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«Γειψλσ ξεηά φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986 θαη ηα άξζξα 2,4,6 

παξ. 3 ηνπ Ν. 1256/1982, ε παξνχζα εξγαζία απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντφλ 

πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη δελ πξνζβάιιεη θάζε κνξθήο πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα 

ηξίησλ θαη δελ είλαη πξντφλ κεξηθήο ή νιηθήο αληηγξαθήο, νη δε πεγέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηνξίδνληαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη κφλνλ».    
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 ηε παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη εθηελψο ε ζεκαζία θαη ε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Σν ειεθηξνληθφ 

εκπφξην σο έλλνηα, αλαπηχρζεθε θπξίσο απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟70 θαη χζηεξα, φηαλ ν 

θφζκνο εθείλε ηελ επνρή άξρηζε λα δηεζλνπνηείηαη θαη λα απμάλνληαη ξαγδαία νη 

παγθφζκηεο δξαζηεξηφηεηεο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ. Με ηνλ θαηξφ 

θαηαιπηηθφ ξφιν δηαδξακάηηζαλ ηφζν ε ρξήζε ηνπ κάξθεηηλγθ γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, φζν θαη ε πξνζηαζία ηνπ θιάδνπ απηνχ απφ ην θνξνινγηθφ 

θαζεζηψο δηεζλψο. 

 ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία αλαιχζεθε ε πεξίπησζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

θαηαζηεκάησλ αλαθνξηθά κε ηα πξντφληα πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ πνπ 

εκπνξεχνληαη, θαζψο ηα πξντφληα απηά απνηεινχλ θνκκάηη ηνπ ηνκέα ηεο πςειήο 

ηερλνινγίαο θαη ζπλζέηνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζεκεξηλήο δήηεζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ. Έηζη, ζην εκπεηξηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο εμεηάζζεθε θαηά πφζν νη 

θαηαλαισηέο αηζζάλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο ηνπο κε ηα 7 

κεγαιχηεξα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα: Πιαίζην, E-Shop, Κσηζφβνινο, 

Get It Now, Multirama, Public θαη MediaMarkt. Ζ έξεπλα δηεμήρζε κέζσ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δηελεκήζε ζε 356 άηνκα. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο 

απηήο έδεημαλ φηη φιεο νη δηαζηάζεηο ηεο ηθαλνπνίεζεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα 

ηελ γεληθφηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ αηφκσλ απφ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα, θπξίσο 

φκσο ε επθνιία πξφζβαζεο, ε εμππεξέηεζε θαη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ 

ηνπο. 

Λέμεηο-Κιεηδηά: Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην, Πξντφληα Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ, 

Ζιεθηξνληθά Καηαζηήκαηα, Ηθαλνπνίεζε, Αμηνπηζηία, Πιεξφηεηα, Πξνζβαζηκφηεηα, 

Δμππεξέηεζε, Δπηθαηξνπνίεζε. 
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ABSTRACT 

In this thesis is presented and discussed extensively the importance and relevance 

of electronic commerce in the modern society. Electronic commerce as a concept was 

developed mainly from the 70s, when the world at that time became internationalized 

and global activities of a large number of companies had remarkably risen. Over time, 

the catalytic role was played by both the use of marketing to improve electronic 

commerce, as well as the protection of this sector from the international tax regime. 

In this thesis we analyzed the case of online shops regarding IT products and 

marketing communications, as these products are part of the high-tech sector and 

make up a large part of today's consumers demand. Thus, the empirical part of the 

work investigated how consumers feel satisfied with their online shopping with the 7 

largest electronics stores in Greece: Plaisio, E-Shop, Kotsovolos, Get It Now, 

Multirama, Public and MediaMarkt. The survey was conducted through a 

questionnaire distributed to 356 people. The results of this analysis showed that all 

dimensions of satisfaction are important for the overall satisfaction of the people of 

the online stores, especially the ease of access, service and updating of their products. 

Keywords: Electronic Commerce, Information and Communication Products, 

Electronics Stores, Satisfaction, Reliability, Completeness, Accessibility, Service, 

Updating. 
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1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη έλαο λένο ηξφπνο δηεθπεξαίσζεο επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ε επηξξνή ηνπ ζην παγθφζκην πεξηβάιινλ απμάλεηαη ζπλερψο κε ηε 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Chong 2008). Ο φξνο "ειεθηξνληθφ εκπφξην" πεξηγξάθεηαη απφ 

ηνλ Chaffey (2009) σο ην ζχλνιν ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ γίλνληαη 

κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ηξίησλ πξνζψπσλ, ηα νπνία απνηεινχλ ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε (πσιεηή-αγνξαζηή). Σαπηφρξνλα, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην δελ παξέρεη κφλν 

ζηηο επηρεηξήζεηο έλαλ ηεξάζηην φγθν πιεξνθνξηψλ θαη αχμεζε ζηελ ηαρχηεηα ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ηεο ζπλαθφινπζεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο, αιιά επίζεο πξνζαξκφδεη 

θαηάιιεια θαη ηηο ζηξαηεγηθέο θαη πξαθηηθέο κάξθεηηλγθ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

νξγαληζκψλ. Οη ιφγνη γηα ηελ εθαξκνγή κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην κπνξεί λα δηαθέξεη απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε. χκθσλα κε ηνπο Xu θαη 

Quaddus (2009), ελψ ζηηο κεγάιεο εηαηξείεο ηα θπξίαξρα θίλεηξα είλαη ε βειηίσζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπο, ζηηο κηθξέο εηαηξείεο, 

βαζηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο. Ζ επηηπρήο 

πηνζέηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη κηα αξγή δηαδηθαζία θαη δελ κπνξεί λα 

νινθιεξσζεί αθαξηαία, αιιά κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, κε κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία 

κία επηρείξεζε θηλείηαη ζηαδηαθά απφ ηα απιά κέρξη ηα πην ζχλζεηα ζηάδηα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (Brand & Huizingh 2008).  

ηε παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία ζα εμεηαζηεί θαη ζα αλαιπζεί ιεπηνκεξψο ε 

ζεκαζία πνπ έρεη γεληθψο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ηε ζήκεξνλ εκέξα, θπξίσο κέζα 

απφ ηελ αλάιπζε ηεο πεξίπησζεο ησλ πξντφλησλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, 

θαζψο ηα πξντφληα απηά έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ε νπνία πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ 

πξφζθαηε αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ, θαζψο θαη ησλ 

ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Σειεπηθνηλσληψλ. Ζ εξγαζία 

απηή ρσξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα: ζην ζεσξεηηθφ θαη ζην εκπεηξηθφ κέξνο. 

ην ζεσξεηηθφ κέξνο ζα επηρεηξεζεί κία απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ελψ ζα αλαθεξζνχλ παξάιιεια θαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο νη 

νπνίεο ην ζπλζέηνπλ. Δπίζεο, ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, έηζη ψζηε ν αλαγλψζηεο ηεο εξγαζίαο απηήο λα αληηιεθζεί 

θαιχηεξα ηηο „ξίδεο‟ απφ ηηο νπνίεο αλαπηχρζεθε θαη εμειίρζεθε ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην, έηζη φπσο ην γλσξίδνπκε ζήκεξα. ηε ζπλέρεηα, ζα ζπκπεξηιεθζεί ζην 
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ζεσξεηηθφ απηφ κέξνο ε ζεκαζία ηνπ κάξθεηηλγθ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ. Άιια ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ ζα είλαη νη κνξθέο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ, ηα νθέιε θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ ζπλεπάγεηαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κε 

απηέο ηηο κνξθέο θαη ε ζρέζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κε ην θνξνινγηθφ 

θαζεζηψο δηεζλψο.  Σέινο, ην θεθάιαην απηφ ζα νινθιεξσζεί κε ηε παξνπζίαζε ηεο 

κειέηεο πεξίπησζεο ησλ πξντφλησλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη ησλ 

ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ, ηα νπνία θαη ζα 

απνηειέζνπλ ην θχξην κέξνο ηεο εκπεηξηθήο αλάιπζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

Όζνλ αθνξά ην εκπεηξηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο απηήο, θαηαξράο ζα παξνπζηαζηεί 

ην βαζηθφ κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ ήηαλ αλαγθαίν ψζηε λα δηεμαρζεί ε έξεπλα 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ απφ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζην 

ζεσξεηηθφ κέξνο. Έπεηηα, ζα γίλεη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ κε 

βάζε ηα θαηάιιεια κεζνδνινγηθά εξγαιεία θαη, ηέινο, ζα γίλεη κία αηηηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ, θαζψο θαη ε δηεμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηα νπνία πξνέθπςαλ 

απφ ην ζεσξεηηθφ θαη εκπεηξηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο απηήο. 
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2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

2.1 Οξηζκόο, ηζηνξηθή εμέιημε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνύ 

εκπνξίνπ 

2.1.1 Οξηζκόο ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην (electronic 

commerce) είλαη κηα ζεκαληηθή έλλνηα θαη δηαδηθαζία πνπ έρεη αιιάμεη ξηδηθά ην 

ζεκεξηλφ ηνπίν ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη έλα απφ ηα 

βαζηθφηεξα θξηηήξηα ηεο επαλάζηαζεο ζηε ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ θαη 

επηθνηλσληψλ. Απηφ ην είδνο εκπνξίνπ, ιφγσ ηνπ ηεξάζηηνπ νθέινπο πνπ έρεη γηα ηελ 

αλζξψπηλε δσή, έρεη εμαπισζεί ηαρχηαηα ζήκεξα ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ θαη, ηδηαίηεξα, ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπνκέλσο, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην έρεη μεπεξάζεη πνιινχο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ 

παξαδνζηαθψλ κνξθψλ εκπνξίνπ, φπσο κέζσ ηειεθψλνπ ή κέζσ άκεζεο 

πξνζσπηθήο επαθήο πξνο δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλαιιαγψλ. Πξνηνχ αλαθεξζνχκε ζηνλ 

νξηζκφ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, είλαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί ην γεληθφηεξν 

πιαίζην πάλσ ζην νπνίν απηφ ζπλάδεη θαη, θαη‟ επέθηαζε, νξγαλψλεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο (Chaffey, 2008; Schneider, 2015). 

Με ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ 

δηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ πνπ παξαηεξνχληαη ηε ζήκεξνλ εκέξα, αλνίγνληαη λένη 

δξφκνη γηα ηελ βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο νη νπνίεο 

εμειίζζνληαη ξαγδαία αμηνπνηψληαο ηα λέα ηερλνινγηθά κέζα θαη δεδνκέλα. 

