο προς τον αριθµό 

εκείνων που λαµβάνουν το e-mail (καλύτερη ένδειξη από την προηγούµενη 

µέτρηση) 

• ο αριθµός των αναγνωστών που «χτυπούν» κάποιο σύνδεσµο προς τον αριθµό 

εκείνων στους οποίους απεστάλη το e-mail 

• ο αριθµός των αναγνωστών που ολοκληρώνουν µία πράξη προς τον αριθµό 

εκείνων που απέστειλαν απαντητικό e-mail. Η πράξη αυτή είναι συνήθως η 

συµπλήρωση της φόρµας για την επικύρωση της παραγγελίας (αποτελεί την πιο 

σηµαντική από τις τέσσερις µετρήσεις). 

6) Αναλογία απορρίψεων (Rejects rate): ισούται µε τον αριθµό µη εκδηλώσεων 

ενδιαφέροντος / τον αριθµό παραληπτών. Το αποτέλεσµα της σύγκρισης του 

συγκεκριµένου δείκτη µιας διαφηµιστικής εκστρατείας µε το µέσο όρο 

προηγούµενων περιπτώσεων, είναι µία ιδιαίτερα χρήσιµη για το µάρκετινγκ ένδειξη. 

Εφόσον η αναλογία απορρίψεων είναι αρκετά µεγαλύτερη από το µέσο όρο, 

υποδηλώνεται και σε αυτή την περίπτωση η ύπαρξη κάποιου ποιοτικού 

προβλήµατος. Τα παραδείγµατα πολλών επιτυχηµένων εταιριών στο χώρο του 

µάρκετινγκ µέσω e-mail, αποδεικνύουν ότι είναι εφικτό να διατηρηθεί ο δείκτης 

αυτός (που συχνά αναφέρεται και ως αναλογία µη εγγραφών) σε µικρούς 

µονοψήφιους αριθµούς125. 

7) Αναλογία αναφορών (Referral rate): είναι ο αριθµός αναφορών / τον αριθµό των 

ανταποκρινόµενων (όσων απαντούν στα e-mails). Αναφορά σηµαίνει την προώθηση 

του e-mail από τον παραλήπτη σε άλλες διευθύνσεις e-mail (αυτό το είδος 

                                                 
125 Adam, N.R., Dogramaci, O., Gangopadhyay, A., Yesha, Y., (2000), Electronic Commerce: Technical, 
Business and Legal Issues, σελ. 86-91 
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µάρκετινγκ ονοµάζεται επιδηµικό126 και αναµφίβολα αποτελεί το φθηνότερο τρόπο 

προβολής). Ο δείκτης αυτός δεν χρησιµοποιείται συχνά. 

8) Αποτελέσµατα της διαφηµιστικής εκστρατείας (Results): Αποτελεί την κυριότερη 

µέτρηση, η οποία δείχνει πόσοι νέοι πελάτες και πόσες νέες επιχειρηµατικές 

συναλλαγές προέκυψαν από τη συγκεκριµένη διαφηµιστική εκστρατεία. Ο δείκτης 

αυτός απαιτεί αλληλεπίδραση ανάµεσα στο σύστηµα παρακολούθησης e-mails και 

το σύστηµα που χρησιµοποιείται για τη λήψη των παραγγελιών. 

 

Ένα ζήτηµα που θα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη από τα στελέχη του µάρκετινγκ, 

είναι η ύπαρξη τεχνολογικών περιορισµών που επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο 

εµφανίζεται ένα e-mail στην οθόνη του καταναλωτή. Ένας γενικός περιορισµός, τόσο στα 

HTML όσο και στα e-mails κειµένου, είναι η ανάλυση της οθόνης127. Ενώ οι σχεδιαστές 

µιας προωθητικής εκστρατείας µέσω e-mail υιοθετούν υψηλές αναλύσεις (π.χ. 1280x1024 

pixels), οι περισσότεροι καταναλωτές χρησιµοποιούν χαµηλότερες αναλύσεις, οπότε η 

επιχείρηση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τα e-mails υποστηρίζουν µία σειρά αναλύσεων 

(π.χ. για τα HTML e-mails είναι καλύτερα να υπάρχει ένα εύρος 550 ή 600 pixels). Οι 

χρήστες του ∆ιαδικτύου χρησιµοποιούν ποικιλία προγραµµάτων ανάγνωσης e-mail128, 

όπως για παράδειγµα το Outlook και Outlook Express (>50% των χρηστών), Hotmail 

(25% περίπου), YahooMail! (20% περίπου) και άλλα λιγότερο δηµοφιλή προγράµµατα, 

όπως Lotus Notes, Netscape και Eudora. Καθένα από τα προγράµµατα αυτά µεταφράζουν 

τον κώδικα HTML µε διαφορετικό τρόπο. Το περιεχόµενο ενός HTML e-mail πρέπει να 

ελέγχεται στα πέντε κυριότερα προγράµµατα ανάγνωσης και σε αυτό συνηγορεί και το 

αποτέλεσµα έρευνας που πραγµατοποιήθηκε από την εταιρία Silverpop το φθινόπωρο του 

2002129, σύµφωνα µε το οποίο σχεδόν τα µισά e-mails που εξετάστηκαν παρουσίασαν 

κάποιου είδους πρόβληµα κατά τη µετάφραση του κώδικα HTML (αυτό σηµαίνει ότι ένας 

µεγάλος αριθµός εκστρατειών προώθησης προϊόντων / υπηρεσιών δεν ελέγχεται εξ’ 

ολοκλήρου). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα συµπεράσµατα έρευνας που διεξήγαγε130 ο 

Οργανισµός Online Εκδοτών (Online Publishers Association) το Μάιο του 2003. Το 

µεγαλύτερο επίπεδο αναγνωσιµότητας e-mail παρουσιάζεται τα πρωινά και τις ενδιάµεσες 

                                                 
126 Πασχόπουλος, Α., Σκαλτσάς, Π., (2001), Ηλεκτρονικό Εµπόριο, Ανάπτυξη & Εφαρµογή Επιχειρηµατικής 
Στρατηγικής και Marketing στο ∆ιαδίκτυο, σελ. 291-292 
127 www.chinwag.com 
128 Grossman, E., (2002), Real-world E-mail Client Usage: The Hard Data, www.clickz.com 
129 www.silverpop.com 
130 Online Publishers Association, (2003), Detailed Analysis of Online Activities of Various Demographic 
Groups, www.online-publishers.org 
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ηµέρες της εβδοµάδας. Η πλειοψηφία των απαντητικών e-mails δίνεται µέσα σε 48 ώρες, 

ενώ όταν η ανάγνωση των e-mails πραγµατοποιείται στο σπίτι και όχι στην εργασία, είναι 

πιθανό να διαβάζονται µέσω µιας πιο αργής σύνδεσης και αν µάλιστα αυτό γίνεται off-

line, οι παραλήπτες µπορεί να µη βλέπουν τα συνοδευτικά γραφικά. Το µέγεθος ενός 

προωθητικού e-mail είναι καλύτερα να µην υπερβαίνει τα 30 Kbytes. Τα συµπεράσµατα 

αυτά µπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιµα για τη χάραξη µιας επιτυχηµένης 

εκστρατείας προώθησης από το τµήµα µάρκετινγκ µιας επιχείρησης. Είναι προτιµότερο 

επίσης οι παραλήπτες να έχουν συµφωνήσει στη λήψη των εισερχόµενων e-mails (επιλογή 

opt-in). Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε τροποποίηση του Βρετανικού Κώδικα ∆ιαφήµισης, 

Προώθησης Πωλήσεων και Άµεσου Μάρκετινγκ, από τον Οργανισµό Προτύπων 

∆ιαφήµισης131 (Advertising Standards Association) στις 4/3/2003, καθίσταται 

υποχρεωτική στη Μεγάλη Βρετανία η επιλογή opt-in, κατά την αποστολή προωθητικού 

υλικού (εκτός εάν οι παραλήπτες είναι υφιστάµενοι πελάτες). Ιδιαίτερη προσοχή 

χρειάζεται στην αποφυγή συσχέτισης των e-mails µιας εκστρατείας προώθησης, µε τα 

αποκαλούµενα SPAM (Sending Persistent Annoying e-Mail) µηνύµατα, καθώς πολλοί 

παροχείς υπηρεσιών στο Internet χρησιµοποιούν ειδικά φίλτρα (π.χ. McAfee SpamKiller) 

για να παρεµποδίσουν την εισαγωγή τους (µέσω της αναζήτησης συγκεκριµένων 

συµβόλων, λέξεων ή φράσεων, όπως «order now», «special promotion», «for free!» κτλ. ή 

της χρήσης µαθηµατικών αλγορίθµων). 

 

2.17 ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

Για την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών εµπορικών συναλλαγών µέσω κινητής τηλεφωνίας 

(mobile commerce), που αποτελούν µια εναλλακτική προσέγγιση του ηλεκτρονικού 

εµπορίου, έχει αναπτυχθεί µέχρι στιγµής ένας περιορισµένος αριθµός θεωρητικών 

µοντέλων, τα οποία αποσκοπούν αφενός στην απλοποίηση και αφετέρου στη διασφάλιση 

της αξιοπιστίας και κατά συνέπεια της ποιότητας των συγκεκριµένων συναλλαγών. Ένα 

τέτοιο µοντέλο, που παρουσιάζει τις διαδικασίες που πραγµατοποιούνται ανάµεσα στους 

εµπλεκόµενους συντελεστές, προκειµένου τα προϊόντα – υπηρεσίες να φθάσουν στον 

πελάτη µέσω του ∆ιαδικτύου της κινητής τηλεφωνίας, είναι το Μοντέλο των Κύριων 

Φάσεων132 του m-commerce (απεικονίζεται στο Σχήµα 2.12). 

 

                                                 
131 www.asa.org.uk 
132 Buhan, D., Cheong, C., Lin Tan, C., (2000), Mobile Payments in M-Commerce, σελ. 10-11 
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Σχήµα 2.12 Μοντέλο Κύριων Φάσεων Mobile Commerce 
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6. Λογαριασµός 7. Πληρωµή 0. Εγγραφή 

4. Αρχές 
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συναλλαγής 

8. ∆ιανοµή κερδών 

3. Αρχές συναλλαγής 

1. Ένδειξη αγοράς 

5. Μεταφορά – παράδοση περιεχοµένου

ΠΑΡΟΧΕΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 

 
ΜΕΣΑΖΩΝ 

ΠΑΡΟΧΕΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΠΕΛΑΤΗΣ 

 

Σύµφωνα µε την παραπάνω σχηµατική απεικόνιση, οι διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα σε 

µία ηλεκτρονική εµπορική συναλλαγή µέσω κινητής τηλεφωνίας, είναι οι ακόλουθες: 

1. Ο πελάτης εκφράζει αρχικά την επιθυµία αγοράς ενός προϊόντος – υπηρεσίας, µέσω 

του ∆ιαδικτύου της κινητής τηλεφωνίας. Η επιθυµία αυτή εκδηλώνεται µε ένα απλό 

πάτηµα του κατάλληλου πλήκτρου στη συσκευή κινητού τηλεφώνου ή µέσω 

αποστολής ενός µηνύµατος SMS στον αντίστοιχο αριθµό. 

2. Ο παροχέας υπηρεσιών ∆ιαδικτύου µεταφέρει το αίτηµα αγοράς στον παροχέα 

υπηρεσιών συναλλαγής. 

3. Ο παροχέας υπηρεσιών συναλλαγής απευθύνεται στο µεσάζοντα (εµπορική εταιρία), 

ζητώντας πληροφορίες σχετικά µε τις αρχές συναλλαγής που πρέπει να 

ακολουθηθούν, καθώς επίσης στοιχεία για την εγκυρότητα και την αυθεντικότητα 

των στοιχείων του πελάτη. 

4. Ο παροχέας υπηρεσιών συναλλαγής ενηµερώνει (εφόσον έχει λάβει την έγκριση) τον 

παροχέα υπηρεσιών ∆ιαδικτύου, ότι µπορεί να προβεί στην πραγµατοποίηση της 

συναλλαγής µε το συγκεκριµένο πελάτη. 
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5. Ο παροχέας υπηρεσιών ∆ιαδικτύου έχει πλέον τη δυνατότητα να µεταφέρει και να 

παραδώσει το προϊόν – υπηρεσία στον πελάτη. 

6. Ταυτόχρονα µε την παραλαβή, ο µεσάζων αποστέλλει το λογαριασµό µε την αξία 

του προϊόντος – υπηρεσίας στον πελάτη. 

7. Ο πελάτης καταβάλλει το αντίτιµο στο µεσάζοντα. 

8. Η τελική διαδικασία αφορά τη διανοµή των κερδών ανάµεσα στο µεσάζοντα, τον 

παροχέα υπηρεσιών συναλλαγής και τον παροχέα υπηρεσιών ∆ιαδικτύου. 

 

Το m-commerce θεωρείται ως το ηλεκτρονικό εµπόριο της επόµενης γενιάς. Επιτρέπει 

στους χρήστες να πραγµατοποιούν ανά πάσα στιγµή οποιαδήποτε συναλλαγή, χωρίς να 

πρέπει να βρεθεί ένα σταθερό σηµείο σύνδεσης. Λόγω της ποικιλίας των υπηρεσιών που 

προσφέρει, µπορεί να θεωρηθεί ότι οι προοπτικές ευρείας ανάπτυξης του m-commerce 

(και στη χώρα µας) είναι ιδιαίτερα υψηλές. Χρειάζεται ωστόσο ένα σηµαντικό χρονικό 

διάστηµα ωρίµανσης και αποδοχής της νέας τεχνολογίας από το καταναλωτικό κοινό. 

Όσον αφορά τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού εµπορίου µέσω κινητής τηλεφωνίας, 

ενδεικτικά αναφέρονται το mobile banking, η πρόσβαση στις µηχανές αναζήτησης του 

∆ιαδικτύου, η αποστολή και λήψη e-mails, η ενηµέρωση σε θέµατα καθηµερινότητας 

(δροµολόγια, καιρικές συνθήκες, παραστάσεις…) κτλ. 

 

2.18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Ως επιχειρηµατικό µοντέλο µπορεί να θεωρηθεί µία δοµηµένη αρχιτεκτονική µορφή που 

µπορεί να εµπλέκει τις λειτουργίες, τις διαδικασίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τη ροή 

πληροφοριών και το ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης. Τα σηµαντικότερα 

επιχειρηµατικά µοντέλα στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου (τα οποία είναι 

περισσότερο γνωστά από τις επωνυµίες δηµοφιλών επιχειρήσεων που τα εφαρµόζουν) 

είναι τα εξής133: 

1) Μοντέλο παραγωγού (creator): η επιχείρηση αγοράζει στοιχειώδη προϊόντα ή 

επιµέρους τµήµατα προϊόντων (ή υπηρεσιών), τα µορφοποιεί και τα πωλεί ως 

ολοκληρωµένα προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας στους πελάτες, µέσω του 

∆ιαδικτύου. Τα τελικά προϊόντα και οι υπηρεσίες είτε καθορίζονται από την ίδια την 

επιχείρηση, είτε διαµορφώνονται από τον πελάτη σύµφωνα µε τις προτιµήσεις και 

ανάγκες του. Σε γενικές γραµµές η διαδικασία αυτή µπορεί να περιγραφεί ως εξής: η 

                                                 
133 Timmers, P., (1999), Business Models for Electronic Markets, σελ. 3-8 
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επιχείρηση (εφόσον δεν συνεργάζεται µε συγκεκριµένες εταιρίες) αναζητεί 

προµηθευτές µέσω του ∆ιαδικτύου ή οι προµηθευτές επισκέπτονται την ιστοσελίδα 

της (ισχύει κυρίως για µεγάλες επιχειρήσεις) και στέλνουν ηλεκτρονικά τις 

προσφορές τους. Στην άλλη πλευρά της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο πελάτης 

επισκέπτεται την ιστοσελίδα του παραγωγού, εγγράφεται ως πελάτης (εφόσον 

αγοράζει για πρώτη φορά από τη συγκεκριµένη επιχείρηση), δίνει τις παραγγελίες 

του (επιλέγοντας συνήθως από ένα διατιθέµενο ηλεκτρονικό κατάλογο) και στη 

συνέχεια ενηµερώνεται on-line για την εξέλιξη της παραγγελίας του (στα πλαίσια 

της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης προς τον πελάτη). Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

εταιρίας που εφαρµόζει το συγκεκριµένο µοντέλο είναι η Dell Computer 

Corporation, που κατασκευάζει Η/Υ, αναπτύσσει λογισµικό κτλ. 

2) Μοντέλο διανοµέα (distributor): η επιχείρηση που υιοθετεί το συγκεκριµένο 

µοντέλο, διανέµει προϊόντα ή/και υπηρεσίες, τα οποία είτε αγοράζει από 

προµηθευτές σε χαµηλότερες τιµές, είτε ενεργεί για λογαριασµό άλλων 

επιχειρήσεων. Στη δεύτερη περίπτωση ο διανοµέας έχει τη συνολική ευθύνη για την 

εκτέλεση της παραγγελίας και τη συλλογή των πληρωµών. Ουσιαστικά η επιχείρηση 

έχει το ρόλο του ενδιάµεσου φορέα µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. Τα 

προϊόντα διανέµονται είτε απευθείας στους πελάτες, είτε µέσω συνεργατών που 

διατηρούν φυσικούς χώρους πώλησης. Για να µπορούν οι επιχειρήσεις να 

ανταποκριθούν άµεσα στη ζήτηση της αγοράς, πρέπει να διαθέτουν τµήµα 

εξυπηρέτησης για τη διεκπεραίωση της κάθε παραγγελίας (εξοπλισµένο µε σύγχρονα 

συστήµατα ψηφιακής επικοινωνίας), µεγάλους χώρους αποθήκευσης προϊόντων, 

τµήµα διάγνωσης των τάσεων της αγοράς, τµήµα δηµιουργίας προφίλ επισκεπτών 

της ιστοσελίδας, τµήµα παροχής υπηρεσιών µετά την πώληση κτλ. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελεί η εταιρία Amazon, το µεγαλύτερο εικονικό βιβλιοπωλείο (και 

όχι µόνο) στον κόσµο. 

3) Μοντέλο διαµεσολαβητή ή µεσίτη (broker): η επιχείρηση αναλαµβάνει το ρόλο του 

διαµεσολαβητή µεταξύ αγοραστή και πωλητή για τη διενέργεια εµπορικών πράξεων, 

παρέχοντας πληροφορίες χωρίς να διακινεί προϊόντα ή υπηρεσίες. Ενώ οι διανοµείς 

ασχολούνται συνήθως µε συγκεκριµένες κατηγορίες προϊόντων, το εύρος κάλυψης 

προϊόντων και υπηρεσιών στην περίπτωση των διαµεσολαβητών είναι σαφέστατα 

µεγαλύτερο. Τα έσοδα ενός διαµεσολαβητή προέρχονται από τις εγγραφές που 

πραγµατοποιούνται στην ιστοσελίδα του, τις αµοιβές ανά ορισµένη χρονική περίοδο 

για τη χρήση των υπηρεσιών του και από τις προµήθειες επί των πωλήσεων. Ένας 
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ηλεκτρονικός µεσίτης πρέπει να παρέχει µία αποτελεσµατική µηχανή αναζήτησης, 

τη δυνατότητα κρυπτογράφησης µηνυµάτων και µία κοινή πλατφόρµα ηλεκτρονικών 

πληρωµών134. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η εταιρία ηλεκτρονικών 

δηµοπρασιών eBay. 

4) Μοντέλο εξαγωγέα πληροφοριών (extractor): η επιχείρηση δηµιουργεί µία 

διαδικτυακή πύλη (portal) ή κάποια ψηφιακή κοινότητα ανταλλαγής 

πληροφοριών135 σε θέµατα σχετικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Μία πύλη 

προσελκύει το ενδιαφέρον καταναλωτών ή επιχειρήσεων µέσω της παροχής δωρεάν 

υπηρεσιών (π.χ. πληροφοριών, µηχανών αναζήτησης) και κινήτρων (π.χ. εκπτωτικά 

κουπόνια, συµµετοχή σε διαγωνισµούς). Λόγω της µεγάλης επισκεψιµότητας της 

ιστοσελίδας µιας τέτοιας επιχείρησης, υπάρχει αυξηµένη ζήτηση για τη διάθεση 

διαφηµιστικού χώρου. Σηµαντικό επίσης στοιχείο είναι ότι ένας µεγάλος αριθµός 

χρηστών του ∆ιαδικτύου έχει επιλέξει κάποια διαδικτυακή πύλη ως αρχική σελίδα136 

στο browser που χρησιµοποιεί. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η δηµοφιλής 

εταιρία Yahoo!. 

5) Εταιρία παροχής υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (Internet service provider): δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ακριβώς ως επιχειρηµατικό µοντέλο, µε την έννοια που αποδίδεται στις 

προηγούµενες περιπτώσεις, αποτελεί ωστόσο ένα διαφορετικό τύπο επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου. Οι υπηρεσίες που κατά κύριο 

λόγο παρέχει µία εταιρία ISP είναι συνοπτικά, η πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, οι 

ταχύτητες και η αξιοπιστία της σύνδεσης, τεχνική υποστήριξη, δυνατότητα 

ασφάλειας στις επιχειρηµατικές συναλλαγές (στο βαθµό που αυτή εξαρτάται από την 

εταιρία ISP), στατιστικά στοιχεία137 (π.χ. επισκεψιµότητα, χρόνος παραµονής στην 

ιστοσελίδα, χώρα προέλευσης επισκεπτών, ιστοσελίδες από τις οποίες προέρχονται 

οι επισκέψεις, λέξεις-κλειδιά µε τις οποίες πραγµατοποιήθηκε η αναζήτηση της 

ιστοσελίδας κτλ.). Ο συνδυασµός της ποιότητας και του κόστους λήψης των 

παραπάνω υπηρεσιών, αποτελεί το βασικό κριτήριο επιλογής µιας εταιρίας παροχής 

υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (καµία συγκεκριµένη εταιρία δεν µπορεί να θεωρηθεί ως 

χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της επιχειρηµατικής δραστηριότητας). 
                                                 
134 Turban, E., Lee, J., King, D., Chung, H.M., µετάφραση Σαµαράς, Γ., (2000), Ηλεκτρονικό Εµπόριο, 
Αρχές – Εξελίξεις – Στρατηγική από τη Σκοπιά του Manager, σελ. 50-51 
135 Πασχόπουλος, Α., Σκαλτσάς, Π., (2001), Ηλεκτρονικό Εµπόριο, Ανάπτυξη & Εφαρµογή Επιχειρηµατικής 
Στρατηγικής και Marketing στο ∆ιαδίκτυο, σελ. 223-241 
136 Γεωργόπουλος, Ν., Πανταζή, Μ.Α., Νικολαράκος, Χ., Βαγγελάτος, Ι., (2001), Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, 
Προγραµµατισµός & Σχεδίαση, σελ. 242-243 
137 Cio Communications, (2002), Strategic Directions – The Means to an Edge: Creating a Business Model 
for E-commerce, www.cio.com 
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6) Εξωτερικός συνεργάτης on-line επιχειρήσεων (third party marketplace): το 

αναδυόµενο αυτό επιχειρηµατικό µοντέλο αναφέρεται στην ανάθεση του συνόλου 

των λειτουργιών (ή µέρους αυτών) του ηλεκτρονικού εµπορίου σε εξωτερικούς 

συνεργάτες. Θα µπορούσε να αποδοθεί ως web outsourcing. Γενικότερα, µε τον όρο 

outsourcing εννοείται η εκχώρηση της εκτέλεσης συγκεκριµένων λειτουργιών / 

διαδικασιών µιας επιχείρησης σε έναν εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος αναλαµβάνει 

τη συνολική ευθύνη διαχείρισής τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η 

επιχείρηση TradeZone. Χωρίς να χρειάζεται να αναφερθούν ως ανεξάρτητα 

επιχειρηµατικά µοντέλα, υπάρχουν δύο µορφές εξέλιξης138 ενός εξωτερικού 

συνεργάτη on-line επιχειρήσεων: 1) η εταιρία παροχής υπηρεσιών αλυσίδας αξίας 

(value chain service provider), που εξειδικεύεται σε µία συγκεκριµένη λειτουργία, 

όπως για παράδειγµα οι ηλεκτρονικές πληρωµές ή τα logistics, µε σκοπό την 

ανάδειξή της σε πηγή συγκριτικού πλεονεκτήµατος (π.χ. FedEx Intership), και 2) η 

εταιρία ολοκλήρωσης της αλυσίδας αξίας (value chain integrator), που 

ολοκληρώνει πολλαπλά στάδια της αλυσίδας αξίας, έχοντας τη δυνατότητα να 

αξιοποιήσει τη ροή πληροφοριών µεταξύ των σταδίων αυτών ως προστιθέµενη αξία 

(π.χ. PartnerNet). 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Η ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών µπορεί να µετρηθεί µε βάση τις αρχές που 

διέπουν τη µέτρηση της ποιότητας των συµβατικών υπηρεσιών (οριοθέτηση της 

αντιλαµβανόµενης ποιότητας ως προς το επαρκές και το επιθυµητό επίπεδο 

προσδοκιών του πελάτη). Κατά συνέπεια, οι διαστάσεις του µοντέλου SERVQUAL 

των Berry, Parasuraman και Zeithaml, που έχουν εφαρµοστεί µε επιτυχία σε 

διαφορετικούς επιχειρηµατικούς κλάδους παροχής υπηρεσιών, µπορούν να 

εφαρµοστούν και στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου. Τα 22 επιµέρους ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του µοντέλου SERVQUAL έχουν επαναπροσδιοριστεί από τους 

Chaffey και Williams Edgar, στα πλαίσια της εφαρµογής του συγκεκριµένου 

µοντέλου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

 

                                                 
138 Timmers, P., (1999), Business Models for Electronic Markets, σελ. 7 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο προσδιορισµός των 11 διαστάσεων της 

ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που προτείνεται από τους Parasuraman, 

Zeithaml και Malhotra. Η ίδια οµάδα ερευνητών εξηγεί αποτελεσµατικά, µέσω του 

µοντέλου e-SQ, τους λόγους που οι περισσότερες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, αδυνατούν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πελατών τους. Εντοπίζουν τα κενά που µπορεί να 

δηµιουργηθούν στις διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα σε µία ηλεκτρονική συναλλαγή 

και προτείνουν τρόπους εξάλειψής τους. 

 

Σε θέµατα επιµέρους δραστηριοτήτων του ηλεκτρονικού εµπορίου, όπως ο 

σχεδιασµός ιστοσελίδων και η προβολή – προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών µέσω 

e-mails, αξίζει να αναφερθούν 1) η µεθοδολογική προσέγγιση των Bauer και Scharl, 

που καθορίζει ένα σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης της ποιότητας ιστοσελίδων και 2) 

οι δείκτες ποιότητας 8R του Chaffey, που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση της 

αποτελεσµατικότητας των ηλεκτρονικών διαφηµιστικών µηνυµάτων. Τέλος, πρέπει 

να σηµειωθεί ότι η κατανόηση της δοµής και των διαδικασιών των επιχειρήσεων που 

υλοποιούν εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου, διευκολύνεται από την κατάταξη των 

επιχειρήσεων σε κατηγορίες, µε βάση τα 6 επιχειρηµατικά µοντέλα του ηλεκτρονικού 

εµπορίου που πρότεινε ο Timmers. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Στο παρόν κεφάλαιο διαµορφώνεται και τεκµηριώνεται το θεωρητικό πλαίσιο 

υλοποίησης της έρευνας, µε βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση του προηγούµενου 

κεφαλαίου. Σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο, προτείνονται συγκεκριµένα κριτήρια 

ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις συναλλαγές B2B και B2C, για να 

αξιολογηθούν από τα στελέχη των επιχειρήσεων που υλοποιούν εφαρµογές του 

ηλεκτρονικού εµπορίου. Ακολούθως, προσδιορίζονται ο σκοπός και οι στόχοι της 

ερευνητικής διαδικασίας και διατυπώνονται οι προς εξέταση ερευνητικές υποθέσεις. 

Στη συνέχεια καθορίζονται τα επιµέρους χαρακτηριστικά της διαδικασίας, σχετικά 

µε το είδος έρευνας, τη µέθοδο δειγµατοληψίας, το απαιτούµενο µέγεθος δείγµατος 

και τη µέθοδο συλλογής των δεδοµένων. ∆ίνεται επίσης, µία αναλυτική περιγραφή 

της διάρθρωσης του ερωτηµατολογίου και των χρησιµοποιούµενων κλιµάκων 

µέτρησης των ερωτήσεων. 

 

 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

Σύµφωνα µε την Αµερικανική Εταιρία Μάρκετινγκ (American Marketing Association), 

Έρευνα Μάρκετινγκ ή Έρευνα Αγοράς139 είναι η επιστήµη που ασχολείται µε τη 

συγκέντρωση, ανάλυση και παρουσίαση αντικειµενικών και αµερόληπτων 

πληροφοριών. Ως αµερόληπτες θεωρούνται οι πληροφορίες, όταν η έρευνα έχει τα εξής 

χαρακτηριστικά: 

• το χρησιµοποιούµενο δείγµα είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού, από τον οποίο 

προέρχεται 

• η συνεργασία των ερωτώµενων στους οποίους απευθύνεται, είναι πρόθυµη και 

πραγµατοποιείται χωρίς υποσχέσεις 

• γίνεται διερεύνηση σε βάθος. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι παρ’ ότι οι έννοιες της έρευνας µάρκετινγκ και της έρευνας 

αγοράς χρησιµοποιούνται ως ταυτόσηµες, υπάρχει διάκριση µεταξύ τους. Η έρευνα 

αγοράς αποσκοπεί στη διερεύνηση µόνο των στοιχείων της αγοράς και δεν εξετάζει στο 

                                                 
139 Πετράκης, Μ., (1999), Έρευνα Μάρκετινγκ, Θεωρία και Πράξη, σελ. 36-37 
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σύνολό τους τα στοιχεία του µίγµατος µάρκετινγκ. Αναµφισβήτητα όµως, αποτελεί το πιο 

ουσιαστικό κοµµάτι της έρευνας µάρκετινγκ. Κατά τους Lehmann, Gupta και Steckel140, 

η διαδικασία της έρευνας αγοράς ξεκινάει µε τον προσδιορισµό του προβλήµατος και 

ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση των ευρηµάτων της έρευνας, τα συµπεράσµατα και τις 

προτάσεις επίλυσης του προβλήµατος. Τα στάδια της διαδικασίας της έρευνας αγοράς141 

παρουσιάζονται στο Σχήµα 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
140 Montaguti, E., (2000), Marketing Research, www.warwick.ac.uk 
141 Mangold, G., (2002), Marketing Research, www.murraystate.edu 
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Σχήµα 3.1 Η ∆ιαδικασία της Έρευνας Αγοράς 

 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ε
Π
ΙΛ
Υ
ΣΗ

 
Π
ΡΟ

Β
Λ
Η
Μ
Α
Τ
Ο
Σ

 

ΣΧ
Ε
∆Ι
Α
ΣΜ

Ο
Σ

 Ε
ΡΕ

Υ
Ν
Α
Σ

 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το σηµαντικότερο στάδιο σε µία έρευνα αγοράς είναι ο ορισµός του προβλήµατος και ο 

καθορισµός των στόχων της έρευνας. Ως πρόβληµα θεωρείται µία κατάσταση, κατά την 
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οποία οι υφιστάµενες συνθήκες διαφέρουν σηµαντικά από τις επιθυµητές. Τα 

επιχειρηµατικά προβλήµατα υπάγονται στα παρακάτω είδη142: 

• κρίσιµα προβλήµατα, τα οποία είναι καταστάσεις που απαιτούν άµεση λήψη 

αποφάσεων 

• µη κρίσιµα προβλήµατα, που πρέπει να επιλυθούν χωρίς όµως να απαιτείται κάποια 

επείγουσα παρέµβαση 

• ευκαιριακά προβλήµατα, που αφορούν καταστάσεις τις οποίες τα στελέχη πρέπει 

να χειριστούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσµατα τις 

επιχειρήσεις τους. 

Η ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, είναι 

ευκαιριακό πρόβληµα, αφού στην ουσία αποτελεί ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να 

επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες και να ωφεληθούν µακροπρόθεσµα από τα 

πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει το ηλεκτρονικό εµπόριο συγκριτικά µε το συµβατικό. 

Ανεξάρτητα από τη φύση του προβλήµατος, εάν δηλ. πρόκειται για πραγµατικό πρόβληµα 

ή ευκαιρία για την επιχείρηση, ο ακριβής προσδιορισµός του οδηγεί στον καθορισµό του 

είδους και της ποσότητας των απαιτούµενων πληροφοριών, καθώς επίσης του τρόπου 

συλλογής αυτών των πληροφοριών. 

 

Με βάση την προσέγγιση επίλυσης του προβλήµατος που ακολουθεί ο ερευνητής, οι 

έρευνες διακρίνονται σε: 

• επαγωγικές. Στην επαγωγική (inductive) έρευνα, ο ερευνητής που υιοθετεί την 

προσέγγιση αυτή, ξεκινάει από τη διερεύνηση των µεταβλητών του προβλήµατος και 

στη συνέχεια επιχειρεί µέσα από υποθέσεις να διαπιστώσει τους παράγοντες που 

επέδρασαν στη δηµιουργία του προβλήµατος. Ο ερευνητής καταλήγει στη 

διατύπωση γενικών προτάσεων ή κανόνων, που θα αποτελέσουν τη βάση ερµηνείας 

και αντιµετώπισης παρόµοιων προβληµάτων στο µέλλον. 

• απαγωγικές. Στην απαγωγική (deductive) έρευνα, ο ερευνητής ξεκινάει από µία ήδη 

υπάρχουσα θεωρία ή κάποιες γενικές παραδοχές και διατυπώνει συγκεκριµένες 

ερευνητικές υποθέσεις. Χρησιµοποιώντας εµπειρικές διαδικασίες (ο όρος «εµπειρική 

διαδικασία» υποδηλώνει τη χρήση µεθόδων επιστηµονικής διαδικασίας143), συλλέγει 

τα απαραίτητα στοιχεία και καταλήγει στην αποδοχή ή απόρριψη των a priori 

διατυπωµένων υποθέσεων. 
                                                 
142 Στειακάκης, Ε., Κατζός, Ν., (2002), Μάνατζµεντ, Μια Σύγχρονη Άποψη, σελ. 56-57 
143 ∆ηµητρόπουλος, Ε., (1994), Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Επιστηµονικής Έρευνας, σελ. 16 
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Η παρούσα έρευνα χαρακτηρίζεται ως απαγωγική, αφού το θεωρητικό πλαίσιο αποτέλεσε 

τη βάση για τη διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων (βλ. Παράγραφο 3.4) και στη 

συνέχεια η συλλογή και στατιστική ανάλυση των δεδοµένων, θα οδηγήσει στην αποδοχή ή 

απόρριψή τους. 

 

Τα τέσσερα στάδια της διαδικασίας που ακολουθούν, µετά τον ορισµό του προβλήµατος 

και τον καθορισµό των στόχων (είδος έρευνας, µέθοδοι συλλογής στοιχείων, εργαλεία 

έρευνας και δειγµατοληψία), αποτελούν το σχεδιασµό της έρευνας. Όσον αφορά το είδος 

της έρευνας, υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες ερευνών αγοράς144: 

• εξερευνητικές έρευνες. Η εξερευνητική ή διερευνητική έρευνα (exploratory 

research) αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή κατανόηση του εξεταζόµενου 

προβλήµατος, µέσα από τη συλλογή και ανάλυση των ελάχιστων πληροφοριών που 

συνήθως υπάρχουν γι’ αυτά τα προβλήµατα 

• περιγραφικές έρευνες. Η περιγραφική έρευνα (descriptive research) αποσκοπεί στην 

ακριβή περιγραφή των παραµέτρων του προβλήµατος. Η δυνατότητα περιγραφής 

προϋποθέτει το σαφή προσδιορισµό και την καλή γνώση του προβλήµατος. Οι 

περισσότερες έρευνες αγοράς ανήκουν στη συγκεκριµένη κατηγορία 

• αιτιολογικές έρευνες. Η αιτιολογική έρευνα (causal research) αποσκοπεί στον 

καθορισµό της σχέσης µεταξύ δύο µεταβλητών (π.χ. πως επηρεάζει η µεταβολή των 

τιµών µιας µεταβλητής, τις τιµές κάποιας άλλης µεταβλητής). 

 

Στο Σχήµα 3.2 απεικονίζονται οι σχέσεις που µπορούν να δηµιουργηθούν145 ανάµεσα στα 

τρία είδη έρευνας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144 Childers, T., (2001), Introduction to Marketing Research, www.gatton.uky.edu 
145 Σταθακόπουλος, Β., (1997), Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς, σελ. 55 
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Σχήµα 3.2 Σχέσεις µεταξύ των Ειδών Έρευνας 

 

 

Εξερευνητική Έρευνα 

Περιγραφική Έρευνα 

Αιτιολογική Έρευνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η έρευνα αγοράς µπορεί να περιλαµβάνει και τα τρία είδη, τα οποία εκτελούνται σε µία 

διαδοχική σειρά. Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήµα, η εξερευνητική έρευνα συνήθως 

προηγείται της περιγραφικής και της αιτιολογικής έρευνας. Θα µπορούσε όµως, όπως 

επίσης διακρίνεται στο σχήµα, να εκτελεστεί πρώτα η αιτιολογική έρευνα (π.χ. µία 

δοκιµαστική αγορά ενός νέου προϊόντος σε επιλεγµένα σηµεία πώλησης), στη συνέχεια η 

εξερευνητική για τη διερεύνηση των λόγων αποτυχίας πώλησης του προϊόντος και 

τελευταία η περιγραφική έρευνα για την αναζήτηση των οµάδων καταναλωτών που 

προτιµούν το συγκεκριµένο προϊόν. Ενίοτε χρησιµοποιείται και ο όρος ερµηνευτική 

έρευνα146 (explanatory research) και αναφέρεται στο είδος έρευνας που αποσκοπεί στην 

επεξήγηση και ερµηνεία φαινοµένων και καταστάσεων που καταγράφηκαν σε µία 

περιγραφική έρευνα. 

 

Η συγκεκριµένη έρευνα αποτελεί συνδυασµό εξερευνητικής και περιγραφικής έρευνας, 

γιατί ασχολείται τόσο µε τη διερεύνηση του θέµατος της ποιότητας ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών, όσο και µε την περιγραφή της κατάστασης που βρίσκονται σήµερα οι 

επιχειρήσεις, που αναπτύσσουν δραστηριότητα στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου. Τα 

υπόλοιπα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας αναλύονται στις επόµενες παραγράφους του 

παρόντος κεφαλαίου. 

                                                 
146 ∆ηµητριάδη, Ζ., (2000), Μεθοδολογία Επιχειρηµατικής Έρευνας, σελ. 21 
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3.2 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιωσιµότητα και την υγιή ανάπτυξη των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο, είναι αφενός ο προσδιορισµός των 

κριτηρίων ποιότητας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ο καθορισµός του βαθµού 

σηµαντικότητας των κριτηρίων αυτών και αφετέρου η διερεύνηση αποτελεσµατικών 

τρόπων µέτρησης και βελτίωσης της ποιότητας που παρέχουν οι επιχειρήσεις κατά τη 

διενέργεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών τους. Με βάση τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις 

θα µπορούν να προχωρήσουν στο σχεδιασµό και την εφαρµογή στρατηγικών, µε άξονα 

την ποιότητα υπηρεσιών στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

 

Στην παρούσα διατριβή επιχειρείται η αξιολόγηση της ποιότητας των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών, από τη σκοπιά των επιχειρήσεων που ήδη υλοποιούν εφαρµογές στο χώρο του 

ηλεκτρονικού εµπορίου. Η επιλογή της αξιολόγησης από την πλευρά των επιχειρήσεων 

τεκµηριώνεται µε βάση: 

1) την άγνοια ή στην καλύτερη περίπτωση την ελλιπή ενηµέρωση της συντριπτικής 

πλειοψηφίας των καταναλωτών σε ουσιαστικά θέµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου 

(όπως έχουν δείξει έρευνες του παρελθόντος147), κατά συνέπεια πολύ περισσότερο 

σε θέµατα αξιολόγησης ποιότητας υπηρεσιών 

2) το µοντέλο e-SQ των ακαδηµαϊκών ερευνητών Parasuraman, Zeithaml και Malhotra 

(βλ. Παράγραφο 2.13), που εντοπίζει τα κενά ποιότητας κατά κύριο λόγο στην 

πλευρά της επιχείρησης (λόγω αδυναµίας δέσµευσης της διοίκησης στη βελτίωση 

της ποιότητας, περιορισµένων επιχειρησιακών πόρων, εσφαλµένης πληροφόρησης 

σχετικά µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που επιθυµούν οι καταναλωτές κτλ.). 

Εποµένως, αφού το µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης για το επίπεδο ποιότητας των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανήκει στις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, η διερεύνηση του 

τρόπου προσδιορισµού και αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών από την 

πλευρά των επιχειρήσεων αποκτά ξεχωριστή σηµασία (χωρίς ωστόσο να 

υποβαθµίζεται η αξιολόγηση της ποιότητας από την πλευρά του πελάτη, στην οποία 

έχει επικεντρωθεί µέχρι σήµερα το µεγαλύτερο µέρος της ερευνητικής και 

συγγραφικής προσπάθειας). 

 

                                                 
147 Χαλαβαζής, Γ., (2002), Σε «∆ύο Ταχύτητες» η Αγορά του Ελληνικού ∆ιαδικτύου, Ηµερησία, ένθετο New 
Business (18/8/2002) 
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Το θεωρητικό πλαίσιο υλοποίησης της έρευνας στην παρούσα διατριβή, αποτελεί µία 

συνδυαστική προσέγγιση: 

• του µοντέλου παροχής υπηρεσιών SERVQUAL (Berry, Parasuraman, Zeithaml) 

• της διευρυµένης του προσέγγισης στο ηλεκτρονικό εµπόριο (Chaffey, Williams 

Edgar) 

• των διαστάσεων ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του µοντέλου e-SQ 

(Parasuraman, Zeithaml, Malhotra). 

Ως βάση του θεωρητικού πλαισίου χρησιµοποιούνται οι πέντε κύριες διαστάσεις του 

µοντέλου SERVQUAL (αξιοπιστία, διασφάλιση, υλικά περιουσιακά στοιχεία, 

εξατοµίκευση και ανταπόκριση) για τους ακόλουθους λόγους: 

 Έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί σε έρευνες ποιότητας υπηρεσιών στον WWW (π.χ. στις 

υπηρεσίες των µηχανών αναζήτησης148) και σε αντίστοιχες έρευνες στις υπηρεσίες e-

mail. 

 Οι διαστάσεις του µοντέλου SERVQUAL σχετίζονται άµεσα µε τους κρίσιµους 

παράγοντες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως αυτοί αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 

της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, δηλ. την αξιοπιστία του δικτύου, την ακρίβεια 

των παρεχόµενων πληροφοριών, την ασφάλεια των συναλλαγών, το σχεδιασµό της 

ιστοσελίδας, την ταχύτητα των απαντήσεων στα αιτήµατα του πελάτη (π.χ. 

εισερχόµενα e-mails) κτλ. 

 Ενώ τα επιµέρους χαρακτηριστικά ποιότητας του µοντέλου SERVQUAL µπορεί να 

µεταβάλλονται ανάλογα µε τον κλάδο των υπηρεσιών (βλ. Παράγραφο 2.5), οι πέντε 

κύριες διαστάσεις παραµένουν πάντοτε ίδιες, καθώς καλύπτουν µία υπηρεσία στο 

σύνολό της. 

 Οι όποιες επικρίσεις δέχεται το µοντέλο SERVQUAL αφορούν τα επιµέρους 

χαρακτηριστικά ποιότητας και όχι τις κύριες διαστάσεις ποιότητας. 

 Οι Chaffey και Williams Edgar, κατά τον επαναπροσδιορισµό των χαρακτηριστικών 

ποιότητας του µοντέλου SERVQUAL στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (βλ. Παράγραφο 

2.12), διατήρησαν σταθερές τις κύριες διαστάσεις του. 

 Εφαρµόζονται σε ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

τη σύγκριση του επιπέδου προσφερόµενης ποιότητας διαφορετικών επιχειρήσεων, 

αλλά και της ίδιας επιχείρησης σε διαφορετικές χρονικές περιόδους (βλ. Παράγραφο 

2.5). 

                                                 
148 Xie, M., Wang, H., Goh, T.N., (1998), Quality Dimensions of Internet Search Engines, σελ. 365-372 
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Έχοντας λοιπόν ως βάση τις πέντε διαστάσεις, αξιοποιούνται στη συνέχεια αφενός η 

αντιστοιχία των χαρακτηριστικών ποιότητας του µοντέλου SERVQUAL µε τα 

χαρακτηριστικά ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, των Chaffey και Williams Edgar 

(βλ. Πίνακα 2.2) και αφετέρου οι 11 διαστάσεις ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών των 

Parasuraman, Zeithaml και Malhotra (βλ. Παράγραφο 2.13). Οι τελευταίοι 

διαφοροποιούνται ως προς τους προηγούµενους ερευνητές, στο ότι προτείνουν για 

παράδειγµα ως κριτήριο ποιότητας τη γνώση τιµών κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής 

αγοράς (η γνώση της τιµής των προϊόντων και η διασφάλιση της τιµής συναλλαγής 

προτείνεται και από άλλους ερευνητές149), όπως επίσης τη διαθεσιµότητα των προϊόντων, 

την εισαγωγή του ελάχιστου δυνατού όγκου δεδοµένων από τον πελάτη (όταν απαιτείται) 

και τη δυνατότητα επιλογής του τρόπου πληρωµής και αποστολής των προϊόντων. Από 

την άλλη, λόγω και του αριθµού τους, τα χαρακτηριστικά ποιότητας των Chaffey και 

Williams Edgar είναι περισσότερο αναλυτικά, αν και η αδυναµία πλήρους αντιστοίχισης 

µε τα αρχικά χαρακτηριστικά του µοντέλου (κάποια από αυτά είναι µη εφαρµόσιµα στις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες) κρίνεται ως µειονέκτηµα. Σε γενικές γραµµές ωστόσο, υπάρχει 

σύµπτωση απόψεων των δύο οµάδων ερευνητών στα βασικά κριτήρια ποιότητας των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η αντιπαράθεση των ευρηµάτων των συγκεκριµένων εργασιών 

και η αντιστοίχισή τους µε τις πέντε διαστάσεις του µοντέλου SERVQUAL (στην 

περίπτωση της εργασίας των Parasuraman, Zeithaml και Malhotra, αφού είναι δεδοµένη 

στην εργασία των Chaffey και Williams Edgar), οδηγεί στα προτεινόµενα κριτήρια 

ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πίνακα 3.1 (διατηρείται ο αριθµός των 22 

κριτηρίων για λόγους συµβατότητας µε το µοντέλο SERVQUAL). 

 

Πίνακας 3.1 Κριτήρια Ποιότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

 

∆ιαστάσεις µοντέλου 

SERVQUAL 

Κριτήρια ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

 

 

Αξιοπιστία 

• Ακρίβεια παρεχόµενων πληροφοριών 

• Ταύτιση προϊόντος αγοράς µε το προϊόν παραλαβής 

(συνέπεια στις υποσχέσεις της επιχείρησης) 

• Σωστή τεχνική λειτουργία και διαθεσιµότητα της 

ιστοσελίδας 

                                                 
149 Vijayasarathy, L.R., Jones, J.M., (2000), Print and Internet Catalog Shopping: Assessing Attitudes and 
Intentions, σελ. 191-202 
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• ∆ιαθεσιµότητα προϊόντων 

 

 

 

∆ιασφάλιση 

• Εµπιστοσύνη του πελάτη στην επιχείρηση (π.χ. 

παροχή εγγυήσεων προϊόντων, ύπαρξη «φιλικής» 

πολιτικής επιστροφών) 

• Ασφάλεια συναλλαγών (π.χ. ύπαρξη πιστοποιητικού 

ασφάλειας) 

• Γνώση της τιµής των προϊόντων και διασφάλιση της 

τιµής συναλλαγής 

• Προστασία προσωπικών πληροφοριών του πελάτη 

 

 

 

Υλικά περιουσιακά στοιχεία 

• Αισθητική της ιστοσελίδας 

• Ευκολία χρήσης και πλοήγησης 

• Ταχύτητα στην εµφάνιση της ιστοσελίδας και των 

ζητούµενων πληροφοριών 

• Συχνότητα ενηµέρωσης της ιστοσελίδας 

• Χρησιµοποίηση εργαλείων και τεχνολογιών της 

ιστοσελίδας (π.χ. HTML, Macromedia Flash, µηχανές 

αναζήτησης) 

 

 

 

 

Εξατοµίκευση 

• Παροχή εξατοµικευµένων πληροφοριών 

• Ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής (π.χ. 

λειτουργία της ιστοσελίδας κάτω από διαφορετικές 

εκδόσεις του browser, έλεγχος της ιστοσελίδας για 

ανενεργούς συνδέσµους) 

• ∆υνατότητα επιλογής τρόπου πληρωµής 

• ∆υνατότητα επιλογής τρόπου αποστολής προϊόντων 

• Χρησιµοποίηση εργαλείων προσωποποίησης (π.χ. 

δυνατότητα προσαρµογής των προϊόντων της 

ιστοσελίδας στις αγοραστικές συνήθειες του πελάτη) 

 

 

 

Ανταπόκριση 

• Ταχύτητα ανταπόκρισης µέσω της ιστοσελίδας στις 

απαιτήσεις του πελάτη (π.χ. ταχύτητα αποστολής 

απαντητικών e-mails) 

• Παροχή άµεσης βοήθειας όποτε παρουσιάζεται 

πρόβληµα κατά τη διαδικασία της συναλλαγής 

• Ταχύτητα αποστολής και παράδοσης προϊόντων 

• Υποστήριξη πελατών µετά την πώληση 
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Από τα παραπάνω κριτήρια ηλεκτρονικών υπηρεσιών, διατηρούνται εκείνα που η 

αξιολόγησή τους µπορεί να πραγµατοποιηθεί από στελέχη των επιχειρήσεων που 

υλοποιούν εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου. Και αυτό, γιατί ορισµένα κριτήρια µπορούν 

να αξιολογηθούν είτε αποκλειστικά, είτε κατά κύριο λόγο, από τον αποδέκτη της 

υπηρεσίας, εποµένως η άποψη των στελεχών των επιχειρήσεων δεν θα µπορούσε να 

θεωρηθεί ως αντικειµενική και αξιόπιστη. Παράλληλα, προτείνεται για λόγους 

απλούστευσης η ενοποίηση ορισµένων κριτηρίων (εφόσον παρέχεται η δυνατότητα αυτή 

από το είδος και το περιεχόµενό τους). Στόχος της προσπάθειας είναι η µεγαλύτερη 

δυνατή µείωση του αριθµού κριτηρίων, που θα διευκολύνει στη συνέχεια και θα 

καταστήσει περισσότερο αποτελεσµατική τη διαδικασία αξιολόγησής τους. Ο τρόπος 

διαφοροποίησης των κριτηρίων ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όταν η αξιολόγηση 

πραγµατοποιείται από την πλευρά των επιχειρήσεων, έχει ως εξής: 
 

Οµάδα κριτηρίων αξιοπιστίας: 

• Ακρίβεια παρεχόµενων πληροφοριών: διατηρείται. 

• Ταύτιση προϊόντος αγοράς µε το προϊόν παραλαβής: αξιολογείται µόνο από τον 

πελάτη. 

• Σωστή τεχνική λειτουργία και διαθεσιµότητα της ιστοσελίδας: τροποποιείται σε 

Σωστή λειτουργία χρησιµοποιούµενης υποδοµής (π.χ. ∆ιαδικτύου, EDI, 

ιστοσελίδας). 

• ∆ιαθεσιµότητα προϊόντων: εντάσσεται στο κριτήριο της ακρίβειας παρεχόµενων 

πληροφοριών, αφού αποτελεί ένα από τα βασικότερα είδη πληροφοριών που 

αναζητεί ο πελάτης. 
 

Οµάδα κριτηρίων διασφάλισης: 

• Εµπιστοσύνη του πελάτη στην επιχείρηση: διατηρείται. Στις συναλλαγές B2B, το 

κριτήριο αναφέρεται ως Εµπιστοσύνη συναλλασσόµενων επιχειρήσεων στην 

επιχείρηση, για καλύτερη κατανόηση. 

• Ασφάλεια συναλλαγών: διατηρείται. 

• Γνώση της τιµής των προϊόντων και διασφάλιση της τιµής συναλλαγής: αξιολογείται 

κυρίως από τον πελάτη. 

• Προστασία προσωπικών πληροφοριών του πελάτη: εντάσσεται στο κριτήριο της 

εµπιστοσύνης του πελάτη στην επιχείρηση (η προστασία των προσωπικών στοιχείων 

αναπτύσσει ένα αίσθηµα εµπιστοσύνης στην επιχείρηση). 
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Οµάδα κριτηρίων υλικών περιουσιακών στοιχείων: 

• Αισθητική της ιστοσελίδας – Ευκολία χρήσης και πλοήγησης – Ταχύτητα στην 

εµφάνιση της ιστοσελίδας και των ζητούµενων πληροφοριών – Συχνότητα 

ενηµέρωσης της ιστοσελίδας: ενοποιούνται σε Σχεδιασµός ιστοσελίδας (εµφάνιση 

και λειτουργικότητα). 

• Χρησιµοποίηση εργαλείων και τεχνολογιών της ιστοσελίδας: διατηρείται. 

 

Οµάδα κριτηρίων εξατοµίκευσης: 

• Παροχή εξατοµικευµένων πληροφοριών – Χρησιµοποίηση εργαλείων 

προσωποποίησης: ενοποιούνται σε Παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών. 

• Ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής: διατηρείται. 

• ∆υνατότητα επιλογής τρόπου πληρωµής: εντάσσεται στο κριτήριο της παροχής 

εξατοµικευµένων υπηρεσιών. 

• ∆υνατότητα επιλογής τρόπου αποστολής προϊόντων: εντάσσεται στο κριτήριο της 

παροχής εξατοµικευµένων υπηρεσιών. 

 

Οµάδα κριτηρίων ανταπόκρισης: 

• Ταχύτητα ανταπόκρισης µέσω της ιστοσελίδας, στις απαιτήσεις του πελάτη: 

τροποποιείται σε Ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης (είτε σε απαιτήσεις 

καταναλωτών είτε άλλων επιχειρήσεων). 

• Παροχή άµεσης βοήθειας, όποτε παρουσιάζεται πρόβληµα κατά τη διαδικασία της 

συναλλαγής – Υποστήριξη πελατών µετά την πώληση: ενοποιούνται σε Υποστήριξη 

πελατών (κατά τη συναλλαγή και µετά τη συναλλαγή). Στις συναλλαγές B2B, το 

κριτήριο αναφέρεται ως Υποστήριξη συναλλασσόµενων επιχειρήσεων, για 

καλύτερη κατανόηση. 

• Ταχύτητα αποστολής και παράδοσης προϊόντων: εντάσσεται στο κριτήριο της 

ταχύτητας ανταπόκρισης της επιχείρησης. 

 

Με βάση τα παραπάνω, παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.2 η προτεινόµενη λίστα κριτηρίων 

ποιότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών, µεταξύ επιχειρήσεων και µεταξύ επιχειρήσεων και 

καταναλωτών, όταν η αξιολόγηση πραγµατοποιείται από τις επιχειρήσεις. 
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Πίνακας 3.2 Κριτήρια Ποιότητας Ηλεκτρονικών Συναλλαγών B2B και B2C 

 

 

∆ιαστάσεις µοντέλου SERVQUAL 

 

 

Κριτήρια ποιότητας ηλεκτρονικών 

συναλλαγών B2B και B2C 

 

Αξιοπιστία 

(ReLiability) 

RL1: Ακρίβεια παρεχόµενων πληροφοριών 

RL2: Σωστή λειτουργία χρησιµοποιούµενης υπο-

δοµής 

∆ιασφάλιση 

(Assurance) 

A1: Εµπιστοσύνη του πελάτη (ή συναλλασσό-

µενων επιχειρήσεων) στην επιχείρηση 

A2: Ασφάλεια συναλλαγών 

 

Υλικά περιουσιακά στοιχεία 

(Tangibles) 

T1: Σχεδιασµός ιστοσελίδας (εµφάνιση και λει-

τουργικότητα) 

T2: Χρησιµοποίηση εργαλείων και τεχνολογιών 

της ιστοσελίδας 

Εξατοµίκευση 

(Empathy) 

E1: Παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών 

E2: Ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής 

Ανταπόκριση 

(REsponsiveness) 

RE1: Ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης 

RE2: Υποστήριξη πελατών (ή συναλλασσόµενων 

επιχειρήσεων) 

 

Στα πλαίσια υλοποίησης της έρευνας στις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, απαιτείται αρχικά η 

αξιολόγηση του βαθµού ποσοστιαίας σηµαντικότητας των πέντε διαστάσεων του µοντέλου 

SERVQUAL και στη συνέχεια η βαθµολόγηση των κριτηρίων ποιότητας του Πίνακα 3.2, 

ξεχωριστά για τις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και ξεχωριστά για τις συναλλαγές 

µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Θεωρείται ότι, 1) ο βαθµός αξιολόγησης της 

ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξαρτάται άµεσα από την ποσοστιαία σηµαντικότητα 

κάθε οµάδας κριτηρίων ποιότητας του Πίνακα 3.2 (κάθε οµάδα αντιστοιχεί σε µία 

διάσταση του µοντέλου SERVQUAL), και 2) η επιλογή της απευθείας αξιολόγησης της 

ποσοστιαίας σηµαντικότητας των κριτηρίων ποιότητας του Πίνακα 3.2 θα ήταν 

εσφαλµένη, αφού τα κριτήρια αυτά ενδέχεται να διαφοροποιηθούν στο µέλλον (ανάλογα 
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µε την εξέλιξη του ηλεκτρονικού εµπορίου), αντίθετα µε τις διαστάσεις του µοντέλου 

SERVQUAL που είναι δεδοµένες και παγκόσµια αποδεκτές. 

 

Στη συγκεκριµένη έρευνα προτιµήθηκε η επιλογή των σηµαντικότερων κριτηρίων 

ποιότητας και στη συνέχεια η µεταξύ τους κατάταξη, µε βάση τη σπουδαιότητά τους για 

τις επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα. Στην περίπτωση κατά την οποία 

βαθµολογείται η απόδοση µιας επιχείρησης (είτε από την ίδια την επιχείρηση, είτε από 

κάποιον ανεξάρτητο φορέα), για κάθε ένα κριτήριο ποιότητας των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών, προτείνεται η ακόλουθη µαθηµατική εξίσωση που εκφράζει το συνολικό 

βαθµό αξιολόγησης της ποιότητας παρεχόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της 

επιχείρησης. Η εξίσωση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέτρο σύγκρισης ανάµεσα σε 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο και φυσικά εφαρµόζεται 

τόσο στις ηλεκτρονικές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων, όσο και στις αντίστοιχες 

συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. 
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όπου, 

QeS ο συνολικός βαθµός αξιολόγησης της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

w ο βαθµός ποσοστιαίας σηµαντικότητας κάθε διάστασης του µοντέλου 

SERVQUAL 

i, j, k, l, m οι διαστάσεις του µοντέλου SERVQUAL (αξιοπιστία, διασφάλιση, υλικά 

περιουσιακά στοιχεία, εξατοµίκευση και ανταπόκριση αντίστοιχα) 

GD ο βαθµός αξιολόγησης της απόδοσης της επιχείρησης, για κάθε ένα κριτήριο 

ποιότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών 

n το µέγεθος του δείγµατος επιχειρήσεων, που χρησιµοποιείται για την 

αξιολόγηση της σηµαντικότητας των διαστάσεων του µοντέλου SERVQUAL. 

Τονίζεται ότι ή έρευνα δεν περιορίζεται στην αξιολόγηση της ποιότητας των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς κρίνεται σκόπιµο να διερευνηθούν και να συνεκτιµηθούν 

και άλλα βασικά θέµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου και των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, 

που αναλύονται εκτενέστερα στην Παράγραφο 3.7.1. 
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3.3 ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στην προηγούµενη παράγραφο πραγµατοποιήθηκε ο προσδιορισµός των βασικών 

διαστάσεων (κριτηρίων) ποιότητας στις συναλλαγές B2B και B2C, όταν η ποιότητα των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών αξιολογείται από τις επιχειρήσεις. Το επόµενο βήµα, στα 

πλαίσια της ανάπτυξης ενός µοντέλου αξιολόγησης των διαστάσεων αυτών, είναι η 

καταγραφή της άποψης ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων, που έχουν να επιδείξουν 

κάποια παρουσία (από στοιχειώδη έως σηµαντική) στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Έρευνα σε επιχειρήσεις που απέχουν από το συγκεκριµένο είδος επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας, απλά θα κατέγραφε την άγνοιά τους για την έννοια της ποιότητας των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση των βασικών διαστάσεων ποιότητας 

(όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί) στις ηλεκτρονικές συναλλαγές B2B και B2C, από 

δείγµα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

 

Ως επιµέρους στόχοι της έρευνας, καθορίζονται οι εξής: 

 Προσδιορισµός των κινήτρων δραστηριοποίησης µιας επιχείρησης στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο. 

 Εκτίµηση των ωφελειών που έχουν αποκοµίσει µέχρι σήµερα οι ηλεκτρονικές 

επιχειρήσεις. 

 Καθορισµός του βαθµού σηµαντικότητας των διαστάσεων του µοντέλου παροχής 

υπηρεσιών SERVQUAL. 

 Αξιολόγηση των προτεινόµενων διαστάσεων ποιότητας στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και αντίστοιχα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές 

µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. 

 Προσδιορισµός των παραγόντων που επηρεάζουν τον τρόπο αξιολόγησης των 

διαστάσεων ποιότητας στις συναλλαγές B2B και B2C. 

 ∆ιερεύνηση του βαθµού ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή 

τους στο ηλεκτρονικό εµπόριο. 

 Επιλογή του επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού εµπορίου, που ταιριάζει 

περισσότερο στη λειτουργία των ελληνικών επιχειρήσεων και αυτού που αναµένεται 

να δηµιουργήσει στο µέλλον τις περισσότερες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. 
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3.4 ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Σύµφωνα µε την Παράγραφο 3.2, τα κριτήρια µε τα οποία µπορεί να αξιολογηθεί η 

ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών µιας επιχείρησης είναι: 1) η ακρίβεια 

παρεχόµενων πληροφοριών, 2) η σωστή λειτουργία της χρησιµοποιούµενης υποδοµής, 3) 

η εµπιστοσύνη του πελάτη (ή των συναλλασσόµενων επιχειρήσεων) στην επιχείρηση, 4) η 

ασφάλεια συναλλαγών, 5) ο σχεδιασµός ιστοσελίδας (εµφάνιση και λειτουργικότητα), 6) η 

χρησιµοποίηση εργαλείων και τεχνολογιών της ιστοσελίδας, 7) η παροχή 

εξατοµικευµένων υπηρεσιών, 8) η ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής, 9) η 

ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης (στις απαιτήσεις του πελάτη ή των 

συναλλασσόµενων µε αυτήν επιχειρήσεων) και 10) η υποστήριξη πελατών (ή 

συναλλασσόµενων επιχειρήσεων). Τα κριτήρια αυτά που αποτελούν πλέον τις διαστάσεις 

ποιότητας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές B2B και B2C, οµαδοποιούνται ανά δύο (µε 

βάση τη σειρά που αναφέρθηκαν) και εντάσσονται σε κατηγορίες, όπου κάθε κατηγορία 

αντιστοιχεί σε µία διάσταση του µοντέλου παροχής υπηρεσιών SERVQUAL (αξιοπιστία, 

διασφάλιση, υλικά περιουσιακά στοιχεία, εξατοµίκευση και ανταπόκριση). 

 

Όπως αναφέρθηκε, η έρευνα αποσκοπεί στην αξιολόγηση της σηµαντικότητας των 

διαστάσεων ποιότητας, αλλά και των κατηγοριών τους, δηλ. των διαστάσεων του 

µοντέλου SERVQUAL. Η αξιολόγηση αυτή θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να 

κατανοήσουν καλύτερα την έννοια της ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους και 

να σχεδιάσουν τη στρατηγική τους, µε άξονα τις διαστάσεις ποιότητας που θεωρούνται 

περισσότερο σηµαντικές. Ποιοι είναι ωστόσο οι παράγοντες, που σύµφωνα µε το 

θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, επηρεάζουν το πώς οι επιχειρήσεις αξιολογούν την 

ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους; Αναλύοντας τα κενά που εµφανίζονται στο 

µοντέλο e-SQ (Παράγραφος 2.13), αναφέρθηκε ότι ο χαµηλός βαθµός ικανοποίησης των 

στελεχών από την ηλεκτρονική δραστηριότητα της επιχείρησης και οι περιορισµένοι 

οικονοµικοί πόροι για την υλοποίηση εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου, 

επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της (πιο συγκεκριµένα, 

διογκώνουν το κενό σχεδιασµού ανάµεσα στην αντίληψη της επιχείρησης για τις 

προσδοκίες του πελάτη και το σχεδιασµό – λειτουργία της ιστοσελίδας). Όσον αφορά τα 

κενά της πληροφόρησης και της εκπλήρωσης του µοντέλου e-SQ, αυτά δηµιουργούνται 

κατά βάση από την ανεπιτυχή επικοινωνία της ηλεκτρονικής επιχείρησης µε τους 

πελάτες. Είναι γεγονός ότι η ψηφιακή επικοινωνία επιχείρησης – πελάτη 

πραγµατοποιείται σε πολλά διαφορετικά επίπεδα (βλ. Σχήµα 2.10), έχοντας αντίκτυπο 
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στην ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και στην ικανοποίηση της επιχείρησης από 

τη δραστηριοποίησή της στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου. Αυτό επισηµαίνεται και 

στην προσέγγιση των Chaffey και Williams Edgar, αναφορικά µε τους παράγοντες 

αξιολόγησης της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών (βλ. Πίνακα 2.3). ∆ύο ακόµη 

σηµαντικοί παράγοντες, που σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας σχετίζονται 

µε την ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, είναι το χρονικό διάστηµα 

δραστηριοποίησης µιας επιχείρησης στο ηλεκτρονικό εµπόριο και η συχνότητα 

χρησιµοποίησης ηλεκτρονικών εφαρµογών. Όσο µεγαλύτεροι είναι οι παράγοντες 

αυτοί, τόσο περισσότερο οι επιχειρήσεις κερδίζουν σε εµπειρία, εξοικείωση του 

προσωπικού τους µε το ηλεκτρονικό εµπόριο και τεχνογνωσία σε θέµατα χρήσης νέων 

τεχνολογιών. Στην έρευνα εξετάζονται επίσης οι πιθανές συσχετίσεις του είδους 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας και του επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού 

εµπορίου µε την ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, καθώς θεωρούνται δύο βασικοί 

παράγοντες διαχωρισµού των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια διαφοροποίησης του 

επιπέδου ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών. Πρέπει να σηµειωθεί ωστόσο, ότι µε βάση 

το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας, δεν προέκυψε κάποια σαφής ένδειξη που να 

τεκµηριώνει τον παραπάνω ισχυρισµό. 

 

Με βάση τα παραπάνω διατυπώνονται οι ακόλουθες ερευνητικές υποθέσεις: 

H1 το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

σχετίζεται θετικά µε τη συχνότητα χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού 

εµπορίου 

H2 το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

σχετίζεται θετικά µε το βαθµό ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη 

δραστηριοποίησή τους στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

H3 το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

σχετίζεται µε τον τρόπο βαθµολόγησης των διαστάσεων του µοντέλου SERVQUAL 

(το πρόσηµο της σχέσης εξαρτάται από τη συγκεκριµένη διάσταση) 

H4 το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

σχετίζεται µε την επιλογή των σηµαντικότερων διαστάσεων ποιότητας στις 

συναλλαγές B2B (η σχέση του χρονικού διαστήµατος µε τις διαστάσεις που 

θεωρούνται καθοριστικής σηµασίας, όπως για παράδειγµα η ασφάλεια συναλλαγών 

και η ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης, αναµένεται αρνητική) 
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H5 το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

σχετίζεται µε την επιλογή των σηµαντικότερων διαστάσεων ποιότητας στις 

συναλλαγές B2C (όπως στην προηγούµενη υπόθεση) 

H6 η συχνότητα χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου σχετίζεται µε 

τον τρόπο βαθµολόγησης των διαστάσεων του µοντέλου SERVQUAL (το πρόσηµο 

της σχέσης εξαρτάται από τη συγκεκριµένη διάσταση) 

H7 η συχνότητα χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου σχετίζεται µε 

την επιλογή των σηµαντικότερων διαστάσεων ποιότητας στις συναλλαγές B2B (η 

σχέση της συχνότητας µε τις θεωρητικά σηµαντικότερες διαστάσεις, όπως η 

ασφάλεια συναλλαγών, αναµένεται αρνητική) 

H8 η συχνότητα χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου σχετίζεται µε 

την επιλογή των σηµαντικότερων διαστάσεων ποιότητας στις συναλλαγές B2C 

(όπως στην προηγούµενη υπόθεση) 

H9 ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο σχετίζεται θετικά µε τα σηµαντικότερα οφέλη που έχουν 

αποκοµίσει µέχρι σήµερα από το ηλεκτρονικό εµπόριο 

H10 ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο σχετίζεται θετικά µε το βαθµό ικανοποίησης από την 

επικοινωνία των επιχειρήσεων µε τους πελάτες τους 

H11 ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο σχετίζεται µε τον τρόπο βαθµολόγησης των διαστάσεων του 

µοντέλου SERVQUAL (το πρόσηµο της σχέσης εξαρτάται από τη συγκεκριµένη 

διάσταση) 

H12 ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο σχετίζεται µε την επιλογή των σηµαντικότερων διαστάσεων 

ποιότητας στις συναλλαγές B2B (η σχέση του βαθµού ικανοποίησης µε τις 

θεωρητικά σηµαντικότερες διαστάσεις, όπως η ασφάλεια συναλλαγών, αναµένεται 

αρνητική) 

H13 ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο σχετίζεται µε την επιλογή των σηµαντικότερων διαστάσεων 

ποιότητας στις συναλλαγές B2C (όπως στην προηγούµενη υπόθεση) 

H14 η οικονοµική ευρωστία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο σχετίζεται µε τον τρόπο βαθµολόγησης των διαστάσεων του µοντέλου 

SERVQUAL (αρνητικά µε τα υλικά περιουσιακά στοιχεία και θετικά κυρίως µε τις 
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διαστάσεις της αξιοπιστίας και ανταπόκρισης, λόγω των απαιτήσεων των 

συγκεκριµένων διαστάσεων σε θέµατα υποδοµής, µε βάση τη λίστα των Chaffey και 

Williams Edgar) 

H15 η οικονοµική ευρωστία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο σχετίζεται µε την επιλογή των σηµαντικότερων διαστάσεων ποιότητας στις 

συναλλαγές B2B (το πρόσηµο της σχέσης της οικονοµικής ευρωστίας µε την 

ασφάλεια συναλλαγών αναµένεται θετικό, αφού η αντιµετώπιση του συγκεκριµένου 

προβλήµατος, που πιθανότατα θα αξιολογηθεί ως το σηµαντικότερο, είναι 

ανεξάρτητη των οικονοµικών δυνατοτήτων µιας επιχείρησης) 

H16 η οικονοµική ευρωστία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο σχετίζεται µε την επιλογή των σηµαντικότερων διαστάσεων ποιότητας στις 

συναλλαγές B2C (όπως στην προηγούµενη υπόθεση) 

H17 το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

επηρεάζει την επιλογή επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού εµπορίου, που 

ταιριάζει περισσότερο στη λειτουργία των επιχειρήσεων 

H18 η συχνότητα χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου επηρεάζει την 

επιλογή επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού εµπορίου, που ταιριάζει 

περισσότερο στη λειτουργία των επιχειρήσεων 

H19 ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο επηρεάζει την επιλογή επιχειρηµατικού µοντέλου 

ηλεκτρονικού εµπορίου, που ταιριάζει περισσότερο στη λειτουργία των 

επιχειρήσεων 

H20 η οικονοµική ευρωστία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο επηρεάζει την επιλογή επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού εµπορίου, 

που ταιριάζει περισσότερο στη λειτουργία των επιχειρήσεων 

H21 το είδος επιχειρηµατικής δραστηριότητας επηρεάζει την επιλογή επιχειρηµατικού 

µοντέλου ηλεκτρονικού εµπορίου, που ταιριάζει περισσότερο στη λειτουργία των 

επιχειρήσεων 

H22 το είδος επιχειρηµατικής δραστηριότητας επηρεάζει τον τρόπο βαθµολόγησης των 

διαστάσεων του µοντέλου SERVQUAL 

H23 το είδος επιχειρηµατικής δραστηριότητας επηρεάζει την επιλογή των 

σηµαντικότερων διαστάσεων ποιότητας στις συναλλαγές B2B 

H24 το είδος επιχειρηµατικής δραστηριότητας επηρεάζει την επιλογή των 

σηµαντικότερων διαστάσεων ποιότητας στις συναλλαγές B2C. 
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3.5 ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ – ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

3.5.1 Χαρακτηριστικά και µέγεθος πληθυσµού 

Στη συγκεκριµένη έρευνα η έννοια του πληθυσµού προσδιορίζεται ως εξής: είναι όλες οι 

επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει οποιαδήποτε δραστηριότητα στο χώρο του 

ηλεκτρονικού εµπορίου, από στοιχειώδη έως ιδιαίτερα σηµαντική. Η δραστηριότητα αυτή 

µπορεί να είναι για παράδειγµα, η κατοχή και λειτουργία ιστοσελίδας, η ηλεκτρονική 

ανταλλαγή παραστατικών, η διασύνδεση των τµηµάτων ή διαδικασιών της επιχείρησης 

µέσω ενός Intranet, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές µε προµηθευτές, πελάτες, τράπεζες, 

οικονοµικές υπηρεσίες, επιµελητήρια κτλ. Φυσικά µπορεί να πρόκειται για πιο 

εξειδικευµένη δραστηριότητα, που αναπτύσσουν για παράδειγµα εταιρίες που παρέχουν 

υπηρεσίες διασύνδεσης στο Internet, εταιρίες που δηµιουργούν ηλεκτρονικούς κόµβους 

παροχής υπηρεσιών (π.χ. δυνατότητα σε προµηθευτές και αγοραστές να συναλλάσσονται 

σε πραγµατικό χρόνο), εταιρίες που διαχειρίζονται ηλεκτρονικά την εφοδιαστική αλυσίδα 

άλλων επιχειρήσεων (π.χ. πληροφόρηση για παραδόσεις και παραλαβές σε πραγµατικό 

χρόνο, παρακολούθηση αποθήκης, αναζήτηση προµηθευτών) κτλ. 

 

Ο πληθυσµός της έρευνας δεν περιλαµβάνει επιχειρήσεις που δεν αναπτύσσουν 

δραστηριότητα στο ηλεκτρονικό εµπόριο, καθώς εκτιµάται ότι ο προσδιορισµός της 

ποιότητας των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι εξειδικευµένο θέµα, για το οποίο µπορούν 

να εκφράσουν άποψη µόνο τα στελέχη των επιχειρήσεων που έχουν κάποια εµπειρία στο 

συγκεκριµένο είδος συναλλαγών. Είναι γεγονός ότι ο αριθµός των επιχειρήσεων που 

ασχολούνται µε τις δραστηριότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω ή παρεµφερείς µε αυτές, 

είναι περιορισµένος στη χώρα µας. Ενδεικτικά αναφέρεται, ως µέτρο εκτίµησης του 

πληθυσµού της παρούσας έρευνας, ότι σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα έρευνας του 

Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών150, µόνο το 12% των µεγάλων ελληνικών 

επιχειρήσεων χρησιµοποιούν εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου σε οργανωµένη βάση, 

ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων είναι µόλις 1,2%. 

Αντίστοιχη έρευνα που διεξήγαγε ωστόσο το Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών 

Ερευνών151, έδειξε ότι η διετία 2000-2001 υπήρξε καθοριστική για την ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού εµπορίου στη χώρα µας, καθώς το 76,6% των επιχειρήσεων στη βιοµηχανία, 

                                                 
150 Συµεωνίδης, ∆., (2002), Το Νέο E-business Περιβάλλον: Ευκαιρίες για τις Επιχειρήσεις και το 
Management, 7ο ∆ιεθνές Συνέδριο ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων «Αριστοτέλης» 
151 Ηµερησία (1/2/2003) 
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το 60% των επιχειρήσεων στο εµπόριο και το 61,5% των επιχειρήσεων στον κλάδο 

παροχής υπηρεσιών, ξεκίνησαν δειλά τη χρήση εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου. 

