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 Αντικείμενο εργασίας 
 

Μελέτη και επέκταση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στα 
ηλεκτρονικά καταστήματα και στις ηλεκτρονικές αγορές οι 
οποίες  έχουν δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο στις συναλλαγές, 
ανοίγοντας νέους ορίζοντες και δημιουργώντας ευκαιρίες τόσο 
στις επιχειρήσεις όσο και στους καταναλωτές. 
 

 

Στόχος εργασίας 
 
Παρουσίαση του Ηλεκτρονικού Επιχειρειν το οποίο 
δημιούργησε νέες προοπτικές στις επιχειρήσεις, οι οποίες 
επεκτείνονται πέρα από τις υπάρχουσες συμβατικές μορφές 
εμπορίου, υιοθετώντας νέες μορφές τεχνολογίας. 



  Ορισμός Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
   «Ηλεκτρονικό Εμπόριο» εννοούμε κάθε εμπορική συναλλαγή, 

η οποία εκτελείται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό επίπεδο. 
 

Διακρίσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
 Έμμεσο Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
 Άμεσο Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

 

Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
Πλεονεκτήματα ως προς τον Καταναλωτή 
 Αγορές 24 ώρες το 24ωρο 
 Χαμηλό κόστος 
 Εύρεση εκπτώσεων και αγοραστικών ευκαιριών 
 Παγκόσμια Αγορά 
 Συναλλαγή γρήγορη και άμεση 
 

 
 



Πλεονεκτήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
 

Πλεονεκτήματα ως προς την Εταιρεία  
 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
 Καλύτερη Πολιτική 
 Ελάττωση της αλυσίδας προμηθειών 

 
 

Μειονεκτήματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
 Θύματα Διαδικτύου 
 Ανασφάλεια σε κωδικούς (passwords) 
 Επιβάρυνση στα έξοδα αποστολής 
 Αμεσότητα με το αντικείμενο 

 
 



Κύκλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου 



Τύποι Προϊόντων Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου 

 Αγαθά (φυσικά αντικείμενα) 
 Εργασίες (εργασίες ανάπτυξης και κατασκευής αγαθών) 
 Υπηρεσίες (διάθεση και πώληση υπηρεσιών) 
  Άυλα Αγαθά  (αξία προϊόντων δεν συνδέεται με κόστος 

παραγωγής) 

 Κύριοι Τομείς Διεξαγωγής Η.Ε. στις 
Επιχειρήσεις 

 Άμεσο μάρκετινγκ, πώληση και υπηρεσίες 
 Ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές και λογαριασμοί 
 Ασφαλή διακίνηση πληροφοριών 
 Αλυσίδα αξίας (value-chain) στις συναλλαγές και την εταιρική 

αγορά 
 

  
 



Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
 
 Επιχείρηση προς  Επιχείρηση (Business-to-Business ή B2B) 
 Επιχείρηση προς Κυβέρνηση  (Business-to-Government ή 

B2G) 
 Καταναλωτή προς Κυβέρνηση  (Costumer-to-Government ή 

C2G)  
 Κυβέρνηση  προς Κυβέρνηση  (Costumer-to-Government ή 

G2G)  
  Επιχείρηση προς Καταναλωτή (Business-to-Costumer ή 

B2C)  
  Καταναλωτή με Καταναλωτή (Costumer-to-Costumer ή C2C) 
  Εσωτερικό ή Ενδοεπιχειρησιακό Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
 Κινητό εμπόριο (mobile commerce - m-commerce) 

 



Ερευνά από Εργαστήριο Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου(ELETRUN) 

 
 

 Ημερομηνία : Σεπτέμβριος & Οκτώβριος  2010   
 
 Καθηγητής –Επιμελητής: ΔουκΙδης 
 
 Συμμετέχοντες: 1106 online Έλληνες Καταναλωτές. 
 
  Αποτελέσματα: 37% των Ελλήνων online καταναλωτών 

χρησιμοποιεί το διαδίκτυο πάνω από 30 ώρες της εβδομάδα 

 













Έρευνα  Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
Ελλάδος 

 
 

 Ημερομηνία :  2009 
 
 
 Ερευνητές : Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας  
 
 
  Έρευνα:  Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα το Έτος 2009 

 











Έρευνα Δικτύου Ευρωπαϊκών 
Κέντρων Καταναλωτή 

 
 Ημερομηνία :  2006-2008 
 
 
 Ερευνητές : Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή Ελλάδας, 

Ιρλανδίας και Ολλανδίας 
 
 
  Έρευνα:  Ηλεκτρονικό Εμπόριο εντός των κρατών μελών της 

ευρωπαϊκής ένωσης  
 



ΑΓΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ Η ΥΠΗΡΕςΙΩΝ ΜΕςΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ςΤΟΥς 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥς 12 ΜΗΝΕς ςΤΗΝ Ε.Ε. 