Δηδηθφηεξα, ε εκθάληζε ηεο ειεθηξνληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (ή κε πην επίζεκε 

έλλνηα, ηνπ ειεθηξνληθνχ „επηρεηξείλ‟) θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ αλνίγνπλ κε 

ηε ζεηξά ηνπο λένπο νξίδνληεο θαη λέεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο κηαο αγνξάο, θαηά 

βάζε ειεθηξνληθήο, ε νπνία δηαθέξεη απφ ηε παξαδνζηαθή κνξθή αγνξάο θαζψο 

δηακνξθψλεη ηνπο δηθνχο ηεο λφκνπο θαη θαλφλεο δηαρείξηζεο, νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο (Chaffey, 2008; Καηζνπιάθνο, 2001). ηελ ειεθηξνληθή απηή αγνξά, 

ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηε λέα 

κνξθή ηνπ εκπνξίνπ (ηδηαίηεξα ην γπλαηθείν θχιν εμ απηψλ πνπ είηε αζθνχλ είηε 

έρνπλ δσεξφ ελδηαθέξνλ λα αζθήζνπλ κία επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) πξέπεη λα 

απνθηνχλ ηελ θαηάιιειε ηερλνγλσζία (know-how) ζρεηηθά κε ην ειεθηξνληθφ 
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επηρεηξείλ έηζη ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ην θαηλφκελν ηεο 

ηερλνθνβίαο πνπ παξαηεξείηαη σο ζπλέπεηα ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο. 

Δπηπιένλ, αλεμαξηήησο θχινπ, ε ειεθηξνληθή αγνξά απαηηεί απφ έλαλ επηρεηξεκαηία 

λα είλαη πιήξσο ελήκεξνο θαη εμνηθεησκέλνο κε ην λέν εχξνο αγνξάο πνπ 

„μεδηπιψλεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ‟ θαη ηε ζρεηηθή εκπεηξία πνπ ρξεηάδεηαη ζε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ψζηε λα δηαβιέπεη πηζαλά ζεκεία θέξδνπο, ηφζν ζε ηνπηθφ φζν 

θαη ζε ρξνληθφ επίπεδν. Χζηφζν, είλαη αλάγθε φκσο λα κπνξεί λα δηαβιέπεη θαη ηηο 

πηζαλέο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη κία ειεθηξνληθή αγνξά ζηελ απφδνζε ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ θαη, γεληθψο, λα έρεη ζρεκαηίζεη κία πιήξε εηθφλα ζρεηηθά κε ηνλ 

βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη βειηίσζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

(Καηζνπιάθνο, 2001; Schneider, 2015). 

Καηά ζπλέπεηα, ε πιεξνθνξηαθή επαλάζηαζε πνπ έρεη επέιζεη ζηε θνηλσλία, 

κεηαβάιινληαο ξηδηθά ηνλ ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ, έρεη θαη ζα ζπλερίζεη λα έρεη, 

κε νινέλα θαη ξαγδαίν ξπζκφ, κηα ζεηξά απφ αηηίεο πνπ επεξεάδνπλ φρη κφλν ηα 

άηνκα θαζ‟ απηά αιιά θαη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο, αθφκα θαη ηελ ίδηα 

ηελ πνιηηεία. Δηδηθφηεξα, νη ελ ιφγσ αιιαγέο δίλνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν κε ην νπνίν έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ην λέν ηερλνινγηθφ 

πεξηβάιινλ, νη νπνίεο έρνπλ πξνθχςεη απφ δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, 

θαζψο θαη απφ ηελ δηεζλνπνίεζε θαη εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο, ηεο παξαγσγήο 

θαη ηνπ αληαγσληζκνχ. Έηζη, κπνξεί λα εηπσζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη ν 21
νο

 αηψλαο 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο αηψλαο κε έληνλε ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ, φπνπ 

ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ ζα αληαπνθξηζνχλ θαη ηειηθά ζα 

επηβηψζνπλ ζα είλαη απηέο νη νπνίεο, επί ηνπ παξφληνο, ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο 

ελζσκάησζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ γεληθφηεξε δξαζηεξηφηεηα ηνπο (Turban, 

Lee, King, & Chung, 2010; Chaffey, 2008). 

Δπνκέλσο, πξνζεγγίδνληαο ελλνηνινγηθά ηνλ φξν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, 

ρνλδξηθά, ε έλλνηα απηή ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο ην εκπφξην πνπ πεξηιακβάλεη 

αγνξά θαη πψιεζε πιηθψλ θαη άπισλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κέζα απφ ην Γηαδίθηπν. 

Απηφο είλαη ν νξηζκφο πνπ ζα έδηλε έλαο κέζνο θαηαλαισηήο γηα ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην, θάπνηνο φκσο πνπ έρεη αζρνιεζεί θαη έρεη απνθηήζεη εκπεηξία πάλσ ζε 

ζέκαηα εκπνξίνπ γεληθψο, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη έλαλ θάπσο πην απζηεξφ 
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νξηζκφ. Έηζη, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζα κπνξνχζε, ιηγφηεξν πην ρνλδξηθά, λα 

νξηζηεί σο ην ηκήκα εθείλν ηεο αγνξάο πνπ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ 

θαη αγνξαπσιεζηψλ πνπ εθηεινχληαη ακηγψο ζε ειεθηξνληθή βάζε, δειαδή κε ηε 

ηαπηφρξνλε ρξήζε Ζ/Τ, ηειεθσληθψλ θαη δηαδηθηπαθψλ γξακκψλ. Έηζη, γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κία ηέηνηα αγνξαπσιεζία ή ζπλαιιαγή, αθελφο κελ απαηηείηαη ε 

παξνπζία ηνπιάρηζηνλ δχν κεξψλ πνπ λα εκπιέθνληαη ζε απηήλ (π.ρ. θαηαλαισηέο, 

επηρεηξήζεηο, θπβέξλεζε θιπ), αθεηέξνπ δε, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχπινθεο 

κεραλέο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ πνπ ζα επηηξέπεη ηελ 

ιεγφκελε „Ζιεθηξνληθή Αληαιιαγή Γεδνκέλσλ‟ (Electronic Data Interchange - EDI) 

κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, αθφκε θαη αλ βξίζθνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο, κε ηελ νπνία ζα κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ ειεθηξνληθέο 

πιεξνθνξίεο κεηαμχ ηνπο φπσο εληνιέο αγνξάο, ηηκνιφγηα, εηδνπνηήζεηο θαη πνιιά 

άιια. Δλ νιίγνηο, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά κέζσ Ζ/Τ 

θαη ηνπ Internet, εμνηθνλνκψληαο ζεκαληηθφ θφζηνο θαη ειαρηζηνπνηψληαο 

παξάιιεια ηελ πηζαλφηεηα αλζξψπηλνπ ιάζνπο ζε κηα αγνξαπσιεζία ή/θαη ζηελ, 

θαθφβνπιε ρξήζε πξνζσπηθψλ θαη άιισλ δεδνκέλσλ (Καηζνπιάθνο, 2001; θηαδάο 

& Μαξθάθε, 2001; Turban, Lee, King, & Chung, 2010; Schneider, 2015). 

Έλαο αθφκε νξηζκφο, εμίζνπ απζηεξφο κε ηνλ πξνεγνχκελν, ν νπνίνο ζα 

κπνξνχζε λα δνζεί γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη έλα νπνηνδήπνηε είδνο 

ζπλαιιαγήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ κε ηε 

ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ, ζπλήζσο κέζσ δηθηχσλ Ζ/Τ. Έηζη, ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην νξίδεηαη σο ε αγνξαπσιεζία πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη πιεξνθνξηψλ κέζσ 

ησλ δηθηχσλ Ζ/Τ, πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ κε ρξήζε πιηθψλ εγγξάθσλ, ηηκνινγίσλ, 

παξαζηαηηθψλ θιπ (Καηζνπιάθνο, 2001; θηαδάο & Μαξθάθε, 2001; Turban, Lee, 

King, & Chung, 2010; Schneider, 2015). 

Δπνκέλσο, απφ ηα παξαπάλσ κπνξεί λα πξνθχςεη έλαο γεληθφο νξηζκφο γηα ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην, ν νπνίνο είλαη κία κνξθή επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ, 

αγνξαπσιεζηψλ θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ θαηαλαισηψλ ή/θαη 

επηρεηξήζεσλ, πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ. 

Ηδηαίηεξα κεηαμχ επηρεηξήζεσλ βέβαηα, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κπνξεί λα νξηζηεί 

θάπσο πην δηαθνξεηηθά, σο νη δηαζέζηκεο εθείλεο ζηξαηεγηθέο επηρεηξήζεσλ θαη 

νξγαληζκψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ππνζηήξημε ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη πξαθηηθψλ, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε λέσλ 
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ηερλνινγηψλ θαη ηε δηεθπεξαίσζε θάζε εκπνξηθήο δηαδηθαζίαο κε ειεθηξνληθά κέζα 

(Καηζνπιάθνο, 2001; θηαδάο & Μαξθάθε, 2001; Turban, Lee, King, & Chung, 

2010; Schneider, 2015). 

2.1.2 Ιζηνξηθή εμέιημε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ 

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην δελ απνηειεί ζεκεξηλφ θαηλφκελν αιιά ην ρξνληθφ 

ζεκείν ζην νπνίν εληνπίζηεθε γηα πξψηε θνξά θαη ζηε ζπλέρεηα εμειίρζεθε ζε 

νινέλα θαη ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

αλζξψπσλ, παξαηεξείηαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70. Δθείλε ε πεξίνδνο 

ραξαθηεξίδεηαη γεληθψο απφ κία „λέα Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε‟, ε νπνία φκσο 

ζπλνδεχηεθε θαη απφ ηελ αλάπηπμε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη αιιειεμάξηεζεο 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ρσξψλ γεληθφηεξα θαη ηε δηεζλνπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο. Χο εηδηθή κνξθή ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο απηή ηε πεξίνδν ήηαλ νη 

πξψηεο απφπεηξεο εθαξκνγήο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (Nanehkaran, 2013). 

 Έηζη, ζηε δεθαεηία ηνπ ‟70, ν φξνο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ αλαθεξφηαλ 

θπξίσο, φπσο αλαθέξζεθε, ζηελ ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ γηα ηελ 

απνζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ εγγξάθσλ απφ ηε κία επηρείξεζε ζηελ άιιε, φπσο 

ειεθηξνληθέο παξαγγειίεο θαη ηηκνιφγηα. Αξγφηεξα φκσο, κε ηνλ νινέλα θαη 

απμαλφκελν ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ησλ Ζ/Τ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπλαιιαγψλ, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ρξεζηκνπνηνχληαλ πιένλ γηα αγνξά αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ θαζ‟ απηψλ (ε παξαγγειίεο δε δίλνληαλ πιένλ απφ ην ηειέθσλν) κέζα απφ 

ηε ρξήζε ησλ πξψησλ δηαδηθηπαθψλ ηζηνζειίδσλ (websites). Έηζη, φηαλ ην 1994 

ήξζε ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο ε ρξήζε ηνπ πξψηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ (World 

Wide Web) σο απαξαίηεηνπ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ειεθηξνληθψλ, εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ, ε αθαδεκατθή έξεπλα πάλσ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα εληζρχζεθε ζεκαληηθά 

θαη κάιηζηα ζεψξεζε ηνλ ηχπν απηφ ζπλαιιαγψλ σο „επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο κε 

βάζε ηνπο ηζηνχο‟ (web-based business), ηδέα ε νπνία έγηλε ζχληνκα ν θαλφλαο γηα 

ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Χζηφζν, ρξεηάζηεθαλ πεξίπνπ 4 ρξφληα γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ επηζήκσο ηα „Πξσηφθνιια Μεηαθνξάο Τπεξθεηκέλνπ‟, γλσζηά θαη 

σο „‟http‟‟ (hypertext transfer protocols) απφ έλαλ κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ 

(Nanehkaran, 2013). 