 

3.5.2 Επιλογή είδους δειγµατοληψίας 

Κατά τη διαδικασία της δειγµατοληψίας, επιλέγεται ένα δείγµα που να είναι ή τουλάχιστον 

να µπορεί να θεωρηθεί, αντιπροσωπευτικό του πληθυσµού από τον οποίο προέρχεται. Ο 

τρόπος διαχωρισµού των ειδών δειγµατοληψίας152 απεικονίζεται στο Σχήµα 3.3. 

 

Σχήµα 3.3 Είδη ∆ειγµατοληψίας 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιθανοτήτων Μη πιθανοτήτων 

Τυχαία ενιαία Τυχαία µη ενιαία 

Τυχαία απλή Τυχαία συστηµατική Ενός σταδίου Πολυσταδιακή 

Στρωµατοποιηµένη απλή Στρωµατοποιηµένη αναλογική 

Όλες οι δειγµατοληψίες υπάγονται σε δύο γενικές κατηγορίες: τη δειγµατοληψία 

πιθανοτήτων, όπου διασφαλίζεται ότι το δείγµα που επιλέγεται είναι τυχαίο (κάθε µονάδα 

του πληθυσµού έχει την ίδια ακριβώς πιθανότητα να επιλεγεί στο δείγµα) και τη 

δειγµατοληψία µη πιθανοτήτων, όπου δεν ισχύει η παραπάνω προϋπόθεση. Είναι 

γεγονός ότι οι περισσότερες έρευνες ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία, καθώς είναι 

δύσκολο να διασφαλιστεί ότι το δείγµα είναι πράγµατι τυχαίο. Τα είδη δειγµατοληψίας µη 

πιθανοτήτων που χρησιµοποιούνται πιο συχνά, είναι η δειγµατοληψία ευκολίας, η 

προτεινόµενη και η αναλογική δειγµατοληψία153. Στη δειγµατοληψία ευκολίας, όπως 

                                                 
152 ∆ηµητρόπουλος, Ε., (1994), Εισαγωγή στη µεθοδολογία της επιστηµονικής έρευνας, σελ. 47-58 
153 Κυριαζόπουλος, Π., Κιουλάφας, Κ., (1993), Έρευνα Αγοράς, σελ. 130-134 
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διαφαίνεται και από τον όρο, ο ερευνητής επιλέγει τις µονάδες του πληθυσµού που είναι 

πιο εύκολες, όσον αφορά την πρόσβασή τους (π.χ. η διεξαγωγή συνεντεύξεων σε κάποιο 

εµπορικό κέντρο). Στην προτεινόµενη δειγµατοληψία το δείγµα επιλέγεται µε κριτήριο 

την υποκειµενική άποψη κάποιου ειδικού στο υπό διερεύνηση θέµα. Η µοναδική 

δειγµατοληψία µη πιθανοτήτων που αποτελεί µία συστηµατική προσπάθεια για τη 

δηµιουργία ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος, είναι η αναλογική δειγµατοληψία ή 

δειγµατοληψία ποσοστών (quota sampling). Αυτό επιτυγχάνεται, 1) µε την εύρεση των 

χαρακτηριστικών του ερευνώµενου πληθυσµού που σχετίζονται µε τη δηµιουργία ενός 

αντιπροσωπευτικού δείγµατος, 2) µε τον προσδιορισµό των αναλογιών του πληθυσµού 

που έχουν τα χαρακτηριστικά, 3) µε την κατανοµή του επιλεγµένου µεγέθους του 

δείγµατος στις ίδιες αναλογίες και 4) µε την επιλογή των συγκεκριµένων µονάδων του 

δείγµατος σε συνάρτηση πάντοτε µε τις αναλογίες αυτές. 

 

Η δειγµατοληψία πιθανοτήτων διακρίνεται σε:  

• τυχαία ενιαία, όπου επιλέγεται ένα ενιαίο δείγµα από το σύνολο του πληθυσµού 

• τυχαία µη ενιαία, όταν οι µονάδες του δείγµατος εξάγονται από οµάδες του 

πληθυσµού. 

 

Με τη σειρά της, η τυχαία ενιαία δειγµατοληψία περιλαµβάνει τα ακόλουθα είδη: 

• τυχαία απλή, στην οποία η διαδικασία δειγµατοληψίας περιλαµβάνει τον 

προσδιορισµό του πληθυσµού, τον καθορισµό του µεγέθους του δείγµατος και τέλος 

την επιλογή του τρόπου εξαγωγής των µονάδων του δείγµατος. Ο πιο 

αποτελεσµατικός τρόπος είναι η χρησιµοποίηση ενός πίνακα τυχαίων αριθµών, που 

είτε βρίσκεται σε κάποιο βιβλίο Στατιστικής, είτε αναπαράγεται µε τη βοήθεια Η/Υ 

• τυχαία συστηµατική, που χρησιµοποιείται κυρίως όταν οι µονάδες του πληθυσµού 

βρίσκονται διατεταγµένες ή είναι εύκολο να τοποθετηθούν σε κάποια σειρά. Στο 

συγκεκριµένο είδος δειγµατοληψίας, ο πληθυσµός χωρίζεται σε ίσα διαστήµατα (το 

δειγµατοληπτικό διάστηµα ισούται µε το λόγο του µεγέθους του πληθυσµού προς το 

µέγεθος του δείγµατος) και από κάθε διάστηµα εξάγεται η ίδια στη σειρά µονάδα (η 

µονάδα του πρώτου διαστήµατος επιλέγεται µε τυχαία απλή δειγµατοληψία). 

 

Η τυχαία µη ενιαία δειγµατοληψία προϋποθέτει την υποδιαίρεση του πληθυσµού σε µη 

επικαλυπτόµενες οµάδες (ονοµάζονται «στρώµατα»), σύµφωνα µε κάποιο χαρακτηριστικό 
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και µπορεί να γίνει σε ένα µόνο στάδιο (ενός σταδίου) ή σε περισσότερα 

(πολυσταδιακή). Η δειγµατοληψία ενός σταδίου διακρίνεται στα παρακάτω είδη: 

• στρωµατοποιηµένη απλή, στην οποία επιλέγεται από κάθε στρώµα του πληθυσµού 

ένα µέρος του δείγµατος, χωρίς όµως να διατηρείται η αναλογία του κάθε µέρους του 

δείγµατος στο σύνολο του πληθυσµού 

• στρωµατοποιηµένη αναλογική, όπου σε αντίθεση µε το προηγούµενο είδος, κάθε 

µέρος του δείγµατος επιλέγεται ανάλογα µε την εκπροσώπηση που έχει στο σύνολο 

του πληθυσµού. Ισχύει δηλ. η ακόλουθη σχέση: 

ν

ν

ολ

ολ
Π

∆
==

2Π
2∆=

1Π
1∆=

Π

∆
...  

όπου, 

∆ολ το σύνολο του δείγµατος 

∆1, ∆2, …, ∆ν τα µέρη του δείγµατος 

Πολ το σύνολο του πληθυσµού 

Π1, Π2, …, Πν τα στρώµατα του πληθυσµού. 

 

Μία σηµαντική παραλλαγή της στρωµατοποιηµένης δειγµατοληψίας (συνήθως της 

πολυσταδιακής), είναι η δειγµατοληψία κατά συστοιχίες (cluster sampling), στην οποία 

ο διαχωρισµός του πληθυσµού γίνεται σε ιδιαίτερα οµοιογενείς οµάδες154 (κάθε οµάδα 

ωστόσο έχει ανοµοιογενή στοιχεία), όπως για παράδειγµα η υποδιαίρεση της χώρας σε 

γεωγραφικές περιφέρειες, νοµούς, δήµους κτλ. Το δείγµα λαµβάνεται µόνο από 

επιλεγµένες συστοιχίες και όχι από το σύνολο του πληθυσµού. Αντίθετα, στο είδος της 

στρωµατοποιηµένης δειγµατοληψίας ο βαθµός ανοµοιογένειας των στρωµάτων ως προς το 

εξεταζόµενο χαρακτηριστικό, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερος. 

 

Το είδος δειγµατοληψίας που υιοθετήθηκε στην παρούσα έρευνα, είναι η δειγµατοληψία 

µη πιθανοτήτων για τους εξής λόγους: 1) είναι αδύνατον να γίνει ακριβής υπολογισµός 

του µεγέθους του εξεταζόµενου πληθυσµού, δηλ. του συνόλου των επιχειρήσεων που 

χρησιµοποιούν εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου, 2) ακόµη και αν θεωρηθεί ότι 

υπάρχουν ακριβή στοιχεία για το µέγεθος του πληθυσµού µία δεδοµένη χρονική στιγµή, 

θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη ότι ο αριθµός αυτός διαφοροποιείται σε συνεχή βάση και ότι ο 

ρυθµός µεταβολής δεν είναι σταθερός, 3) το χρησιµοποιούµενο δείγµα δεν µπορεί να 

                                                 
154 Emory, W., Cooper, D., (1991), Business Research Methods, σελ. 269 
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θεωρηθεί τυχαίο, µε απροσδιόριστο το µέγεθος του πληθυσµού, 4) δεν πληρείται µία 

βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή τυχαίας δειγµατοληψίας, η ύπαρξη ενός 

δειγµατοληπτικού πλαισίου (sampling frame), όπως για παράδειγµα ένας αριθµηµένος 

κατάλογος του πληθυσµού που να καθιστά δυνατή την κλήρωση των µονάδων του 

δείγµατος και 5) το δείγµα επιλέχθηκε από το γεωγραφικό χώρο της Β. Ελλάδας (κατά 

κύριο λόγο από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και από τους νοµούς της 

Ανατολικής, Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας, πλην Θράκης), έτσι ώστε να υπάρχει 

εστίαση σε µία συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή, δεδοµένης της αδυναµίας κάλυψης 

όλων των περιοχών της επικράτειας. 

 

Οι µονάδες του δείγµατος είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις (βασική προϋπόθεση για την ελληνική επιχειρηµατική σκηνή) και 

δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσµα κλάδων της βιοµηχανίας, του εµπορίου και της 

παροχής υπηρεσιών. Καταβλήθηκε προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση 

και των τριών αυτών κατηγοριών δραστηριότητας, που αποτυπώνεται στην παρακάτω 

ποσοστιαία συµµετοχή τους επί συνόλου 152 επιχειρήσεων του δείγµατος: 

• 28% βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις (42 / 152) 

• 43% εµπορικές επιχειρήσεις (65 / 152) 

• 29% επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (45 / 152). 

 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Ελληνικού Οικονοµικού Οδηγού της ICAP155, τα παραπάνω 

αναφερόµενα ποσοστά αντιστοιχούν ακριβώς στους αριθµούς επιχειρήσεων της 

βιοµηχανίας, επιχειρήσεων του εµπορίου και τέλος επιχειρήσεων υπηρεσιών (εκτός 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα) επί του συνόλου των καταχωρηµένων επιχειρήσεων της χώρας 

µας στο συγκεκριµένο Οδηγό. Συµπερασµατικά, στην έρευνα χρησιµοποιείται µία µορφή 

αναλογικής δειγµατοληψίας µη πιθανοτήτων, µε επιλεκτική τοποθέτηση στο δείγµα 

επιχειρήσεων της Β. Ελλάδας, που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ηλεκτρονικού 

εµπορίου. Οι επωνυµίες των επιχειρήσεων του δείγµατος, το αντικείµενο δραστηριότητάς 

τους και η θέση του ερωτώµενου στην επιχείρηση, παραθέτονται στο Παράρτηµα ∆. 

 

 

 

                                                 
155 Ελληνικός Οικονοµικός Οδηγός ICAP, 5ος τόµος, Η Ελλάδα σε Αριθµούς, 2002 
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3.5.3 Προσδιορισµός µεγέθους δείγµατος 

Σύµφωνα µε τη Στατιστική, ο υπολογισµός του µεγέθους του απαιτούµενου δείγµατος 

στην περίπτωση της απλής τυχαίας δειγµατοληψίας, γίνεται µε αντικατάσταση στην 

παρακάτω µαθηµατική σχέση156: 

2

22
2/

e
Z

n a σ⋅
=  (1) 

όπου, 

n   το µέγεθος του δείγµατος 

2/aZ  ο αριθµός των σταθερών τυπικών αποκλίσεων, η τιµή του οποίου εξαρτάται από το 

επίπεδο εµπιστοσύνης ( =1,96 για επίπεδο εµπιστοσύνης 95%) 2/aZ

σ η τυπική απόκλιση του πληθυσµού από τον οποίο προέρχεται το δείγµα 

e το δειγµατοληπτικό σφάλµα, δηλ. η επιθυµητή ακρίβεια στο επίπεδο εµπιστοσύνης 

1-α. 

 

Ο παραπάνω τύπος ισχύει όταν πρόκειται να εκτιµηθεί η µέση τιµή του εξεταζόµενου 

χαρακτηριστικού. Η δυσκολία στην εφαρµογή του σχετίζεται µε τον υπολογισµό της 

τυπικής απόκλισης του πληθυσµού, για τον οποίο συνήθως υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιµα 

στοιχεία. Προς αποφυγή αυτής της δυσκολίας, συνιστάται είτε η χρησιµοποίηση µιας τιµής 

της τυπικής απόκλισης από παλαιότερη έρευνα, είτε η εκτίµησή της από την τιµή της 

τυπικής απόκλισης ενός πιλοτικού δείγµατος. Για την εκτίµηση της αναλογίας ή 

ποσοστού κάποιου χαρακτηριστικού, ο προηγούµενος µαθηµατικός τύπος 

µετασχηµατίζεται ως εξής157: 

2

2
2/ )1(

e
ppZ

n a −⋅⋅
=  (2) 

όπου, 

p η αναλογία στον πληθυσµό που έχει κάποιο συγκεκριµένο χαρακτηριστικό 

1-p η αναλογία στον πληθυσµό που δεν έχει το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό. 

 

Στην περίπτωση της στρωµατοποιηµένης αναλογικής δειγµατοληψίας, ο προσδιορισµός 

του µεγέθους του απαιτούµενου δείγµατος για την εκτίµηση του µέσου, πραγµατοποιείται 

µε τη βοήθεια του ακόλουθου µαθηµατικού τύπου158: 

                                                 
156 Κάτος, Α., (1986), Στατιστική, σελ. 230 
157 Κάτος, Α., (1986), Στατιστική, σελ. 236 
158 Χαρίσης, Κ., Κιόχος, Π., (1997), Θεωρία ∆ειγµατοληψίας & Εφαρµογές, σελ. 168 
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όπου, 

n το µέγεθος του δείγµατος 

Wi η στάθµιση του στρώµατος i στο σύνολο του πληθυσµού (
N
N

W i
i = ) 

Ν το σύνολο των µονάδων του πληθυσµού 

Νi ο αριθµός των µονάδων του στρώµατος i 

Si η τυπική απόκλιση του στρώµατος i (η τιµή της µπορεί να υπολογιστεί από στοιχεία 

προηγούµενης έρευνας ή µέσω της διεξαγωγής πιλοτικής έρευνας) 

κ ο αριθµός των στρωµάτων 

e το δειγµατοληπτικό σφάλµα 

2/aZ  ο αριθµός των σταθερών τυπικών αποκλίσεων, η τιµή του οποίου εξαρτάται από το 

επίπεδο εµπιστοσύνης ( =1,96 για επίπεδο εµπιστοσύνης 95%). 2/aZ

 

Όταν πρόκειται να εκτιµηθεί κάποια αναλογία σε µία στρωµατοποιηµένη αναλογική 

δειγµατοληψία, ο προηγούµενος µαθηµατικός τύπος µετασχηµατίζεται ως εξής159: 

)1(1)(

)1(
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1

i
i

ii
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i
iii

ppW
NZ

e

ppW
n

−⋅⋅⋅+
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∑

∑

=
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κ
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 (4) 

όπου, 

pi η αναλογία του στρώµατος i που έχει κάποιο συγκεκριµένο χαρακτηριστικό 

1-pi η αναλογία του στρώµατος i που δεν έχει το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό. 

 

Στη συνέχεια θα υπολογιστεί το µέγεθος του δείγµατος της παρούσας έρευνας στην 

υποθετική περίπτωση της απλής τυχαίας δειγµατοληψίας. Εάν θεωρηθεί επίπεδο 

εµπιστοσύνης 95%, επιθυµητή ακρίβεια ± 0,05 (5 ποσοστιαίες µονάδες) και ότι το 12% 

των µεγάλων επιχειρήσεων υλοποιούν εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου (βλ. 

Παράγραφο 3.5.1), ο µαθηµατικός τύπος (2) γίνεται ως εξής: 

                                                 
159 Χαρίσης, Κ., Κιόχος, Π., (1997), Θεωρία ∆ειγµατοληψίας & Εφαρµογές, σελ. 177 
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=n  επιχειρήσεις 

Εάν ληφθεί υπόψη ότι το αντίστοιχο ποσοστό των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων 

είναι 1,2% (όπως αναφέρεται στην ίδια Παράγραφο), το απαιτούµενο µέγεθος δείγµατος 

υπολογίζεται αντίστοιχα σε µόλις 18 επιχειρήσεις. Φυσικά, εάν είχε χρησιµοποιηθεί η 

απλή τυχαία δειγµατοληψία, το µέγεθος δείγµατος θα έπρεπε να ήταν περισσότερο κοντά 

στον αριθµό των 18 επιχειρήσεων, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών 

επιχειρήσεων είναι µικροµεσαίες. 

 

Στην επίσης υποθετική περίπτωση της στρωµατοποιηµένης αναλογικής δειγµατοληψίας 

(η οποία ως µέθοδος προσεγγίζει περισσότερο την αναλογική µη τυχαία δειγµατοληψία 

που χρησιµοποιείται στην έρευνα), το µέγεθος του δείγµατος υπολογίζεται από το 

µαθηµατικό τύπο (4). Ως στρώµατα θεωρούνται οι κατηγορίες των βιοµηχανικών 

επιχειρήσεων, εµπορικών και τέλος επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Η στάθµισή τους 

στο σύνολο των επιχειρήσεων Wi λαµβάνεται από τον Ελληνικό Οικονοµικό Οδηγό της 

ICAP για το έτος 2003160 (βλ. Παράγραφο 3.5.2). Από τον ίδιο Οδηγό λαµβάνεται ο 

αριθµός των επιχειρήσεων σε όλους τους βιοµηχανικούς κλάδους, µε αποτέλεσµα να 

υπολογίζεται (µε βάση τη στάθµισή τους) ο αριθµός του συνόλου των επιχειρήσεων και 

των τριών κατηγοριών N. Με γνωστές τις σταθµίσεις τους υπολογίζονται και οι συνολικοί 

αριθµοί των εµπορικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών Ni. Η 

αναλογία των βιοµηχανικών επιχειρήσεων που υλοποιούν εφαρµογές ηλεκτρονικού 

εµπορίου εκτιµάται ως λίγο µεγαλύτερη από τις αντίστοιχες αναλογίες των εµπορικών 

επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (βλ. Παράγραφο 3.5.1). Με βάση 

αυτά τα δεδοµένα καταστρώνεται ο παρακάτω πίνακας υπολογισµών: 

 

Στρώµα Ni Wi pi 1-pi )1( iii ppW −⋅⋅

Βιοµηχανικές 5.367 0,28 0,15 0,85 0,0357 

Εµπορικές 8.242 0,43 0,12 0,88 0,0454 

Παροχής υπηρ. 5.559 0,29 0,12 0,88 0,0306 

Σύνολο 19.168    0,1117 

 

Αντικαθιστώντας στον τύπο (4) έχουµε: 

                                                 
160 Τα στοιχεία αφορούν τις καταχωρηµένες επιχειρήσεις του Οδηγού για το έτος 2001 
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Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τους παραπάνω υπολογισµούς, το µέγεθος δείγµατος των 

152 επιχειρήσεων που χρησιµοποιείται στην έρευνα κρίνεται επαρκές για την εξαγωγή 

αξιόπιστων αποτελεσµάτων. Η επιλογή του τελικού αριθµού των επιχειρήσεων που 

συµµετείχαν στην έρευνα ήταν αποτέλεσµα της επίδρασης αρκετών παραγόντων, όπως ο 

βαθµός ανταπόκρισης των επιχειρήσεων ιδιαίτερα στις ταχυδροµικές συνεντεύξεις (βλ. 

Παράγραφο 3.6), ο διαθέσιµος χρόνος της έρευνας και το ποσοστό των άκυρων 

ερωτηµατολογίων (λόγω του µεγάλου αριθµού συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων µέσω 

προσωπικών συνεντεύξεων, υπήρξε ιδιαίτερα χαµηλό). Στο δείγµα των 152 επιχειρήσεων 

διατηρήθηκαν µε ακρίβεια οι αναλογίες των βιοµηχανικών – βιοτεχνικών επιχειρήσεων, 

εµπορικών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στο σύνολο των επιχειρήσεων της 

χώρας. 

 

3.6 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Η σωστή επιλογή της µεθόδου συλλογής πρωτογενών στοιχείων εξαρτάται από δύο 

παράγοντες: το βαθµό δόµησης και το βαθµό αµεσότητας ή συγκάλυψης της έρευνας161. 

Ο βαθµός δόµησης αναφέρεται στο κατά πόσο χρησιµοποιούνται αυστηρά τυποποιηµένες 

ή ανοιχτές ερωτήσεις και απαντήσεις, ενώ ο βαθµός αµεσότητας αναφέρεται στην έκταση 

που οι ερωτώµενοι γνωρίζουν το σκοπό της έρευνας. Οι έρευνες κατηγοριοποιούνται ως 

εξής162, όσον αφορά τους δύο αυτούς παράγοντες: 

• δοµηµένες – άµεσες. Οι ερωτήσεις και απαντήσεις είναι προκαθορισµένες και 

απόλυτα τυποποιηµένες (όπως σε ένα ερωτηµατολόγιο), ενώ ο σκοπός της έρευνας 

επεξηγείται στους ερωτώµενους µε σαφήνεια. Το βασικό πλεονέκτηµα αυτών των 

ερευνών είναι η ευκολία συµπλήρωσης και επεξεργασίας των αποτελεσµάτων. 

Χρειάζεται όµως προσοχή στο σχεδιασµό του ερωτηµατολογίου που θα 

χρησιµοποιηθεί, ώστε να αποφευχθεί η παράλειψη κάποιας πιθανής απάντησης. 

• δοµηµένες – έµµεσες. Σκοπός των ερευνών που ανήκουν στην κατηγορία αυτή είναι 

η διερεύνηση των γνώσεων που πραγµατικά έχουν οι ερωτώµενοι, σχετικά µε κάποιο 

                                                 
161 Wilson, T., (1999), Structure in Research Methods, www.shef.ac.uk 
162 Σταθακόπουλος, Β., (1997), Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς, σελ. 77-82 
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θέµα. Βασίζονται στη θεωρία της επιλεκτικής αντίληψης, σύµφωνα µε την οποία η 

βαθιά γνώση ενός θέµατος υπονοεί µία θετική στάση απέναντι σε αυτό. Είναι ένα 

δύσκολο είδος έρευνας για τον ερευνητή και γι’ αυτό το λόγο δεν χρησιµοποιείται 

συχνά. 

• αδόµητες – άµεσες. Ο σκοπός για τον οποίο πραγµατοποιείται η έρευνα 

γνωστοποιείται σε όσους συµµετέχουν, η σειρά όµως και ο τρόπος διατύπωσης των 

ερωτήσεων διαφέρει από ερωτώµενο σε ερωτώµενο. Ως πλεονέκτηµα θεωρείται η 

ελευθερία που έχει ο ερωτώµενος στις απαντήσεις του, η οποία µπορεί να οδηγήσει 

στην ακριβέστερη καταγραφή της άποψής του. Από την άλλη, οι συγκεκριµένες 

έρευνες (χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η συνέντευξη βάθους) απαιτούν 

σηµαντική εµπειρία, καθώς ο βαθµός δυσκολίας στην επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων είναι υψηλός. 

• αδόµητες – έµµεσες. Ο ερευνητής επιδιώκει να προσδιορίσει τα κίνητρα µιας 

συγκεκριµένης συµπεριφοράς ή στάσης, τα οποία δεν επιθυµούν να αποκαλύψουν οι 

ερωτώµενοι. Ο τρόπος µε τον οποίο διατυπώνονται οι απαντήσεις φανερώνει τη θέση 

που έχουν οι ερωτώµενοι απέναντι στο αντικείµενο της έρευνας. Αυτό όµως που 

χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι, ότι η ερµηνεία των απαντήσεων είναι 

υποκειµενική και κατά συνέπεια η επιτυχία της έρευνας εξαρτάται από το βαθµό 

εµπειρίας του ερευνητή. Η συγκεκριµένη κατηγορία είναι περισσότερο κατάλληλη 

για εξερευνητικές έρευνες, όπως επίσης οι αδόµητες και άµεσες έρευνες. 

 

Για τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων στην παρούσα έρευνα, επιλέχθηκε η δοµηµένη και 

άµεση µέθοδος, γιατί παρέχει: 

1) ευκολία στην επεξεργασία των αποτελεσµάτων, λόγω της τυποποιηµένης µορφής 

των ερωτήσεων και απαντήσεων του ερωτηµατολογίου. Καταβλήθηκε προσπάθεια 

για την αναφορά όλων των πιθανών εναλλακτικών απαντήσεων σε κάθε 

χρησιµοποιούµενη ερώτηση, χωρίς όµως ο αριθµός των απαντήσεων να καθίσταται 

απαγορευτικός για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου 

2) δυνατότητα µείωσης της πιθανότητας άρνησης των ερωτώµενων να συµµετάσχουν 

στην έρευνα. Η απόκρυψη του σκοπού της έρευνας σε συνάρτηση µε τον όγκο του 

ερωτηµατολογίου θα συνέβαλλε στην αύξηση της συγκεκριµένης πιθανότητας. 

Εξάλλου, η απόκρυψη του σκοπού δεν είχε καµία πρακτική σκοπιµότητα, αφού δεν 

διερευνούνται τα κίνητρα ή οι πραγµατικές γνώσεις των ερωτώµενων για το 
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αντικείµενο, απλά καταγράφεται η άποψή τους για το θέµα της ποιότητας των 

ηλεκτρονικών επιχειρηµατικών συναλλαγών. 

 

Στη συνέχεια αναφέρονται και αναλύονται σύντοµα οι σηµαντικότεροι τρόποι συλλογής 

πρωτογενών στοιχείων163 σε µία έρευνα: 

• προσωπική συνέντευξη. Μπορεί να είναι προγραµµατισµένη κατόπιν συµφωνίας 

ερευνητή και ερωτώµενου ή απρογραµµάτιστη. Τα κυριότερα πλεονεκτήµατά της 

είναι η ευελιξία στη διεξαγωγή της, λόγω της φυσικής παρουσίας του ερευνητή, η 

άριστη δειγµατοληπτική κάλυψη (ο ερευνητής παίρνει συνεντεύξεις από τους 

ερωτώµενους που ο ίδιος επιθυµεί) και το γεγονός ότι εµφανίζει το µεγαλύτερο 

ποσοστό συµπλήρωσης ερωτηµατολογίων. Τα µειονεκτήµατά της αφορούν κυρίως 

το υψηλό κόστος διεξαγωγής των συνεντεύξεων και την επιρροή που δέχονται οι 

ερωτώµενοι από την παρουσία του ερευνητή. 

• ταχυδροµική συνέντευξη. Το είδος αυτό συνέντευξης θα πρέπει να πληρεί 

ορισµένες προϋποθέσεις, όπως το µικρό µέγεθος του ερωτηµατολογίου και η παροχή 

κάποιας µορφής κινήτρων για τη συµπλήρωσή του. Με την ταχυδροµική συνέντευξη 

µπορεί να διασφαλιστεί η ανωνυµία του ερωτώµενου, δεν υπάρχει επιρροή από τον 

ερευνητή και το κόστος υλοποίησης της έρευνας είναι χαµηλότερο συγκριτικά µε 

άλλες µεθόδους. Σαφέστατα όµως, εµφανίζει το χαµηλότερο ποσοστό επιστροφής 

ερωτηµατολογίων, ενώ και ο χρόνος επιστροφής δεν είναι εύκολα ελεγχόµενος. 

Επίσης, δεν παρέχεται η δυνατότητα διευκρινίσεων των ασαφών ερωτήσεων. 

• τηλεφωνική συνέντευξη. Όταν το ζητούµενο σε µία έρευνα είναι η ταχύτητα ή 

ακόµη όταν δεν είναι εφικτή η προσέγγιση των µονάδων του δείγµατος µε άλλον 

τρόπο, ενδείκνυται η τηλεφωνική συνέντευξη. Σε αυτό το είδος, είναι εύκολη η 

επανάληψη της συνέντευξης για να διαπιστωθεί η αλλαγή στη στάση του 

ερωτώµενου µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα ή γεγονός. Ωστόσο δεν µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί η επαλήθευση του profile του ερωτώµενου, ο χρόνος διάρκειας της 

συνέντευξης είναι περιορισµένος και εξαιρούνται αναγκαστικά όσοι δεν διαθέτουν 

τηλέφωνο. 

• συνέντευξη µέσω Internet. Οι δυνατότητες που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, 

καθώς και το αυξανόµενο ποσοστό άρνησης των καταναλωτών να διαθέσουν το 

χρόνο τους στις προηγούµενες µορφές συνεντεύξεων, συµβάλλουν στην υιοθέτηση 

                                                 
163 Πετράκης, Μ., (1999), Έρευνα Μάρκετινγκ, Θεωρία και Πράξη, σελ. 165-190 και 240-255 
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της συγκεκριµένης µεθόδου. Ο ερωτώµενος µπορεί να λάβει το ερωτηµατολόγιο 

µέσω e-mail ή να επισκεφθεί µία ιστοσελίδα, µέσω της οποίας πραγµατοποιείται 

κάποια έρευνα. ∆εν υπάρχει επιρροή του ερωτώµενου από τον ερευνητή, ούτε πίεση 

για το χρόνο συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου. Στα θετικά της µεθόδου ανήκει 

και το χαµηλό κόστος υλοποίησης της έρευνας. Σοβαρό µειονέκτηµα αποτελεί το 

γεγονός, ότι δεν έχουν τον ίδιο βαθµό πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο όλες οι ηλικιακές 

οµάδες και κοινωνικο-οικονοµικές τάξεις. Επίσης, δεν είναι δυνατή η επαλήθευση 

των προσωπικών στοιχείων του ερωτώµενου. 

• συλλογική συζήτηση. Αποτελεί µία µέθοδο ποιοτικής έρευνας. Πραγµατοποιείται 

είτε µε τη µορφή µιας ελεύθερης συζήτησης του ερευνητή µε τους συµµετέχοντες, 

είτε ως µία πιο περιορισµένη συζήτηση, την οποία κατευθύνει ο ερευνητής µε 

συγκεκριµένες ερωτήσεις. Στην πρώτη περίπτωση οι πληροφορίες είναι 

περισσότερες, ενώ στη δεύτερη υπάρχει εξοικονόµηση χρόνου. Ενδείκνυται για τη 

σύλληψη της ιδέας ενός διαφηµιστικού µηνύµατος, το σχεδιασµό ενός 

ερωτηµατολογίου, την επιλογή της ονοµασίας ενός προϊόντος κτλ. 

• συνέντευξη βάθους. Όπως και η προηγούµενη µέθοδος, χρησιµοποιείται για τη 

συλλογή πρωτογενών στοιχείων ποιοτικών ερευνών. Εφαρµόζεται όταν οι άλλες 

µέθοδοι δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν λόγω της φύσης του θέµατος ή λόγω 

απροθυµίας συνεργασίας µιας συγκεκριµένης κατηγορίας ερωτώµενων. Ο ερευνητής 

δεν ακολουθεί τη δοµή ενός συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου, πρέπει όµως να έχει 

προετοιµάσει ένα γενικό πλάνο για το θέµα που επιθυµεί να διερευνήσει. Για την 

επιτυχία της έρευνας απαιτείται η δηµιουργία ενός κλίµατος εµπιστοσύνης του 

ερωτώµενου προς τον ερευνητή. Είναι σηµαντικό ο ερευνητής να παραµείνει 

αµερόληπτος και αντικειµενικός κατά τη διάρκεια της συζήτησης και αυτό 

προϋποθέτει εµπειρία και ικανότητα επικοινωνίας. 

• παρατήρηση. Υπάρχουν περιπτώσεις που η µέθοδος της παρατήρησης είναι ο 

µοναδικός τρόπος συλλογής πρωτογενών στοιχείων. Απαραίτητη προϋπόθεση για 

την εφαρµογή της µεθόδου είναι, το είδος των στοιχείων να επιτρέπει την 

παρατήρησή τους. Πραγµατοποιείται είτε µε τη φυσική παρουσία του ερευνητή σε 

κάποιο χώρο, είτε µε τη χρήση τεχνολογικών µέσων (π.χ. ένα κλειστό κύκλωµα 

τηλεόρασης). Το γεγονός ότι δεν υπάρχει η παραµικρή επιρροή των 

παρατηρούµενων µονάδων, αποτελεί το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα αυτής της 

µεθόδου. 
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• panel. Πρόκειται για οµάδα ατόµων ή νοικοκυριών που έχουν συµφωνήσει να 

παρέχουν πληροφορίες σε εταιρία ερευνών για µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

Πλεονέκτηµα της µεθόδου αποτελεί το γεγονός ότι ο ερευνητής µπορεί να επιλέξει 

το panel που κάθε φορά χρειάζεται, ανάλογα µε το είδος της έρευνας. Από την άλλη, 

η προθυµία συνεργασίας διαφορετικών κοινωνικών – οικονοµικών οµάδων δεν είναι 

συνήθως η ίδια. Επίσης, είναι πιθανή η ανάπτυξη µιας οικειότητας µεταξύ ερευνητή 

και συµµετεχόντων στο panel λόγω της τακτικής επαφής, που µπορεί να οδηγήσει σε 

τυποποιηµένες και ανακριβείς απαντήσεις. 

• διαρκής απογραφή. Μία άλλη µέθοδος συλλογής πρωτογενών, αλλά µόνο 

ποσοτικών στοιχείων, είναι η διαρκής απογραφή, η οποία είναι µία συνεχής 

παρακολούθηση των πωλήσεων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης σε καταστήµατα 

λιανικής πώλησης. Η µέθοδος βασίζεται στην απλή εξίσωση «αποθέµατα έναρξης + 

αγορές – αποθέµατα λήξης = πωλήσεις στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα». Το 

βασικό της µειονέκτηµα είναι ότι προσφέρεται για την απόκτηση µόνο ποσοτικών 

πληροφοριών (πόσες µονάδες του προϊόντος πουλήθηκαν, όχι όµως γιατί 

προτιµήθηκαν από άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα). 

• hall test. Αποτελεί µία νέα και φθηνή πειραµατική µέθοδο, σύµφωνα µε την οποία οι 

µονάδες του δείγµατος οδηγούνται σε συγκεκριµένο χώρο, δοκιµάζουν διάφορα 

προϊόντα (χωρίς όµως να γνωρίζουν την ονοµασία τους) και στη συνέχεια απαντούν 

σε ερωτήσεις που τους υποβάλλει ο ερευνητής. Η εξοικονόµηση χρόνου και η άριστη 

δειγµατοληπτική κάλυψη αποτελούν τα βασικά πλεονεκτήµατα της συγκεκριµένης 

µεθόδου. 

 

Από τους παραπάνω αναφερόµενους τρόπους συλλογής πρωτογενών στοιχείων, 

επιλέχθηκε ένας συνδυασµός της προσωπικής και ταχυδροµικής συνέντευξης µε 

ανώτερα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων του δείγµατος. Οι κυριότεροι λόγοι για 

την επιλογή του συγκεκριµένου συνδυασµού ήταν: 

1) η ακαταλληλότητα των υπόλοιπων µεθόδων που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν, 

όπως για παράδειγµα η τηλεφωνική συνέντευξη ή η συνέντευξη µέσω Internet, λόγω 

κυρίως του όγκου του ερωτηµατολογίου. Η συνέντευξη βάθους θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί στην περίπτωση της αδόµητης έρευνας 

2) η διεξαγωγή αποκλειστικά προσωπικών συνεντεύξεων θα καθυστερούσε σηµαντικά 

το χρόνο συγκέντρωσης των δεδοµένων 
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3) η χρησιµοποίηση µόνο της ταχυδροµικής συνέντευξης θα απαιτούσε την αποστολή 

ενός ιδιαίτερα µεγάλου αριθµού ερωτηµατολογίων (λαµβάνεται υπόψη η εκτίµηση 

ότι το ποσοστό επιστροφής κυµαίνεται164 συνήθως από 8 έως 30%), µε αποτέλεσµα 

την αδυναµία προσδιορισµού του χρόνου ολοκλήρωσης της έρευνας, λόγω και των 

αργών ρυθµών επιστροφής των ερωτηµατολογίων. 

 

Από τα 152 ερωτηµατολόγια του δείγµατος, τα 93 (61%) συµπληρώθηκαν µε προσωπική 

συνέντευξη στο χώρο των επιχειρήσεων και τα υπόλοιπα 59 (39%) επιστράφηκαν 

ταχυδροµικά (για το σκοπό αυτό απεστάλησαν περίπου 220 ερωτηµατολόγια, ενώ 

ακολούθησε και τηλεφωνική υπενθύµιση). Το χρονικό διάστηµα συλλογής των δεδοµένων 

ήταν 8 µήνες (Νοέµβριος 2001 – Ιούνιος 2002). 

 

3.7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

3.7.1 ∆οµή του ερωτηµατολογίου 

Ένα από τα στάδια στη διαδικασία της έρευνας αγοράς είναι ο καθορισµός των εργαλείων 

έρευνας. Το βασικό εργαλείο της παρούσας έρευνας είναι το ερωτηµατολόγιο 

(παρατίθεται στο Παράρτηµα Β), λόγω της χρησιµοποίησης της συγκεκριµένης µεθόδου 

συλλογής των πρωτογενών στοιχείων. Ο σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου 

πραγµατοποιήθηκε µε βάση τους στόχους και τις αρχικές υποθέσεις της έρευνας (βλ. 

Παράγραφο 3.4). Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει 44 ερωτήσεις και είναι διαχωρισµένο 

στις ακόλουθες οκτώ ενότητες: 

Α Γενικές απόψεις για το ηλεκτρονικό εµπόριο, ανεξάρτητα από την επιχείρηση 

Β Στοιχεία για την επιχείρηση και τη δραστηριοποίησή της στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

Γ Επικοινωνία της επιχείρησης µε τους πελάτες της 

∆ Τεχνολογική υποδοµή της επιχείρησης 

Ε Ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης 

Ζ Αντίληψη της επιχείρησης για την ποιότητα υπηρεσιών στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές 

Η Ασφάλεια των συναλλαγών στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

Θ Επιχειρηµατικό µοντέλο ηλεκτρονικού εµπορίου. 

 

                                                 
164 Πετράκης, Μ., (1999), Έρευνα Μάρκετινγκ, Θεωρία και Πράξη, σελ. 168 
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Στην ενότητα Α οι ερωτώµενοι καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους γενικότερα για 

το ηλεκτρονικό εµπόριο, επισηµαίνοντας τα κίνητρα που έχουν οι επιχειρήσεις να 

δραστηριοποιηθούν στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, τους παράγοντες από την άλλη 

που τις αποτρέπουν από αυτή τη δραστηριοποίηση, καθώς επίσης το πώς διαβλέπουν τις 

προοπτικές ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου στη χώρα µας. Στην ενότητα Β οι 

ερωτήσεις αφορούν τη συγκεκριµένη επιχείρηση που συµµετέχει στην έρευνα, όπως τις 

τεχνολογίες και εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου που χρησιµοποιεί, το λόγο για τον 

οποίο δραστηριοποιείται στο συγκεκριµένο επιχειρηµατικό χώρο, τα οφέλη που έχει 

αποκοµίσει αλλά και τα προβλήµατα που έχει αντιµετωπίσει µέχρι σήµερα. Η ενότητα Γ 

επικεντρώνεται στον τρόπο επικοινωνίας της επιχείρησης µε τους πελάτες της, το βαθµό 

ικανοποίησής τους απ’ αυτόν, ενώ περιλαµβάνονται και ερωτήσεις που αφορούν την 

ιστοσελίδα της επιχείρησης (γιατί η ιστοσελίδα αποτελεί πλέον ένα σηµαντικό κανάλι 

επικοινωνίας της επιχείρησης µε τους πελάτες της). Οι ενότητες ∆ και Ε αφορούν τους 

πόρους της επιχείρησης και συγκεκριµένα την τεχνολογική υποδοµή και το ανθρώπινο 

δυναµικό της. Κύριος στόχος της ενότητας ∆ είναι η εκτίµηση των στελεχών των 

επιχειρήσεων για το κόστος της απαιτούµενης υποδοµής και το κατά πόσο διατίθενται να 

προχωρήσουν σε αναβάθµισή της. Στην ενότητα Ε ενδιαφέρουν αφενός οι δυνατότητες 

του προσωπικού των επιχειρήσεων να υλοποιήσει εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου και 

αφετέρου η αξιολόγηση των αναγκών και του επιπέδου εκπαίδευσής τους. 

 

Η κεντρική ενότητα στο συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο είναι η ενότητα Ζ που εστιάζει 

στο πως αντιλαµβάνονται τα στελέχη των επιχειρήσεων την ποιότητα των 

επιχειρηµατικών συναλλαγών τους στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Περιλαµβάνονται γενικές ερωτήσεις για την αξιολόγηση της ποιότητας στο χώρο της 

παροχής υπηρεσιών, αλλά και πιο ειδικές ερωτήσεις για την αξιολόγηση της ποιότητας 

των ηλεκτρονικών συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων και µεταξύ επιχειρήσεων και 

καταναλωτών. Επίσης, υπάρχουν ερωτήσεις για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά µιας 

ιστοσελίδας και τον καθορισµό των στόχων που πρέπει να ικανοποιεί η διαδικασία 

σχεδιασµού της ιστοσελίδας. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι ερωτήσεις Ζ2, Ζ3 και Ζ4. Στην 

ερώτηση Ζ2 ζητείται από τους ερωτώµενους να βαθµολογήσουν τις πέντε διαστάσεις 

ποιότητας του µοντέλου SERVQUAL (χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ότι τα πέντε 

χαρακτηριστικά που αναφέρονται αντιστοιχούν στις διαστάσεις συγκεκριµένου 

θεωρητικού µοντέλου). Στις δύο άλλες ερωτήσεις ζητείται η αξιολόγηση των 

προτεινόµενων κριτηρίων ποιότητας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων 
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και τελικών καταναλωτών (ερώτηση Ζ3) και στις αντίστοιχες συναλλαγές µεταξύ 

επιχειρήσεων (ερώτηση Ζ4). Η ενότητα Η αφορά αποκλειστικά την ασφάλεια των 

συναλλαγών στο ηλεκτρονικό εµπόριο και οι ερωτήσεις αποσκοπούν στη σύγκριση του 

ηλεκτρονικού και του συµβατικού εµπορίου όσον αφορά το επίπεδο ασφάλειας, στην 

καταγραφή προβληµάτων ασφάλειας που γνωρίζουν προσωπικά οι ερωτώµενοι και στον 

προσδιορισµό τρόπων αντιµετώπισης του συγκεκριµένου προβλήµατος. Τέλος, στην 

ενότητα Θ γίνεται µία σύντοµη παρουσίαση στους ερωτώµενους των έξι επικρατέστερων 

επιχειρηµατικών µοντέλων (βλ. Παράγραφο 2.18) και τους ζητείται να επιλέξουν αυτό που 

ταιριάζει στη λειτουργία της επιχείρησής τους, αλλά και αυτό που αναµένεται να 

δηµιουργήσει στο µέλλον τις περισσότερες επιχειρηµατικές ευκαιρίες στη χώρα µας. 

Ειδικά η τελευταία ερώτηση για το µοντέλο που αναµένεται να αξιοποιηθεί περισσότερο, 

δίνει µέσα από µία σύντοµη απάντηση την προοπτική που διαφαίνεται για τις ελληνικές 

επιχειρήσεις, όσον αφορά τη µελλοντική ενασχόλησή τους µε το ηλεκτρονικό εµπόριο. 

 

3.7.2 Κατηγορίες ερωτήσεων – κλίµακες µέτρησης 

Οι ερωτήσεις που χρησιµοποιούνται σε ένα ερωτηµατολόγιο διακρίνονται στις παρακάτω 

κατηγορίες165: 

• ερωτήσεις αλληλένδετες ή φίλτρου. Πρόκειται για µία σειρά ερωτήσεων, στην 

οποία η κάθε υποβαλλόµενη ερώτηση εξαρτάται από την απάντηση της 

προηγούµενης (π.χ. οι ερωτήσεις Γ3 «∆ιαθέτετε ιστοσελίδα;» και Γ4 «Ποιες από 

τις παρακάτω πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα σας;» είναι ερωτήσεις 

αλληλένδετες). 

• ερωτήσεις άµεσες και έµµεσες. Όταν οι ερωτήσεις αναφέρονται απευθείας στο 

εξεταζόµενο θέµα, χαρακτηρίζονται ως άµεσες. Οι συγκαλυµµένες ερωτήσεις, στις 

οποίες ο σκοπός για τον οποίο υποβάλλονται δεν γίνεται άµεσα αντιληπτός από τους 

ερωτώµενους, χαρακτηρίζονται ως έµµεσες. Η έρευνα για την ποιότητα των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι άµεση και κατά συνέπεια δεν κρίνεται σκόπιµη η 

υποβολή έµµεσων ερωτήσεων. 

• ερωτήσεις κλειστές ή προκωδικοποιηµένες. Είναι οι ερωτήσεις στις οποίες οι 

απαντήσεις είναι προκαθορισµένες. ∆ιακρίνονται στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

 διχοτοµικές ή αναγκαστικής επιλογής, στις οποίες ο ερωτώµενος µπορεί να 

επιλέξει µόνο µία ανάµεσα σε δύο δυνατές απαντήσεις 

                                                 
165 Πετράκης, Μ., (1999), Έρευνα Μάρκετινγκ, Θεωρία και Πράξη, σελ. 201-202 
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 πολλαπλής επιλογής, όπου παρέχεται η δυνατότητα επιλογής µεταξύ πολλών 

προκαθορισµένων απαντήσεων 

 κλίµακας ή προτίµησης, στις οποίες δηλώνεται ο βαθµός προτίµησης του 

ερωτώµενου. Αποτελούν τις σηµαντικότερες ερωτήσεις σε ένα 

ερωτηµατολόγιο, αφού παρέχουν τη δυνατότητα διαβάθµισης των απόψεων ή 

στάσεων των συµµετεχόντων στην έρευνα. 

Όλες οι ερωτήσεις (εκτός της Ζ9) του ερωτηµατολογίου είναι κλειστού τύπου, 

γεγονός που διευκολύνει τη στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων. 

• ερωτήσεις ελεύθερες ή ανοιχτές. Παρέχουν τη δυνατότητα στον ερωτώµενο να 

εκφράσει ελεύθερα την άποψή του, χωρίς να περιορίζουν την απάντησή του σε 

προκαθορισµένες επιλογές. Η ερώτηση Ζ9 «Αναφέρετε τους σηµαντικότερους 

δείκτες µέτρησης της ποιότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών, που χρησιµοποιείτε 

στην επιχείρησή σας» είναι ανοιχτού τύπου και χρησιµοποιείται, παρά το γεγονός 

ότι πρόκειται για µία δοµηµένη έρευνα, γιατί ο αριθµός των πιθανών αναφερόµενων 

δεικτών δεν είναι συγκεκριµένος. 

Μία άλλη κατηγορία ερωτήσεων που αναφέρεται στη βιβλιογραφία είναι οι 

κατευθυνόµενες ή καθοδηγητικές (αναγκάζουν έµµεσα τον ερωτώµενο να δώσει µία 

δεδοµένη απάντηση), που όµως εξυπηρετούν σκοπιµότητες και ξεφεύγουν από τα πλαίσια 

της παρούσας έρευνας. 

 

Η επιλογή των στατιστικών τεχνικών που χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία των 

δεδοµένων µιας έρευνας εξαρτάται από το είδος των µεταβλητών του ερωτηµατολογίου 

και τις κλίµακες µέτρησης, στις οποίες οι µεταβλητές αυτές ανήκουν. Οι µεταβλητές 

µπορεί να είναι ποιοτικές (οι τιµές τους δεν έχουν αριθµητικές ιδιότητες) ή ποσοτικές (οι 

τιµές τους έχουν αριθµητικές ιδιότητες και εκφράζονται µε µία µονάδα µέτρησης). Οι 

ποιοτικές µεταβλητές ανήκουν ή µπορεί να ενταχθούν στις παρακάτω κλίµακες 

µέτρησης166: 

• κατηγορίας ή ονοµαστική. Το σύνολο τιµών των µεταβλητών που ανήκουν στην 

κλίµακα αυτή δεν έχει καµία ιδιότητα (π.χ. το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση). Η 

µοναδική σχέση των τιµών µιας µεταβλητής κατηγορίας είναι η ύπαρξη διαφοράς 

µεταξύ τους. ∆εν είναι δυνατή η εκτέλεση αριθµητικών πράξεων µε τις µεταβλητές 

αυτές. 

                                                 
166 Τσάντας, Ν., Μωυσιάδης, Χ., Μπαγιάτης, Ν., Χατζηπαντελής, Θ., (1999), Ανάλυση ∆εδοµένων µε τη 
Βοήθεια Στατιστικών Πακέτων, σελ. 26-28 
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• διάταξης. Οι τιµές των µεταβλητών που ανήκουν στην κλίµακα αυτή έχουν µία 

σχέση διάταξης, δηλ. µπορεί να τοποθετηθούν σε κάποια σειρά (π.χ. η στάση του 

ερωτώµενου απέναντι σε κάποιο θέµα, όταν κρίνεται ως πολύ θετική, θετική, 

ουδέτερη, αρνητική, πολύ αρνητική ή η σειρά κατάταξης κάποιων 

χαρακτηριστικών). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδοθεί στο γεγονός ότι η διάταξη 

απλά διασφαλίζει τον προσδιορισµό της µεγαλύτερης ή καλύτερης κατηγορίας, όχι 

όµως το πόσο µεγαλύτερη ή καλύτερη είναι σε σχέση µε κάποια άλλη κατηγορία (για 

παράδειγµα η διαφορά ανάµεσα στην πρώτη και τη δεύτερη τιµή δεν έχει καµία 

σχέση µε τη διαφορά ανάµεσα στην τέταρτη και την πέµπτη). 

 

Οι ποσοτικές µεταβλητές ανήκουν ή µπορεί να ενταχθούν στις παρακάτω κλίµακες 

µέτρησης: 

• διαστήµατος. Τα διαστήµατα µεταξύ των σηµείων της κλίµακας απέχουν ισοµερώς 

µεταξύ τους και κατά συνέπεια η απόσταση ανάµεσα σε δύο διαδοχικές τιµές είναι 

ίση µε την απόσταση δύο οποιωνδήποτε διαδοχικών τιµών. Οι ίσες διαφορές των 

τιµών συνεπάγονται και ίσες διαφορές για το χαρακτηριστικό που µετράει η 

µεταβλητή (π.χ. η θερµοκρασία οC, η βαθµολογία απόδοσης σε κάποιο τεστ γνώσεων 

ή νοηµοσύνης). Βασικό γνώρισµα της κλίµακας διαστήµατος είναι ότι το σηµείο 0 

αποτελεί απλά ένα σηµείο της κλίµακας και δεν σηµαίνει παντελή έλλειψη του 

χαρακτηριστικού. Για τις τιµές µιας µεταβλητής διαστήµατος δεν έχει νόηµα ο 

υπολογισµός αναλογιών. 

• αναλογίας. Οι τιµές µιας µεταβλητής αναλογίας αντιστοιχούν αναλογικά στην 

ποσότητα του χαρακτηριστικού που µετριέται (η τιµή 10 είναι διπλάσια της τιµής 5). 

Το σηµείο 0 σηµαίνει πλήρη έλλειψη του χαρακτηριστικού (π.χ. το βάρος, η 

ταχύτητα). Θεωρείται η πιο αξιόπιστη από τις υπόλοιπες κλίµακες µέτρησης, ωστόσο 

δεν χρησιµοποιείται συχνά λόγω της φύσης των δεδοµένων µιας κοινωνικής έρευνας. 

Πρέπει να σηµειωθεί επίσης, ότι οι ποσοτικές µεταβλητές διακρίνονται σε συνεχείς (για 

κάθε δύο διαδοχικές τιµές της µεταβλητής µπορεί θεωρητικά να βρίσκεται πάντοτε µία 

τρίτη ενδιάµεση τιµή) και διακριτές (όταν δεν ισχύει η προϋπόθεση αυτή). 

 

Στη συνέχεια θα εξεταστούν οι βασικότερες κλίµακες µέτρησης διάταξης167, µε τη µορφή 

που αυτές χρησιµοποιούνται σε ένα ερωτηµατολόγιο: 

                                                 
167 Σταθακόπουλος, Β., (1997), Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς, σελ. 134-146 
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• κλίµακα Likert. Με την κλίµακα αυτή δηλώνεται ο βαθµός συµφωνίας ή διαφωνίας 

του ερωτώµενου µε µία σειρά προτάσεων του ερευνητή. Συνήθως η κλίµακα έχει 

πέντε διαβαθµίσεις (συµφωνώ απόλυτα, συµφωνώ, ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ, 

διαφωνώ, διαφωνώ ριζικά). Αποτελεί µία από τις πιο αποτελεσµατικές και 

συχνότερα χρησιµοποιούµενες κλίµακες. 

• κλίµακα εννοιολογικής διαφοροποίησης168. Στην κλίµακα των Osgood, Suci και 

Tannenbaum (επινοήθηκε το 1957, άρχισε όµως να χρησιµοποιείται σε ευρεία βάση 

τα τελευταία χρόνια), δίνονται δύο διπολικές λέξεις ή εκφράσεις και ο ερωτώµενος 

καλείται να επιλέξει το σηµείο ανάµεσα σε αυτές (συνήθως παρεµβάλλονται επτά 

ενδιάµεσα σηµεία) που αντιστοιχεί περισσότερο στη στάση ή στην άποψή του. 

• κλίµακα Stapel. Αποτελεί απλοποιηµένη παραλλαγή της προηγούµενης κλίµακας, 

καθώς δίνεται µόνο µία λέξη ή έκφραση και διάφορες διαβαθµίσεις της (+3, …, -3), 

από τις οποίες πρέπει να επιλέξει ο ερωτώµενος. 

• κλίµακα σταθερού αθροίσµατος. Ένας συγκεκριµένος αριθµός βαθµών (συνήθως 

100) κατανέµεται σε προκαθορισµένα χαρακτηριστικά. 

• κλίµακα σπουδαιότητας. Βαθµολογείται η σπουδαιότητα κάποιων 

χαρακτηριστικών από «καθόλου σηµαντικό» έως «εξαιρετικά ή πάρα πολύ 

σηµαντικό». Οι ερωτήσεις αυτής της κλίµακας είναι απλές στο σχεδιασµό και 

συµπληρώνονται χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. 

• κλίµακα βαθµονόµησης. Στην κλίµακα βαθµονόµησης προτείνονται πολλά 

επάλληλα επίπεδα διαφορετικού βαθµού από τα οποία επιλέγεται ένα169. Η κλίµακα 

αυτή, η οποία χρησιµοποιείται πολύ συχνά, υποδιαιρείται στις ακόλουθες κλίµακες 

µέτρησης: 

 κλίµακα κατάταξης. Ορισµένα χαρακτηριστικά κατατάσσονται σε αύξουσα ή 

φθίνουσα σειρά µε βάση κάποιο κριτήριο. Μοναδικό µειονέκτηµά της αποτελεί 

το γεγονός ότι κάποιες στατιστικές µετρήσεις δεν µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν (π.χ. ο υπολογισµός της µέσης τιµής). 

 γραφική κλίµακα. Η άποψη του ερωτώµενου καταγράφεται πάνω σε κάποιο 

γράφηµα, το οποίο συνήθως λαµβάνει τη µορφή µιας γραµµής συνεχείας µε 

προσδιορισµένα τα δύο άκρα της. Η ακρίβεια της κλίµακας είναι περιορισµένη, 

                                                 
168 Ο αγγλικός όρος είναι semantic differential που εσφαλµένα αποδίδεται στη βιβλιογραφία ως σηµαντικού 
διαφορικού 
169 ∆ηµητριάδη, Ζ., (2000), Μεθοδολογία Επιχειρηµατικής Έρευνας, σελ. 93 
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όµως αποδεικνύεται ιδιαίτερα κατάλληλη για έρευνες σε ειδικότερες οµάδες 

ανθρώπων. 

 µη συγκριτική κλίµακα. Είναι παρόµοια µε τη γραφική κλίµακα, µε τη 

διαφορά όµως ότι ο ερωτώµενος πρέπει να επιλέξει από έναν περιορισµένο 

αριθµό κατηγοριών της κλίµακας (π.χ. πολύ ικανοποιηµένος, αρκετά 

ικανοποιηµένος, ούτε ικανοποιηµένος ούτε δυσαρεστηµένος, αρκετά 

δυσαρεστηµένος, πολύ δυσαρεστηµένος, σε ερώτηση σχετικά µε το βαθµό 

ικανοποίησης). 

 συγκριτική κλίµακα. Όταν δίνεται κάποιο πρότυπο αναφοράς, η προηγούµενη 

κλίµακα µετασχηµατίζεται στη συγκριτική. Συχνά, είναι σηµαντικό όλοι οι 

ερωτώµενοι να έχουν το ίδιο σηµείο αναφοράς όταν απαντούν στην ίδια 

ερώτηση, θα πρέπει ωστόσο να δίνεται προσοχή στο γεγονός ότι το πρότυπο 

πρέπει να είναι ευρέως αποδεκτό. 

• κλίµακα Thurstone. Περιλαµβάνει µία σειρά προτάσεων, µε τις οποίες ο 

ερωτώµενος απλά καλείται να δηλώσει εάν συµφωνεί ή διαφωνεί. Οι προτάσεις 

κατατάσσονται εκ των προτέρων σε έντεκα (συνήθως) σηµεία της κλίµακας 

Thurstone170, στην οποία το ένα άκρο της αντιστοιχεί στη θετική και το άλλο στην 

αρνητική πλευρά του θέµατος που αφορούν οι προτάσεις. Η τελική θέση του κάθε 

ερωτώµενου εκφράζεται µε την ενδιάµεση τιµή των τιµών των προτάσεων µε τις 

οποίες συµφωνεί (οι τιµές δίνονται ανάλογα µε τα σηµεία της κλίµακας που 

αντιστοιχούν οι προτάσεις). Ο σχεδιασµός της κλίµακας αυτής είναι µία επίπονη 

διαδικασία, γι’ αυτό και δεν χρησιµοποιείται συχνά στην πράξη. 

 

Ο αριθµός των µεταβλητών του ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιείται στην παρούσα 

έρευνα είναι 159 (η αναφορά των µεταβλητών, η αντιστοιχία τους µε τις ερωτήσεις και η 

κωδικοποίηση των απαντήσεων δίνονται στο Παράρτηµα Γ). Πρόκειται για ποιοτικές 

µεταβλητές, που ανήκουν είτε στην κλίµακα της διάταξης (π.χ. οι µεταβλητές της 

ερώτησης Α6 «Οι σηµαντικότεροι λόγοι, για τους οποίους µεγάλος αριθµός 

καταναλωτών δεν χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο για αγορές», αφού ζητείται από τους 

ερωτώµενους να επιλέξουν µέχρι 3 λόγους και να τους διατάξουν µε βάση τη σειρά 

σηµαντικότητάς τους), είτε στην κλίµακα της κατηγορίας (π.χ. οι µεταβλητές της 

ερώτησης Β3 «Ποιες τεχνολογίες ηλεκτρονικού εµπορίου χρησιµοποιείτε αυτή τη 

                                                 
170 ∆ηµητρόπουλος, Ε., (1994), Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Επιστηµονικής Έρευνας, σελ. 108-109 
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στιγµή», καθώς ζητείται µόνο η επιλογή των τεχνολογιών από αυτές που αναφέρονται). 

Όταν οι µεταβλητές είναι διάταξης, οι κλίµακες µέτρησης που χρησιµοποιούνται στο 

ερωτηµατολόγιο είναι οι εξής: 

• συνδυασµός της κλίµακας σπουδαιότητας και της κλίµακας κατάταξης. Επειδή ο 

αριθµός των κατηγοριών των απαντήσεων είναι συνήθως µεγάλος, ζητείται η 

επιλογή των σηµαντικότερων από αυτές (µέχρι τρεις, εκτός από τις ερωτήσεις Ζ3 και 

Ζ4 που αφορούν τα κριτήρια ποιότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών και οι 

ερωτώµενοι πρέπει να επιλέξουν µέχρι πέντε) και η κατάταξη τους µε βάση το βαθµό 

σηµαντικότητας. Οι ερωτήσεις που αντιστοιχούν στο συνδυασµό των δύο κλιµάκων 

είναι οι: Α1, Α3, Α6, Β7, Β8, Ζ3, Ζ4, Ζ5, Ζ6. 

• µη συγκριτική κλίµακα. Χρησιµοποιείται στις ερωτήσεις Α5, Β1, Β2, Β6, Β9, Γ2, 

∆2, Ε2, Ε4. 

• συγκριτική κλίµακα. Οι ερωτήσεις που αντιστοιχούν στην κλίµακα αυτή είναι οι: 

Ε3, Η1. 

• κλίµακα σπουδαιότητας. Χρησιµοποιείται στην ερώτηση Ζ2. Στη συγκεκριµένη 

ερώτηση ζητείται να αξιολογηθεί η σπουδαιότητα των πέντε διαστάσεων ποιότητας 

του µοντέλου SERVQUAL. Επειδή όµως αυτό που πραγµατικά ενδιαφέρει είναι η 

ποσοστιαία σηµαντικότητα των παραπάνω διαστάσεων, γίνεται αναγωγή των 

βαθµών που έχουν δοθεί σε ποσοστά (οι σηµαντικότητες όλων των διαστάσεων 

δίνουν άθροισµα 100). Ο λόγος που δεν χρησιµοποιήθηκε από την αρχή η κλίµακα 

του σταθερού αθροίσµατος σε αυτή την ερώτηση, είναι ο πιθανός κίνδυνος η 

κατανοµή των βαθµών να πραγµατοποιούνταν µε τάσεις υπερβολής (συνήθως 

εκχωρείται ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό στο χαρακτηριστικό που θεωρείται 

περισσότερο σηµαντικό, ενώ αντίθετα στο χαρακτηριστικό που θεωρείται το 

λιγότερο σηµαντικό δίνεται το ποσοστό που υπολείπεται ανάµεσα στο άθροισµα των 

προηγούµενων χαρακτηριστικών και το 100%). Αυτό θα οδηγούσε σε εσφαλµένες 

εντυπώσεις για ακραίες διαφορές ανάµεσα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

µοντέλου SERVQUAL, ενώ αντίθετα εκτιµάται ότι όλες οι διαστάσεις του µοντέλου 

έχουν σηµαντική βαρύτητα. Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι η µεµονωµένη χρήση 

της κλίµακας του σταθερού αθροίσµατος σε µόνο µία ερώτηση δεν θα βοηθούσε 

στην εξοικείωση των ερωτώµενων µε την κλίµακα και την εύκολη συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Το θεωρητικό πλαίσιο υλοποίησης της έρευνας αποτελεί µία συνδυαστική 

προσέγγιση του µοντέλου παροχής υπηρεσιών SERVQUAL, της διευρυµένης του 

προσέγγισης στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου και των διαστάσεων ποιότητας 

των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που προτάθηκαν στα πλαίσια του µοντέλου e-SQ από 

τους ερευνητές Parasuraman, Zeithaml και Malhotra. Με βάση την ανάλυση που 

πραγµατοποιείται στην Παράγραφο 3.2, προτείνεται µία οµάδα 10 διαστάσεων 

(κριτηρίων) αξιολόγησης της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις συναλλαγές 

B2B και B2C, ενώ παράλληλα οι διαστάσεις αυτές κατηγοριοποιούνται µε βάση τις 

διαστάσεις του µοντέλου SERVQUAL. Η σηµαντικότητα των προτεινόµενων 

διαστάσεων ποιότητας και των διαστάσεων του µοντέλου SERVQUAL, 

αξιολογήθηκε µέσω µιας ερευνητικής διαδικασίας, που πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 

152 επιχειρήσεων µε εµπειρία στην υλοποίηση εφαρµογών του ηλεκτρονικού 

εµπορίου, από το γεωγραφικό χώρο της Β. Ελλάδας. 

 

Η συγκρότηση του δείγµατος υλοποιήθηκε ως αποτέλεσµα της εφαρµογής 

αναλογικής δειγµατοληψίας µη πιθανοτήτων, διατηρώντας τις επιµέρους αναλογίες 

των βιοµηχανικών – βιοτεχνικών, εµπορικών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, 

που ισχύουν στο ελληνικό επιχειρηµατικό περιβάλλον (σύµφωνα µε στοιχεία της 

ICAP Hellas). Η µέθοδος συλλογής των δεδοµένων αποτελεί συνδυασµό της 

προσωπικής και ταχυδροµικής συνέντευξης µε ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων 

του δείγµατος και το χρονικό διάστηµα υλοποίησης της έρευνας ήταν 8 µήνες 

(Νοέµβριος 2001 – Ιούνιος 2002). Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε στην 

έρευνα, διαχωρίζεται σε 8 ενότητες (44 ερωτήσεις, οι οποίες καλύπτουν ένα 

σηµαντικό αριθµό σχετικών θεµάτων, πέραν της αντίληψης των στελεχών για την 

ποιότητα υπηρεσιών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές), οι µεταβλητές είναι ποιοτικές 

(είτε διάταξης είτε ονοµαστικές) και οι βασικές κλίµακες µέτρησης είναι η µη 

συγκριτική και συνδυασµός των κλιµάκων σπουδαιότητας και κατάταξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Το συγκεκριµένο κεφάλαιο αποτελείται από δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος 

(Παράγραφος 4.1) παρουσιάζονται αναλυτικά τα πρωτογενή δεδοµένα της 

ερευνητικής διαδικασίας, της οποίας η µεθοδολογία περιγράφεται στο προηγούµενο 

κεφάλαιο. Η παρουσίαση αυτή γίνεται ξεχωριστά για κάθε ερώτηση του 

ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα, µέσω ενός κατάλληλου 

γραφήµατος και συνοδευτικού σχολιασµού. Η Παράγραφος 4.1 είναι δοµηµένη 

σύµφωνα µε το διαχωρισµό του ερωτηµατολογίου σε οκτώ ενότητες ερωτήσεων 

(κάθε υποπαράγραφος αντιστοιχεί σε µία συγκεκριµένη ενότητα). Στο δεύτερο µέρος 

(Παράγραφος 4.2) δίνεται σύντοµα µία συνολική αξιολόγηση των πρωτογενών 

δεδοµένων της έρευνας. 

 

4.1 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

Τα πρωτογενή δεδοµένα της έρευνας, που πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 152 βιοµηχανικών 

– βιοτεχνικών, εµπορικών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, οι οποίες πληρούσαν τις 

προϋποθέσεις της δραστηριοποίησης στο γεωγραφικό χώρο της Β. Ελλάδας και της 

εµπειρίας στην υλοποίηση εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου, παρουσιάζονται στη 

συνέχεια. Για κάθε ερώτηση του ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα, 

απεικονίζονται αρχικά τα δεδοµένα µέσω γραφήµατος και ακολουθεί ένας σύντοµος 

σχολιασµός τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1.1 Πρώτη ενότητα ερωτήσεων: Γενικές απόψεις για το ηλεκτρονικό εµπόριο, 

ανεξάρτητα από την επιχείρηση 

Ερώτηση Α1: Ποια από τα παρακάτω κίνητρα, πιστεύετε ότι είναι τα σηµαντικότερα για 

να δραστηριοποιηθεί µία επιχείρηση στο ηλεκτρονικό εµπόριο; 
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ΚΙΝΗΤΡΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ Η/Ε

περισσότερο σηµαντικό
σηµαντικό
λιγότερο σηµαντικό
µη επιλογή κινήτρου

 
 

1=διατήρηση ή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

2=εισαγωγή σε νέες αγορές 

3=απόκτηση νέων πελατών 

4=τεχνολογικός εκσυγχρονισµός 

5=ευέλικτη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών 

6=διαφήµιση 

7=το γεγονός ότι ήδη υλοποιείται από άλλες επιχειρήσεις 

8=κάτι άλλο 

 

Τα κίνητρα που επιλέχθηκαν περισσότερο είναι η εισαγωγή σε νέες αγορές και η 

απόκτηση νέων πελατών. Πιο συγκεκριµένα, το 46% των ερωτώµενων αξιολόγησε την 

εισαγωγή σε νέες αγορές ως «σηµαντικό» και «περισσότερο σηµαντικό» κίνητρο για να 

δραστηριοποιηθεί µία επιχείρηση στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Το αντίστοιχο ποσοστό για το 

κίνητρο της απόκτησης νέων πελατών ήταν 45,4%. Μικρότερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

τα κίνητρα 5, 1 και 6. Η ευέλικτη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών επιλέχθηκε 

ως «σηµαντικό» και «περισσότερο σηµαντικό» κίνητρο από το 34,8% των στελεχών των 

επιχειρήσεων του δείγµατος. Αντίστοιχα, η διατήρηση ή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

συγκέντρωσε το 34,2% και η διαφήµιση το 25% των απαντήσεων. Εξαιρετικά µεγάλο 

κρίνεται το ποσοστό της µη επιλογής των κινήτρων του τεχνολογικού εκσυγχρονισµού 
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(77%) και του γεγονότος ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο ήδη υλοποιείται από άλλες 

επιχειρήσεις (96,7%). 

 

Ερώτηση Α2: Σε ποιο από τα παρακάτω, πιστεύετε ότι διαφέρει κατά κύριο λόγο, το 

ηλεκτρονικό εµπόριο από το συµβατικό (παραδοσιακό) εµπόριο; 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ Η/Ε ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

1
39%

2
8%

3
7%

4
43%

5
3%

1
2
3
4
5

 
 

1=σχεδιασµός επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

2=διαδικασία κοστολόγησης 

3=οικονοµική διαχείριση 

4=τρόπος διαφήµισης προϊόντων / υπηρεσιών 

5=κάτι άλλο 

 

Ο τρόπος διαφήµισης των προϊόντων και υπηρεσιών µιας επιχείρησης θεωρήθηκε η 

κυριότερη διαφορά του ηλεκτρονικού από το συµβατικό εµπόριο, µε ποσοστό 43,4%. 

Ακολούθησε ο σχεδιασµός της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, συγκεντρώνοντας 

ποσοστό 38,8%. Αντίθετα, η διαδικασία κοστολόγησης και η οικονοµική διαχείριση δεν 

θεωρήθηκαν σηµαντικές διαφορές των δύο βασικών µορφών εµπορικής δραστηριότητας. 

Τέσσερις απαντήσεις (ποσοστό 2,6%) επεσήµαναν άλλες διαφορές, όπως τη συνεχή 

λειτουργία της επιχείρησης, την επικοινωνία επιχείρησης – πελάτη, το κόστος διαχείρισης 

ανθρώπινων πόρων και το συνδυασµό των διαθέσιµων επιλογών. Από τις απαντήσεις των 

στελεχών, τονίζεται η αυξηµένη σηµασία της λειτουργίας του µάρκετινγκ στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο, σε σχέση µε το παραδοσιακό εµπόριο. 
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Ερώτηση Α3: Επιλέξτε τους σηµαντικότερους παράγοντες που αποτρέπουν τις 

επιχειρήσεις από τη δραστηριοποίησή τους στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, από 

αυτούς που αναφέρονται παρακάτω. 
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ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Η/Ε

περισσότερο σηµαντικός
σηµαντικός
λιγότερο σηµαντικός
µη επιλογή παράγοντα

 
 

1=µικρό ποσοστό χρηστών του Internet 

2=υψηλό κόστος υλοποίησης εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου 

3=ασφάλεια συναλλαγών 

4=απαιτήσεις σε τεχνολογική υποδοµή 

5=έλλειψη νοµοθετικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εµπόριο 

6=έλλειψη γνώσης σχετικά µε τα οφέλη του ηλεκτρονικού εµπορίου 

7=περιορισµένος αριθµός εταιριών που το χρησιµοποιούν 

8=προτεραιότητα σε άλλες επιχειρηµατικές δράσεις 

9=κάποιος άλλος παράγοντας 

 

Η ασφάλεια συναλλαγών είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας που αποτρέπει τις 

επιχειρήσεις από τη δραστηριοποίησή τους στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Το 48,7% των 

ερωτώµενων αξιολόγησε το συγκεκριµένο παράγοντα ως «σηµαντικό» και «περισσότερο 

σηµαντικό» σε σχέση µε τους υπόλοιπους. Στη συνέχεια, η έλλειψη νοµοθετικού 

πλαισίου για το ηλεκτρονικό εµπόριο και η έλλειψη γνώσης σχετικά µε τα οφέλη του, 

έλαβαν 32,3% και 32,2% αντίστοιχα ως «σηµαντικοί» και «περισσότερο σηµαντικοί» 

παράγοντες. Ισχυρός αποτρεπτικός παράγοντας αποδεικνύεται επίσης το µικρό ποσοστό 

χρηστών του Internet, µε το αντίστοιχο ποσοστό να φθάνει το 31,6%. Αντίθετα, το 

υψηλότερο ποσοστό µη επιλογής συγκέντρωσαν η προτεραιότητα σε άλλες 
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επιχειρηµατικές δράσεις (82,9%) και ο περιορισµένος αριθµός εταιριών στο χώρο του 

ηλεκτρονικού εµπορίου (78,9%). 

 

Ερώτηση Α4: Σε ποια από τα παρακάτω θέµατα, πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η θέσπιση 

κανόνων λειτουργίας στο ηλεκτρονικό εµπόριο; 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΟ Η/Ε

1
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2
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4
27%

5
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1
2
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4
5

 
 

1=φορολόγηση των εσόδων των επιχειρήσεων από συναλλαγές ηλεκτρονικού εµπορίου 

2=κατοχύρωση πνευµατικών δικαιωµάτων 

3=καταπολέµηση ιών 

4=ποινικοποίηση της εµπορίας παράνοµου υλικού 

5=κάτι άλλο 

 

∆εν υπήρχε αισθητή διαφορά ανάµεσα στα δύο πρώτα θέµατα, δηλ. την κατοχύρωση 

πνευµατικών δικαιωµάτων (29,7%) και την ποινικοποίηση της εµπορίας παράνοµου 

υλικού (27,4%). Και οι άλλες δύο διαθέσιµες επιλογές συγκέντρωσαν σχετικά υψηλά 

ποσοστά, όπως φαίνεται στο γράφηµα. Ανάµεσα στις απαντήσεις που δόθηκαν στα 

πλαίσια της επιλογής «κάτι άλλο» (2,7%), ξεχώρισε η ασφάλεια των συναλλαγών. Ωστόσο 

στόχος της ερώτησης ήταν η συγκριτική αξιολόγηση των συγκεκριµένων θεµάτων, καθώς 

το τεράστιο θέµα της ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών εξετάζεται σε ξεχωριστή 

ενότητα ερωτήσεων. 
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Ερώτηση Α5: Ποιες είναι κατά την άποψή σας, οι προοπτικές ανάπτυξης του 

ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ελλάδα; 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η/Ε ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

2
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1=ιδιαίτερα αρνητικές 

2=διαφαίνονται µάλλον αρνητικές 

3=ούτε θετικές ούτε αρνητικές 

4=διαφαίνονται µάλλον θετικές 

5=ιδιαίτερα θετικές 

 

Στις απαντήσεις της ερώτησης Α5 αντανακλάται η αισιοδοξία των στελεχών των 

επιχειρήσεων του δείγµατος, για το µέλλον του ηλεκτρονικού εµπορίου στη χώρα µας. Το 

55,9% των αποκρινόµενων πιστεύουν ότι οι προοπτικές ανάπτυξης του ηλεκτρονικού 

εµπορίου στην Ελλάδα διαφαίνονται µάλλον θετικές, ενώ υψηλό χαρακτηρίζεται και το 

ποσοστό όσων πιστεύουν ότι οι προοπτικές θα είναι ιδιαίτερα θετικές (20,4%). Εν µέρει τα 

ποσοστά αυτά δικαιολογούνται από το γεγονός, ότι οι επιχειρήσεις του δείγµατος ήδη 

δραστηριοποιούνται στο συγκεκριµένο χώρο και κατά συνέπεια είναι λογικό τα στελέχη 

τους να έχουν µία θετική στάση απέναντι στη νέα µορφή επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

Συµπεραίνεται επίσης, ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο δεν φαίνεται να θεωρούνται ανυπέρβλητα. Είναι πράγµατι 

εντυπωσιακό το ποσοστό των αποκρινόµενων (2%) που θεωρούν ότι οι προοπτικές του 

ηλεκτρονικού εµπορίου διαφαίνονται µάλλον αρνητικές, όπως επίσης ο µηδενικός αριθµός 

απαντήσεων στα πλαίσια της επιλογής «ιδιαίτερα αρνητικές». 