 



Ορισμός Ηλεκτρονικών Καταστημάτων 
    Τα ηλεκτρονικά καταστήματα είναι δικτυακοί τόποι μέσω των 

οποίων πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές συναλλαγές. Μέσω 
ενός ηλεκτρονικού καταστήματος μία επιχείρηση ή ένας 
οργανισμός μπορεί να προβάλλει και να προωθήσει τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες του 

Βασικές Λειτουργίες Ηλεκτρονικού 
Καταστήματος   

 η παρουσίαση των προϊόντων 
 το καλάθι αγορών  
 η δυνατότητα παραγγελίας 
  η παρακολούθηση των παραγγελιών 
 η ύπαρξη μηχανισμού πληρωμών 
 η καταγραφή στοιχείων που αφορούν τους πελάτες και τις 

αγορές τους 
  οι μηχανισμοί ασφαλείας 
 



Χαρακτηρίστηκα Ηλεκτρονικών 
Καταστημάτων 

 
 Να έχει γνώση του internet marketing  
 Να αποφασίσει τι προϊόντα θα πουλήσει  
 Να έχει πολύ καλή εξυπηρέτηση πελατών  
 Να μην έχει υποχρεωτική εγγραφή  
 Να έχει σωστό σχεδιασμό η ιστοσελίδα 
 Να μην υπάρχουν κρυμμένα κόστη 
  Να μην υπάρχουν φτωχές περιγραφές προϊόντων 
 Να πραγματοποιούνται συχνές δοκιμές στην ιστοσελίδα 
  Να μην υπάρχει αποπροσανατολισμός από στον στόχο 
 Να υπάρχουν συχνές ανανεώσεις 

 



Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου 
(CMS) 

 Ηλεκτρονικών Καταστημάτων  
 

    Το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) είναι μια 
εφαρμογή που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει, να 
επεξεργαστεί, να διαχειριστεί και για να δημοσιεύσει 
ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Τα συστήματα διαχείρισης 
περιεχομένου (CMS) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
κατασκευάσουν ιστοτόπους όπως τα  ηλεκτρονικά 
καταστήματα 

    Το Joomla είναι ένα δωρεάν σύστημα διαχείρισης 
περιεχομένου (CMS). Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι 
οι σελίδες που εμφανίζει είναι δυναμικές, δηλαδή 
δημιουργούνται την στιγμή που ζητούνται 



Ορισμός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 
 

    Ο όρος ηλεκτρονικού επιχειρείν ή e-Επιχειρείν (e-business)   
περιγράφει μια ευρύτερη έννοια από το ηλεκτρονικό εμπόριο. 
Είναι ο συνδυασμός των βασικών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων μιας  εταιρίας, των υποδομών της σε 
πληροφορική και των τεχνολογιών /υπηρεσιών που υπάρχουν 
στο διαδίκτυο 

 

Η-Επιχειρείν Μοντέλα 
 

 Το μοντέλο καταστήματος (Storefront Model) 
 Το μοντέλο δημοπρασιών (Auction Model) 
 Το  μοντέλο πύλης (Portal Model) 
 Το μοντέλο δυναμικής τιμολόγησης (Dynamic Pricing Model) 

 

 
 



Επιτυχημένες Περιπτώσεις για Ε-Κ 
 
 

 Εταιρίες Λογισμικού(www.shareware.com) 
 Η – Επιχειρήσεις(www.dell.com ) 
 Η – Εμπορικά Κέντρα(www.imall.com) 
 Η – Επιχειρήσεις προϊόντων (www.fashionmall.com) 
 Η – Επιχειρήσεις Δώρων(www.virtualflorist.com) 
 Η- Επιχειρήσεις Μουσικής (www.ticketmaster.com) 
 Η – Δημοπρασίες / Η – Οικονομικές 

Υπηρεσίες(www.travelocity.com) 
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