Δλ ηέιεη, ην πξψην ειεθηξνληθφ εκπφξην ή, εηδηθφηεξα, ε πξψηε ειεθηξνληθή 

ζπλαιιαγή πνπ δεκηνπξγήζεθε πνηέ ζηνλ θφζκν ήηαλ ην 1998 ζηηο ΖΠΑ θαη, ζρεδφλ 
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ηαπηφρξνλα, ζε νξηζκέλεο επξσπατθέο ρψξεο. Έθηνηε, κέρξη θαη ην 2005, ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην εμαπιψζεθε ζε πνιιέο πφιεηο ηεο Ακεξηθήο, ηεο Δπξψπεο θαη 

ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο ελψ κέρξη ζήκεξα, ζρεδφλ νιφθιεξνο ν πιαλήηεο έρεη γίλεη 

κία ειεθηξνληθή αγνξά ε νπνία μεπεξλάεη, ρσξίο θξαγκνχο, εζληθά ζχλνξα, θάηη πνπ 

ζα κπνξνχζακε λα νλνκάζνπκε σο „ειεθηξνληθή παγθνζκηνπνίεζε‟. Βέβαηα, 

νξηζκέλνη ηζρπξίδνληαη φηη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πξνεγήζεθε ρξνληθά πξνηνχ 

δεκηνπξγεζεί ην Γηαδίθηπν, εληνχηνηο, ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο ρξήζεο απηψλ ησλ 

ηερλνινγηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηελ πξψηκε απηή πεξίνδν, νη κφλεο επηρεηξήζεηο πνπ 

κπνξνχζαλ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ ήηαλ επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί πάλσ ζηνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, φπσο ηξάπεδεο, επελδπηηθνί νξγαληζκνί θιπ. Όκσο, κε ηελ 

επξεία ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ αιιαγή ζηε 

δνκή ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ηα κεηέπεηηα ρξφληα, απηφ ην είδνο εκπνξίνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο απφ επηρεηξήζεηο ζε άιινπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο θαζψο 

απηή ε ρξήζε ζπλνδεχηεθε απφ ζηαδηαθή κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπ θφζηνπο 

(Nanehkaran, 2013). 

2.1.3 Λεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ 

Σε ζεκεξηλή κέξα, έλαο κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ, ηφζν ζηηο ΖΠΑ φζν θαη 

ζηελ Δπξψπε, δηαζέηνπλ, θαηά θχξην ιφγν, ηα πξντφληα ηνπο ζηνπο θαηαλαισηέο 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. ηελ Διιάδα δε, παξφιν πνπ ππάξρεη κία ζρεηηθή πζηέξεζε ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα, νη εμειίμεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν είλαη αξθεηά 

ζεκαληηθέο θαζψο ήδε αξθεηέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί βαζίδνπλ, εμ νινθιήξνπ 

ή έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο, ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. 

Δπίζεο, ήδε ζηελ ρψξα, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο εηαηξεηψλ παξνρήο 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ πάλσ ζε ζέκαηα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πξνζθέξνπλ 

κέρξη ζηηγκήο αξθεηέο ιχζεηο ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο είηε έρνπλ αλνίμεη είηε 

επηζπκνχλ λα αλνίμνπλ δηθφ ηνπο ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, 

ν βαζηθφο ιφγνο πνπ κηα επηρείξεζε ζέιεη λα πξνβεί ζε ειεθηξνληθή 

δξαζηεξηνπνίεζε γηα ηα πξντφληα ή/θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο είλαη φηη απνζθνπεί ζηελ 

πξνζέιθπζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ θαηαλαισηψλ, ε νπνία δελ ππφθεηηαη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ, ζηνλ ηφπν δειαδή φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε 

επηρείξεζε, θάηη ην νπνίν ζπλεπάγεηαη αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηεο θαη ζπλάκα ησλ 

θεξδψλ ηεο (Παζρφπνπινο & θαιηζάο, 2000; Παζρφπνπινο & θαιηζάο, 2011).  
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Δπνκέλσο, απφ ηε πξνεγνχκελε παξάγξαθν δηαθαίλεηαη φηη ε ζεκαζία ηεο 

δεκηνπξγίαο ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο γηα κηα επηρείξεζε απνηειεί κία απφ 

ηηο βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ, σο επί ην πιείζηνλ, ηε 

θαζεκεξηλή πνξεία αξθεηψλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. Δηδηθφηεξα, κέζα απφ 

ηελ θαηαζθεπή online ηζηνζειίδσλ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, νη επηρεηξήζεηο 

παξέρνπλ έλαλ θαηάινγν κε φια ηα πξντφληα πνπ πξνζθέξνπλ πξνο ην αγνξαζηηθφ 

θνηλφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηηκψλ ηνπο, ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπο θαη πνιιψλ 

άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηψξα, νη (ειεθηξνληθνί) πειάηεο 

επηρεηξήζεσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ πξφζβαζε ζε δίθηπα Ζ/Τ, έρνπλ λα 

επηιέμνπλ απφ κία επξεία γθάκα ειεθηξνληθψλ πξντφλησλ, θηηάρλνληαο ζπρλά κία 

ιίζηα γηα απηά πνπ επηζπκνχλ λα αγνξάζνπλ ε νπνία ιέγεηαη θαη «θαιάζη αγνξάο». 

Με απηφ ην θαιάζη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα νινθιεξψζνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο 

ειεθηξνληθέο αγνξέο ηνπο, δίλνληαο ηελ ηειηθή παξαγγειία ε νπνία χζηεξα εθηειείηαη 

απηφκαηα. ηε ζπλέρεηα, θαζνξίδνληαη ηππηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηηπρή θαη 

απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε ηεο παξαγγειίαο, φπσο ηξφπνο πιεξσκήο, ζεκείν 

παξάδνζεο, πξνζσπηθά ζηνηρεία πειάηε, θ.α (Παζρφπνπινο & θαιηζάο, 2000; 

Παζρφπνπινο & θαιηζάο, 2011).  

πλνπηηθά, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζπληζηάηαη γηα 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη, θαηά βάζε, ζηνλ ηνκέα 

ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη θπξίσο ζηε παξαγσγή βηνκεραληθψλ πξντφλησλ ηα 

νπνία ππάξρνπλ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ζηελ αγνξά θαη ν πειάηεο δελ ρξεηάδεηαη λα 

ηα «δνθηκάζεη» πξνηνχ ηα αγνξάζεη. Σέηνηα πξντφληα είλαη γηα παξάδεηγκα νη 

ειεθηξηθέο θαη νη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, ηα CD, ηα βηβιία, ηα εηζηηήξηα, είδε 

δψξσλ, πξνγξάκκαηα hardware θαη software, θιπ. πλεπψο, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο αθφινπζεο νπηηθέο γσλίεο (Παζρφπνπινο & θαιηζάο, 2000; 

Παζρφπνπινο & θαιηζάο, 2011): 

 ε επίπεδν Δπηρεηξήζεσλ, σο κία εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ κε 

ζθνπφ ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο εξγαζίαο. 

 ε επίπεδν Τπεξεζηψλ, σο έλαο κεραληζκφο πνπ ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ πειαηψλ γηα κία πςειφηεξε 

πνηφηεηα ππεξεζηψλ, απμεκέλε ηαρχηεηα εθηέιεζεο αγνξαπσιεζηψλ θαη κε 

ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο. 
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 ε επίπεδν Απνζηάζεσλ, σο δπλαηφηεηα δηεθπεξαίσζεο ζπλαιιαγψλ γηα 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, αλεμάξηεηα απφ ηε 

γεσγξαθηθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ κεξψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο ζπλαιιαγέο 

απηέο. 

 ε επίπεδν Δπηθνηλσλίαο, σο δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο πειαηψλ θαη 

πξνκεζεπηψλ γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο κέζα απφ ηνπο Ζ/Τ. 

 

2.2 Ο ξόινο ηνπ Μάξθεηηλγθ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνύ 

εκπνξίνπ 

Ο ηνκέαο ηνπ Μάξθεηηλγθ ζηνλ θιάδν ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ απνηειεί 

κία απφ ηηο πιένλ βαζηθέο θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο επηρεηξεκαηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, θαζψο απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε, νξγάλσζε, ζπληνληζκφ θαη έιεγρν ησλ 

πξνζπαζεηψλ κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ. Δλ νιίγνηο, είλαη ε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ε νπνία 

θάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ ηα  ηειηθά αγαζά θαη 

ππεξεζίεο απφ ηελ επηρείξεζε ζηνλ θαηαλαισηή. Παξάιιεια, ζηνρεχεη θαη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε άιισλ κεξψλ ηα νπνία, είηε άκεζα είηε έκκεζα, ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά 

ζηελ πψιεζε ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απηψλ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, φπσο είλαη 

νη πξνκεζεπηέο, ην εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ, νη ελδηάκεζνη θ.α. Δηδηθφηεξα, 

κε έλα πην ζηελφ νξηζκφ, ην Μάξθεηηλγθ ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο κία δηαδηθαζία, 

παξφκνηα κε απηή πνπ αθνινπζείηαη απφ ην Management (δειαδή πξνγξακκαηηζκφο 

νξγάλσζε, δηεχζπλζε θαη έιεγρνο), κε ηε δηαθνξά φηη ζην Μάξθεηηλγθ πξνζηίζεηαη 

επίζεο ε πξνψζεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, κε ηξφπν ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο θαη ηελ 

απνζηνιή κηαο επηρείξεζεο. 