 

 132 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ερώτηση Α6: Ποιους θεωρείτε τους σηµαντικότερους λόγους, για τους οποίους µεγάλος 

αριθµός καταναλωτών δεν χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο για αγορές (από τους καταναλωτές 

που έχουν ήδη πρόσβαση στο Internet); 
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ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ∆ΕΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ

περισσότερο σηµαντικός
σηµαντικός
λιγότερο σηµαντικός
µη επιλογή λόγου

 
 

1=ασφάλεια συναλλαγών 

2=δυσκολία χρήσης του ∆ιαδικτύου 

3=χαµηλότερο κόστος προϊόντων / υπηρεσιών στο συµβατικό εµπόριο 

4=απόδοση του ∆ιαδικτύου 

5=δεν εξυπηρετεί ο τρόπος πληρωµής 

6=µεγάλος χρόνος παράδοσης προϊόντων 

7=η διαδικασία αγορών στο συµβατικό εµπόριο αποτελεί ψυχαγωγία 

8=κάποιος άλλος λόγος 

 

Η ασφάλεια συναλλαγών αποτελεί µε συντριπτική διαφορά το σηµαντικότερο λόγο, για 

τον οποίο οι καταναλωτές δεν αγοράζουν µέσω του ∆ιαδικτύου. Το 82,2% των στελεχών 

επέλεξαν ως «σηµαντικό» και «περισσότερο σηµαντικό» λόγο, την ασφάλεια των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών (µάλιστα η επιλογή «περισσότερο σηµαντικός» λόγος 

συγκέντρωσε ποσοστό 67,1%). Η µη εξυπηρέτηση του τρόπου πληρωµής (σχετίζεται µε 

τον προηγούµενο λόγο, αφού η χρήση της πιστωτικής κάρτας που αποτελεί τον πιο 

συνηθισµένο τρόπο πληρωµής, εγκυµονεί κινδύνους) και η δυσκολία χρήσης του 

∆ιαδικτύου, επιλέγηκαν ως «σηµαντικοί» και «περισσότερο σηµαντικοί» λόγοι από το 

26,3% και το 25,7% των αποκρινόµενων αντίστοιχα. Ακολούθησαν, το ότι η διαδικασία 

αγορών στο συµβατικό εµπόριο αποτελεί ψυχαγωγία (21%) και η απόδοση του ∆ιαδικτύου 

(19,7%). Από την άλλη, διαπιστώθηκε ότι οι ερωτώµενοι δεν συµφωνούν µε τους λόγους 

 133 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

που επικαλούνται αρκετοί, αφενός ότι το κόστος των προϊόντων στα φυσικά καταστήµατα 

πώλησης είναι χαµηλότερο και αφετέρου ότι πραγµατοποιούνται µεγάλες καθυστερήσεις 

στις παραδόσεις των ηλεκτρονικών αγορών και κατά συνέπεια τους αξιολόγησαν ως 

λόγους ελάσσονος σηµασίας. 

 

4.1.2 ∆εύτερη ενότητα ερωτήσεων: Στοιχεία για την επιχείρηση και τη 

δραστηριοποίησή της στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

Ερώτηση Β1: Ποιο είναι το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο η επιχείρησή σας 

δραστηριοποιείται στο ηλεκτρονικό εµπόριο; 

ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ 
Η/Ε

1
33%

2
42%

3
18%

4
7%

1
2
3
4

 
 

1=λιγότερο από ένα χρόνο 

2=ένα έως δύο χρόνια 

3=δύο έως πέντε χρόνια 

4=περισσότερο από πέντε χρόνια 

 

Επιβεβαιώνεται το µικρό χρονικό διάστηµα που δραστηριοποιούνται οι ελληνικές 

επιχειρήσεις στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου. Το 41,5% των επιχειρήσεων του 

δείγµατος υλοποιούν εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου από ένα έως δύο χρόνια, ενώ το 

32,9% λιγότερο από ένα χρόνο. Αντίστοιχα, το 18,4% των επιχειρήσεων 

δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο από δύο έως πέντε χρόνια και µόλις το 

7,2% έχουν εµπειρία µεγαλύτερη από πέντε χρόνια. Υπενθυµίζεται ότι η έρευνα 

πραγµατοποιήθηκε σε επιχειρήσεις της Β. Ελλάδας το χρονικό διάστηµα µεταξύ 

Νοεµβρίου 2001 και Ιουνίου 2002. 

 

 134 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ερώτηση Β2: Ποια είναι η συχνότητα, µε την οποία χρησιµοποιείτε εφαρµογές του 

ηλεκτρονικού εµπορίου; 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
Η/Ε

1
8%

2
48%

3
44% 1

2
3

 
 

1=σπάνια 

2=περιστασιακά (όποτε χρειαστεί) 

3=συστηµατικά 

 

Από τις επιχειρήσεις του δείγµατος, το 48% χρησιµοποιούν εφαρµογές του ηλεκτρονικού 

εµπορίου περιστασιακά, ανάλογα προφανώς µε τις ανάγκες της επιχείρησης και τις 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Σηµαντική είναι επίσης η αναλογία (44,1%) των 

επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν εφαρµογές του ηλεκτρονικού εµπορίου σε συστηµατική 

βάση. Αντίθετα, µόλις το 7,9% των στελεχών απάντησαν ότι σπανίως οι επιχειρήσεις τους 

υιοθετούν παρόµοιες εφαρµογές. 
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Ερώτηση Β3: Ποιες από τις παρακάτω τεχνολογίες ηλεκτρονικού εµπορίου, 

χρησιµοποιείτε αυτή τη στιγµή; 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Η/Ε ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΧΙ
ΝΑΙ

 
 

1=World Wide Web (Παγκόσµιος Ιστός) 

2=EDI (Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων) 

3=Intranet – Extranet 

4=E-mail (Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο) 

5=κινητή τηλεφωνία 

6=ψηφιακή τηλεόραση 

7=κάποια άλλη τεχνολογία 

 

Ως αναµενόµενο θεωρείται το εξαγόµενο της έρευνας, ότι το σύνολο των επιχειρήσεων 

του δείγµατος χρησιµοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Αναζητήσεις στο περιβάλλον 

του Παγκόσµιου Ιστού πραγµατοποιούνται από τα τρία τέταρτα των επιχειρήσεων 

(76,3%), ενώ µόλις το 17,1% χρησιµοποιεί την τεχνολογία EDI. Τα δίκτυα intranets και 

extranets χρησιµοποιούνται από το διπλάσιο αριθµό επιχειρήσεων (34,2%), σε σχέση µε 

την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων. Η κινητή τηλεφωνία δεν αποτελεί ακόµη 

διαδεδοµένη τεχνολογία για την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών (17,8%), 

όπως συµβαίνει άλλωστε και µε την ψηφιακή τηλεόραση (µία επιχείρηση αξιοποιεί το 

συγκεκριµένο µέσο). Ως άλλη τεχνολογία αναφέρθηκε η δυνατότητα συνδιάσκεψης µέσω 

video (video conference), που χρησιµοποιείται επίσης από µία επιχείρηση. 
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Ερώτηση Β4: Ποιες από τις παρακάτω εφαρµογές του ηλεκτρονικού εµπορίου, 

χρησιµοποιείτε αυτή τη στιγµή; 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Ε ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΧΙ
ΝΑΙ

 
 

1=ανταλλαγή πληροφοριών (λήψη πληροφοριών από πελάτες, προβολή των προϊόντων…) 

2=παραγγελία (λήψη ή αποστολή παραγγελίας) 

3=παράδοση προϊόντος 

4=πληρωµή λογαριασµών 

5=ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών (δελτία παραγγελίας, δελτία αποστολής…) 

6=εξυπηρέτηση πελατών µετά την πώληση 

7=κάποια άλλη εφαρµογή 

 

Η πιο συνηθισµένη εφαρµογή του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι η ανταλλαγή 

πληροφοριών µεταξύ επιχειρήσεων ή/και µεταξύ επιχείρησης και πελάτη (επιλέχθηκε από 

το 86,8% των ερωτώµενων). Ακολουθούν, η λήψη ή αποστολή παραγγελιών (61,8%) και η 

εξυπηρέτηση πελατών µετά την πώληση (30,9%). Οι επόµενες τρεις επιλογές ήταν κατά 

σειρά προτίµησης, η πληρωµή λογαριασµών (20,4%), η ηλεκτρονική ανταλλαγή 

παραστατικών (16,4%) και η ηλεκτρονική παράδοση προϊόντος (9,2%). Από τις 

απαντήσεις που δόθηκαν στα πλαίσια της επιλογής «κάποια άλλη εφαρµογή» (3,9%), 

ξεχωρίζουν η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων (Customer Relationship Management) 

και η βάση δεδοµένων για τους πελάτες της επιχείρησης. 

 

 

 

 137 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ερώτηση Β5: Ποιος είναι ο σηµαντικότερος λόγος, για τον οποίο αποφασίσατε να 

δραστηριοποιηθείτε στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου; 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ Η/Ε

1
28%

2
15%

3
41%

4
6%

5
5%

6
5% 1

2
3
4
5
6

 
 

1=η συνεχής προβολή της επιχείρησης 

2=η µείωση του κόστους συναλλαγών 

3=η διεύρυνση της αγοράς στην οποία απευθύνεστε 

4=η καταγραφή των αγοραστικών προτιµήσεων και τάσεων των πελατών 

5=η δραστηριοποίηση άλλων επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

6=κάποιος άλλος λόγος 

 

Ο σηµαντικότερος λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις του δείγµατος δραστηριοποιήθηκαν 

στο ηλεκτρονικό εµπόριο, είναι η διεύρυνση της αγοράς στην οποία απευθύνονται 

(41,5%), µε αισθητή διαφορά από τη δεύτερη επιλογή των ερωτώµενων, που αφορά τη 

συνεχή προβολή της επιχείρησης (27,6%). Η µείωση του κόστους συναλλαγών έλαβε 

µικρότερο ποσοστό (15,1%), ενώ οι άλλες δύο διαθέσιµες επιλογές κυµάνθηκαν στα ίδια 

περίπου χαµηλά επίπεδα. Πιο συγκεκριµένα, η καταγραφή των αγοραστικών προτιµήσεων 

και τάσεων των πελατών συγκέντρωσε το 5,9% και η δραστηριοποίηση άλλων 

επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο το 5,3% των απαντήσεων. Το υπόλοιπο 4,6% 

ανέφερε διαφορετικούς λόγους, από τους οποίους ξεχωρίζει κυρίως η προσπάθεια της 

επιχείρησης να συµβαδίσει µε τις εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες. 
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Ερώτηση Β6: Σε ποιο βαθµό είστε ικανοποιηµένος, από τη δραστηριοποίηση της 

επιχείρησής σας στο ηλεκτρονικό εµπόριο; 

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Η/Ε

1
4%

2
32%

3
52%

4
12%

1
2
3
4

 
 

1=καθόλου, 2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πολύ 

 

Περισσότεροι από τους µισούς συµµετέχοντες στην έρευνα (52,6%) δήλωσαν αρκετά 

ικανοποιηµένοι από τη δραστηριοποίηση της επιχείρησής τους έως τώρα (την περίοδο 

που διεξήχθη η έρευνα), στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου. Το αποτέλεσµα αυτό 

κρίνεται αναµφίβολα ως ενθαρρυντικό στοιχείο για την πορεία της νέας επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας στη χώρα µας. Ωστόσο, το ποσοστό των πολύ ικανοποιηµένων στελεχών 

ανήλθε µόλις στο 11,8%, φανερώνοντας ότι απαιτείται ακόµη σηµαντική προσπάθεια 

περαιτέρω βελτίωσης των on-line επιχειρήσεων. Οι επιλογές «λίγο ικανοποιηµένοι» και 

«καθόλου ικανοποιηµένοι» έλαβαν αντίστοιχα το 31,6% και 4% των απαντήσεων, οπότε 

σε γενικές γραµµές η ζυγαριά γέρνει προς το µέρος των ικανοποιηµένων επιχειρήσεων. 
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Ερώτηση Β7: Ποια είναι τα σηµαντικότερα οφέλη που έχετε αποκοµίσει µέχρι σήµερα, 

από τη δραστηριοποίηση της επιχείρησής σας στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου; 
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ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Η/Ε

περισσότερο σηµαντικό
σηµαντικό
λιγότερο σηµαντικό
µη επιλογή οφέλους

 
 

1=αύξηση των εσόδων της επιχείρησης 

2=µείωση του κόστους λειτουργίας 

3=βελτίωση επιχειρηµατικών διαδικασιών 

4=αύξηση του κύρους της επιχείρησης 

5=βελτίωση της επικοινωνίας µε πελάτες / προµηθευτές 

6=βελτίωση στην αποτελεσµατικότητα της διαφήµισης 

7=κάποιο άλλο όφελος 

 

Η βελτίωση της επικοινωνίας µε πελάτες και προµηθευτές είναι η σηµαντικότερη 

ωφέλεια που έχουν αποκοµίσει οι επιχειρήσεις από την παρουσία τους στο χώρο του 

ηλεκτρονικού εµπορίου. Η συγκεκριµένη ωφέλεια επιλέχθηκε ως «σηµαντική» και 

«περισσότερο σηµαντική» από το 51% των επιχειρήσεων του δείγµατος. Ιδιαίτερα υψηλό 

χαρακτηρίζεται και το αντίστοιχο ποσοστό (47,1%) που έλαβε η αύξηση του κύρους της 

επιχείρησης. Οι επόµενες τέσσερις διαθέσιµες επιλογές κυµάνθηκαν σε αρκετά 

χαµηλότερα επίπεδα. Αναλυτικότερα, η βελτίωση επιχειρηµατικών διαδικασιών έλαβε 

ποσοστό 29,1%, η βελτίωση στην αποτελεσµατικότητα της διαφήµισης 25,2%, η µείωση 

του κόστους λειτουργίας 24,5% και η αύξηση των εσόδων της επιχείρησης 18,5% 

(πάντοτε ως «σηµαντικές» και «περισσότερο σηµαντικές» επιλογές). Είναι 

χαρακτηριστικό ότι τις δύο τελευταίες θέσεις (εάν εξαιρεθεί η απάντηση «κάποιο άλλο 

όφελος») καταλαµβάνουν οι επιλογές 1 και 2, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις 
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που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο δεν έχουν µέχρι στιγµής άµεσα 

οικονοµικά οφέλη. 

 

Ερώτηση Β8: Ποια είναι τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίσατε µέχρι 

σήµερα, από τη δραστηριοποίηση της επιχείρησής σας στο ηλεκτρονικό εµπόριο; 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Η/Ε

περισσότερο σηµαντικό

σηµαντικό

λιγότερο σηµαντικό

µη επιλογή
προβλήµατος

 
 

1=ασφάλεια συναλλαγών 

2=περιορισµένο ενδιαφέρον από πελάτες 

3=έλλειψη ενός συγκεκριµένου νοµοθετικού πλαισίου που να διέπει το Η/Ε 

4=έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού 

5=υψηλό κόστος τεχνολογικής υποδοµής 

6=δυσκολία χρήσης των τεχνολογιών του ηλεκτρονικού εµπορίου 

7=απόδοση του ∆ιαδικτύου 

8=κάποιο άλλο πρόβληµα 

 

Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που έχουν αντιµετωπίσει µέχρι σήµερα οι επιχειρήσεις 

που συµµετείχαν στην έρευνα, είναι η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών (41,7% 

ως «σηµαντική» και «περισσότερο σηµαντική» επιλογή) και το περιορισµένο ενδιαφέρον 

από τους πελάτες (39,7% αντίστοιχα). Ιδιαίτερα σηµαντικό πρόβληµα θεωρείται και η 

έλλειψη ενός συγκεκριµένου νοµοθετικού πλαισίου που να διέπει το ηλεκτρονικό εµπόριο 

(34,4%). Τα υπόλοιπα αναφερόµενα προβλήµατα κατατάσσονται µε την ακόλουθη 

φθίνουσα σειρά: απόδοση του ∆ιαδικτύου (24,5% ως «σηµαντική» και «περισσότερο 

σηµαντική» επιλογή), έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού (21,8%), δυσκολία χρήσης των 

τεχνολογιών του ηλεκτρονικού εµπορίου (17,9%) και υψηλό κόστος τεχνολογικής 
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υποδοµής (15,9%). Οι κοινές επιλογές της συγκεκριµένης ερώτησης µε την ερώτηση Α3, 

που αφορούσε τους αποτρεπτικούς παράγοντες για να ασχοληθεί γενικά µία επιχείρηση µε 

το ηλεκτρονικό εµπόριο, συγκέντρωσαν παρεµφερή ποσοστά. 

 

Ερώτηση Β9: Ποιο ποσοστό του ετήσιου κύκλου εργασιών σας, σκοπεύετε να δαπανήσετε 

την επόµενη τριετία για επενδύσεις στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου (οργάνωση, 

τεχνολογική υποδοµή, προσωπικό κτλ.); 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΟ Η/Ε

1
20%

2
17%

3
13%

4
8%

5
3%

6
39%

1
2
3
4
5
6

 
 

1=µηδέν έως δύο % 

2=δύο έως πέντε % 

3=πέντε έως δέκα % 

4=πάνω από 10% 

5=δεν θα πραγµατοποιηθούν επενδύσεις 

6=δεν έχουν ληφθεί ακόµη αποφάσεις για αντίστοιχα επενδυτικά σχέδια 

 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν λάβει ακόµη αποφάσεις για αντίστοιχα 

επενδυτικά σχέδια (38,8%), κάτι που θεωρείται αναµενόµενο εάν συνυπολογιστούν το 

µέγεθος των επιχειρήσεων του δείγµατος και οι συνθήκες του ελληνικού επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος. Το 20,4% των στελεχών απάντησαν ότι οι επενδύσεις στο χώρο του 

ηλεκτρονικού εµπορίου θα φθάσουν µέχρι δύο% του ετήσιου κύκλου εργασιών της 

επιχείρησης, το 17,1% από δύο έως πέντε% και το 13,2% από πέντε έως δέκα% 

αντίστοιχα. Μόνο το 7,9% των επιχειρήσεων θα πραγµατοποιήσουν επενδύσεις που θα 

ξεπεράσουν το δέκα% του ετήσιου κύκλου εργασιών. Περιορισµένο είναι το ποσοστό 
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(2,6%) των µονάδων που δεν πρόκειται να πραγµατοποιήσουν επενδύσεις για να 

ενισχύσουν την παρουσία τους στο ηλεκτρονικό εµπόριο, την επόµενη τριετία. 

 

Ερώτηση Β10: Ποιος από τους παρακάτω τρόπους πληρωµής, σας εξυπηρετεί 

περισσότερο στις συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό εµπόριο; 
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ Η/Ε

 
 

1=πιστωτική κάρτα 

2=αντικαταβολή 

3=τραπεζική – ταχυδροµική επιταγή 

4=χρέωση µέσω τηλεφώνου 

5=κάποιος άλλος τρόπος 

 

Η πιστωτική κάρτα είναι ο τρόπος πληρωµής που εξυπηρετεί περισσότερο τις 

επιχειρήσεις στις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους. Η συγκεκριµένη επιλογή έλαβε το 44,5% 

των έγκυρων απαντήσεων (ένα ποσοστό 3,9% δεν απάντησε στην ερώτηση). Αντίστοιχα, 

η αντικαταβολή και η τραπεζική – ταχυδροµική επιταγή συγκέντρωσαν 35,6% και 19,2% 

των έγκυρων απαντήσεων. Η χρέωση µέσω τηλεφώνου δεν αποτελεί ακόµη διαδεδοµένο 

µέσο πληρωµής στη χώρα µας και γι’ αυτό το λόγο δεν έλαβε καµία απάντηση. Οι έξυπνες 

κάρτες (smart cards) επιλέχθηκαν ως «άλλος τρόπος» από µία επιχείρηση. 
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Ερώτηση Β11: Ποιος από τους παρακάτω τρόπους αποστολής προϊόντων στους πελάτες, 

σας εξυπηρετεί περισσότερο στις συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό εµπόριο; 
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ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ Η/Ε

 
 

1=ταχυδροµείο 

2=µεταφορική εταιρία (ή εταιρία ταχείας µεταφοράς) 

3=δικά σας µεταφορικά µέσα 

4=απευθείας παραλαβή από τους πελάτες 

5=κάποιος άλλος τρόπος 

 

Η αποστολή προϊόντων µέσω µεταφορικής εταιρίας επιλέχθηκε µε σηµαντική διαφορά 

(55,6% των έγκυρων απαντήσεων), ως ο τρόπος που εξυπηρετεί περισσότερο τις 

επιχειρήσεις στις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους. Οι υπόλοιποι τρόποι αποστολής έλαβαν 

σαφώς χαµηλότερα ποσοστά και κατατάχθηκαν µε την εξής φθίνουσα σειρά: µεταφορικά 

µέσα της επιχείρησης (18,3%), απευθείας παραλαβή από τους πελάτες (11,3%) και 

ταχυδροµείο (10,6%). Πρέπει να σηµειωθεί, ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν αφορούσαν 

πραγµατικές συνθήκες, αφού ιδεατά ο τρόπος που εξυπηρετεί απόλυτα µία επιχείρηση 

είναι οι απευθείας παραλαβές από τους πελάτες της. Οι εταιρίες Third Party Logistics 

επιλέχθηκαν κυρίως στα πλαίσια της επιλογής «κάποιος άλλος τρόπος» (4,2%). Ένα 

ποσοστό 6,6% δεν απάντησε στη συγκεκριµένη ερώτηση. 
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4.1.3 Τρίτη ενότητα ερωτήσεων: Επικοινωνία της επιχείρησης µε τους πελάτες της 

Ερώτηση Γ1: Ποια από τα παρακάτω µέσα χρησιµοποιείτε για να επικοινωνήσετε µε τους 

πελάτες σας (εκτός από την προσωπική επαφή); 
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ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΟΧΙ
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1=κέντρο κλήσεων 

2=ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) 

3=κινητή τηλεφωνία 

4=τηλεοµοιοτυπία (fax) 

5=κάτι άλλο 

 

Το 92,8% των αποκρινόµενων δήλωσαν ότι η επιχείρησή τους χρησιµοποιεί το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο για να επικοινωνεί µε τους πελάτες της. Το τηλεφωνικό κέντρο 

κλήσεων και η τεχνολογία της τηλεοµοιοτυπίας, χρησιµοποιούνται από το 65,8% και 

64,5% των επιχειρήσεων του δείγµατος αντίστοιχα. Η κινητή τηλεφωνία χρησιµοποιείται 

σε πιο περιορισµένο βαθµό (40,1%), συγκριτικά µε τα υπόλοιπα µέσα επικοινωνίας. 

Τέλος, ένα ποσοστό 2,6% ανέφερε ότι η επικοινωνία της επιχείρησης µε τους πελάτες της 

είναι ταχυδροµική. 
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Ερώτηση Γ2: Σε ποιο βαθµό είστε ικανοποιηµένος από τον τρόπο επικοινωνίας της 

επιχείρησής σας µε τους πελάτες της; 

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

1
0%

2
7%

3
68%

4
25% 1

2
3
4

 
1=καθόλου, 2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πολύ 

 

Η πλειοψηφία των στελεχών (68,4%) δήλωσαν αρκετά ικανοποιηµένοι από τον τρόπο 

επικοινωνίας της επιχείρησής τους µε τους πελάτες. Ένα σηµαντικό επίσης ποσοστό (25%) 

επέλεξε την επιλογή «πολύ ικανοποιηµένοι», κατά συνέπεια οι θετικές επιλογές της 

κλίµακας µέτρησης υπερτερούν κατά πολύ των αντίστοιχων αρνητικών. Μόλις το 6,6% 

των στελεχών είναι «λίγο ικανοποιηµένοι», ενώ δεν υπήρξε καµία απάντηση στα πλαίσια 

της επιλογής «καθόλου ικανοποιηµένοι». 

 

Ερώτηση Γ3: ∆ιαθέτετε ιστοσελίδα (web site); 

ΥΠΑΡΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΟΧΙ
12%

ΝΑΙ
88%

ΟΧΙ
ΝΑΙ

 
Το 88,2% των επιχειρήσεων του δείγµατος διαθέτουν ιστοσελίδα, έναντι του υπόλοιπου 

11,8% των επιχειρήσεων που δεν έχουν δικό τους δικτυακό τόπο. 
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Ερώτηση Γ4: Ποιες από τις παρακάτω πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα σας; (σε 

περίπτωση που απαντήσατε ναι στην προηγούµενη ερώτηση) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΟΧΙ
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1=στοιχεία για την ταυτότητα της επιχείρησης 

2=στοιχεία για την τιµή των προϊόντων 

3=στοιχεία για τον τρόπο πληρωµής 

4=περιγραφή των διαθέσιµων προϊόντων / υπηρεσιών 

5=εναλλακτικές επιλογές σε περίπτωση µη ικανοποίησης των πελατών 

6=κάτι άλλο 

 

Στοιχεία για την ταυτότητα της επιχείρησης (επωνυµία, κλάδος δραστηριότητας κτλ.) 

υπάρχουν φυσικά σε όλες τις ιστοσελίδες (100% των επιχειρήσεων που διαθέτουν 

ιστοσελίδα). Ακολουθεί η περιγραφή των διαθέσιµων προϊόντων και υπηρεσιών (τεχνικές 

και ποιοτικές προδιαγραφές, φωτογραφίες κτλ.) που έλαβε ποσοστό 90,3% (στο σύνολο 

των επιχειρήσεων που διαθέτουν ιστοσελίδα). Τα ποσοστά των υπόλοιπων επιλογών είναι 

κατά φθίνουσα σειρά: στοιχεία για την τιµή των προϊόντων 39,6%, στοιχεία για τον τρόπο 

πληρωµής 38,8% και εναλλακτικές επιλογές σε περίπτωση µη ικανοποίησης των πελατών 

14,9%. Ειδικότερα για την τελευταία επιλογή, το ποσοστό κρίνεται πολύ χαµηλό, τη 

στιγµή που οι καταναλωτές θέλουν να γνωρίζουν τις δυνατότητες που έχουν σε περίπτωση 

που δεν µείνουν ικανοποιηµένοι από το προϊόν ή την εξυπηρέτηση. Η επιλογή «κάτι άλλο» 

συγκέντρωσε 11,2% και προσδιορίστηκε κυρίως ως διακρίσεις και εµπορικές επιτυχίες της 

επιχείρησης, πληροφορίες για διάφορες εκδηλώσεις και σε µικρότερο βαθµό οικονοµικά 

στοιχεία που αφορούν την επιχείρηση. 

 

 147 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1.4 Τέταρτη ενότητα ερωτήσεων: Τεχνολογική υποδοµή της επιχείρησης 

Ερώτηση ∆1: Ποια από τα παρακάτω είδη τεχνολογικής υποδοµής διαθέτετε αυτή τη 

στιγµή στην επιχείρησή σας; 
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1=σύνδεση στο Internet (δίκτυο και σταθµός εργασίας) 

2=πρόγραµµα πλοήγησης (π.χ. Internet Explorer) 

3=εφαρµογή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) 

4=ιστοσελίδα (web site) 

5=λογισµικό ψηφιακής υπογραφής αρχείων 

6=υποδοµή ανταλλαγής ηλεκτρονικών παραστατικών 

7=κάτι άλλο 

 

Η συγκεκριµένη ερώτηση λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας για την εγκυρότητα των 

απαντήσεων του ερωτηµατολογίου. Αφενός, η καθολική αποδοχή των τριών πρώτων 

επιλογών ήταν αναµενόµενη, αφού οι επιχειρήσεις του δείγµατος ήδη δραστηριοποιούνται 

σε κάποιο βαθµό στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Πράγµατι, το 100% των στελεχών δήλωσαν 

ότι οι επιχειρήσεις τους διαθέτουν σύνδεση στο Internet, πρόγραµµα πλοήγησης και 

εφαρµογή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Αφετέρου, η τέταρτη επιλογή αποτελούσε 

επίσης το αντικείµενο της ερώτησης Γ3. ∆ιαπιστώθηκε εκ νέου, ότι οι επιχειρήσεις που 

διαθέτουν ιστοσελίδα ανέρχονται σε ποσοστό 88,2%. Οι επιλογές πέντε και έξι είναι 

σαφέστατα πιο εξειδικευµένες και ως εκ τούτου, τα ποσοστά τους είναι ιδιαίτερα χαµηλά. 

Μόλις το 11,2% των επιχειρήσεων διαθέτουν λογισµικό ψηφιακής υπογραφής αρχείων και 

το 15,8% αντίστοιχα υποδοµή ανταλλαγής ηλεκτρονικών παραστατικών (παρεµφερές ήταν 
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το ποσοστό της επιλογής EDI στην ερώτηση Β3). Μία απάντηση αναφερόταν σε βάσεις 

δεδοµένων στο δίκτυο intranet της επιχείρησης. 

 

Ερώτηση ∆2: Πιστεύετε ότι το κόστος της απαιτούµενης τεχνολογικής υποδοµής, για την 

υλοποίηση εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου, είναι: 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ Η/Ε

2
49%

3
40%

4
5%

5
0% 1

6%
1
2
3
4
5

 
 

1=πολύ υψηλό 

2=αρκετά υψηλό 

3=µέτριο 

4=αρκετά χαµηλό 

5=πολύ χαµηλό 

 

Τα µισά στελέχη (49,4%) θεωρούν ότι το κόστος της απαιτούµενης τεχνολογικής 

υποδοµής για να µπορεί µία επιχείρηση να υλοποιήσει εφαρµογές του ηλεκτρονικού 

εµπορίου, είναι αρκετά υψηλό. Σηµαντικό είναι επίσης το ποσοστό (40,1%) όσων 

αξιολογούν το συγκεκριµένο κόστος ως µέτριο. Το 5,9% θεωρεί ότι το κόστος είναι πολύ 

υψηλό και το 4,6% αντίστοιχα αρκετά χαµηλό. ∆εν υπήρξε ούτε µία απάντηση στα 

πλαίσια της επιλογής «πολύ χαµηλό», γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι το κόστος µιας 

αποτελεσµατικής δραστηριοποίησης στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, λαµβάνεται 

σοβαρά υπόψη από τις επιχειρήσεις. 
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Ερώτηση ∆3: Είστε διατεθειµένος να αναβαθµίσετε την τεχνολογική υποδοµή της 

επιχείρησής σας, µε στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των εφαρµογών του ηλεκτρονικού 

εµπορίου; 

ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ Η/Ε

ΟΧΙ
6%

ΝΑΙ
94%

 
 

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο για την εξέλιξη του ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ελλάδα, 

θεωρείται το ποσοστό του 94% των επιχειρήσεων που θα ήθελαν να αναβαθµίσουν την 

υπάρχουσα τεχνολογική υποδοµή της επιχείρησής τους (που απαιτείται στις εφαρµογές 

ηλεκτρονικού εµπορίου). Το ποσοστό (6%) των επιχειρήσεων που δεν είναι διατεθειµένες 

να προχωρήσουν σε αυτή την αναβάθµιση, θεωρείται ιδιαίτερα µικρό. 
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Ερώτηση ∆4: Με ποιο τρόπο πιστεύετε, ότι µπορείτε να καλύψετε το κόστος αναβάθµισης 

της τεχνολογικής υποδοµής της επιχείρησής σας; (σε περίπτωση που απαντήσατε ναι στην 

προηγούµενη ερώτηση) 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ Η/Ε

1
49%

2
49%

3
2%

1
2
3

 
 

1=µε οικονοµική επιβάρυνση της επιχείρησης 

2=µέσω προγράµµατος επιχορήγησης 

3=µε άλλο τρόπο 

 

Τα ποσοστά του γραφήµατος αναφέρονται στο σύνολο των επιχειρήσεων, που θα ήθελαν 

(σύµφωνα µε την προηγούµενη ερώτηση) να προχωρήσουν σε αναβάθµιση της 

τεχνολογικής τους υποδοµής. Από αυτές, το 49,3% είναι διατεθειµένες να το πράξουν µε 

δική τους οικονοµική επιβάρυνση, ένα αντίστοιχο ποσοστό όµως (48,6%) πιστεύει ότι το 

κόστος αναβάθµισης µπορεί να καλυφθεί µέσω ενός προγράµµατος επιχορήγησης 

(εθνικού ή κοινοτικού). Κατά συνέπεια, υπάρχει µία ισορροπία προτιµήσεων σχετικά µε 

τους δύο βασικούς τρόπους εύρεσης των απαραίτητων κονδυλίων. Επισηµαίνεται ότι η 

λήψη δανείου δεν δόθηκε ως εναλλακτική επιλογή, καθώς απορρίφθηκε στις 

προκαταρκτικές συζητήσεις που έγιναν µε αρµόδια στελέχη, για το σχεδιασµό του 

ερωτηµατολογίου. Η άποψή τους ήταν, ότι στα πλαίσια της εµβρυακής κατάστασης του 

ηλεκτρονικού εµπορίου στη χώρα µας, οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις δεν θα 

προχωρούσαν στην αναβάθµιση της απαραίτητης υποδοµής, λαµβάνοντας κάποιο δάνειο. 

Φυσικά, σε περίπτωση διαφορετικής άποψης υπήρχε η δυνατότητα επιλογής της 

απάντησης «άλλος τρόπος», που έλαβε ποσοστό 2,1% (εν µέρει µε οικονοµική επιβάρυνση 

της επιχείρησης και εν µέρει µέσω προγράµµατος επιχορήγησης). 
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4.1.5 Πέµπτη ενότητα ερωτήσεων: Ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης 

Ερώτηση Ε1: Το προσωπικό που διαθέτει αυτή τη στιγµή η επιχείρησή σας, έχει τις 

δυνατότητες να υλοποιήσει εφαρµογές του ηλεκτρονικού εµπορίου; 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Ε

ΟΧΙ
17%

ΝΑΙ
83%

 
 

Τα στελέχη των επιχειρήσεων του δείγµατος πιστεύουν σε ποσοστό 82,9%, ότι το υπάρχον 

προσωπικό των επιχειρήσεών τους έχει τις δυνατότητες να υλοποιήσει εφαρµογές πάνω 

στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Αντιθέτως, ένα ποσοστό 17,1% δεν φαίνεται να εµπιστεύεται 

το ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης, σε σχέση µε τις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

 

Ερώτηση Ε2: Έχετε σκοπό να προσλάβετε εξειδικευµένο προσωπικό στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο; 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ 
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ Η/Ε

1
14%

2
34%

3
45%

4
7%

1
2
3
4
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1=ναι, είναι στα άµεσα σχέδια της επιχείρησης 

2=ναι, αλλά υπάγεται στα µελλοντικά σχέδια της επιχείρησης 

3=όχι προς το παρόν 

4=όχι, δεν απασχολεί καθόλου την επιχείρηση 

 

Ένα σηµαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων (44,7%) δεν έχουν σκοπό να προσλάβουν 

προς το παρόν εξειδικευµένο προσωπικό πάνω στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Το ότι ανήκει 

στα µελλοντικά σχέδια της επιχείρησης απαντήθηκε από το 33,6% των στελεχών, ενώ 

αποτελεί άµεση προτεραιότητα για το 14,5% των επιχειρήσεων του δείγµατος. Η 

απάντηση «όχι, δεν απασχολεί καθόλου την επιχείρηση» προτιµήθηκε από περιορισµένο 

αριθµό στελεχών (7,2%). 

 

Ερώτηση Ε3: Πως χαρακτηρίζετε τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού σας σε 

θέµατα ηλεκτρονικού εµπορίου (σε σχέση µε την εκπαίδευση του παρελθόντος σε άλλα 

θέµατα); 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟ Η/Ε ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

αυξηµένες
50%

µειωµένες
16%

ίδιες
34%

 
Για τις µισές επιχειρήσεις (50,7%) οι ανάγκες εκπαίδευσης σε θέµατα ηλεκτρονικού 

εµπορίου είναι αυξηµένες, σε σχέση µε τις αντίστοιχες ανάγκες σε άλλα θέµατα. Η άποψη 

αυτή φανερώνει, ότι τα στελέχη αναγνωρίζουν την έλλειψη τεχνογνωσίας των 

επιχειρήσεών τους, στα πλαίσια της αξιοποίησης των δυνατοτήτων και ευκαιριών του 

ηλεκτρονικού επιχειρείν (παρ’ ότι δεν προτίθενται να προχωρήσουν σε προσλήψεις, 

σύµφωνα µε τις απαντήσεις της προηγούµενης ερώτησης). Το 33,5% των στελεχών 

αξιολόγησαν τις ανάγκες εκπαίδευσης στο ηλεκτρονικό εµπόριο στα ίδια επίπεδα µε τις 

ανάγκες εκπαίδευσης σε άλλα θέµατα. Το υπόλοιπο 15,8% θεωρεί, ότι το ηλεκτρονικό 

εµπόριο είναι ένα θέµα που απαιτεί εκπαίδευση του προσωπικού σε µικρότερο βαθµό. 
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Ερώτηση Ε4: Πως αξιολογείτε την εκπαίδευση του προσωπικού σας πάνω στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο, µε βάση τις παρακάτω κατηγορίες; 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ 
Η/Ε

1
12%

2
40%

3
30%

4
18%

1
2
3
4

 
 

1=δεν πραγµατοποιούνται προγράµµατα εκπαίδευσης 

2=γίνεται περιστασιακά (όχι σε τακτική βάση) 

3=παρέχεται όποτε υπάρχουν αλλαγές στην επιχείρηση 

4=παρέχεται συστηµατικά και προγραµµατισµένα 

 

Η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα ηλεκτρονικού εµπορίου γίνεται περιστασιακά, 

σύµφωνα µε το 40,1% των στελεχών που έλαβαν µέρος στην έρευνα. Το 29,6% δήλωσε 

ότι παρέχεται µόνο όταν υπάρχουν αλλαγές στην επιχείρηση, σε θέµατα υποδοµής, 

εφαρµογών, πρόσληψης υπαλλήλων κτλ. Μόνο στο 18,4% των επιχειρήσεων γίνεται 

προγραµµατισµένα και σε συστηµατική βάση. Το ποσοστό αυτό κρίνεται ιδιαίτερα 

χαµηλό, λαµβάνοντας υπόψη τις συνεχείς αλλαγές που υφίσταται το ηλεκτρονικό εµπόριο 

και την έλλειψη γνώσης και εµπειρίας σε βασικά θέµατά του. Από την άλλη, είναι σχετικά 

παρήγορο το γεγονός, ότι το χαµηλότερο ποσοστό (11,9%) συγκέντρωσε η επιλογή της µη 

πραγµατοποίησης προγραµµάτων εκπαίδευσης στο συγκεκριµένο αντικείµενο. 
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4.1.6 Έκτη ενότητα ερωτήσεων: Αντίληψη της επιχείρησης για την ποιότητα 

υπηρεσιών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές 

Ερώτηση Ζ1: Ποιος από τους παρακάτω στόχους, θεωρείτε ότι πρέπει να κυριαρχεί στη 

λειτουργία µιας επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες, για να αντεπεξέλθει στον 

ανταγωνισµό; 

ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1
30%

2
9%

3
61%

4
0%

1
2
3
4

 
 

1=η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 

2=η µείωση του κόστους λειτουργίας 

3=και οι δύο προηγούµενοι στόχοι είναι εξίσου σηµαντικοί 

4=κάποιος άλλος στόχος 

 

Στην πρώτη διερευνητική ερώτηση του µέρους του ερωτηµατολογίου που αφορά την 

αντίληψη των στελεχών για την ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, το αποτέλεσµα 

ήταν κατά βάση αναµενόµενο. Και οι δύο στόχοι (βελτίωση ποιότητας – µείωση κόστους) 

θεωρούνται εξίσου σηµαντικοί από το 61,8% των στελεχών. Ωστόσο, συγκρίνοντας τις 

επιλογές 1 και 2, διαπιστώνεται µία σαφής προτίµηση του στόχου της βελτίωσης της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών (29,6%), σε σχέση µε το στόχο της µείωσης του 

κόστους λειτουργίας (8,6%). Η επισήµανση αυτή αναφορικά µε την ποιότητα χρήζει 

προσοχής, αν αναλογιστεί κανείς πόσο σηµαντικό είναι για µία ελληνική µικροµεσαία 

επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, να κατορθώσει να µειώσει το λειτουργικό της κόστος. 

Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν προτάθηκε κάποιος άλλος στόχος. 
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Ερώτηση Ζ2: Βαθµολογείστε τα παρακάτω πέντε χαρακτηριστικά ποιότητας στον 

επιχειρηµατικό χώρο της παροχής υπηρεσιών, ως προς τη σπουδαιότητά τους. Για τη 

διευκόλυνσή σας, δίνεται η επεξήγηση των συγκεκριµένων χαρακτηριστικών ποιότητας. 

(βαθµολογείστε µε µεγαλύτερο βαθµό το 10 που αντιστοιχεί σε εξαιρετικά σηµαντικό 

χαρακτηριστικό και µικρότερο βαθµό το 1 που αντιστοιχεί σε καθόλου σηµαντικό 

χαρακτηριστικό) 

0 5 10 15 20 25 30

%

1

2

3

4

5

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ SERVQUAL

 
 

1=αξιοπιστία (η παροχή της υπηρεσίας µε συνέπεια και ακρίβεια) 

2=διασφάλιση (οι γνώσεις, η ευγένεια των εργαζοµένων και η ικανότητά τους να 

εµπνέουν εµπιστοσύνη στον πελάτη) 

3=υλικά περιουσιακά στοιχεία (οι εγκαταστάσεις, η υλικοτεχνική υποδοµή και ο 

εξοπλισµός της επιχείρησης) 

4=εξατοµίκευση (η φροντίδα και η ατοµική προσοχή που αποδίδεται στον κάθε πελάτη) 

5=ανταπόκριση (η προθυµία των εργαζοµένων να ανταποκριθούν άµεσα στις απαιτήσεις 

του πελάτη) 

 

Η ερώτηση Ζ2 αποσκοπεί στην αξιολόγηση της ποσοστιαίας σηµαντικότητας των πέντε 

διαστάσεων ποιότητας του µοντέλου SERVQUAL. Σηµειώνεται ότι έχει γίνει αναγωγή 

των βαθµών που έδωσαν τα στελέχη, στα ποσοστά του γραφήµατος (οι λόγοι επιλογής της 

κλίµακας µέτρησης της συγκεκριµένης ερώτησης επεξηγούνται στο τέλος της 

Παραγράφου 3.7.2). Η αξιοπιστία, η οποία συνίσταται κυρίως στην τήρηση των 

υποσχέσεων της επιχείρησης προς τον πελάτη (οι πληροφορίες που δίνονται για κάποιο 

προϊόν να ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα κτλ.), αποτελεί τη σηµαντικότερη 

διάσταση ποιότητας µε ποσοστό 25,4%. Ως δεύτερη σηµαντικότερη διάσταση, 
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αξιολογήθηκε η διασφάλιση (αναφέρεται στη συµπεριφορά των εργαζοµένων και το 

επίπεδο γνώσεών τους) µε ποσοστό 20,5%. Οι επόµενες δύο διαστάσεις ποιότητας 

κυµάνθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα: εξατοµίκευση (19,5%) και ανταπόκριση (19,2%). 

Τα στελέχη κατέταξαν τελευταία τη διάσταση των υλικών περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης (15,4%), αποδεχόµενα προφανώς τη µεγαλύτερη σηµασία των ανθρώπινων 

και πληροφοριακών πόρων, συγκριτικά µε τους υλικούς και τεχνολογικούς πόρους µιας 

επιχείρησης. 

 

Ερώτηση Ζ3: Ποια από τα παρακάτω ποιοτικά χαρακτηριστικά, θεωρείτε περισσότερο 

σηµαντικά στις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και τελικών καταναλωτών, που 

πραγµατοποιούνται µέσω του ∆ιαδικτύου; (επιλέξτε µέχρι 5 ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Βάλτε 5 στο χαρακτηριστικό που θεωρείτε περισσότερο σηµαντικό, έως 1 σε αυτό που 

θεωρείτε λιγότερο σηµαντικό) 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ B2C περισσότερο σηµαντικό

πολύ σηµαντικό

σηµαντικό

λίγο σηµαντικό

λιγότερο σηµαντικό

µη επιλογή
χαρακτηριστικού

 
1=παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών 

2=ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης στις απαιτήσεις των καταναλωτών 

3=ασφάλεια συναλλαγών 

4=σωστή λειτουργία χρησιµοποιούµενης υποδοµής 

5=ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής από τον καταναλωτή 

6=ακρίβεια παρεχόµενων πληροφοριών 

7=εµπιστοσύνη του πελάτη στην επιχείρηση 

8=σχεδιασµός ιστοσελίδας (εµφάνιση και λειτουργικότητα) 

9=υποστήριξη πελατών (κατά την πώληση και µετά την πώληση) 

10=χρησιµοποίηση εργαλείων και τεχνολογιών της ιστοσελίδας 
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Ο τρόπος προσδιορισµού των κριτηρίων ποιότητας των ηλεκτρονικών συναλλαγών B2C, 

παρουσιάζεται αναλυτικά στην Παράγραφο 3.2. Η ασφάλεια συναλλαγών αξιολογήθηκε 

ως το σηµαντικότερο κριτήριο ποιότητας, συγκεντρώνοντας ποσοστό 67% (στις επιλογές 

«σηµαντικό», «πολύ σηµαντικό» και «περισσότερο σηµαντικό»). Ακολούθησε η 

ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης στις απαιτήσεις των καταναλωτών, µε 

αντίστοιχο ποσοστό 50,7%. Στην τρίτη κατά σειρά θέση, αξιολογήθηκε η ευκολία 

πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής από τον καταναλωτή (ως σηµείο συναλλαγής 

εννοείται κυρίως η ιστοσελίδα), λαµβάνοντας ποσοστό 35,5%. Τα επόµενα τρία κριτήρια 

συγκέντρωσαν παρεµφερή ποσοστά. Τα κριτήρια αυτά είναι ο σχεδιασµός ιστοσελίδας 

(επιλέχθηκε ως «σηµαντικό», «πολύ σηµαντικό» και «περισσότερο σηµαντικό» κριτήριο 

από το 30,9% των στελεχών), η υποστήριξη πελατών (30,3%) και η παροχή 

εξατοµικευµένων υπηρεσιών (30,2%). Αρκετά χαµηλότερα από ότι πιθανότατα 

αναµενόταν, βρέθηκε η ακρίβεια παρεχόµενων πληροφοριών (28,3%). Το αντίστοιχο 

ποσοστό της σωστής λειτουργίας της χρησιµοποιούµενης υποδοµής έφθασε το 16,5%. Τα 

ποσοστά µη επιλογής της εµπιστοσύνης του πελάτη στην επιχείρηση (αποτυπώνεται για 

παράδειγµα στη φήµη του ονόµατος) και της χρησιµοποίησης εργαλείων και τεχνολογιών 

της ιστοσελίδας, ήταν ιδιαίτερα υψηλά (74,3% και 69,7% αντίστοιχα). 
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Ερώτηση Ζ4: Ποια από τα παρακάτω ποιοτικά χαρακτηριστικά, θεωρείτε περισσότερο 

σηµαντικά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων (π.χ. ηλεκτρονική 

ανταλλαγή εµπορικών δεδοµένων); (επιλέξτε µέχρι 5 ποιοτικά χαρακτηριστικά. Βάλτε 5 

στο χαρακτηριστικό που θεωρείτε περισσότερο σηµαντικό, έως 1 σε αυτό που θεωρείτε 

λιγότερο σηµαντικό) 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ B2B περισσότερο σηµαντικό

πολύ σηµαντικό

σηµαντικό

λίγο σηµαντικό

λιγότερο σηµαντικό

µη επιλογή
χαρακτηριστικού

 
 

1=παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών 

2=ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης στις απαιτήσεις άλλων επιχειρήσεων 

3=ασφάλεια συναλλαγών 

4=σωστή λειτουργία χρησιµοποιούµενης υποδοµής 

5=ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής από τη συναλλασσόµενη επιχείρηση 

6=ακρίβεια παρεχόµενων πληροφοριών 

7=εµπιστοσύνη συναλλασσόµενων επιχειρήσεων στην επιχείρηση 

8=σχεδιασµός ιστοσελίδας (εµφάνιση και λειτουργικότητα) 

9=υποστήριξη συναλλασσόµενων επιχειρήσεων 

10=χρησιµοποίηση εργαλείων και τεχνολογιών της ιστοσελίδας 

 

Οι τρεις πρώτες επιλογές στις συναλλαγές B2B είναι ακριβώς οι ίδιες µε τις συναλλαγές 

B2C (ερώτηση Ζ3). Η ασφάλεια συναλλαγών αξιολογήθηκε και πάλι ως το 

σηµαντικότερο ποιοτικό κριτήριο (ποσοστό 63,8% ως «σηµαντικό», «πολύ σηµαντικό» 

και «περισσότερο σηµαντικό» κριτήριο). Ακολούθησαν, η ταχύτητα ανταπόκρισης της 

επιχείρησης στις απαιτήσεις άλλων επιχειρήσεων (57,9%) και η ευκολία πρόσβασης 

στο σηµείο συναλλαγής από τη συναλλασσόµενη επιχείρηση (39,4%). Η ακρίβεια 

παρεχόµενων πληροφοριών θεωρήθηκε σαφώς πιο σηµαντικό κριτήριο στις ηλεκτρονικές 
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συναλλαγές B2B (35,5%), συγκριτικά µε τις συναλλαγές B2C (ήταν το έβδοµο κατά σειρά 

κριτήριο). Η παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών έλαβε ποσοστό 32,2%. Το ποσοστό της 

υποστήριξης των συναλλασσόµενων επιχειρήσεων (23,6%) ήταν µικρότερο από ότι στις 

συναλλαγές B2C κατά επτά περίπου ποσοστιαίες µονάδες. Η σωστή λειτουργία της 

χρησιµοποιούµενης υποδοµής και ο σχεδιασµός ιστοσελίδας, έλαβαν αντίστοιχα 17,1% 

και 16,5% (περίπου το µισό από το ποσοστό που έλαβε στις συναλλαγές B2C). Είναι 

εµφανές ότι ο σχεδιασµός ιστοσελίδας δεν φαίνεται να επηρεάζει σηµαντικά την 

αξιολόγηση ποιότητας των ηλεκτρονικών συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων. Και πάλι, η 

εµπιστοσύνη των συναλλασσόµενων επιχειρήσεων και η χρησιµοποίηση εργαλείων και 

τεχνολογιών της ιστοσελίδας, είχαν τα µεγαλύτερα ποσοστά µη επιλογής κριτηρίου (77% 

και 77,6% αντίστοιχα). Στον παρακάτω Πίνακα 4.1 δίνονται τα συνολικά ποσοστά που 

συγκέντρωσαν τα δέκα κριτήρια ποιότητας για τις τρεις βασικές επιλογές («σηµαντικό», 

«πολύ σηµαντικό», «περισσότερο σηµαντικό»), στις συναλλαγές B2B και B2C. 

 

Πίνακας 4.1 Συγκριτική Αξιολόγηση των Κριτηρίων Ποιότητας στις Ηλεκτρονικές 

Συναλλαγές B2B και B2C 

 

Κριτήρια Ποιότητας Συναλλαγές B2B Συναλλαγές B2C 

Παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών 32,2% 30,2% 

Ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης 57,9% 50,7% 

Ασφάλεια συναλλαγών 63,8% 67% 

Σωστή λειτουργία χρησιµοποιούµενης υποδοµής 17,1% 16,5% 

Ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής 39,4% 35,5% 

Ακρίβεια παρεχόµενων πληροφοριών 35,5% 28,3% 

Εµπιστοσύνη του πελάτη (ή συναλλασσόµενων 

επιχειρήσεων) στην επιχείρηση 

9,2% 5,9% 

Σχεδιασµός ιστοσελίδας (εµφάνιση και 

λειτουργικότητα) 

16,5% 30,9% 

Υποστήριξη πελατών (ή συναλλασσόµενων 

επιχειρήσεων) 

23,6% 30,3% 

Χρησιµοποίηση εργαλείων και τεχνολογιών της 

ιστοσελίδας 

4,6% 4,6% 
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Ερώτηση Ζ5: Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά µιας ιστοσελίδας, θεωρείτε 

περισσότερο σηµαντικά; 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ

περισσότερο σηµαντικό

σηµαντικό

λιγότερο σηµαντικό

µη επιλογή
χαρακτηριστικού

 
 

1=περιεχόµενο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών 

2=ευκολία και ταχύτητα στην αναζήτηση πληροφοριών 

3=ταχύτητα στην εµφάνιση της ιστοσελίδας 

4=εµφάνιση της ιστοσελίδας σε περισσότερες από µία γλώσσες 

5=σχεδιασµός ιστοσελίδας που εξυπηρετεί το χρήστη 

6=συνεχής ενηµέρωση της ιστοσελίδας 

7=ελκυστική εµφάνιση της ιστοσελίδας 

8=κάποιο άλλο χαρακτηριστικό 

 

Η ευκολία και ταχύτητα στην αναζήτηση πληροφοριών επιλέχθηκε ως το 

σηµαντικότερο χαρακτηριστικό µιας ιστοσελίδας, µε ποσοστό 47,3% («σηµαντικό» και 

«περισσότερο σηµαντικό»). Υψηλό ήταν επίσης το ποσοστό του περιεχοµένου που 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών (40,8%). Ακολούθησαν, η συνεχής 

ενηµέρωση της ιστοσελίδας και ο σχεδιασµός ιστοσελίδας που εξυπηρετεί το χρήστη, µε 

το ίδιο ποσοστό περίπου (31,6% και 31% αντίστοιχα). Η ταχύτητα στην εµφάνιση της 

ιστοσελίδας ήταν το πέµπτο κατά σειρά κατάταξης χαρακτηριστικό, µε ποσοστό 27%. Τα 

στελέχη που συµµετείχαν στην έρευνα δεν θεώρησαν ιδιαίτερα σηµαντικό χαρακτηριστικό 

την ελκυστική εµφάνιση της ιστοσελίδας (12,5%), όπως και την εµφάνισή της σε 

περισσότερες από µία γλώσσες (8,5%). Αναφέρθηκε επίσης, η συµβατότητα της 

ιστοσελίδας µε δηµοφιλείς µηχανές αναζήτησης. 
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Ερώτηση Ζ6: Σε ποιες από τις παρακάτω κατηγορίες πληροφοριών που αποτελούν το 

περιεχόµενο µιας ιστοσελίδας, πιστεύετε ότι πρέπει µία επιχείρηση που δραστηριοποιείται 

στο ∆ιαδίκτυο, να αποδίδει µεγαλύτερη βαρύτητα; 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ

περισσότερο σηµαντική
σηµαντική
λιγότερο σηµαντική
µη επιλογή κατηγορίας

 
 

1=πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητα της επιχείρησης 

2=πληροφορίες που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης 

3=πληροφορίες που ενισχύουν το κύρος της επιχ/σης και την εµπιστοσύνη των πελατών 

4=πληροφορίες που διαφοροποιούν την επιχείρηση από τον ανταγωνισµό 

5=πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης 

6=πληροφορίες για τα οικονοµικά (και µη οικονοµικά) αποτελέσµατα της επιχείρησης 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών (81,5%) αξιολόγησε ως «σηµαντική» και 

«περισσότερο σηµαντική», την κατηγορία των πληροφοριών που αφορούν τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες της επιχείρησης (οι εννέα στους δέκα είχαν δηλώσει, στα πλαίσια της 

ερώτησης Γ4, ότι αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της επιχείρησής τους). 

Σηµαντικό ήταν επίσης το αντίστοιχο ποσοστό (48,4%) της κατηγορίας των πληροφοριών 

που διαφοροποιούν την επιχείρηση από τον ανταγωνισµό (χαµηλότερες τιµές, 

µικρότερος χρόνος παράδοσης κτλ.). Στην τρίτη θέση µε ποσοστό 39,7%, βρέθηκε η 

κατηγορία των πληροφοριών που ενισχύουν το κύρος της επιχείρησης και την 

εµπιστοσύνη των πελατών (βραβεύσεις στελεχών, προϊόντων κτλ.). Ακολούθησαν µε 

σηµαντική διαφορά οι επόµενες διαθέσιµες επιλογές. Οι πληροφορίες που αφορούν την 

ταυτότητα της επιχείρησης θεωρήθηκαν «σηµαντικές» και «περισσότερο σηµαντικές» σε 

ποσοστό 19,8% (µπορεί να περιλαµβάνονται σε όλες τις ιστοσελίδες, σύµφωνα µε την 

ερώτηση Γ4, όµως δεν απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από την επιχείρηση). Οι πληροφορίες 
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που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης έλαβαν το 9,9% των προτιµήσεων, 

ενώ εντύπωση προκάλεσε το εξαιρετικά µικρό ποσοστό των πληροφοριών που αφορούν τα 

οικονοµικά και µη οικονοµικά αποτελέσµατα της επιχείρησης (0,7%). ∆εν αναφέρθηκε 

κάποια άλλη κατηγορία πληροφοριών. 

 

Ερώτηση Ζ7: Ποιον από τους παρακάτω στόχους, θεωρείτε το σηµαντικότερο κατά τη 

διαδικασία σχεδιασµού µιας ιστοσελίδας; 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ

1
24%

2
30%

3
18%

4
9%

5
19% 1

2
3
4
5

 
 

1=παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών 

2=υψηλός βαθµός ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του χρήστη 

3=αξιόπιστη λειτουργία 

4=συλλογή αναγκών των χρηστών 

5=παροχή σηµαντικού όγκου πληροφοριών στο χρήστη 

6=κάποιος άλλος στόχος 

 

Ο σηµαντικότερος στόχος στο σχεδιασµό µιας ιστοσελίδας, σύµφωνα µε την άποψη των 

στελεχών, είναι ο υψηλός βαθµός ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του χρήστη (29,6%). 

Και η παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών (ικανοποίηση των αναγκών κάθε χρήστη) 

έλαβε υψηλό ποσοστό (24,3%). Η παροχή σηµαντικού όγκου πληροφοριών στο χρήστη 

συγκέντρωσε το 19,1% των απαντήσεων και η αξιόπιστη λειτουργία της ιστοσελίδας 

χωρίς µηνύµατα λάθους, ανενεργούς συνδέσµους κτλ., το 18,4% αντίστοιχα. Λιγότερο 

σηµαντικός στόχος θεωρήθηκε η συλλογή αναγκών των χρηστών της ιστοσελίδας, που 

έλαβε το µικρότερο ποσοστό (8,6%). Η επιλογή «κάποιος άλλος στόχος» δεν έλαβε καµία 

απάντηση. 
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Ερώτηση Ζ8: Χρησιµοποιείτε στην επιχείρησή σας δείκτες, µε τους οποίους αξιολογείτε 

την ποιότητα των συναλλαγών σας στο ηλεκτρονικό εµπόριο (π.χ. αριθµός επισκέψεων 

στην ιστοσελίδα σας ανά χρονική περίοδο); 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΧΙ
71%

ΝΑΙ
29%

 
 

Το 71,1% των επιχειρήσεων δεν χρησιµοποιούν δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας 

στις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους (η έννοια και το περιεχόµενο παρόµοιων δεικτών 

αναλύονται στις Παραγράφους 2.16 και 2.17). Έχοντας ως δεδοµένο το ελάχιστο χρονικό 

διάστηµα από τον προσδιορισµό και την καθιέρωση τέτοιων δεικτών σε επιχειρήσεις του 

εξωτερικού, το 28,9% των επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι τους χρησιµοποιούν, 

αξιολογείται ως αρκετά καλό ποσοστό. Σηµειώνεται βέβαια, ότι οι δείκτες αυτοί και άλλα 

στατιστικά στοιχεία προσφέρονται συνήθως από τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών 

∆ιαδικτύου, οπότε είναι σχετικά εύκολο για µία επιχείρηση να τους παρακολουθεί και να 

τους αναλύει. 
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Ερώτηση Ζ9: Παρακαλώ, αναφέρετε τους σηµαντικότερους δείκτες µέτρησης της 

ποιότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών, που χρησιµοποιείτε στην επιχείρησή σας (µέχρι 5 

δείκτες, από το σηµαντικότερο δείκτη στη θέση α, έως το λιγότερο σηµαντικό στη θέση ε). 

(σε περίπτωση που απαντήσατε ναι στην προηγούµενη ερώτηση) 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

επισκέψεις στην
ιστοσελίδα
παραγγελίες µέσω
ιστοσελίδας
άλλος δείκτης

δεν αναφέρεται δείκτης

 
 

Στη θέση α (σηµαντικότερος δείκτης) επιλέχθηκε µε ποσοστό 70,5% (στο σύνολο των 

επιχειρήσεων που απάντησαν ότι χρησιµοποιούν δείκτες αξιολόγησης ποιότητας), ο 

αριθµός επισκέψεων στην ιστοσελίδα ανά χρονική περίοδο. Ο αριθµός παραγγελιών 

µέσω ιστοσελίδας ανά χρονική περίοδο, έλαβε ποσοστό 13,6%. Το ίδιο ποσοστό έλαβε και 

η επιλογή «άλλος δείκτης», µε απαντήσεις όπως «αριθµός συναλλαγών µέσω Internet 

banking / ηµέρα», «µέσος χρόνος απάντησης σε ερωτήµατα πελατών» και «χώρα 

προέλευσης επισκεπτών». 

Στη θέση β (πολύ σηµαντικός δείκτης) το µεγαλύτερο ποσοστό (29,5%) έλαβε η επιλογή 

«άλλος δείκτης». Οι απαντήσεις που δόθηκαν κυρίως αφορούσαν το «χρόνο παραµονής 

στην ιστοσελίδα», τον «αριθµό ηλεκτρονικών συναλλαγών ανά χρονική περίοδο» και τη 

«χώρα προέλευσης των επισκεπτών». Από µία φορά αναφέρθηκαν δείκτες, όπως το 

«ποσοστό εκτέλεσης παραγγελιών χωρίς λάθη», ο «µέσος χρόνος παράδοσης προϊόντων», 

ο «αριθµός µεµονωµένων επισκεπτών ανά χρονική περίοδο», η «συχνότητα επισκέψεων 

στην ιστοσελίδα ανά επισκέπτη» και ο «αριθµός εντυπώσεων κάθε σελίδας ανά χρονική 

περίοδο» (βλ. Παράγραφο 2.16). Ο αριθµός παραγγελιών µέσω ιστοσελίδας και ο αριθµός 

επισκέψεων στην ιστοσελίδα, έλαβαν 27,3% και 25% αντίστοιχα (πάντοτε στο σύνολο των 

επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν παρόµοιους δείκτες). 

Στη θέση γ (σηµαντικός δείκτης) η επιλογή «άλλος δείκτης» συγκέντρωσε ποσοστό 

38,6%. Εκτός από τις προηγούµενες απαντήσεις, αναφέρθηκαν επίσης το «ποσοστό 
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παραγγελιών µέσω ιστοσελίδας στο σύνολό τους», το «ποσοστό ικανοποίησης των 

αιτηµάτων πελατών», το «ποσοστό επαναληπτικών επισκέψεων συγκεκριµένων πελατών», 

ο «κύκλος εργασιών ανά κατηγορία προϊόντων / χρονική περίοδο», τα «είδη λαθών στις 

αποτυχηµένες εκτελέσεις παραγγελιών» και η «συχνότητα ζήτησης κατηγοριών προϊόντων 

και υπηρεσιών». Τα ποσοστά των επισκέψεων στην ιστοσελίδα και των παραγγελιών 

µέσω ιστοσελίδας στη θέση γ, ήταν χαµηλά (2,3% και 4,5% αντίστοιχα). Το ποσοστό της 

µη αναφοράς κάποιου δείκτη ήταν ιδιαίτερα µεγάλο (54,6%), που σηµαίνει ότι οι 

επιχειρήσεις αυτές είχαν αναφέρει µέχρι δύο δείκτες ποιότητας. 

Στις θέσεις δ και ε, το ποσοστό µη αναφοράς κάποιου δείκτη ανήλθε σε 86,4% και 95,5% 

αντίστοιχα, αποδεικνύοντας ότι ακόµη και οι επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν δείκτες 

µέτρησης της ποιότητας των ηλεκτρονικών συναλλαγών τους, το πράττουν σε 

περιορισµένο βαθµό. 

 

4.1.7 Έβδοµη ενότητα ερωτήσεων: Ασφάλεια των συναλλαγών στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο 

Ερώτηση Η1: Συγκριτικά µε το επίπεδο ασφάλειας των συναλλαγών στο συµβατικό 

εµπόριο, οι συναλλαγές στο ηλεκτρονικό εµπόριο είναι: 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ Η/Ε ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

το ίδιο 
ασφαλείς

27%

λιγότερο 
ασφαλείς

64%

περισσότερο 
ασφαλείς

9%

 
 

Το 64,5% των στελεχών που έλαβαν µέρος στην έρευνα, πιστεύουν ότι οι ηλεκτρονικές 

συναλλαγές είναι λιγότερο ασφαλείς από τις συναλλαγές στο συµβατικό (παραδοσιακό) 

εµπόριο. Η εκτίµηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη αξία, καθώς πραγµατοποιείται από στελέχη 

επιχειρήσεων που έχουν ήδη παρουσία στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου. Το 27% 

πιστεύει ότι είναι το ίδιο ασφαλείς, ενώ µόλις το 8,5% απάντησε ότι οι ηλεκτρονικές 

συναλλαγές µπορούν να θεωρηθούν περισσότερο ασφαλείς. 
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Ερώτηση Η2: Για ποια από τα παρακάτω προβλήµατα ασφάλειας των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών έχετε προσωπική άποψη, γνωρίζοντας ότι έχει συµβεί στο παρελθόν 

τουλάχιστον ένα σχετικό περιστατικό; 
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%

1 2 3 4 5 6 7

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΧΙ
ΝΑΙ

 
 

1=υποκλοπή αριθµών πιστωτικών καρτών κατά τη διάρκεια ηλεκτρονικών συναλλαγών 

2=κλοπή χρηµάτων µέσω της διαφοροποίησης του πραγµατικού ποσού µιας συναλλαγής 

3=υποκλοπή κωδικών που χρησιµοποιούν τα διάφορα ηλεκτρονικά συστήµατα ασφάλειας 

4=άρνηση εκ µέρους του πελάτη ή της επιχείρησης, ότι πραγµατοποίησε ηλεκ. συναλλαγή 

5=µεταβίβαση δεδοµένων της συναλλαγής σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα 

6=σκόπιµη διακοπή της παροχής υπηρεσιών στο ∆ιαδίκτυο 

7=κάποιο άλλο πρόβληµα 

 

Το 58,6% των στελεχών που ερωτήθηκαν, γνώριζαν τουλάχιστον ένα περιστατικό 

υποκλοπής αριθµών πιστωτικών καρτών κατά τη διάρκεια ηλεκτρονικών 

συναλλαγών (όχι απαραίτητα από το δικό τους κοινωνικό περίγυρο). Το επόµενο 

συχνότερο πρόβληµα ήταν οι περιπτώσεις άρνησης εκ µέρους του πελάτη ή της 

επιχείρησης, ότι πραγµατοποίησε συγκεκριµένη ηλεκτρονική συναλλαγή, λαµβάνοντας 

ποσοστό 30,3%. Ακολούθησαν, η υποκλοπή κωδικών που χρησιµοποιούν τα διάφορα 

ηλεκτρονικά συστήµατα ασφάλειας συναλλαγών (25%) και η µεταβίβαση δεδοµένων της 

συναλλαγής σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα (19,7%). Περιπτώσεις, όπως η κλοπή 

χρηµάτων µέσω της διαφοροποίησης του πραγµατικού ποσού της συναλλαγής και η 

σκόπιµη διακοπή της παροχής υπηρεσιών στο ∆ιαδίκτυο, δεν ήταν γνωστές και γι’ αυτό 

έλαβαν πολύ µικρά ποσοστά (5,3% και 3,9% αντίστοιχα). ∆εν αναφέρθηκε κάποιο άλλο 

πρόβληµα ασφάλειας, για το οποίο να είχαν προσωπική άποψη τα στελέχη. 
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Ερώτηση Η3: Πιστεύετε ότι το πρόβληµα της ασφάλειας των συναλλαγών στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο, θα αντιµετωπιστεί στο άµεσο µέλλον µε επιτυχία; 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΝΑΙ
72%

ΟΧΙ
17%

∆ΕΝ ΕΧΩ 
ΑΠΟΨΗ

11%

 
 

Το 71,7% των στελεχών πιστεύουν ότι το πρόβληµα της ασφάλειας των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών θα αντιµετωπιστεί στο άµεσο µέλλον µε επιτυχία. Είναι πράγµατι µία 

αισιόδοξη άποψη, για ένα πρόβληµα που φαίνεται να αποτελεί τη µεγαλύτερη απειλή για 

τη µελλοντική πορεία του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Αντίθετα, το 17,1% των 

συµµετεχόντων στην έρευνα δεν διακατέχονται από αυτή την αισιοδοξία. Επειδή το θέµα 

της ασφάλειας είναι αρκετά εξειδικευµένο, δόθηκε επίσης στους ερωτώµενους η επιλογή 

«δεν έχω άποψη», που έλαβε το 11,2% των απαντήσεων. 
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Ερώτηση Η4: Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους, πιστεύετε ότι είναι πιθανότερο να 

επιλυθεί το πρόβληµα της ασφάλειας των συναλλαγών στο ηλεκτρονικό εµπόριο; (σε 

περίπτωση που απαντήσατε ναι στην προηγούµενη ερώτηση) 
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ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΧΙ
ΝΑΙ

 
 

1=ανάπτυξη πρωτοκόλλων ασφαλούς επικοινωνίας 

2=χρήση ψηφιακών υπογραφών 

3=έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών από εξουσιοδοτηµένες αρχές πιστοποίησης 

4=ανάπτυξη µηχανισµών ασφάλειας που ελέγχουν τη ροή πληροφοριών µεταξύ τοπικών 

δικτύων και του ∆ιαδικτύου (π.χ. firewalls) 

5=κάποιος άλλος τρόπος 

 

Ο πιθανότερος τρόπος επίλυσης του προβλήµατος της ασφάλειας των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών, είναι η ανάπτυξη πρωτοκόλλων ασφαλούς επικοινωνίας, όπως για 

παράδειγµα το πρωτόκολλο Secure Sockets Layer της εταιρίας Netscape. Ο τρόπος αυτός 

επιλέχθηκε από το 53,2% των στελεχών (µόνο όσων απάντησαν ότι το πρόβληµα της 

ασφάλειας θα αντιµετωπιστεί στο άµεσο µέλλον µε επιτυχία). Με µικρή διαφορά 

ακολούθησαν δύο επιλογές, λαµβάνοντας το ίδιο περίπου ποσοστό προτίµησης. Πιο 

συγκεκριµένα, η χρήση ψηφιακών υπογραφών θεωρήθηκε ότι µπορεί να αποτελέσει τρόπο 

επίλυσης σύµφωνα µε το 50,5% των στελεχών και η ανάπτυξη µηχανισµών ασφάλειας 

µεταξύ τοπικών δικτύων και του ∆ιαδικτύου, κατά 49,5% αντίστοιχα. Η έκδοση ψηφιακών 

πιστοποιητικών από εξουσιοδοτηµένες αρχές πιστοποίησης, κατατάχθηκε τέταρτη στη 

σειρά µε ποσοστό 23,9%. Οι µικρές διαφορές ανάµεσα στις τρεις πρώτες επιλογές 

αποτελούν ένδειξη, ότι δεν διαφαίνεται ακόµη ξεκάθαρα ο τρόπος (ή πιθανότατα ο 

συνδυασµός τρόπων) επίλυσης του προβλήµατος ασφάλειας των ηλεκτρονικών 
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συναλλαγών. Το πρόβληµα αυτό, σύµφωνα µε δύο απαντήσεις που δόθηκαν στα πλαίσια 

της επιλογής «κάποιος άλλος τρόπος», απαιτεί την ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης 

πολιτικής ασφάλειας, µε βάση µία προτυποποίηση διεθνούς κλίµακας. 

 

4.1.8 Όγδοη ενότητα ερωτήσεων: Επιχειρηµατικό µοντέλο ηλεκτρονικού εµπορίου 

Ερώτηση Θ1: Παρακάτω περιγράφονται σύντοµα τα 6 επικρατέστερα επιχειρηµατικά 

µοντέλα στον κόσµο, στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου. Αφού µελετήσετε προσεκτικά 

τα µοντέλα, επιλέξτε αυτό που πιστεύετε ότι ταιριάζει περισσότερο στη λειτουργία της 

δικής σας επιχείρησης. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Η/Ε ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ 
ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

38%

43%

4%

2%

5%

8%
1
2
3
4
5
6

 
 

1=µοντέλο παραγωγού 

2=µοντέλο διανοµέα 

3=µοντέλο διαµεσολαβητή 

4=µοντέλο εξαγωγέα πληροφοριών (πύλης ή ψηφιακής κοινότητας) 

5=εταιρία παροχής υπηρεσιών ∆ιαδικτύου 

6=εξωτερικός συνεργάτης on-line επιχειρήσεων 

 

Τα παραπάνω αναφερόµενα επιχειρηµατικά µοντέλα ηλεκτρονικού εµπορίου επεξηγούνται 

σύντοµα στο ερωτηµατολόγιο (αναλυτική περιγραφή τους δίνεται στην Παράγραφο 2.18), 

επειδή θεωρήθηκε ότι αρκετοί από τους ερωτώµενους δεν θα ήταν εξοικειωµένοι µε τη 

συγκεκριµένη ορολογία. Ένα ποσοστό 10,5% των στελεχών δεν απάντησαν στην 

ερώτηση, κατά συνέπεια τα ποσοστά που αναφέρονται στη συνέχεια είναι επί του συνόλου 

των έγκυρων απαντήσεων. Το επιχειρηµατικό µοντέλο που ταιριάζει περισσότερο στη 

λειτουργία των επιχειρήσεων του δείγµατος, είναι το µοντέλο του διανοµέα (όπως για 
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παράδειγµα η γνωστή εταιρία Amazon), µε ποσοστό 42,6%. Η λειτουργία του 38,2% των 

επιχειρήσεων προσεγγίζει το µοντέλο του παραγωγού. Τα υπόλοιπα επιχειρηµατικά 

µοντέλα έλαβαν πολύ µικρότερα ποσοστά. Κατά φθίνουσα σειρά, ακολούθησαν οι 

εξωτερικές συνεργασίες µε on-line επιχειρήσεις (8,1%), οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών 

∆ιαδικτύου (5,2%), το µοντέλο του διαµεσολαβητή (3,7%) και τέλος το µοντέλο του 

εξαγωγέα πληροφοριών (αναφέρεται σε επιχειρήσεις που δηµιουργούν πύλες ή ψηφιακές 

κοινότητες ανταλλαγής πληροφοριών) µε ποσοστό 2,2%. 

 

Ερώτηση Θ2: Ανεξάρτητα από τη λειτουργία της δικής σας επιχείρησης, ποιο από τα 6 

παραπάνω µοντέλα πιστεύετε ότι θα δηµιουργήσει στο µέλλον τις περισσότερες ευκαιρίες 

για τις ελληνικές επιχειρήσεις, στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου; 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Η/Ε ΠΟΥ ΘΑ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

17%

23%

16%9%
4%

31%
1
2
3
4
5
6

 
 

1=µοντέλο παραγωγού 

2=µοντέλο διανοµέα 

3=µοντέλο διαµεσολαβητή 

4=µοντέλο εξαγωγέα πληροφοριών (πύλης ή ψηφιακής κοινότητας) 

5=εταιρία παροχής υπηρεσιών ∆ιαδικτύου 

6=εξωτερικός συνεργάτης on-line επιχειρήσεων 

 

Και σε αυτή την ερώτηση, ένα ποσοστό 11,2% των ερωτώµενων δεν απάντησαν. Τα 

ποσοστά των διαθέσιµων επιλογών υπολογίζονται εποµένως, όπως και στην ερώτηση Θ1, 

επί του συνόλου των έγκυρων απαντήσεων. Οι διαφορές που παρατηρούνται συγκριτικά 

µε την προηγούµενη ερώτηση είναι σηµαντικές. Το µοντέλο που αναµένεται να 

δηµιουργήσει στο µέλλον τις περισσότερες επιχειρηµατικές ευκαιρίες, είναι οι εξωτερικές 
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συνεργασίες (outsourcing) µε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο, µε ποσοστό 31,8%. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις της προηγούµενης ερώτησης, το 

µοντέλο αυτό εφαρµόζεται µέχρι στιγµής από ένα πολύ µικρό αριθµό επιχειρήσεων. Στη 

δεύτερη θέση επιλέχθηκε το µοντέλο του διανοµέα µε ποσοστό 23% (σαφώς µικρότερο 

από το αντίστοιχο ποσοστό, σχετικά µε το µοντέλο που ταιριάζει στη λειτουργία της 

επιχείρησης) και στην τρίτη θέση το µοντέλο του παραγωγού µε ποσοστό 17%. Σηµαντική 

διαφοροποίηση παρατηρείται και στο µοντέλο του διαµεσολαβητή, που συγκέντρωσε το 

15,6% των απαντήσεων (τετραπλάσιο ποσοστό από αυτό που έλαβε στην προηγούµενη 

ερώτηση). Επίσης, η δηµιουργία και αξιοποίηση µιας πύλης (π.χ. in.gr) είχε αυξηµένη 

προτίµηση (8,9%), όσον αφορά το µοντέλο που µπορεί να αποφέρει στις επιχειρήσεις 

σηµαντικές ευκαιρίες και κέρδη. Αντίθετα, το χαµηλό ποσοστό (3,7%) των εταιριών 

παροχής υπηρεσιών ∆ιαδικτύου, είναι µία ένδειξη των ελάχιστων πιθανοτήτων που 

παρουσιάζει ο χώρος αυτός για τη δηµιουργία επιχειρηµατικών ευκαιριών. 