Ο πξναλαθεξφκελνο νξηζκφο νπζηαζηηθά απαληάηαη ζην πην θεκηζκέλν 

εξγαιείν Μάξθεηηλγθ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζεσξεηηθά απφ πνιινχο εξεπλεηέο θαη 

επηρεηξεκαηίεο γηα λα δψζνπλ απαληήζεηο ζηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πξνψζεζεο θαη 

πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ ηνπο: πξφθεηηαη γηα ην ιεγφκελν „κίγκα Μάξθεηηλγθ‟ 

(marketing mix), ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία: ην Πξντφλ 

(Product), ηνλ Σφπν (Place), ηελ Πξνψζεζε (Promotion) θαη ηελ Σηκή (Price). ηε 
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δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη επξέσο γλσζηφ κε ηε ζπληνκνγξαθία 4Ps. (Βιαρνπνχινπ, 

2003; Παζρφπνπινο & θαιηζάο, 2011).  

ε πξψηκν ζηάδην, ε πξαθηηθή ηνπ Μάξθεηηλγθ ππαγφηαλ ζηνλ θιάδν ηεο 

εθαξκνζκέλεο νηθνλνκηθήο, ε νπνία ήηαλ αθηεξσκέλε ζηελ κειέηε δηθηχσλ 

δηαλνκήο, δειαδή ην πψο ζα θηάζνπλ ηα ηειηθά αγαζά θαη νη ππεξεζίεο απφ ηελ 

επηρείξεζε ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή κε ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, πνπ 

ζεκαίλεη κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο κεηαθνξάο. Με ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ φκσο, 

ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο δηεπξχλζεθε ζεκαληηθά, σο κία κέζνδνο αχμεζεο ησλ 

πσιήζεσλ κηαο επηρείξεζεο. Λφγσ ηνπ φηη απηή ε ηδέα εθαξκφζηεθε ζηε ζπλέρεηα ζε 

κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ ηεο 

αθαδεκατθήο θαη εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο θαη έηζη ην Μάξθεηηλγθ απέθηεζε 

επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα, σο κία εθαξκνζκέλε θνηλσληθή επηζηήκε ε νπνία 

απνζθνπεί ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηθηχσλ θαη ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηψλ θαηά ηελ δηάζεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηηο 

πξψηεο ζηνπο ηειεπηαίνπο. Σε ζεκεξηλή πεξίνδν, ην Μάξθεηηλγθ έρεη δηεπξχλεη 

ζεκαληηθά ην εχξνο εθαξκνγήο ηνπ θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ, φρη κφλν απφ 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο αιιά θαη απφ θάζε θνηλσληθή νκάδα ή νξγάλσζε, 

αθφκε θαη απφ ηε πνιηηεία, γηα ηελ επίιπζε θπβεξλεηηθψλ ζεκάησλ (θηαδάο & 

Μαξθάθε, 2001; ηψκθνο, 2002; Βιαρνπνχινπ, 2003; ηψκθνο & Σζηάκεο, 2004; 

Παζρφπνπινο & θαιηζάο, 2011).  

Ζ ξαγδαία ηερλνινγηθή πξφνδνο πνπ παξαηεξείηαη ηε ζήκεξνλ εκέξα απνηειεί 

κία ζπλερή πξφθιεζε γηα ην Μάξθεηηλγθ, θαζψο ε πηνζέηεζε θαη ε ελζσκάησζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ηεο θάζε επηρείξεζεο θαη νξγαληζκνχ 

απνηειεί ηελ πιένλ θνηλή πξαθηηθή γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ. Έηζη, ε ρξήζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ δηακνξθψλεη κία ζρέζε αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ πειαηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο ε ρξήζε απηψλ απφ ηνπο πειάηεο ηαπηφρξνλα ζπλεπάγεηαη θαη 

ηε ρξήζε ηνπο απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ζπλαιιάζζνληαη (θηαδάο & 

Μαξθάθε, 2001; ηψκθνο, 2002; Βιαρνπνχινπ, 2003; ηψκθνο & Σζηάκεο, 2004; 

Παζρφπνπινο & θαιηζάο, 2011).  

Δηδηθφηεξα, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί αθξάδαληα φηη ην internet ήηαλ ην πιένλ 

ζεκαληηθφ ηερλνινγηθφ εξγαιείν πνπ ζπλέβαιιε ζηελ επαλάζηαζε ηεο ηερλνινγίαο 
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πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ θαη έρεη αιιάμεη ξηδηθά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηε 

κνξθή πνιιψλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο φπσο ην εκπφξην, ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ πγεία, θ.α. ε απηνχο ηνπο ηνκείο δε ζα κπνξνχζε θπζηθά λα ιείπεη 

θαη ην κάξθεηηλγθ θαζψο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ηνπ internet γηα ηελ πξνψζεζε 

ηδεψλ θαη πσιήζεσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, έδσζε ηε δπλαηφηεηα γηα αχμεζε ησλ 

θεξδψλ θαη ζπλάκα ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. ε απηή 

ηε πεξίπησζε, δεκηνπξγείηαη έλαο λένο φξνο γηα ην κάξθεηηλγθ, ην „ειεθηξνληθφ 

κάξθεηηλγθ‟ (e-Marketing), ην νπνίν ζρεηίδεηαη ζηελά κε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

θαζψο ην πξψην επηθεληξψλεηαη ζηνπο παξαθάησ δχν ζηφρνπο πνπ κπνξνχλ λα 

βειηηψζνπλ ηε πνηφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ηειεπηαίνπ (Βιαρνπνχινπ, 

2003):  

 Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ αγνξαπσιεζηψλ, κε ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, ηελ έξεπλα αγνξάο γηα ηε ζηάζε 

ησλ πειαηψλ απέλαληη ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο θαη ηελ ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία θαη 

 κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηξφπνπο φπσο κε ηελ δεκηνπξγία 

ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ, εμάιεηςε ησλ δηακεζνιαβεηψλ, θιπ 

Απφ ηελ κέρξη ζηηγκήο παξνπζίαζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ, 

κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ ην γεγνλφο φηη ην internet έδσζε λέεο δπλαηφηεηεο ζηελ 

αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ παξαδνζηαθνχ κάξθεηηλγθ σο πξνο ηελ δεκηνπξγία 

ζεκαληηθψλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο. 

Δηδηθφηεξα, κεηέβαιιε ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν αληίιεςεο γηα νιφθιεξν ην κίγκα 

κάξθεηηλγθ, δειαδή ησλ 4Ps, πνπ ζπλίζηαηαη ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ θαλαιηψλ 

θαη δηθηχσλ δηαλνκήο θαη, θαη‟ επέθηαζε, ηνπ ηειηθνχ πειάηε. Παξάιιεια, 

ζεκαληηθνί εμσγελείο παξάγνληεο βνήζεζαλ αξθεηά ζηελ αιιαγή ηνπ κάξθεηηλγθ ζηα 

πιαίζηα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, φπσο είλαη ε παγθνζκηνπνίεζε, ε ζχληκεζε ηνπ 

ρξφλνπ δηαλνκήο, ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε κεηαβνιή ζηηο πξνζδνθίεο, ηηο 

αληηιήςεηο, ηηο αμίεο θαη, γεληθφηεξα, ηα θαηαλαισηηθά πξφηππα ησλ αλζξψπσλ 

(Βιαρνπνχινπ, 2003).  

ε απηή ηε πεξίπησζε, αμίδεη λα ηνληζηεί ζε απηή ηε παξάγξαθν ε δηαθνξά ζηε 

πξνζέγγηζε κεηαμχ ηνπ παξαδνζηαθνχ κάξθεηηλγθ θαη ηεο λέαο κνξθήο κάξθεηηλγθ, 
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ηνπ ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ. Έηζη, κε βάζε ηε παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ηνπ 

κάξθεηηλγθ, ε επηρείξεζε έρεη ηελ επζχλε ηεο παξαγσγήο ελφο πξντφληνο ή κηαο 

ππεξεζίαο κε θπζηθφ ηξφπν θαη ηελ ζπλαθφινπζε δηαλνκή ηνπ ζε επηιεγκέλα 

θαλάιηα, αλάινγα κε ηε δήηεζε αγνξάο γηα απηφ ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία. Με πην 

απιά ιφγηα, ην Μάξθεηηλγθ ζε απηή ηε πεξίπησζε νθείιεη λα πξνζειθχεη ηνπο 

πειάηεο ζηνλ ηφπν φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε επηρείξεζε θαη φπνπ βξίζθνληαη ηα 

πξντφληα ηεο, θαη νη πειάηεο, κε ηε ζεηξά ηνπο, λα επηιέγνπλ κεηαμχ ησλ πξντφλησλ 

πνπ επηζπκνχλ λα αγνξάζνπλ, λα ηα ηνπνζεηνχλ ζε εηδηθφ (θπζηθφ) θαιάζη αγνξάο 

θαη χζηεξα λα ηα πιεξψλνπλ ζην ηακείν (θαηά πξνηίκεζε κε κεηξεηά ή πηζησηηθέο 

θάξηεο) πξνηνχ εμέιζνπλ απφ ην θαηάζηεκα ηεο επηρείξεζεο. Δπηπξφζζεηα, ε 

επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ ψζηε λα πξνσζεί 

θαη λα γλσζηνπνηεί ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εδψ απνηειεί ε δηαθήκηζε κέζσ ησλ παξαδνζηαθψλ 

κνξθψλ ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ φπσο κέζσ ηνπ Σχπνπ, ηνπ ξαδηνθψλνπ θαη ηεο 

ηειεφξαζεο. Σαπηφρξνλα, απνζθνπεί θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δπλαηή 

ηηκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο, θάηη πνπ είλαη έλα ζεκαληηθφ 

θίλεηξν γηα ηνπο πειάηεο ηεο ην νπνίν νδεγεί ζε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ 

θεξδψλ ηεο, ιακβάλνληαο πάληα ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά 

(Βιαρνπνχινπ, 2003).  

χκθσλα φκσο κε ηελ αληίιεςε θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο πνπ επηθξαηεί ζην 

ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ, νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο θαη ζηξαηεγηθέο έρνπλ αιιάμεη 

άξδελ, σζηφζν ε νπζία θαη ηνπ πεξηερφκελν ηνπο παξακέλνπλ αλαιινίσηα ζην 

ρξφλν. ε απηή ηε πεξίπησζε, επηβάιιεηαη ε επξεία ρξήζε ηνπ internet απφ έλαλ 

κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ θαη θαηαλαισηψλ. Δηδηθφηεξα, απφ ηε πιεπξά ηνπ 

θαηαλαισηή, ε πξφζβαζε πνπ έρεη ζην internet ηνχ επηηξέπεη λα επηζθεθζεί ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο κηαο επηρείξεζεο, λα ειέγμεη ηηκέο, 

πξνδηαγξαθέο, δηαζεζηκφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκα, λα ηα ζπγθξίλεη κε άιια πξντφληα ή ππεξεζίεο, λα 

επηιέμεη απηά πνπ ζεσξεί πην επηζπκεηά θαη εθηθηά, λα ηα πξνζζέζεη ζην 

ειεθηξνληθφ θαιάζη αγνξάο θαη ζηε ζπλέρεηα λα νινθιεξψζεη ηελ ειεθηξνληθή ηνπ 

παξαγγειία κέζσ δήισζεο πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ θαη πιεξσκήο κέζσ πηζησηηθψλ 

θαξηψλ, αληηθαηαβνιήο ή άιισλ ηξφπσλ πιεξσκήο. ηε ζπλέρεηα, δχλαηαη λα ηνπ 

παξέρεηαη ε αλάινγε αζθάιεηα θαη ππνζηήξημε γηα νπνηνδήπνηε ηπρφλ πξφβιεκα 
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παξνπζηαζηεί ζην πξντφλ πνπ αγφξαζε, φπσο γηα παξάδεηγκα νη εγγπήζεηο γηα δσξεάλ 

επηζθεπή πνπ ηζρχεη ζηνπο Ζ/Τ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ζηηγκή 

ηεο αγνξάο ηνπο (Βιαρνπνχινπ, 2003; Παζρφπνπινο & θαιηζάο, 2011).  

πλεπψο, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ε λέα ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα νη Ζ/Τ θαη ην internet,κεηέβαιιαλ ζεκαληηθά ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο 

ηνπ Μάξθεηηλγθ απφ θπζηθή ζε ειεθηξνληθή κνξθή, θαζψο γηα παξάδεηγκα, ε 

δηαθήκηζε κέζσ ηνπ internet έρεη πξνζθέξεη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο 

έλα επηπιένλ εξγαιείν γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηνπο, θαη 

κάιηζηα πξνο έλαλ κεγαιχηεξν, ιηγφηεξν επηιεθηηθφ αξηζκφ δηθηχσλ δηαλνκήο. Ζ 

ηζρχο ηνπ ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ μεπεξλά ηα εκπφδηα ηνπ θπζηθνχ θαη 

γεσγξαθηθνχ ρψξνπ θαη κεηαθέξεηαη ζε φιε ηελ νηθνπκέλε, φηαλ απηφ είλαη 

απαξαίηεην. Θα πξέπεη φκσο λα επηζεκαλζεί φηη ε ρξήζε ηνπ internet σο κέζν 

αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά 

κε ηηο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ πνπ πηνζεηνχληαη θαη φρη αληαγσληζηηθά, ζπλεπψο, 

είλαη αλάγθε παξαδνζηαθφ θαη ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ, σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

έρεη ην θάζε είδνο, λα ζπλδπάδνληαη απφ θνηλνχ ζε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο γηα 

ηελ αξκνλία θαη ηε δηαηήξεζε κηαο ζηαζεξήο πνξείαο θαη εμέιημεο (Βιαρνπνχινπ, 

2003; Παζρφπνπινο & θαιηζάο, 2011). 

2.3 Μνξθέο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ, νθέιε θαη κεηνλεθηήκαηα 

Μηαο θαη ην ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ απνηειεί έλαλ βαζηθφ νδεγφ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, φπσο απηφ αλαθέξζεθε ζηε πξνεγνχκελε 

ελφηεηα, εληνχηνηο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην απνθνκίδεη δηαθνξεηηθά νθέιε θαη 

επσκίδεηαη κε δηαθνξεηηθά θφζηε αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπ, δειαδή αλάινγα κε ην 

είδνο ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε κηα αγνξαπσιεζία. Έηζη, ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε πέληε θχξηεο κνξθέο, νη νπνίεο είλαη νη 

εμήο: 

 Ζιεθηξνληθφ εκπφξην „Δπηρείξεζεο - Καηαλαισηή‟ (Business to Consumer-

B2C) 

 Ζιεθηξνληθφ εκπφξην „Δπηρείξεζεο - Δπηρείξεζεο‟ (Business to Business-

B2B) 



22 

 

 Ζιεθηξνληθφ εκπφξην „Δπηρείξεζεο - Γεκνζίνπ‟ (Business to Government-

B2G) 

 Ζιεθηξνληθφ εκπφξην „Καηαλαισηή - Γεκνζίνπ‟ (Consumer to Government-

C2G) 

 Ζιεθηξνληθφ εκπφξην „Καηαλαισηή - Καηαλαισηή‟ (Consumer to Consumer-

C2C) 

Σν πξψην θαη ίζσο πην ζεκαληηθφ είδνο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη απηφ πνπ 

αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ θαηαλαισηψλ (B2C). Θα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί σο ν αθξνγσληαίνο ιίζνο δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθνχ αιιά θαη θάζε κνξθήο 

εκπνξίνπ ζηε θνηλσλία θαζψο νη θαηαλαισηέο είλαη ν βαζηθφο ιφγνο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε θνηλσλία. Δηδηθφηεξα, ε ζπγθεθξηκέλε 

κνξθή ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απνηειεί κία ειεθηξνληθή ιηαληθή πψιεζε, ζηελ 

νπνία νη θαηαλαισηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηα πξντφληα ή ηηο 

ππεξεζίεο κέζσ ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ, θαζψο θαη λα αγνξάδνπλ πξντφληα κε 

αζθαιή ζπζηήκαηα πιεξσκήο. Έηζη, νη αγνξαπσιεζίεο πξαγκαηνπνηνχληαη 

ειεθηξνληθά θαη ζε εχζεην πξαγκαηηθφ ρξφλν
1
. ήκεξα, ππάξρεη έλαο κεγάινο 

αξηζκφο «θαηαζηεκάησλ» ζην internet νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ζρεδφλ θάζε θαηεγνξία 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ φπσο Ζ/Τ (π.ρ. infoQuest, HP, Apple) απηνθίλεηα (π.ρ. 

autokinito.gr), ηξφθηκα (π.ρ. ΑΒ Βαζηιφπνπινο, MyMarket) ηαηξηθέο ππεξεζίεο (π.ρ. 

ygeiaonline.gr), θαγεηφ θαη πνηφ απφ δηάθνξεο ππεξεζίεο εζηίαζεο (π.ρ. E-food.gr) 

θαη πνιιά άιια. 

Όζνλ αθνξά ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ 

(B2B), απνηειεί ειεθηξνληθή ρνλδξηθή πψιεζε ζηελ νπνία κία επηρείξεζε 

ρξεζηκνπνηεί ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα κίαο άιιεο, ε νπνία θαη είλαη ν 

πξνκεζεπηήο ηεο, γηα ηελ αγνξά ησλ απαξαίηεησλ πξντφλησλ πνπ είλαη ρξήζηκα γηα 

ηε παξαγσγή ησλ δηθψλ ηεο πξντφλησλ. Ζ δηαδηθαζία απηή ζπλεπάγεηαη πξνθαλψο 

θαη ειεθηξνληθή ιήςε ηηκνινγίσλ, πιεξσκψλ θαη αζθαιήο ππνζηήξημεο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλαπηχρζεθε ηδηαίηεξα κεηά ηελ ρξήζε ηεο EDI ζε δηεζλή 

δίθηπα εηαηξεηψλ
2
.  

                                                 
1
http://www.brafton.com/glossary/business-to-consumer-b2c-marketing/ 

2
http://searchcio.techtarget.com/definition/B2B 

http://www.brafton.com/glossary/business-to-consumer-b2c-marketing/
http://searchcio.techtarget.com/definition/B2B
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Σν επφκελν είδνο αθνξά ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κεηαμχ επηρείξεζεο θαη ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (B2G) θαη είλαη νπζηαζηηθά ε ζπλεξγαζία πνπ αλαπηχζζεηαη 

κεηαμχ επηρείξεζεο θαη δηάθνξσλ θξαηηθψλ νξγάλσλ, φπσο θπβέξλεζε, δεκφζηνη 

νξγαληζκνί, επηρεηξήζεηο, ΟΣΑ (Γήκνη - Πεξηθέξεηεο) θ.α. πλήζσο νη κεηαμχ ηνπο 

ζπλαιιαγέο έρνπλ λα θάλνπλ κε δηεπζέηεζε θαη δηεθπεξαίσζε θνξνινγηθψλ, 

ηξαπεδηθψλ ή άιισλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη κε ηελ παξνρή δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ 

απφ ην θξάηνο. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ είλαη ε ελεκέξσζε 

επηρεηξήζεσλ γηα θνξνινγηθέο αιιαγέο, εηδνπνηήζεηο γηα ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο 

ηελ εθνξία, δηαγσληζκνί, δεκνπξαζίεο, πξνθεξχμεηο, ππνβνιή αηηήζεσλ, έθδνζε 

πηζηνπνηεηηθψλ, ειεθηξνληθέο πιεξσκέο, πξνκήζεηεο δεκνζίνπ θ.α.
3
 

Μηα εηδηθή αιιά φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθή θαηεγνξία ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη 

απηή πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ θαηαλαισηψλ θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (C2G). Σν 

είδνο απηφ παξνκνηάδεηαη κε ην εκπφξην κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη θξάηνπο θαζψο, 

φπσο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο, έηζη θαη ζηνπο θαηαλαισηέο, παξέρεηαη απφ ην θξάηνο 

ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη δπλαηφηεηεο 

δηεθπεξαίσζεο ειεθηξνληθψλ θνξνινγηθψλ, λνκηθψλ θαη άιισλ ππνζέζεσλ ηνπο κε 

ηηο εθάζηνηε δεκφζηεο ππεξεζίεο
4
. Δδψ εληάζζνληαη νη ίδηεο αιιά θαη παξφκνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη δηεθπεξαηψλνληαη απφ γλσζηέο 

ηζηνζειίδεο φπσο ην taxisnet.gr, ην e-oikonomia.gr ην gsis.gov.gr θ.α. 

Σέινο, ππάξρνπλ θαη νη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ θαηαλαισηψλ (C2C), νη 

νπνίεο παξαηεξνχληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο φπσο πσιήζεηο κέζσ αγγειηψλ (π.ρ. γηα 

θαηνηθίδηα, απηνθίλεηα, θιπ), ηζηφηνπνη δεκνπξαζηψλ (π.ρ. car.gr), ελδνεηαηξηθά 

δίθηπα ζηα νπνία δηαθεκίδνπλ δηάθνξα αληηθείκελα θαη πξντφληα θιπ
5
. 