 

4.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Καταρχήν, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα (σε ποσοστό 

75%), υλοποιεί εφαρµογές του ηλεκτρονικού εµπορίου για σχετικά µικρό χρονικό 

διάστηµα (µέχρι 2 χρόνια). Υπενθυµίζεται ότι η έρευνα πραγµατοποιήθηκε την περίοδο 

µεταξύ Νοεµβρίου 2001 και Ιουνίου 2002, σε δείγµα 152 επιχειρήσεων της Β. Ελλάδας, µε 

κατανοµή των βιοµηχανικών, εµπορικών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα 

µε στοιχεία της εταιρίας ICAP. Τα στελέχη των επιχειρήσεων θεωρούν ως σηµαντικότερα 

κίνητρα για να δραστηριοποιηθεί µία επιχείρηση στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, τη 

δυνατότητα εισαγωγής σε νέες αγορές και την απόκτηση νέων πελατών. Από την άλλη, 

ο κυριότερος παράγοντας που αποτρέπει τις επιχειρήσεις από την ενασχόληση µε το 

ηλεκτρονικό επιχειρείν, είναι η ασφάλεια συναλλαγών, που αποτελεί σύµφωνα µε την 

έρευνα και το σηµαντικότερο λόγο, για τον οποίο µεγάλος αριθµός καταναλωτών δεν 

πραγµατοποιεί αγορές µέσω του ∆ιαδικτύου. 

 

Η κυριότερη διαφορά του ηλεκτρονικού από το συµβατικό εµπόριο, είναι ο τρόπος 

διαφήµισης των προϊόντων και υπηρεσιών µιας επιχείρησης. Προφανώς, τα στελέχη 

υπονοούν ότι το περιεχόµενο, αλλά και οι τεχνικές προβολής των διαφηµιστικών 

µηνυµάτων, πρέπει να σχεδιάζονται µε εντελώς διαφορετικό τρόπο στις on-line 

επιχειρήσεις. Οι 3 στους 4 θεωρούν ότι οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του 

ηλεκτρονικού εµπορίου είναι θετικές στην Ελλάδα, ενώ ένα υψηλό ποσοστό (64%) 
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στελεχών δηλώνουν ικανοποιηµένοι από την παρουσία των επιχειρήσεών τους στο 

συγκεκριµένο χώρο. Οι πιο συνηθισµένες εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου είναι η 

ανταλλαγή πληροφοριών, είτε µεταξύ επιχειρήσεων, είτε µεταξύ επιχείρησης και 

πελατών, καθώς επίσης η λήψη και αποστολή παραγγελιών. Ο σηµαντικότερος λόγος 

για τον οποίο οι επιχειρήσεις του δείγµατος αποφάσισαν να ασχοληθούν µε το 

ηλεκτρονικό εµπόριο, είναι η διεύρυνση της αγοράς – στόχου, λόγος που ταιριάζει 

απόλυτα στα κίνητρα που αναφέρθηκαν πρωτύτερα και αφορούσαν γενικότερα τις 

επιχειρήσεις. 

 

Η βελτίωση της επικοινωνίας τόσο µε πελάτες όσο και µε προµηθευτές και η αύξηση 

του κύρους της επιχείρησης, είναι οι σηµαντικότερες ωφέλειες των on-line επιχειρήσεων, 

ενώ τα άµεσα οικονοµικά οφέλη (αύξηση εσόδων – µείωση λειτουργικού κόστους) 

χαρακτηρίζονται ως περιορισµένα. Ως αναµενόµενο κρίνεται το γεγονός, ότι το 

σοβαρότερο πρόβληµα που έχουν αντιµετωπίσει έως τώρα οι επιχειρήσεις, είναι η 

ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, ενώ υψηλό ποσοστό συγκέντρωσε και το 

περιορισµένο ενδιαφέρον από τους πελάτες. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο είναι το 

βασικότερο µέσο επικοινωνίας, ιστοσελίδα διαθέτει το 88% των επιχειρήσεων, ενώ 

σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις είναι ικανοποιηµένες από τον τρόπο επικοινωνίας µε τους 

πελάτες τους. Το κόστος της απαιτούµενης τεχνολογικής υποδοµής για την υλοποίηση 

εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου, χαρακτηρίζεται από µέτριο έως αρκετά υψηλό, 

όµως στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις είναι διατεθειµένες να 

προχωρήσουν στην αναβάθµισή της. Τα στελέχη που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα, 

πιστεύουν στις δυνατότητες του προσωπικού των επιχειρήσεών τους και δήλωσαν ότι δεν 

προτίθενται να προσλάβουν εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό στο ηλεκτρονικό 

επιχειρείν (σε ποσοστό 45%). Ωστόσο, υψηλό συγκριτικά ποσοστό (34%) έλαβε και η 

πραγµατοποίηση προσλήψεων, όχι όµως ως επιλογή του άµεσου µέλλοντος. Τα µισά 

στελέχη θεωρούν τις ανάγκες εκπαίδευσης σε θέµατα ηλεκτρονικού εµπορίου, αυξηµένες 

σε σχέση µε τις αντίστοιχες ανάγκες σε άλλα θέµατα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 

αποδοθεί στο εύρηµα της έρευνας, ότι η εκπαίδευση είτε γίνεται περιστασιακά (40%), 

είτε παρέχεται όποτε υπάρχουν αλλαγές στην επιχείρηση (30%). 

 

Ο συνδυασµός των στόχων βελτίωσης ποιότητας και µείωσης λειτουργικού κόστους, 

αποτελεί προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις, όµως µεταξύ των δύο στόχων θεωρείται 

σηµαντικότερη η βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών. Η σειρά µε την οποία αξιολογήθηκε 
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η σπουδαιότητα των διαστάσεων του µοντέλου SERVQUAL, είναι η εξής: 1) αξιοπιστία, 

2) διασφάλιση, 3) εξατοµίκευση, 4) ανταπόκριση και 5) υλικά περιουσιακά στοιχεία. 

Στις ηλεκτρονικές συναλλαγές B2B και B2C, τα σηµαντικότερα κριτήρια ποιότητας 

συµπίπτουν και είναι κατά φθίνουσα σειρά, η ασφάλεια συναλλαγών, η ταχύτητα 

ανταπόκρισης της επιχείρησης και η ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής 

(κυρίως στην ιστοσελίδα). Στις επόµενες θέσεις ωστόσο, παρατηρούνται αξιόλογες 

διαφορές, όπως για παράδειγµα η αύξηση της σηµασίας της ακρίβειας των πληροφοριών 

στις συναλλαγές B2B και η αύξηση αντίστοιχα της βαρύτητας του σχεδιασµού 

ιστοσελίδων στις συναλλαγές B2C. Η ευκολία και ταχύτητα στην αναζήτηση 

πληροφοριών, όπως και το περιεχόµενο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 

χρηστών, επιλέχθηκαν ως τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά µιας ιστοσελίδας. Εκτός από 

τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα µιας επιχείρησης, που αφορούν τα διαθέσιµα προϊόντα 

και υπηρεσίες, πρέπει να δίνεται βαρύτητα και στις πληροφορίες που τη διαφοροποιούν 

από τον ανταγωνισµό. Κυρίαρχος στόχος κατά τη διαδικασία σχεδιασµού µιας 

ιστοσελίδας, θεωρείται ο υψηλός βαθµός ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του χρήστη 

(30%), ενώ ως δεύτερος στόχος επιλέχθηκε η παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών 

(24%). 

 

Το 29% των επιχειρήσεων χρησιµοποιούν δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών τους. Οι δύο συχνότερα χρησιµοποιούµενοι δείκτες είναι ο 

αριθµός επισκέψεων στην ιστοσελίδα ανά χρονική περίοδο και ο αριθµός 

παραγγελιών µέσω ιστοσελίδας ανά χρονική περίοδο. Αναφέρθηκαν επίσης αρκετοί 

διαφορετικοί δείκτες, µε τους οποίους µπορεί να εκτιµηθεί το επίπεδο ποιότητας των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ότι το πρόβληµα της ηλεκτρονικής ασφάλειας είναι πολύ 

σηµαντικό, διαπιστώνεται επίσης από την άποψη του 64% των στελεχών που θεωρούν τις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές λιγότερο ασφαλείς από τις αντίστοιχες συµβατικές. 

Περιστατικά, όπως κυρίως οι υποκλοπές αριθµών πιστωτικών καρτών, ήταν γνωστά 

στα στελέχη των επιχειρήσεων του δείγµατος. Το ενθαρρυντικό στοιχείο στο 

συγκεκριµένο θέµα είναι, ότι το 72% πιστεύει ότι το πρόβληµα αυτό θα αντιµετωπιστεί 

στο άµεσο µέλλον µε επιτυχία και µάλιστα ως πιθανότερος τρόπος επίλυσης αναφέρθηκε 

η ανάπτυξη πρωτοκόλλων ασφαλούς επικοινωνίας. Οι µικρές διαφορές ανάµεσα στις 

διαθέσιµες επιλογές φανερώνουν ότι ακόµη δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, όσον αφορά 

τον τρόπο ή πιθανότατα το συνδυασµό τρόπων επίλυσης. Τα επιχειρηµατικά µοντέλα που 

ταιριάζουν κυρίως στη λειτουργία των on-line επιχειρήσεων, είναι του διανοµέα και του 
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παραγωγού, όµως η κατάσταση ανατρέπεται σχετικά µε το µοντέλο που θα δηµιουργήσει 

στο µέλλον τις περισσότερες επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Το 31% των στελεχών θεωρούν 

ότι αυτό θα είναι οι εξωτερικές συνεργασίες µε τις on-line επιχειρήσεις (µία µορφή 

outsourcing), στη δεύτερη θέση ακολουθεί το µοντέλο του διανοµέα (23%) και στη 

συνέχεια τα µοντέλα του παραγωγού και του διαµεσολαβητή, έχοντας ελάχιστη διαφορά 

µεταξύ τους. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Σύµφωνα µε τα πρωτογενή δεδοµένα της έρευνας, τα σηµαντικότερα κίνητρα 

δραστηριοποίησης µιας επιχείρησης στο ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η δυνατότητα 

εισαγωγής σε νέες αγορές (46% ως «σηµαντικό» και «περισσότερο σηµαντικό» 

κίνητρο) και η απόκτηση νέων πελατών (45,4% αντίστοιχα). Από την άλλη, ο 

κυριότερος παράγοντας που αποτρέπει τις επιχειρήσεις από τη συγκεκριµένη 

δραστηριότητα, είναι η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών (48,7% ως 

«σηµαντικός» και «περισσότερο σηµαντικός» παράγοντας). Περισσότερες από τις 

µισές επιχειρήσεις (52,6%) εµφανίζονται αρκετά ικανοποιηµένες από την ενασχόλησή 

τους µε το ηλεκτρονικό εµπόριο, αναγνωρίζοντας ως σηµαντικότερες ωφέλειες που 

έχουν αποκοµίσει έως τώρα, τη βελτίωση της επικοινωνίας µε πελάτες και 

προµηθευτές (51% ως «σηµαντική» και «περισσότερο σηµαντική» ωφέλεια) και την 

αύξηση του κύρους της επιχείρησης (47,1% αντίστοιχα). Τα σηµαντικότερα 

προβλήµατα που έχουν αντιµετωπίσει οι επιχειρήσεις αναφορικά µε το ηλεκτρονικό 

εµπόριο, είναι η ασφάλεια των συναλλαγών τους (41,7% ως «σηµαντικό» και 

«περισσότερο σηµαντικό» πρόβληµα) και το περιορισµένο ενδιαφέρον από τους 

πελάτες (39,7% αντίστοιχα). Παρά το γεγονός ότι το κόστος της απαιτούµενης 

τεχνολογικής υποδοµής για την υλοποίηση εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου, 

χαρακτηρίζεται από µέτριο (40,1%) έως αρκετά υψηλό (49,4%), σχεδόν όλες οι 

επιχειρήσεις (94%) είναι διατεθειµένες να προχωρήσουν στην αναβάθµισή της. Για 

τις µισές επιχειρήσεις (50,7%) οι ανάγκες εκπαίδευσης σε θέµατα ηλεκτρονικού 

εµπορίου είναι αυξηµένες, σε σχέση µε τις αντίστοιχες ανάγκες σε άλλα θέµατα, 

ωστόσο το 40,1% των επιχειρήσεων του δείγµατος δήλωσαν ότι η συγκεκριµένη 

εκπαίδευση παρέχεται περιστασιακά. 
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Η σειρά µε την οποία αξιολογήθηκε η σπουδαιότητα των διαστάσεων του µοντέλου 

παροχής υπηρεσιών SERVQUAL (µε βάση τις διαστάσεις αυτές κατηγοριοποιούνται 

οι προτεινόµενες διαστάσεις ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις συναλλαγές 

B2B και B2C) είναι η εξής: 1) αξιοπιστία (µε ποσοστιαία σηµαντικότητα 25,4%), 2) 

διασφάλιση, 3) εξατοµίκευση, 4) ανταπόκριση και 5) υλικά περιουσιακά στοιχεία. Τα 

σηµαντικότερα ποιοτικά κριτήρια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές B2B συµπίπτουν µε 

τα αντίστοιχα κριτήρια των συναλλαγών B2C και είναι κατά φθίνουσα σειρά, η 

ασφάλεια συναλλαγών, η ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης στις απαιτήσεις 

είτε των επιχειρήσεων µε τις οποίες συναλλάσσεται είτε των καταναλωτών και τέλος 

η ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής (εννοείται κυρίως η ιστοσελίδα της 

επιχείρησης). Οι οµοιότητες και οι διαφορές αξιολόγησης των ποιοτικών κριτηρίων 

για τα δύο είδη ηλεκτρονικών συναλλαγών, δίνονται στα πλαίσια της ανάλυσης των 

ερωτήσεων Ζ3 και Ζ4, στην Παράγραφο 4.1.6. Η ευκολία και ταχύτητα στην 

αναζήτηση πληροφοριών (47,3% ως «σηµαντικό» και «περισσότερο σηµαντικό» 

χαρακτηριστικό) και το περιεχόµενο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών 

(40,8% αντίστοιχα), επιλέχθηκαν ως τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά µιας 

ιστοσελίδας, ενώ ως κυρίαρχος στόχος κατά τη διαδικασία σχεδιασµού µιας 

ιστοσελίδας θεωρείται ο υψηλός βαθµός ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του χρήστη 

(29,6%). Οι µικρές διαφορές ανάµεσα στους προτεινόµενους τρόπους αντιµετώπισης 

του προβλήµατος της ηλεκτρονικής ασφάλειας (η ανάπτυξη πρωτοκόλλων ασφαλούς 

επικοινωνίας έχει ένα µικρό προβάδισµα), φανερώνουν ότι τα στελέχη δεν έχουν προς 

το παρόν µία σαφή ένδειξη για το πώς θα αρθεί το σηµαντικότερο εµπόδιο στην 

περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου. Ένα από τα βασικά ευρήµατα της 

έρευνας αφορούσε τα επιχειρηµατικά µοντέλα του ηλεκτρονικού εµπορίου. Παρ’ ότι 

το µοντέλο που ταιριάζει περισσότερο στη λειτουργία των επιχειρήσεων του 

δείγµατος, είναι αυτό του διανοµέα (42,6%), τα στελέχη θεωρούν ότι στο µέλλον τις 

περισσότερες επιχειρηµατικές ευκαιρίες θα δηµιουργήσει το µοντέλο των εξωτερικών 

συνεργασιών µε on-line επιχειρήσεις, σε θέµατα εκτέλεσης των λειτουργιών τους, οι 

οποίες είναι φυσικό να χρειάζεται να ανασχεδιαστούν, όσο θα διευρύνονται οι 

δραστηριότητές τους στο ηλεκτρονικό εµπόριο (31,8%). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται οι πιθανές συσχετίσεις σε ζεύγη επιλεγµένων 

µεταβλητών του ερωτηµατολογίου, µε βάση τις ερευνητικές υποθέσεις που 

διατυπώθηκαν στην Παράγραφο 3.4. Παράλληλα ωστόσο, εξετάζονται και ορισµένες 

συµπληρωµατικές υποθέσεις (πέραν δηλαδή των ερευνητικών υποθέσεων που 

προκύπτουν από το θεωρητικό πλαίσιο υλοποίησης της έρευνας). Στις περιπτώσεις 

που και οι δύο µεταβλητές είναι διάταξης, χρησιµοποιείται ο συντελεστής συσχέτισης 

Spearman, ενώ όταν οι µεταβλητές είναι κατηγορίας, κατηγορίας – διάταξης 

(εξαρτηµένη µεταβλητή: κατηγορίας, ανεξάρτητη µεταβλητή: διάταξης) και 

διάταξης – κατηγορίας (εξαρτηµένη µεταβλητή: διάταξης, ανεξάρτητη µεταβλητή: 

κατηγορίας), πραγµατοποιείται ο έλεγχος X2. Όταν δεν πληρούνται οι περιορισµοί του 

ελέγχου X2 (το ποσοστό των κελιών του πίνακα συνάφειας που έχουν αναµενόµενες 

συχνότητες µικρότερες της τιµής 5,0, πρέπει να είναι λιγότερο από 20%), 

χρησιµοποιούνται ειδικοί συντελεστές (π.χ. ο συντελεστής V του Cramer). Η 

διάρθρωση του παρόντος κεφαλαίου είναι η ακόλουθη: αρχικά περιγράφεται η 

εξεταζόµενη περίπτωση συσχέτισης, διατυπώνεται η στατιστική υπόθεση και 

παρατίθεται το συµπέρασµα του ελέγχου µε βάση τα αποτελέσµατα του 

Παραρτήµατος Ζ. Ως βασικές ανεξάρτητες µεταβλητές χρησιµοποιούνται κυρίως, το 

χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο, η 

συχνότητα χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου, ο βαθµός 

ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο, ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανά εργαζόµενο (η µεταβλητή αυτή προέκυψε 

βάσει του ετήσιου κύκλου εργασιών και του αριθµού εργαζοµένων των επιχειρήσεων 

του δείγµατος, στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Ε), το είδος των 

επιχειρήσεων που συναλλάσσονται ηλεκτρονικά και το επιχειρηµατικό µοντέλο 

ηλεκτρονικού εµπορίου που ταιριάζει περισσότερο στη λειτουργία τους. 
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5.1 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Η εξαγωγή συµπερασµάτων αναφορικά µε τη σχέση δύο µεταβλητών στον πληθυσµό από 

τον οποίο έχει επιλεγεί το δείγµα, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω της χρήσης των 

συντελεστών συσχέτισης. Ο συντελεστής συσχέτισης αποτελεί ένα µέτρο της γραµµικής 

συσχέτισης µεταξύ δύο µεταβλητών. Εφόσον οι εξεταζόµενες µεταβλητές είναι ποιοτικές 

µεταβλητές διάταξης, χρησιµοποιείται171 ο συντελεστής συσχέτισης Spearman rs (το 

συγκεκριµένο στατιστικό τεστ είναι το µη παραµετρικό ανάλογο της παλινδρόµησης). 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιούνται µη παραµετρικές 

τεχνικές, αφενός γιατί οι συγκεκριµένες τεχνικές δεν απαιτούν προϋποθέσεις για τους 

πληθυσµούς από τους οποίους προέρχονται τα δείγµατα και αφετέρου λόγω της ποιοτικής 

φύσης των δεδοµένων172 (οι παραµετρικές τεχνικές εφαρµόζονται κυρίως όταν τα 

δεδοµένα είναι ποσοτικά και οι µη παραµετρικές όταν χρησιµοποιούνται ποιοτικά 

δεδοµένα). Ένας ακόµη λόγος για την υιοθέτηση µη παραµετρικών τεχνικών είναι το 

περιορισµένο µέγεθος δείγµατος (<30), που ωστόσο δεν συντρέχει στα πλαίσια της 

συγκεκριµένης έρευνας. Ο συντελεστής Spearman173 δίνεται από την ακόλουθη σχέση: 
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n το µέγεθος του δείγµατος 

xi ο βαθµός παρατήρησης i της 1ης µεταβλητής 

yi ο βαθµός παρατήρησης i της 2ης µεταβλητής 

di = xi - yi 

 

Οι τιµές του συντελεστή Spearman κυµαίνονται από –1 έως +1, όπου τιµές κοντά στο +1 

υποδηλώνουν ισχυρή θετική συσχέτιση, ενώ τιµές κοντά στο –1 υποδηλώνουν ισχυρή 

αρνητική συσχέτιση. Ειδικότερα, τιµές στο διάστηµα (0, 0,3] προσδιορίζουν µία ασθενή 

σχέση, τιµές αντίστοιχα στο διάστηµα (0,3, 0,6] µία σχέση µέσης έντασης και τέλος τιµές 

στο διάστηµα (0,6, 1) µία ισχυρή γραµµική σχέση των δύο µεταβλητών174. 

                                                 
171 ο ίδιος συντελεστής χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις που η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι συνεχής και η 
ανεξάρτητη µεταβλητή διάταξης και αντίστροφα 
172 Anderson, D.R., Sweeny, D.J., Williams, T.A., (1996), Statistics for Business and Economics, σελ. 235-
236 
173 ο συγκεκριµένος συντελεστής προτάθηκε από τον Άγγλο ψυχολόγο Charles Edward Spearman, το 1915 
174 Τσάντας, Ν., Μωυσιάδης, Χ., Μπαγιάτης, Ν., Χατζηπαντελής, Θ., (1999), Ανάλυση ∆εδοµένων µε τη 
Βοήθεια Στατιστικών Πακέτων, σελ. 3-59 
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Η διαδικασία αποδοχής ή απόρριψης µιας στατιστικής υπόθεσης δεν είναι δυνατό να γίνει 

µε απόλυτη βεβαιότητα, οπότε πραγµατοποιείται υπό τον όρο ενός επιπέδου 

σηµαντικότητας (λάθους). Στη διαδικασία αυτή υπεισέρχονται δύο είδη σφαλµάτων175: το 

σφάλµα τύπου α, που είναι ίσο µε την πιθανότητα να απορρίψουµε την υπόθεση ενώ είναι 

σωστή και το σφάλµα τύπου β, που ισούται µε την πιθανότητα να δεχθούµε την υπόθεση 

ενώ είναι λανθασµένη (όσο µεγαλύτερο είναι το ένα σφάλµα τόσο µικρότερο είναι το 

άλλο). Το σφάλµα τύπου β µπορεί να υπολογιστεί µόνο εάν η πραγµατική κατανοµή των 

µεταβλητών στον πληθυσµό είναι γνωστή. Αντιθέτως, το σφάλµα τύπου α µπορεί να 

υπολογιστεί µε τη βοήθεια στατιστικών υπολογιστικών πακέτων (π.χ. SPSS). Συνήθως, 

όταν το επίπεδο σηµαντικότητας είναι < α=0,05 η στατιστική υπόθεση γίνεται αποδεκτή. 

 

5.2 ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ 

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Περίπτωση 1η: 

Οι σηµαντικότεροι παράγοντες176 που αποτρέπουν τις επιχειρήσεις από τη 

δραστηριοποίησή τους στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου (ερώτηση Α3) είναι κατά 

φθίνουσα σειρά, η ασφάλεια συναλλαγών (µεταβλητή διάταξης V12), η έλλειψη 

νοµοθετικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εµπόριο (µεταβλητή διάταξης V14) και η 

έλλειψη γνώσης σχετικά µε τα οφέλη του (µεταβλητή διάταξης V15). Οι σηµαντικότεροι 

λόγοι που µεγάλος αριθµός καταναλωτών δεν χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο για αγορές 

(ερώτηση Α6) είναι επίσης κατά φθίνουσα σειρά, η ασφάλεια συναλλαγών (µεταβλητή 

διάταξης V25), το ότι δεν εξυπηρετεί ο τρόπος πληρωµής (µεταβλητή διάταξης V29) και 

η δυσκολία χρήσης του ∆ιαδικτύου (µεταβλητή διάταξης V26). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H1 = η επιλογή των σηµαντικότερων παραγόντων που αποτρέπουν τις επιχειρήσεις από τη 

δραστηριοποίησή τους στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, σχετίζεται θετικά µε την 

επιλογή των σηµαντικότερων λόγων που µεγάλος αριθµός καταναλωτών δεν χρησιµοποιεί 

το ∆ιαδίκτυο για αγορές. 

 

                                                 
175 Τσάντας, Ν., Μωυσιάδης, Χ., Μπαγιάτης, Ν., Χατζηπαντελής, Θ., (1999), Ανάλυση ∆εδοµένων µε τη 
Βοήθεια Στατιστικών Πακέτων, σελ. 1-46 – 1-47 
176 λόγω του µεγάλου αριθµού εξεταζόµενων παραγόντων, ελέγχονται οι τρεις σηµαντικότεροι παράγοντες 
(όπως σε όλες τις αντίστοιχες στατιστικές υποθέσεις) 
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Καταρχήν επισηµαίνεται ότι, τα αποτελέσµατα όλων των στατιστικών αναλύσεων 

περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ζ. Το επίπεδο σηµαντικότητας στη συσχέτιση των 

µεταβλητών V12 και V25 είναι p=0,007 (< α=0,05) και οδηγεί στην αποδοχή της 

υπόθεσης (για τις συγκεκριµένες µεταβλητές). ∆ηλαδή, η επιλογή της ασφάλειας 

συναλλαγών ως παράγοντας που αποτρέπει τις επιχειρήσεις από το ηλεκτρονικό εµπόριο, 

σχετίζεται θετικά µε την ασφάλεια των συναλλαγών ως λόγος που µεγάλος αριθµός 

καταναλωτών δεν χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο για αγορές, παρ’ ότι η συσχέτιση 

χαρακτηρίζεται ασθενής (rs=0,217). Αντίθετα, η επιλογή της ασφάλειας συναλλαγών για 

να µην δραστηριοποιηθεί µία επιχείρηση στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, δεν 

σχετίζεται µε το γεγονός ότι δεν εξυπηρετεί τους καταναλωτές ο τρόπος πληρωµής 

(p=0,834) και δεν σχετίζεται επίσης µε τη δυσκολία χρήσης του ∆ιαδικτύου από τους 

καταναλωτές (p=0,762). Σύµφωνα µε το αποτέλεσµα του ελέγχου, οι µεταβλητές V14 και 

V15 δεν σχετίζονται µε τις µεταβλητές V25, V29 και V26. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H1 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

Περίπτωση 2η: 

Τα σηµαντικότερα κίνητρα δραστηριοποίησης µιας επιχείρησης στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

(ερώτηση Α1) είναι κατά φθίνουσα σειρά, η εισαγωγή σε νέες αγορές (µεταβλητή 

διάταξης V2), η απόκτηση νέων πελατών (µεταβλητή διάταξης V3) και η ευέλικτη 

ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών (µεταβλητή διάταξης V5). Τα 

σηµαντικότερα οφέλη που έχουν αποκοµίσει µέχρι σήµερα οι επιχειρήσεις, από τη 

δραστηριοποίησή τους στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου (ερώτηση Β7) είναι επίσης 

κατά φθίνουσα σειρά, η βελτίωση της επικοινωνίας µε πελάτες / προµηθευτές 

(µεταβλητή διάταξης V55), η αύξηση του κύρους της επιχείρησης (µεταβλητή διάταξης 

V54) και η βελτίωση επιχειρηµατικών διαδικασιών (µεταβλητή διάταξης V53). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H2 = η επιλογή των σηµαντικότερων κινήτρων δραστηριοποίησης µιας επιχείρησης στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο, σχετίζεται θετικά µε την επιλογή των σηµαντικότερων οφελών που 

έχουν αποκοµίσει µέχρι σήµερα οι επιχειρήσεις, από τη δραστηριοποίησή τους στο χώρο 

του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

 

Όπως διαπιστώνεται από το αποτέλεσµα του ελέγχου, η επιλογή των σηµαντικότερων 

κινήτρων δραστηριοποίησης στο ηλεκτρονικό εµπόριο δεν σχετίζεται µε τα 
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σηµαντικότερα οφέλη των επιχειρήσεων από τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Εξαίρεση 

αποτελεί η αρνητική συσχέτιση (rs=-0,21) των µεταβλητών V3 (απόκτηση νέων πελατών) 

και V53 (βελτίωση επιχειρηµατικών διαδικασιών) και η οποία είναι σηµαντική σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 0,01 (1%). 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H2 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

Περίπτωση 3η: 

Τα σηµαντικότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά στις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και 

τελικών καταναλωτών (ερώτηση Ζ3) είναι κατά σειρά: 1) η ασφάλεια συναλλαγών 

(µεταβλητή διάταξης V104), 2) η ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης στις 

απαιτήσεις των καταναλωτών (µεταβλητή διάταξης V103), 3) η ευκολία πρόσβασης 

στο σηµείο συναλλαγής από τον καταναλωτή (µεταβλητή διάταξης V106), 4) ο 

σχεδιασµός ιστοσελίδας (µεταβλητή διάταξης V109) και 5) η υποστήριξη πελατών 

(µεταβλητή διάταξης V110). Τα σηµαντικότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά στις συναλλαγές 

µεταξύ επιχειρήσεων (ερώτηση Ζ4) είναι κατά σειρά: 1) η ασφάλεια συναλλαγών 

(µεταβλητή διάταξης V114), 2) η ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης στις 

απαιτήσεις άλλων επιχειρήσεων (µεταβλητή διάταξης V113), 3) η ευκολία πρόσβασης 

στο σηµείο συναλλαγής από τη συναλλασσόµενη επιχείρηση (µεταβλητή διάταξης 

V116), 4) η ακρίβεια παρεχόµενων πληροφοριών (µεταβλητή διάταξης V117) και 5) η 

παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών (µεταβλητή διάταξης V112). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H3 = η επιλογή των σηµαντικότερων ποιοτικών χαρακτηριστικών στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και τελικών καταναλωτών (B2C), σχετίζεται µε την 

επιλογή των σηµαντικότερων ποιοτικών χαρακτηριστικών στις αντίστοιχες συναλλαγές 

µεταξύ επιχειρήσεων (B2B) 

(το πρόσηµο της σχέσης είναι θετικό για τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά στα δύο είδη 

συναλλαγής). 

 

Όπως ήταν αναµενόµενο, υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση της ασφάλειας συναλλαγών 

στις συναλλαγές B2C (V104) µε την ασφάλεια συναλλαγών στις συναλλαγές B2B (V114). 

Ο συντελεστής Spearman έχει τιµή rs=0,657 µε επίπεδο σηµαντικότητας p=0,001 (< 

α=0,05). Συσχέτιση υπάρχει επίσης ανάµεσα στην ασφάλεια συναλλαγών στις συναλλαγές 

B2C µε την ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης στις απαιτήσεις άλλων επιχειρήσεων 
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(V113), καθώς ο συντελεστής συσχέτισης λαµβάνει την τιµή rs=-0,208 σε επίπεδο 

σηµαντικότητας p=0,01. Η ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης στις απαιτήσεις των 

καταναλωτών (V103) σχετίζεται µε την ασφάλεια των συναλλαγών B2B (rs=-0,233, 

p=0,004) και φυσικά µε την ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης στις απαιτήσεις 

άλλων επιχειρήσεων (rs=0,46, p=0,001). Η ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής 

από τον καταναλωτή (V106) σχετίζεται αρνητικά µε την ασφάλεια των συναλλαγών B2B 

(rs=-0,191, p=0,019) και θετικά µε το αντίστοιχο µέγεθος (δηλ. την ευκολία πρόσβασης) 

στις συναλλαγές B2B (rs=0,335, p=0,001). Αρνητική σχέση παρουσιάζεται ανάµεσα στο 

σχεδιασµό της ιστοσελίδας στις συναλλαγές B2C (V109) και την ακρίβεια των 

παρεχόµενων πληροφοριών στις συναλλαγές B2B (V117). Ο συντελεστής Spearman 

λαµβάνει την τιµή rs=-0,266 σε επίπεδο σηµαντικότητας p=0,001. Τέλος, επισηµαίνεται η 

επίσης αρνητική σχέση της υποστήριξης πελατών στις συναλλαγές B2C (V110) µε την 

ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής από τη συναλλασσόµενη επιχείρηση (V116). 

Η τιµή του συντελεστή συσχέτισης είναι rs=-0,186 και του επιπέδου σηµαντικότητας 

p=0,022. 

Με βάση τις παραπάνω αναφερόµενες σχέσεις των ποιοτικών χαρακτηριστικών στις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές B2C και των αντίστοιχων χαρακτηριστικών στις συναλλαγές 

B2B, συνάγεται το συµπέρασµα της αποδοχής της υπόθεσης (παρά το γεγονός ότι σε 

αρκετά ζεύγη µεταβλητών δεν εµφανίζεται συσχέτιση). 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H3 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ. 

 

Περίπτωση 4η: 

Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά µιας ιστοσελίδας (ερώτηση Ζ5) είναι κατά φθίνουσα 

σειρά, η ευκολία και ταχύτητα στην αναζήτηση πληροφοριών (µεταβλητή διάταξης 

V123), το περιεχόµενο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών (µεταβλητή 

διάταξης V122) και η συνεχής ενηµέρωση της ιστοσελίδας (µεταβλητή διάταξης V127). 

Οι σηµαντικότερες κατηγορίες πληροφοριών ιστοσελίδας, στις οποίες πρέπει µία 

επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο ∆ιαδίκτυο, να αποδίδει µεγαλύτερη βαρύτητα 

(ερώτηση Ζ6) είναι επίσης κατά φθίνουσα σειρά, οι πληροφορίες που αφορούν τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης (µεταβλητή διάταξης V131), οι 

πληροφορίες που διαφοροποιούν την επιχείρηση από τον ανταγωνισµό (µεταβλητή 

διάταξης V133) και οι πληροφορίες που ενισχύουν το κύρος της επιχείρησης και την 

εµπιστοσύνη των πελατών (µεταβλητή διάταξης V132). 
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∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H4 = η επιλογή των σηµαντικότερων χαρακτηριστικών µιας ιστοσελίδας, σχετίζεται µε την 

επιλογή των σηµαντικότερων κατηγοριών πληροφοριών ιστοσελίδας, στις οποίες πρέπει 

µία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο ∆ιαδίκτυο, να αποδίδει µεγαλύτερη βαρύτητα 

(το πρόσηµο της σχέσης εξαρτάται από το ζεύγος µεταβλητών). 

 

Σε όλα τα ζεύγη µεταβλητών των σηµαντικότερων χαρακτηριστικών µιας ιστοσελίδας και 

των σηµαντικότερων κατηγοριών πληροφοριών που παρέχονται στην ιστοσελίδα, το 

επίπεδο σηµαντικότητας είναι µεγαλύτερο της τιµής α=0,05. Κατά συνέπεια, η υπόθεση 

H4 απορρίπτεται. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H4 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

Περίπτωση 5η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του χρονικού διαστήµατος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων 

στο ηλεκτρονικό εµπόριο (ερώτηση Β1, µεταβλητή διάταξης V33), µε τη συχνότητα 

χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου (ερώτηση Β2, µεταβλητή 

διάταξης V34). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H5 = το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο, 

σχετίζεται θετικά µε τη συχνότητα χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού 

εµπορίου. 

 

Με βάση το αποτέλεσµα του στατιστικού ελέγχου, καταγράφεται η θετική σχέση του 

χρονικού διαστήµατος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο και 

της συχνότητας χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου (rs=0,235, 

p=0,004 < α=0,05). 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H5 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ. 

 

Περίπτωση 6η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του χρονικού διαστήµατος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων 

στο ηλεκτρονικό εµπόριο (ερώτηση Β1, µεταβλητή διάταξης V33), µε το βαθµό 

ικανοποίησης από τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

(ερώτηση Β6, µεταβλητή διάταξης V50). 
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∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H6 = το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο, 

σχετίζεται θετικά µε το βαθµό ικανοποίησης από τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων 

στο ηλεκτρονικό εµπόριο. 

 

Το επίπεδο σηµαντικότητας στη συσχέτιση του χρονικού διαστήµατος δραστηριοποίησης 

των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο, µε το βαθµό ικανοποίησης από τη 

δραστηριοποίηση στο ηλεκτρονικό εµπόριο, είναι p=0,001. Κατά συνέπεια, η υπόθεση 

γίνεται αποδεκτή. Μεταξύ των δύο µεταβλητών υπάρχει µία θετική σχέση µέτριας έντασης 

(rs=0,355). 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H6 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ. 

 

Περίπτωση 7η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του χρονικού διαστήµατος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων 

στο ηλεκτρονικό εµπόριο (ερώτηση Β1, µεταβλητή διάταξης V33), µε το κόστος της 

απαιτούµενης τεχνολογικής υποδοµής για την υλοποίηση εφαρµογών του ηλεκτρονικού 

εµπορίου (ερώτηση ∆2, µεταβλητή διάταξης V89). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H7 = το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο, 

σχετίζεται αρνητικά µε το κόστος της απαιτούµενης τεχνολογικής υποδοµής για την 

υλοποίηση εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

 

∆εν υπάρχει σχέση ανάµεσα στο χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο και το κόστος της απαιτούµενης τεχνολογικής υποδοµής για την υλοποίηση 

εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου (p=0,876 > α=0,05). 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H7 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

Περίπτωση 8η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του χρονικού διαστήµατος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων 

στο ηλεκτρονικό εµπόριο (ερώτηση Β1, µεταβλητή διάταξης V33), µε τις ανάγκες 

εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων σε θέµατα ηλεκτρονικού εµπορίου 

(ερώτηση Ε3, µεταβλητή διάταξης V94). 
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∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H8 = το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο, 

σχετίζεται αρνητικά µε τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων σε 

θέµατα ηλεκτρονικού εµπορίου. 

 

Στα πλαίσια πάντοτε της στατιστικής ανάλυσης, δεν φαίνεται να υπάρχει σχέση ανάµεσα 

στο χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης στο ηλεκτρονικό εµπόριο και τις ανάγκες 

εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων σε θέµατα ηλεκτρονικού εµπορίου 

(p=0,573 > α=0,05). 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H8 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

Περίπτωση 9η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του χρονικού διαστήµατος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων 

στο ηλεκτρονικό εµπόριο (ερώτηση Β1, µεταβλητή διάταξης V33), µε τον τρόπο 

βαθµολόγησης των διαστάσεων του µοντέλου SERVQUAL (ερώτηση Ζ2). Υπενθυµίζεται 

ότι οι διαστάσεις του µοντέλου SERVQUAL είναι, η αξιοπιστία (συνεχής µεταβλητή 

V97), η διασφάλιση (συνεχής µεταβλητή V98), τα υλικά περιουσιακά στοιχεία (συνεχής 

µεταβλητή V99), η εξατοµίκευση (συνεχής µεταβλητή V100) και η ανταπόκριση 

(συνεχής µεταβλητή V101)177. 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H9 = το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο, 

σχετίζεται µε τον τρόπο βαθµολόγησης των διαστάσεων του µοντέλου SERVQUAL 

(το πρόσηµο της σχέσης εξαρτάται από τη συγκεκριµένη διάσταση). 

 

Το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο, δεν 

σχετίζεται µε τον τρόπο βαθµολόγησης των διαστάσεων του µοντέλου SERVQUAL. Και 

στα πέντε ζεύγη µεταβλητών, οι τιµές του επιπέδου σηµαντικότητας είναι µεγαλύτερες του 

ορίου α=0,05, εποµένως η εξεταζόµενη υπόθεση απορρίπτεται. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H9 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 
                                                 
177 ζητήθηκε από τους ερωτώµενους να βαθµολογήσουν τα συγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, στη 
συνέχεια έγινε αναγωγή της βαθµολογίας σε ποσοστιαία κλίµακα και στο στατιστικό πρόγραµµα εισήχθησαν 
οι ποσοστιαίες σηµαντικότητες των ποιοτικών χαρακτηριστικών (διαστάσεων του µοντέλου SERVQUAL). 
Κατά συνέπεια, οι µεταβλητές που αντιστοιχούν στις διαστάσεις του µοντέλου SERVQUAL είναι συνεχείς    
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Περίπτωση 10η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του χρονικού διαστήµατος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων 

στο ηλεκτρονικό εµπόριο (ερώτηση Β1, µεταβλητή διάταξης V33), µε τα σηµαντικότερα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά στις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και τελικών καταναλωτών 

(ερώτηση Ζ3). Η σειρά αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών είναι η εξής: 1) η 

ασφάλεια συναλλαγών (µεταβλητή διάταξης V104), 2) η ταχύτητα ανταπόκρισης της 

επιχείρησης στις απαιτήσεις των καταναλωτών (µεταβλητή διάταξης V103), 3) η 

ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής από τον καταναλωτή (µεταβλητή διάταξης 

V106), 4) ο σχεδιασµός ιστοσελίδας (µεταβλητή διάταξης V109) και 5) η υποστήριξη 

πελατών (µεταβλητή διάταξης V110). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H10 = το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο, σχετίζεται µε την επιλογή των σηµαντικότερων ποιοτικών χαρακτηριστικών στις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και τελικών καταναλωτών (B2C) 

(η σχέση του χρονικού διαστήµατος µε τα χαρακτηριστικά που αξιολογήθηκαν ως 

σηµαντικότερα, όπως η ασφάλεια συναλλαγών και η ταχύτητα ανταπόκρισης της 

επιχείρησης, είναι αρνητική). 

 

Το επίπεδο σηµαντικότητας στη συσχέτιση του χρονικού διαστήµατος δραστηριοποίησης 

στο ηλεκτρονικό εµπόριο και της ασφάλειας συναλλαγών στις συναλλαγές B2C, είναι 

p=0,009 < α=0,05. Ο συντελεστής Spearman έχει την τιµή rs=-0,211, υποδηλώνοντας µία 

ασθενή αρνητική σχέση των δύο µεταβλητών. Ωστόσο, στις συσχετίσεις του χρονικού 

διαστήµατος µε τα υπόλοιπα σηµαντικότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των συναλλαγών 

B2C, οι τιµές του επιπέδου σηµαντικότητας είναι µεγαλύτερες του ορίου 0,05. Ως 

επακόλουθο του συγκεκριµένου ελέγχου, προκύπτει η απόρριψη της υπόθεσης. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H10 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

Περίπτωση 11η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του χρονικού διαστήµατος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων 

στο ηλεκτρονικό εµπόριο (ερώτηση Β1, µεταβλητή διάταξης V33), µε τα σηµαντικότερα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά στις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων (ερώτηση Ζ4). Η σειρά 

αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών είναι η εξής: 1) η ασφάλεια συναλλαγών 

(µεταβλητή διάταξης V114), 2) η ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης στις 
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απαιτήσεις άλλων επιχειρήσεων (µεταβλητή διάταξης V113), 3) η ευκολία πρόσβασης 

στο σηµείο συναλλαγής από τη συναλλασσόµενη επιχείρηση (µεταβλητή διάταξης 

V116), 4) η ακρίβεια παρεχόµενων πληροφοριών (µεταβλητή διάταξης V117) και 5) η 

παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών (µεταβλητή διάταξης V112). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H11 = το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο, σχετίζεται µε την επιλογή των σηµαντικότερων ποιοτικών χαρακτηριστικών στις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων (B2B) 

(όπως στην προηγούµενη υπόθεση). 

 

Το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο, δεν 

σχετίζεται µε την επιλογή των σηµαντικότερων ποιοτικών χαρακτηριστικών στις 

συναλλαγές B2B. Το επίπεδο σηµαντικότητας στις συσχετίσεις (V33, V114), (V33, 113) 

(V33, V116), (V33, V117) και (V33, V112), λαµβάνει τις τιµές 0,165, 0,49, 0,924, 0,161 

και 0,611 αντίστοιχα (όλες > α=0,05). 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H11 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

Περίπτωση 12η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του χρονικού διαστήµατος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων 

στο ηλεκτρονικό εµπόριο (ερώτηση Β1, µεταβλητή διάταξης V33), µε τα σηµαντικότερα 

χαρακτηριστικά µιας ιστοσελίδας (ερώτηση Ζ5). Ως σηµαντικότερα χαρακτηριστικά 

αξιολογήθηκαν κατά φθίνουσα σειρά, η ευκολία και ταχύτητα στην αναζήτηση 

πληροφοριών (µεταβλητή διάταξης V123), το περιεχόµενο που ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των χρηστών (µεταβλητή διάταξης V122) και η συνεχής ενηµέρωση της 

ιστοσελίδας (µεταβλητή διάταξης V127). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H12 = το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο, σχετίζεται µε την επιλογή των σηµαντικότερων χαρακτηριστικών µιας 

ιστοσελίδας 

(το πρόσηµο της σχέσης εξαρτάται από το ζεύγος µεταβλητών). 

 

 187 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο, δεν 

σχετίζεται µε την ευκολία και ταχύτητα στην αναζήτηση πληροφοριών (p=0,101), όπως 

επίσης µε τη συνεχή ενηµέρωση της ιστοσελίδας (p=0,12). Αντίθετα, υπάρχει µία ασθενής 

θετική σχέση του χρονικού διαστήµατος µε το περιεχόµενο που ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των χρηστών (rs=0,192, p=0,018 < α=0,05). 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H12 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

Περίπτωση 13η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του χρονικού διαστήµατος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων 

στο ηλεκτρονικό εµπόριο (ερώτηση Β1, µεταβλητή διάταξης V33), µε τη στάση των 

επιχειρήσεων αναφορικά µε τις προοπτικές ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου στην 

Ελλάδα (ερώτηση Α5, µεταβλητή διάταξης V24). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H13 = το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο, σχετίζεται θετικά µε τη στάση των επιχειρήσεων αναφορικά µε τις προοπτικές 

ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ελλάδα. 

 

Παρά το γεγονός ότι αναµενόταν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται µεγαλύτερο 

χρονικό διάστηµα στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, να έχουν µία περισσότερο θετική 

στάση για τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής του, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει. Το 

επίπεδο σηµαντικότητας της παραπάνω αναφερόµενης συσχέτισης έχει την τιµή p=0,064 > 

α=0,05, εποµένως η εξεταζόµενη υπόθεση απορρίπτεται. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H13 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

Περίπτωση 14η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση της συχνότητας χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού 

εµπορίου (ερώτηση Β2, µεταβλητή διάταξης V34), µε το κόστος της απαιτούµενης 

τεχνολογικής υποδοµής για την υλοποίηση εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου 

(ερώτηση ∆2, µεταβλητή διάταξης V89). 
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∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H14 = η συχνότητα χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου, σχετίζεται 

αρνητικά µε το κόστος της απαιτούµενης τεχνολογικής υποδοµής για την υλοποίηση 

εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

 

∆εν υπάρχει σχέση ανάµεσα στη συχνότητα χρησιµοποίησης εφαρµογών του 

ηλεκτρονικού εµπορίου και το κόστος της απαιτούµενης τεχνολογικής υποδοµής για την 

υλοποίηση των εφαρµογών αυτών (p=0,157 > α=0,05). 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H14 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

Περίπτωση 15η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση της συχνότητας χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού 

εµπορίου (ερώτηση Β2, µεταβλητή διάταξης V34), µε τη συχνότητα εκπαίδευσης του 

προσωπικού των επιχειρήσεων πάνω στο ηλεκτρονικό εµπόριο (ερώτηση Ε4, µεταβλητή 

διάταξης V95). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H15 = η συχνότητα χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου, σχετίζεται 

θετικά µε τη συχνότητα εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων πάνω στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο. 

 

Θετική είναι η σχέση της συχνότητας χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού 

εµπορίου και της συχνότητας εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων πάνω στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο (rs=0,24, p=0,003 < α=0,05). 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H15 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ. 

 

Περίπτωση 16η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση της συχνότητας χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού 

εµπορίου (ερώτηση Β2, µεταβλητή διάταξης V34), µε τον τρόπο βαθµολόγησης των 

διαστάσεων του µοντέλου SERVQUAL (ερώτηση Ζ2). Οι διαστάσεις του µοντέλου 

SERVQUAL είναι, η αξιοπιστία (συνεχής µεταβλητή V97), η διασφάλιση (συνεχής 

µεταβλητή V98), τα υλικά περιουσιακά στοιχεία (συνεχής µεταβλητή V99), η 

εξατοµίκευση (συνεχής µεταβλητή V100) και η ανταπόκριση (συνεχής µεταβλητή 

V101). 
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∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H16 = η συχνότητα χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου, σχετίζεται 

µε τον τρόπο βαθµολόγησης των διαστάσεων του µοντέλου SERVQUAL 

(το πρόσηµο της σχέσης εξαρτάται από τη συγκεκριµένη διάσταση). 

 

Σύµφωνα µε το αποτέλεσµα του στατιστικού ελέγχου, δεν υπάρχει εµφανής σχέση 

ανάµεσα στη συχνότητα χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου και τον 

τρόπο βαθµολόγησης των διαστάσεων του µοντέλου SERVQUAL. Το επίπεδο 

σηµαντικότητας σε όλα τα ζεύγη µεταβλητών λαµβάνει τιµές µεγαλύτερες του ορίου 

α=0,05, που οδηγούν στην απόρριψη της εξεταζόµενης υπόθεσης. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H16 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

Περίπτωση 17η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση της συχνότητας χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού 

εµπορίου (ερώτηση Β2, µεταβλητή διάταξης V34), µε τα σηµαντικότερα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά στις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και τελικών καταναλωτών 

(ερώτηση Ζ3). Η σειρά αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών είναι η εξής: 1) η 

ασφάλεια συναλλαγών (µεταβλητή διάταξης V104), 2) η ταχύτητα ανταπόκρισης της 

επιχείρησης στις απαιτήσεις των καταναλωτών (µεταβλητή διάταξης V103), 3) η 

ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής από τον καταναλωτή (µεταβλητή διάταξης 

V106), 4) ο σχεδιασµός ιστοσελίδας (µεταβλητή διάταξης V109) και 5) η υποστήριξη 

πελατών (µεταβλητή διάταξης V110). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H17 = η συχνότητα χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου, σχετίζεται 

µε την επιλογή των σηµαντικότερων ποιοτικών χαρακτηριστικών στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και τελικών καταναλωτών (B2C) 

(η σχέση της συχνότητας µε τα χαρακτηριστικά που αξιολογήθηκαν ως σηµαντικότερα, 

όπως η ασφάλεια συναλλαγών, είναι αρνητική). 

 

Η συχνότητα χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου δεν σχετίζεται µε 

την ασφάλεια συναλλαγών στις συναλλαγές B2C (p=0,54), όπως επίσης µε την ταχύτητα 

ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των καταναλωτών (p=0,978), την ευκολία πρόσβασης στο 

σηµείο συναλλαγής (p=0,488) και την υποστήριξη πελατών (p=0,106). Αντίθετα, 
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εµφανίζεται να έχει ασθενή αρνητική σχέση µε το σχεδιασµό της ιστοσελίδας, πάντοτε 

στις συναλλαγές B2C (rs=-0,16, p=0,049 < α=0,05). 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H17 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

Περίπτωση 18η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση της συχνότητας χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού 

εµπορίου (ερώτηση Β2, µεταβλητή διάταξης V34), µε τα σηµαντικότερα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά στις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων (ερώτηση Ζ4). Η σειρά 

αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών είναι η εξής: 1) η ασφάλεια συναλλαγών 

(µεταβλητή διάταξης V114), 2) η ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης στις 

απαιτήσεις άλλων επιχειρήσεων (µεταβλητή διάταξης V113), 3) η ευκολία πρόσβασης 

στο σηµείο συναλλαγής από τη συναλλασσόµενη επιχείρηση (µεταβλητή διάταξης 

V116), 4) η ακρίβεια παρεχόµενων πληροφοριών (µεταβλητή διάταξης V117) και 5) η 

παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών (µεταβλητή διάταξης V112). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H18 = η συχνότητα χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου, σχετίζεται 

µε την επιλογή των σηµαντικότερων ποιοτικών χαρακτηριστικών στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων (B2B) 

(όπως στην προηγούµενη υπόθεση). 

 

Οµοίως µε την προηγούµενη περίπτωση, η συχνότητα χρησιµοποίησης εφαρµογών του 

ηλεκτρονικού εµπορίου δεν σχετίζεται µε την επιλογή των σηµαντικότερων ποιοτικών 

χαρακτηριστικών στις συναλλαγές B2B, αφού οι τιµές του επιπέδου σηµαντικότητας σε 

όλα τα ζεύγη µεταβλητών είναι µεγαλύτερες του ορίου α=0,05. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H18 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

Περίπτωση 19η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση της συχνότητας χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού 

εµπορίου (ερώτηση Β2, µεταβλητή διάταξης V34), µε τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά 

µιας ιστοσελίδας (ερώτηση Ζ5). Ως σηµαντικότερα χαρακτηριστικά αξιολογήθηκαν κατά 

φθίνουσα σειρά, η ευκολία και ταχύτητα στην αναζήτηση πληροφοριών (µεταβλητή 

διάταξης V123), το περιεχόµενο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών 
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(µεταβλητή διάταξης V122) και η συνεχής ενηµέρωση της ιστοσελίδας (µεταβλητή 

διάταξης V127). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H19 = η συχνότητα χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου, σχετίζεται 

µε την επιλογή των σηµαντικότερων χαρακτηριστικών µιας ιστοσελίδας 

(το πρόσηµο της σχέσης εξαρτάται από το ζεύγος µεταβλητών). 

 

Η υπόθεση απορρίπτεται, καθώς το επίπεδο σηµαντικότητας και στα τρία ζεύγη 

µεταβλητών λαµβάνει τιµές µεγαλύτερες του ορίου α=0,05. Επισηµαίνεται απλά η οριακή 

τιµή του επιπέδου σηµαντικότητας (p=0,051) στη συσχέτιση της συχνότητας 

χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου και του περιεχοµένου που 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H19 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

  

Περίπτωση 20η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του βαθµού ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη 

δραστηριοποίησή τους στο ηλεκτρονικό εµπόριο (ερώτηση Β6, µεταβλητή διάταξης V50), 

µε τα σηµαντικότερα οφέλη που έχουν αποκοµίσει µέχρι σήµερα από το ηλεκτρονικό 

εµπόριο (ερώτηση Β7). Τα οφέλη αυτά είναι κατά φθίνουσα σειρά, η βελτίωση της 

επικοινωνίας µε πελάτες / προµηθευτές (µεταβλητή διάταξης V55), η αύξηση του 

κύρους της επιχείρησης (µεταβλητή διάταξης V54) και η βελτίωση επιχειρηµατικών 

διαδικασιών (µεταβλητή διάταξης V53). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H20 = ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο, σχετίζεται θετικά µε τα σηµαντικότερα οφέλη που έχουν αποκοµίσει 

µέχρι σήµερα από το ηλεκτρονικό εµπόριο. 

 

Υπάρχει σχέση του βαθµού ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους 

στο ηλεκτρονικό εµπόριο, µε τα σηµαντικότερα οφέλη που έχουν εισπράξει από τη 

συγκεκριµένη δραστηριότητα. Πιο συγκεκριµένα, το επίπεδο σηµαντικότητας στη 

συσχέτιση του βαθµού ικανοποίησης µε τη βελτίωση της επικοινωνίας µε πελάτες / 
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προµηθευτές είναι p=0,048 < α=0,05 (rs=0,361) και στη συσχέτιση µε την αύξηση του 

κύρους της επιχείρησης p=0,032 < α=0,05 (rs=0,274). 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H20 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ. 

 

Περίπτωση 21η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του βαθµού ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη 

δραστηριοποίησή τους στο ηλεκτρονικό εµπόριο (ερώτηση Β6, µεταβλητή διάταξης V50), 

µε τα σηµαντικότερα προβλήµατα που έχουν αντιµετωπίσει στο χώρο του ηλεκτρονικού 

εµπορίου (ερώτηση Β8). Τα προβλήµατα αυτά είναι κατά φθίνουσα σειρά, η ασφάλεια 

των ηλεκτρονικών συναλλαγών (µεταβλητή διάταξης V58), το περιορισµένο 

ενδιαφέρον από τους πελάτες (µεταβλητή διάταξης V59) και η έλλειψη ενός 

συγκεκριµένου νοµοθετικού πλαισίου που να διέπει το ηλεκτρονικό εµπόριο 

(µεταβλητή διάταξης V60). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H21 = ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο, σχετίζεται αρνητικά µε τα σηµαντικότερα προβλήµατα που έχουν 

αντιµετωπίσει στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

 

Ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο, δεν σχετίζεται µε την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών (p=0,654 >0,05), 

ούτε επίσης µε την έλλειψη ενός συγκεκριµένου νοµοθετικού πλαισίου που να διέπει το 

ηλεκτρονικό εµπόριο (p=0,92 >0,05). Αντίθετα, η τιµή του επιπέδου σηµαντικότητας και 

αντίστοιχα του συντελεστή συσχέτισης (p=0,001, rs=-0,318) υποδηλώνει την ύπαρξη 

αρνητικής σχέσης µέτριας έντασης, ανάµεσα στο βαθµό ικανοποίησης και το 

περιορισµένο ενδιαφέρον από τους πελάτες (µεταβλητή V59). 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H21 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

Περίπτωση 22η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του βαθµού ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη 

δραστηριοποίησή τους στο ηλεκτρονικό εµπόριο (ερώτηση Β6, µεταβλητή διάταξης V50), 

µε το βαθµό ικανοποίησης από την επικοινωνία των επιχειρήσεων µε τους πελάτες τους 

(ερώτηση Γ2, µεταβλητή διάταξης V74). 
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∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H22 = ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο, σχετίζεται θετικά µε το βαθµό ικανοποίησης από την επικοινωνία 

των επιχειρήσεων µε τους πελάτες τους. 

 

Η εξεταζόµενη υπόθεση γίνεται αποδεκτή (rs=0,383, p=0,001 <0,05). Η θετική σχέση του 

βαθµού ικανοποίησης από τη δραστηριοποίηση στο ηλεκτρονικό εµπόριο και του βαθµού 

ικανοποίησης από την επικοινωνία των επιχειρήσεων µε τους πελάτες τους, 

χαρακτηρίζεται ως µέτριας έντασης. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H22 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ. 

 

Περίπτωση 23η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του βαθµού ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη 

δραστηριοποίησή τους στο ηλεκτρονικό εµπόριο (ερώτηση Β6, µεταβλητή διάταξης V50), 

µε το κόστος της απαιτούµενης τεχνολογικής υποδοµής για την υλοποίηση εφαρµογών του 

ηλεκτρονικού εµπορίου (ερώτηση ∆2, µεταβλητή διάταξης V89). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H23 = ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο, σχετίζεται αρνητικά µε το κόστος της απαιτούµενης τεχνολογικής 

υποδοµής για την υλοποίηση εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

 

∆εν υπάρχει σχέση ανάµεσα στο βαθµό ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη 

δραστηριοποίησή τους στο ηλεκτρονικό εµπόριο και το κόστος της απαιτούµενης 

τεχνολογικής υποδοµής για την υλοποίηση εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου 

(p=0,994 >0,05). 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H23 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

Περίπτωση 24η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του βαθµού ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη 

δραστηριοποίησή τους στο ηλεκτρονικό εµπόριο (ερώτηση Β6, µεταβλητή διάταξης V50), 

µε το επίπεδο ασφάλειας των συναλλαγών στο ηλεκτρονικό εµπόριο (ερώτηση Η1, 

µεταβλητή διάταξης V144). 
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∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H24 = ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο, σχετίζεται θετικά µε το επίπεδο ασφάλειας των συναλλαγών στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο. 

 

Εµφανίζεται µία ασθενής θετική σχέση ανάµεσα στο βαθµό ικανοποίησης των 

επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους στο ηλεκτρονικό εµπόριο και το επίπεδο 

ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών (rs=0,209, p=0,01 < α=0,05). 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H24 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ. 

 

Περίπτωση 25η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του βαθµού ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη 

δραστηριοποίησή τους στο ηλεκτρονικό εµπόριο (ερώτηση Β6, µεταβλητή διάταξης V50), 

µε τον τρόπο βαθµολόγησης των διαστάσεων του µοντέλου SERVQUAL (ερώτηση Ζ2). 

Οι διαστάσεις αυτές είναι, η αξιοπιστία (συνεχής µεταβλητή V97), η διασφάλιση 

(συνεχής µεταβλητή V98), τα υλικά περιουσιακά στοιχεία (συνεχής µεταβλητή V99), η 

εξατοµίκευση (συνεχής µεταβλητή V100) και η ανταπόκριση (συνεχής µεταβλητή 

V101). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H25 = ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο, σχετίζεται µε τον τρόπο βαθµολόγησης των διαστάσεων ποιότητας 

του µοντέλου SERVQUAL 

(το πρόσηµο της σχέσης εξαρτάται από τη συγκεκριµένη διάσταση). 

 

Ο βαθµός ικανοποίησης από τη δραστηριότητα που αναπτύσσουν οι επιχειρήσεις στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο, σχετίζεται µε τη διάσταση της διασφάλισης (rs=0,117, p=0,03 

<0,05), τα υλικά περιουσιακά στοιχεία (rs=-0,189, p=0,019 <0,05), καθώς επίσης µε την 

ανταπόκριση (rs=0,228, p=0,014 <0,05). ∆εν σχετίζεται ωστόσο, µε τις διαστάσεις της 

αξιοπιστίας (p=0,585) και εξατοµίκευσης (p=0,334). Με βάση το σύνολο των παραπάνω 

τιµών του επιπέδου σηµαντικότητας, µπορεί να θεωρηθεί ότι η εξεταζόµενη υπόθεση είναι 

αποδεκτή. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H25 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ. 
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Περίπτωση 26η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του βαθµού ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη 

δραστηριοποίησή τους στο ηλεκτρονικό εµπόριο (ερώτηση Β6, µεταβλητή διάταξης V50), 

µε τα σηµαντικότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά στις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και 

τελικών καταναλωτών (ερώτηση Ζ3). Η σειρά αξιολόγησης των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών είναι η εξής: 1) η ασφάλεια συναλλαγών (µεταβλητή διάταξης V104), 

2) η ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης στις απαιτήσεις των καταναλωτών 

(µεταβλητή διάταξης V103), 3) η ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής από τον 

καταναλωτή (µεταβλητή διάταξης V106), 4) ο σχεδιασµός ιστοσελίδας (µεταβλητή 

διάταξης V109) και 5) η υποστήριξη πελατών (µεταβλητή διάταξης V110). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H26 = ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο, σχετίζεται µε την επιλογή των σηµαντικότερων ποιοτικών 

χαρακτηριστικών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και τελικών 

καταναλωτών (B2C) 

(η σχέση του βαθµού ικανοποίησης µε τα χαρακτηριστικά που αξιολογήθηκαν ως 

σηµαντικότερα, όπως η ασφάλεια συναλλαγών, είναι αρνητική). 

 

Σύµφωνα µε το αποτέλεσµα του στατιστικού ελέγχου, ο βαθµός ικανοποίησης των 

επιχειρήσεων από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους στο ηλεκτρονικό εµπόριο, 

σχετίζεται αρνητικά µε την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών B2C (rs=-0,244, 

p=0,038 <0,05), την ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής από τον καταναλωτή 

(rs=-0,287, p=0,022 <0,05) και το σχεδιασµό ιστοσελίδας (rs=-0,149, p=0,016 <0,05). ∆εν 

υπάρχει εµφανής συσχέτιση µε τις µεταβλητές V103 και V110. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H26 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ. 

 

Περίπτωση 27η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του βαθµού ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη 

δραστηριοποίησή τους στο ηλεκτρονικό εµπόριο (ερώτηση Β6, µεταβλητή διάταξης V50), 

µε τα σηµαντικότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά στις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων 

(ερώτηση Ζ4). Η σειρά αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών είναι η εξής: 1) η 

ασφάλεια συναλλαγών (µεταβλητή διάταξης V114), 2) η ταχύτητα ανταπόκρισης της 

επιχείρησης στις απαιτήσεις άλλων επιχειρήσεων (µεταβλητή διάταξης V113), 3) η 
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ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής από τη συναλλασσόµενη επιχείρηση 

(µεταβλητή διάταξης V116), 4) η ακρίβεια παρεχόµενων πληροφοριών (µεταβλητή 

διάταξης V117) και 5) η παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών (µεταβλητή διάταξης 

V112). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H27 = ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο, σχετίζεται µε την επιλογή των σηµαντικότερων ποιοτικών 

χαρακτηριστικών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων (B2B) 

(όπως στην προηγούµενη υπόθεση). 

 

Οµοίως µε την προηγούµενη περίπτωση, η εξεταζόµενη υπόθεση γίνεται αποδεκτή. 

Υπάρχει αρνητική σχέση του βαθµού ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη 

δραστηριοποίησή τους στο ηλεκτρονικό εµπόριο, µε την ασφάλεια των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών B2B (rs= -0,227, p=0,042 <0,05), την ευκολία πρόσβασης στο σηµείο 

συναλλαγής από τη συναλλασσόµενη επιχείρηση (rs=-0,355, p=0,033 <0,05) και θετική 

σχέση του βαθµού ικανοποίησης µε την ακρίβεια παρεχόµενων πληροφοριών (rs=0,23, 

p=0,004 <0,05). ∆εν υπάρχει εµφανής συσχέτιση µε τις µεταβλητές V113 και V112. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H27 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ. 

 

Περίπτωση 28η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του βαθµού ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη 

δραστηριοποίησή τους στο ηλεκτρονικό εµπόριο (ερώτηση Β6, µεταβλητή διάταξης V50), 

µε τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά µιας ιστοσελίδας (ερώτηση Ζ5). Ως σηµαντικότερα 

χαρακτηριστικά αξιολογήθηκαν κατά φθίνουσα σειρά, η ευκολία και ταχύτητα στην 

αναζήτηση πληροφοριών (µεταβλητή διάταξης V123), το περιεχόµενο που 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών (µεταβλητή διάταξης V122) και η συνεχής 

ενηµέρωση της ιστοσελίδας (µεταβλητή διάταξης V127). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H28 = ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο, σχετίζεται µε την επιλογή των σηµαντικότερων χαρακτηριστικών 

µιας ιστοσελίδας 

(το πρόσηµο της σχέσης εξαρτάται από το ζεύγος µεταβλητών). 
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Υπάρχει µία ασθενής θετική σχέση του βαθµού ικανοποίησης των επιχειρήσεων από το 

ηλεκτρονικό εµπόριο και του περιεχοµένου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών 

(rs=0,18, p=0,027 <0,05), όχι όµως του βαθµού ικανοποίησης µε τα υπόλοιπα δύο 

σηµαντικότερα χαρακτηριστικά µιας ιστοσελίδας (p=0,172 στη συσχέτιση µε την ευκολία 

και ταχύτητα στην αναζήτηση πληροφοριών και p=0,135 αντίστοιχα στη συσχέτιση µε τη 

συνεχή ενηµέρωση της ιστοσελίδας). Το συµπέρασµα που εξάγεται από το συγκεκριµένο 

έλεγχο είναι η απόρριψη της εξεταζόµενης υπόθεσης. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H28 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

Περίπτωση 29η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του ετήσιου κύκλου εργασιών ανά εργαζόµενο, των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο (εκτός ερωτηµατολογίου, µεταβλητή 

διάταξης V160), µε το κόστος της απαιτούµενης τεχνολογικής υποδοµής για την 

υλοποίηση εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου (ερώτηση ∆2, µεταβλητή διάταξης 

V89). Ο διαχωρισµός του ετήσιου κύκλου εργασιών ανά εργαζόµενο, γίνεται ως εξής: 1) 0 

– 99 χιλιάδες €, 2) 100 – 199 χιλιάδες €, 3) 200 – 299 χιλιάδες €, 4) 300 – 399 χιλιάδες € 

και 5) 400 χιλιάδες € και άνω. 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H29 = ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανά εργαζόµενο, των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο, σχετίζεται αρνητικά µε το κόστος της 

απαιτούµενης τεχνολογικής υποδοµής για την υλοποίηση εφαρµογών του ηλεκτρονικού 

εµπορίου. 

 

∆εν υπάρχει σχέση ανάµεσα στον ετήσιο κύκλο εργασιών ανά εργαζόµενο, των 

επιχειρήσεων που αναπτύσσουν δραστηριότητα στο ηλεκτρονικό εµπόριο και το κόστος 

της απαιτούµενης τεχνολογικής υποδοµής για την υλοποίηση εφαρµογών του 

ηλεκτρονικού εµπορίου (p=0,688 > α=0,05). 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H29 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

Περίπτωση 30η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του ετήσιου κύκλου εργασιών ανά εργαζόµενο, των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο (εκτός ερωτηµατολογίου, µεταβλητή 

διάταξης V160), µε τον τρόπο βαθµολόγησης των διαστάσεων του µοντέλου SERVQUAL 

 198 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

(ερώτηση Ζ2). Αναφορικά µε τις διαστάσεις SERVQUAL, αυτές είναι η αξιοπιστία 

(συνεχής µεταβλητή V97), η διασφάλιση (συνεχής µεταβλητή V98), τα υλικά 

περιουσιακά στοιχεία (συνεχής µεταβλητή V99), η εξατοµίκευση (συνεχής µεταβλητή 

V100) και η ανταπόκριση (συνεχής µεταβλητή V101). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H30 = ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανά εργαζόµενο, των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο, σχετίζεται µε τον τρόπο βαθµολόγησης 

των διαστάσεων ποιότητας του µοντέλου SERVQUAL 

(αρνητικά µε τα υλικά περιουσιακά στοιχεία και θετικά κυρίως µε τις διαστάσεις της 

αξιοπιστίας και ανταπόκρισης, λόγω των απαιτήσεων των συγκεκριµένων διαστάσεων σε 

θέµατα υποδοµής, µε βάση τη λίστα των Chaffey και Williams Edgar). 

 

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανά εργαζόµενο, πάντοτε για τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο, σχετίζεται µε τον τρόπο βαθµολόγησης 

των διαστάσεων του µοντέλου SERVQUAL. Πιο συγκεκριµένα, ο έλεγχος της υπόθεσης 

υποδηλώνει µία µέτρια θετική σχέση του µεγέθους µε τη διάσταση της αξιοπιστίας 

(rs=0,314, p=0,006 <0,05). Υπάρχει επίσης σχέση του ετήσιου κύκλου εργασιών ανά 

εργαζόµενο µε τη διάσταση της διασφάλισης (rs=0,188, p=0,041 <0,05) και τη διάσταση 

των υλικών περιουσιακών στοιχείων (rs=-0,215, p=0,028 <0,05). Το επίπεδο 

σηµαντικότητας στις συσχετίσεις του ετήσιου κύκλου εργασιών ανά εργαζόµενο µε την 

εξατοµίκευση και την ανταπόκριση, είναι µεγαλύτερο του ορίου α=0,05 (p=0,081 και 

p=0,277 αντίστοιχα). Μπορεί να θεωρηθεί, µε βάση το σύνολο των παραπάνω τιµών του 

επιπέδου σηµαντικότητας, ότι η εξεταζόµενη υπόθεση είναι αποδεκτή. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H30 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ. 

 

Περίπτωση 31η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του ετήσιου κύκλου εργασιών ανά εργαζόµενο, των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο (εκτός ερωτηµατολογίου, µεταβλητή 

διάταξης V160), µε τα σηµαντικότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά στις συναλλαγές µεταξύ 

επιχειρήσεων και τελικών καταναλωτών (ερώτηση Ζ3). Η σειρά αξιολόγησης των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών είναι η εξής: 1) η ασφάλεια συναλλαγών (µεταβλητή 

διάταξης V104), 2) η ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης στις απαιτήσεις των 

καταναλωτών (µεταβλητή διάταξης V103), 3) η ευκολία πρόσβασης στο σηµείο 
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συναλλαγής από τον καταναλωτή (µεταβλητή διάταξης V106), 4) ο σχεδιασµός 

ιστοσελίδας (µεταβλητή διάταξης V109) και 5) η υποστήριξη πελατών (µεταβλητή 

διάταξης V110). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H31 = ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανά εργαζόµενο, των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο, σχετίζεται µε την επιλογή των 

σηµαντικότερων ποιοτικών χαρακτηριστικών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές µεταξύ 

επιχειρήσεων και τελικών καταναλωτών (B2C) 

(το πρόσηµο της σχέσης της οικονοµικής ευρωστίας µε την ασφάλεια συναλλαγών είναι 

θετικό, αφού η αντιµετώπιση του συγκεκριµένου προβλήµατος, που αξιολογήθηκε ως το 

σηµαντικότερο, είναι ανεξάρτητη των οικονοµικών δυνατοτήτων µιας επιχείρησης). 

 

Το αποτέλεσµα του στατιστικού ελέγχου της συγκεκριµένης υπόθεσης, υποδηλώνει την 

ύπαρξη σχέσης ανάµεσα στον ετήσιο κύκλο εργασιών ανά εργαζόµενο και την ασφάλεια 

των ηλεκτρονικών συναλλαγών B2C (rs=0,27, p=0,035 <0,05), την ευκολία πρόσβασης 

στο σηµείο συναλλαγής από τον καταναλωτή (rs=-0,201, p=0,029 <0,05) και το σχεδιασµό 

ιστοσελίδας (rs=-0,178, p=0,04 <0,05). Εποµένως, η υπόθεση είναι αποδεκτή. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H31 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ. 

 

Περίπτωση 32η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του ετήσιου κύκλου εργασιών ανά εργαζόµενο, των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο (εκτός ερωτηµατολογίου, µεταβλητή 

διάταξης V160), µε τα σηµαντικότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά στις συναλλαγές µεταξύ 

επιχειρήσεων (ερώτηση Ζ4). Η σειρά αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών είναι 

η εξής: 1) η ασφάλεια συναλλαγών (µεταβλητή διάταξης V114), 2) η ταχύτητα 

ανταπόκρισης της επιχείρησης στις απαιτήσεις άλλων επιχειρήσεων (µεταβλητή 

διάταξης V113), 3) η ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής από τη 

συναλλασσόµενη επιχείρηση (µεταβλητή διάταξης V116), 4) η ακρίβεια παρεχόµενων 

πληροφοριών (µεταβλητή διάταξης V117) και 5) η παροχή εξατοµικευµένων 

υπηρεσιών (µεταβλητή διάταξης V112). 
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∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H32 = ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανά εργαζόµενο, των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο, σχετίζεται µε την επιλογή των 

σηµαντικότερων ποιοτικών χαρακτηριστικών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές µεταξύ 

επιχειρήσεων (B2B) 

(όπως στην προηγούµενη υπόθεση). 

 

Όπως και στην προηγούµενη περίπτωση, συνάγεται η αποδοχή της υπόθεσης. Ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών ανά εργαζόµενο σχετίζεται µε την ασφάλεια των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών B2B (rs=0,193, p=0,016 <0,05), την ευκολία πρόσβασης στο σηµείο 

συναλλαγής από τη συναλλασσόµενη επιχείρηση (rs=-0,189, p=0,02 <0,05) και την 

ακρίβεια παρεχόµενων πληροφοριών (rs=-0,208, p=0,027 <0,05). Πρέπει να αναφερθεί 

ωστόσο, ότι δεν υπάρχει συσχέτιση του ετήσιου κύκλου εργασιών ανά εργαζόµενο µε τις 

µεταβλητές V113 και V112. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H32 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ. 