Απφ ηε παξαπάλσ παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εηδψλ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ, κπνξνχλ έκκεζα λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα πνπ παξέρεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ηφζν ζηνπο θαηαλαισηέο φζν 

θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Έηζη, απφ ηε πιεπξά ηνπ θαηαλαισηή, ηα θπξηφηεξα νθέιε πνπ 

πξνζθέξεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην είλαη ηα εμήο
6
: 

                                                 
3
https://www.techopedia.com/definition/1425/business-to-government-b2g 

4
http://www.igi-global.com/dictionary/government-to-consumer-g2c-e-commerce/36253 

5
http://www.investopedia.com/terms/c/ctoc.asp 

6
http://steconomiceuoradea.ro/anale/volume/2006/economie-si-administrarea-afacerilor/42.pdf 

https://www.techopedia.com/definition/1425/business-to-government-b2g
http://www.igi-global.com/dictionary/government-to-consumer-g2c-e-commerce/36253
http://www.investopedia.com/terms/c/ctoc.asp
http://steconomiceuoradea.ro/anale/volume/2006/economie-si-administrarea-afacerilor/42.pdf
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1. Δπθνιία ζηελ εύξεζε ηνπ θαηάιιεινπ πξντόληνο: Κάζε πξντφλ ή 

ππεξεζία είλαη δηαζέζηκε ζηνλ πειάηε κέζσ ηνπ internet. Σν κφλν πνπ 

έρεη λα θάλεη ζε απηή ηε πεξίπησζε είλαη λα αλαδεηήζεη ην θαηάιιειν 

πξντφλ ή ππεξεζία πνπ επηζπκεί κέζα απφ κηα κεραλή αλαδήηεζεο ηεο 

αξεζθείαο ηνπ φπσο Google, Yahoo, Bing, Ask θ.α. Έπεηηα, ηα 

απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο 

εκθαλίδνληαη ζε δηάζηεκα κφιηο ιίγσλ δεπηεξνιέπησλ. 

2. Δμνηθνλόκεζε ρξόλνπ: Με ην ειεθηξνληθφ εκπφξην νη θαηαλαισηέο 

έρνπλ εμνηθνλνκήζεη ζεκαληηθφ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ απεπζείαο 

αγνξά πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ απφ έλα θαηάζηεκα, ζηνλ ηφπν φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλν. Έηζη, ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα πξνζθέξνπλ ζηνλ 

θαηαλαισηή ηελ επθαηξία λα αλαδεηεί ακέζσο ηα πξντφληα πνπ επηζπκεί, 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηα παξαθνινπζεί κέζα απφ ηηο βηηξίλεο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο θαη έηζη λα παξαδίδεηαη θαη‟ νίθνλ ζε κφιηο ιίγεο κέξεο.  

3. Δλαιιαθηηθέο επηινγέο: Υσξίο λα ρξεηάδεηαη ν θαηαλαισηήο λα ςάρλεη 

απφ θαηάζηεκα ζε θαηάζηεκα ην πξντφλ πνπ επηζπκεί, κέζσ ηνπ Internet 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλεη εχθνια πξντφληα κεηαμχ ειεθηξνληθψλ 

θαηαζηεκάησλ, γηα παξάδεηγκα, εξεπλψληαο πνην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα 

πξνζθέξεη θαιχηεξε ηηκή, πνην δηαζέηεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξντφληνο, θ.α. 

Δλψ έλα θπζηθφ θαηάζηεκα έρεη πεξηνξηζκέλν ρψξν ζηελ δεκηνπξγία 

απνζεκάησλ πξντφλησλ, ην ίδην θαηάζηεκα ζε ειεθηξνληθή κνξθή έρεη 

άπιεην ρψξν γηα λα παξνπζηάζεη ηα πξντφληα ηνπ ζηνπο θαηαλαισηέο. 

4. Δπθνιία ζηελ εύξεζε θξηηηθώλ αμηνινγήζεσλ γηα ηα πξντόληα: Λφγσ 

ηνπ φηη ν αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ είλαη 

κεγάινο, νη online εηαηξείεο πξνζθέξνπλ ζπρλά ζηνλ θαηαλαισηή θαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο αμηνινγήζεηο ησλ 

πξντφλησλ ηνπο (ζπλήζσο ζε δηάθνξα forums ή κέζσ ησλ πξνζσπηθψλ 

ινγαξηαζκψλ ζηα social media), αλάινγα κε ην θαηά πφζν 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Πέξα απφ ηηο 

θξηηηθέο απηέο, νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ  επίζεο λα αληηιεθζνχλ ηνπο 

ιφγνπο πίζσ απφ ηνπο νπνίνπο έλα πξντφλ ή ππεξεζία θξίλεηαη θαιφ ή 

θαθφ, πςειήο ή ρακειήο πνηφηεηαο, αμηφπηζην ή ειαηησκαηηθφ. 
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5. Παξνρή θνππνληώλ θαη πξνζθνξώλ: Γηα ηελ πξνζέιθπζε ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ζπρλά 

εθκεηαιιεχνληαη ζεκαληηθέο επθαηξίεο θέξδνπο κέζσ παξνρήο εηδηθψλ 

θνππνληψλ αγνξάο θαη πξνζθνξψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα κία 80% 

έθπησζε ζηηο ηηκέο φισλ ή νξηζκέλσλ πξντφλησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη 

θαηαλαισηέο εθκεηαιιεχνληαη ηνλ αληαγσληζκφ πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ 

ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ θαη βξίζθνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ηηκέο 

πνπ είλαη δηαζέζηκεο. 

Παξφια απηά, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην δεκηνπξγεί θαη νξηζκέλα πξνβιήκαηα 

ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ θαηαλαισηψλ κε άιινπο θαηαλαισηέο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ην 

θξάηνο. Σα κεηνλεθηήκαηα απηά είλαη ηα εμήο:
7
 

1. Πξνβιήκαηα πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη απνξξήηνπ: 

πρλά, πξνηνχ νη θαηαλαισηέο πξνβνχλ ζε ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, 

είλαη απαξαίηεην λα είλαη ζίγνπξνη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 

ηζηνζειίδαο ζηελ νπνία εηζέξρνληαη, ψζηε λα κε δηαζέηεη θαθφβνπιν 

ινγηζκηθφ πνπ κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ αζθάιεηα ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπο. Έηζη, ππάξρεη ζεκαληηθφο θίλδπλνο νη θαηαλαισηέο λα 

πξνβνχλ ζε ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο ζε sites ηα νπνία ππνθιέπηνπλ 

πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, θάηη πνπ πεξηνξίδεη ηελ αζθάιεηα ησλ 

δεδνκέλσλ. 

2. Γπζθνιία ζηνλ εληνπηζκό ηεο πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ: Δλψ ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην θαζηζηά ηελ αγνξαπσιεζία πξντφλησλ εχθνια 

πξνζβάζηκε, έλαο θαηαλαισηήο δελ κπνξεί ζηε πξαγκαηηθφηεηα λα 

ειέγμεη απφ θνληά ηα πξντφληα πξνηνχ απηά παξαδνζνχλ θαη‟ νίθνλ. 

Δπνκέλσο, δελ είλαη ζίγνπξν φηη ε πνηφηεηα ηνπο ζα είλαη αλάινγε κε 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη ζην internet.    

3. Ύπαξμε «θξπθώλ» ρξεώζεσλ: Δίλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν νη 

θαηαλαισηέο, φηαλ πξνβαίλνπλ ζε ειεθηξνληθέο αγνξέο, λα έρνπλ 

αληηιεθζεί κφλν ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ απηψλ, θαζψο 

θαη πηζαλνχο θφξνπο πνπ επηβάιινληαη ζηε ηηκή ηνπ, αιιά ζηε 

πξαγκαηηθφηεηα λα θαηαιήγνπλ λα πιεξψλνπλ ιίγν παξαπάλσ 
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ρξήκαηα. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη επηρεηξήζεηο, είηε εζειεκέλα είηε 

ιφγσ άγλνηαο ησλ θαηαλαισηψλ, επηβάιινπλ επηπιένλ ρξεψζεηο νη 

νπνίεο εκθαλίδνληαη ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο αλάινγα κε ηνλ 

ηξφπν πιεξσκήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ρξεψζεηο ζε δηεζλείο 

ζπλαιιαγέο, αλάινγα κε ηε λνκνζεζία πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά θάζε 

ρψξαο. 

4. Καζπζηέξεζε ζηελ παξαιαβή ησλ πξντόλησλ: Παξφιν πνπ ε 

παξαγγειία ησλ πξντφλησλ είλαη ζπρλά γξήγνξε, εληνχηνηο δελ ηζρχεη 

πάληα ην ίδην γηα ηελ παξαιαβή ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ νη 

θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ είλαη επλντθέο θαηά ηε κεηαθνξά ελφο 

πξντφληνο δηά ζαιάζζεο, ηφηε είλαη ινγηθφ φηη ην πινίν πνπ κεηαθέξεη 

ην αληίζηνηρν πξντφλ ζα παξακείλεη δεκέλν ζην ιηκάλη φπνπ βξίζθεηαη 

κέρξηο φηνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο γίλνπλ θαη πάιη θπζηνινγηθέο. 

Δπίζεο, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ έλα πξντφλ κπνξεί λα απνιεζζεί ή 

λα ζηαιεί ζε ιάζνο δηεχζπλζε. 

5. Πξόζβαζε ζην Internet: Ζ πξφζβαζε ζην internet δελ είλαη ζπρλά 

ειεχζεξε θαη, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ έλαο θαηαλαισηήο ρξεζηκνπνηεί 

ηελ ιεγφκελε „αζχξκαηε πηζηφηεηα‟, θνηλψο Wi-Fi (απφ ηα αξρηθά 

ησλ ιέμεσλ Wireless θαη Fidelity αληίζηνηρα), ππάξρεη πεξίπησζε 

ππνθινπήο πιεξνθνξηψλ απφ θάπνηα κε αζθαιή site. ε θάζε άιιε 

πεξίπησζε, είηε ιφγσ νηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο γηα αγνξά internetή 

Ζ/Τ είηε ειιηπψλ γλψζεσλ ζηε ρξήζε ηνπο, νη θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ 

ηε παξαδνζηαθή κέζνδν αγνξάο πξντφλησλ κέζα ζην θπζηθφ ρψξν ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. 

Απφ ηε πιεπξά ηψξα ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη ηα αθφινπζα
8
: 

1. Αύμεζε πειαηεηαθήο βάζεο: Ζ πειαηεηαθή βάζε είλαη ην θχξην 

κέιεκα θάζε επηρείξεζεο, είηε δξαζηεξηνπνηείηαη online είηε offline. 

Όηαλ βέβαηα είλαη online, νη θαηαλαισηέο απφ φιν ηνλ θφζκν έρνπλ 

πξφζβαζε ζηα πξντφληα ηεο θαη κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή λα πξνβνχλ 
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ζε ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο, ζπλεπψο ν αξηζκφο ηνπ πειαηνινγίνπ 

ηεο επηρείξεζεο απμάλεηαη ζεκαληηθά. 

2. Αύμεζε ησλ πσιήζεσλ: Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην απμάλεη επίζεο ηηο 

πσιήζεηο θαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Με ηηο 

επηπιένλ εηζπξάμεηο, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηα 

αλαδηαλείκνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπο 

θαηαζηήκαηνο, έηζη ψζηε λα θαηαζηήζνπλ επθνιφηεξε θαη πην 

απνηειεζκαηηθή ηελ ειεθηξνληθή αγνξά πξντφλησλ. 

3. Η πξόζβαζε είλαη αλνηρηή 24 ώξεο ην εηθνζηηεηξάσξν θάζε κέξα: 

ε αληίζεζε κε ηε πεξίπησζε ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο, 

φπνπ ην σξάξην είλαη πεξηνξηζκέλν θαη πεξηζηάζεηο ζηηο νπνίεο είλαη 

αλαγθαζκέλν λα παξακέλεη θιεηζηφ π.ρ. ιφγσ άζρεκσλ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ, δηαθνπψλ, εζληθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θ.α. αξγηψλ, απεξγηψλ, 

θιπ, ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα δελ αληηκεησπίδεη ηέηνηα πξνβιήκαηα 

θαη έηζη ε online πξφζβαζε θαη είζνδνο ζην site είλαη αλνηθηή θάζε 

κέξα, φιε κέξα.  

4. Δπέθηαζε ηνπ εύξνπο δξαζηεξηόηεηαο: Έλα αξθεηά ζεκαληηθφ 

εξγαιείν ηνπ internet είλαη ε δπλαηφηεηα κεηάθξαζεο ησλ ηζηνζειίδσλ 

ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ ζε πνιιέο γιψζζεο. Με ην 

θαηάιιειν κάξθεηηλγθ, θάζε θαηαλαισηήο ζε φιν ηνλ θφζκν κπνξεί 

λα αλαδεηήζεη έλα επηρεηξεζηαθφ site, πξντφλ ή πιεξνθνξία ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη κεηαθηλεζεί απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ. 

5. Άκεζεο ζπλαιιαγέο: Με ην ειεθηξνληθφ εκπφξην παχνπλ λα ηζρχνπλ 

ζπλαιιαθηηθνί πεξηνξηζκνί φπσο ρξφλνο αλακνλήο κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ησλ αγνξαπσιεζηψλ. Με ηα δηαζέζηκα ειεθηξνληθά 

κέζα θαη ηελ επρέξεηα ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, νη 

αγνξαπσιεζίεο απηέο νινθιεξψλνληαη ζε δχν κε ην πνιχ ηξεηο 

εκέξεο. 

Παξφια απηά, φπσο θαη ζηνπο θαηαλαισηέο, έηζη θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ην 

ειεθηξνληθφ εκπφξην ζπρλά ειινρεχεη πνιινχο θηλδχλνπο νη νπνίνη είλαη νη εμήο
9
: 
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1. Πξνβιήκαηα αζθάιεηαο δεδνκέλσλ: Δλψ νη επηρεηξήζεηο 

θαηαβάιινπλ ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα λα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

απαξαίηεηε αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ ηφζν γηα ηηο ίδηεο φζν θαη γηα 

ηνπο θαηαλαισηέο, ππάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο (θπξίσο „ράθεξ‟) νη 

νπνίνη γλσξίδνπλ ηξφπνπο παξαβίαζεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

απνξξήησλ, κε απνηέιεζκα λα ππνθιέπηνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία θαη 

πιεξνθνξίεο ησλ εηαηξεηψλ.  

2. Πξνβιήκαηα κε πηζησηηθέο θάξηεο: Αξθεηέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

πξνζθέξνπλ πηζησηηθέο θάξηεο (π.ρ. MasterCard, Visa, Maestro θ.α.), 

ππνζηεξίδνπλ ζπρλά ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ φηαλ ππάξρνπλ 

δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ηηο ρξεψζεηο πνπ ηζρχνπλ ζε επηρεηξήζεηο κε ηηο 

νπνίεο νη ηειεπηαίνη ζπλαιιάζζνληαη. Απηφ βέβαηα, γηα κία απιή 

επηρείξεζε, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα απψιεηα θέξδνπο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, φηαλ ηα πξντφληα έρνπλ ήδε 

παξαδνζεί θαη ε πιεξσκή επηζηξέθεηαη ζηνλ θαηαλαισηή. 

3. Δπηπιένλ θόζηνο θαη ηερλνγλσζία γηα ηελ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ 

εκπνξίνπ: Γηα λα είλαη ζίγνπξν φηη κηα ειεθηξνληθή επηρείξεζε 

ιεηηνπξγεί ζσζηά, ζα πξέπεη δηαξθψο λα επελδχεη ρξεκαηηθά πνζά ζε 

λέεο αγνξέο πξντφλησλ, θαζψο θαη γηα ηελ απφθηεζε επηπιένλ 

ηερλνγλσζίαο. Έηζη, νη ηδηνθηήηεο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ ζα πξέπεη 

λα γλσξίδνπλ φηη νη ζπλαιιαγέο δηεθπεξαηψλνληαη ζσζηά θαη ηα 

πξντφληα παξνπζηάδνληαη ζηνλ θαηαλαισηή κε ηνλ πιένλ εηιηθξηλή θαη 

αμηφπηζην ηξφπν. Απηφ νδεγεί ζε επηπιένλ θφζηνο απφθηεζεο 

πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ρξεκαηηθφ θφζηνο γηα ζέκαηα κάξθεηηλγθ. 

4. Πξνβιήκαηα ζηηο ππεξεζίεο internet: Αλ θαη θαίλεηαη φηη θάζε 

άλζξσπνο βξίζθεηαη πιένλ ζην internet φιε ηελ ψξα, εμαθνινπζνχλ 

λα ππάξρνπλ ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ε εκβέιεηα ηνπ δηθηχνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα. Έηζη, ππάξρεη πεξίπησζε νη ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ ρψξν λα είλαη 

πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο θαη άξα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην λα κελ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ κεγάιν αξηζκφ θαηαλαισηψλ. 

5. Γηαξθήο ζπληήξεζε: Καζψο ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη ζπλερψο, ηα 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ ειεθηξνληθφ 
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εκπφξην ζα πξέπεη λα ζπληεξνχληαη, λα επηθαηξνπνηνχληαη ή, ελ 

αλάγθε, λα αληηθαζίζηαληαη απφ λέα, πην ζχγρξνλα ειεθηξνληθά κέζα.  

2.4 Ηιεθηξνληθό εκπόξην θαη θνξνινγηθό θαζεζηώο δηεζλώο θαη 

ζηελ Διιάδα 

ηε πξνεγνχκελε ελφηεηα έγηλε ιφγνο γηα ηηο κνξθέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, 

θαζψο θαη γηα ηα νθέιε θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία έρνπλ ηφζν ζηνπο 

θαηαλαισηέο φζν θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Παξφια απηά, δελ έγηλε θαζφινπ ιφγνο γηα 

ηνλ ξφιν πνπ παίδεη έλα θξάηνο ζηελ επρέξεηα άκεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο 

εθαξκνγήο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηε θνηλσλία. Όπσο θάζε δξαζηεξηφηεηα, 

έηζη θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πξέπεη λα ηεξεί θαη λα ζέβεηαη νξηζκέλνπο 

ζεζκηθνχο, ζπληαγκαηηθνχο θαη θξαηηθνχο λφκνπο θαη θαλφλεο γηα λα κπνξεί λα 

ιεηηνπξγεί λφκηκα. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ είλαη ην ζέκα ηεο θνξνινγίαο θαζψο ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ εμαξηάηαη, ελ κέξεη, θαη απφ ην 

επίπεδν ησλ θφξσλ πνπ επηβάιινληαη ζηα πξντφληα πνπ δηαθηλνχληαη ειεθηξνληθψο. 

Δπνκέλσο, παίξλνληαο γηα παξάδεηγκα ηελ ειιεληθή πεξίπησζε, ε θνξνιφγεζε 

πνπ ηζρχεη γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην επηβάιιεηαη ηφζν επί ηνπ εηζνδήκαηνο 

θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηφ, φζν θαη επί ησλ ζρεηηθψλ, 

θαηά πεξίπησζε, ζπλαιιαγψλ. Έηζη, ζχκθσλα κε ην λνκηθφ πιαίζην ην νπνίν 

θαζνξίδεη ηε θνξνιφγεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, απηφ ξπζκίδεηαη απφ δηάθνξεο 

δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ θαη ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ 

Κνηλνηηθή Οδεγία 2002/38/ΔΚ
10

 πεξί ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) ζε 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ειεθηξνληθά. Δπηπιένλ, ξπζκίδεηαη θαη απφ ηνλ Κνηλνηηθφ 

Καλνληζκφ 792/2002/ΔΚ
11

 ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ „‟δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ 

ηνκέα ησλ έκκεζσλ θφξσλ (ΦΠΑ) φζνλ αθνξά πξφζζεηα κέηξα γηα ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην‟‟. ηελ Διιάδα δε, νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ πεξί θνξνιφγεζεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη απηέο ηνπ Ν. 2238/1994
12

 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο (ΚΦΔ), νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηα ππφρξεα ζε θνξνινγία εηζνδήκαηνο 

θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, θαζψο θαη ην αληηθείκελν ηνπ θφξνπ. Δπίζεο, ηζρχεη ν 

                                                 
10

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:128:0041:0044:en:PDF 
11

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32002R0792 
12

http://www.hellastax.com/html/1994-N/La151_94.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:128:0041:0044:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32002R0792
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Ν. 4093/2012
13

 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (ΚΦΑ), θαζψο 

θαη ν Ν. 2859/2000
14

 ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ, ν νπνίνο θαζνξίδεη ηα ππφρξεα πξφζσπα ζε 

θαηαβνιή ΦΠΑ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππφθεηληαη ζε ΦΠΑ. Σέινο, ηζρχεη 

γεληθψο θαη ν Ν. 2523/1997
15

, ν νπνίνο αθνξά ηηο  ‘’Γηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο 

θπξψζεηο ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη άιιεο δηαηάμεηο‟‟. 