 

Περίπτωση 33η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του ετήσιου κύκλου εργασιών ανά εργαζόµενο, των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο (εκτός ερωτηµατολογίου, µεταβλητή 

διάταξης V160), µε τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά µιας ιστοσελίδας (ερώτηση Ζ5). Ως 

σηµαντικότερα χαρακτηριστικά αξιολογήθηκαν κατά φθίνουσα σειρά, η ευκολία και 

ταχύτητα στην αναζήτηση πληροφοριών (µεταβλητή διάταξης V123), το περιεχόµενο 

που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών (µεταβλητή διάταξης V122) και η 

συνεχής ενηµέρωση της ιστοσελίδας (µεταβλητή διάταξης V127). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H33 = ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανά εργαζόµενο, των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο, σχετίζεται µε την επιλογή των 

σηµαντικότερων χαρακτηριστικών µιας ιστοσελίδας 

(το πρόσηµο της σχέσης εξαρτάται από το ζεύγος µεταβλητών). 

 

∆εν υπάρχει σχέση του ετήσιου κύκλου εργασιών ανά εργαζόµενο, µε τα σηµαντικότερα 

χαρακτηριστικά µιας ιστοσελίδας. Και στα τρία ζεύγη µεταβλητών, οι τιµές του επιπέδου 
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σηµαντικότητας είναι µεγαλύτερες του ορίου α=0,05. Κατά συνέπεια, η εξεταζόµενη 

υπόθεση δεν ισχύει. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H33 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

5.3 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Οι συντελεστές συσχέτισης, που όπως αναφέρθηκε στην Παράγραφο 5.1 

χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό της έντασης της σχέσης δύο µεταβλητών, 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε την κλίµακα µέτρησης των εξεταζόµενων µεταβλητών. Οι 

µέθοδοι που έχουν αναπτυχθεί για τον έλεγχο της παραπάνω σχέσης, διαχωρίζονται στις 

ακόλουθες δύο κατηγορίες: 

• παλινδρόµηση, η οποία χρησιµοποιείται όταν η εξαρτηµένη178 µεταβλητή είναι 

συνεχής 

• µέθοδοι που στηρίζονται στην απόσταση X2 και οι οποίες χρησιµοποιούνται όταν 

η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι ποιοτική. 

 

Κατά συνέπεια, ο έλεγχος της σχέσης δύο µεταβλητών κατηγορίας, κατηγορίας – διάταξης 

(εξαρτηµένη µεταβλητή: κατηγορίας, ανεξάρτητη µεταβλητή: διάταξης) και διάταξης – 

κατηγορίας (εξαρτηµένη µεταβλητή: διάταξης, ανεξάρτητη µεταβλητή: κατηγορίας), 

εµπίπτει στη δεύτερη κατηγορία και πραγµατοποιείται µε το X2 τεστ ανεξαρτησίας. Με 

το συγκεκριµένο τεστ ελέγχεται η υπόθεση της ανεξαρτησίας των δύο µεταβλητών, 

υπολογίζοντας τη µη παραµετρική απόσταση X2 του παρατηρούµενου πίνακα συνάφειας 

από το θεωρητικό. Η τιµή του κριτηρίου X2 υπολογίζεται µε τον ακόλουθο µαθηµατικό 

τύπο179: 

∑
−

=
e

e

f
ffX

2
02 )(

ν  

όπου, 

0f  οι πραγµατικές ή παρατηρούµενες συχνότητες 

ef  οι αναµενόµενες ή θεωρητικές συχνότητες 

ν οι βαθµοί ελευθερίας: (αριθµός γραµµών –1)·(αριθµός στηλών –1) 

 

                                                 
178 µία µεταβλητή θεωρείται ως εξαρτηµένη, όταν τα συµπεράσµατα γι’ αυτήν προκύπτουν από τη µελέτη 
µιας ή περισσότερων άλλων µεταβλητών, που αφορούν βέβαια τα ίδια υποκείµενα 
179 Χαλικιάς, Ι., (2001), Στατιστική, Μέθοδοι ανάλυσης για επιχειρηµατικές αποφάσεις, σελ. 200 
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Εφόσον οι διαφορές ανάµεσα στις παρατηρούµενες και τις αναµενόµενες συχνότητες είναι 

µικρές (στατιστικά ασήµαντες), η µηδενική υπόθεση που θεωρεί ότι οι δύο µεταβλητές 

είναι ανεξάρτητες, γίνεται αποδεκτή. Σε περίπτωση απόρριψης της µηδενικής υπόθεσης, 

γίνεται αποδεκτή η εναλλακτική υπόθεση, σύµφωνα µε την οποία οι δύο µεταβλητές είναι 

εξαρτηµένες (οι συχνότητες των τιµών της µιας µεταβλητής επηρεάζουν τις συχνότητες 

εµφάνισης των τιµών της άλλης µεταβλητής). 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε περίπτωση που κατά την εφαρµογή του στατιστικού ελέγχου 

X2, η ελάχιστη αναµενόµενη συχνότητα είναι µικρότερη από 5,0, η αποτελεσµατικότητα 

του ελέγχου τελεί υπό αµφισβήτηση180. Σε αυτή την περίπτωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

ο ακριβής έλεγχος Fisher, ο οποίος όµως είναι κατάλληλος σε πίνακες συνάφειας 2Χ2. Σε 

πίνακες συνάφειας µεγαλύτερων διαστάσεων, όταν και οι δύο µεταβλητές είναι 

κατηγορίας (ή κατηγορίας – διάταξης), χρησιµοποιείται ως µέτρο της έντασης της σχέσης 

των δύο µεταβλητών181 ο συντελεστής V του Cramer, που ορίζεται ως εξής: 

}1,1min{*

2

−−
=

crn
XV  

Ο παραπάνω συντελεστής λαµβάνει τιµές στο διάστηµα από 0 (ανεξάρτητες µεταβλητές) 

µέχρι 1 (απόλυτη συνάφεια). Αντίστοιχα, όταν η µία µεταβλητή είναι κατηγορίας και η 

άλλη διαστήµατος182, χρησιµοποιείται ο συντελεστής eta. Ο συντελεστής αυτός είναι ένας 

δείκτης της ασυµφωνίας των µέσων τιµών της εξαρτηµένης µεταβλητής διαστήµατος µέσα 

στις στάθµες της ανεξάρτητης µεταβλητής κατηγορίας, ο οποίος λαµβάνει τιµές στο 

διάστηµα από 0 (πλήρης συµφωνία183) µέχρι 1 (πλήρης ασυµφωνία). 

 

5.4 ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ 

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Περίπτωση 34η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του χρονικού διαστήµατος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων 

στο ηλεκτρονικό εµπόριο (ερώτηση Β1, µεταβλητή διάταξης V33), µε την επιλογή 

επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού εµπορίου που ταιριάζει περισσότερο στη 
                                                 
180 Howitt, D., Cramer, D., (2001), Στατιστική µε το SPSS 10 για Windows, σελ. 128 
181 Τσάντας, Ν., Μωυσιάδης, Χ., Μπαγιάτης, Ν., Χατζηπαντελής, Θ., (1999), Ανάλυση ∆εδοµένων µε τη 
Βοήθεια Στατιστικών Πακέτων, σελ. 3-8 
182 Τσάντας, Ν., Μωυσιάδης, Χ., Μπαγιάτης, Ν., Χατζηπαντελής, Θ., (1999), Ανάλυση ∆εδοµένων µε τη 
Βοήθεια Στατιστικών Πακέτων, σελ. 3-10 
183 ένα ζευγάρι περιπτώσεων βρίσκεται σε συµφωνία, όταν οι τιµές και των δύο µεταβλητών της µιας 
περίπτωσης είναι µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες τιµές των µεταβλητών της άλλης περίπτωσης 
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λειτουργία των επιχειρήσεων (ερώτηση Θ1, µεταβλητή κατηγορίας V158). Το 

επιχειρηµατικό µοντέλο που επιλέχθηκε κυρίως είναι το µοντέλο του διανοµέα και κατά 

δεύτερο λόγο το µοντέλο του παραγωγού. 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H34 = το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο και η επιλογή επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού εµπορίου που ταιριάζει 

περισσότερο στη λειτουργία των επιχειρήσεων, είναι εξαρτηµένες µεταβλητές. 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου (Παράρτηµα Ζ), το 75% των κελιών έχουν 

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από 5,0. Ωστόσο, δεν θα πρέπει περισσότερα από το 

20% των κελιών του πίνακα συνάφειας να έχουν αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες της 

τιµής αυτής184. Λόγω της µη τήρησης των περιορισµών του ελέγχου X2, χρησιµοποιείται ο 

συντελεστής V του Cramer, ο οποίος λαµβάνει την τιµή 0,238 σε επίπεδο σηµαντικότητας 

p=0,083 > α=0,05. Εφόσον ληφθεί α=0,1 (10%), µπορεί να θεωρηθεί λόγω και της 

ποιοτικής φύσης των δεδοµένων, ότι υπάρχει µία ασθενής συσχέτιση του χρονικού 

διαστήµατος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο και της 

επιλογής επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού εµπορίου που ταιριάζει περισσότερο 

στη λειτουργία τους. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H34 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ. 

  

Περίπτωση 35η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση της συχνότητας χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού 

εµπορίου (ερώτηση Β2, µεταβλητή διάταξης V34), µε την επιλογή επιχειρηµατικού 

µοντέλου ηλεκτρονικού εµπορίου που ταιριάζει περισσότερο στη λειτουργία των 

επιχειρήσεων (ερώτηση Θ1, µεταβλητή κατηγορίας V158). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H35 = η συχνότητα χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου και η 

επιλογή επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού εµπορίου που ταιριάζει περισσότερο στη 

λειτουργία των επιχειρήσεων, είναι εξαρτηµένες µεταβλητές. 

                                                 
184 Ανδριώτης, Κ., (2003), Ποσοτική Έρευνα και Ανάλυση ∆εδοµένων µε τη χρήση του SPSS 11.5, σελ. 
124-125 
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Το 72,2% των κελιών έχουν αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από 5,0, ενώ η 

ελάχιστη αναµενόµενη συχνότητα είναι 0,24 (στο κελί που αντιστοιχεί στη σπάνια 

χρησιµοποίηση εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου και στο επιχειρηµατικό µοντέλο 

του εξαγωγέα πληροφοριών). Χρησιµοποιείται ο συντελεστής V του Cramer που έχει την 

τιµή 0,219, ενώ η τιµή του επιπέδου σηµαντικότητας είναι επίσης p=0,219. Εποµένως, οι 

µεταβλητές της συχνότητας χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου και 

της επιλογής επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού εµπορίου, θεωρούνται ως 

ανεξάρτητες. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H35 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

Περίπτωση 36η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του βαθµού ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη 

δραστηριοποίησή τους στο ηλεκτρονικό εµπόριο (ερώτηση Β6, µεταβλητή διάταξης V50), 

µε την επιλογή επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού εµπορίου που ταιριάζει 

περισσότερο στη λειτουργία των επιχειρήσεων (ερώτηση Θ1, µεταβλητή κατηγορίας 

V158). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H36 = ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο και η επιλογή επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού εµπορίου 

που ταιριάζει περισσότερο στη λειτουργία των επιχειρήσεων, είναι εξαρτηµένες 

µεταβλητές. 

 

Χρησιµοποιείται και πάλι ο συντελεστής V του Cramer, καθώς δεν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις του ελέγχου X2 (70,8% των κελιών έχουν αναµενόµενες συχνότητες 

µικρότερες από 5,0). Ο συντελεστής λαµβάνει την τιµή 0,187 σε επίπεδο σηµαντικότητας 

p=0,506 > α=0,05. Το συµπέρασµα που προκύπτει από το στατιστικό έλεγχο, είναι η 

ανεξαρτησία του βαθµού ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους 

στο ηλεκτρονικό εµπόριο και της επιλογής επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού 

εµπορίου που ταιριάζει περισσότερο στη λειτουργία τους. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H36 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 
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Περίπτωση 37η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του ετήσιου κύκλου εργασιών ανά εργαζόµενο, των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο (εκτός ερωτηµατολογίου, µεταβλητή 

διάταξης V160), µε την επιλογή επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού εµπορίου που 

ταιριάζει περισσότερο στη λειτουργία των επιχειρήσεων (ερώτηση Θ1, µεταβλητή 

κατηγορίας V158). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H37 = ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανά εργαζόµενο, των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο και η επιλογή επιχειρηµατικού µοντέλου 

ηλεκτρονικού εµπορίου που ταιριάζει περισσότερο στη λειτουργία των επιχειρήσεων, είναι 

εξαρτηµένες µεταβλητές. 

 

∆εν µπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει κάποια γραµµική εξάρτηση ανάµεσα στον ετήσιο 

κύκλο εργασιών ανά εργαζόµενο και την επιλογή επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού 

εµπορίου (Cramer’s V=0,21, p=0,247 > α=0,05). Και στην περίπτωση αυτή 

χρησιµοποιήθηκε ο συγκεκριµένος συντελεστής, αντί της τιµής Pearson Chi-Square, λόγω 

της µη τήρησης των προϋποθέσεων του ελέγχου X2. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H37 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

Περίπτωση 38η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του είδους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο (µε βάση το αντικείµενο δραστηριότητας, όπως αυτό 

προσδιορίστηκε από τον ερωτώµενο, µεταβλητή κατηγορίας V161), µε την επιλογή 

επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού εµπορίου που ταιριάζει περισσότερο στη 

λειτουργία των επιχειρήσεων (ερώτηση Θ1, µεταβλητή κατηγορίας V158)185. Ο 

διαχωρισµός των επιχειρήσεων µε βάση το είδος δραστηριότητας, γίνεται ως εξής: 1) 

βιοµηχανικές – βιοτεχνικές επιχειρήσεις, 2) εµπορικές επιχειρήσεις και 3) επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών. 

 

 

 

                                                 
185 στις συσχετίσεις µεταβλητών κατηγορίας χρησιµοποιείται επίσης το X2 τεστ 
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∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H38 = το είδος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο και η 

επιλογή επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού εµπορίου που ταιριάζει περισσότερο στη 

λειτουργία των επιχειρήσεων, είναι εξαρτηµένες µεταβλητές. 

 

Το 66,7% των κελιών έχουν αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από 5,0. Κατά 

συνέπεια, χρησιµοποιείται ο συντελεστής V του Cramer, ο οποίος έχει τιµή 0,72 σε 

επίπεδο σηµαντικότητας p=0,001 < α=0,05. Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση του είδους των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο και της επιλογής 

επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού εµπορίου που ταιριάζει περισσότερο στη 

λειτουργία τους, συµπέρασµα που οδηγεί στην αποδοχή της υπόθεσης. Όπως ήταν 

αναµενόµενο, οι περιπτώσεις που έχουν τις µεγαλύτερες παρατηρούµενες συχνότητες είναι 

1) οι εµπορικές επιχειρήσεις που εφαρµόζουν το µοντέλο του διανοµέα και 2) οι 

βιοµηχανικές – βιοτεχνικές επιχειρήσεις που υιοθετούν το µοντέλο του παραγωγού. Οι 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφαρµόζουν κατά κύριο λόγο το µοντέλο του παραγωγού 

και κατά δεύτερο λόγο το µοντέλο του εξωτερικού συνεργάτη on-line επιχειρήσεων. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H38 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ. 

 

Περίπτωση 39η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του χρονικού διαστήµατος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων 

στο ηλεκτρονικό εµπόριο (ερώτηση Β1, µεταβλητή διάταξης V33), µε την επιλογή του 

σηµαντικότερου λόγου για τον οποίο αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο του 

ηλεκτρονικού εµπορίου (ερώτηση Β5, µεταβλητή κατηγορίας V49). Ως σηµαντικότερος 

λόγος επιλέχθηκε 1) η διεύρυνση της αγοράς στην οποία απευθύνονται οι επιχειρήσεις, 

2) η συνεχής προβολή της επιχείρησης και 3) η µείωση του κόστους συναλλαγών. 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H39 = το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο και η επιλογή του σηµαντικότερου λόγου για τον οποίο αποφάσισαν να 

δραστηριοποιηθούν στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, είναι εξαρτηµένες µεταβλητές. 

 

Η εξεταζόµενη υπόθεση απορρίπτεται, αφού η τιµή του συντελεστή V του Cramer είναι 

0,205, σε επίπεδο σηµαντικότητας p=0,209 > α=0,05. Η τιµή Pearson Chi-Square δεν 
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χρησιµοποιείται, καθώς το 66,7% των κελιών έχουν αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες 

της τιµής 5,0. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H39 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

Περίπτωση 40η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση της συχνότητας χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού 

εµπορίου (ερώτηση Β2, µεταβλητή διάταξης V34), µε την επιλογή του σηµαντικότερου 

λόγου για τον οποίο οι επιχειρήσεις αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο του 

ηλεκτρονικού εµπορίου (ερώτηση Β5, µεταβλητή κατηγορίας V49). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H40 = η συχνότητα χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου και η 

επιλογή του σηµαντικότερου λόγου για τον οποίο οι επιχειρήσεις αποφάσισαν να 

δραστηριοποιηθούν στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, είναι εξαρτηµένες µεταβλητές. 

 

Οι τιµές του συντελεστή V του Cramer (0,134) και του επιπέδου σηµαντικότητας (p=0,857 

> α=0,05) οδηγούν στην απόρριψη της εξεταζόµενης υπόθεσης. Η συχνότητα 

χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου και η επιλογή του 

σηµαντικότερου λόγου για τον οποίο οι επιχειρήσεις αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν 

στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, αποτελούν ανεξάρτητες µεταβλητές. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H40 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

Περίπτωση 41η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του βαθµού ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη 

δραστηριοποίησή τους στο ηλεκτρονικό εµπόριο (ερώτηση Β6, µεταβλητή διάταξης V50), 

µε την επιλογή του σηµαντικότερου λόγου για τον οποίο αποφάσισαν να 

δραστηριοποιηθούν στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου (ερώτηση Β5, µεταβλητή 

κατηγορίας V49). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H41 = ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο και η επιλογή του σηµαντικότερου λόγου για τον οποίο αποφάσισαν 

να δραστηριοποιηθούν στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, είναι εξαρτηµένες 

µεταβλητές. 
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Το 70,8% των κελιών έχουν αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από 5,0. Η 

υποσηµείωση αυτή (βλ. Παράρτηµα Ζ) οδηγεί στην ανάγκη χρησιµοποίησης του 

συντελεστή V του Cramer, η τιµή του οποίου είναι 0,142 σε επίπεδο σηµαντικότητας 

p=0,87. Εποµένως η υπόθεση απορρίπτεται, που σηµαίνει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση 

ανάµεσα στο βαθµό ικανοποίησης των επιχειρήσεων από το ηλεκτρονικό εµπόριο και την 

επιλογή του σηµαντικότερου λόγου για τον οποίο οι επιχειρήσεις αποφάσισαν να 

δραστηριοποιηθούν στο χώρο αυτό. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H41 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

Περίπτωση 42η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του ετήσιου κύκλου εργασιών ανά εργαζόµενο, των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο (εκτός ερωτηµατολογίου, µεταβλητή 

διάταξης V160), µε την επιλογή του σηµαντικότερου λόγου για τον οποίο αποφάσισαν να 

δραστηριοποιηθούν στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου (ερώτηση Β5, µεταβλητή 

κατηγορίας V49). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H42 = ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανά εργαζόµενο, των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο και η επιλογή του σηµαντικότερου λόγου 

για τον οποίο αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, 

είναι εξαρτηµένες µεταβλητές. 

 

Σε 20 κελιά (66,7%) οι αναµενόµενες συχνότητες είναι µικρότερες της τιµής 5,0. Η 

ελάχιστη αναµενόµενη συχνότητα είναι 0,64. Χρησιµοποιείται ο συντελεστής V του 

Cramer, που λαµβάνει την τιµή 0,167 σε επίπεδο σηµαντικότητας p=0,656 > α=0,05. Κατά 

συνέπεια, ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανά εργαζόµενο και η επιλογή του σηµαντικότερου 

λόγου για τον οποίο οι επιχειρήσεις αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο, µπορούν να θεωρηθούν ως ανεξάρτητες µεταβλητές. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H42 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

Περίπτωση 43η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του είδους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο (µε βάση το αντικείµενο δραστηριότητας, όπως αυτό 

προσδιορίστηκε από τον ερωτώµενο, µεταβλητή κατηγορίας V161), µε την επιλογή του 
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σηµαντικότερου λόγου για τον οποίο αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο του 

ηλεκτρονικού εµπορίου (ερώτηση Β5, µεταβλητή κατηγορίας V49). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H43 = το είδος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο και η 

επιλογή του σηµαντικότερου λόγου για τον οποίο αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν στο 

χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, είναι εξαρτηµένες µεταβλητές. 

 

Το 50% των κελιών έχουν αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από 5,0, οπότε 

χρησιµοποιείται και πάλι ο συντελεστής V του Cramer. Οι τιµές Cramer’s V=0,193 και 

p=0,334 > α=0,05, οδηγούν στην απόρριψη της εξεταζόµενης υπόθεσης. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H43 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

Περίπτωση 44η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του σηµαντικότερου χαρακτηριστικού µιας ιστοσελίδας (ερώτηση 

Ζ5), µε την επιλογή του σηµαντικότερου στόχου κατά τη διαδικασία σχεδιασµού της 

ιστοσελίδας (ερώτηση Ζ7, µεταβλητή κατηγορίας V137). Υπενθυµίζεται ότι το 

σηµαντικότερο χαρακτηριστικό µιας ιστοσελίδας είναι η ευκολία και ταχύτητα στην 

αναζήτηση πληροφοριών (µεταβλητή διάταξης V123). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H44 = η επιλογή του σηµαντικότερου χαρακτηριστικού µιας ιστοσελίδας και η επιλογή 

του σηµαντικότερου στόχου κατά τη διαδικασία σχεδιασµού της ιστοσελίδας, είναι 

εξαρτηµένες µεταβλητές. 

 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση το ποσοστό των κελιών, στα οποία οι αναµενόµενες 

συχνότητες είναι µικρότερες της τιµής 5,0, είναι σαφώς µικρότερο απ’ ότι στις 

προηγούµενες περιπτώσεις (30%). Όµως, επειδή αυτό είναι µεγαλύτερο του 20% (όπως 

αναφέρθηκε στην 34η Περίπτωση), χρησιµοποιείται επίσης ο συντελεστής V του Cramer. 

Η τιµή του συντελεστή είναι 0,134 σε επίπεδο σηµαντικότητας p=0,77 > α=0,05. 

Εποµένως, θεωρείται ότι η εξεταζόµενη υπόθεση δεν ισχύει. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H44 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 
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Περίπτωση 45η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του είδους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο (µε βάση το αντικείµενο δραστηριότητας, όπως αυτό 

προσδιορίστηκε από τον ερωτώµενο, µεταβλητή κατηγορίας V161), µε το κόστος της 

απαιτούµενης τεχνολογικής υποδοµής για την υλοποίηση εφαρµογών του ηλεκτρονικού 

εµπορίου (ερώτηση ∆2, µεταβλητή διάταξης V89). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H45 = το είδος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο και 

το κόστος της απαιτούµενης τεχνολογικής υποδοµής για την υλοποίηση εφαρµογών του 

ηλεκτρονικού εµπορίου, είναι εξαρτηµένες µεταβλητές. 

 

Το 50% των κελιών έχουν αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από 5,0. Σύµφωνα µε το 

ποσοστό αυτό, χρησιµοποιείται ο συντελεστής V του Cramer, αντί του συντελεστή 

Pearson Chi-Square. Οι τιµές Cramer’s V=0,189 και p=0,093 υποδηλώνουν µία ασθενή 

σχέση (εφόσον ληφθεί όριο επιπέδου σηµαντικότητας α=0,1) του είδους των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο και του κόστους της απαιτούµενης 

τεχνολογικής υποδοµής για την υλοποίηση εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H45 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ. 

 

Περίπτωση 46η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του είδους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο (µε βάση το αντικείµενο δραστηριότητας, όπως αυτό 

προσδιορίστηκε από τον ερωτώµενο, µεταβλητή κατηγορίας V161), µε τον τρόπο 

βαθµολόγησης των διαστάσεων του µοντέλου SERVQUAL (ερώτηση Ζ2). Υπενθυµίζεται 

ότι οι διαστάσεις SERVQUAL είναι, η αξιοπιστία (συνεχής µεταβλητή V97), η 

διασφάλιση (συνεχής µεταβλητή V98), τα υλικά περιουσιακά στοιχεία (συνεχής 

µεταβλητή V99), η εξατοµίκευση (συνεχής µεταβλητή V100) και η ανταπόκριση 

(συνεχής µεταβλητή V101). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H46 = το είδος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο και ο 

τρόπος βαθµολόγησης των διαστάσεων του µοντέλου SERVQUAL, είναι εξαρτηµένες 

µεταβλητές. 
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1) Συσχέτιση του είδους των επιχειρήσεων µε τη βαθµολόγηση της διάστασης της 

αξιοπιστίας: το 92,9% των κελιών έχουν αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από 5,0. 

Χρησιµοποιείται ο συντελεστής eta, που λαµβάνει την τιµή 0,056 (µε εξαρτηµένη 

µεταβλητή την αξιοπιστία), ενώ η τιµή του επιπέδου σηµαντικότητας είναι p=0,536. 

Συνεπώς, δεν υπάρχει συσχέτιση του είδους των επιχειρήσεων µε τη βαθµολόγηση της 

αξιοπιστίας. 

2) Συσχέτιση του είδους των επιχειρήσεων µε τη βαθµολόγηση της διάστασης της 

διασφάλισης: χρησιµοποιείται ο συντελεστής eta, καθώς το 91,4% των κελιών έχουν 

αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από 5,0. Ο συντελεστής αυτός έχει την τιµή 0,099 

(εξαρτηµένη µεταβλητή η διασφάλιση) και η τιµή του επιπέδου σηµαντικότητας είναι 

p=0,585. Το είδος των επιχειρήσεων δεν σχετίζεται µε τη βαθµολόγηση της διασφάλισης. 

3) Συσχέτιση του είδους των επιχειρήσεων µε τη βαθµολόγηση της διάστασης των υλικών 

περιουσιακών στοιχείων: το 99% των κελιών έχουν αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες 

από 5,0. Η τιµή του συντελεστή eta είναι 0,152 (εξαρτηµένη µεταβλητή τα υλικά 

περιουσιακά στοιχεία) και η τιµή του επιπέδου σηµαντικότητας p=0,111. ∆εν υπάρχει 

συσχέτιση του είδους των επιχειρήσεων µε τη βαθµολόγηση των υλικών περιουσιακών 

στοιχείων. 

4) Συσχέτιση του είδους των επιχειρήσεων µε τη βαθµολόγηση της διάστασης της 

εξατοµίκευσης: το 97,8% των κελιών έχουν αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από 5,0. 

Ο συντελεστής eta είναι 0,07 (εξαρτηµένη µεταβλητή η εξατοµίκευση) και το επίπεδο 

σηµαντικότητας p=0,521. ∆εν υπάρχει συσχέτιση του είδους των επιχειρήσεων µε τη 

βαθµολόγηση της εξατοµίκευσης. 

5) Συσχέτιση του είδους των επιχειρήσεων µε τη βαθµολόγηση της διάστασης της 

ανταπόκρισης: το 99% των κελιών έχουν αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από 5,0, 

οπότε χρησιµοποιείται και πάλι ο συντελεστής eta, που λαµβάνει την τιµή 0,122 

(εξαρτηµένη µεταβλητή η ανταπόκριση). Η τιµή του επιπέδου σηµαντικότητας είναι 

p=0,627. Εποµένως, δεν υπάρχει συσχέτιση του είδους των επιχειρήσεων µε τη 

βαθµολόγηση της ανταπόκρισης. 

Το συνολικό συµπέρασµα του στατιστικού ελέγχου X2 στη συγκεκριµένη περίπτωση, είναι 

η απόρριψη της εξεταζόµενης υπόθεσης. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H46 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

 

 

 212 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Περίπτωση 47η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του είδους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο (µε βάση το αντικείµενο δραστηριότητας, όπως αυτό 

προσδιορίστηκε από τον ερωτώµενο, µεταβλητή κατηγορίας V161), µε την επιλογή του 

σηµαντικότερου ποιοτικού χαρακτηριστικού στις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και 

τελικών καταναλωτών (ερώτηση Ζ3). Το χαρακτηριστικό αυτό είναι η ασφάλεια 

συναλλαγών (µεταβλητή διάταξης V104). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H47 = το είδος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο και η 

επιλογή του σηµαντικότερου ποιοτικού χαρακτηριστικού στις ηλεκτρονικές συναλλαγές 

µεταξύ επιχειρήσεων και τελικών καταναλωτών (B2C), είναι εξαρτηµένες µεταβλητές. 

 

Το 27,8% των κελιών έχουν αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες της τιµής 5,0. Η 

ελάχιστη αναµενόµενη συχνότητα είναι 1,78. Χρησιµοποιείται ο συντελεστής V του 

Cramer, ο οποίος λαµβάνει την τιµή 0,234 σε επίπεδο σηµαντικότητας p=0,081. Εφόσον 

ληφθεί όριο επιπέδου σηµαντικότητας α=0,1, µπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει σχέση του 

είδους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο και της 

επιλογής του σηµαντικότερου ποιοτικού χαρακτηριστικού στις ηλεκτρονικές συναλλαγές 

B2C. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H47 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ. 

 

Περίπτωση 48η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του είδους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο (µε βάση το αντικείµενο δραστηριότητας, όπως αυτό 

προσδιορίστηκε από τον ερωτώµενο, µεταβλητή κατηγορίας V161), µε την επιλογή του 

σηµαντικότερου ποιοτικού χαρακτηριστικού στις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων 

(ερώτηση Ζ4) και το οποίο είναι επίσης η ασφάλεια συναλλαγών (µεταβλητή διάταξης 

V114). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H48 = το είδος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο και η 

επιλογή του σηµαντικότερου ποιοτικού χαρακτηριστικού στις ηλεκτρονικές συναλλαγές 

µεταξύ επιχειρήσεων (B2B), είναι εξαρτηµένες µεταβλητές. 
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Το ποσοστό των κελιών που έχουν αναµενόµενες συχνότητες µικρότερες από 5,0 είναι 

16,7% < 20%, που σηµαίνει ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο συντελεστής Pearson Chi-

Square. Η τιµή του συγκεκριµένου συντελεστή είναι 10,078 και η τιµή του επιπέδου 

σηµαντικότητας είναι p=0,434 > α=0,05. Εποµένως, µπορεί να θεωρηθεί ότι ισχύει η 

ανεξαρτησία του είδους των επιχειρήσεων από την επιλογή του σηµαντικότερου ποιοτικού 

χαρακτηριστικού στις ηλεκτρονικές συναλλαγές B2B. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H48 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

 

Περίπτωση 49η: 

Ελέγχεται η συσχέτιση του είδους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο (µε βάση το αντικείµενο δραστηριότητας, όπως αυτό 

προσδιορίστηκε από τον ερωτώµενο, µεταβλητή κατηγορίας V161), µε την επιλογή του 

σηµαντικότερου χαρακτηριστικού µιας ιστοσελίδας (ερώτηση Ζ5). Ως σηµαντικότερο 

χαρακτηριστικό µιας ιστοσελίδας αξιολογήθηκε η ευκολία και ταχύτητα στην 

αναζήτηση πληροφοριών (µεταβλητή διάταξης V123). 

 

∆ιατυπώνεται η ακόλουθη υπόθεση: 

H49 = το είδος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο και η 

επιλογή του σηµαντικότερου χαρακτηριστικού µιας ιστοσελίδας, είναι εξαρτηµένες 

µεταβλητές. 

 

Σε κανένα κελί η αναµενόµενη συχνότητα δεν είναι µικρότερη από 5,0. Η ελάχιστη 

αναµενόµενη συχνότητα είναι 7,4 (βιοµηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις που 

αξιολογούν την ευκολία και ταχύτητα στην αναζήτηση πληροφοριών, ως λιγότερο 

σηµαντικό χαρακτηριστικό). Η τιµή του συντελεστή Pearson Chi-Square είναι 10,605 σε 

επίπεδο σηµαντικότητας p=0,101. Εφόσον ληφθεί όριο επιπέδου σηµαντικότητας α=0,1, 

µπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει µία ασθενής σχέση του είδους των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο µε την επιλογή του σηµαντικότερου 

χαρακτηριστικού µιας ιστοσελίδας. 

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ H49 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ. 
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5.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Στην Παράγραφο 3.4 διατυπώθηκαν οι βασικές ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας 

εργασίας, µε βάση το θεωρητικό πλαίσιο υλοποίησης της έρευνας (βλ. Παράγραφο 3.2). 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου των στατιστικών υποθέσεων, που αναλύθηκαν 

στις Παραγράφους 5.2 και 5.4, προκύπτουν τα ακόλουθα συµπεράσµατα για τις 

ερευνητικές υποθέσεις της εργασίας: 

H1 το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

σχετίζεται θετικά µε τη συχνότητα χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού 

εµπορίου (αντιστοιχεί στην υπόθεση H5). 

Η ερευνητική υπόθεση H1 επαληθεύεται. 

 

H2 το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

σχετίζεται θετικά µε το βαθµό ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη 

δραστηριοποίησή τους στο ηλεκτρονικό εµπόριο (αντιστοιχεί στην υπόθεση H6). 

Η ερευνητική υπόθεση H2 επαληθεύεται. 

 

H3 το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

σχετίζεται µε τον τρόπο βαθµολόγησης των διαστάσεων του µοντέλου SERVQUAL 

(το πρόσηµο της σχέσης εξαρτάται από τη συγκεκριµένη διάσταση) 

 (αντιστοιχεί στην υπόθεση H9). 

 Η ερευνητική υπόθεση H3 δεν επαληθεύεται. 

 

H4 το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

σχετίζεται µε την επιλογή των σηµαντικότερων διαστάσεων ποιότητας στις 

συναλλαγές B2B (η σχέση του χρονικού διαστήµατος µε τις διαστάσεις που 

αξιολογήθηκαν ως σηµαντικότερες, όπως η ασφάλεια συναλλαγών και η ταχύτητα 

ανταπόκρισης της επιχείρησης, είναι αρνητική) 

 (αντιστοιχεί στην υπόθεση H11). 

 Η ερευνητική υπόθεση H4 δεν επαληθεύεται. 

 

H5 το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

σχετίζεται µε την επιλογή των σηµαντικότερων διαστάσεων ποιότητας στις 

συναλλαγές B2C (όπως στην προηγούµενη υπόθεση) 

 (αντιστοιχεί στην υπόθεση H10). 
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 Η ερευνητική υπόθεση H5 δεν επαληθεύεται. 

 

H6 η συχνότητα χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου σχετίζεται µε 

τον τρόπο βαθµολόγησης των διαστάσεων του µοντέλου SERVQUAL (το πρόσηµο 

της σχέσης εξαρτάται από τη συγκεκριµένη διάσταση) 

 (αντιστοιχεί στην υπόθεση H16). 

 Η ερευνητική υπόθεση H6 δεν επαληθεύεται. 

 

H7 η συχνότητα χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου σχετίζεται µε 

την επιλογή των σηµαντικότερων διαστάσεων ποιότητας στις συναλλαγές B2B (η 

σχέση της συχνότητας µε τις διαστάσεις που αξιολογήθηκαν ως σηµαντικότερες, 

όπως η ασφάλεια συναλλαγών, είναι αρνητική) 

 (αντιστοιχεί στην υπόθεση H18). 

 Η ερευνητική υπόθεση H7 δεν επαληθεύεται. 

 

H8 η συχνότητα χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου σχετίζεται µε 

την επιλογή των σηµαντικότερων διαστάσεων ποιότητας στις συναλλαγές B2C 

(όπως στην προηγούµενη υπόθεση) 

 (αντιστοιχεί στην υπόθεση H17). 

 Η ερευνητική υπόθεση H8 δεν επαληθεύεται. 

 

H9 ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο σχετίζεται θετικά µε τα σηµαντικότερα οφέλη που έχουν 

αποκοµίσει µέχρι σήµερα από το ηλεκτρονικό εµπόριο (αντιστοιχεί στην υπόθεση 

H20). 

 Η ερευνητική υπόθεση H9 επαληθεύεται. 

 

H10 ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο σχετίζεται θετικά µε το βαθµό ικανοποίησης από την 

επικοινωνία των επιχειρήσεων µε τους πελάτες τους (αντιστοιχεί στην υπόθεση 

H22). 

 Η ερευνητική υπόθεση H10 επαληθεύεται. 
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H11 ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο σχετίζεται µε τον τρόπο βαθµολόγησης των διαστάσεων του 

µοντέλου SERVQUAL (το πρόσηµο της σχέσης εξαρτάται από τη συγκεκριµένη 

διάσταση) 

 (αντιστοιχεί στην υπόθεση H25). 

 Η ερευνητική υπόθεση H11 επαληθεύεται. 

 

H12 ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο σχετίζεται µε την επιλογή των σηµαντικότερων διαστάσεων 

ποιότητας στις συναλλαγές B2B (η σχέση του βαθµού ικανοποίησης µε τις 

διαστάσεις που αξιολογήθηκαν ως σηµαντικότερες, όπως η ασφάλεια συναλλαγών, 

είναι αρνητική) 

 (αντιστοιχεί στην υπόθεση H27). 

 Η ερευνητική υπόθεση H12 επαληθεύεται. 

 

H13 ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο σχετίζεται µε την επιλογή των σηµαντικότερων διαστάσεων 

ποιότητας στις συναλλαγές B2C (όπως στην προηγούµενη υπόθεση) 

 (αντιστοιχεί στην υπόθεση H26). 

 Η ερευνητική υπόθεση H13 επαληθεύεται. 

 

H14 η οικονοµική ευρωστία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο σχετίζεται µε τον τρόπο βαθµολόγησης των διαστάσεων του µοντέλου 

SERVQUAL (αρνητικά µε τα υλικά περιουσιακά στοιχεία και θετικά κυρίως µε τις 

διαστάσεις της αξιοπιστίας και ανταπόκρισης, λόγω των απαιτήσεων των 

συγκεκριµένων διαστάσεων σε θέµατα υποδοµής, µε βάση τη λίστα των Chaffey και 

Williams Edgar) 

 (αντιστοιχεί στην υπόθεση H30). 

 Η ερευνητική υπόθεση H14 επαληθεύεται. 

 

H15 η οικονοµική ευρωστία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο σχετίζεται µε την επιλογή των σηµαντικότερων διαστάσεων ποιότητας στις 

συναλλαγές B2B (το πρόσηµο της σχέσης της οικονοµικής ευρωστίας µε την 

ασφάλεια συναλλαγών είναι θετικό, αφού η αντιµετώπιση του συγκεκριµένου 
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προβλήµατος, που αξιολογήθηκε ως το σηµαντικότερο, είναι ανεξάρτητη των 

οικονοµικών δυνατοτήτων µιας επιχείρησης) 

 (αντιστοιχεί στην υπόθεση H32). 

 Η ερευνητική υπόθεση H15 επαληθεύεται. 

 

H16 η οικονοµική ευρωστία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο σχετίζεται µε την επιλογή των σηµαντικότερων διαστάσεων ποιότητας στις 

συναλλαγές B2C (όπως στην προηγούµενη υπόθεση) 

 (αντιστοιχεί στην υπόθεση H31). 

 Η ερευνητική υπόθεση H16 επαληθεύεται. 

 

H17 το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

και η επιλογή επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού εµπορίου, που ταιριάζει 

περισσότερο στη λειτουργία των επιχειρήσεων, είναι εξαρτηµένες µεταβλητές 

(αντιστοιχεί στην υπόθεση H34). 

 Η ερευνητική υπόθεση H17 επαληθεύεται. 

 

H18 η συχνότητα χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου και η επιλογή 

επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού εµπορίου, που ταιριάζει περισσότερο στη 

λειτουργία των επιχειρήσεων, είναι εξαρτηµένες µεταβλητές (αντιστοιχεί στην 

υπόθεση H35). 

 Η ερευνητική υπόθεση H18 δεν επαληθεύεται. 

 

H19 ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο και η επιλογή επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού 

εµπορίου, που ταιριάζει περισσότερο στη λειτουργία των επιχειρήσεων, είναι 

εξαρτηµένες µεταβλητές (αντιστοιχεί στην υπόθεση H36). 

 Η ερευνητική υπόθεση H19 δεν επαληθεύεται. 

 

H20 η οικονοµική ευρωστία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο και η επιλογή επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού εµπορίου, που 

ταιριάζει περισσότερο στη λειτουργία των επιχειρήσεων, είναι εξαρτηµένες 

µεταβλητές (αντιστοιχεί στην υπόθεση H37). 

 Η ερευνητική υπόθεση H20 δεν επαληθεύεται. 
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H21 το είδος επιχειρηµατικής δραστηριότητας και η επιλογή επιχειρηµατικού µοντέλου 

ηλεκτρονικού εµπορίου, που ταιριάζει περισσότερο στη λειτουργία των 

επιχειρήσεων, είναι εξαρτηµένες µεταβλητές (αντιστοιχεί στην υπόθεση H38). 

 Η ερευνητική υπόθεση H21 επαληθεύεται. 

 

H22 το είδος επιχειρηµατικής δραστηριότητας και ο τρόπος βαθµολόγησης των 

διαστάσεων του µοντέλου SERVQUAL, είναι εξαρτηµένες µεταβλητές (αντιστοιχεί 

στην υπόθεση H46). 

 Η ερευνητική υπόθεση H22 δεν επαληθεύεται. 

 

H23 το είδος επιχειρηµατικής δραστηριότητας και η επιλογή των σηµαντικότερων 

διαστάσεων ποιότητας στις συναλλαγές B2B, είναι εξαρτηµένες µεταβλητές 

(αντιστοιχεί στην υπόθεση H48). 

 Η ερευνητική υπόθεση H23 δεν επαληθεύεται. 

 

H24 το είδος επιχειρηµατικής δραστηριότητας και η επιλογή των σηµαντικότερων 

διαστάσεων ποιότητας στις συναλλαγές B2C, είναι εξαρτηµένες µεταβλητές 

(αντιστοιχεί στην υπόθεση H47). 

 Η ερευνητική υπόθεση H24 δεν επαληθεύεται. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Ακολούθως, συνοψίζονται οι κυριότερες συσχετίσεις που προέκυψαν από τους 

ελέγχους των στατιστικών υποθέσεων. Όπως ήταν αναµενόµενο, η επιλογή της 

ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών, ως ο σηµαντικότερος παράγοντας που 

αποτρέπει τις επιχειρήσεις από το ηλεκτρονικό εµπόριο, σχετίζεται θετικά µε την 

επιλογή της ασφάλειας συναλλαγών, ως ο σηµαντικότερος λόγος που µεγάλος αριθµός 

καταναλωτών δεν χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο για αγορές. Σαφής είναι η σχέση 

ανάµεσα στα σηµαντικότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών B2C και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των συναλλαγών B2B. Το 

χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο, 

σχετίζεται θετικά µε τη συχνότητα χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού 

εµπορίου, όπως επίσης µε το βαθµό ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη 

συγκεκριµένη δραστηριότητα. Θετική είναι επίσης η σχέση ανάµεσα στη συχνότητα 
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χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου και τη συχνότητα 

εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων πάνω στο ηλεκτρονικό εµπόριο. 

 

Επισηµαίνεται επίσης, η θετική σχέση του βαθµού ικανοποίησης των επιχειρήσεων 

από τη δραστηριοποίησή τους στο ηλεκτρονικό εµπόριο, 1) µε τα σηµαντικότερα 

οφέλη που έχουν αποκοµίσει µέχρι σήµερα από το ηλεκτρονικό εµπόριο, 2) µε το 

βαθµό ικανοποίησης από τον τρόπο επικοινωνίας των επιχειρήσεων µε τους πελάτες 

τους και 3) µε το επίπεδο ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ο βαθµός 

ικανοποίησης από τη δραστηριοποίηση στο ηλεκτρονικό εµπόριο, επηρεάζει τον 

τρόπο βαθµολόγησης των διαστάσεων του µοντέλου SERVQUAL, αλλά και την 

επιλογή των σηµαντικότερων ποιοτικών χαρακτηριστικών στις συναλλαγές B2C και 

των αντίστοιχων χαρακτηριστικών στις συναλλαγές B2B. 

 

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανά εργαζόµενο, των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο (ως µία ένδειξη της οικονοµικής 

ευρωστίας µιας επιχείρησης), σχετίζεται µε τον τρόπο βαθµολόγησης των διαστάσεων 

του µοντέλου SERVQUAL (το πρόσηµο της σχέσης εξαρτάται από τη συγκεκριµένη 

διάσταση). Ιδιαίτερη σηµασία αποκτά επίσης, η σχέση του ετήσιου κύκλου εργασιών 

ανά εργαζόµενο µε την επιλογή των σηµαντικότερων ποιοτικών χαρακτηριστικών 

στις συναλλαγές B2C και των αντίστοιχων χαρακτηριστικών στις συναλλαγές B2B. 

Υπάρχει µία ασθενής σχέση του χρονικού διαστήµατος δραστηριοποίησης στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο, µε την επιλογή του επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού 

εµπορίου που ταιριάζει περισσότερο στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ενώ 

καταγράφεται µία ισχυρή συσχέτιση του είδους των επιχειρήσεων που 

συναλλάσσονται ηλεκτρονικά και του επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού 

εµπορίου. Εξαρτηµένες θεωρούνται οι µεταβλητές του είδους των επιχειρήσεων και 

του κόστους της απαιτούµενης τεχνολογικής υποδοµής για την υλοποίηση εφαρµογών 

του ηλεκτρονικού εµπορίου. Μπορεί να θεωρηθεί επίσης, ότι υπάρχει σχέση του 

είδους των επιχειρήσεων, αφενός µε το σηµαντικότερο ποιοτικό χαρακτηριστικό στις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές B2C (ασφάλεια συναλλαγών) και αφετέρου µε το 

επιλεγµένο ως σηµαντικότερο χαρακτηριστικό µιας ιστοσελίδας (ευκολία και 

ταχύτητα στην αναζήτηση πληροφοριών). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Στο τελευταίο κεφάλαιο τεκµηριώνεται καταρχήν η επιλογή των διαστάσεων, που 

προτείνονται για την αξιολόγηση της ποιότητας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές 

µεταξύ επιχειρήσεων και µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Στις Παραγράφους 

6.1.1 έως 6.1.10 παρουσιάζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις, τα επιµέρους 

χαρακτηριστικά και οι τρόποι βελτιστοποίησης κάθε διάστασης ξεχωριστά. Μετά 

από µία συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας που αφορούν τις 

συγκεκριµένες διαστάσεις, ακολουθεί η περιγραφή της µεθοδολογίας αξιολόγησης 

της ποιότητας παρεχόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριµένα, 

επεξηγείται ο τρόπος µε τον οποίο οι διαστάσεις του µοντέλου SERVQUAL 

συσχετίζονται µε τις προτεινόµενες διαστάσεις ποιότητας και αναλύεται η µέθοδος 

υπολογισµού του συνολικού βαθµού αξιολόγησης της ποιότητας ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών. Παράλληλα, δίνονται εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης της 

σηµαντικότητας των διαστάσεων SERVQUAL και βαθµολόγησης των διαστάσεων 

ποιότητας. Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας και τον έλεγχο των ερευνητικών 

υποθέσεων που εξετάστηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, διαµορφώνεται το µοντέλο 

αξιολόγησης των διαστάσεων ποιότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών B2B και B2C, 

που περιγράφεται στην Παράγραφο 6.3. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε τρεις 

προτάσεις (πληροφοριακό σύστηµα ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 

αναδιοργάνωση της ηλεκτρονικής επιχείρησης και υιοθέτηση επιχειρηµατικού 

µοντέλου ηλεκτρονικού εµπορίου), στα πλαίσια της προσπάθειας βελτιστοποίησης 

των διαστάσεων ποιότητας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και 

µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. 

 

  

6.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Το µεγαλύτερο µέρος του σχετικού µε το θέµα της διατριβής ερευνητικού και 

συγγραφικού έργου, επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της ποιότητας ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών, από την πλευρά του πελάτη. Η παρούσα διατριβή διερευνά το θέµα από τη 
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σκοπιά των επιχειρήσεων που υλοποιούν εφαρµογές του ηλεκτρονικού εµπορίου, για τους 

λόγους που αναφέρονται στην Παράγραφο 3.2. Οι λόγοι αυτοί συνοψίζονται κυρίως, στην 

άγνοια της πλειοψηφίας των καταναλωτών σε απλούστερα θέµατα του ηλεκτρονικού 

εµπορίου (σε σχέση µε τον προσδιορισµό και την αξιολόγηση των διαστάσεων ποιότητας 

των ηλεκτρονικών συναλλαγών) και στα συµπεράσµατα του θεωρητικού µοντέλου e-SQ 

(Παράγραφος 2.13), που εντοπίζει τα κενά ποιότητας και άρα την ευθύνη για το 

αποδεδειγµένα χαµηλό επίπεδο ποιότητας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, στην πλευρά 

των επιχειρήσεων. 

 

Το θεωρητικό πλαίσιο, στο οποίο στηρίχθηκε η διατριβή, αποτελεί µία συνδυαστική 

προσέγγιση του µοντέλου SERVQUAL (Berry, Parasuraman, Zeithaml), που 

εφαρµόζεται γενικότερα στο χώρο της παροχής υπηρεσιών, της διευρυµένης του 

προσέγγισης στο ηλεκτρονικό εµπόριο (Chaffey, Williams Edgar) και των διαστάσεων 

ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών του µοντέλου e-SQ, που πρότειναν οι ερευνητές 

Parasuraman, Zeithaml και Malhotra. Όσον αφορά τις πέντε διαστάσεις του µοντέλου 

SERVQUAL, αυτές διατηρήθηκαν και στην παρούσα θεωρητική προσέγγιση 

αναλλοίωτες, για τους λόγους που επεξηγούνται στην Παράγραφο 3.2 (η ερµηνεία των εν 

λόγω διαστάσεων δίνεται στην Παράγραφο 2.5). Σχετικά µε την προσέγγιση των Chaffey 

και Williams Edgar, το βασικό της µειονέκτηµα είναι η αναντιστοιχία και οι επικαλύψεις 

αρκετών χαρακτηριστικών ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, κατά τη σύγκρισή 

τους µε τα αρχικά χαρακτηριστικά ποιότητας του µοντέλου SERVQUAL. Από την άλλη, 

τα βασικά µειονεκτήµατα των προτεινόµενων διαστάσεων των Parasuraman, Zeithaml και 

Malhotra, είναι η αξιολόγηση της αντιλαµβανόµενης ποιότητας υπηρεσιών από την 

πλευρά του πελάτη και η εξέταση µόνο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται 

µέσω WWW (αποτελούν το σηµαντικότερο µέρος, όχι όµως το σύνολο των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών). 

 

Η συγκριτική αντιπαράθεση των ευρηµάτων των δύο θεωρητικών προσεγγίσεων που 

αφορούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (ουσιαστικά γίνεται µία αναγωγή των 11 διαστάσεων 

ποιότητας του µοντέλου e-SQ, στα 22 χαρακτηριστικά ποιότητας ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών των Chaffey και Williams Edgar), είχε ως αποτέλεσµα τα κριτήρια του Πίνακα 

3.1, τα οποία είναι οµαδοποιηµένα ανά διάσταση του µοντέλου SERVQUAL. Από το 

σύνολο των κριτηρίων αυτών διατηρήθηκαν εκείνα, που µπορούν να αξιολογηθούν από τις 

ηλεκτρονικές επιχειρήσεις (για παράδειγµα, η ταύτιση του προϊόντος αγοράς µε το προϊόν 
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παραλαβής, µπορεί να αξιολογηθεί αντικειµενικά µόνο από τον πελάτη και όχι την 

επιχείρηση). Ορισµένα κριτήρια επαναδιατυπώθηκαν και άλλα ενοποιήθηκαν (εφόσον 

υπήρχε η δυνατότητα αυτή), µε στόχο τη δηµιουργία της ελάχιστης δυνατής οµάδας 

διαστάσεων ποιότητας. Το γεγονός αυτό κατέστησε περισσότερο αποτελεσµατική την 

ερευνητική διαδικασία (η αξιολόγηση ενός µεγάλου αριθµού κριτηρίων, ξεχωριστά για τις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και τις αντίστοιχες συναλλαγές µεταξύ 

επιχειρήσεων και καταναλωτών, θα εµπεριείχε κινδύνους για την εγκυρότητα των 

απαντήσεων), κυρίως όµως διευκολύνει την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη 

διερεύνηση των τρόπων βελτιστοποίησης των συγκεκριµένων διαστάσεων. Οι 

προτεινόµενες διαστάσεις (κριτήρια) ποιότητας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές B2B και 

B2C, οµαδοποιηµένες ως προς τις διαστάσεις του µοντέλου SERVQUAL, παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 6.1. 
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Πίνακας 6.1 ∆ιαστάσεις Ποιότητας Ηλεκτρονικών Συναλλαγών B2B και B2C 

 

 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

SERVQUAL 

 

 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  B2B  &  B2C 

 

 

Αξιοπιστία 

(ReLiability) 

 

RL1:  Ακρίβεια παρεχόµενων πληροφοριών 

RL2:  Σωστή λειτουργία χρησιµοποιούµενης υποδοµής 
 

 

∆ιασφάλιση 

(Assurance) 

 

A1: Εµπιστοσύνη του πελάτη (ή συναλλασσόµενων 

επιχειρήσεων) στην επιχείρηση 

A2:  Ασφάλεια συναλλαγών 
 

 

 

Υλικά περιουσιακά στοιχεία 

(Tangibles) 

 

T1: Σχεδιασµός ιστοσελίδας (εµφάνιση και λειτουρ-

γικότητα) 

T2: Χρησιµοποίηση εργαλείων και τεχνολογιών της 

ιστοσελίδας 
 

 

Εξατοµίκευση 

(Empathy) 

 

E1:  Παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών 

E2:  Ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής 
 

 

Ανταπόκριση 

(REsponsiveness) 

 

RE1:  Ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης 

RE2: Υποστήριξη πελατών (ή συναλλασσόµενων επι-

χειρήσεων) 
 

 

Ακολουθεί µία αναλυτική περιγραφή των επιµέρους χαρακτηριστικών και των τρόπων 

βελτιστοποίησης, των διαστάσεων ποιότητας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές B2B και B2C. 
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6.1.1 Ακρίβεια παρεχόµενων πληροφοριών 

Λόγω της µη ύπαρξης προσωπικής επαφής ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και 

καταναλωτών, η ακρίβεια παρεχόµενων πληροφοριών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές 

είναι δύσκολο να διασφαλιστεί. Σε αυτό συνηγορεί και ο µεγάλος όγκος 

πληροφοριών που παρέχονται στο κυριότερο µέσο πραγµατοποίησης του 

ηλεκτρονικού εµπορίου, το ∆ιαδίκτυο. Σε µία ιστοσελίδα ενός ηλεκτρονικού 

καταστήµατος για παράδειγµα, παραθέτονται συνήθως πολλές πληροφορίες σε 

διαφορετικά πεδία, µε αποτέλεσµα η ακρίβειά τους να µην µπορεί να ελεγχθεί άµεσα 

από τον καταναλωτή ή τη συναλλασσόµενη µε το κατάστηµα επιχείρηση. Οι 

παρακάτω αναφερόµενοι τρόποι µπορούν να βοηθήσουν στη διασφάλιση της 

ακρίβειας των παρεχόµενων πληροφοριών µιας ηλεκτρονικής επιχείρησης: 

• ολοκληρωµένη περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας που αφορά η 

συναλλαγή 

• πλήρης αναφορά στοιχείων για όλες τις κατηγορίες πληροφοριών που οφείλει 

να παρέχει η ηλεκτρονική επιχείρηση στον πελάτη (σύµφωνα µε τον Πίνακα 

1.1) 

• αναλυτική παρουσίαση του τρόπου χρέωσης του πελάτη (ξεχωριστά για κάθε 

συναλλαγή) 

• ρητή αναφορά των όρων των παρεχόµενων εγγυήσεων προϊόντων και 

υπηρεσιών186 

• δυνατότητα επικοινωνίας µε την έδρα του φυσικού καταστήµατος, εάν 

υπάρχει, για εξακρίβωση των παρεχόµενων πληροφοριών 

• συνέπεια των διαδικασιών, του τρόπου λειτουργίας, των προϊόντων και 

υπηρεσιών µιας ηλεκτρονικής επιχείρησης, µε τις δηλώσεις και υποσχέσεις 

στις προωθητικές της ενέργειες 

• σύνδεση σε πραγµατικό χρόνο, των τµηµάτων της επιχείρησης µε τους 

προµηθευτές, τις µεταφορικές εταιρίες, τους εξωτερικούς συνεργάτες κτλ., για 

τη συνεχή ενηµέρωση των συναλλασσόµενων επιχειρήσεων και καταναλωτών, 

σχετικά µε τη διαθεσιµότητα των προϊόντων και την πορεία των παραγγελιών 

τους. 

                                                 
186 τόσο αυτό όσο και το παραπάνω σηµείο περιλαµβάνονται στον Πίνακα 1.1 «Κατηγορίες Πληροφοριών 
που Οφείλει να Παρέχει η Ηλεκτρονική Επιχείρηση στον Καταναλωτή». Η πρόσθετη αναφορά γίνεται για 
λόγους τονισµού της σηµασίας τους 
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Όσον αφορά τις πληροφορίες που ζητά µία ηλεκτρονική επιχείρηση από τους 

καταναλωτές µε τους οποίους συναλλάσσεται, πρέπει να ακολουθούνται οι εξής 

πρακτικές: ο αριθµός των απαιτούµενων στοιχείων του πελάτη (κυρίως των 

οικονοµικών) να είναι ο απολύτως αναγκαίος για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής, 

να χρησιµοποιούνται έτοιµες φόρµες παραγγελιών που διευκολύνουν τη διαδικασία 

συµπλήρωσης των στοιχείων και να ελέγχεται, όποτε απαιτείται και είναι εφικτό, η 

φερεγγυότητα του πελάτη µε βάση το ιστορικό συνεργασίας, αλλά και τις 

γνωµοδοτήσεις αρµόδιων οργανισµών. 

 

6.1.2 Σωστή λειτουργία χρησιµοποιούµενης υποδοµής 

Με τον όρο «σωστή λειτουργία χρησιµοποιούµενης υποδοµής» εννοείται η 

απρόσκοπτη παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών και η αποτελεσµατική και αποδοτική 

λειτουργία κάθε υλικοτεχνικής υποδοµής, που χρησιµοποιείται στα πλαίσια της 

υλοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών. ∆ύο βασικά θέµατα στη διαδικασία 

παροχής υπηρεσιών ∆ιαδικτύου, είναι η αξιοπιστία και η ταχύτητα του δικτύου. Το 

πρώτο θέµα συνίσταται στην αποφυγή διακοπής της σύνδεσης, κατά τη διάρκεια 

παραµονής του χρήστη στο δίκτυο. Όσον αφορά το δεύτερο θέµα, απαιτείται 

καταρχήν υψηλή ταχύτητα σύνδεσης του παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) 

στο ∆ιαδίκτυο και modems υψηλής ταχύτητας, τόσο του παροχέα όσο και του 

χρήστη. Οι υψηλές ταχύτητες στο ∆ιαδίκτυο µπορούν να επιτευχθούν σήµερα µε τη 

χρησιµοποίηση της Ασύµµετρης Ψηφιακής Συνδροµητικής Γραµµής 

(Asymmetric Digital Subscriber Line), που παρέχει ευρυζωνική (broadband) 

πρόσβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στο ∆ιαδίκτυο, µε σαφέστατα µεγαλύτερες 

δυνατότητες λήψης και αποστολής δεδοµένων, σε σχέση µε τις απλές συνδέσεις ή τις 

συνδέσεις ISDN (Integrated Services Digital Network). Πέραν της ταχύτητας 

σύνδεσης, σηµαντικά κριτήρια για την επιλογή ενός ISP αποτελούν επίσης το 

επίπεδο τεχνικής υποστήριξης που µπορεί να παρέχει σε µία επιχείρηση ή έναν 

ιδιώτη και η δυνατότητα πρόσθετων παροχών, όπως για παράδειγµα η καταχώρηση 

της ιστοσελίδας σε γνωστές µηχανές αναζήτησης, η παροχή στατιστικών στοιχείων 

αναφορικά µε την επισκεψιµότητα και άλλους δείκτες απόδοσης, η δυνατότητα 

πραγµατοποίησης αλλαγών στην ιστοσελίδα χωρίς την παρέµβαση του παροχέα, η 

ύπαρξη γεννήτριας ηλεκτρονικών φορµών, η διάθεση ξεχωριστής ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης για κάθε διαφορετικό τµήµα της επιχείρησης κτλ. 
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Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν εκτελούνται µόνο µέσω του ∆ιαδικτύου. Πιο 

συγκεκριµένα, οι συναλλαγές B2B µπορούν να πραγµατοποιηθούν και σε κλειστά 

δίκτυα, στα οποία δεν απαιτείται ως ενδιάµεσος φορέας ένας παροχέας δικτυακών 

υπηρεσιών. Τα δίκτυα αυτά διαχωρίζονται187 στα τοπικά (Local Area Networks), 

µητροπολιτικά (Metropolitan Area Networks), ευρείας περιοχής (Wide Area 

Networks) και στα δίκτυα προστιθέµενης αξίας (Value Added Networks). Τα 

παραπάνω αναφερόµενα δίκτυα παρέχουν µεγαλύτερη ασφάλεια στις 

συναλλασσόµενες επιχειρήσεις, είναι περισσότερο αξιόπιστα από το ∆ιαδίκτυο, 

έχουν όµως και υψηλότερο κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας. Ανεξάρτητα από 

το δίκτυο που χρησιµοποιείται, αλλά και την εφαρµογή του ηλεκτρονικού εµπορίου 

που εκτελείται, η σωστή λειτουργία της χρησιµοποιούµενης υποδοµής (τηλεφωνικά 

καλώδια, Η/Υ, modems, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός κτλ.) αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών στις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές. 

 

6.1.3 Εµπιστοσύνη του πελάτη (ή συναλλασσόµενων επιχειρήσεων) στην επιχείρηση 

Η ανάπτυξη ενός αισθήµατος εµπιστοσύνης του πελάτη στην επιχείρηση µε την 

οποία συναλλάσσεται ηλεκτρονικά, προϋποθέτει: 

• την ύπαρξη πολιτικής επιστροφής του προϊόντος (σε περίπτωση αλλαγής 

γνώµης ή λανθασµένης παραγγελίας). Η επιχείρηση πρέπει να καθορίζει µε 

σαφήνεια και να τηρεί τις προϋποθέσεις, κάτω από τις οποίες θα επιστρέφεται 

το καταβληθέν ποσό της συναλλαγής 

• την παρουσίαση και επεξήγηση του συστήµατος ασφάλειας ηλεκτρονικών 

συναλλαγών που χρησιµοποιεί η επιχείρηση 

• την ύπαρξη πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδοµένων του 

καταναλωτή, µε µία ρητή δήλωση ιδιωτικότητας (privacy statement) από 

πλευράς ηλεκτρονικής επιχείρησης, για το είδος προσωπικών δεδοµένων που 

µπορεί να συλλέξει και τον τρόπο αξιοποίησής τους (να δίνεται απαραίτητα 

στον καταναλωτή η δυνατότητα άρνησης της µεταβίβασης, µεταπώλησης ή 

ανταλλαγής των δεδοµένων του σε τρίτους)188 

                                                 
187 Πασχόπουλος, Α., Σκαλτσάς, Π., Ηλεκτρονικό Εµπόριο, Ανάπτυξη & Εφαρµογή Επιχειρηµατικής 
Στρατηγικής και Marketing στο ∆ιαδίκτυο, σελ. 49 
188 ο καταναλωτής µπορεί να ενηµερώνεται για τα δικαιώµατά του στο θέµα της προστασίας των 
προσωπικών του δεδοµένων, αλλά και για το νοµικό καθεστώς που διέπει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό, στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους: www.inka.gr, www.ekato.org, 

 227 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

• τη δυνατότητα πρόσβασης του πελάτη στο φάκελο προσωπικών δεδοµένων 

που διατηρεί γι’ αυτόν η επιχείρηση 

• την ύπαρξη πολιτικής διαχείρισης των παραπόνων / καταγγελιών, είτε των 

καταναλωτών είτε των συναλλασσόµενων επιχειρήσεων (π.χ. αναφορά του 

αρµόδιου δικαστηρίου που θα επιλύσει τις διαφορές – διαφωνίες που ενδέχεται 

να προκύψουν) 

• την αναφορά οικονοµικών στοιχείων της ηλεκτρονικής επιχείρησης στην 

ιστοσελίδα της, συνεργασιών µε έγκυρα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, όπως 

επίσης οποιωνδήποτε πληροφοριών που δηµιουργούν µία θετική εικόνα και 

ενισχύουν την εµπιστοσύνη του πελάτη στην επιχείρηση 

• το θετικό αντίκτυπο του ονόµατος της επιχείρησης στο χώρο του ηλεκτρονικού 

εµπορίου. 

 

6.1.4 Ασφάλεια συναλλαγών 

Η ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών αποτελεί το µείζον πρόβληµα στην 

εξάπλωση του ηλεκτρονικού εµπορίου. Η έννοια της ασφάλειας στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο γίνεται αντιληπτή ως η εξασφάλιση των επιχειρήσεων και των 

καταναλωτών για το απόρρητο των ηλεκτρονικών συναλλαγών που πραγµατοποιούν 

ή που πρόκειται να πραγµατοποιήσουν στο µέλλον και για την αδυναµία 

επεξεργασίας των στοιχείων των συναλλαγών αυτών από οποιοδήποτε τρίτο µέρος. 

Η κρισιµότητα του θέµατος συνδέεται µε τη συχνότητα εµφάνισης και τις συνέπειες 

περιστατικών, όπως «πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση σε στοιχεία της συναλλαγής», 

«διαγραφή, αλλοίωση ή µεταβίβαση πληροφοριών σε τρίτους», «πρόκληση διακοπής 

δικτυακών υπηρεσιών», «άρνηση λήψης ή αποστολής πληροφοριών» κτλ. 

Επισηµαίνεται ότι οι σηµαντικότερες απαιτήσεις ασφάλειας ενός συστήµατος 

ηλεκτρονικών εµπορικών συναλλαγών (βλ. Παράγραφο 1.3) είναι: ο έλεγχος 

αυθεντικότητας, που χρησιµοποιείται για την εξακρίβωση της ταυτότητας ενός 

χρήστη του συστήµατος, η εξουσιοδότηση, που αναφέρεται στη δυνατότητα 

πρόσβασης σε συγκεκριµένες πληροφορίες και υπηρεσίες µετά την εξακρίβωση της 

ταυτότητας του χρήστη, η ακεραιότητα, που σχετίζεται µε την ασφαλή µεταφορά 

                                                                                                                                                    
www.ekpizo.org (Ελληνικές οργανώσεις καταναλωτών), www.anec.org, www.eurocoop.org, www.beuc.org 
(πανευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών), www.dpa.gr (Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων), 
www.esee.gr (Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου), www.isoc.gr (Ελληνικός Σύλλογος Internet) 
και http://europa.eu.int/comm/consumers (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση για την Προστασία του 
Καταναλωτή) 
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των δεδοµένων στο δίκτυο, η µη αποποίηση της ευθύνης, που υποδηλώνει ότι δεν 

θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε κάποιο συναλλασσόµενο να ισχυριστεί ότι δεν 

συµµετείχε σε συγκεκριµένη ηλεκτρονική συναλλαγή και η εµπιστευτικότητα, που 

χαρακτηρίζει την αποφυγή µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης και τροποποίησης 

στοιχείων της συναλλαγής. 

Η ασφάλεια στο ηλεκτρονικό εµπόριο βασίζεται στην κρυπτογράφηση, δηλ. στην 

κωδικοποίηση των στοιχείων µιας ηλεκτρονικής συναλλαγής µε τρόπο, που να 

µπορεί να αποκρυπτογραφηθούν µόνο µε τη χρήση ειδικού κλειδιού (µία σειρά 

δυαδικών ψηφίων συγκεκριµένου µήκους)189. Στην παραδοσιακή κρυπτογραφία, ο 

αποστολέας και ο παραλήπτης ενός µηνύµατος γνωρίζουν το ίδιο µυστικό κλειδί 

(συµµετρική κρυπτογραφία). Στα δηµόσια δίκτυα όµως που έχουν πρόσβαση 

πολλοί χρήστες, η παραπάνω µέθοδος είναι ακατάλληλη, καθώς απαιτείται 

διαφορετικό ιδιωτικό κλειδί σε κάθε περίπτωση. Για το λόγο αυτό, αξιοποιείται στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες η ασύµµετρη κρυπτογραφία (ή κρυπτογραφία 

δηµόσιου κλειδιού), όπου οποιοσδήποτε µπορεί να στείλει µήνυµα 

χρησιµοποιώντας ένα δηµόσιο κλειδί. Στη συνέχεια όµως, το µήνυµα µπορεί να 

αποκρυπτογραφηθεί µόνο από το ιδιωτικό κλειδί, που λογικά βρίσκεται στην κατοχή 

του αυθεντικού παραλήπτη. 

Το µήνυµα (είτε κρυπτογραφηµένο είτε όχι) συνοδεύεται πολλές φορές από την 

ψηφιακή υπογραφή του αποστολέα, έτσι ώστε ο παραλήπτης να µπορεί να 

επιβεβαιώσει την ταυτότητα του πρώτου. Ουσιαστικά, η ψηφιακή υπογραφή είναι το 

αποτέλεσµα της κρυπτογράφησης ενός αισθητά µικρότερου, σε σχέση µε το 

πρωτότυπο, µηνύµατος. Ο παραλήπτης είναι σε θέση να αποκρυπτογραφήσει το 

κωδικοποιηµένο µήνυµα που λαµβάνει και που συνιστά την ψηφιακή υπογραφή, 

µόνο µε το δηµόσιο κλειδί του αποστολέα, οπότε αυτόµατα βεβαιώνεται για την 

αυθεντικότητα της ταυτότητάς του. Τονίζεται ότι, το Προεδρικό ∆ιάταγµα 150/2001 

καθιέρωσε τη νοµική ισοδυναµία των ιδιόχειρων µε τις ψηφιακές υπογραφές. 

Ένας άλλος τρόπος ασφαλούς ηλεκτρονικής επικοινωνίας είναι η χρήση ψηφιακών 

πιστοποιητικών από εξουσιοδοτηµένες αρχές πιστοποίησης. Όταν κάποιος 

δηµιουργήσει ένα ζευγάρι δηµόσιου και ιδιωτικού κλειδιού, έχει πλέον την ευθύνη 

για την προστασία του ιδιωτικού και τη διανοµή του δηµόσιου κλειδιού του. Ο πιο 

αξιόπιστος τρόπος διανοµής δηµόσιων κλειδιών είναι µέσω µιας αναγνωρισµένης 

                                                 
189 IBM Internet Division, Cryptography and SET, Part I and II, www.internet.ibm.com 
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αρχής πιστοποίησης, η οποία γίνεται δέκτης του δηµόσιου κλειδιού του χρήστη ενός 

συστήµατος ηλεκτρονικών συναλλαγών, σε συνδυασµό µε κάποιο είδος απόδειξης 

της ταυτότητάς του. Η αρχή πιστοποίησης έχει τη δυνατότητα να εκδίδει ψηφιακά 

πιστοποιητικά, που συσχετίζουν µία συγκεκριµένη οντότητα µε ένα συγκεκριµένο 

δηµόσιο κλειδί. Για να είναι ωστόσο παγκόσµια αποδεκτό ένα ψηφιακό 

πιστοποιητικό, πρέπει να βρίσκεται σε συµφωνία µε διεθνή πρότυπα. Συνήθως, ένα 

τέτοιο πρότυπο περιλαµβάνει το δηµόσιο κλειδί, την αναφορά του ονόµατος του 

κατόχου του, πληροφορίες για την εξακρίβωση της ψηφιακής του υπογραφής, την 

ταυτότητα και την ψηφιακή υπογραφή του χορηγού του πιστοποιητικού και τη 

χρονική περίοδο εγκυρότητας του πιστοποιητικού. 

Σε πολλούς οργανισµούς χρησιµοποιούνται επίσης µηχανισµοί ασφάλειας, που 

ελέγχουν τη ροή πληροφοριών µεταξύ ενός τοπικού δικτύου και του ∆ιαδικτύου, µε 

την ονοµασία firewalls. Ένας τέτοιος µηχανισµός περιλαµβάνει ειδικά φίλτρα 

πρόσβασης σε χρήστες µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, ενώ η επιχείρηση έχει τη 

δυνατότητα να καταγράψει και να ελέγξει όλες τις προσπάθειες σύνδεσης στο 

δίκτυο. Στα πλαίσια της καλύτερης δυνατής ασφάλειας των συναλλαγών στο 

∆ιαδίκτυο, έχουν αναπτυχθεί αρκετά πρωτόκολλα επικοινωνίας, όπως για 

παράδειγµα το Secure Sockets Layer που βρίσκει κυρίως εφαρµογή σε web servers 

και browsers και το Secure Electronic Transaction µε εφαρµογή σε έξυπνες 

κάρτες, πληρωµές µέσω πιστωτικών καρτών και transaction servers. Τα πρωτόκολλα 

αυτά µπορούν να εγγυηθούν σε κάποιο βαθµό την ασφάλεια των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών, παρουσιάζουν ωστόσο και µειονεκτήµατα, όπως το γεγονός ότι 

επιβραδύνουν την επικοινωνία στο ∆ιαδίκτυο, λόγω της κρυπτογράφησης. Όλα τα 

παραπάνω, είτε µεµονωµένα είτε συνδυαστικά, αποτελούν συνιστώσες µιας 

σηµαντικής προσπάθειας που καταβάλλεται σε παγκόσµιο επίπεδο, για την οριστική 

επίλυση του προβλήµατος της ηλεκτρονικής ασφάλειας, που όµως έχει αρκετό 

δρόµο ακόµη να διανύσει. 

 

6.1.5 Σχεδιασµός ιστοσελίδας (εµφάνιση και λειτουργικότητα) 

Το βασικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί µία ιστοσελίδα από άλλες 

εναλλακτικές πηγές πληροφόρησης είναι η µη ιεραρχική δοµή της. Αυτό σηµαίνει 

ότι, οι πληροφορίες δεν διαδέχονται ιεραρχικά η µία την άλλη, αφού οι επιµέρους 

σελίδες ενός δικτυακού τόπου συνδέονται µεταξύ τους µε ποικίλους τρόπους και 

προς οποιαδήποτε πιθανή κατεύθυνση. Απαραίτητο στοιχείο στο σχεδιασµό µιας 
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ιστοσελίδας είναι η δηµιουργία µιας θετικής πρώτης εντύπωσης για τον επισκέπτη, 

(είτε στέλεχος επιχείρησης είτε καταναλωτή), η οποία µπορεί να προέρχεται από ένα 

«εύκολο» και συνάµα ενδεικτικό του περιεχοµένου όνοµα διεύθυνσης URL 

(Uniform Resource Locator), το γρήγορο άνοιγµα (download) της εισαγωγικής 

σελίδας και την ύπαρξη ελκυστικών τίτλων που αυξάνουν τις προσδοκίες. Τα 

υπόλοιπα στοιχεία που καθιστούν αποτελεσµατικό το σχεδιασµό µιας ιστοσελίδας, 

είναι τα εξής: 

• σαφείς αντικειµενικοί στόχοι (που αποσκοπεί η ιστοσελίδα, σε ποιους 

απευθύνεται…) 

• ορθολογική οργάνωση περιεχοµένων ιστοσελίδας 

• ευδιάκριτοι και λειτουργικοί (ενεργοί) σύνδεσµοι 

• εύκολη ανάγνωση κειµένου (χρησιµοποίηση λέξεων «κλειδιά», σωστή 

σύνταξη κειµένου) 

• διαθέσιµη επιλογή συχνότερων ερωτήσεων (Frequently Asked Questions) 

• διαθέσιµη επιλογή χάρτη ιστοσελίδας 

• αποτελεσµατικός σχεδιασµός διαδροµών (ειδικότερα όταν υπάρχει η 

δυνατότητα εικονικής περιήγησης) 

• εµφανή σηµεία επικοινωνίας µε την επιχείρηση 

• αναφορά των συστηµάτων ασφάλειας που χρησιµοποιεί η επιχείρηση και των 

δηλώσεων για την προστασία των επιχειρηµατικών και προσωπικών 

δεδοµένων 

• συνεχής διαθεσιµότητα ιστοσελίδας 

• τακτική ενηµέρωση ιστοσελίδας. 

Ο σχεδιασµός ιστοσελίδας µπορεί να αποτελεί πρακτικά µία απλή διαδικασία, 

απαιτεί όµως εξαιρετική προσοχή, φαντασία και επινοητικότητα, αφενός γιατί το 

κριτήριο της αισθητικής είναι υποκειµενικό γνώρισµα και αφετέρου γιατί ο 

απίστευτα µεγάλος αριθµός δικτυακών τόπων επιτρέπει τη δυνατότητα σύγκρισης 

και αντιπαράθεσης, µε βάση αρκετά πρότυπα αναφοράς. Λόγω της σηµαντικότητας 

του ποιοτικού κριτηρίου, ορισµένες ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου που 

χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα αφορούσαν τη διαδικασία σχεδιασµού µιας 

ιστοσελίδας. Ως κυριότερος στόχος στη συγκεκριµένη διαδικασία επιλέχθηκε ο 

υψηλός βαθµός ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του χρήστη, που υποδηλώνει τη 

δυνατότητα ευελιξίας στο σχεδιασµό (αλλαγές όποτε απαιτούνται) και την παροχή 
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ουσιαστικού και αναλυτικού περιεχοµένου στον επισκέπτη της ιστοσελίδας. Τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας που αξιολογήθηκαν ως περισσότερο 

σηµαντικά, ήταν 1) η ευκολία και ταχύτητα στην αναζήτηση πληροφοριών και 2) 

το περιεχόµενο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών. Όσον αφορά τις 

κατηγορίες πληροφοριών µιας ιστοσελίδας, στις οποίες πρέπει µία ηλεκτρονική 

επιχείρηση να αποδίδει µεγαλύτερη βαρύτητα, επιλέχθηκαν 1) οι πληροφορίες που 

αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης και 2) οι πληροφορίες 

που διαφοροποιούν την επιχείρηση από τον ανταγωνισµό. 

 

6.1.6 Χρησιµοποίηση εργαλείων και τεχνολογιών της ιστοσελίδας 

Τα εργαλεία και οι τεχνολογίες που αναφέρονται στη συνέχεια, µπορούν να 

µετατρέψουν τη στατική σελίδα µιας ηλεκτρονικής επιχείρησης σε ένα δυναµικό 

χώρο επικοινωνίας προµηθευτή – πελάτη. Καταρχήν, υπενθυµίζεται ότι η 

επικοινωνία ενός πελάτη (client) µε το διακοµιστή του (server) στο ∆ιαδίκτυο, 

επιτρέπεται µέσω ενός προγράµµατος πλοήγησης (browser). Λόγω της 

παγκόσµιας κυριαρχίας της εταιρίας Microsoft στον κλάδο της πληροφορικής και 

της δωρεάν διανοµής του Internet Explorer µαζί µε το δηµοφιλές λειτουργικό 

σύστηµα Windows, ο συγκεκριµένος browser έχει καθιερωθεί στην αγορά. 

Υπάρχουν ωστόσο και άλλοι εναλλακτικοί browsers, όπως για παράδειγµα τα 

προγράµµατα Netscape Navigator, MSN Explorer, Mozilla και Opera. Οι 

ιστοσελίδες που εµφανίζονται στον εγκαταστηµένο browser του Η/Υ του χρήστη, 

είναι κωδικοποιηµένες στη γλώσσα προγραµµατισµού HTML190 (Hyper Text 

Markup Language). Ορισµένες ιστοσελίδες προσφέρουν τη δυνατότητα µεταφοράς 

στον Η/Υ του χρήστη και εκτέλεσης εφαρµογών, που είναι κωδικοποιηµένες στη 

γλώσσα Java (Java applets) ή JavaScript. 

Η αναζήτηση πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο διευκολύνεται δραστικά από την ύπαρξη 

των µηχανών αναζήτησης (search engines). Ενδεικτικά παραδείγµατα είναι οι 

δικτυακοί τόποι των εταιριών Google, Lycos και AltaVista. Ουσιαστικά, µία µηχανή 

αναζήτησης είναι µία ιστοσελίδα που λειτουργεί ως µία αυτοµατοποιηµένη βάση 

δεδοµένων, στην οποία οι αναζητήσεις πραγµατοποιούνται µέσω επιλεγµένων όρων 

                                                 
190 Κάθε ιστοσελίδα έχει έναν ενσωµατωµένο κώδικα HTML που καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο 
εµφανίζεται και λειτουργεί. Η ενσωµάτωση ενός κώδικα HTML και στα ηλεκτρονικά µηνύµατα δίνει τη 
δυνατότητα προσαρµογής του µηνύµατος στις απαιτήσεις του αποστολέα, διαφοροποιώντας το στυλ, 
προσθέτοντας χρώµατα, γραφικά, φωτογραφίες κτλ.  
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(λέξεις κλειδιά)191. Η αναζήτηση επιτυγχάνεται µε την εξής διαδικασία: οι 

σχεδιαστές ιστοσελίδων καταχωρούν ένα µέρος του κώδικα µιας σελίδας 

(ονοµάζεται meta tag), που περιέχει πληροφορίες για το θέµα που πραγµατεύεται, σε 

µία µηχανή αναζήτησης. Εάν ο όρος αναζήτησης ταιριάζει µε κάποιο meta tag µιας 

ιστοσελίδας που έχει καταχωρηθεί στη µηχανή αναζήτησης, η ιστοσελίδα 

συµπεριλαµβάνεται στα αποτελέσµατα. Σήµερα, η τεχνολογία metasearch επιτρέπει 

την ταυτόχρονη χρησιµοποίηση ενός αριθµού µηχανών αναζήτησης, 

πληκτρολογώντας µόνο µία φορά την αντίστοιχη λέξη κλειδί. Πολλές µηχανές 

αναζήτησης ενσωµατώνουν στη σελίδα τους τις λεγόµενες υπηρεσίες καταλόγου 

(directory). Ενδεικτικό παράδειγµα στην περίπτωση αυτή αποτελεί η ιστοσελίδα της 

εταιρίας Yahoo! Ένας κατάλογος περιλαµβάνει ένα µεγάλο αριθµό κατηγοριών 

θεµάτων και επιτρέπει µέσω συνδέσµων την αναζήτηση ανά θεµατική ενότητα. 

Άλλα εργαλεία δίνουν τη δυνατότητα προσθήκης κινούµενων γραφικών, ήχου, video 

και γενικότερα πολυµέσων σε µία ιστοσελίδα, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός 

εξαιρετικά δυναµικού περιβάλλοντος, αλλά και την πρόκληση καθυστέρησης στο 

χρόνο εµφάνισής της. Μέσω του προγράµµατος Acrobat Reader είναι εφικτή η 

εµφάνιση αρχείων σε µορφή PDF (Portable Documents Format). Ο συγκεκριµένος 

τύπος αρχείου διατηρεί τις αρχικές γραµµατοσειρές, τη µορφοποίηση, τα γραφικά 

και τη διάταξη ενός εγγράφου, ανεξάρτητα από τους περιορισµούς του 

προγράµµατος µε το οποίο δηµιουργήθηκε. Πρέπει να αναφερθούν επίσης τα 

εργαλεία κατασκευής ιστοσελίδων (π.χ. Microsoft FrontPage, Macromedia 

DreamWeaver), που προσφέρουν πολλές δυνατότητες χωρίς να απαιτούνται 

ιδιαίτερες γνώσεις της γλώσσας προγραµµατισµού HTML. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του συγκεκριµένου κριτηρίου ποιότητας, δίνεται 

µία σύντοµη περιγραφή ορισµένων συµπληρωµατικών εργαλείων µιας ιστοσελίδας: 

• plug-ins: αρχεία που ενισχύουν τις δυνατότητες κάποιου προγράµµατος (π.χ. 

ενός προγράµµατος πλοήγησης). Χωρίς τα εν λόγω αρχεία, ορισµένες 

ιστοσελίδες µπορεί να µην εµφανίζονται ή να µην υπάρχει η δυνατότητα από 

πλευράς χρήστη της παρακολούθησης κινούµενων γραφικών, video κτλ. 

• activeXs: προγράµµατα που προσδίδουν στις ιστοσελίδες πρόσθετες 

λειτουργίες ή το στοιχείο της διαδραστικότητας (µία βασική τους εφαρµογή 

είναι ότι απαιτούνται από τους online ανιχνευτές ιών) 

                                                 
191 οι λέξεις αναζήτησης χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε τους λογικούς τελεστές «AND», «OR», «NOT» 
και «NEAR». Αυτή η µέθοδος αναζήτησης ονοµάζεται Boolean logic 
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• cookies: αρχεία που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια πλοήγησης ενός χρήστη 

στο ∆ιαδίκτυο και περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε τις διαδροµές που 

πραγµατοποιήθηκαν, το χρόνο σύνδεσης, το σηµείο εγκατάλειψης της 

ιστοσελίδας, τις αγοραστικές προτιµήσεις του χρήστη κτλ. 

 

6.1.7 Παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών 

Η πληθώρα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων µε το ίδιο αντικείµενο εργασιών και η 

αναζήτηση ενός ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, δηµιουργούν την ανάγκη 

διαφοροποίησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους, σύµφωνα µε τις ανάγκες του 

κάθε πελάτη. Η ανάγκη αυτή οδηγεί σε µία προσπάθεια εξατοµίκευσης, άλλοτε ανά 

καταναλωτή – επιχείρηση και άλλοτε ανά κατηγορία καταναλωτών – επιχειρήσεων. 

Ένας νέος όρος που σταδιακά κυριαρχεί στην ηλεκτρονική επιχειρηµατική 

δραστηριότητα, είναι η µαζική εξατοµίκευση (mass customization), που 

υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις απευθύνονται στις µάζες, δηµιουργώντας προϊόντα 

και υπηρεσίες για κάθε πελάτη ξεχωριστά. Η εξατοµίκευση µπορεί να αφορά τις 

εξής υπηρεσίες: 

• προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών σύµφωνα µε τις αγοραστικές προτιµήσεις 

και ανάγκες καταναλωτών – επιχειρήσεων, το ιστορικό αγορών τους και την 

οικονοµική τους κατάσταση 

• δηµιουργία προσωποποιηµένων ηλεκτρονικών καταλόγων (ως αποτέλεσµα του 

«φιλτραρίσµατος» των διαθέσιµων προϊόντων και υπηρεσιών ενός καταλόγου, 

µε βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε πελάτη) 

• παροχή εξατοµικευµένων πληροφοριών και απαντήσεων στα αιτήµατα – 

ερωτήσεις του πελάτη 

• διαµόρφωση της ιστοσελίδας σύµφωνα µε τις προτιµήσεις του χρήστη του 

∆ιαδικτύου 

• µετάβαση µέσω συνδέσµων σε ιστοσελίδες, µε αντικείµενο που ταιριάζει στα 

ενδιαφέροντα του χρήστη 

• δυνατότητα επιλογής από πλευράς πελατών για τον τρόπο επικοινωνίας µε την 

ηλεκτρονική επιχείρηση (µέσω ιστοσελίδας, e-mail, ταχυδροµείου, σταθερού ή 

κινητού τηλεφώνου, fax, προσωπικής επαφής) 
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• δυνατότητα επιλογής από πλευράς πελατών του τρόπου πληρωµής και 

αποστολής των προϊόντων (στα πλαίσια της εξατοµίκευσης, η επιχείρηση 

οφείλει να παρέχει όλες τις δυνατές εναλλακτικές επιλογές) 

• χρησιµοποίηση µηχανών προσωποποίησης (personalization engines), που 

παρέχουν τη βέλτιστη εξατοµικευµένη λύση µε βάση τα στοιχεία που 

συγκεντρώνουν για κάθε πελάτη 

• αποστολή προσωποποιηµένων µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

• δυνατότητα επιλογής από πλευράς πελάτη, της λήψης e-mails προερχόµενων 

από την επιχείρηση (επιλογή opt-in). 

Η υλοποίηση επιστηµονικά σχεδιασµένων ερευνών αγοράς σε συστηµατική βάση 

και ο προσδιορισµός των µελλοντικών αναγκών των διαφορετικών οµάδων στόχου, 

στις οποίες απευθύνεται η ηλεκτρονική επιχείρηση, µπορούν να βοηθήσουν 

σηµαντικά στο σχεδιασµό ενός συστήµατος παροχής εξατοµικευµένων υπηρεσιών. 

 

6.1.8 Ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής 

Ως σηµείο συναλλαγής θεωρείται κυρίως η ιστοσελίδα της επιχείρησης που 

συναλλάσσεται ηλεκτρονικά µε καταναλωτές – επιχειρήσεις. Στις επιχειρηµατικές 

συναλλαγές B2B που πραγµατοποιούνται σε κλειστά ενδοεπιχειρησιακά και 

διεπιχειρησιακά δίκτυα, η πρόσβαση των συναλλασσόµενων µερών είναι σαφώς 

ευκολότερη, σε σχέση µε την πρόσβαση καταναλωτών και επιχειρήσεων στις 

ιστοσελίδες του ∆ιαδικτύου. Η ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής 

επιτυγχάνεται µέσω της τήρησης των παρακάτω προϋποθέσεων: 

• ταχύτητα στην εµφάνιση της αρχικής σελίδας 

• ευκολία και ταχύτητα στη µεταβίβαση ανάµεσα στις υποσελίδες του δικτυακού 

τόπου 

• σωστή διάρθρωση και αρχιτεκτονική της ιστοσελίδας (πίνακας περιεχοµένων, 

χάρτης ιστοσελίδας, µηχανή αναζήτησης αποκλειστικά για το δικτυακό 

τόπο…), που διευκολύνουν την πρόσβαση του χρήστη στο ακριβές σηµείο της 

ηλεκτρονικής συναλλαγής 

• απουσία ανενεργών και µη έγκυρων συνδέσµων 

• έτοιµες ηλεκτρονικές φόρµες για τη συµπλήρωση των στοιχείων που 

απαιτούνται, ανάλογα µε το είδος της συναλλαγής 
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• αποτελεσµατική λειτουργία της ιστοσελίδας κάτω από διαφορετικές εκδόσεις 

του browser (ή διαφορετικούς browsers) που χρησιµοποιεί ο χρήστης 

• συνεχής διαθεσιµότητα της ιστοσελίδας 

• καταχώρηση της ιστοσελίδας σε γνωστές µηχανές αναζήτησης. 

Η ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής απαιτεί τη διάδοση της παρουσίας 

και λειτουργίας µιας επιχείρησης στο ∆ιαδίκτυο. Η προβολή της διεύθυνσης της 

ιστοσελίδας (και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), όπως επίσης των 

στοιχείων που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µιας 

ηλεκτρονικής επιχείρησης, µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε συµβατικά µέσα 

(καταχωρήσεις σε διαφηµιστικά έντυπα και φυλλάδια, στον Τύπο και σε συναφή 

περιοδικά, διάθεση προωθητικού υλικού, επικοινωνία από στόµα σε στόµα…) και 

µέσω του ∆ιαδικτύου (διαφηµίσεις σε πύλες, µηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικούς 

καταλόγους, κοινότητες, chat rooms, στις ιστοσελίδες των παροχέων υπηρεσιών 

∆ιαδικτύου, σε ιστοσελίδες άλλων επιχειρήσεων, διαφηµιστικά e-mails…). 

 

6.1.9 Ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης 

Οι υψηλές ταχύτητες µε τις οποίες εκτελούνται οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

στην εποχή µας και οι αυξανόµενοι ρυθµοί αλλαγής των καταναλωτικών 

προτιµήσεων, έχουν επεκταθεί και στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου. Τόσο οι 

καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις επιζητούν την ταχύτερη δυνατή εκτέλεση των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών τους, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για απλή 

ενηµέρωση, συλλογή πληροφοριών, παραγγελία προϊόντων, ανταλλαγή 

παραστατικών ή οτιδήποτε άλλο. Κατά συνέπεια, η βελτίωση της ταχύτητας 

ανταπόκρισης µιας επιχείρησης στις απαιτήσεις των καταναλωτών και των 

επιχειρήσεων µε τις οποίες συναλλάσσεται ηλεκτρονικά, είναι πιθανό να εξελιχθεί 

σε ένα σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Στη συνέχεια αναφέρονται ορισµένα 

από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του εν λόγω ποιοτικού κριτηρίου: 

• ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής συναλλαγής 

• ελαχιστοποίηση του χρόνου αποστολής και παράδοσης των παραγγελιών 

• άµεση ενηµέρωση του πελάτη, κατόπιν αιτήµατός του, για το στάδιο στο οποίο 

βρίσκεται η εκτέλεση της συναλλαγής του 

• ειδοποίηση του πελάτη για την ολοκλήρωση της συναλλαγής του 
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• άµεσες απαντήσεις στα εισερχόµενα e-mails της επιχείρησης και χρήση 

αυτοµατοποιηµένων απαντήσεων (στις περιπτώσεις που είναι εφικτό)192 

• δυνατότητα επιλογής από τον πελάτη, του επιθυµητού καναλιού επικοινωνίας 

µε την ηλεκτρονική επιχείρηση και συνεχής διαθεσιµότητα των σχετικών 

υπηρεσιών 

• εµφανή σηµεία στην ιστοσελίδα, όλων των εναλλακτικών τρόπων 

επικοινωνίας µε την επιχείρηση (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 

αριθµός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, αριθµός fax, ταχυδροµική 

διεύθυνση, αναφορά ονόµατος αρµόδιου υπαλλήλου στα πλαίσια της 

δυνατότητας προσωπικής επαφής) 

• άµεση παροχή ζητούµενων ιστοσελίδων και υποσελίδων ενός συγκεκριµένου 

δικτυακού τόπου (στο µέτρο που αυτό αφορά την επιχείρηση, εξαρτάται από 

το συνολικό σχεδιασµό της ιστοσελίδας, την τεχνολογική υποδοµή της 

επιχείρησης και το ανθρώπινο δυναµικό που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό 

αυτό). 

Η βελτιστοποίηση της ταχύτητας ανταπόκρισης µιας ηλεκτρονικής επιχείρησης στις 

απαιτήσεις καταναλωτών και συναλλασσόµενων επιχειρήσεων, προϋποθέτει την 

άριστη συνεργασία των επιµέρους τµηµάτων της, των διαθέσιµων προµηθευτών της 

και των σηµείων λιανικής πώλησης µε τα οποία συνεργάζεται (ή πιθανότατα 

διαθέτει). Ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη του 

συγκεκριµένου ποιοτικού κριτηρίου, είναι η αποτελεσµατική χρησιµοποίηση ενός 

αξιόπιστου συστήµατος ERP (Enterprise Resources Planning) για τη διασύνδεση 

και υποστήριξη των επιχειρηµατικών λειτουργιών και η ταυτόχρονη αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων ενός συστήµατος CRM (Customer Relationship Management) για 

τη συλλογή, οργάνωση και διάθεση των δεδοµένων του πελάτη στα τµήµατα που 

διαχειρίζονται τις σχέσεις του µε την επιχείρηση. 

 

6.1.10 Υποστήριξη πελατών (ή συναλλασσόµενων επιχειρήσεων) 

Το ποιοτικό κριτήριο της υποστήριξης πελατών αφορά το σύνολο των υπηρεσιών 

που παρέχει η ηλεκτρονική επιχείρηση στον πελάτη, κατά και µετά τη διαδικασία 

της συναλλαγής (είτε µε πρωτοβουλία της επιχείρησης είτε κατόπιν απαίτησης του 

                                                 
192 οι αυτοµατοποιηµένες απαντήσεις δίνονται µε τη βοήθεια προγραµµάτων, που έχουν την ονοµασία 
«αυτόµατοι ανταποκριτές» (infobots). Περιλαµβάνουν προκαθορισµένα µηνύµατα, στα οποία 
προσδιορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος επικοινωνίας µε τον πελάτη για την ικανοποίηση του αιτήµατός του 
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πελάτη). Η βαρύτητα του συγκεκριµένου κριτηρίου µπορεί να εκτιµηθεί από τη 

σηµασία που αποδίδουν γενικότερα οι επιχειρήσεις στον όρο «εξυπηρέτηση µετά 

την πώληση» (after sales service). Στις ηλεκτρονικές συναλλαγές ωστόσο, λόγω 

της γεωγραφικής απόστασης και της διαδραστικότητας επιχείρησης – πελάτη, 

ιδιαίτερη σηµασία έχει και η εξυπηρέτηση κατά τη διάρκεια που εξελίσσεται η 

συναλλαγή. Η υποστήριξη πελατών (ή συναλλασσόµενων επιχειρήσεων) 

περιλαµβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

• παροχή βοήθειας όποτε παρουσιάζεται κάποιο πρόβληµα ή αδυναµία 

ολοκλήρωσης της συναλλαγής από πλευράς πελάτη (π.χ. online βοήθεια για τη 

συµπλήρωση ενός δελτίου παραγγελίας) 

• ικανοποίηση του αιτήµατος που υποβάλλει ένας πελάτης ή επεξήγηση του 

λόγου µη ικανοποίησής του (η επιχείρηση οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια για την κατανόηση και αποδοχή του λόγου από τον πελάτη) 

• δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση ή αλλαγής 

αυτών, σε συµβατικά καταστήµατα που βρίσκονται κοντά στους πελάτες. Η 

συγκεκριµένη υπηρεσία δεν περιλαµβάνει τα ψηφιακά προϊόντα, όπως 

προγράµµατα λογισµικού, εκπαιδευτικό υλικό κτλ. 

• ενηµέρωση πελατών για τις αναβαθµίσεις των προϊόντων που έχουν αγοράσει 

• παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και δοκιµαστικής λειτουργίας ορισµένων 

προϊόντων (εφόσον απαιτείται) 

• παρουσίαση στην ιστοσελίδα της επιχείρησης (µέσω multimedia εφαρµογών) 

των τρόπων χρήσης και συντήρησης των προϊόντων της 

• ανάπτυξη εφαρµογών ανοιχτών εικονικών συζητήσεων ανάµεσα σε 

υφιστάµενους και δυνητικούς πελάτες (chat rooms, forums υποστήριξης…) 

• παρουσίαση οδηγών λήψης αποφάσεων ηλεκτρονικών αγορών 

• δηµιουργία σχέσεων επιχείρησης – πελάτη «ένας προς έναν», σε ότι αφορά τις 

υπηρεσίες υποστήριξης. 

 

6.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

Η αξιολόγηση του επιπέδου ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές B2B και B2C, πραγµατοποιείται σε δύο διαδοχικά στάδια: αρχικά 

αξιολογείται ο βαθµός ποσοστιαίας σηµαντικότητας των πέντε διαστάσεων του µοντέλου 
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SERVQUAL και στη συνέχεια βαθµολογούνται οι δέκα προτεινόµενες διαστάσεις 

ποιότητας, ξεχωριστά για τις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και ξεχωριστά για τις 

συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Οι λόγοι που υιοθετήθηκε η 

παραπάνω προσέγγιση είναι οι εξής: οι διαστάσεις του µοντέλου SERVQUAL είναι 

σταθερές, καλύπτουν µία υπηρεσία στο σύνολό της και έχουν χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία 

σε αντίστοιχες ερευνητικές προσπάθειες διερεύνησης της ποιότητας ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών (π.χ. Παγκόσµιος Ιστός, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο). Από την άλλη, οι 

προτεινόµενες διαστάσεις µπορεί να καλύπτουν προς το παρόν όλες τις πτυχές των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών B2B και B2C, ενδέχεται όµως να διαφοροποιηθούν στο 

µέλλον (να προστεθούν νέες διαστάσεις, να µεταβληθεί η βαρύτητά τους ή ακόµη να 

αποκτήσουν διαφορετική έννοια). Αυτό φυσικά θα εξαρτηθεί από τους ρυθµούς εξέλιξης 

των διαφορετικών µορφών του ηλεκτρονικού εµπορίου, αλλά και τις αλλαγές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος (κυρίως του τεχνολογικού) των επιχειρήσεων. Για παράδειγµα, 

η επίλυση του προβλήµατος της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών, αυτοµάτως θα 

µείωνε δραστικά τη βαρύτητα του συγκεκριµένου κριτηρίου. Επίσης, η χρησιµοποίηση 

εργαλείων και τεχνολογιών που βελτιώνουν την απόδοση µιας ιστοσελίδας, µπορεί να 

χρειαστεί να αντικατασταθεί, εάν το κυρίαρχο µέσο ηλεκτρονικού εµπορίου στο µέλλον 

είναι διαφορετικό από τον Παγκόσµιο Ιστό. Στα πλαίσια λοιπόν, της ανάπτυξης ενός 

διαχρονικού µοντέλου µέτρησης της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι 

προτεινόµενες διαστάσεις ποιότητας εντάσσονται σε οµάδες, όπου κάθε οµάδα αντιστοιχεί 

σε µία διάσταση του µοντέλου SERVQUAL (όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.1). 

 

Τα αναλυτικά αποτελέσµατα της αξιολόγησης των διαστάσεων του µοντέλου 

SERVQUAL και των προτεινόµενων διαστάσεων ποιότητας των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών B2B και B2C, από το δείγµα 152 επιχειρήσεων της Β. Ελλάδας, 

παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Η. Συνοπτικά, τα αποτελέσµατα δίνονται στους Πίνακες 

6.2 και 6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 239 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Πίνακας 6.2 Βαθµός Ποσοστιαίας Σηµαντικότητας ∆ιαστάσεων 

Μοντέλου SERVQUAL 
 

∆ιαστάσεις 

Μοντέλου 

SERVQUAL 

Βαθµός 

Ποσοστιαίας 

Σηµαντικότητας 

Αξιοπιστία 25,4% 

∆ιασφάλιση 20,5% 

Υλικά περιουσιακά στοιχεία 15,4% 

Εξατοµίκευση 19,5% 

Ανταπόκριση 19,2% 

 

 

Πίνακας 6.3 Αξιολόγηση ∆ιαστάσεων Ποιότητας στις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές 

B2B και B2C 
 

∆ιαστάσεις Ποιότητας Συναλλαγές B2B Συναλλαγές B2C 

Ακρίβεια παρεχόµενων πληροφοριών 35,5%  (4) 28,3%  (7) 

Σωστή λειτουργία χρησιµοποιούµενης υποδοµής 17,1%  (7) 16,5%  (8) 

Εµπιστοσύνη του πελάτη (ή συναλλασσόµενων 

επιχειρήσεων) στην επιχείρηση 

9,2%  (9) 5,9%  (9) 

Ασφάλεια συναλλαγών 63,8%  (1) 67%  (1) 

Σχεδιασµός ιστοσελίδας (εµφάνιση και 

λειτουργικότητα) 

16,5%  (8) 30,9%  (4) 

Χρησιµοποίηση εργαλείων και τεχνολογιών της 

ιστοσελίδας 

4,6%  (10) 4,6%  (10) 

Παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών 32,2%  (5) 30,2%  (6) 

Ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής 39,4%  (3) 35,5%  (3) 

Ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης 57,9%  (2) 50,7%  (2) 

Υποστήριξη πελατών (ή συναλλασσόµενων 

επιχειρήσεων) 

23,6%  (6) 30,3%  (5) 

(Τα ποσοστά αναφέρονται στην αξιολόγηση της συγκεκριµένης διάστασης ως 

«σηµαντικό», «πολύ σηµαντικό» και «περισσότερο σηµαντικό» κριτήριο. 

Στην παρένθεση σηµειώνεται η σειρά κατάταξης της διάστασης ποιότητας) 
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Ο σχολιασµός των παραπάνω αποτελεσµάτων περιλαµβάνεται στην Παράγραφο 4.1 και 

συγκεκριµένα στο κοµµάτι που αφορά την ανάλυση των απαντήσεων στις ερωτήσεις Ζ2, 

Ζ3 και Ζ4. Το γεγονός ότι µία διάσταση συγκεντρώνει υψηλό ποσοστό, αποδεικνύει ότι η 

διάσταση αυτή αποτελεί κρίσιµη παράµετρο για τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου 

ποιότητας στη διαδικασία παροχής υπηρεσιών, ωστόσο υποδηλώνει παράλληλα ότι η 

συγκεκριµένη διάσταση δεν πληρείται στο βαθµό που θα έπρεπε, µε βάση τις απαιτήσεις 

του σύγχρονου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. ∆εν αποτελεί έκπληξη λοιπόν, ότι η 

αξιοπιστία αξιολογήθηκε ως η διάσταση µε το µεγαλύτερο βαθµό ποσοστιαίας 

σηµαντικότητας. Αποδίδοντας συνοπτικά την έννοια της εν λόγω διάστασης, µία υπηρεσία 

θεωρείται ως αξιόπιστη όταν παρέχεται προς τον πελάτη µε συνέπεια και ακρίβεια. Οι δύο 

αυτοί όροι σηµαίνουν την τήρηση των υποσχέσεων της επιχείρησης στο χρόνο που έχει 

συµφωνηθεί µε τον πελάτη και συνιστούν βασικές προϋποθέσεις για τη βελτίωση της 

ποιότητας στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, που χαρακτηρίζεται µέχρι σήµερα από 

υπέρµετρες υποσχέσεις και την παροχή ενός τεράστιου όγκου δεδοµένων, που συχνά όµως 

δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Οι διαστάσεις της διασφάλισης, της 

εξατοµίκευσης και της ανταπόκρισης αξιολογήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα, µε 

µικρές έως ελάχιστες διαφορές µεταξύ των ποσοστών τους. Αυτό δικαιολογείται από το 

γεγονός ότι και οι τρεις διαστάσεις αντιστοιχούν σε διαφορετικές αλλά εξίσου σηµαντικές 

πτυχές µιας υπηρεσίας (βλ. Παράγραφο 2.5) και πιθανότατα η υποβάθµιση της µιας εξ’ 

αυτών θα επηρέαζε συνολικά το αποτέλεσµα που αντιλαµβάνεται ο πελάτης. Αντίθετα, 

στα υλικά περιουσιακά στοιχεία µιας επιχείρησης αποδίδεται η µικρότερη βαρύτητα, 

όσον αφορά τη δυνατότητα βελτίωσης της ποιότητας µιας υπηρεσίας. 

 

Σχετικά µε τις προτεινόµενες διαστάσεις ποιότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών, η 

αξιολόγησή τους για τα δύο διαφορετικά είδη συναλλαγής, παρουσιάζει σηµαντικές 

οµοιότητες αλλά και διαφορές. Τις τρεις πρώτες θέσεις και στις συναλλαγές µεταξύ 

επιχειρήσεων και στις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών 

καταλαµβάνουν: 1) η ασφάλεια συναλλαγών (παρά τα σηµαντικά βήµατα που έχουν γίνει 

στα πλαίσια διασφάλισης της συγκεκριµένης διάστασης, συνεχίζει να αναδεικνύεται σε 

κυρίαρχο ζήτηµα για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, η έκβαση του οποίου θα καθορίσει 

την εξέλιξη του ηλεκτρονικού εµπορίου), 2) η ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης 

(το κίνητρο όλων των τεχνολογικών επιτευγµάτων στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, 

είναι η αύξηση στις ταχύτητες επικοινωνίας και ολοκλήρωσης των οποιωνδήποτε 

συναλλαγών ή ανταλλαγής πληροφοριών) και 3) η ευκολία πρόσβασης στο σηµείο 
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συναλλαγής (η διευκόλυνση της επιχείρησης ή του καταναλωτή να εκτελέσει µία 

συναλλαγή, αποτελεί προϋπόθεση για την αύξηση του ενδιαφέροντος στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές). 

 

Στις επόµενες θέσεις εµφανίζονται διαφορές ανάµεσα στα δύο είδη συναλλαγής. Πιο 

συγκεκριµένα, στις συναλλαγές B2B η ακρίβεια παρεχόµενων πληροφοριών θεωρείται η 

4η σηµαντικότερη διάσταση, ενώ στις συναλλαγές B2C καταλαµβάνει την 7η θέση (η αξία 

των πληροφοριών που ανταλλάσσονται στις ενδοεπιχειρησιακές και διεπιχειρησιακές 

συναλλαγές είναι συνήθως µεγαλύτερη απ’ ότι στις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και 

καταναλωτών και σε αυτό οφείλεται η διαφορά στο βαθµό αξιολόγησης της ακρίβειας 

παρεχόµενων πληροφοριών). Η παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών και η υποστήριξη 

πελατών (ή συναλλασσόµενων επιχειρήσεων) εναλλάσσονται στις θέσεις 5 και 6, για τις 

συναλλαγές B2B και B2C αντίστοιχα (η υποστήριξη που επιζητούν οι καταναλωτές 

ωστόσο, συγκεντρώνει σαφώς µεγαλύτερο ποσοστό από την υποστήριξη που χρειάζονται 

οι επιχειρήσεις). Η σωστή λειτουργία χρησιµοποιούµενης υποδοµής κατατάσσεται στην 

7η θέση στις συναλλαγές B2B και στην 8η θέση στις συναλλαγές B2C. Μία αξιοσηµείωτη 

διαφορά παρουσιάζεται όσον αφορά τη διάσταση του σχεδιασµού ιστοσελίδας 

(εµφάνιση και λειτουργικότητα). Ενώ στις συναλλαγές B2B βρίσκεται µόλις στην 8η 

θέση, στις συναλλαγές B2C αξιολογείται ως η 4η σηµαντικότερη διάσταση, µε σχεδόν 

διπλάσιο ποσοστό (η αισθητική της ιστοσελίδας, το περιεχόµενο, η συνολική διάρθρωση 

και η λειτουργικότητα των επιλογών, επηρεάζουν περισσότερο τους καταναλωτές). Τέλος, 

τις δύο τελευταίες θέσεις καταλαµβάνουν η εµπιστοσύνη του πελάτη (ή 

συναλλασσόµενων επιχειρήσεων) στην επιχείρηση και η χρησιµοποίηση εργαλείων 

και τεχνολογιών της ιστοσελίδας, µε ιδιαίτερα χαµηλά ποσοστά. Πρέπει ωστόσο να 

αναφερθεί, ότι η δηµιουργία ενός αισθήµατος εµπιστοσύνης του πελάτη στην επιχείρηση 

µε την οποία συναλλάσσεται ηλεκτρονικά, θεωρείται περισσότερο επιβεβληµένη στις 

συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων (µε βάση τα ποσοστά του συγκεκριµένου κριτηρίου στα 

δύο είδη συναλλαγής). Σύµφωνα πάντως µε την ανάλυση της διάστασης της 

εµπιστοσύνης, που πραγµατοποιήθηκε στην Παράγραφο 6.1.3, τα ποσοστά αξιολόγησης 

κρίνονται ως αρκετά χαµηλότερα από τα αναµενόµενα. 

 

Στην ερευνητική διαδικασία της παρούσας διατριβής ζητήθηκε από τα στελέχη των 

επιχειρήσεων του δείγµατος, να επιλέξουν έως πέντε από τις δέκα προτεινόµενες 

διαστάσεις ποιότητας και να τις κατατάξουν κατά σειρά σπουδαιότητας (δίνοντας το 
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βαθµό 5 για την περισσότερο σηµαντική διάσταση, έως το βαθµό 1 για τη λιγότερο 

σηµαντική). Η συγκεκριµένη κλίµακα µέτρησης χρησιµοποιήθηκε για λόγους 

απλούστευσης, καθώς η αξιολόγηση 20 διαφορετικών κριτηρίων (από δέκα για κάθε είδος 

συναλλαγής) στα πλαίσια της συµπλήρωσης ενός αρκετά µεγάλου ερωτηµατολογίου, 

πιθανότατα θα οδηγούσε σε µη έγκυρα αποτελέσµατα (η χρησιµοποίηση των κλιµάκων 

µέτρησης του ερωτηµατολογίου της έρευνας επεξηγείται στην Παράγραφο 3.7.2). Στην 

περίπτωση κατά την οποία βαθµολογείται η απόδοση µιας επιχείρησης (είτε από την ίδια 

την επιχείρηση, είτε από κάποιον ανεξάρτητο φορέα) για κάθε µία διάσταση ποιότητας 

ξεχωριστά, προτείνεται η ακόλουθη µαθηµατική εξίσωση που εκφράζει το συνολικό 

βαθµό αξιολόγησης της ποιότητας παρεχόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της 

επιχείρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή της εξίσωσης, είναι η 

βαθµολόγηση όλων των διαστάσεων ποιότητας ως προς την ίδια κλίµακα (για παράδειγµα, 

από το 1 έως το 10)193. 
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όπου, 

QeS ο συνολικός βαθµός αξιολόγησης της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

w ο βαθµός ποσοστιαίας σηµαντικότητας κάθε διάστασης του µοντέλου 

SERVQUAL (λαµβάνει τιµές από 0 έως 1) 

i, j, k, l, m οι διαστάσεις του µοντέλου SERVQUAL (αξιοπιστία, διασφάλιση, υλικά 

περιουσιακά στοιχεία, εξατοµίκευση και ανταπόκριση αντίστοιχα) 

GD ο βαθµός αξιολόγησης της απόδοσης της επιχείρησης, για κάθε µία διάσταση 

ποιότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών (ο συµβολισµός των διαστάσεων 

ποιότητας δίνεται στον Πίνακα 6.1) 

n το µέγεθος του δείγµατος επιχειρήσεων, που χρησιµοποιείται για την 

αξιολόγηση της σηµαντικότητας των διαστάσεων του µοντέλου SERVQUAL. 
                                                 
193 η κατάταξη των διαστάσεων ποιότητας που ακολουθήθηκε στην παρούσα έρευνα, δεν επιτρέπει σε δύο ή 
περισσότερες διαστάσεις να αξιολογηθούν µε τον ίδιο βαθµό, ενώ ορισµένες διαστάσεις (τουλάχιστον πέντε) 
έχουν το βαθµό µηδέν. Για τους λόγους αυτούς, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί η συγκεκριµένη κλίµακα 
µέτρησης κατά την εφαρµογή της προτεινόµενης µαθηµατικής εξίσωσης 
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Φυσικά ισχύει, 
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Η προτεινόµενη εξίσωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέτρο σύγκρισης των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Σηµειώνεται, ότι µπορεί να εφαρµοστεί τόσο στις ηλεκτρονικές συναλλαγές µεταξύ 

επιχειρήσεων, όσο και στις αντίστοιχες συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και 

καταναλωτών. Όπως φαίνεται από το µαθηµατικό τύπο, η βαρύτητα των διαστάσεων του 

µοντέλου SERVQUAL προκύπτει από το µέσο όρο των βαθµών ποσοστιαίας 

σηµαντικότητας των διαστάσεων SERVQUAL. Αυτό προϋποθέτει, είτε την υλοποίηση 

µιας σχετικής έρευνας αγοράς (όπως για παράδειγµα, η έρευνα στο δείγµα των 152 

επιχειρήσεων της παρούσας εργασίας), είτε τη χρησιµοποίηση των αποτελεσµάτων 

προηγούµενων ερευνών. Η µορφή της εξίσωσης, εφόσον οι διαστάσεις SERVQUAL 

αξιολογούνται µόνο από την ίδια την επιχείρηση (n=1), έχει ως εξής: 
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Η εφαρµογή του παραπάνω µαθηµατικού τύπου διευκολύνεται µε τη χρήση της κάρτας 

βαθµολογίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών, της οποίας η δοµή και τα επιµέρους στοιχεία 

παραθέτονται στον Πίνακα 6.4. Η ιδέα της κάρτας αυτής προέρχεται από ένα εξαιρετικό 

σύγχρονο εργαλείο του µάνατζµεντ, την ισοζυγισµένη κάρτα βαθµολογίας (balanced 

scorecard)194, που µπορεί να βοηθήσει µία επιχείρηση να υλοποιήσει αποτελεσµατικά τη 

στρατηγική της, µετατρέποντας την σε µετρήσιµους στόχους απόδοσης. Το αποτέλεσµα 

µιας τέτοιας προσπάθειας είναι, ότι το σύνολο των επιχειρησιακών πόρων και 

δραστηριοτήτων σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα, ευθυγραµµίζεται προς την ίδια 

κατεύθυνση (strategy-focused organisation). 

 

                                                 
194 η µεθοδολογία της ισοζυγισµένης κάρτας βαθµολογίας αναπτύχθηκε από τους Dr. David Norton και Dr. 
Robert Kaplan 
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Πίνακας 6.4 Κάρτα Βαθµολογίας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

 

∆ΙΑΣΤΑΣΗ 

SERVQUAL 

(ΟΜΑ∆Α 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ 

SERVQUAL 

(0 - 100) 

ΒΑΘΜΟΣ 

∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

(… - …) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ 

SERVQUAL 

Αξιοπιστία …. GDRL1 …. 

GDRL2 …. 

…. 

∆ιασφάλιση …. GDA1 …. 

GDA2 …. 

…. 

Υλικά 

περιουσιακά 

στοιχεία 

…. GDT1 …. 

GDT2 …. 

…. 

Εξατοµίκευση …. GDE1 …. 

GDE2 …. 

…. 

Ανταπόκριση …. GDRE1 …. 

GDRE2 …. 

…. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ          = 

                       ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

…. 

 

Ο βαθµός ποσοστιαίας σηµαντικότητας w µπορεί να αξιολογηθεί µε δύο τρόπους: 1) την 

κατανοµή 100 βαθµών σηµαντικότητας στις πέντε διαστάσεις του µοντέλου SERVQUAL 

και 2) τη βαθµολόγηση κάθε διάστασης ξεχωριστά (ως προς την ίδια κλίµακα) και την 

αναγωγή του βαθµού σε κλίµακα του 100. Ο βαθµός απόδοσης της επιχείρησης GD για 

κάθε µία διάσταση ποιότητας, µπορεί επίσης να αξιολογηθεί µε δύο τρόπους: 1) να 

χρησιµοποιηθεί για όλες τις διαστάσεις ποιότητας η ίδια κλίµακα, το εύρος της οποίας θα 

επιτρέπει την ουσιαστική διαφοροποίηση ενός βαθµού από τον προηγούµενο και τον 

επόµενο βαθµό (π.χ. µία κλίµακα 3-5 διαβαθµίσεων δεν θα εξυπηρετούσε) και 2) να 

καταγραφεί η διαφορά από την «ιδανική» ή «εξαιρετική» εταιρία για κάθε µία διάσταση 

ποιότητας (ορισµένες φορές είναι πιο εύκολο να σηµειώσουµε πόσο διαφέρει η δική µας 
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επιχείρηση από τη θεωρούµενη ως «ιδανική» εταιρία195, παρά να αξιολογήσουµε 

απευθείας την απόδοσή της). Μπορούν για παράδειγµα, να χρησιµοποιηθούν ερωτήσεις 

της ακόλουθης µορφής: 

«επιλέξτε το σηµείο που αντιστοιχεί στην επιχείρησή σας, σε σχέση µε το σηµείο           

που αντιστοιχεί στην «ιδανική» εταιρία, όσον αφορά την ακρίβεια παρεχόµενων 

πληροφοριών»196

 
1 3 2 4 5 6 7 9 8 10 

 

ή 

«εκφράστε το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε την ακόλουθη πρόταση: η διαφορά 

της επιχείρησής σας από την «ιδανική» εταιρία, όσον αφορά την ακρίβεια των 

πληροφοριών που παρέχει στους πελάτες της (ή τις συναλλασσόµενες µε αυτήν 

επιχειρήσεις) είναι ανεπαίσθητη». 

 
∆ιαφωνώ 
απόλυτα 

Συµφωνώ 
απόλυτα 1 2 3 4 5 6 7  

 

Ορισµένες φορές, όταν είναι εφικτό να χρησιµοποιηθεί κάποιο αδιαµφισβήτητο πρότυπο 

σύγκρισης, µπορεί να αναφέρεται το όνοµα µιας συγκεκριµένης επιχείρησης, αντί του 

όρου «ιδανική» εταιρία. Αυτό διευκολύνει τη διαδικασία αξιολόγησης, µε την προϋπόθεση 

ότι το αναφερόµενο πρότυπο είναι καταρχήν γνωστό και κατά δεύτερο λόγο αποδεκτό από 

τους ερωτώµενους. Στην περίπτωση του δεύτερου τρόπου αξιολόγησης των διαστάσεων 

ποιότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών, ο τύπος που προτείνεται για τον υπολογισµό του 

συνολικού βαθµού αξιολόγησης της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών, λαµβάνει την 

ακόλουθη µορφή: 
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195 η «ιδανική» εταιρία δεν είναι πάντοτε πραγµατική, καθώς θα µπορούσε να είναι µία φανταστική εταιρία 
που αποδίδει σύµφωνα µε τις προσδοκίες του ερωτώµενου, για την ιδανική απόδοση κάθε διάστασης 
ποιότητας. Θα µπορούσε επίσης να διαφέρει ανάλογα µε τη διάσταση ποιότητας που εξετάζεται 
196 παρ’ ότι στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρονται περιπτώσεις, που χρησιµοποιούνται σηµεία πάνω από το 
σηµείο αντιστοίχησης της «ιδανικής» εταιρίας, αυτό δεν συνιστάται, γιατί µπορεί απλά να θεωρηθεί ότι η 
επιχείρηση που βαθµολογείται είναι µία «ιδανική» εταιρία 
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όπου, 

QeS ο συνολικός βαθµός αξιολόγησης της ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

w ο βαθµός ποσοστιαίας σηµαντικότητας κάθε διάστασης του µοντέλου 

SERVQUAL 

i, j, k, l, m οι διαστάσεις του µοντέλου SERVQUAL (αξιοπιστία, διασφάλιση, υλικά 

περιουσιακά στοιχεία, εξατοµίκευση και ανταπόκριση αντίστοιχα) 

I ο βαθµός αξιολόγησης της απόδοσης της «ιδανικής» εταιρίας, για κάθε µία 

διάσταση ποιότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών (συνήθως 10 ή 100 βαθµοί)197

G η διαφορά της απόδοσης της επιχείρησης από την «ιδανική» εταιρία, για κάθε 

µία διάσταση ποιότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών (ο συµβολισµός των 

διαστάσεων ποιότητας δίνεται στον Πίνακα 6.1). 

 

6.3 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ B2B ΚΑΙ B2C 

Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας (Κεφάλαιο 4 «Περιγραφή Πρωτογενών 

∆εδοµένων Έρευνας») και τις συσχετίσεις των µεταβλητών που προέκυψαν από τον 

έλεγχο υποθέσεων (Κεφάλαιο 5 «Ανάλυση Πρωτογενών ∆εδοµένων Έρευνας»), 

προτείνεται το µοντέλο αξιολόγησης των διαστάσεων ποιότητας στις συναλλαγές B2B και 

B2C, που απεικονίζεται στο Σχήµα 6.1. Σύµφωνα µε το µοντέλο, ο βαθµός ικανοποίησης 

µιας επιχείρησης από τη δραστηριοποίησή της στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, 

επηρεάζει τον τρόπο βαθµολόγησης των διαστάσεων του µοντέλου SERVQUAL. Πιο 

συγκεκριµένα, επαληθεύθηκε η ερευνητική υπόθεση, ότι ο βαθµός ικανοποίησης 

σχετίζεται θετικά µε τη διάσταση της διασφάλισης (η αύξησή του συνδέεται µε υψηλότερη 

βαθµολογία του συγκεκριµένου κριτηρίου), όπως επίσης µε τη διάσταση της 

ανταπόκρισης. Αντίθετα, η συσχέτιση του βαθµού ικανοποίησης µε τα υλικά περιουσιακά 

στοιχεία µιας επιχείρησης είναι αρνητική (όσο περισσότερο αυξάνεται η ικανοποίηση από 

την ηλεκτρονική δραστηριότητα, τόσο λιγότερο σηµαντική θεωρείται η υλικοτεχνική 

υποδοµή της επιχείρησης). Σηµειώνεται, ότι δεν υπάρχει γραµµική συσχέτιση (πάντοτε 

µέσα στα όρια της στατιστικής ανάλυσης) µε τις διαστάσεις της αξιοπιστίας και 

εξατοµίκευσης. 

 

 

                                                 
197 µπορεί επίσης να ζητηθεί από τους ερωτώµενους να βαθµολογήσουν την «ιδανική» εταιρία, αφού δεν 
είναι απαραίτητο ότι αυτή θα συγκεντρώνει τη µέγιστη βαθµολογία 
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Ένα δεύτερο αποτέλεσµα που συµβάλλει καθοριστικά στη διαµόρφωση του 

προτεινόµενου µοντέλου, είναι ότι ο βαθµός ικανοποίησης µιας επιχείρησης από τη 

δραστηριοποίησή της στο ηλεκτρονικό εµπόριο, συνδέεται µε την επιλογή των 

διαστάσεων ποιότητας στις συναλλαγές B2B. Σύµφωνα µε τη στατιστική υπόθεση H27, η 

σχέση της ικανοποίησης µε την ασφάλεια συναλλαγών και την ευκολία πρόσβασης στο 

σηµείο συναλλαγής είναι αρνητική (όσο αυξάνεται η βαρύτητα των δύο κριτηρίων, 

µειώνεται ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων από την ηλεκτρονική τους 

δραστηριότητα). Με τη διάσταση της ακρίβειας παρεχόµενων πληροφοριών, ο βαθµός 

ικανοποίησης εµφανίζει µία θετική συσχέτιση, υποδηλώνοντας ότι οι περισσότερο 

ικανοποιηµένες επιχειρήσεις πιστεύουν, ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας 

στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι η αξιόπιστη πληροφόρηση των πελατών τους. 

 

Ο βαθµός ικανοποίησης σχετίζεται αντίστοιχα µε την επιλογή των σηµαντικότερων 

διαστάσεων ποιότητας στις συναλλαγές B2C. Όπως και στο προηγούµενο είδος 

συναλλαγής, ο βαθµός ικανοποίησης έχει αρνητική σχέση, τόσο µε την ασφάλεια 

συναλλαγών, όσο και µε την ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής (και τα δύο, 

κυρίως όµως η ασφάλεια, συνιστούν βασικά προβλήµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου, 

οπότε η επιλογή τους ως σηµαντικότερες διαστάσεις προέρχεται κυρίως από την πλευρά 

των λιγότερο ικανοποιηµένων επιχειρήσεων). Σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της στατιστικής 

υπόθεσης H26, η σχέση του βαθµού ικανοποίησης µε την 4η σηµαντικότερη διάσταση 

ποιότητας στις συναλλαγές B2C, το σχεδιασµό ιστοσελίδας, είναι επίσης αρνητική 

(υποδηλώνεται η βαρύτητα ενός σωστού σχεδιασµού της ιστοσελίδας µιας επιχείρησης, 

στα πλαίσια της βελτίωσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών της µε τους καταναλωτές). 

Πρέπει να σηµειωθεί, ότι και στα δύο είδη συναλλαγής οι συσχετίσεις δεν αφορούν το 

σύνολο των σηµαντικότερων διαστάσεων ποιότητας. Αναλυτικότερα, η αξιολόγηση του 

βαθµού ικανοποίησης δεν φαίνεται να συνδέεται γραµµικά µε την επιλογή των 

διαστάσεων της ταχύτητας ανταπόκρισης της επιχείρησης (και στα δύο είδη συναλλαγής), 

της παροχής εξατοµικευµένων υπηρεσιών (συναλλαγές B2B) και της υποστήριξης 

πελατών (συναλλαγές B2C). 

 

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τον τρόπο βαθµολόγησης των διαστάσεων του 

µοντέλου SERVQUAL, την επιλογή των σηµαντικότερων διαστάσεων ποιότητας στις 
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συναλλαγές B2B, καθώς επίσης την αντίστοιχη επιλογή στις συναλλαγές B2C198, είναι η 

οικονοµική ευρωστία της ηλεκτρονικής επιχείρησης. Επισηµαίνεται ότι ως δείκτης 

οικονοµικής ευρωστίας χρησιµοποιείται ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανά εργαζόµενο (οι 

επιχειρήσεις του δείγµατος διαχωρίζονται σε πέντε κατηγορίες, µε βάση το συγκεκριµένο 

µέγεθος: 1) 0 – 99 χιλιάδες €, 2) 100 – 199 χιλιάδες €, 3) 200 – 299 χιλιάδες €, 4) 300 – 

399 χιλιάδες € και 5) 400 χιλιάδες € και άνω). 

 

Ο βαθµός ικανοποίησης µιας επιχείρησης από τη δραστηριοποίησή της στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο, διαµορφώνεται από ορισµένους παράγοντες, όπως παριστάνεται στη γραφική 

απεικόνιση του µοντέλου. Ένας από αυτούς είναι το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης 

της επιχείρησης στο συγκεκριµένο χώρο. Όσο µεγαλύτερο είναι το διάστηµα αυτό, τόσο 

πιο ικανοποιηµένα δηλώνουν τα στελέχη των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, δίνοντας ένα 

αισιόδοξο µήνυµα στις επιχειρήσεις που εµπλέκονται για µικρό χρονικό διάστηµα µε το 

ηλεκτρονικό εµπόριο. Είναι γεγονός ότι, όπως αποδείχθηκε στις αναπτυγµένες χώρες, η 

συνέχιση της ηλεκτρονικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας µετά από την εµφάνιση 

κάποιων αρχικών (σοβαρών σε κάποιες περιπτώσεις) δυσκολιών, µπορεί να αποφέρει 

αξιόλογα θετικά αποτελέσµατα. Το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο σχετίζεται θετικά µε τη συχνότητα χρησιµοποίησης εφαρµογών του ηλεκτρονικού 

εµπορίου και αυτή µε τη σειρά της (επίσης θετικά) µε τη συχνότητα εκπαίδευσης του 

προσωπικού των επιχειρήσεων πάνω στο ηλεκτρονικό εµπόριο (κυρίως γίνεται 

περιστασιακά ή όποτε υπάρχουν αλλαγές στην επιχείρηση). 

 

∆ύο άλλοι παράγοντες που έχουν θετική σχέση µε το βαθµό ικανοποίησης από τη 

δραστηριοποίηση στο ηλεκτρονικό εµπόριο, είναι ο βαθµός ικανοποίησης µιας 

ηλεκτρονικής επιχείρησης από τον τρόπο επικοινωνίας µε τους πελάτες της και τα 

σηµαντικότερα οφέλη που έχει αποκοµίσει από την ηλεκτρονική της δραστηριότητα. Η 

έρευνα έδειξε ότι τα οφέλη αυτά είναι κυρίως η βελτίωση της επικοινωνίας της 

επιχείρησης µε τους πελάτες και προµηθευτές της, η αύξηση του κύρους της επιχείρησης 

και η βελτίωση των επιχειρηµατικών διαδικασιών. Μία άλλη µεταβλητή που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον στο εξεταζόµενο µοντέλο, είναι το είδος της ηλεκτρονικής επιχείρησης 

                                                 
198 το πρόσηµο της σχέσης εξαρτάται από τη συγκεκριµένη διάσταση (βλ. ανάλυση των Περιπτώσεων 30, 31 
και 32 στην Παράγραφο 5.2) 
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(βιοµηχανική – βιοτεχνική, εµπορική, παροχής υπηρεσιών)199. Το είδος επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας συνδέεται µε την επιλογή επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού 

εµπορίου, που ταιριάζει περισσότερο στη λειτουργία των επιχειρήσεων (βλ. ανάλυση της 

Περίπτωσης 38 στην Παράγραφο 5.4), όπως επίσης µε την επιλογή των σηµαντικότερων 

διαστάσεων ποιότητας στις συναλλαγές B2C (όχι όµως µε τις διαστάσεις στις συναλλαγές 

B2B). Όσον αφορά τη µεταβλητή του επιχειρηµατικού µοντέλου, που χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής στην παρούσα εργασία (τα σηµαντικότερα µοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων 

εξετάζονται στην Παράγραφο 2.18), πέραν της σχέσης µε το είδος της επιχείρησης και 

µιας ακόµη σχέσης ασθενούς έντασης µε το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης της 

επιχείρησης στο ηλεκτρονικό εµπόριο, δεν προκύπτει κάποια εξάρτηση (πάντοτε µέσα στα 

όρια της στατιστικής ανάλυσης), µε τα βασικά µεγέθη του µοντέλου αξιολόγησης των 

διαστάσεων ποιότητας στις συναλλαγές B2B και B2C. 

 

6.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Το προτεινόµενο µοντέλο µπορεί να βοηθήσει τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις να εστιάσουν 

την προσοχή τους στη διασφάλιση των διαστάσεων ποιότητας, που αξιολογήθηκαν ως 

σηµαντικότερες στις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και µεταξύ επιχειρήσεων και 

καταναλωτών. Στα πλαίσια της προσπάθειας διασφάλισης που πρέπει να καταβάλλουν οι 

επιχειρήσεις, δίνονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά των δέκα προτεινόµενων διαστάσεων 

ποιότητας, οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την επίτευξή τους και οι υπηρεσίες που 

υπάγονται σε αυτές, στις Παραγράφους 6.1.1 έως 6.1.10. Οι διαστάσεις ποιότητας 

κατηγοριοποιούνται µε βάση τις διαστάσεις του µοντέλου SERVQUAL (βλ. Πίνακα 6.1), 

που έχει χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν, σε πολλές περιπτώσεις αξιολόγησης της ποιότητας 

στο χώρο της παροχής υπηρεσιών. Αυτό επιτρέπει την ενδεχόµενη αντικατάσταση ή 

διαφοροποίηση κάποιας διάστασης, έχοντας ως δεδοµένες τις διαστάσεις του µοντέλου 

SERVQUAL. Στην περίπτωση κατά την οποία αξιολογείται η απόδοση µιας ηλεκτρονικής 

επιχείρησης, όσον αφορά τις συγκεκριµένες διαστάσεις ποιότητας, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν οι µαθηµατικές εξισώσεις της Παραγράφου 6.2 (ανάλογα µε την 

περίπτωση), µε τις οποίες υπολογίζεται ο συνολικός βαθµός αξιολόγησης της ποιότητας 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών της επιχείρησης. Ένα από τα βασικά σηµεία του µοντέλου είναι 

ο προσδιορισµός και η αξιολόγηση της βαρύτητας των διαστάσεων ποιότητας, από την 

πλευρά των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων (όταν έρευνες αγοράς στους καταναλωτές, µε 

                                                 
199 σε περίπτωση που µία επιχείρηση έχει µικτή δραστηριότητα, λαµβάνεται υπόψη το κύριο αντικείµενο 
εργασιών της 
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αντικείµενο το ηλεκτρονικό εµπόριο, απλά καταγράφουν το χαµηλό βαθµό εξοικείωσης 

και γνώσης του αντικειµένου). 

 

Κοµβικό σηµείο στο µοντέλο αξιολόγησης των διαστάσεων ποιότητας, είναι ο βαθµός 

ικανοποίησης των επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους στο ηλεκτρονικό εµπόριο. 

Τόσο οι επιχειρήσεις που ήδη έχουν µία αξιόλογη παρουσία στο συγκεκριµένο χώρο, όσο 

και αυτές που σχεδιάζουν τα πρώτα τους βήµατα, µπορούν να αναπτύξουν την «ψηφιακή» 

στρατηγική τους, λαµβάνοντας υπόψη τις συσχετίσεις του βαθµού ικανοποίησης µε τις 

σηµαντικότερες διαστάσεις ποιότητας, αλλά και τους παράγοντες που επηρεάζουν το 

βαθµό ικανοποίησης. Ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι η ικανοποίηση από την 

επικοινωνία επιχείρησης – πελάτη, που έρχεται ως αποτέλεσµα της υιοθέτησης νέων 

µεθόδων διαφήµισης και της ταυτόχρονης χρησιµοποίησης συµβατικών µεθόδων µε 

εντελώς νέο τρόπο (π.χ. τα banners και τα διαφηµιστικά e-mails είναι νέες µέθοδοι, ενώ η 

συµπλήρωση ενός ερωτηµατολογίου στο ∆ιαδίκτυο είναι µία κλασική µέθοδος που πρέπει 

ωστόσο να εκτελεστεί µε ένα διαφορετικό τρόπο). Τα οφέλη µιας ηλεκτρονικής 

επιχείρησης είναι επίσης ένας παράγοντας, που επηρεάζει το βαθµό ικανοποίησης από τη 

δραστηριοποίηση στο ηλεκτρονικό εµπόριο και το µοντέλο υποδεικνύει ποια είναι τα 

σηµαντικότερα οφέλη που µπορούν να προσδοκούν οι επιχειρήσεις. 

 

Στη συνέχεια επισηµαίνονται οι κυριότεροι περιορισµοί για την υιοθέτηση και εφαρµογή 

του µοντέλου αξιολόγησης των διαστάσεων ποιότητας. Ο έλεγχος των στατιστικών 

υποθέσεων περιελάµβανε µόνο τις πέντε σηµαντικότερες διαστάσεις ποιότητας, για τις 

συναλλαγές B2B και B2C αντίστοιχα. Και στις υποθέσεις που αφορούσαν τα 

χαρακτηριστικά µιας ιστοσελίδας, τα οφέλη που έχουν αποκοµίσει οι επιχειρήσεις από την 

ηλεκτρονική τους δραστηριότητα κτλ., εξετάστηκαν οι σηµαντικότερες και όχι όλες οι 

διαθέσιµες επιλογές στις αντίστοιχες ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου. Ορισµένες από τις 

συσχετίσεις των εξεταζόµενων µεταβλητών ήταν ασθενείς (rs ≤ 0,3), ωστόσο λόγω του 

γεγονότος ότι οι µεταβλητές είναι ποιοτικές και κατά συνέπεια δεν αναµένονταν ισχυρές 

συσχετίσεις, ο περιορισµός αυτός µπορεί να θεωρηθεί ότι δεν ισχύει. Αναφορικά µε την 

οικονοµική ευρωστία µιας επιχείρησης, εξετάστηκε µόνο ένας δείκτης (ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών ανά εργαζόµενο), που µπορεί απλά να θεωρηθεί ενδεικτικός και όχι 

αντιπροσωπευτικός της οικονοµικής κατάστασης των επιχειρήσεων200. Το κυριότερο 

                                                 
200 αποτελεί περισσότερο µία ένδειξη της δυνατότητας οικονοµικής µεγέθυνσης µιας επιχείρησης 
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στοιχείο που πρέπει να αναφερθεί, είναι ότι η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστηµα από 

το Νοέµβριο του 2001 µέχρι το Ιούνιο του 2002 και πραγµατοποιήθηκε αποκλειστικά σε 

δείγµα επιχειρήσεων της Β. Ελλάδας. Σηµειώνεται επίσης, ότι τα ερωτηµατολόγια 

συµπληρώθηκαν µε βάση τις απαντήσεις µεµονωµένων στελεχών των επιχειρήσεων, 

γεγονός που δηµιουργεί τον περιορισµό, εάν και σε ποιο βαθµό οι απαντήσεις αυτές 

µπορεί να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικές του συνόλου των στελεχών µιας επιχείρησης. 

 

Σχετικά µε τις προοπτικές µελλοντικής έρευνας, τονίζεται ότι αυτή θα µπορούσε να 

επεκταθεί και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, αλλά και σε συγκεκριµένους 

επιχειρηµατικούς κλάδους, καθώς στην παρούσα εργασία δεν υπήρχαν περιορισµοί για το 

αντικείµενο δραστηριότητας των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην 

έρευνα. Μία ενδιαφέρουσα επίσης επιλογή είναι η εξέταση της ποιότητας ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών και σε άλλα είδη του ηλεκτρονικού εµπορίου, όπως για παράδειγµα στις 

συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και κυβερνητικών υπηρεσιών – δηµόσιων οργανισµών 

(B2G). 

 

6.5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Στη συνέχεια παραθέτονται και αναλύονται τρεις προτάσεις, που µπορούν να συµβάλλουν 

συνολικά στη βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που 

παρέχει µία επιχείρηση στους καταναλωτές ή/και στις επιχειρήσεις µε τις οποίες 

συναλλάσσεται. Η υλοποίηση των προτάσεων αυτών εντάσσεται στα πλαίσια της 

προσπάθειας βελτιστοποίησης των διαστάσεων ποιότητας των ηλεκτρονικών συναλλαγών 

B2B και B2C, που αποτελεί συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησής τους. 

 

6.5.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η βελτίωση του επιπέδου ποιότητας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές B2B και B2C δεν θα 

µπορούσε να ευοδωθεί, χωρίς την υποστήριξη ενός πληροφοριακού συστήµατος 

µέτρησης και αξιολόγησης της ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών µιας 

επιχείρησης. Ένα πληροφοριακό σύστηµα διευκολύνει τη συλλογή, ανάλυση, αξιολόγηση 

και παρουσίαση των πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων, καταρχήν στο λειτουργικό 

επίπεδο της επιχείρησης. Στο επόµενο (διαχειριστικό) επίπεδο, δίνει τη δυνατότητα στα 

στελέχη να επεξεργαστούν τα στοιχεία βάσεων δεδοµένων, να προσοµοιώσουν πιθανές 
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ανεπιθύµητες καταστάσεις, να προβλέψουν και τελικά να καταλήξουν σε πιο σύνθετες 

αποφάσεις. Στο στρατηγικό επίπεδο, η υπάρχουσα πληροφοριακή υποδοµή υποστηρίζει το 

στρατηγικό µάνατζµεντ της επιχείρησης, δίνοντας τη δυνατότητα να απαντηθούν καίρια 

ερωτήµατα, όπως ποια είναι η συµβολή κάθε τµήµατος ή λειτουργίας στη συνολική 

απόδοση της επιχείρησης ή πως πρέπει να αναδιοργανωθούν κάποιες λειτουργίες για την 

επίτευξη καλύτερης απόδοσης. Ουσιαστικά, το πληροφοριακό σύστηµα παράγει σε κάθε 

οργανωτικό επίπεδο προστιθέµενη αξία, που αποτελεί προϋπόθεση για την αξιοποίηση των 

πληροφοριών στα ανώτερα επίπεδα της επιχείρησης201. Υπενθυµίζονται τα 

χαρακτηριστικά της πληροφορίας, µέσα από τα οποία αξιολογείται ο βαθµός επιτυχίας 

ενός πληροφοριακού συστήµατος (βλ. Παράγραφο 2.12): εξατοµικευµένη, εύκολα 

ανιχνεύσιµη, έγκαιρη, ανανεώσιµη, ακριβής, ξεκάθαρη, λεπτοµερής και σχετική (µε τις 

απαιτήσεις του πελάτη). 

 

Τα δεδοµένα που θα τροφοδοτούν το πληροφοριακό σύστηµα ποιότητας των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα προέρχονται από στοιχεία του παρελθόντος, αποτελέσµατα 

ερευνών αγοράς και µετρήσεις δεικτών ποιότητας (π.χ. των διαστάσεων ποιότητας 

ηλεκτρονικών συναλλαγών) που θα διεξάγει η επιχείρηση, ενώ οι πληροφορίες που θα 

προκύψουν θα παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη στη λήψη των αποφάσεων, 

συνεισφέροντας παράλληλα στην υποκίνηση του ανθρώπινου δυναµικού της επιχείρησης, 

για την ενεργό συµµετοχή του σε προγράµµατα βελτίωσης της ποιότητας των 

παρεχόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ως στόχοι του πληροφοριακού συστήµατος 

καθορίζονται οι εξής: 

• ο προσδιορισµός των εκφρασµένων και συναγόµενων αναγκών των πελατών 

(επιχειρήσεων και καταναλωτών), που συνεχώς µεταβάλλονται καθώς εξελίσσεται 

ραγδαία το ηλεκτρονικό εµπόριο και η ανάπτυξη µιας πελατοκεντρικής κουλτούρας 

της επιχείρησης 

• η παρακολούθηση και ο έλεγχος της απόδοσης της επιχείρησης και η συγκριτική 

αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που εκφράζουν την απόδοση αυτή µε τα αντίστοιχα 

αποτελέσµατα του ανταγωνισµού 

• η καταγραφή και ανάλυση της κατάστασης που θα προκύψει µετά τις αλλαγές που 

θα πραγµατοποιηθούν, στα πλαίσια βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόµενων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 
                                                 
201 Parasuraman, A., Berry, L., (1997), Listening to the Customer – The Concept of a Service-Quality 
Information System, σελ. 65-76 
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Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήµατος 

ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (µπορεί να είναι ανεξάρτητο, είναι όµως 

καλύτερα να ενσωµατωθεί σε ένα σύστηµα προγραµµατισµού επιχειρησιακών πόρων 

ERP) πρέπει να περιλαµβάνει: 

 µία ολοκληρωµένη λύση διαχείρισης των πελατειακών σχέσεων (Customer 

Relationship Management). Ένα αποτελεσµατικό σύστηµα CRM υποστηρίζει: 1) 

τη συλλογή και αποθήκευση του συνόλου των δεδοµένων κάθε πελάτη, 

αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιµα κανάλια επικοινωνίας, 2) την ανάλυση των 

παραπάνω δεδοµένων για το σχεδιασµό του «προφίλ» του πελάτη, µε σκοπό να 

µπορεί να προβλεφθεί η µελλοντική του συµπεριφορά και 3) τη χάραξη µιας 

στρατηγικής µάρκετινγκ, προσαρµοσµένης στις ανάγκες κάθε πελάτη 

 τον προσδιορισµό και τη µέτρηση δεικτών ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

και την υιοθέτηση βελτιωτικών µέτρων δράσης, όταν οι δείκτες αυτοί αποκλίνουν 

από τα προκαθορισµένα τους όρια. Οι δέκα προτεινόµενες διαστάσεις ποιότητας στις 

συναλλαγές B2B και B2C, αποτελούν τέτοιους δείκτες. Συµπληρωµατικά µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν και οι ακόλουθοι δείκτες (σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 

έρευνας της παρούσας εργασίας): 

 «αριθµός επισκέψεων στην ιστοσελίδα της επιχείρησης ανά χρονική περίοδο» 

(παρόµοιοι δείκτες είναι ο «αριθµός µεµονωµένων επισκεπτών ανά χρονική 

περίοδο202» και η «συχνότητα επισκέψεων ανά επισκέπτη ανά χρονική 

περίοδο») 

 «αριθµός παραγγελιών µέσω ιστοσελίδας ανά χρονική περίοδο» (παρόµοιος 

δείκτης είναι ο λόγος µετατροπής, δηλ. το «ποσοστό επισκέψεων που 

καταλήγουν σε παραγγελίες») 

 «αριθµός ηλεκτρονικών συναλλαγών ενός συγκεκριµένου είδους ανά χρονική 

περίοδο» 

 «µέσος χρόνος ανταπόκρισης στα αιτήµατα πελατών» 

 «µέσος χρόνος ολοκλήρωσης ενός είδους συναλλαγών» (παρόµοιος δείκτης 

είναι ο «µέσος χρόνος παράδοσης προϊόντων») 

 «µέσος χρόνος παραµονής των επισκεπτών στην ιστοσελίδα της επιχείρησης» 

 «ποσοστό εκτέλεσης παραγγελιών χωρίς λάθη» 

                                                 
202 πόσοι επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα τουλάχιστον µία φορά (ανεξάρτητα από τις φορές που το έπραξαν) 
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 «ποσοστό ακύρωσης παραγγελιών» (παρόµοιος δείκτης είναι το «ποσοστό 

επιστροφής προϊόντων») 

 «ποσοστό ικανοποίησης των αιτηµάτων πελατών της επιχείρησης» 

 «ποσοστό περιπτώσεων που απαιτείται βοήθεια για την ολοκλήρωση της 

συναλλαγής» 

 «κύκλος εργασιών ανά κατηγορία προϊόντων ανά χρονική περίοδο» 

 «συχνότητα ζήτησης συγκεκριµένων κατηγοριών προϊόντων και υπηρεσιών». 

Σύµφωνα ωστόσο µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, το 71% των επιχειρήσεων του 

δείγµατος δεν χρησιµοποιούν δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών τους 

 τη δηµιουργία και συστηµατική ενηµέρωση βάσεων δεδοµένων, που θα περιέχουν 

ποσοτικά στοιχεία αλλά και ποιοτικά δεδοµένα, για κάθε κατηγορία πραγµατικών ή 

δυνητικών πελατών της επιχείρησης. Η χρήση ενός ερωτηµατολογίου στο ∆ιαδίκτυο, 

η υλοποίηση ερευνών αγοράς µε συµβατικές µεθόδους και η επεξεργασία των e-

mails πελατών, που περιλαµβάνουν παράπονα, αρνητικές θέσεις αναφορικά µε την 

ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, λόγους ακύρωσης παραγγελιών, λόγους 

εγκατάλειψης της ιστοσελίδας κτλ., θα βοηθήσουν στη συλλογή ποιοτικών 

δεδοµένων, που σε αρκετές περιπτώσεις είναι περισσότερο χρήσιµα από τα ποσοτικά 

στοιχεία 

 τον υπολογισµό του κόστους ποιότητας λόγω δυσαρεστηµένων πελατών ή πελατών 

που προσελκύονται περισσότερο από τον ανταγωνισµό και οι οποίοι δεν προβαίνουν 

σε επαναληπτικές αγορές ή άλλου είδους συναλλαγές. Η διαδικασία υπολογισµού 

είναι πραγµατικά επίπονη έως αδύνατη, αφού το κόστος που συνεπάγεται η απώλεια 

ενός πελάτη µπορεί πιθανότατα να εκτιµηθεί, όχι όµως και ο αντίκτυπος της 

απώλειας αυτής στη φήµη και την «εικόνα» της επιχείρησης, στο χώρο που αυτή 

δραστηριοποιείται. 

 

6.5.2 ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Στην ερώτηση Α2 του ερωτηµατολογίου που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα (σε τι 

διαφέρει κατά κύριο λόγο, το ηλεκτρονικό από το συµβατικό εµπόριο), η απάντηση που 

συγκέντρωσε το µεγαλύτερο ποσοστό ήταν ο τρόπος διαφήµισης των προϊόντων και 

υπηρεσιών µιας επιχείρησης και όχι ο σχεδιασµός της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

(απάντηση που υποδηλώνει την ανάγκη επανασχεδιασµού των επιχειρηµατικών 

διαδικασιών). Αυτό σηµαίνει, ότι οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις στη χώρα µας δεν έχουν 

 256 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ακόµη αντιληφθεί τη σηµασία της αναδιοργάνωσης203, που αποτελεί µία από τις πλέον 

αποτελεσµατικές πρακτικές στο χώρο του µάνατζµεντ. Αντίθετα, οι αντίστοιχες 

επιχειρήσεις ανεπτυγµένων χωρών δείχνουν να κατανοούν και να αποδέχονται την ανάγκη 

διαφοροποίησης του ρόλου του ανθρώπινου δυναµικού τους και επανασχεδιασµού των 

διαδικασιών τους, για να παραµείνουν ανταγωνιστικές και στη νέα οικονοµία. 

 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, είτε υλοποιούν εφαρµογές του ηλεκτρονικού εµπορίου 

παράλληλα µε τις συµβατικές τους δραστηριότητες, είτε είναι καθαρά «εικονικές» 

µονάδες, θα πρέπει να αναπτύξουν µία στρατηγική ποιότητας µε στόχο τη διασφάλιση 

ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η επίτευξη του στόχου αυτού 

αποτελεί προϋπόθεση για την απόκτηση και διατήρηση αφοσιωµένων πελατών, που 

προχωρούν σε επαναληπτικές αγορές (ή άλλες συναλλαγές) και προωθούν ταυτόχρονα το 

όνοµα της επιχείρησης στον κοινωνικό τους περίγυρο (word of mouth). Οι διοικήσεις των 

ηλεκτρονικών επιχειρήσεων δεν πρέπει να αντιµετωπίζουν το ηλεκτρονικό εµπόριο ως ένα 

τεχνικό θέµα, αλλά ως µία καινοτοµική επιχειρηµατική δραστηριότητα που απαιτεί την 

υιοθέτηση µιας νέας στρατηγικής. Για την ανάπτυξη της στρατηγικής αυτής, όπως 

φαίνεται στο Σχήµα 6.2, χρειάζεται η δέσµευση της διοίκησης στη συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η αποτελεσµατική διοίκηση του ανθρώπινου 

δυναµικού της επιχείρησης, στα πλαίσια της αναβάθµισης και προσαρµογής των 

δυνατοτήτων του στις απαιτήσεις του ηλεκτρονικού εµπορίου. Χρειάζεται επίσης, ένας 

επανασχεδιασµός των διαδικασιών της ηλεκτρονικής επιχείρησης, δίνοντας βαρύτητα 

στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της πληροφορικής τεχνολογίας κατά την εκτέλεση των 

διαδικασιών και φυσικά η υποστήριξη που παρέχει ένα πληροφοριακό σύστηµα 

ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της επιχείρησης (βλ. Παράγραφο 6.5.1). Η 

διαδικασία σχεδιασµού της στρατηγικής ποιότητας πρέπει να τροφοδοτείται σε συνεχή 

βάση µε τις µετρήσεις των δέκα διαστάσεων ποιότητας των ηλεκτρονικών συναλλαγών 

B2B και B2C, αλλά και οποιαδήποτε δεδοµένα που αφορούν τα χαρακτηριστικά τους. Η 

συνεχής αξιολόγηση των προτεινόµενων διαστάσεων ποιότητας βοηθάει την επιχείρηση 

να εστιάσει τις προσπάθειές της στον πρωταρχικό της στόχο, δηλ. την παροχή του 

επιπέδου ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που θα της επιτρέψει να είναι 

ανταγωνιστική στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

                                                 
203 η αναδιοργάνωση (reengineering) ορίζεται ως η θεµελιώδης επανεξέταση και ο ριζικός επανασχεδιασµός 
των επιχειρηµατικών διαδικασιών, για την επίτευξη δραστικών βελτιώσεων σε κρίσιµες παραµέτρους της 
απόδοσης, όπως το κόστος, η ποιότητα και η ταχύτητα εξυπηρέτησης 
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Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και να εξετάσουν τη 

δυνατότητα εισόδου στις νέες εξελικτικές µορφές του ηλεκτρονικού εµπορίου. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας σκιαγραφούν όµως µία διαφορετική εικόνα. Στην ερώτηση Β9 

(ποσοστό του ετήσιου κύκλου εργασιών που σκοπεύουν να δαπανήσουν οι επιχειρήσεις 

την επόµενη τριετία για επενδύσεις στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου), το 39% των 

επιχειρήσεων απάντησαν ότι δεν έχουν λάβει ακόµη αποφάσεις για αντίστοιχα επενδυτικά 

σχέδια. Παρόµοια ήταν και η απάντηση στην ερώτηση ∆2 (σχετικά µε το κόστος της 

απαιτούµενης τεχνολογικής υποδοµής για την υλοποίηση εφαρµογών του ηλεκτρονικού 

εµπορίου), αφού οι µισές επιχειρήσεις το χαρακτήρισαν αρκετά υψηλό. Ένα άλλο βασικό 

θέµα είναι ο βαθµός εξειδίκευσης και ετοιµότητας του ανθρώπινου δυναµικού, να 

αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Στην 

ερώτηση Ε3 (σχετικά µε τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων σε 

θέµατα ηλεκτρονικού εµπορίου), οι µισές επιχειρήσεις τις χαρακτήρισαν αυξηµένες, σε 

σχέση µε τις αντίστοιχες ανάγκες σε άλλα θέµατα. Επίσης, στην ερώτηση Ε4 (αξιολόγηση 

της εκπαίδευσης του προσωπικού πάνω στο ηλεκτρονικό εµπόριο), το 70% των 

επιχειρήσεων απάντησαν ότι, είτε αυτή γίνεται περιστασιακά, είτε παρέχεται µόνο όποτε 

υπάρχουν αλλαγές στην επιχείρηση. Οι απόψεις των στελεχών των επιχειρήσεων 

υποδεικνύουν ότι πρέπει να αυξηθεί η συχνότητα των προγραµµάτων εκπαίδευσης, από τη 

στιγµή µάλιστα που αναγνωρίζεται ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο αποτελεί ένα καινοτόµο 

θεµατικό πεδίο, που απαιτεί αυξηµένες γνώσεις και εµπειρία. 

 

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού, 

πρέπει να ενταχθούν στο πλαίσιο ενός συνόλου αλλαγών στις επιχειρηµατικές διαδικασίες 

και δραστηριότητες. Το µάρκετινγκ υιοθετεί πλέον νέους τρόπους επικοινωνίας µε τον 

πελάτη, χρησιµοποιεί διαφορετικές προσεγγίσεις στη διαφήµιση (one-to-one marketing), 

αναλαµβάνει µεγαλύτερες ευθύνες µέσα από το σχεδιασµό και τη συνεχή ενηµέρωση της 

ιστοσελίδας της επιχείρησης, καθοδηγείται από πρωτοποριακούς στόχους, όπως για 

παράδειγµα η µαζική εξατοµίκευση. Οι έρευνες αγοράς εκτελούνται µε ένα διαφορετικό 

τρόπο και η επαναπληροφόρηση από τον πελάτη πραγµατοποιείται µε νέα µέσα 

αµφίδροµης κατεύθυνσης (e-mails, chat rooms, forums υποστήριξης, κοινότητες κτλ.). Οι 

µέθοδοι παραγγελιοληψίας διευρύνονται, η παραγωγή καλείται συχνά να καλύψει την 

πλεονασµατική ζήτηση, που δηµιουργούν οι υπέρµετρες υποσχέσεις του µάρκετινγκ. Οι 

συνεργασίες µε εξειδικευµένες εταιρίες στο χώρο της πληροφορικής και της παροχής 

συµβουλευτικών υπηρεσιών, είναι συνηθισµένη πρακτική. 
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι επιχειρηµατικές διαδικασίες δεν θα πρέπει να εξετάζονται 

µεµονωµένα, αλλά ως µέρη ενός συνόλου που αποκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται προς τον πελάτη. Η ταχύτητα εκτέλεσης των 

διαδικασιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία και ο υψηλός βαθµός 

ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του πελάτη (στην ερώτηση Ζ7 αξιολογήθηκε ως ο 

σηµαντικότερος στόχος στη διαδικασία σχεδιασµού της ιστοσελίδας) το χαρακτηριστικό 

εκείνο, που θα αναδειχθεί σε βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Συµπερασµατικά, η 

ανταγωνιστικότητα των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητά τους 

να επανασχεδιάσουν αποτελεσµατικά τις διαδικασίες τους και αυτό προϋποθέτει 

ικανότητα άντλησης των απαραίτητων πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον, 

παρακολούθηση των κινήσεων του ανταγωνισµού και σχεδιασµό της µελλοντικής τους 

πορείας στο ηλεκτρονικό εµπόριο, µε βάση την επαναπληροφόρηση που δέχονται από 

τους πελάτες και τη συνεχή αξιολόγηση της απόδοσής τους. 

 

6.5.3 ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Μία από τις βασικές συνιστώσες του προτεινόµενου µοντέλου αξιολόγησης των 

διαστάσεων ποιότητας στις συναλλαγές B2B και B2C, είναι η επιλογή του 

επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού εµπορίου. Με βάση τα ευρήµατα της έρευνας, το 

µοντέλο ηλεκτρονικού εµπορίου που ταιριάζει περισσότερο στη λειτουργία των 

επιχειρήσεων είναι αυτό του διανοµέα, εκείνο όµως που αναµένεται να δηµιουργήσει στο 

µέλλον τις περισσότερες ευκαιρίες στη χώρα µας, είναι το µοντέλο του εξωτερικού 

συνεργάτη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο (τα 

επιχειρηµατικά µοντέλα ηλεκτρονικού εµπορίου περιγράφονται στην Παράγραφο 2.18). 

Οι επιχειρήσεις που θα υιοθετήσουν το συγκεκριµένο µοντέλο, µπορούν για παράδειγµα 

να ασχοληθούν µε τη δηµιουργία και διαχείριση ενός ηλεκτρονικού καταλόγου για 

λογαριασµό άλλων επιχειρήσεων (πιθανότατα µε τη χρήση πολυµέσων), την εκτέλεση των 

ηλεκτρονικών προµηθειών µιας επιχείρησης (περιλαµβάνει την εύρεση και αξιολόγηση 

προµηθευτών, την ηλεκτρονική διαπραγµάτευση µαζί τους για λογαριασµό της 

επιχείρησης, την ηλεκτρονική υπογραφή συµβολαίων, την παρακολούθηση της 

διαδικασίας εκτέλεσης των παραγγελιών κτλ.), όπως επίσης µε τα ηλεκτρονικά third 

party logistics (παροχή υπηρεσιών µέσω ηλεκτρονικών µέσων σε επιχειρήσεις που 
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δραστηριοποιούνται στο χώρο των logistics204). Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η τελευταία 

επιλογή, εάν µάλιστα ληφθεί υπόψη η ραγδαία ανάπτυξη των εν λόγω εταιριών, που 

αξιοποιώντας τις εξελίξεις στους κλάδους της πληροφορικής και τηλεµατικής, 

προσφέρουν σηµαντικότατες υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσµα επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων. 

 

Πρέπει να αναφερθεί στο σηµείο αυτό, ότι τα οφέλη από την εφαρµογή των παραπάνω 

κλάδων στις δραστηριότητες των logistics είναι πολλαπλά, τόσο για τις επιχειρήσεις – 

προµηθευτές όσο και για τους πελάτες τους. Ξεκινώντας από τους πελάτες, η 

πληροφόρηση για παράδειγµα του ακριβούς σηµείου του αποστελλόµενου φορτίου και του 

ακριβούς χρόνου άφιξης, έχει άµεση επίπτωση στη λειτουργία τους (εάν πρόκειται για 

επιχειρήσεις) ή στην ικανοποίησή τους (εφόσον πρόκειται για καταναλωτές). Στο επίπεδο 

λειτουργίας των επιχειρήσεων – προµηθευτών, η τηλεµατική εξασφαλίζει τον 

αποτελεσµατικό έλεγχο του προσωπικού, του εξοπλισµού και των µεθόδων – τεχνικών 

που εφαρµόζονται, στα πλαίσια της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων logistics. Παράλληλα, 

διευρύνει τους επιχειρηµατικούς ορίζοντες, καθώς παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων 

δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγµα η ηλεκτρονική διαχείριση αποθηκών και διανοµών, 

η ηλεκτρονική αναζήτηση προµηθευτών, µεταφορέων και εξωτερικών συνεργατών, οι 

ηλεκτρονικές πληρωµές λογαριασµών και τα «ευφυή» συστήµατα µεταφοράς. 

 

Ένα ακόµη επιχειρηµατικό µοντέλο που αναµένεται να δηµιουργήσει ευκαιρίες στο 

µέλλον, είναι αυτό του διαµεσολαβητή ανάµεσα σε αγοραστές και πωλητές. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η διεξαγωγή ηλεκτρονικών δηµοπρασιών, στις οποίες 

συµµετέχουν επιχειρήσεις που επιθυµούν να αγοράσουν πρώτες ύλες, βοηθητικά υλικά ή 

προϊόντα στη χαµηλότερη δυνατή τιµή, να εκποιήσουν το διαθέσιµο stock των 

εµπορευµάτων τους κτλ. Σηµειώνεται, ότι ανάµεσα στις δηµοπρασίες B2B και B2C 

υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές: 1) στις δηµοπρασίες B2B συµµετέχουν επιχειρήσεις που 

επιλέγονται εκ των προτέρων από την διοργανώτρια εταιρία, ενώ αντίθετα οι δηµοπρασίες 

B2C είναι ανοιχτές σε όλους τους καταναλωτές, 2) οι δηµοπρασίες B2C είναι συνήθως 

πλειοδοτικές και αναφέρονται σε ένα µόνο προϊόν, ενώ οι δηµοπρασίες B2B είναι τόσο 

πλειοδοτικές όσο και µειοδοτικές και αναφέρονται σε ένα µεγάλο εύρος και όγκο 
                                                 
204 η επιστήµη των logistics ασχολείται µε τη βελτιστοποίηση της ροής προϊόντων και πληροφοριών, από 
τους προµηθευτές στην επιχείρηση, µέχρι τους τελικούς καταναλωτές. Περιλαµβάνει κυρίως τις εργασίες της 
αγοράς εισερχοµένων υλικών, της διαχείρισης αποθεµάτων, της αποθήκευσης, της διανοµής και της 
µεταφοράς προϊόντων 
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προµηθειών και 3) οι δηµοπρασίες B2C στοχεύουν στην όσο το δυνατόν µεγαλύτερη 

συµµετοχή καταναλωτών µέσω απλουστευµένων καταχωρήσεων, τη στιγµή που οι 

δηµοπρασίες B2B έχουν περισσότερο αυστηρές προϋποθέσεις και διαδικασίες εκτέλεσης. 

Τα οφέλη των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών είναι πολλαπλά και για την διοργανώτρια 

εταιρία και για τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριµένα, η επιχείρηση που 

διοργανώνει τη δηµοπρασία αποκτά πρόσβαση σε όλη την αγορά και µπορεί να πετύχει 

στο συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα τη βέλτιστη τιµή αγοράς ή πώλησης. Οι 

επιχειρήσεις που συµµετέχουν σε µία δηµοπρασία, αξιοποιούν ένα νέο κανάλι εµπορικών 

συναλλαγών, αυξάνουν τις πωλήσεις τους και εκµεταλλεύονται τις ευκαιρίες αγοράς. 

 

Το ρόλο του διαµεσολαβητή αναλαµβάνουν επίσης οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε 

την ανάπτυξη ηλεκτρονικών αγορών B2B (e-marketplaces)205, δηλ. διαδικτυακών 

κόµβων που παρέχουν τη δυνατότητα υλοποίησης ασφαλέστερων συναλλαγών ανάµεσα 

σε αγοραστές και πωλητές. Τα e-marketplaces αναπτύσσονται ταχύτατα, επιτρέποντας 

στους αγοραστές και πωλητές να αλληλεπιδρούν σε ένα δυναµικό περιβάλλον και να 

διαµορφώνουν σχέσεις µε άλλες επιχειρήσεις, κατά µήκος της εφοδιαστικής τους 

αλυσίδας. Η µείωση του επιχειρηµατικού κινδύνου λόγω της δυνατότητας αξιολόγησης 

των πωλητών και αγοραστών, το αυξηµένο επίπεδο ασφάλειας στις συναλλαγές και οι 

αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες, συνιστούν τα κυριότερα οφέλη των e-marketplaces για 

τους αγοραστές και πωλητές. Σηµαντικά είναι επίσης τα οφέλη για τους διαµεσολαβητές, 

είτε αυτά αφορούν τις προµήθειες επί των συναλλαγών και τις αµοιβές για τις υπηρεσίες 

που παρέχουν, είτε προκύπτουν από τις πληροφορίες που αποκτούν από τις επιχειρήσεις 

που συµµετέχουν σε ένα e-marketplace. Πρέπει να αναφερθεί στο σηµείο αυτό, ότι η 

άποψη που κυριαρχεί ανάµεσα στους ειδικούς του ηλεκτρονικού εµπορίου, είναι ότι η 

ανάπτυξη των συναλλαγών B2B θα είναι σαφώς µεγαλύτερη σε σχέση µε τις συναλλαγές 

B2C, παρά την εστίαση του ενδιαφέροντος των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. 

 

6.6 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εργασία ολοκληρώνεται µε µία σύντοµη τεκµηρίωση της υλοποίησης των πέντε 

βασικών στόχων, που καθορίστηκαν στο ξεκίνηµά της (Παράγραφος 1.4). Ως πρώτος 

                                                 
205 εκτός από τις ηλεκτρονικές αγορές που υλοποιούνται από τρίτους (τους διαµεσολαβητές), υπάρχουν 
ακόµη οι ηλεκτρονικές αγορές που ελέγχονται από τους πωλητές και εκείνες που ελέγχονται από τους 
αγοραστές 
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στόχος προσδιορίστηκε η παρουσίαση και κριτική αξιολόγηση των κυριότερων 

θεωρητικών µοντέλων – προσεγγίσεων, στο χώρο της ποιότητας παροχής υπηρεσιών και 

του ηλεκτρονικού εµπορίου. Πράγµατι, στο Κεφάλαιο 2 («Βιβλιογραφική Ανασκόπηση») 

αναλύθηκαν τα σηµαντικότερα θεωρητικά µοντέλα και µε βάση την αξιολόγησή τους 

διαµορφώθηκε το θεωρητικό πλαίσιο υλοποίησης της έρευνας (Παράγραφος 3.2). Το 

πλαίσιο αυτό αποτελεί µία συνδυαστική προσέγγιση του µοντέλου SERVQUAL, της 

διευρυµένης του προσέγγισης στο ηλεκτρονικό εµπόριο και του µοντέλου e-SQ (electronic 

Service Quality). Ο δεύτερος στόχος της εργασίας ήταν ο προσδιορισµός των κριτηρίων 

ποιότητας στις συναλλαγές B2B και B2C, όταν η αξιολόγηση της ποιότητας ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών πραγµατοποιείται από την πλευρά των επιχειρήσεων. Τα κριτήρια αυτά είναι οι 

δέκα προτεινόµενες διαστάσεις ποιότητας, που προέκυψαν µε βάση το θεωρητικό πλαίσιο 

και την ανάλυση της Παραγράφου 3.2. 

 

Τρίτος στη σειρά στόχος της εργασίας ήταν η διερεύνηση της άποψης ανώτερων 

στελεχών επιχειρήσεων που υλοποιούν εφαρµογές του ηλεκτρονικού εµπορίου, σχετικά µε 

το επίπεδο ποιότητας, την αξιολόγηση των επιµέρους κριτηρίων ποιότητας και συναφή 

ζητήµατα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους. Για την υλοποίηση του τρίτου στόχου, 

πραγµατοποιήθηκε έρευνα αγοράς σε 152 επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο και τοποθετούνται γεωγραφικά στο χώρο της Β. Ελλάδας. Το βασικό 

θέµα της έρευνας ήταν η αξιολόγηση των προτεινόµενων διαστάσεων ποιότητας, 

ξεχωριστά για τις συναλλαγές B2B και B2C (όπως και των διαστάσεων του µοντέλου 

SERVQUAL, µε βάση τις οποίες οµαδοποιούνται οι διαστάσεις ποιότητας), εξετάστηκαν 

ωστόσο και συναφή ζητήµατα, όπως τα σηµαντικότερα οφέλη και προβλήµατα των 

επιχειρήσεων από τη δραστηριοποίησή τους στο ηλεκτρονικό εµπόριο, οι ανάγκες 

εκπαίδευσης του προσωπικού στις νέες διαδικασίες, η δυνατότητα αναβάθµισης της 

τεχνολογικής υποδοµής που απαιτείται για την εκτέλεση των ηλεκτρονικών συναλλαγών 

και η επιλογή του επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού εµπορίου, που αναµένεται να 

δηµιουργήσει στο µέλλον τις περισσότερες ευκαιρίες στη χώρα µας. 

 

Ο τέταρτος στόχος αφορούσε τη διατύπωση προτάσεων προς τις επιχειρήσεις, για τη 

βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους και τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου 

ποιότητας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, που πραγµατοποιούν είτε µε άλλες επιχειρήσεις 

είτε µε τους καταναλωτές. Αρχικά, οι εν λόγω προτάσεις διατυπώθηκαν για κάθε µία από 

τις προτεινόµενες διαστάσεις ποιότητας, στις Παραγράφους 6.1.1 έως 6.1.10 και 
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ολοκληρώθηκαν µε τρεις συνολικές προτάσεις, που περιελάµβαναν την υποστήριξη της 

διαδικασίας βελτίωσης της ποιότητας από ένα πληροφοριακό σύστηµα ποιότητας των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, την αναδιοργάνωση της ηλεκτρονικής επιχείρησης και την 

υιοθέτηση του κατάλληλου επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού εµπορίου. Τέλος, ως 

πέµπτος στόχος της εργασίας προσδιορίστηκε η ανάπτυξη ενός θεωρητικού µοντέλου 

αξιολόγησης της ποιότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών B2B και B2C. Στο µοντέλο που 

περιγράφεται στην Παράγραφο 6.3 και απεικονίζεται στο Σχήµα 6.1, αποτυπώνονται οι 

συσχετίσεις συγκεκριµένων παραγόντων (όπως ο βαθµός ικανοποίησης µιας επιχείρησης 

από τη δραστηριοποίησή της στο ηλεκτρονικό εµπόριο και η οικονοµική ευρωστία της 

επιχείρησης) µε τον τρόπο βαθµολόγησης των διαστάσεων του µοντέλου SERVQUAL και 

την επιλογή των σηµαντικότερων διαστάσεων ποιότητας στις συναλλαγές B2B και B2C 

αντίστοιχα. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Οι διαστάσεις που προτείνονται για την αξιολόγηση της ποιότητας ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών στις συναλλαγές B2B και B2C, όταν η αξιολόγηση πραγµατοποιείται από 

την πλευρά των επιχειρήσεων, είναι: η ακρίβεια παρεχόµενων πληροφοριών (RL1), η 

σωστή λειτουργία της χρησιµοποιούµενης υποδοµής (RL2), η εµπιστοσύνη του 

πελάτη (ή συναλλασσόµενων επιχειρήσεων) στην επιχείρηση (A1), η ασφάλεια 

συναλλαγών (A2), ο σχεδιασµός ιστοσελίδας (εµφάνιση και λειτουργικότητα) (T1), η 

χρησιµοποίηση εργαλείων και τεχνολογιών της ιστοσελίδας (T2), η παροχή 

εξατοµικευµένων υπηρεσιών (E1), η ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής (E2), 

η ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης (RE1) και η υποστήριξη πελατών (ή 

συναλλασσόµενων επιχειρήσεων) (RE2). Οι διαστάσεις αυτές οµαδοποιούνται µε 

βάση τις διαστάσεις του µοντέλου SERVQUAL (αξιοπιστία, διασφάλιση, υλικά 

περιουσιακά στοιχεία, εξατοµίκευση και ανταπόκριση), οι οποίες είναι σταθερές και 

καλύπτουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο σύνολό τους. Αντίθετα, οι προτεινόµενες 

διαστάσεις ποιότητας ενδέχεται να διαφοροποιηθούν στο µέλλον, ανάλογα µε την 

εξέλιξη του ηλεκτρονικού εµπορίου (γι’ αυτό επιλέχθηκε η ένταξή τους σε οµάδες που 

διατηρούνται σταθερές, µε αποτέλεσµα την εύκολη αντικατάσταση ή επανεξέταση 

µιας διάστασης, εφόσον χρειαστεί). Τα αποτελέσµατα της έρευνας, όσον αφορά την 

αξιολόγηση των διαστάσεων του µοντέλου SERVQUAL και των διαστάσεων 

ποιότητας που αναφέρθηκαν παραπάνω, παρουσιάζονται συνοπτικά στους Πίνακες 
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6.2 και 6.3. Εµφανίζουν οµοιότητες (κυρίως στην επιλογή των σηµαντικότερων 

διαστάσεων) συγκρίνοντας τα δύο είδη ηλεκτρονικών συναλλαγών, αλλά και 

αξιοσηµείωτες διαφορές που επεξηγούνται στην Παράγραφο 6.2. Έχοντας ως βάση 

τον τρόπο αξιολόγησης της ποσοστιαίας σηµαντικότητας των διαστάσεων 

SERVQUAL και τον τρόπο βαθµολόγησης των διαστάσεων ποιότητας στις 

συναλλαγές B2B και B2C, µπορεί να υπολογιστεί ο συνολικός βαθµός αξιολόγησης 

της ποιότητας παρεχόµενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών µιας επιχείρησης (η 

αξιολόγηση διευκολύνεται µε τη χρήση της κάρτας βαθµολογίας ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών). 

 

Το κύριο µέρος του παρόντος κεφαλαίου καταλαµβάνει το προτεινόµενο µοντέλο 

αξιολόγησης των διαστάσεων ποιότητας ηλεκτρονικών συναλλαγών B2B και B2C. 

Σύµφωνα µε το µοντέλο, ο βαθµός ικανοποίησης µιας επιχείρησης από τη 

δραστηριοποίησή της στο ηλεκτρονικό εµπόριο, καθορίζει τον τρόπο βαθµολόγησης 

των διαστάσεων SERVQUAL και την επιλογή των σηµαντικότερων διαστάσεων στα 

δύο είδη συναλλαγών (οι διαστάσεις σχετίζονται επίσης µε την οικονοµική ευρωστία 

της επιχείρησης, η οποία εξετάστηκε µέσω του ετήσιου κύκλου εργασιών ανά 

εργαζόµενο). Με τη σειρά του, ο βαθµός ικανοποίησης εξαρτάται (σύµφωνα πάντοτε 

µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου των υποθέσεων που διερευνήθηκαν στο 

προηγούµενο κεφάλαιο) από το χρονικό διάστηµα δραστηριοποίησης στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο, το βαθµό ικανοποίησης από την επικοινωνία επιχείρησης – 

πελάτη και τα σηµαντικότερα οφέλη που έχει αποκοµίσει η επιχείρηση από το 

ηλεκτρονικό εµπόριο. Το σύνολο των συσχετίσεων του µοντέλου και το πρόσηµο της 

σχέσης τους (όπου αυτό είναι εφικτό) απεικονίζονται στο Σχήµα 6.1. Το συγκεκριµένο 

µοντέλο µπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εστιάσουν την προσοχή τους στις 

σηµαντικότερες διαστάσεις ποιότητας και να αναπτύξουν µία περισσότερο 

αποτελεσµατική στρατηγική, στα πλαίσια της ηλεκτρονικής τους δραστηριότητας. 

Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση τριών προτάσεων για τη βελτίωση 

της ποιότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών µιας επιχείρησης. Οι προτάσεις αυτές 

περιλαµβάνουν τη χρήση ενός πληροφοριακού συστήµατος ποιότητας των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών, την ανάγκη αναδιοργάνωσης µιας ηλεκτρονικής 

επιχείρησης και την υιοθέτηση του επιχειρηµατικού µοντέλου ηλεκτρονικού 

εµπορίου, που αναµένεται να δηµιουργήσει στο µέλλον τις περισσότερες 

επιχειρηµατικές ευκαιρίες στη χώρα µας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Ερωτηµατολόγιο που Χρησιµοποιήθηκε στην Έρευνα 

Προσδιορισµού των ∆ιαστάσεων Ποιότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

(Parasuraman, Zeithaml, Malhotra) 

 

Εισαγωγικές ερωτήσεις 

1. Πόσες φορές έχετε αγοράσει ή έχετε επιχειρήσει να αγοράσετε οτιδήποτε στο 

Internet, τους τελευταίους 3 µήνες; Ποια είδη προϊόντων ή υπηρεσιών αγοράσατε (ή 

επιχειρήσατε να αγοράσετε); Ποια είναι η µεγαλύτερη αγορά που έχετε κάνει µέσω 

του Internet και ποια ήταν περίπου η αξία της (σε δολάρια); 

2. Σκεφθείτε µία πρόσφατη εµπειρία σας σχετικά µε κάποια αγορά στο Internet. Πως 

νοιώσατε µε αυτή την εµπειρία; Γιατί; 

 

Γενικές ερωτήσεις 

3. Γενικά, ποιες είναι οι προσδοκίες σας από µία ιστοσελίδα; Από πού πηγάζουν αυτές 

οι προσδοκίες; 

4. Γενικά, πως αξιολογείτε το σύνολο υπηρεσιών κατά τη χρησιµοποίηση µιας 

ιστοσελίδας; Με τι θα το συγκρίνατε (εάν υπάρχει κάτι) για να καταλήξετε στην 

αξιολόγησή σας; 

5. Ποια συγκεκριµένα κριτήρια χρησιµοποιείτε για να αξιολογήσετε το πόσο καλά 

εξυπηρετεί τις ανάγκες σας µία ιστοσελίδα; 

6. Τι σηµαίνουν για σας υπηρεσίες «υψηλής ποιότητας» σε µία ιστοσελίδα; Υπάρχει 

κάποια περίπτωση όπου µείνατε ιδιαίτερα ευχαριστηµένος, πραγµατοποιώντας µία 

αγορά στο Internet; Εάν ναι, σε τι ακριβώς οφείλεται αυτή η θετική εµπειρία; 

7. Ποια είναι τα πράγµατα που σας αρέσουν όταν κάνετε τις αγορές σας στο Internet, τα 

οποία δεν έχετε στις κανονικές αγορές σας; 

8. Θυµηθείτε τις τελευταίες αγορές που κάνατε στο Internet. Υπάρχουν πράγµατα που 

διαπιστώσατε ότι λείπουν σε εκείνες τις ιστοσελίδες, παρά το γεγονός ότι τελικά 

αγοράσατε; Ποια ήταν αυτά; 

9. Ποια είναι τα πράγµατα που αντιπαθείτε όταν κάνετε τις αγορές σας στο Internet; 

Ποια είναι η µεγαλύτερή σας απογοήτευση όταν ψάχνετε ή αγοράζετε µέσω του 

Internet; Μπορείτε να µας δώσετε συγκεκριµένα παραδείγµατα; 
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10. Υπήρξαν περιπτώσεις, που ενώ ξεκινήσατε τη διαδικασία αγοράς από µία 

ιστοσελίδα, την εγκαταλείψατε χωρίς να κάνετε την αγορά; Εάν ναι, τι σας οδήγησε 

να σταµατήσετε τη διαδικασία αγοράς; 

11. Πρέπει να υπήρξαν φορές που ενώ σκεφτόσασταν να αγοράσετε συγκεκριµένα 

πράγµατα στο Internet, επιλέξατε τελικά να τα πάρετε από ένα κανονικό κατάστηµα. 

Για ποιους λόγους το κάνατε αυτό; Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα των αγορών µέσω του Internet, έναντι των αγορών σε ένα φυσικό 

χώρο; 

12. Ποια πράγµατα σας εµποδίζουν να αγοράζετε περισσότερο συχνά µέσω του Internet; 

Υπάρχουν συνθήκες, κάτω από τις οποίες θα µπορούσατε να τα ανεχθείτε; 

13. Υπάρχουν πράγµατα που σας εµποδίζουν να αγοράζετε ακριβότερα προϊόντα µέσω 

του Internet, από αυτά που αγοράζατε στο παρελθόν; 

14. Πως θα περιγράφατε µία «ιδανική» διαδικασία αγοράς στο Internet; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Ερωτηµατολόγιο µε Θέµα «Η ∆ραστηριοποίηση 

Επιχειρήσεων της Β. Ελλάδας στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο» 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: _____________________________________ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: _____________________________ 

________________________________________________________________ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _____________________ 

E-MAIL: __________________________ 

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ______________________________________ 
 

 
Η συγκεκριµένη έρευνα αγοράς εντάσσεται στα πλαίσια της εκπόνησης διδακτορικής 

διατριβής για την αξιολόγηση της ποιότητας των επιχειρηµατικών συναλλαγών που 

πραγµατοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Η συµµετοχή σας στην έρευνα θα βοηθήσει 

σηµαντικά στην υλοποίηση του παραπάνω στόχου. Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για 

τη συνεργασία σας. 
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ΜΕΡΟΣ Α:  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Α1. Ποια από τα παρακάτω κίνητρα, πιστεύετε ότι είναι τα σηµαντικότερα για να 

δραστηριοποιηθεί µία επιχείρηση στο ηλεκτρονικό εµπόριο; 

(επιλέξτε µέχρι 3 κίνητρα. Βάλτε 3 στο κίνητρο που θεωρείτε περισσότερο σηµαντικό, 

έως 1 σε αυτό που θεωρείτε λιγότερο σηµαντικό) 

❏    διατήρηση ή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

❏    εισαγωγή σε νέες αγορές 

❏    απόκτηση νέων πελατών 

❏    τεχνολογικός εκσυγχρονισµός 

❏    ευέλικτη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών 

❏    διαφήµιση 

❏    το γεγονός ότι ήδη υλοποιείται από άλλες επιχειρήσεις 

❏    κάτι άλλο. Παρακαλώ, προσδιορίστε: ___________________________________ 

 

Α2. Σε ποιο από τα παρακάτω, πιστεύετε ότι διαφέρει κατά κύριο λόγο, το ηλεκτρονικό 

εµπόριο από το συµβατικό (παραδοσιακό) εµπόριο; 

❏    σχεδιασµός επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

❏    διαδικασία κοστολόγησης 
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❏    οικονοµική διαχείριση 

❏    τρόπος διαφήµισης προϊόντων / υπηρεσιών 

❏    κάτι άλλο. Παρακαλώ, προσδιορίστε: ___________________________________ 

Α3. Επιλέξτε τους σηµαντικότερους παράγοντες που αποτρέπουν τις επιχειρήσεις από 

τη δραστηριοποίησή τους στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, από αυτούς που 

αναφέρονται παρακάτω. 

(επιλέξτε µέχρι 3 παράγοντες. Βάλτε 3 στον παράγοντα που θεωρείτε περισσότερο 

σηµαντικό, έως 1 σε αυτόν που θεωρείτε λιγότερο σηµαντικό) 

❏    µικρό ποσοστό χρηστών του Internet 

❏    υψηλό κόστος υλοποίησης εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου 

❏    ασφάλεια συναλλαγών 

❏    απαιτήσεις σε τεχνολογική υποδοµή 

❏    έλλειψη νοµοθετικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό εµπόριο 

❏    έλλειψη γνώσης σχετικά µε τα οφέλη του ηλεκτρονικού εµπορίου 

❏    περιορισµένος αριθµός εταιριών που το χρησιµοποιούν 

❏    προτεραιότητα σε άλλες επιχειρηµατικές δράσεις 

❏    κάποιος άλλος παράγοντας. Παρακαλώ, προσδιορίστε: _____________________ 
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_______________________________________________________________________ 

 

Α4. Σε ποια από τα παρακάτω θέµατα, πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η θέσπιση 

κανόνων λειτουργίας στο ηλεκτρονικό εµπόριο; 

❏  φορολόγηση των εσόδων των επιχειρήσεων από συναλλαγές ηλεκτρονικού 

εµπορίου 

❏    κατοχύρωση πνευµατικών δικαιωµάτων 

❏    καταπολέµηση ιών 

❏    ποινικοποίηση της εµπορίας παράνοµου υλικού 

❏    κάτι άλλο. Παρακαλώ, προσδιορίστε: ___________________________________ 

Α5. Ποιες είναι κατά την άποψή σας, οι προοπτικές ανάπτυξης του ηλεκτρονικού 

εµπορίου στην Ελλάδα; 

❏    ιδιαίτερα θετικές 

❏    διαφαίνονται µάλλον θετικές 

❏    ούτε θετικές ούτε αρνητικές 

❏    διαφαίνονται µάλλον αρνητικές 

❏    ιδιαίτερα αρνητικές 
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Α6. Ποιους θεωρείτε τους σηµαντικότερους λόγους, για τους οποίους µεγάλος αριθµός 

καταναλωτών δεν χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο για αγορές (από τους καταναλωτές 

που έχουν ήδη πρόσβαση στο Internet); 

(επιλέξτε µέχρι 3 λόγους. Βάλτε 3 στο λόγο που θεωρείτε περισσότερο σηµαντικό, έως 

1 σε αυτόν που θεωρείτε λιγότερο σηµαντικό) 

❏    ασφάλεια συναλλαγών (π.χ. φόβος χρησιµοποίησης της πιστωτικής κάρτας) 

❏    δυσκολία χρήσης του ∆ιαδικτύου 

❏  χαµηλότερο κόστος προϊόντων / υπηρεσιών στο συµβατικό (παραδοσιακό) εµπόριο 

❏    απόδοση του ∆ιαδικτύου (π.χ. χαµηλές ταχύτητες λόγω αύξησης των χρηστών) 

❏    δεν εξυπηρετεί ο τρόπος πληρωµής (π.χ. πιστωτική κάρτα) 

❏    µεγάλος χρόνος παράδοσης προϊόντων 

❏    η διαδικασία αγορών στο συµβατικό εµπόριο αποτελεί ψυχαγωγία 

❏    κάποιος άλλος λόγος. Παρακαλώ, προσδιορίστε: __________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

ΜΕΡΟΣ Β:  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
Β1. Ποιο είναι το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο η επιχείρησή σας 

δραστηριοποιείται στο ηλεκτρονικό εµπόριο; 

❏    λιγότερο από 1 χρόνο 
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❏    1 – 2 χρόνια 

❏    2 – 5 χρόνια 

❏    περισσότερο από 5 χρόνια 

 

Β2. Ποια είναι η συχνότητα, µε την οποία χρησιµοποιείτε εφαρµογές του ηλεκτρονικού 

εµπορίου; 

❏    συστηµατικά 

❏    περιστασιακά (όποτε χρειαστεί) 

❏    σπάνια 

 

Β3. Ποιες από τις παρακάτω τεχνολογίες ηλεκτρονικού εµπορίου, χρησιµοποιείτε αυτή 

τη στιγµή; 

❏    World Wide Web (Παγκόσµιος Ιστός) 

❏    EDI (Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων) 

❏    Intranet – Extranet 

❏    E-mail (Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο) 

❏    κινητή τηλεφωνία 

❏    ψηφιακή τηλεόραση 

 274 
 
 



❏  κάποια άλλη τεχνολογία. Παρακαλώ, προσδιορίστε: ________________________ 

Β4. Ποιες από τις παρακάτω εφαρµογές του ηλεκτρονικού εµπορίου, χρησιµοποιείτε 

αυτή τη στιγµή; 

❏  ανταλλαγή πληροφοριών (λήψη πληροφοριών από πελάτες, προβολή των 

προϊόντων σας…) 

❏    παραγγελία (λήψη ή αποστολή παραγγελίας) 

❏    παράδοση προϊόντος 

❏    πληρωµή λογαριασµών 

❏  ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών (δελτία παραγγελίας, δελτία αποστολής, 

τιµολόγια…) 

❏  εξυπηρέτηση πελατών µετά την πώληση (αντιµετώπιση προβληµάτων κατά τη 

χρήση των προϊόντων, µέτρηση του βαθµού ικανοποίησης των πελατών…) 

❏    κάποια άλλη εφαρµογή. Παρακαλώ, προσδιορίστε: ________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Β5. Ποιος είναι ο σηµαντικότερος λόγος, για τον οποίο αποφασίσατε να 

δραστηριοποιηθείτε στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου; 

(επιλέξτε έναν από τους παρακάτω λόγους) 

❏    η συνεχής προβολή της επιχείρησης 

❏    η µείωση του κόστους συναλλαγών 
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❏    η διεύρυνση της αγοράς στην οποία απευθύνεστε 

❏    η καταγραφή των αγοραστικών προτιµήσεων και τάσεων των πελατών 

❏    η δραστηριοποίηση άλλων επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

❏    κάποιος άλλος λόγος. Παρακαλώ, προσδιορίστε: __________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Β6. Σε ποιο βαθµό είστε ικανοποιηµένος, από τη δραστηριοποίηση της επιχείρησής σας 

στο ηλεκτρονικό εµπόριο; 

❏    πολύ                   ❏    αρκετά                   ❏    λίγο                   ❏    καθόλου 

 

Β7. Ποια είναι τα σηµαντικότερα οφέλη που έχετε αποκοµίσει µέχρι σήµερα, από τη 

δραστηριοποίηση της επιχείρησής σας στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου; 

(επιλέξτε µέχρι 3 οφέλη. Βάλτε 3 στο όφελος που θεωρείτε περισσότερο σηµαντικό, 

έως 1 σε αυτό που θεωρείτε λιγότερο σηµαντικό) 

❏    αύξηση των εσόδων της επιχείρησης 

❏    µείωση του κόστους λειτουργίας 

❏    βελτίωση επιχειρηµατικών διαδικασιών 

❏    αύξηση του κύρους της επιχείρησης 

❏    βελτίωση της επικοινωνίας µε πελάτες / προµηθευτές 

❏    βελτίωση στην αποτελεσµατικότητα της διαφήµισης 
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❏    κάποιο άλλο όφελος. Παρακαλώ, προσδιορίστε: __________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β8. Ποια είναι τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίσατε µέχρι σήµερα, από 

τη δραστηριοποίηση της επιχείρησής σας στο ηλεκτρονικό εµπόριο; 

(επιλέξτε µέχρι 3 προβλήµατα. Βάλτε 3 στο πρόβληµα που θεωρείτε περισσότερο 

σηµαντικό, έως 1 σε αυτό που θεωρείτε λιγότερο σηµαντικό) 

❏    ασφάλεια συναλλαγών 

❏    περιορισµένο ενδιαφέρον από πελάτες 

❏   έλλειψη ενός συγκεκριµένου νοµοθετικού πλαισίου που να διέπει το ηλεκτρονικό 

εµπόριο 

❏    έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού 

❏    υψηλό κόστος τεχνολογικής υποδοµής 

❏    δυσκολία χρήσης των τεχνολογιών του ηλεκτρονικού εµπορίου 
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❏    απόδοση του ∆ιαδικτύου 

❏    κάποιο άλλο πρόβληµα. Παρακαλώ, προσδιορίστε: ________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Β9. Ποιο ποσοστό του ετήσιου κύκλου εργασιών σας, σκοπεύετε να δαπανήσετε την 

επόµενη τριετία για επενδύσεις στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου (οργάνωση, 

τεχνολογική υποδοµή, προσωπικό κτλ.); 

❏    0 – 2% 

❏    2 – 5% 

❏    5 – 10% 

❏    πάνω από 10% 

❏    δεν θα πραγµατοποιηθούν επενδύσεις 

❏    δεν έχουν ληφθεί ακόµη αποφάσεις για αντίστοιχα επενδυτικά σχέδια 

Β10. Ποιος από τους παρακάτω τρόπους πληρωµής, σας εξυπηρετεί περισσότερο στις 

συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό εµπόριο; 

❏    πιστωτική κάρτα 

❏    αντικαταβολή 

❏    τραπεζική – ταχυδροµική επιταγή 
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❏    χρέωση µέσω τηλεφώνου 

❏    κάποιος άλλος τρόπος. Παρακαλώ, προσδιορίστε: _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Β11. Ποιος από τους παρακάτω τρόπους αποστολής προϊόντων στους πελάτες, σας 

εξυπηρετεί περισσότερο στις συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό εµπόριο; 

❏    ταχυδροµείο 

❏    µεταφορική εταιρία (ή εταιρία ταχείας µεταφοράς) 

❏    δικά σας µεταφορικά µέσα 

❏    απευθείας παραλαβή από τους πελάτες 

❏    κάποιος άλλος τρόπος. Παρακαλώ, προσδιορίστε: _________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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ΜΕΡΟΣ Γ:  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 

ΤΗΣ 
Γ1. Ποια από τα παρακάτω µέσα χρησιµοποιείτε για να επικοινωνήσετε µε τους 

πελάτες σας (εκτός από την προσωπική επαφή); 

❏    κέντρο κλήσεων 

❏    ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) 

❏    κινητή τηλεφωνία 

❏    τηλεοµοιοτυπία (fax) 

❏    κάτι άλλο. Παρακαλώ, προσδιορίστε: ___________________________________ 

 

Γ2. Σε ποιο βαθµό είστε ικανοποιηµένος από τον τρόπο επικοινωνίας της επιχείρησής 

σας µε τους πελάτες της; 

❏    πολύ                   ❏    αρκετά                   ❏    λίγο                   ❏    καθόλου 

 

Γ3. ∆ιαθέτετε ιστοσελίδα (web site); 

❏    ΝΑΙ ❏    ΟΧΙ 

 

Γ4. Ποιες από τις παρακάτω πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα σας; 

(σε περίπτωση που απαντήσατε ναι στην προηγούµενη ερώτηση) 

❏  στοιχεία για την ταυτότητα της επιχείρησης (επωνυµία, κλάδος δραστηριότητας…) 

❏    στοιχεία για την τιµή των προϊόντων 
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❏    στοιχεία για τον τρόπο πληρωµής 

❏    περιγραφή των διαθέσιµων προϊόντων / υπηρεσιών 

❏    εναλλακτικές επιλογές σε περίπτωση µη ικανοποίησης των πελατών 

❏    κάτι άλλο. Παρακαλώ, προσδιορίστε: ___________________________________ 

ΜΕΡΟΣ ∆:  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
∆1. Ποια από τα παρακάτω είδη τεχνολογικής υποδοµής διαθέτετε αυτή τη στιγµή 

στην επιχείρησή σας; 

❏    σύνδεση στο Internet (δίκτυο και σταθµός εργασίας) 

❏    πρόγραµµα πλοήγησης (π.χ. Internet Explorer) 

❏    εφαρµογή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) 

❏    ιστοσελίδα (web site) 

❏    λογισµικό ψηφιακής υπογραφής αρχείων 

❏    υποδοµή ανταλλαγής ηλεκτρονικών παραστατικών 

❏    κάτι άλλο. Παρακαλώ, προσδιορίστε: ___________________________________ 

 

∆2. Πιστεύετε ότι το κόστος της απαιτούµενης τεχνολογικής υποδοµής, για την 

υλοποίηση εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου, είναι: 

❏    πολύ υψηλό 
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❏    αρκετά υψηλό 

❏    µέτριο 

❏    αρκετά χαµηλό 

❏    πολύ χαµηλό 

 

∆3. Είστε διατεθειµένος να αναβαθµίσετε την τεχνολογική υποδοµή της επιχείρησής 

σας, µε στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των εφαρµογών του ηλεκτρονικού 

εµπορίου; 

❏    ΝΑΙ ❏    ΟΧΙ 

∆4. Με ποιο τρόπο πιστεύετε, ότι µπορείτε να καλύψετε το κόστος αναβάθµισης της 

τεχνολογικής υποδοµής της επιχείρησής σας; 

(σε περίπτωση που απαντήσατε ναι στην προηγούµενη ερώτηση) 

❏    µε οικονοµική επιβάρυνση της επιχείρησης 

❏    µέσω προγράµµατος επιχορήγησης 

❏    µε άλλο τρόπο. Παρακαλώ, προσδιορίστε: _______________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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ΜΕΡΟΣ Ε:  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Ε1. Το προσωπικό που διαθέτει αυτή τη στιγµή η επιχείρησή σας, έχει τις δυνατότητες 

να υλοποιήσει εφαρµογές του ηλεκτρονικού εµπορίου; 

❏    ΝΑΙ ❏    ΟΧΙ 

 

Ε2. Έχετε σκοπό να προσλάβετε εξειδικευµένο προσωπικό στο ηλεκτρονικό εµπόριο; 

❏    Ναι, είναι στα άµεσα σχέδια της επιχείρησης  

❏    Ναι, αλλά υπάγεται στα µελλοντικά σχέδια της επιχείρησης 

❏    Όχι προς το παρόν 

❏    Όχι, δεν απασχολεί καθόλου την επιχείρηση 
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Ε3. Πως χαρακτηρίζετε τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού σας σε θέµατα 

ηλεκτρονικού εµπορίου (σε σχέση µε την εκπαίδευση του παρελθόντος σε άλλα 

θέµατα); 

❏    αυξηµένες 

❏    µειωµένες 

❏    ίδιες µε τις ανάγκες εκπαίδευσης σε άλλα θέµατα 

 

Ε4. Πως αξιολογείτε την εκπαίδευση του προσωπικού σας πάνω στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο, µε βάση τις παρακάτω κατηγορίες; 

❏    παρέχεται συστηµατικά και προγραµµατισµένα 

❏  παρέχεται όποτε υπάρχουν αλλαγές στην επιχείρηση (σε θέµατα υποδοµής, 

εφαρµογών, πρόσληψης υπαλλήλων κτλ.) 

❏    γίνεται περιστασιακά (όχι σε τακτική βάση) 

❏    δεν πραγµατοποιούνται προγράµµατα εκπαίδευσης 

ΜΕΡΟΣ Ζ:  ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
Ζ1. Ποιος από τους παρακάτω στόχους, θεωρείτε ότι πρέπει να κυριαρχεί στη 

λειτουργία µιας επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες, για να αντεπεξέλθει στον 

ανταγωνισµό; 

❏    η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 

❏    η µείωση του κόστους λειτουργίας 
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❏    και οι δύο προηγούµενοι στόχοι είναι εξίσου σηµαντικοί 

❏    κάποιος άλλος στόχος. Παρακαλώ, προσδιορίστε: _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Ζ2. Βαθµολογείστε τα παρακάτω πέντε χαρακτηριστικά ποιότητας στον 

επιχειρηµατικό χώρο της παροχής υπηρεσιών, ως προς τη σπουδαιότητά τους. Για 

τη διευκόλυνσή σας, δίνεται η επεξήγηση των συγκεκριµένων χαρακτηριστικών 

ποιότητας. 

(βαθµολογείστε µε µεγαλύτερο βαθµό το 10 που αντιστοιχεί σε εξαιρετικά σηµαντικό 

χαρακτηριστικό και µικρότερο βαθµό το 1 που αντιστοιχεί σε καθόλου σηµαντικό 

χαρακτηριστικό) 

❏    αξιοπιστία (η παροχή της υπηρεσίας µε συνέπεια και ακρίβεια) 

❏   διασφάλιση (οι γνώσεις, η ευγένεια των εργαζοµένων και η ικανότητά τους να 

εµπνέουν εµπιστοσύνη στον πελάτη) 

❏ υλικά περιουσιακά στοιχεία (οι εγκαταστάσεις, η υλικοτεχνική υποδοµή και ο 

εξοπλισµός της επιχείρησης) 

❏  εξατοµίκευση (η φροντίδα και η ατοµική προσοχή που αποδίδεται στον κάθε 

πελάτη) 

❏  ανταπόκριση (η προθυµία των εργαζοµένων να ανταποκριθούν άµεσα στις 

απαιτήσεις του πελάτη) 

Ζ3. Ποια από τα παρακάτω ποιοτικά χαρακτηριστικά, θεωρείτε περισσότερο 

σηµαντικά στις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και τελικών καταναλωτών, που 

πραγµατοποιούνται µέσω του ∆ιαδικτύου; 

(επιλέξτε µέχρι 5 ποιοτικά χαρακτηριστικά. Βάλτε 5 στο χαρακτηριστικό που θεωρείτε 

περισσότερο σηµαντικό, έως 1 σε αυτό που θεωρείτε λιγότερο σηµαντικό) 
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❏    παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών 

❏    ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησής σας στις απαιτήσεις των καταναλωτών 

❏    ασφάλεια συναλλαγών 

❏    σωστή λειτουργία χρησιµοποιούµενης υποδοµής (π.χ. ∆ιαδικτύου, ιστοσελίδας) 

❏   ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής από τον καταναλωτή (π.χ. λειτουργία 

της ιστοσελίδας κάτω από διαφορετικές εκδόσεις του browser) 

❏    ακρίβεια παρεχόµενων πληροφοριών 

❏  εµπιστοσύνη του πελάτη στην επιχείρησή σας (π.χ. παροχή εγγυήσεων προϊόντων, 

ύπαρξη «φιλικής» πολιτικής επιστροφών) 

❏    σχεδιασµός ιστοσελίδας (εµφάνιση και λειτουργικότητα) 

❏    υποστήριξη πελατών (κατά την πώληση και µετά την πώληση) 

❏ χρησιµοποίηση εργαλείων και τεχνολογιών της ιστοσελίδας (π.χ. HTML, 

Macromedia Flash, µηχανές αναζήτησης) 
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Ζ4. Ποια από τα παρακάτω ποιοτικά χαρακτηριστικά, θεωρείτε περισσότερο 

σηµαντικά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων (π.χ. ηλεκτρονική 

ανταλλαγή εµπορικών δεδοµένων); 

(επιλέξτε µέχρι 5 ποιοτικά χαρακτηριστικά. Βάλτε 5 στο χαρακτηριστικό που θεωρείτε 

περισσότερο σηµαντικό, έως 1 σε αυτό που θεωρείτε λιγότερο σηµαντικό) 

❏    παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών 

❏   ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησής σας στις απαιτήσεις άλλων επιχειρήσεων 

❏    ασφάλεια συναλλαγών 

❏ σωστή λειτουργία χρησιµοποιούµενης υποδοµής (π.χ. ∆ιαδικτύου, EDI, 

ιστοσελίδας) 

❏  ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής από την επιχείρηση µε την οποία 

συναλλάσσεστε (π.χ. λειτουργία της ιστοσελίδας κάτω από διαφορετικές εκδόσεις του 

browser) 

❏    ακρίβεια παρεχόµενων πληροφοριών 

❏   εµπιστοσύνη συναλλασσόµενων επιχειρήσεων στην επιχείρησή σας (π.χ. παροχή 

εγγυήσεων προϊόντων, ύπαρξη «φιλικής» πολιτικής επιστροφών) 

❏    σχεδιασµός ιστοσελίδας (εµφάνιση και λειτουργικότητα) 

❏    υποστήριξη συναλλασσόµενων επιχειρήσεων 
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❏ χρησιµοποίηση εργαλείων και τεχνολογιών της ιστοσελίδας (π.χ. HTML, 

Macromedia Flash, µηχανές αναζήτησης) 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ5. Ποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά µιας ιστοσελίδας, θεωρείτε περισσότερο 

σηµαντικά; 

(επιλέξτε µέχρι 3 χαρακτηριστικά. Βάλτε 3 στο χαρακτηριστικό που θεωρείτε 

περισσότερο σηµαντικό, έως 1 σε αυτό που θεωρείτε λιγότερο σηµαντικό) 

❏    περιεχόµενο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών 

❏    ευκολία και ταχύτητα στην αναζήτηση πληροφοριών  

❏    ταχύτητα στην εµφάνιση της ιστοσελίδας 

❏    εµφάνιση της ιστοσελίδας σε περισσότερες από µία γλώσσες 

❏    σχεδιασµός ιστοσελίδας που εξυπηρετεί το χρήστη 

❏    συνεχής ενηµέρωση της ιστοσελίδας 

❏    ελκυστική εµφάνιση της ιστοσελίδας 

❏    κάποιο άλλο χαρακτηριστικό. Παρακαλώ, προσδιορίστε: ___________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Ζ6. Σε ποιες από τις παρακάτω κατηγορίες πληροφοριών που αποτελούν το 

περιεχόµενο µιας ιστοσελίδας, πιστεύετε ότι πρέπει µία επιχείρηση που 

δραστηριοποιείται στο ∆ιαδίκτυο, να αποδίδει µεγαλύτερη βαρύτητα; 

(επιλέξτε µέχρι 3 κατηγορίες πληροφοριών. Βάλτε 3 στην κατηγορία που θεωρείτε 

περισσότερο σηµαντική, έως 1 σε αυτήν που θεωρείτε λιγότερο σηµαντική) 

❏    πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητα της επιχείρησης 

❏    πληροφορίες που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης 

❏   πληροφορίες που ενισχύουν το κύρος της επιχείρησης και την εµπιστοσύνη των 

πελατών (διακρίσεις, εµπορικές επιτυχίες…) 

❏ πληροφορίες που διαφοροποιούν την επιχείρηση από τον ανταγωνισµό 

(χαµηλότερες τιµές, µικρότερος χρόνος παράδοσης…) 
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❏   πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης (περιγραφή των 

βασικών επιχειρηµατικών διαδικασιών) 

❏   πληροφορίες που αφορούν τα οικονοµικά και µη οικονοµικά αποτελέσµατα της 

επιχείρησης 

❏    κάποιες άλλες πληροφορίες. Παρακαλώ, προσδιορίστε: ____________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ7. Ποιον από τους παρακάτω στόχους, θεωρείτε το σηµαντικότερο κατά τη 

διαδικασία σχεδιασµού µιας ιστοσελίδας; 

(επιλέξτε ένα µοναδικό στόχο) 

❏   παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών (δηλ. ο σχεδιασµός να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες κάθε χρήστη) 

❏   υψηλός βαθµός ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του χρήστη (µέσω απαντητικών e-

mails, call-back συστηµάτων κτλ.) 

❏    αξιόπιστη λειτουργία (χωρίς µηνύµατα λάθους, ανενεργούς συνδέσµους κτλ.) 
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❏    συλλογή αναγκών των χρηστών (µέσω της συµπλήρωσης on-line φορµών κτλ.) 

❏    παροχή σηµαντικού όγκου πληροφοριών στο χρήστη 

❏    κάποιος άλλος στόχος. Παρακαλώ, προσδιορίστε: _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Ζ8. Χρησιµοποιείτε στην επιχείρησή σας δείκτες, µε τους οποίους αξιολογείτε την 

ποιότητα των συναλλαγών σας στο ηλεκτρονικό εµπόριο (π.χ. αριθµός επισκέψεων 

στην ιστοσελίδα σας ανά χρονική περίοδο); 

❏    ΝΑΙ ❏    ΟΧΙ 

 

Ζ9. Παρακαλώ, αναφέρετε τους σηµαντικότερους δείκτες µέτρησης της ποιότητας 

ηλεκτρονικών συναλλαγών, που χρησιµοποιείτε στην επιχείρησή σας (µέχρι 5 

δείκτες, από το σηµαντικότερο δείκτη στη θέση α, έως το λιγότερο σηµαντικό στη 

θέση ε). 

(σε περίπτωση που απαντήσατε ναι στην προηγούµενη ερώτηση) 

α._________________________________________________________ 

β._________________________________________________________ 

γ. _________________________________________________________ 

δ. _________________________________________________________ 

ε._________________________________________________________ 

 

ΜΕΡΟΣ Η:  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
Η1. Συγκριτικά µε το επίπεδο ασφάλειας των συναλλαγών στο συµβατικό εµπόριο, οι 

συναλλαγές στο ηλεκτρονικό εµπόριο είναι: 

❏    λιγότερο ασφαλείς 

❏    το ίδιο ασφαλείς 
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❏    περισσότερο ασφαλείς 

 

Η2. Για ποια από τα παρακάτω προβλήµατα ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών 

έχετε προσωπική άποψη, γνωρίζοντας ότι έχει συµβεί στο παρελθόν τουλάχιστον 

ένα σχετικό περιστατικό; 

❏  υποκλοπή αριθµών πιστωτικών καρτών κατά τη διάρκεια ηλεκτρονικών 

συναλλαγών 

❏  κλοπή χρηµάτων µέσω της διαφοροποίησης του πραγµατικού ποσού µιας 

συναλλαγής 

❏  υποκλοπή κωδικών που χρησιµοποιούν τα διάφορα ηλεκτρονικά συστήµατα 

ασφάλειας συναλλαγών 

❏  άρνηση εκ µέρους του πελάτη ή της επιχείρησης, ότι πραγµατοποίησε 

συγκεκριµένη ηλεκτρονική συναλλαγή 

❏    µεταβίβαση δεδοµένων της συναλλαγής σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα 

❏    σκόπιµη διακοπή της παροχής υπηρεσιών στο ∆ιαδίκτυο 

❏    κάποιο άλλο πρόβληµα. Παρακαλώ, προσδιορίστε: ________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Η3. Πιστεύετε ότι το πρόβληµα της ασφάλειας των συναλλαγών στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο, θα αντιµετωπιστεί στο άµεσο µέλλον µε επιτυχία; 

❏    ΝΑΙ         ❏    ΟΧΙ                               ❏    ∆ΕΝ ΕΧΩ ΑΠΟΨΗ 
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Η4. Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους, πιστεύετε ότι είναι πιθανότερο να επιλυθεί 

το πρόβληµα της ασφάλειας των συναλλαγών στο ηλεκτρονικό εµπόριο; 

(σε περίπτωση που απαντήσατε ναι στην προηγούµενη ερώτηση) 

❏  ανάπτυξη πρωτοκόλλων ασφαλούς επικοινωνίας (π.χ. το πρωτόκολλο SSL της 

Netscape) 

❏    χρήση ψηφιακών υπογραφών (είδος κρυπτογράφησης δεδοµένων) 

❏    έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών από εξουσιοδοτηµένες αρχές πιστοποίησης 

❏  ανάπτυξη µηχανισµών ασφάλειας που ελέγχουν τη ροή πληροφοριών µεταξύ 

τοπικών δικτύων και του ∆ιαδικτύου (π.χ. τα firewalls που µπορούν να αποµονώνουν 

υπολογιστές από το ∆ιαδίκτυο και να δηµιουργούν ένα ασφαλή χώρο πρόσβασης) 

❏    κάποιος άλλος τρόπος. Παρακαλώ, προσδιορίστε: _________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ΜΕΡΟΣ Θ:  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Θ1. Παρακάτω περιγράφονται σύντοµα τα 6 επικρατέστερα επιχειρηµατικά µοντέλα 

στον κόσµο, στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου. Αφού µελετήσετε προσεκτικά 

τα µοντέλα, επιλέξτε αυτό που πιστεύετε ότι ταιριάζει περισσότερο στη λειτουργία 

της δικής σας επιχείρησης. 

❏  µοντέλο παραγωγού. Η επιχείρηση αγοράζει στοιχειώδη προϊόντα ή επιµέρους 

τµήµατα προϊόντων (ή υπηρεσιών), τα µορφοποιεί και τα πωλεί ως ολοκληρωµένα 

προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας στους πελάτες, µέσω του ∆ιαδικτύου. Τα έσοδα της 

επιχείρησης προέρχονται από τις πωλήσεις και από την παροχή υπηρεσιών µετά την 

πώληση. 

❏  µοντέλο διανοµέα. Η επιχείρηση αναλαµβάνει το ρόλο του διανοµέα προϊόντων 

(ή/και υπηρεσιών), καταργώντας τους µεσάζοντες του λιανικού εµπορίου. Τα προϊόντα 

διανέµονται είτε απευθείας στους πελάτες, είτε µέσω συνεργατών που διατηρούν 

φυσικούς χώρους πώλησης. Τα έσοδα της επιχείρησης προέρχονται από τις πωλήσεις 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

❏  µοντέλο διαµεσολαβητή. Η επιχείρηση αναλαµβάνει το ρόλο του διαµεσολαβητή 

µεταξύ αγοραστή και πωλητή για τη διενέργεια εµπορικών πράξεων, παρέχοντας 

πληροφορίες χωρίς να διακινεί προϊόντα ή υπηρεσίες. Τα έσοδα της επιχείρησης 

προέρχονται από αυτόν, ο οποίος της ανέθεσε να βρει πωλητή ή αγοραστή. 

❏  µοντέλο εξαγωγέα πληροφοριών. Η επιχείρηση δηµιουργεί µία διαδικτυακή πύλη 

(ή κάποια ψηφιακή κοινότητα ανταλλαγής πληροφοριών), που προσελκύει τους χρήστες 

µέσω της παροχής δωρεάν υπηρεσιών (πληροφορίες, µηχανές αναζήτησης κτλ.). Τα 

έσοδα της επιχείρησης προέρχονται από διαφηµίσεις και την ενοικίαση της πύλης σε 

πωλητές ή άλλους ενδιαφερόµενους. 

❏  εταιρία παροχής υπηρεσιών ∆ιαδικτύου. Οι υπηρεσίες που παρέχει κυρίως µία 

επιχείρηση αυτού του είδους είναι συνοπτικά, η πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, δυνατότητα 
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αξιόπιστης σύνδεσης, τεχνική υποστήριξη, ασφάλεια στις επιχειρηµατικές συναλλαγές, 

παροχή στατιστικών στοιχείων κτλ. 

❏  εξωτερικός συνεργάτης on-line επιχειρήσεων. Η επιχείρηση εκτελεί το σύνολο 

των λειτουργιών (ή µέρους αυτών) του ηλεκτρονικού εµπορίου, για λογαριασµό άλλων 

επιχειρήσεων και αναλαµβάνει τη συνολική ευθύνη διαχείρισής τους. 

 

Θ2. Ανεξάρτητα από τη λειτουργία της δικής σας επιχείρησης, ποιο από τα 6 

παραπάνω µοντέλα πιστεύετε ότι θα δηµιουργήσει στο µέλλον τις περισσότερες 

ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις, στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου; 

❏    µοντέλο παραγωγού 

❏    µοντέλο διανοµέα 

❏    µοντέλο διαµεσολαβητή 

❏    µοντέλο εξαγωγέα πληροφοριών 

❏    εταιρία παροχής υπηρεσιών ∆ιαδικτύου 

❏    εξωτερικός συνεργάτης on-line επιχειρήσεων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Κωδικοποίηση του Ερωτηµατολογίου µε Θέµα «Η ∆ραστηριοποίηση 

Επιχειρήσεων της Β. Ελλάδας στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο» 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

Α1  Τα σηµαντικότερα κίνητρα για να δραστηριοποιηθεί 
µία επιχείρηση στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

 

Α1 V1 ∆ιατήρηση ή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 
3=περισσότερο σηµαντικό, 

0=µη επιλογή αυτού του κινήτρου 
Α1 V2 Εισαγωγή σε νέες αγορές 1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 

3=περισσότερο σηµαντικό, 
0=µη επιλογή αυτού του κινήτρου 

Α1 V3 Απόκτηση νέων πελατών 1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 
3=περισσότερο σηµαντικό, 

0=µη επιλογή αυτού του κινήτρου 
Α1 V4 Τεχνολογικός εκσυγχρονισµός 1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 

3=περισσότερο σηµαντικό, 
0=µη επιλογή αυτού του κινήτρου 

Α1 V5 Ευέλικτη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών 1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 
3=περισσότερο σηµαντικό, 

0=µη επιλογή αυτού του κινήτρου 
Α1 V6 ∆ιαφήµιση 1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 

3=περισσότερο σηµαντικό, 
0=µη επιλογή αυτού του κινήτρου 

Α1 V7 Το γεγονός ότι ήδη υλοποιείται από άλλες 
επιχειρήσεις 

1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 
3=περισσότερο σηµαντικό, 

0=µη επιλογή αυτού του κινήτρου 
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Α1 V8 Κάτι άλλο 1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 
3=περισσότερο σηµαντικό, 

0=µη επιλογή αυτού του κινήτρου 
Α2 V9 Σε τι διαφέρει το ηλεκτρονικό από το συµβατικό 

εµπόριο 
1=σχεδιασµός επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 

2=διαδικασία κοστολόγησης, 
3=οικονοµική διαχείριση, 

4=τρόπος διαφήµισης προϊόντων / υπηρεσιών, 
5=κάτι άλλο 

Α3  Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που αποτρέπουν τις 
επιχειρήσεις από τη δραστηριοποίησή τους στο 

χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου 

 

Α3 V10 Μικρό ποσοστό χρηστών του Internet 1=λιγότερο σηµαντικός, 2=σηµαντικός, 
3=περισσότερο σηµαντικός, 

0=µη επιλογή αυτού του παράγοντα 
A3 V11 Υψηλό κόστος υλοποίησης εφαρµογών ηλεκτρονικού 

εµπορίου 
1=λιγότερο σηµαντικός, 2=σηµαντικός, 

3=περισσότερο σηµαντικός, 
0=µη επιλογή αυτού του παράγοντα 

Α3 V12 Ασφάλεια συναλλαγών 1=λιγότερο σηµαντικός, 2=σηµαντικός, 
3=περισσότερο σηµαντικός, 

0=µη επιλογή αυτού του παράγοντα 
Α3 V13 Απαιτήσεις σε τεχνολογική υποδοµή 1=λιγότερο σηµαντικός, 2=σηµαντικός, 

3=περισσότερο σηµαντικός, 
0=µη επιλογή αυτού του παράγοντα 

Α3 V14 Έλλειψη νοµοθετικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό 
εµπόριο 

1=λιγότερο σηµαντικός, 2=σηµαντικός, 
3=περισσότερο σηµαντικός, 

0=µη επιλογή αυτού του παράγοντα 
Α3 V15 Έλλειψη γνώσης σχετικά µε τα οφέλη του 

ηλεκτρονικού εµπορίου 
1=λιγότερο σηµαντικός, 2=σηµαντικός, 

3=περισσότερο σηµαντικός, 
0=µη επιλογή αυτού του παράγοντα 
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Α3 V16 Περιορισµένος αριθµός εταιριών που το 
χρησιµοποιούν 

1=λιγότερο σηµαντικός, 2=σηµαντικός, 
3=περισσότερο σηµαντικός, 

0=µη επιλογή αυτού του παράγοντα 
Α3 V17 Προτεραιότητα σε άλλες επιχειρηµατικές δράσεις 1=λιγότερο σηµαντικός, 2=σηµαντικός, 

3=περισσότερο σηµαντικός, 
0=µη επιλογή αυτού του παράγοντα 

Α3 V18 Κάποιος άλλος παράγοντας 1=λιγότερο σηµαντικός, 2=σηµαντικός, 
3=περισσότερο σηµαντικός, 

0=µη επιλογή αυτού του παράγοντα 
Α4  Θέµατα στα οποία, είναι απαραίτητη η θέσπιση 

κανόνων λειτουργίας στο ηλεκτρονικό εµπόριο 
 

Α4 V19 Φορολόγηση των εσόδων των επιχειρήσεων από 
συναλλαγές ηλεκτρονικού εµπορίου 

1=ναι, 0=όχι 

Α4 V20 Κατοχύρωση πνευµατικών δικαιωµάτων 1=ναι, 0=όχι 
Α4 V21 Καταπολέµηση ιών 1=ναι, 0=όχι 
Α4 V22 Ποινικοποίηση της εµπορίας παράνοµου υλικού 1=ναι, 0=όχι 
Α4 V23 Κάτι άλλο 1=ναι, 0=όχι 
Α5 V24 Προοπτικές του ηλεκτρονικού εµπορίου στην 

Ελλάδα 
1=ιδιαίτερα αρνητικές, 

2=διαφαίνονται µάλλον αρνητικές, 
3=ούτε θετικές ούτε αρνητικές, 
4=διαφαίνονται µάλλον θετικές, 

5=ιδιαίτερα θετικές 
Α6  Οι σηµαντικότεροι λόγοι που µεγάλος αριθµός 

καταναλωτών δεν χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο για 
αγορές 

 

Α6 V25 Ασφάλεια συναλλαγών 1=λιγότερο σηµαντικός, 2=σηµαντικός, 
3=περισσότερο σηµαντικός, 

0=µη επιλογή αυτού του λόγου 
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Α6 V26 ∆υσκολία χρήσης του ∆ιαδικτύου 1=λιγότερο σηµαντικός, 2=σηµαντικός, 
3=περισσότερο σηµαντικός, 

0=µη επιλογή αυτού του λόγου 
Α6 V27 Χαµηλότερο κόστος προϊόντων / υπηρεσιών στο 

συµβατικό εµπόριο 
1=λιγότερο σηµαντικός, 2=σηµαντικός, 

3=περισσότερο σηµαντικός, 
0=µη επιλογή αυτού του λόγου 

Α6 V28 Απόδοση του ∆ιαδικτύου 1=λιγότερο σηµαντικός, 2=σηµαντικός, 
3=περισσότερο σηµαντικός, 

0=µη επιλογή αυτού του λόγου 
Α6 V29 ∆εν εξυπηρετεί ο τρόπος πληρωµής 1=λιγότερο σηµαντικός, 2=σηµαντικός, 

3=περισσότερο σηµαντικός, 
0=µη επιλογή αυτού του λόγου 

Α6 V30 Μεγάλος χρόνος παράδοσης προϊόντων 1=λιγότερο σηµαντικός, 2=σηµαντικός, 
3=περισσότερο σηµαντικός, 

0=µη επιλογή αυτού του λόγου 
Α6 V31 Η διαδικασία αγορών στο συµβατικό εµπόριο 

αποτελεί ψυχαγωγία 
1=λιγότερο σηµαντικός, 2=σηµαντικός, 

3=περισσότερο σηµαντικός, 
0=µη επιλογή αυτού του λόγου 

Α6 V32 Κάποιος άλλος λόγος 1=λιγότερο σηµαντικός, 2=σηµαντικός, 
3=περισσότερο σηµαντικός, 

0=µη επιλογή αυτού του λόγου 
Β1 V33 Χρονικό διάστηµα που η επιχείρηση 

δραστηριοποιείται στο ηλεκτρονικό εµπόριο 
1=λιγότερο από ένα χρόνο, 

2=ένα έως δύο χρόνια, 
3=δύο έως πέντε χρόνια, 

4=περισότερο από πέντε χρόνια 
Β2 V34 Συχνότητα χρησιµοποίησης εφαρµογών του 

ηλεκτρονικού εµπορίου 
1=σπάνια, 2=περιστασιακά, 3=συστηµατικά 

Β3  Τεχνολογίες ηλεκτρονικού εµπορίου που 
χρησιµοποιεί η επιχείρηση 

 

Β3 V35 World Wide Web 1=ναι, 0=όχι 
Β3 V36 EDI 1=ναι, 0=όχι 

 

 
 
 

 
 



Β3 V37 Intranet – Extranet 1=ναι, 0=όχι 
Β3 V38 E-mail 1=ναι, 0=όχι 
Β3 V39 Κινητή τηλεφωνία 1=ναι, 0=όχι 
Β3 V40 Ψηφιακή τηλεόραση 1=ναι, 0=όχι 
Β3 V41 Κάποια άλλη τεχνολογία 1=ναι, 0=όχι 
Β4  Εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου που 

χρησιµοποιεί η επιχείρηση 
 

Β4 V42 Ανταλλαγή πληροφοριών 1=ναι, 0=όχι 
Β4 V43 Παραγγελία 1=ναι, 0=όχι 
Β4 V44 Παράδοση προϊόντος 1=ναι, 0=όχι 
Β4 V45 Πληρωµή λογαριασµών 1=ναι, 0=όχι 
Β4 V46 Ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών 1=ναι, 0=όχι 
Β4 V47 Εξυπηρέτηση πελατών µετά την πώληση 1=ναι, 0=όχι 
Β4 V48 Κάποια άλλη εφαρµογή 1=ναι, 0=όχι 
Β5 V49 Ο σηµαντικότερος λόγος δραστηριοποίησης της 

επιχείρησης στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου 
1=συνεχής προβολή της επιχείρησης, 
2=µείωση του κόστους συναλλαγών, 

3=διεύρυνση της αγοράς στην οποία απευθύνεστε, 
4=καταγραφή των αγοραστικών προτιµήσεων και 

τάσεων των πελατών, 
5=δραστηριοποίηση άλλων επιχειρήσεων στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο, 
6=κάποιος άλλος λόγος 

Β6 V50 Βαθµός ικανοποίησης από τη δραστηριοποίηση της 
επιχείρησης στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

1=καθόλου, 2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πολύ 

Β7  Τα σηµαντικότερα οφέλη από τη δραστηριοποίηση 
της επιχείρησης στο χώρο του ηλεκτρονικού 

εµπορίου 

 

Β7 V51 Αύξηση των εσόδων της επιχείρησης 1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 
3=περισσότερο σηµαντικό, 

0=µη επιλογή αυτού του οφέλους 
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Β7 V52 Μείωση του κόστους λειτουργίας 1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 
3=περισσότερο σηµαντικό, 

0=µη επιλογή αυτού του οφέλους 
Β7 V53 Βελτίωση επιχειρηµατικών διαδικασιών 1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 

3=περισσότερο σηµαντικό, 
0=µη επιλογή αυτού του οφέλους 

Β7 V54 Αύξηση του κύρους της επιχείρησης 1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 
3=περισσότερο σηµαντικό, 

0=µη επιλογή αυτού του οφέλους 
Β7 V55 Βελτίωση της επικοινωνίας µε πελάτες / προµηθευτές 1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 

3=περισσότερο σηµαντικό, 
0=µη επιλογή αυτού του οφέλους 

Β7 V56 Βελτίωση στην αποτελεσµατικότητα της διαφήµισης 1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 
3=περισσότερο σηµαντικό, 

0=µη επιλογή αυτού του οφέλους 
Β7 V57 Κάποιο άλλο όφελος 1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 

3=περισσότερο σηµαντικό, 
0=µη επιλογή αυτού του οφέλους 

Β8  Τα σηµαντικότερα προβλήµατα από τη 
δραστηριοποίηση της επιχείρησης στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο 

 

Β8 V58 Ασφάλεια συναλλαγών 1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 
3=περισσότερο σηµαντικό, 

0=µη επιλογή αυτού του προβλήµατος 
Β8 V59 Περιορισµένο ενδιαφέρον από πελάτες 1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 

3=περισσότερο σηµαντικό, 
0=µη επιλογή αυτού του προβλήµατος 

Β8 V60 Έλλειψη ενός συγκεκριµένου νοµοθετικού πλαισίου 
που να διέπει το ηλεκτρονικό εµπόριο 

1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 
3=περισσότερο σηµαντικό, 

0=µη επιλογή αυτού του προβλήµατος 
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Β8 V61 Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού 1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 
3=περισσότερο σηµαντικό, 

0=µη επιλογή αυτού του προβλήµατος 
Β8 V62 Υψηλό κόστος τεχνολογικής υποδοµής 1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 

3=περισσότερο σηµαντικό, 
0=µη επιλογή αυτού του προβλήµατος 

Β8 V63 ∆υσκολία χρήσης των τεχνολογιών του ηλεκτρονικού 
εµπορίου 

1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 
3=περισσότερο σηµαντικό, 

0=µη επιλογή αυτού του προβλήµατος 
Β8 V64 Απόδοση του ∆ιαδικτύου 1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 

3=περισσότερο σηµαντικό, 
0=µη επιλογή αυτού του προβλήµατος 

 
 

Β8 V65 Κάποιο άλλο πρόβληµα 1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 
3=περισσότερο σηµαντικό, 

0=µη επιλογή αυτού του προβλήµατος 
Β9 V66 Ποσοστό ετήσιου κύκλου εργασιών επιχείρησης για 

επενδύσεις στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου 
1=µηδέν έως δύο %, 
2=δύο έως πέντε %, 
3=πέντε έως δέκα %, 
4=πάνω από δέκα %, 

5=δεν θα πραγµατοποιηθούν επενδύσεις, 
6=δεν έχουν ληφθεί ακόµη αποφάσεις για 

αντίστοιχα επενδυτικά σχέδια 
Β10 V67 Τρόπος πληρωµής που εξυπηρετεί περισσότερο την 

επιχείρηση, στις συναλλαγές της στο ηλεκτρονικό 
εµπόριο 

1=πιστωτική κάρτα, 
2=αντικαταβολή, 

3=τραπεζική – ταχυδροµική επιταγή, 
4=χρέωση µέσω τηλεφώνου, 

5=κάποιος άλλος τρόπος 
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Β11 V68 Τρόπος αποστολής προϊόντων που εξυπηρετεί 
περισσότερο την επιχείρηση, στις συναλλαγές της 

στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

1=ταχυδροµείο, 
2=µεταφορική εταιρία, 

3=δικά σας µεταφορικά µέσα, 
4=απευθείας παραλαβή από τους πελάτες, 

5=κάποιος άλλος τρόπος 
Γ1  Μέσα που χρησιµοποιεί η επιχείρηση για να 

επικοινωνήσει µε τους πελάτες της 
 

Γ1 V69 Κέντρο κλήσεων 1=ναι, 0=όχι 
Γ1 V70 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) 1=ναι, 0=όχι 
Γ1 V71 Κινητή τηλεφωνία 1=ναι, 0=όχι 
Γ1 V72 Τηλεοµοιοτυπία (fax) 1=ναι, 0=όχι 
Γ1 V73 Κάτι άλλο 1=ναι, 0=όχι 
Γ2 V74 Βαθµός ικανοποίησης από τον τρόπο επικοινωνίας 

της επιχείρησης µε τους πελάτες της 
1=καθόλου, 2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πολύ 

Γ3 V75 Εάν η επιχείρηση διαθέτει ιστοσελίδα 1=ναι, 0=όχι 
Γ4  Πληροφορίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα της 

επιχείρησης 
 

Γ4 V76 Στοιχεία για την ταυτότητα της επιχείρησης 1=ναι, 0=όχι 
Γ4 V77 Στοιχεία για την τιµή των προϊόντων 1=ναι, 0=όχι 
Γ4 V78 Στοιχεία για τον τρόπο πληρωµής 1=ναι, 0=όχι 
Γ4 V79 Περιγραφή των διαθέσιµων προϊόντων / υπηρεσιών 1=ναι, 0=όχι 
Γ4 V80 Εναλλακτικές επιλογές σε περίπτωση µη 

ικανοποίησης των πελατών 
1=ναι, 0=όχι 

Γ4 V81 Κάτι άλλο 1=ναι, 0=όχι 
∆1  Είδη τεχνολογικής υποδοµής που διαθέτει η 

επιχείρηση 
 

∆1 V82 Σύνδεση στο Internet 1=ναι, 0=όχι 
∆1 V83 Πρόγραµµα πλοήγησης 1=ναι, 0=όχι 
∆1 V84 Εφαρµογή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 1=ναι, 0=όχι 
∆1 V85 Ιστοσελίδα 1=ναι, 0=όχι 
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∆1 V86 Λογισµικό ψηφιακής υπογραφής αρχείων 1=ναι, 0=όχι 
∆1 V87 Υποδοµή ανταλλαγής ηλεκτρονικών παραστατικών 1=ναι, 0=όχι 
∆1 V88 Κάτι άλλο 1=ναι, 0=όχι 
∆2 V89 Κόστος της απαιτούµενης τεχνολογικής υποδοµής 

για την υλοποίηση εφαρµογών του ηλεκτρονικού 
εµπορίου 

1=πολύ υψηλό, 
2=αρκετά υψηλό, 

3=µέτριο, 
4=αρκετά χαµηλό, 

5=πολύ χαµηλό 
∆3 V90 Εάν η επιχείρηση θα αναβαθµίσει την τεχνολογική 

υποδοµή της, µε στόχο την καλύτερη αξιοποίηση 
των εφαρµογών του ηλεκτρονικού εµπορίου 

1=ναι, 0=όχι 

∆4 V91 Τρόπος που θα καλυφθεί το κόστος αναβάθµισης 
της τεχνολογικής υποδοµής της επιχείρησης 

1=µε οικονοµική επιβάρυνση της επιχείρησης, 
2=µέσω προγράµµατος επιχορήγησης, 

3=µε άλλο τρόπο 
Ε1 V92 Εάν το προσωπικό της επιχείρησης έχει τις 

δυνατότητες να υλοποιήσει εφαρµογές του 
ηλεκτρονικού εµπορίου 

 
 

1=ναι, 0=όχι 

Ε2 V93 Εάν η επιχείρηση έχει σκοπό να προσλάβει 
εξειδικευµένο προσωπικό στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

1=ναι, είναι στα άµεσα σχέδια της επιχείρησης, 
2=ναι, αλλά υπάγεται στα µελλοντικά σχέδια της 

επιχείρησης, 
3=όχι προς το παρόν, 

4=όχι, δεν απασχολεί καθόλου την επιχείρηση 
Ε3 V94 Πως χαρακτηρίζονται οι ανάγκες εκπαίδευσης του 

προσωπικού της επιχείρησης, σε θέµατα 
ηλεκτρονικού εµπορίου 

1=αυξηµένες, 
2=µειωµένες, 

3=ίδιες µε τις ανάγκες εκπαίδευσης σε άλλα θέµατα 
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Ε4 V95 Αξιολόγηση της εκπαίδευσης του προσωπικού της 
επιχείρησης πάνω στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

1=δεν πραγµατοποιούνται προγράµµατα 
εκπαίδευσης, 

2=γίνεται περιστασιακά, 
3=παρέχεται όποτε υπάρχουν αλλαγές στην 

επιχείρηση, 
4=παρέχεται συστηµατικά και προγραµµατισµένα 

Ζ1 V96 Στόχος που πρέπει να κυριαρχεί στη λειτουργία µιας 
επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες, για να 

αντεπεξέλθει στον ανταγωνισµό 

1=η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων 
υπηρεσιών, 

2=η µείωση του κόστους λειτουργίας, 
3=και οι δύο προηγούµενοι στόχοι είναι εξίσου 

σηµαντικοί, 
4=κάποιος άλλος στόχος 

Ζ2  Βαθµολόγηση των χαρακτηριστικών ποιότητας 
παροχής υπηρεσιών, ως προς τη σπουδαιότητά τους 

 

Ζ2 V97 Αξιοπιστία από 1 έως 10 
(ο βαθµός αυτός ανάγεται σε κλίµακα του 100)  

Ζ2 V98 ∆ιασφάλιση από 1 έως 10 
(ο βαθµός αυτός ανάγεται σε κλίµακα του 100) 

Ζ2 V99 Υλικά περιουσιακά στοιχεία από 1 έως 10 
(ο βαθµός αυτός ανάγεται σε κλίµακα του 100) 

Ζ2 V100 Εξατοµίκευση από 1 έως 10 
(ο βαθµός αυτός ανάγεται σε κλίµακα του 100) 

Z2 V101 Ανταπόκριση από 1 έως 10 
(ο βαθµός αυτός ανάγεται σε κλίµακα του 100) 

Ζ3  Ποιοτικά χαρακτηριστικά που θεωρούνται 
περισσότερο σηµαντικά, στις συναλλαγές µεταξύ 
επιχειρήσεων και τελικών καταναλωτών (µέσω του 

∆ιαδικτύου) 

 

Ζ3 V102 Παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών από 1 (λιγότερο σηµαντικό) έως 5 (περισσότερο 
σηµαντικό), 

0=µη επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού 
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Ζ3 V103 Ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης στις 
απαιτήσεις των καταναλωτών 

από 1 (λιγότερο σηµαντικό) έως 5 (περισσότερο 
σηµαντικό), 

0=µη επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού 
Ζ3 V104 Ασφάλεια συναλλαγών από 1 (λιγότερο σηµαντικό) έως 5 (περισσότερο 

σηµαντικό), 
0=µη επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού 

Ζ3 V105 Σωστή λειτουργία χρησιµοποιούµενης υποδοµής από 1 (λιγότερο σηµαντικό) έως 5 (περισσότερο 
σηµαντικό), 

0=µη επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού 
Ζ3 V106 Ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής από τον 

καταναλωτή 
από 1 (λιγότερο σηµαντικό) έως 5 (περισσότερο 

σηµαντικό), 
0=µη επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού 

Ζ3 V107 Ακρίβεια παρεχόµενων πληροφοριών από 1 (λιγότερο σηµαντικό) έως 5 (περισσότερο 
σηµαντικό), 

0=µη επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού 
Ζ3 V108 Εµπιστοσύνη του πελάτη στην επιχείρηση από 1 (λιγότερο σηµαντικό) έως 5 (περισσότερο 

σηµαντικό), 
0=µη επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού 

Ζ3 V109 Σχεδιασµός ιστοσελίδας (εµφάνιση και 
λειτουργικότητα) 

από 1 (λιγότερο σηµαντικό) έως 5 (περισσότερο 
σηµαντικό), 

0=µη επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού 
Ζ3 V110 Υποστήριξη πελατών (κατά την πώληση και µετά την 

πώληση) 
από 1 (λιγότερο σηµαντικό) έως 5 (περισσότερο 

σηµαντικό), 
0=µη επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού 

 
Z3 V111 Χρησιµοποίηση εργαλείων και τεχνολογιών της 

ιστοσελίδας 
από 1 (λιγότερο σηµαντικό) έως 5 (περισσότερο 

σηµαντικό), 
0=µη επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού 

Ζ4  Ποιοτικά χαρακτηριστικά που θεωρούνται 
περισσότερο σηµαντικά, στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων 

 



Ζ4 V112 Παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών από 1 (λιγότερο σηµαντικό) έως 5 (περισσότερο 
σηµαντικό), 

0=µη επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού 
Ζ4 V113 Ταχύτητα ανταπόκρισης της επιχείρησης στις 

απαιτήσεις άλλων επιχειρήσεων 
από 1 (λιγότερο σηµαντικό) έως 5 (περισσότερο 

σηµαντικό), 
0=µη επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού 

Ζ4 V114 Ασφάλεια συναλλαγών από 1 (λιγότερο σηµαντικό) έως 5 (περισσότερο 
σηµαντικό), 

0=µη επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού 
Ζ4 V115 Σωστή λειτουργία χρησιµοποιούµενης υποδοµής από 1 (λιγότερο σηµαντικό) έως 5 (περισσότερο 

σηµαντικό), 
0=µη επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού 

Ζ4 V116 Ευκολία πρόσβασης στο σηµείο συναλλαγής από την 
επιχείρηση µε την οποία συναλλάσσεται 

από 1 (λιγότερο σηµαντικό) έως 5 (περισσότερο 
σηµαντικό), 

0=µη επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού 
Ζ4 V117 Ακρίβεια παρεχόµενων πληροφοριών από 1 (λιγότερο σηµαντικό) έως 5 (περισσότερο 

σηµαντικό), 
0=µη επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού 

Ζ4 V118 Εµπιστοσύνη συναλλασσόµενων επιχειρήσεων στην 
επιχείρηση 

από 1 (λιγότερο σηµαντικό) έως 5 (περισσότερο 
σηµαντικό), 

0=µη επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού 
Ζ4 V119 Σχεδιασµός ιστοσελίδας (εµφάνιση και 

λειτουργικότητα) 
από 1 (λιγότερο σηµαντικό) έως 5 (περισσότερο 

σηµαντικό), 
0=µη επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού 

 
 

Z4 V120 Υποστήριξη συναλλασσόµενων επιχειρήσεων από 1 (λιγότερο σηµαντικό) έως 5 (περισσότερο 
σηµαντικό), 

0=µη επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού 
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Z4 V121 Χρησιµοποίηση εργαλείων και τεχνολογιών της 
ιστοσελίδας 

από 1 (λιγότερο σηµαντικό) έως 5 (περισσότερο 
σηµαντικό), 

0=µη επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού 
Ζ5  Χαρακτηριστικά µιας ιστοσελίδας που θεωρούνται 

περισσότερο σηµαντικά 
 

Ζ5 V122 Περιεχόµενο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
χρηστών 

1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 
3=περισσότερο σηµαντικό, 

0=µη επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού 
Ζ5 V123 Ευκολία και ταχύτητα στην αναζήτηση πληροφοριών 1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 

3=περισσότερο σηµαντικό, 
0=µη επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού 

Ζ5 V124 Ταχύτητα στην εµφάνιση της ιστοσελίδας 1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 
3=περισσότερο σηµαντικό, 

0=µη επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού 
Ζ5 V125 Εµφάνιση της ιστοσελίδας σε περισσότερες από µία 

γλώσσες 
1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 

3=περισσότερο σηµαντικό, 
0=µη επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού 

Ζ5 V126 Σχεδιασµός ιστοσελίδας που εξυπηρετεί το χρήστη 1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 
3=περισσότερο σηµαντικό, 

0=µη επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού 
Ζ5 V127 Συνεχής ενηµέρωση της ιστοσελίδας 1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 

3=περισσότερο σηµαντικό, 
0=µη επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού 

Ζ5 V128 Ελκυστική εµφάνιση της ιστοσελίδας 1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 
3=περισσότερο σηµαντικό, 

0=µη επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού 
Ζ5 V129 Κάποιο άλλο χαρακτηριστικό 1=λιγότερο σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 

3=περισσότερο σηµαντικό, 
0=µη επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού 

 

 
 
 

 
 

304 



Ζ6  Κατηγορίες πληροφοριών µιας ιστοσελίδας, στις 
οποίες πρέπει µία επιχείρηση που δραστηριοποιείται 
στο ∆ιαδίκτυο, να αποδίδει µεγαλύτερη βαρύτητα 

 

Ζ6 V130 Πληροφορίες που αφορούν την ταυτότητα της 
επιχείρησης 

1=λιγότερο σηµαντική, 2=σηµαντική, 
3=περισσότερο σηµαντική, 

0=µη επιλογή αυτής της κατηγορίας 
Ζ6 V131 Πληροφορίες που αφορούν τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες της επιχείρησης 
1=λιγότερο σηµαντική, 2=σηµαντική, 

3=περισσότερο σηµαντική, 
0=µη επιλογή αυτής της κατηγορίας 

Ζ6 V132 Πληροφορίες που ενισχύουν το κύρος της 
επιχείρησης και την εµπιστοσύνη των πελατών 

1=λιγότερο σηµαντική, 2=σηµαντική, 
3=περισσότερο σηµαντική, 

0=µη επιλογή αυτής της κατηγορίας 
Ζ6 V133 Πληροφορίες που διαφοροποιούν την επιχείρηση από 

τον ανταγωνισµό 
1=λιγότερο σηµαντική, 2=σηµαντική, 

3=περισσότερο σηµαντική, 
0=µη επιλογή αυτής της κατηγορίας 

Ζ6 V134 Πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας της 
επιχείρησης 

1=λιγότερο σηµαντική, 2=σηµαντική, 
3=περισσότερο σηµαντική, 

0=µη επιλογή αυτής της κατηγορίας 
Ζ6 V135 Πληροφορίες που αφορούν τα οικονοµικά και µη 

οικονοµικά αποτελέσµατα της επιχείρησης 
1=λιγότερο σηµαντική, 2=σηµαντική, 

3=περισσότερο σηµαντική, 
0=µη επιλογή αυτής της κατηγορίας 

Ζ6 V136 Κάποιες άλλες πληροφορίες 1=λιγότερο σηµαντική, 2=σηµαντική, 
3=περισσότερο σηµαντική, 

0=µη επιλογή αυτής της κατηγορίας 
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Ζ7 V137 Σηµαντικότερος στόχος κατά τη διαδικασία 
σχεδιασµού µιας ιστοσελίδας 

1=παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών, 
2=υψηλός βαθµός ανταπόκρισης στις απαιτήσεις 

του χρήστη, 
3=αξιόπιστη λειτουργία, 

4=συλλογή αναγκών των χρηστών, 
5=παροχή σηµαντικού όγκου πληροφοριών στο 

χρήστη, 
6=κάποιος άλλος στόχος 

Ζ8 V138 Χρησιµοποίηση από την επιχείρηση, δεικτών 
αξιολόγησης της ποιότητας των συναλλαγών της 

στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

1=ναι, 0=όχι 

Z9  Αναφορά των σηµαντικότερων δεικτών µέτρησης 
ποιότητας που χρησιµοποιεί η επιχείρηση 

 

Ζ9 V139 Αναφορά δείκτη στη θέση α 1=αριθµός επισκέψεων στην ιστοσελίδα (ανά 
χρονική περίοδο), 

2=αριθµός παραγγελιών µέσω ιστοσελίδας (ανά 
χρονική περίοδο), 

3=κάποιος άλλος δείκτης, 
0=δεν αναφέρεται δείκτης 

Z9 V140 Αναφορά δείκτη στη θέση β 1=αριθµός επισκέψεων στην ιστοσελίδα (ανά 
χρονική περίοδο), 

2=αριθµός παραγγελιών µέσω ιστοσελίδας (ανά 
χρονική περίοδο), 

3=κάποιος άλλος δείκτης, 
0=δεν αναφέρεται δείκτης 

Z9 V141 Αναφορά δείκτη στη θέση γ 1=αριθµός επισκέψεων στην ιστοσελίδα (ανά 
χρονική περίοδο), 

2=αριθµός παραγγελιών µέσω ιστοσελίδας (ανά 
χρονική περίοδο), 

3=κάποιος άλλος δείκτης, 
0=δεν αναφέρεται δείκτης 
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 Z9 V142 Αναφορά δείκτη στη θέση δ 1=αριθµός επισκέψεων στην ιστοσελίδα (ανά 
χρονική περίοδο), 

2=αριθµός παραγγελιών µέσω ιστοσελίδας (ανά 
χρονική περίοδο), 

3=κάποιος άλλος δείκτης, 
0=δεν αναφέρεται δείκτης 

 
 
 

Z9 V143 Αναφορά δείκτη στη θέση ε 1=αριθµός επισκέψεων στην ιστοσελίδα (ανά 
χρονική περίοδο), 

2=αριθµός παραγγελιών µέσω ιστοσελίδας (ανά 
χρονική περίοδο), 

3=κάποιος άλλος δείκτης, 
0=δεν αναφέρεται δείκτης 

Η1 V144 Ασφάλεια των συναλλαγών στο ηλεκτρονικό 
εµπόριο (συγκριτικά µε τις συναλλαγές στο 

συµβατικό εµπόριο) 

1=λιγότερο ασφαλείς, 
2=το ίδιο ασφαλείς, 

3=περισσότερο ασφαλείς 
Η2  Προβλήµατα ασφάλειας των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών, που το στέλεχος γνωρίζει ότι έχουν 
συµβεί στο παρελθόν 

 

Η2 V145 Υποκλοπή αριθµών πιστωτικών καρτών κατά τη 
διάρκεια ηλεκτρονικών συναλλαγών 

1=ναι, 0=όχι 

Η2 V146 Κλοπή χρηµάτων µέσω της διαφοροποίησης του 
πραγµατικού ποσού µιας συναλλαγής 

1=ναι, 0=όχι 

Η2 V147 Υποκλοπή κωδικών που χρησιµοποιούν τα διάφορα 
ηλεκτρονικά συστήµατα ασφάλειας συναλλαγών 

1=ναι, 0=όχι 

Η2 V148 Άρνηση εκ µέρους του πελάτη ή της επιχείρησης, ότι 
πραγµατοποίησε συγκεκριµένη ηλεκτρονική 

συναλλαγή 

1=ναι, 0=όχι 

 

 
 
 

 
 



Η2 V149 Μεταβίβαση δεδοµένων της συναλλαγής σε µη 
εξουσιοδοτηµένα άτοµα 

1=ναι, 0=όχι 

Η2 V150 Σκόπιµη διακοπή της παροχής υπηρεσιών στο 
∆ιαδίκτυο 

1=ναι, 0=όχι 

Η2 V151 Κάποιο άλλο πρόβληµα 1=ναι, 0=όχι 
Η3 V152 Εάν η επιχείρηση πιστεύει, ότι το πρόβληµα της 

ασφάλειας των συναλλαγών στο ηλεκτρονικό 
εµπόριο, θα αντιµετωπιστεί στο άµεσο µέλλον µε 

επιτυχία 
 
 

1=ναι, 0=όχι, 2=δεν έχω άποψη 
 

Η4  Τρόποι µε τους οποίους, είναι πιθανότερο να 
επιλυθεί το πρόβληµα της ασφάλειας των 
συναλλαγών στο ηλεκτρονικό εµπόριο 

 

Η4 V153 Ανάπτυξη πρωτοκόλλων ασφαλούς επικοινωνίας 1=ναι, 0=όχι 
Η4 V154 Χρήση ψηφιακών υπογραφών 1=ναι, 0=όχι 
Η4 V155 Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών από 

εξουσιοδοτηµένες αρχές πιστοποίησης 
1=ναι, 0=όχι 

Η4 V156 Ανάπτυξη µηχανισµών ασφάλειας που ελέγχουν τη 
ροή πληροφοριών µεταξύ τοπικών δικτύων και του 

∆ιαδικτύου 

1=ναι, 0=όχι 

Η4 V157 Κάποιος άλλος τρόπος 1=ναι, 0=όχι 
Θ1 V158 Επιχειρηµατικό µοντέλο ηλεκτρονικού εµπορίου, 

που ταιριάζει περισσότερο στη λειτουργία της 
επιχείρησης 

1=µοντέλο παραγωγού, 
2=µοντέλο διανοµέα, 

3=µοντέλο διαµεσολαβητή, 
4=µοντέλο εξαγωγέα πληροφοριών, 

5=εταιρία παροχής υπηρεσιών ∆ιαδικτύου, 
6=εξωτερικός συνεργάτης on-line επιχειρήσεων 
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Θ2 V159 Μοντέλο που θα δηµιουργήσει στο µέλλον, τις 
περισσότερες επιχειρηµατικές ευκαιρίες στο χώρο 

του ηλεκτρονικού εµπορίου 

1=µοντέλο παραγωγού, 
2=µοντέλο διανοµέα, 

3=µοντέλο διαµεσολαβητή, 
4=µοντέλο εξαγωγέα πληροφοριών, 

5=εταιρία παροχής υπηρεσιών ∆ιαδικτύου, 
6=εξωτερικός συνεργάτης on-line επιχειρήσεων 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΘΩΙ∆ΗΣ 

ΧΟΤΕΛΙΑ Α.Ε. 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 

«ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ» 

ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

2 SEA SHELL TEXTIL 

Α.Ε. 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 

ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

3 MOTOWAY 

ΚΑΜΠΡΑΝΗΣ Α.Ε. 

ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ 

ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

4 I.G.T.   Ζ. ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ & 

ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 

5 ALPHA COPY ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

6 ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 

Ο.Ε. 

ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΧΗΜΙΚΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

MARKETING 

7 ZANUSSI HELLAS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

MARKETING 

8 NORTH  Σ. ΠΡΟ∆ΑΝΑΣ 

& ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ 

9 MINERVA  ΑΦΟΙ Ι. & Β. 

ΛΑ∆ΕΝΗ Α.Ε. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

10 ∆. ΖΗΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ 

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

11 DATAWORKS ΕΜΠΟΡΙΑ Η/Υ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ 

12 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

INTERNET BANKING ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

13 GRUYERES 

INTERNATIONAL 

Ε.Π.Ε. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

14 SATO Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
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15 UCB PHARMA Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

16 NETEK ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ 

ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

17 ΓΙΟΦΤΣΟΓΛΟΥ Α. 

TOYOTA ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

18 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ 

MULTIMEDIA 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

19 BULL INTEGRIS 

HELLAS Α.Ε. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 

ΛΥΣΕΙΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

∆/ΝΤΗΣ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ Β. 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

20 Π. ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

21 WEBTECH Ε.Π.Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

INTERNET 

ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

22 NEDA INTELLIGENT 

MEDIA 

ΕΜΠΟΡΙΑ Η/Υ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

23 ΕΣΣΗΕ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙ∆ΩΝ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

24 MULTIRAMA ΠΩΛΗΣΕΙΣ HARDWARE ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ  

25 AST INTERNET ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

26 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

MARKETING 

27 BUSINESS NET 

ARCHITECTS 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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28 BALCO 

Μ. ΜΠΑΛΛΗΣ – 

Γ. ΚΟΥΤΟΥΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. 

ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ – 

ΧΑΡΤΙΚΩΝ – 

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΕΙ∆ΩΝ 

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

MARKETING 

29 ΥΦΑΝΤΙ∆ΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ 

30 ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΕΜΜ. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ 

Ε.Π.Ε. 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

INTERNET 

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

31 SKYNET ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

INTERNET 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

32 ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

33 Π.Κ. 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 

Α.Ε. 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

34 SEDIA Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ KAI ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

MARKETING 

35 C-LINE 

Γ. ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΜΠΟΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ 

ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ 

ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

36 KALKO Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ – 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

37 AD HOC Ε.Π.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

38 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ EFG 

EUROBANK ERGASIAS 

INTERNET BANKING ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

39 A. W. CHESTERTON ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ AFTER 

SALES SERVICE 

40 Σ. ΜΟΥΣΙΚΟΣ Α.Β.Ε. & 

Ν.Ε. 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ 

ΣΙ∆ΗΡΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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41 ΓΚΑΝΤΙ∆ΟΥ 

ΘΕΟΦΑΝΙΑ Ο.Ε. 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

42 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ – 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ 

43 ZORPIDIS TRAVEL 

SERVICES 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

44 DESIGN ART ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

45 CABLE INFINITY ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

INTERNET 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

MARKETING 

46 ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧ/ΚΗΣ 

ΚΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

47 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Α.Ε. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ 

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

48 MEMONET 

ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ Α. & 

ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 

ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

49 ECLIPSE 

ΜΑΛΑΜΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

& ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΑΝ∆ΡΙΚΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ 

50 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ALPHA BANK 

INTERNET BANKING ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

51 ALPHAPLAN TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

52 DOMORAL Ο.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ 

ΧΑΛΙΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

MARKETING 

53 Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

54 MILLENNIUM 

TELECOM STORES Α.Ε. 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
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55 Ν. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Ε.Π.Ε. 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

MARKETING 

56 EFFECT IC ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

INTERNET 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ 

57 SINGULAR 

INTERNATIONAL Α.Ε. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

58 BEST-E ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

59 TEXTA Ε.Π.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 

ΚΛΩΣ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

60 DEMO Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

ΕΝ∆ΥΣΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

61 ΑΘΗΝΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ CD-

ROM 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

62 ΑΡΑΒΙ∆ΗΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

63 Κ. ΚΟΛΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

64 CONNET Ε.Π.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ Η/Υ ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

65 SYMBOL ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

66 ΣΤΥΓΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΜΗ ΕΥΠΑΘΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

67 ROMA PIZZA ΑΛΥΣΙ∆Α 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΦΑΓΗΤΟΥ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

68 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

INTERNET BANKING ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΙΣΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ 

69 ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

70 ELTEN ΚΑΖΑΖΗΣ Α.Ε.  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

MARKETING 
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71 ODEON Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 

ΘΕΑΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ Β. 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

72 ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

MARKETING 

73 MERCEDES BENZ 

TASTA Α.Ε. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, 

ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ – ΠΩΛΗΣΗ 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

74 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

PANASONIC 

ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

75 LAVA GAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

76 VICKO 

Η. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ 

Α.Ε. 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΥΑΛΙΚΩΝ & ∆ΩΡΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

MARKETING 

77 AS COMPANY Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 

Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

78 ΕΡΓΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ & 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΙ∆ΩΝ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

79 HELLAS ON LINE ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

INTERNET  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΕΛΑΤΩΝ 

80 DATASHOPS 

Χ. ΣΙΩΠΙ∆ΗΣ – Ι. 

ΝΑΚΑΧΤΣΗΣ Ο.Ε. 

ΕΜΠΟΡΙΑ Η/Υ & ΚΙΝΗΤΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

81 G & P HOUSEWARES ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΟΣ 

82 ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & 

ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
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83 ΚΕΧΑΪ∆ΗΣ ΑΕΒΕΤΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

84 PROFILE Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 

ΛΥΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΣΤΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

85 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

86 ΛΙΑΠΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

87 ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

88 FAVORITE BOX ΕΙ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 

ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

89 ΣΙΝ∆ΟΣ Α.Ε. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ – 

LOGISTICS 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

90 ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ 

ΕΙ∆ΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

91 LOTUS Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ 

ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ 

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΙ∆ΩΝ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

92 VIS VITALIS 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ & 

ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

93 SANOFI-SYNTHELABO 

Α.Ε. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

94 INTERAMERICAN 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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95 ROCKRADIO ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ 

 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ 

96 PROJECT TEAM ΕΜΠΟΡΙΑ Η/Υ & 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

∆ΙΚΤΥΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

97 HELETEL Ε.Π.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

& ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

98 ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΛΥΣΕΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

99 COTTON BLUE ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

100 Χ. ΑΚΡΙΤΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 

ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

101 HENKEL HELLAS ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, 

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

102 ΜΑΚΙΟΣ Α.Ε. ∆ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

103 UNION FIRST 

Α.Ε.Λ.∆.Ε. 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 

∆ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

104 SATELLITE INTERNET CAFÉ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ 

105 TEXXON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
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106 Α. ΓΕΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Π.Ε. 

ΕΜΠΟΡΙΑ Η/Υ, ΚΙΝΗΤΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

 

ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

107 ADSAILING ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΚΑΦΩΝ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ 

108 LAMAPLAST Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

109 DEFENDER GROUP ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

INTERNET 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

110 MASTER COMPUTERS 

Ε.Π.Ε. 

ΕΜΠΟΡΙΑ Η/Υ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

111 ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΜΑΡΜΑΡΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

112 ΣΧΟΛΕΣ ∆ΕΛΤΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

113 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ 

ΚΟΘΑΛΗ Α.Ε. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

114 KLT ΚΛΙΜΑΛΕΒΗΤΟ-

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

MARKETING 

115 ΜΕΛΙΣΣΙ∆ΗΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ο.Ε. 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

116 SET-SET ΕΝ∆ΥΣΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

117 ΚΑΪΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

118 REMA TIP TOP 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΑΛΚΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΕΙ∆ΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

119 ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ Α.Ε. ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 

& CATERING 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

MARKETING 

120 ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 

Α.Ε. 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΙΚΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
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121 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ Α. & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

MARKETING 

122 ΑΓΑΠΗΤΟΣ Α.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

123 POWER FM – POWER 

PRODUCTION  

ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ & 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

124 ΧΑΪΚΑΣ Γ. – 

ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΣ Ν. 

Ο.Ε. 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

125 THERM-EGAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ 

126 DELTA SYSTEMS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ Η/Υ, 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

127 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

INTERNET BANKING ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

128 ∆. ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

129 DIAGEO HELLAS Α.Ε. 

(πρώην GUINNESS UDV 

HELLAS) 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

130 AGROMASTERS Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

131 ΣΑΡΑΦΙ∆ΗΣ Β. Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

132 FUTURE ΕΜΠΟΡΙΑ Η/Υ & 

PLAYSTATIONS 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
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133 ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ ΟΡΦΕΥΣ ∆ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 

134 ΡΟΤΑ Α.Ε. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ – 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

135 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΩΝ & 

ΟΥΖΟΥ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

ΚΡΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

136 ΚΑΝΤΖΑΣ Α.Ε. SUPER MARKET 

(ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

ΑΛΥΣΙ∆ΩΝ ΣΟΥΠΕΡ 

ΜΑΡΚΕΤ) 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

137 ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ 

ΣΚΕΥΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

138 NET MARKET ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

139 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Ε. 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

ΕΤΑΙΡΟΣ 

140 CMSNET ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

141 DATABANK ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 

ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΤΑΙΡΟΣ 

142 EUROTEC SERVICE 

ΚΟΚΚΙΝΙ∆ΗΣ Ο.Ε. 

ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ 

143 ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

144 ΜΙΚ3 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 

ΛΥΣΕΙΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – 

ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

145 TEXDYE Α.Ε. ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ 

ΠΛΕΚΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

MARKETING 
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146 ACTION Α.Ε. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

147 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΚΑΙ 

ΧΑΛΥΒΑ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

148 ELITHERM ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΕΙ∆ΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ, 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

149 CENTURY CONTROL ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

150 INVENTICS Α.Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ 

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

151 FARBETEX Α.Ε. 

ΒΑΦΕΙΑ – 

ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 

ΒΑΦΗ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ 

ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

152 ΤΣΙΛΙΓΓΑΡΙ∆ΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε.  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Στοιχεία για τον Αριθµό Εργαζοµένων και τον Ετήσιο 

Κύκλο Εργασιών των Επιχειρήσεων του ∆είγµατος1

 

1 Βασίλειος Ι. Θωίδης Χοτέλια Α.Ε.: η εταιρία διαθέτει δύο ξενοδοχεία, απασχολεί 

85 άτοµα προσωπικό σε µόνιµη βάση και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 3,3 

εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 38,8)2

2 Sea Shell Textil Α.Ε.: εξαγωγική βιοτεχνία κατασκευής ετοίµων ενδυµάτων. Η 

εταιρία πουλάει µόνο χονδρική σε µεγάλες αλυσίδες πολυκαταστηµάτων της 

Ευρώπης. Το εργατικό δυναµικό της αποτελείται από 41 άτοµα και ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών αγγίζει τα 5,9 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 143,9) 

3 Motoway Καµπράνης Α.Ε.: δραστηριοποιείται στον κλάδο της εµπορίας 

ανταλλακτικών για µοτοσικλέτες και µοτοποδήλατα. Έχει επεκταθεί επίσης στην 

εµπορία επώνυµων ειδών ρουχισµού. Το προσωπικό της εταιρίας είναι 18 άτοµα και 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών κυµαίνεται στα 2,3 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 127,8) 

4 Inter Greece Textile Ζ. Παυλίδου και ΣΙΑ Ε.Π.Ε.: ασχολείται µε τις εξαγωγές 

ετοίµων ενδυµάτων, κυρίως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απασχολεί 16 

άτοµα προσωπικό, ενώ ο ετήσιος κύκλος εργασιών εκτιµάται σε 0,6 εκατοµµύρια 

ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 37,5) 

5 Alpha Copy: αντιπροσωπεία προϊόντων ψηφιακής τεχνολογίας και 

τηλεπικοινωνιών, µε προσωπικό 180 ατόµων και ετήσιο κύκλο εργασιών 280 

εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 1.555,6) 

6 Κοσµίδης Κοσµάς Ο.Ε.: εµπορεύεται χηµικά και βοηθητικά προϊόντα 

καθαριστηρίων. ∆ιαθέτει προσωπικό 5 ατόµων και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 16,2 

εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 3.240) 

7 Zanussi Hellas Α.Ε.: ειδικεύεται στην παραγωγή λευκών οικιακών ηλεκτρικών 

συσκευών και ανήκει στον όµιλο επιχειρήσεων της Electrolux. Απασχολεί γύρω 

στους 260 εργαζόµενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών κυµαίνεται στα 12,6 

εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 48,5) 
                                                 
1 τα στοιχεία αναφέρονται στη χρονική περίοδο πραγµατοποίησης της έρευνας (Νοέµβριος 2001 – Ιούνιος 
2002). Σε ορισµένες περιπτώσεις ελήφθησαν αργότερα, είτε µετά από επικοινωνία µε τα στελέχη που 
έδωσαν τις συνεντεύξεις, είτε από τη στατιστική υπηρεσία της ICAP Hellas. Η χρονική αυτή υστέρηση δεν 
επηρεάζει την ακρίβεια των δεδοµένων, αφού στόχος της συλλογής των συγκεκριµένων στοιχείων ήταν 
απλά η εκτίµηση του µεγέθους «ετήσιος κύκλος εργασιών επιχείρησης ανά εργαζόµενο», που αποτελεί 
κριτήριο κατηγοριοποίησης των επιχειρήσεων του δείγµατος, για τη διεξαγωγή στατιστικών αναλύσεων 
2 ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανά εργαζόµενο, σε 000s € 
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8 North Σ. Προδανάς & ΣΙΑ Ο.Ε.: η εταιρία ασχολείται µε την παραγωγή και 

εµπορία ηλεκτρικών συσκευών και δραστηριοποιείται και σε αγορές του 

εξωτερικού. Το ανθρώπινο δυναµικό της είναι 29 άτοµα και έχει ετήσιο κύκλο 

εργασιών 1,3 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 44,8) 

9 Minerva Αφοι Ι. & Β. Λαδένη Α.Ε.: αντικείµενο της επιχείρησης είναι η παραγωγή 

ανδρικών, γυναικείων και κυρίως παιδικών εσωρούχων. Απασχολεί 400 άτοµα 

προσωπικό και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανέρχεται σε 19,8 εκατοµµύρια ευρώ. 

(κ.ε. / εργαζόµενο : 49,5) 

10 ∆. Ζητάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.: λειτουργεί ως εταιρία κατασκευής υποδηµάτων, 

απασχολεί 12 άτοµα και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 0,9 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 75) 

11 Dataworks: η επιχείρηση ασχολείται µε την εµπορία συστηµάτων Η/Υ. Εργάζονται 

σε αυτήν 7 άτοµα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της κυµαίνεται στα 2,3 

εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 328,6) 

12 Υποκατάστηµα Εθνικής Τράπεζας: στο υποκατάστηµα που πραγµατοποιήθηκε η 

συνέντευξη, εργάζονται 26 υπάλληλοι. Παρ’ ότι δεν ήταν εφικτό να υπολογιστεί ο 

κύκλος εργασιών του συγκεκριµένου υποκαταστήµατος, εκτιµήθηκε ότι προσεγγίζει 

τα 20 εκατοµµύρια ευρώ3. (κ.ε. / εργαζόµενο : 769,2) 

13 Gruyeres International Ε.Π.Ε.: αντικείµενό της είναι η εισαγωγή, ανάπτυξη και 

εφαρµογή της τεχνολογίας πληροφορικής σε επιχειρήσεις της Β. Ελλάδας. ∆ιαθέτει 

δυναµικό 7 ατόµων πλήρους απασχόλησης και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 0,9 

εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 128,6) 

14 Sato Α.Ε.: είναι η µεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και εµπορίας επίπλων γραφείου 

στην Ελλάδα. Συνολικά απασχολεί 336 εργαζόµενους και ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών ανέρχεται σε 35 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 104,2) 

15 Union Clinique Belge Pharma Α.Ε.: υποκατάστηµα της πολυεθνικής 

φαρµακευτικής και χηµικής βιοµηχανίας UCB στην Ελλάδα. Απασχολεί 110 άτοµα 

και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 21,6 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 196,4) 

16 Netek: δραστηριοποιείται στην κατασκευή ιστοσελίδων και την τεχνική υποστήριξη 

συστηµάτων Η/Υ. Το προσωπικό της εταιρίας είναι 5 άτοµα και ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών εκτιµάται σε 0,2 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 40) 

                                                 
3 ο κύκλος εργασιών ενός τραπεζικού υποκαταστήµατος εξαρτάται από το βαθµό που οι εργασίες του είναι 
καταναλωτικής πίστης, επιχειρηµατικής πίστης κτλ. Κατά συνέπεια, µπορεί να υπάρχουν έντονες διαφορές 
ανάµεσα στα µεγέθη του κύκλου εργασιών, διαφορετικών υποκαταστηµάτων της ίδιας τράπεζας 
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17 Γιοφτσόγλου Α. Toyota Άγγελος: αποτελεί την παλαιότερη αντιπροσωπεία της 

ιαπωνικής αυτοκινητοβιοµηχανίας στο νοµό Θεσσαλονίκης. Το προσωπικό της είναι 

6 άτοµα και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 5,3 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 

883,3) 

18 Παπασωτηρίου: το συγκεκριµένο κατάστηµα που λειτουργεί µε το σύστηµα 

franchising µε δικαιοπάροχο το τεχνικό βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου, έχει 10 

εργαζόµενους και ετήσιο κύκλο εργασιών 0,8 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο 

: 80) 

19 Bull Integris Hellas Α.Ε.: παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις πληροφοριακών 

συστηµάτων, απασχολεί σε µόνιµη βάση 40 εργαζόµενους και ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών εκτιµάται σε 20,2 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 505) 

20 Π. Γερµανός Α.Ε.Β.Ε.: βιοµηχανική και εµπορική εταιρία µπαταριών, µε 280 άτοµα 

προσωπικό και ετήσιο κύκλο εργασιών 44 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 

157,1) 

21 Webtech Ε.Π.Ε.: παρέχει υπηρεσίες Internet και υλοποιεί εφαρµογές ηλεκτρονικού 

εµπορίου. Στην εταιρία εργάζονται 6 άτοµα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών 

κυµαίνεται στα 0,4 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 66,7) 

22 Neda Intelligent Media: εταιρία ανάπτυξης εφαρµογών λογισµικού και εµπορίας 

Η/Υ. Έχει 27 εργαζόµενους και εκτιµώµενο ετήσιο κύκλο εργασιών 3,7 

εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 137) 

23 ΕΣΣΗΕ Α.Ε.: βιοµηχανία ειδών εξοικονόµησης ενέργειας. Το εργατικό της 

δυναµικό είναι 52 άτοµα και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 14,4 εκατοµµύρια ευρώ. 

(κ.ε. / εργαζόµενο : 276,9) 

24 Multirama: ειδικεύεται στην εµπορία λογισµικού και hardware. Στην εταιρία 

απασχολούνται 164 άτοµα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών του καταστήµατος αγγίζει 

τα 50 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 304,9) 

25 AST Internet: αντικείµενό της είναι ο σχεδιασµός ιστοσελίδων για ιδιώτες και 

επιχειρήσεις. Εργάζονται στην εταιρία 3 άτοµα και εκτιµάται ότι ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών της θα είναι 0,2 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 66,7) 

26 Ελληνικές Επιγραφές Α.Β.Ε.Ε.: δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής 

διαφηµιστικών και φωτεινών ή µη επιγραφών. Απασχολεί 22 άτοµα και ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών ανέρχεται στα 0,8 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 36,4) 
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27 Business Net Architects: εταιρία ανάπτυξης και εµπορίας εξειδικευµένου 

λογισµικού, µε 11 εργαζόµενους και ετήσιο κύκλο εργασιών 2,7 εκατοµµύρια ευρώ. 

(κ.ε. / εργαζόµενο : 245,5) 

28 Balco Μ. Μπαλλής – Γ. Κουτουνίδης Ο.Ε.: εταιρία εµπορίας απορρυπαντικών, 

χαρτικών, καλλυντικών και ειδών οικιακής χρήσης, στην οποία εργάζονται 7 άτοµα. 

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της είναι 1 εκατοµµύριο ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 

142,9) 

29 Υφαντίδης: ασχολείται µε τις γραφικές τέχνες και συγκεκριµένα µε τη δηµιουργία 

µακέτας, τις εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών κτλ. Ασχολείται επίσης µε την κατασκευή 

ιστοσελίδων. Το προσωπικό της επιχείρησης είναι 12 άτοµα και έχει ετήσιο κύκλο 

εργασιών 0,9 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 75) 

30 Εξέλιξη Εµµ. Αργυράκης Ε.Π.Ε.: αντικείµενο της εταιρίας είναι η προβολή 

επιχειρήσεων στο Internet µε εξειδίκευση στη δηµιουργία κάθετων portals, καθώς 

και η ενασχόληση µε το ηλεκτρονικό εµπόριο. Στην εταιρία εργάζονται 9 άτοµα και 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών κυµαίνεται στα 0,5 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 55,6) 

31 Skynet: παρέχει υπηρεσίες Internet (Internet café) και εκµάθησης Η/Υ. Απασχολεί 6 

άτοµα και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 0,1 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 

16,7) 

32 Οικοανάπτυξη Α.Ε.: δραστηριοποιείται στον τοµέα εφαρµογών περιβάλλοντος, 

αναλαµβάνοντας έργα καταπολέµησης παρασίτων καταρχήν στο νοµό 

Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Παρ’ ότι απασχολεί 

µεγάλο αριθµό εποχιακού προσωπικού, το µόνιµο προσωπικό της είναι 17 άτοµα και 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών αγγίζει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 

117,6) 

33 Π.Κ. Χρηµατιστηριακή Α.Ε.: χρηµατιστηριακή εταιρία, που απασχολεί 150 

εργαζόµενους και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 14,1 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 94) 

34 Sedia Α.Β.Ε.Ε.: ασχολείται µε την παραγωγή και εµπορία επίπλων γραφείου, το 

προσωπικό που διαθέτει είναι 60 άτοµα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι 3,8 

εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 63,3) 

35 C-line Γ. ∆ηµητριάδης & ΣΙΑ Ο.Ε.: στις εργασίες της εταιρίας περιλαµβάνονται ο 

σχεδιασµός ιστοσελίδων, η εµπορία Η/Υ και συσκευών κινητής τηλεφωνίας. 
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Απασχολεί 11 άτοµα και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 1,4 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 127,3) 

36 Kalko Α.Ε.: αντικείµενό της είναι η κατασκευή και εµπορία ηλεκτρικών συσκευών 

και απορροφητήρων. Έχει 65 εργαζόµενους και ετήσιο κύκλο εργασιών 5,3 

εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 81,5) 

37 Ad Hoc Ε.Π.Ε.: εταιρία ανάπτυξης λογισµικού, σχεδίασης ιστοσελίδων και 

εµπορίας συστηµάτων Η/Υ, µε 3 εργαζόµενους και ετήσιο κύκλο εργασιών 0,4 

εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 133,3) 

38 Υποκατάστηµα EFG Eurobank Ergasias: στο υποκατάστηµα που 

πραγµατοποιήθηκε η συνέντευξη, εργάζονται 15 υπάλληλοι και ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών εκτιµήθηκε από το διευθυντή του υποκαταστήµατος, στα 15,5 

εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 1033,3) 

39 A. W. Chesterton: αντιπροσωπεύει τον οίκο Chesterton στην Ελλάδα και 

ασχολείται µε την προληπτική συντήρηση µηχανολογικού και δοµικού εξοπλισµού 

στο χώρο της βιοµηχανίας και ναυτιλίας. Το προσωπικό της φθάνει τα 25 άτοµα και 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών τα 3,1 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 124) 

40 Σ. Μουσικός Α.Β.Ε. & Ν.Ε.: ειδικεύεται στην εµπορία παλαιών σιδήρων και 

µετάλλων. Το εργατικό της δυναµικό είναι 14 άτοµα και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 

3,9 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 278,6) 

41 Γκαντίδου Θεοφανία Ο.Ε.: κατάστηµα εµπορίας µουσικών οργάνων, µε προσωπικό 

5 ατόµων και ετήσιο κύκλο εργασιών 0,6 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 

120) 

42 Παρατηρητής Α.Ε.: αντικείµενο της εταιρίας είναι η έκδοση επιστηµονικών και 

λογοτεχνικών βιβλίων. Στην ιδιοκτησία της επιχείρησης βρίσκεται ραδιοφωνικός 

σταθµός και εταιρία τηλεοπτικών παραγωγών. Απασχολεί 78 άτοµα προσωπικό και 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών της είναι 5,9 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 

75,6) 

43 Ζορπίδης Travel Services: δραστηριοποιείται στην παροχή τουριστικών 

υπηρεσιών. Το ανθρώπινο δυναµικό της εταιρίας αριθµεί 250 άτοµα και ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών εκτιµάται στα 70 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 280) 

44 Design Art: ασχολείται µε την κατασκευή ιστοσελίδων και δραστηριοποιείται 

κυρίως στη γεωγραφική περιοχή Καβάλας και ∆ράµας. Απασχολεί 7 άτοµα και έχει 

ετήσιο κύκλο εργασιών 0,2 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 28,6) 
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45 Cable Infinity: δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών Internet. Έχει 5 

εργαζόµενους και ετήσιο κύκλο εργασιών 0,3 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο 

: 60) 

46 Άλεσις Α.Β.Ε.Ε.: βιοµηχανία ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, στην οποία 

εργάζονται 218 άτοµα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της ανέρχεται στα 18,1 

εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 83) 

47 Γενική Τροφίµων Α.Ε.: το αντικείµενο της εταιρίας, η οποία ανήκει στον όµιλο 

εταιριών ∆ΕΛΤΑ, είναι η παραγωγή και διάθεση κατεψυγµένων τροφίµων 

(λαχανικών, προϊόντων ζύµης, ετοίµων γευµάτων κτλ.). Το µόνιµο προσωπικό της 

είναι 350 άτοµα και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 62,6 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 178,9) 

48 Memonet Τσοµπανίδης Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.: εταιρία εµπορίας αναλώσιµων, 

περιφερειακών και αξεσουάρ µηχανογράφησης. Στην επιχείρηση εργάζονται 7 

άτοµα και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 1,5 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 

214,3) 

49 Eclipse Μάλαµας Κυριαζής & ΣΙΑ Ο.Ε.: δραστηριοποιείται στην παραγωγή και 

εµπορία ανδρικών ενδυµάτων. Έχει προσωπικό 6 ατόµων και ετήσιο κύκλο 

εργασιών 0,6 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 100) 

50 Υποκατάστηµα Alpha Bank: στο υποκατάστηµα που πραγµατοποιήθηκε η 

συνέντευξη, εργάζονται 22 άτοµα και ο εκτιµώµενος ετήσιος κύκλος εργασιών είναι 

12 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 545,5) 

51 Alphaplan Travel: εταιρία παροχής τουριστικών υπηρεσιών. Το µόνιµο προσωπικό 

της είναι περίπου 50 άτοµα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών εκτιµάται στα 6,5 

εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 130) 

52 Domoral Ο.Ε.: αντικείµενο εργασιών της εταιρίας είναι οι εισαγωγές και η πώληση 

χαλιών. Έχει 20 εργαζόµενους και ετήσιο κύκλο εργασιών 1,4 εκατοµµύρια ευρώ. 

(κ.ε. / εργαζόµενο : 70) 

53 Α. Χατζόπουλος Α.Ε.: βιοµηχανία επεξεργασίας εύκαµπτων υλικών συσκευασίας. 

∆ιαθέτει δύο εργοστάσια στη Θεσσαλονίκη και απασχολεί συνολικά 180 άτοµα, ενώ 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών κυµαίνεται στα 25,9 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 143,9) 

54 Millennium Telecom Stores Α.Ε.: αντικείµενο της εταιρίας είναι η εµπορία 

προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και υψηλής τεχνολογίας. ∆ιαθέτει δίκτυο 
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18 καταστηµάτων, απασχολεί 110 άτοµα προσωπικό και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 

περίπου 7,1 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 64,5) 

55 Ν. Παπαποστόλου Ε.Π.Ε.: ασχολείται µε την εµπορία ιατρικού εξοπλισµού. 

Πελάτες της εταιρίας είναι κυρίως τα δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία, τα 

διαγνωστικά κέντρα και οι ιδιώτες γιατροί. ∆ιαθέτει δυναµικό 130 ατόµων και 

ετήσιο κύκλο εργασιών 18,3 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 140,8) 

56 Effect IC: παρέχει υπηρεσίες στο Internet (κατασκευή ιστοσελίδων, παροχή 

στατιστικών στοιχείων, προβολή επιχειρήσεων στο Internet, ανάπτυξη εφαρµογών 

ηλεκτρονικού εµπορίου κτλ.). Στην εταιρία εργάζονται 9 άτοµα και ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών ανέρχεται σε 0,3 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 33,3) 

57 Singular International Α.Ε.: εταιρία ανάπτυξης και εµπορίας λογισµικού, µε 

ανθρώπινο δυναµικό 230 ατόµων και ετήσιο κύκλο εργασιών 19,4 εκατοµµύρια 

ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 84,3) 

58 Best-e: ανήκει στον όµιλο επιχειρήσεων «Γερµανός» και ασχολείται µε εφαρµογές 

ηλεκτρονικού εµπορίου. Στην εταιρία εργάζονται 12 άτοµα και έχει ετήσιο κύκλο 

εργασιών 0,5 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 41,7) 

59 Texta Ε.Π.Ε.: λειτουργεί ως αντιπροσωπεία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 

έχοντας 16 εργαζόµενους και ετήσιο κύκλο εργασιών 1,4 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 87,5) 

60 Demo Α.Ε.: ασχολείται µε την παραγωγή και διάθεση ειδών ένδυσης. Το εργατικό 

δυναµικό της εταιρίας είναι 65 άτοµα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της 15,5 

εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 238,5) 

61 Αθηνά Α.Ε.: το αντικείµενο εργασιών της εταιρίας είναι η εµπορία βιβλίων και 

εκπαιδευτικών CD-ROM. Το δυναµικό της αριθµεί 11 άτοµα και ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών κυµαίνεται στα 0,4 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 36,4) 

62 Αραβίδης Α.Ε.: ασχολείται µε εισαγωγές και πώληση ωρολογίων και κοσµηµάτων. 

Στην επιχείρηση εργάζονται 12 άτοµα και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 1,3 

εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 108,3) 

63 Κ. Κολλής & ΣΙΑ Ο.Ε.: έχει ως αντικείµενο εργασιών την παραγωγή και εµπορία 

παιδικών ενδυµάτων. Έχει 10 εργαζόµενους και ετήσιο κύκλο εργασιών 1,3 

εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 130) 

64 Connet Ε.Π.Ε.: δραστηριοποιείται στην εµπορία συστηµάτων Η/Υ. Εργάζονται σε 

αυτήν 11 άτοµα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανέρχεται σε 2,3 εκατοµµύρια ευρώ. 

(κ.ε. / εργαζόµενο : 209,1) 
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65 Symbol: εταιρία εισαγωγών και εξαγωγών υποδηµάτων, µε 20 άτοµα περίπου 

προσωπικό και εκτιµώµενο ετήσιο κύκλο εργασιών 3,1 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 155) 

66 Στύγα: ασχολείται µε τις εισαγωγές και την εµπορία µη ευπαθών προϊόντων. Έχει 

11 άτοµα προσωπικό και ετήσιο κύκλο εργασιών 1,4 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 127,3) 

67 Roma Pizza: εταιρία ανάπτυξης καταστηµάτων φαγητού (κυρίως πίτσας) µε τη 

µέθοδο franchising. Το συνολικό προσωπικό των καταστηµάτων της εταιρίας αγγίζει 

τα 700 άτοµα και ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών τα 29,5 εκατοµµύρια ευρώ. 

(κ.ε. / εργαζόµενο : 42,1) 

68 Υποκατάστηµα Εγνατίας Τράπεζας: στο υποκατάστηµα εργάζονται 17 άτοµα και 

σύµφωνα µε εκτίµηση του προϊσταµένου του τµήµατος πιστοδοτήσεων, ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών του υποκαταστήµατος είναι 8 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 470,6) 

69 Γεωργαντής: εταιρία κατασκευής πλαστικών αρδευτικών συστηµάτων, µε εργατικό 

δυναµικό 14 ατόµων και ετήσιο κύκλο εργασιών 2,2 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 157,1) 

70 Elten Καζάζης Α.Ε.: καλύπτει όλο το φάσµα της παραγωγής και της εµπορίας 

ελαστικών ταινιών. Το προσωπικό της ανέρχεται σε 52 άτοµα, ενώ ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών της σε 6,4 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 123,1) 

71 ODEON Α.Ε.: επιχείρηση δηµοσίων θεαµάτων, παραγωγής και εκµετάλλευσης 

οπτικοακουστικών έργων. Σε αυτήν εργάζονται 111 άτοµα και ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών της είναι 22,4 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 201,8) 

72 Πλαίσιο Α.Ε.: βιοµηχανική εµπορική και τεχνική εταιρία που ασχολείται µε τον 

εξοπλισµό κτιρίων (θωρακισµένες πόρτες, πυράντοχες πόρτες, κουφώµατα κτλ.). Το 

προσωπικό της ανέρχεται σε 220 άτοµα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανέρχεται σε 

65 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 295,5) 

73 Mercedes Benz Tasta Α.Ε.: αποτελεί µία από τις κύριες αντιπροσωπείες στην 

Ελλάδα της οµώνυµης πολυεθνικής βιοµηχανίας αυτοκινήτων. Απασχολεί 53 άτοµα 

προσωπικό και ο ετήσιος κύκλος εργασιών αγγίζει τα 14,8 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 279,2) 

74 Κατάστηµα Panasonic: ασχολείται µε την εµπορία ηλεκτρονικών ειδών. Στο 

συγκεκριµένο κατάστηµα της εταιρίας, που πραγµατοποιήθηκε η συνέντευξη, 
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εργάζονται 8 άτοµα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών εκτιµάται στα 1,8 εκατοµµύρια 

ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 225) 

75 Lava Gas: εταιρία εµπορίας φιαλών και συσκευών πεπιεσµένων αερίων. Απασχολεί 

17 άτοµα και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 2,6 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο 

: 152,9) 

76 Vicko Η. Τριανταφυλλίδης Α.Ε.: λειτουργεί ως εταιρία εισαγωγών και εξαγωγών 

υαλικών και δώρων. Ο αριθµός των εργαζοµένων της είναι 13 και ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών της 1,4 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 107,7) 

77 AS Company Α.Ε.: εταιρία παραγωγής και εµπορίας Η/Υ και παιχνιδιών, στην 

οποία απασχολούνται περίπου 110 άτοµα, ενώ ο ετήσιος κύκλος εργασιών 

κυµαίνεται στα 18 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 163,6) 

78 Εργοµηχανική: ασχολείται µε τη µελέτη και κατασκευή ειδών θέρµανσης και 

αυτοµατισµών. Στην επιχείρηση εργάζονται 10 άτοµα και ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών είναι 0,4 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 40) 

79 Hellas on Line: εταιρία παροχής υπηρεσιών Internet, µε την οποία έχουν µόνιµη 

σχέση εργασίας 95 άτοµα. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρίας είναι 11,3 

εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 118,9) 

80  Datashops Χ. Σιωπίδης – Ι. Νακαχτσής Ο.Ε.: κατάστηµα εµπορίας Η/Υ και 

συσκευών κινητής τηλεφωνίας. Εργάζονται 7 άτοµα, ενώ ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών φθάνει τα 0,5 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 71,4) 

81 G & P Housewares: ασχολείται µε την εµπορία ειδών οικιακής χρήσης. Η εταιρία 

αποτελείται από 2 άτοµα και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω από 0,1 εκατοµµύρια 

ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 50) 

82 Μαλαµατίνας Ε. & Υιός Α.Ε.Β.Ε.: ειδικεύεται στην παραγωγή κρασιών και κυρίως 

ρετσίνας. Απασχολεί 115 άτοµα προσωπικό και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 19,9 

εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 173) 

83 Κεχαϊδης ΑΕΒΕΤΕ: η εταιρία εµπορεύεται µουσικά όργανα και σχετικό εξοπλισµό. 

Εργάζονται σε αυτήν 8 άτοµα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της είναι περίπου 1 

εκατοµµύριο ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 125) 

84 Profile Α.Ε.: παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις λογισµικού σε εταιρίες και 

οργανισµούς του χρηµατιστηριακού και τραπεζικού χώρου. Ο όµιλος Profile 

απασχολεί 140 εργαζόµενους και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 10,3 εκατοµµύρια 

ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 73,6) 
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85 Βασιλάκης Α.Ε.: ασχολείται µε την εµπορία ηλεκτρικών ειδών, απασχολεί 124 

άτοµα προσωπικό και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 45 εκατοµµύρια ευρώ. 

(κ.ε. / εργαζόµενο : 362,9) 

86 Λιάππης Ιωάννης: βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής στη Ν. Σάντα Κιλκίς, στην οποία 

εργάζονται 11 άτοµα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι στα 1,3 εκατοµµύρια 

ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 118,2) 

87 ∆ιαδίκτυο Ε.Π.Ε.: εταιρία υλοποίησης εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου, στην 

οποία εργάζονται 13 άτοµα, µε ετήσιο κύκλο εργασιών 2,4 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. 

/ εργαζόµενο : 184,6) 

88 Favorite Box Ο.Ε.: ειδικεύεται στην παραγωγή και εµπορία ειδών συσκευασίας 

κοσµηµάτων. Συνολικά απασχολεί 18 άτοµα προσωπικό και ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών κυµαίνεται στα 1,2 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 66,7) 

89 Σίνδος Α.Ε.: εταιρία διαχείρισης αποθηκών και υλοποίησης εφαρµογών Logistics. 

Το ανθρώπινο δυναµικό της αριθµεί 52 άτοµα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της 

είναι 3,3 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 63,5) 

90 Χουζούρης Α.Ε.: ασχολείται µε την εισαγωγή και εµπορία σιδηροσωλήνων και 

ειδών ύδρευσης και άρδευσης. Εργάζονται σε αυτήν 8 άτοµα και ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών είναι 1,4 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 175) 

91 Lotus Α.Β.Ε.Ε.: ειδικεύεται στην εισαγωγή και χονδρική πώληση ειδών και 

µηχανηµάτων κοµµωτηρίου, καλλυντικών και ειδών αισθητικής. Ο αριθµός των 

εργαζοµένων είναι 22 και ο ετήσιος κύκλος εργασιών 1,8 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 81,8) 

92 Vis Vitalis Ζαφειρόπουλος & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.: η εταιρία γυµναστηρίων αναπτύσσεται 

µε το σύστηµα franchising. Το γυµναστήριο στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η 

συνέντευξη, απασχολεί 15 άτοµα και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 1,4 εκατοµµύρια 

ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 93,3) 

93 Sanofi-Synthelabo Α.Ε.: αντιπροσωπεία της οµώνυµης πολυεθνικής εταιρίας 

παραγωγής φαρµάκων. Απασχολεί 40 άτοµα προσωπικό και ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών της αγγίζει τα 13,2 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 330) 

94 Interamerican Α.Ε.: ο όµιλος δραστηριοποιείται στην παροχή ασφαλιστικών, 

επενδυτικών και υπηρεσιών υγείας. Είναι µέλος της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας 

Eureko. Το υποκατάστηµα στο οποίο πραγµατοποιήθηκε η συνέντευξη, αριθµεί 16 

άτοµα µόνιµο προσωπικό και έχει εκτιµώµενο ετήσιο κύκλο εργασιών 2,4 

εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 150) 
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95 Rockradio: ραδιοφωνικός σταθµός, µε 13 εργαζόµενους και ετήσιο κύκλο εργασιών 

0,8 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 61,5) 

96 Project Team: ασχολείται µε την εµπορία Η/Υ, την εγκατάσταση και υποστήριξη 

επιχειρηµατικών δικτύων. Στην επιχείρηση εργάζονται 11 άτοµα και ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών φθάνει τα 2,1 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 190,9) 

97 Heletel Ε.Π.Ε.: εταιρία ανάπτυξης λογισµικού και εξειδικευµένων εφαρµογών 

ηλεκτρονικού εµπορίου. Απασχολεί 13 άτοµα και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 2,7 

εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 207,7) 

98 Μετρόπολις Πληροφορική: αντικείµενο της εταιρίας είναι η ανάπτυξη και 

υποστήριξη επιχειρηµατικών δικτύων και η παροχή ολοκληρωµένων 

µηχανογραφικών λύσεων στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. Αριθµεί 56 άτοµα 

προσωπικό και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της είναι της τάξης των 26,4 

εκατοµµυρίων ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 471,4) 

99 Cotton Blue: ειδικεύεται στην παραγωγή και εµπορία ανδρικών και γυναικείων 

ενδυµάτων. Στην επιχείρηση απασχολούνται 55 εργαζόµενοι και ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών ανέρχεται στα 10,6 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 192,7) 

100 Χ. Ακριτίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.: ασχολείται µε την κατασκευή και εµπορία εξοπλισµών 

πεπιεσµένου αέρα και βιοµηχανικών αυτοµατισµών. Εργάζονται σε αυτήν 14 άτοµα 

και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 2,6 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 185,7) 

101 Henkel Hellas Α.Ε.: αντικείµενο εργασιών της εταιρίας είναι η παραγωγή και 

εµπορία απορρυπαντικών, καθαριστικών προϊόντων οικιακής χρήσης, καλλυντικών 

και βιοµηχανικών χηµικών προϊόντων. Απασχολεί 490 εργαζόµενους και έχει ετήσιο 

κύκλο εργασιών 117 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 238,8) 

102 Μακιός Α.Ε.: δραστηριοποιείται στις διαµεταφορές και την παροχή υπηρεσιών 

Logistics. Στην επιχείρηση εργάζονται 40 άτοµα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών 

είναι 12,7 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 317,5) 

103 Union First Α.Ε.Λ.∆.Ε.: εταιρία λήψης και διαβίβασης χρηµατιστηριακών εντολών. 

Απασχολεί 7 άτοµα και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 1,5 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 214,3) 

104 Satellite: λειτουργεί ως Internet café. Το προσωπικό της εταιρίας είναι 11 άτοµα και 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών 0,2 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 18,2) 

105 Texxon Group: τεχνική και κατασκευαστική εταιρία, στην οποία απασχολούνται σε 

µόνιµη βάση 37 άτοµα, ενώ ο ετήσιος κύκλος εργασιών της είναι 14,5 εκατοµµύρια 

ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 391,9) 
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106 Α. Γεράκης & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.: δραστηριοποιείται στην εµπορία συστηµάτων Η/Υ, 

συσκευών κινητής τηλεφωνίας και φωτογραφικών ειδών. Έχει 12 εργαζόµενους και 

ετήσιο κύκλο εργασιών 1,6 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 133,3) 

107 Adsailing: εταιρία ενοικίασης σκαφών αναψυχής, στην οποία µετέχουν 2 άτοµα, µε 

ετήσιο κύκλο εργασιών στα 0,1 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 50) 

108 Lamaplast Α.Ε.: δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία πλαστικών ειδών 

(πλαστικά έπιπλα, υδραυλικά εξαρτήµατα, αξεσουάρ µπάνιου κτλ.). Στην επιχείρηση 

εργάζονται 125 άτοµα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανέρχεται σε 49 εκατοµµύρια 

ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 392) 

109 Defender Group: εταιρία παροχής υπηρεσιών Internet και κατασκευής ιστοσελίδων. 

Μόνιµη σχέση εργασίας µε την εταιρία έχουν 12 άτοµα και ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών της είναι περίπου 3 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 250) 

110 Master Computers Ε.Π.Ε.: δραστηριοποιείται στην εµπορία συστηµάτων Η/Υ, 

απασχολεί 7 άτοµα προσωπικό και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 0,7 εκατοµµύρια 

ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 100) 

111 Μόσχου Α.Ε.: αντικείµενο της εταιρίας είναι η επεξεργασία και εµπορία µαρµάρων. 

Έχει 21 µόνιµους εργαζόµενους και ετήσιο κύκλο εργασιών 1,8 εκατοµµύρια ευρώ. 

(κ.ε. / εργαζόµενο : 85,7) 

112 Σχολές ∆ΕΛΤΑ: λειτουργεί ως ιδιωτικό ινστιτούτο επαγγελµατικής κατάρτισης, στο 

οποίο εργάζονται συνολικά 23 άτοµα µόνιµο προσωπικό. Ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών κυµαίνεται περίπου στα 2 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 87) 

113 Κεραµοποιία Κόθαλη Α.Ε.: ασχολείται µε την κατασκευή και εµπορία κεραµικών 

προϊόντων. Στην επιχείρηση εργάζονται 35 άτοµα σε µόνιµη βάση, ενώ ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών είναι περίπου 4 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 114,3) 

114 Klt Κλιµαλεβητοτεχνική Α.Ε.: αντικείµενο της εταιρίας είναι η εµπορία 

ολοκληρωµένων συστηµάτων θέρµανσης, κλιµατισµού και ψύξης. Έχει 35 

εργαζόµενους και ετήσιο κύκλο εργασιών 10,7 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 305,7) 

115 Μελισσίδης Απόστολος Ο.Ε.: εταιρία εµπορίας υλικών υποδηµατοποιίας, η οποία 

απασχολεί 15 εργαζόµενους και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 1,6 εκατοµµύρια ευρώ. 

(κ.ε. / εργαζόµενο : 106,7) 

116 Set-Set Ένδυση Α.Ε.: εταιρία παραγωγής και εµπορίας ανδρικών και γυναικείων 

ενδυµάτων, µε 52 άτοµα προσωπικό και 11,8 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο 

: 226,9) 
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117 Καϊσης Κων/νος Ο.Ε.: αντικείµενο της εταιρίας είναι η εµπορία καυσίµων. Έχει 18 

άτοµα προσωπικό και ετήσιο κύκλο εργασιών 6,3 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 350) 

118 Rema Tip Top Αντιγόνη Χαλκιά: ασχολείται µε τις εισαγωγές και την εµπορία 

ειδών βουλκανιζατέρ. Το δυναµικό της αριθµεί 9 εργαζόµενους και έχει ετήσιο 

κύκλο εργασιών 1,2 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 133,3) 

119 Τερκενλής Α.Ε.: εταιρία ζαχαροπλαστικής και catering, µε παρουσία σε έξι χώρους 

λιανικής πώλησης. Απασχολεί συνολικά 78 άτοµα προσωπικό και ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών ανέρχεται σε 8,1 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 103,8) 

120 Παυλίδης Λεωνίδας Α.Ε.: δραστηριοποιείται στο εµπόριο χαρτικών ειδών, µε 21 

άτοµα ανθρώπινο δυναµικό και ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξης των 1,9 

εκατοµµυρίων ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 90,5) 

121 Γεωργιάδης Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.: αντιπροσωπεία της Toyota Motor Company, µε 26 

άτοµα προσωπικό και ετήσιο κύκλο εργασιών 13,5 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 519,2) 

122 Αγαπητός Α.Ε.: εταιρία ζαχαροπλαστικής, που απασχολεί 33 εργαζόµενους και ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών της εκτιµάται σε 3,7 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 112,1) 

123 Power FM – Power Production: λειτουργεί ως ραδιοφωνικός σταθµός και 

διαφηµιστικό γραφείο. Το δυναµικό της επιχείρησης αριθµεί 13 άτοµα και ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών της είναι 1,6 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 123,1) 

124 Χαϊκας Γ. – Παπαφλωράτος Ν. Ο.Ε.: αντιπροσωπεία ανταλλακτικών αυτοκινήτων, 

µε 11 εργαζόµενους και ετήσιο κύκλο εργασιών 4,6 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 418,2) 

125 Therm-Egat: εταιρία εµπορίας ειδών θέρµανσης και υδραυλικών εξαρτηµάτων, 

στην οποία µετέχουν 10 άτοµα. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της είναι 2,1 

εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 210) 

126 Delta Systems Α.Ε.: αντικείµενο εργασιών της είναι η εµπορία συστηµάτων Η/Υ, 

λογισµικού και µηχανών γραφείου. Εργάζονται σε αυτήν 36 άτοµα και ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών της κυµαίνεται στα 17,5 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 

486,1) 

127 Υποκατάστηµα Τράπεζας Πειραιώς: στο υποκατάστηµα που πραγµατοποιήθηκε η 

συνέντευξη απασχολούνται 8 άτοµα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών του 
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υποκαταστήµατος εκτιµήθηκε ότι κυµαίνεται στα 9 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 1125) 

128 ∆. Ιωάννου Α.Ε.Β.Ε.: ασχολείται µε το χονδρικό εµπόριο πρώτων υλών ενδυµάτων 

και υποδηµάτων. Στην επιχείρηση εργάζονται 70 άτοµα και ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών είναι της τάξης των 10,6 εκατοµµυρίων ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 151,4) 

129 Diageo Hellas Α.Ε.: εταιρία εισαγωγών και εµπορίας ποτών, που απασχολεί 210 

εργαζόµενους και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 230 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 1095,2) 

130 Agromasters Ε.Π.Ε.: δραστηριοποιείται στην κατασκευή και εµπορία 

κτηνοτροφικών µηχανηµάτων. Έχει 46 εργαζόµενους και ετήσιο κύκλο εργασιών 

της τάξης των 28 εκατοµµυρίων ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 608,7) 

131 Σαραφίδης Β. Ο.Ε.: εταιρία εµπορίας µεταχειρισµένων ανταλλακτικών 

αυτοκινήτων, µε 16 άτοµα προσωπικό και ετήσιο κύκλο εργασιών 6,2 εκατοµµύρια 

ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 387,5) 

132 Future: έχει ως αντικείµενο εργασιών την εµπορία συστηµάτων Η/Υ και 

playstations. Απασχολεί 13 εργαζόµενους και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 1,5 

εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 115,4) 

133 Βεϊνόγλου Ορφεύς ∆ιεθνής Μεταφορική Α.Ε.: ασχολείται µε το αντικείµενο των 

διαµεταφορών, τη διαχείριση αποθηκευτικών χώρων και την παροχή υπηρεσιών 

Logistics. Έχει 293 εργαζόµενους και ετήσιο κύκλο εργασιών 32,4 εκατοµµύρια 

ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 110,6) 

134 Ρότα Α.Ε.: αντικείµενο εργασιών της επιχείρησης είναι η διαχείριση αποθηκών και 

η παροχή υπηρεσιών Logistics. Εργάζονται σε αυτήν 10 άτοµα, ενώ ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών ανέρχεται σε 3,6 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 360) 

135 Μπουτάρης Ι. & Υιός Οινοποιητική Α.Ε.: η εταιρία δραστηριοποιείται στην 

παραγωγή κρασιών και ούζου, καθώς επίσης στις εισαγωγές κρασιών. Απασχολεί 

250 εργαζόµενους και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 82 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 328) 

136 Στ. Καντζάς & Υιοί Α.Ε.: διαθέτει 21 super markets. Απασχολεί 196 άτοµα 

προσωπικό και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 19,1 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 97,4) 

137 Ενενήντα Τρία Α.Ε.: εταιρία εισαγωγών και εµπορίας οικιακών σκευών και 

εξαρτηµάτων, µε 15 εργαζόµενους προσωπικό και ετήσιο κύκλο εργασιών 2,7 

εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 180) 
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138 Net Market: εταιρία υλοποίησης εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου, στην οποία 

εργάζονται 5 άτοµα. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της είναι της τάξης των 0,3 

εκατοµµυρίων ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 60) 

139 Αειφόρος Γεωργία Αγροτικοί Σύµβουλοι Ε.Ε.: δραστηριοποιείται στην παροχή 

συµβουλευτικών υπηρεσιών στον αγροτικό τοµέα. Στην εταιρία εργάζονται 6 άτοµα 

και η εκτίµηση του ετήσιου κύκλου εργασιών ήταν 0,1 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 16,7) 

140 CMSNET: αντικείµενο της επιχείρησης είναι το ηλεκτρονικό εµπόριο δοµικών 

υλικών. Απασχολεί 4 άτοµα, ενώ η εκτίµηση του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου για τον 

ετήσιο κύκλο εργασιών ήταν 0,4 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 100) 

141 Databank: ασχολείται µε τη µηχανοργάνωση επιχειρήσεων του νοµού Κοζάνης και 

την εµπορία συστηµάτων πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας. Εργάζονται σε 

αυτήν 13 άτοµα και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 1,4 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 107,7) 

142 Eurotec Service Κοκκινίδης Ο.Ε.: εταιρία εµπορίας βιοµηχανικών ειδών, µε 10 

εργαζόµενους και εκτιµώµενο ετήσιο κύκλο εργασιών 2,9 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 290) 

143 Μεβγάλ Α.Ε.: µία από τις µεγαλύτερες γαλακτοβιοµηχανίες στη χώρα µας µε ένα 

δίκτυο διανοµής που καλύπτει περισσότερα από 22.000 σηµεία πώλησης 

πανελλαδικά. Απασχολεί περίπου 950 άτοµα προσωπικό και ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών της ανέρχεται στα 144 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 151,6) 

144 MIK3 Ολοκληρωµένες Λύσεις Πληροφορικής Α.Ε.: δραστηριοποιείται στη 

µηχανογράφηση επιχειρήσεων και το εµπόριο συστηµάτων Η/Υ. Στην επιχείρηση 

εργάζονται 15 άτοµα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών της είναι 5,2 εκατοµµύρια 

ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 346,7) 

145 Texdye Α.Ε.: εταιρία βαφής και φινιρίσµατος πλεκτών υφασµάτων, η οποία αριθµεί 

86 εργαζόµενους και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 4,8 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 55,8) 

146 Action Α.Ε.: δραστηριοποιείται στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, έχοντας 110 

εργαζόµενους περίπου και ετήσιο κύκλο εργασιών 8,5 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 77,3) 

147 Παναγιώτου Α.Ε.Β.Ε.: ασχολείται µε τη µεταποίηση και εµπορία προϊόντων 

σιδήρου και χάλυβα. Απασχολεί 55 εργαζόµενους και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 

15,2 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 276,4) 
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148 Elitherm: εταιρία παραγωγής και εµπορίας ειδών θέρµανσης, ύδρευσης, 

κλιµατισµού και συνθετικού προφίλ. Εργάζονται σε αυτήν 65 άτοµα και ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών κυµαίνεται στα 11,3 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 

173,8) 

149 Century Control: εταιρία παραγωγής και εµπορίας ηλεκτρονικού και 

ηλεκτρολογικού υλικού, που δραστηριοποιείται κυρίως στις αγορές του εξωτερικού. 

Έχει 75 άτοµα προσωπικό και ετήσιο κύκλο εργασιών 11,6 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. 

/ εργαζόµενο : 154,7) 

150 Inventics Αναπτυξιακή Οργάνωσης και Τεχνολογίας Α.Ε.: ασχολείται µε την 

οργάνωση επιχειρήσεων και την υλοποίηση εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Μόνιµη σχέση εργασίας µε την επιχείρηση έχουν 9 άτοµα και ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών είναι στα 3,5 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 388,9) 

151 Farbetex Α.Ε. Βαφεία – Φινιριστήρια: αντικείµενό της είναι η βαφή και το 

φινίρισµα βαµβακερών και σύµµεικτων υφασµάτων και πελάτες της είναι οι 

βιοτέχνες ετοίµων ενδυµάτων. Απασχολεί 180 άτοµα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών 

κυµαίνεται στα 10,7 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / εργαζόµενο : 59,4) 

152 Τσιλιγγαρίδης Α.Β.Ε.Ε.: δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία 

αλκοολούχων ποτών. Το δυναµικό της επιχείρησης είναι της τάξης των 12 ατόµων 

και ο ετήσιος κύκλος εργασιών κυµαίνεται στα 2,7 εκατοµµύρια ευρώ. (κ.ε. / 

εργαζόµενο : 225) 
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