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2, παξ. 1 ηνπ Ν. 2238/1994, ππφρξεν ζε 

θνξνιφγεζε εηζνδήκαηνο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην είλαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν ην 

νπνίν έρεη ηελ κφληκε θαηνηθία ηνπ ζηελ Διιάδα ή εθφζνλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

παξακνλήο ηνπ ζηε ρψξα ππεξβαίλεη ηηο εθαηφλ νγδφληα ηξεηο (183) εκέξεο εληφο 

ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Δπηπιένλ, ν λφκνο απηφο νξίδεη φηη ην εηήζην 

θνξνινγεηέν εηζφδεκα ελφο θπζηθνχ πξνζψπνπ ππνρξενχηαη λα ππνβιεζεί ζε 

θνξνινγηθή δήισζε εθφζνλ ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ ή ηηο πέληε 

ρηιηάδεο (5.000) επξψ αλ είλαη κηζζσηφο. Σν εηζφδεκα ην νπνίν ππάγεηαη ζε 

θνξνιφγεζε είλαη ην ζπλνιηθφ παγθφζκην θαζαξφ εηζφδεκα πνπ ιακβάλεη είηε ζηελ 

εκεδαπή είηε ζηελ αιινδαπή
16

. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 99, παξ. 1α ηνπ ίδηνπ λφκνπ, ππφρξεν ζε 

θνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ είλαη θάζε λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν έρεη ηελ 

θαηαζηαηηθή ηνπ έδξα ζηελ Διιάδα ελψ ην εηζφδεκα πνπ ππάγεηαη ζε θνξνιφγεζε 

είλαη ην ζπλνιηθφ παγθφζκην θαζαξφ εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη είηε ζηελ εκεδαπή είηε 

ζηελ αιινδαπή. Δπίζεο, ππφρξεν ζε θνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ είλαη θαη θάζε 

αιινδαπφ λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί κε νπνηνλδήπνηε ηχπν εηαηξείαο, γηα ην 

θαζαξφ εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πεγή πνπ βξίζθεηαη ζηελ εκεδαπή θαη ην 

θαζαξφ εηζφδεκα απφ ηε κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ εκεδαπή. Ο φξνο αιινδαπφ 

λνκηθφ πξφζσπν ππνλνεί θάζε επηρείξεζε ε νπνία έρεη κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ 

Διιάδα εθφζνλ δηαηεξεί ζε απηή ηνπιάρηζηνλ έλα θαηάζηεκα, πξαθηνξεία, 

παξαξηήκαηα, γξαθεία, απνζήθεο, εξγνζηάζηα ή εξγαζηήξηα, θαζψο θαη 

εγθαηαζηάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εθκεηάιιεπζε θπζηθψλ πφξσλ, ή δηεμάγεη ζηελ 

Διιάδα εξγαζίεο ή παξέρεη ππεξεζίεο κέζσ αληηπξνζψπνπ ή δηαηεξεί απφζεκα 

εκπνξεπκάησλ απφ ην νπνίν εθηειεί παξαγγειίεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ή ζπκκεηέρεη 

                                                 
13
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14
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ζε πξνζσπηθή εηαηξία ή εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, πνπ εδξεχεη ζηελ Διιάδα 

(άξζξν 100 παξ. 1 Ν. 2238/1994). Δπνκέλσο, ε θνξνιφγεζε ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

επηβάιιεηαη κε ηελ επηθχιαμε πάληα ησλ δηκεξψλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ 

ππνγξαθεί κεηαμχ Διιάδαο θαη άιισλ θξαηψλ (επξσπατθψλ θαη κε) γηα ηελ απνθπγή 

δηπιήο θνξνιφγεζεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ
17

. 

πλεπψο, ζε απηφ ην ζεκείν πξνθχπηεη φηη ηα θπζηθά πξφζσπα κε θαηνηθία ή 

δηακνλή ζηελ Διιάδα άλσ ησλ 183 εκεξψλ, θαζψο θαη νη εκεδαπέο επηρεηξήζεηο, 

έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ ην εηζφδεκα ηνπο ζε ζρεηηθή θνξνινγηθή 

δήισζε, ην νπνίν θαη πξνέξρεηαη απφ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. Αληίζηνηρα, νη αιινδαπέο εηαηξείεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

θνξνινγνχληαη γηα ην θαζαξφ εηζφδεκά ηνπο απφ δξαζηεξηφηεηεο εληφο Διιάδνο, 

εθφζνλ έρνπλ κία θάπνηα παξνπζία ή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα
18

. 

Σέινο, κε βάζε ηνλ Ν. 2859/2000
19

 ζηα πιαίζηα ηεο θνξνιφγεζεο ησλ 

εηαηξεηψλ ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ ή πξαγκαηνπνίεζεο παξνρήο ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ, νη εηαηξείεο απηέο ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε κέζσ ΦΠΑ, εθφζνλ ν 

ηφπνο απηφο είλαη ε Διιάδα. Έηζη, νη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα επηρεηξήζεηο 

ππνρξενχληαη λα απνδίδνπλ ΦΠΑ ζην Διιεληθφ Γεκφζην ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 

 φηαλ παξέρνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζε πξφζσπα κε έδξα ή κφληκε 

εγθαηάζηαζε ή θαηνηθία ή ζπλήζε δηακνλή ζηελ Διιάδα (άξζξν 35 

παξ. 1α). 

 φηαλ παξέρνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ζε ηειηθνχο θαηαλαισηέο κε 

θαηνηθία ή ζπλήζε δηακνλή ζε θξάηνο – κέινο ηεο ΔΔ (άξζξα 14 παξ. 

2β θαη 35 παξ. 1α). 

 φηαλ ιακβάλνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο απφ επηρεηξήζεηο 

εγθαηαζηεκέλεο ζε άιιν θξάηνο – κέινο (“reverse charge” procedure) 

(άξζξα 35 παξ. 1ζ θαη 35α). 

 φηαλ ιακβάλνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο απφ πξφζσπα εγθαηαζηεκέλα 

εθηφο ΔΔ (άξζξα 35 παξ. 1δ θαη ζη). 
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Δπίζεο, γηα ηηο κε εγθαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα, ππνρξενχληαη λα 

απνδίδνπλ ΦΠΑ ζην Διιεληθφ Γεκφζην, εθφζνλ παξέρνπλ ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

ζε θαηαλαισηέο κε θαηνηθία ή ζπλήζε δηακνλή ζε θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ππάγνληαη ζην εηδηθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηνπ άξζξνπ 35α ηνπ ελ ιφγσ 

λφκνπ. 

2.5 Η πεξίπησζε ησλ πξντόλησλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ 

Μέρξη ζηηγκήο, έρεη αλαθεξζεί ε ζεκαζία θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζπλζέηνπλ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, σο κία λέα κνξθή νξγάλσζεο ησλ αγνξψλ ζηε 

θνηλσλία. ε απηή ηελ ελφηεηα ζα αλαθεξζεί κία ηδηαίηεξε θαηεγνξία πξντφλησλ ε 

νπνία έρεη ραξαθηεξηζηεί ζήκεξα σο ε πιένλ ηαρχηαηα αλαπηπγκέλε αγνξά απφ φιεο 

ηηο ππφινηπεο: απηή ησλ πξντφλησλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (IT Products). 

Παξαδνζηαθά, γηα λα εηζαρζεί έλα λέν πξντφλ ζηελ αγνξά, θξίλεηαη 

επηβεβιεκέλε κία αιπζηδσηή ιήςε απνθάζεσλ, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα πξνβαίλεη ζηηο 

αληίζηνηρεο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη ψζηε απηφ ην πξντφλ λα θπθινθνξήζεη ζηελ 

αγνξά. Παξά ην γεγνλφο φηη ηα λέα πξντφληα πνπ παξάγνληαη βξίζθνληαη πάληα ζην 

πξνζθήλην ιφγσ ηεο κεγάιεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηα θέξδε θαη, θαη‟ επέθηαζε, ζηελ 

επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, ν θαηαιπηηθφο ηνπο ξφινο είλαη 

ηδηαίηεξα θαζνξηζηηθφο, θπξίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα πξντφληα πνπ ζεσξνχληαη σο ε 

„ηειεπηαία ιέμε‟ ηεο ηερλνινγίαο‟ (state-of-the art). Σα πξντφληα απηά αλήθνπλ 

γεληθψο ζηνλ θιάδν ηεο πςειήο ηερλνινγίαο (high technology), εηδηθφηεξα φκσο, ζε 

απηή ηελ εξγαζία ελδηαθέξνπλ θπξίσο ηα πξντφληα πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

(IT products) (ηψκθνο & Σζηάκεο, 2004). Ο θιάδνο απηφο, ζε ζρέζε κε άιινπο, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε δηαθνξεηηθφηεηα σο πξνο ηε ζεκαζία θαη ην πεξηερφκελν 

ηνπ θαη ν ιφγνο είλαη δηφηη απαξηίδεηαη απφ ραξαθηεξηζηηθά θαη παξακέηξνπο ηα 

νπνία δχλαηαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ζεκαληηθά ηα πξντφληα πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ, απφ ηα πξντφληα άιισλ θιάδσλ (Rosen, Schroeder, & Purinton, 1988; 

Link, 1987). ε απηφ ην πιαίζην, νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ αληηκεησπίδνπλ έλα ζπλερψο δηεπξπλφκελν 

ζχλνιν απφ πνιχπινθεο θαη ζχλζεηεο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη 

ζχλζεηε δνκή θαη πεξηερφκελν ησλ πξντφλησλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, θάηη 

πνπ απαηηεί απφ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ζεκαληηθή θαηνρή ηερλνγλσζίαο αιιά θαη 

απαξαίηεησλ θνλδπιίσλ ψζηε λα ηα παξάγεη (Steenhuis & Bruijin, 2006). 
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Ο θιάδνο απηφο έρεη πξνζειθχζεη ζεκαληηθφ αθαδεκατθφ θαη εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ έρεη ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή. Κάπνηνη 

ζεσξεηηθνί (Moriarty&Kosnik, 1989; John, Weiss, &Dutta, 1999), γηα παξάδεηγκα, 

ζεσξνχλ φηη ε πςειή ηερλνινγία γεληθψο απνηειεί κία „κεραλή‟ ε νπνία νδεγεί ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ πιηθή πξφνδν, ελψ έλαο άιινο ζεσξεηηθφο (Mokyr, 

1990) ραξαθηεξίδεη ηελ πςειή ηερλνινγία σο κία θηλεηήξην δχλακε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο επηβίσζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο. 

Δπίζεο, παξαηεξείηαη φηη ε πςειή ηερλνινγία αζθεί, θπξίσο, ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ 

νηθνλνκία, νη νπνίεο ζηε πνξεία επηηαρχλνληαη (Quinn, 1992).  

Βαζηδφκελνη ζε απηφ ην πιαίζην ινηπφλ, ν θιάδνο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ, είλαη έλαο θιάδνο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη πξντφληα ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πιένλ ππεξζχγρξνλε ηερλνινγία ή, κε άιια ιφγηα, ηελ πην 

πξνεγκέλε ηερλνινγία πνπ είλαη δηαζέζηκε. Έηζη, ήδε απφ ηελ έλαξμε ηνπ 21νπ 

αηψλα, ηα πξντφληα πνπ ζεσξνχληαη φηη είλαη πςειήο ηερλνινγίαο είλαη ζπρλά εθείλα 

πνπ έρνπλ ελζσκαησκέλα πξνεγκέλα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ. Χζηφζν, 

ππφ κία έλλνηα, δελ ππάξρεη εηδηθή θαηεγνξία ηεο ηερλνινγίαο ελφο πξντφληνο πνπ λα 

ζεσξείηαη πςειήο ηερλνινγίαο θαζψο έλαο ηέηνηνο νξηζκφο εμειίζζεηαη θαη 

δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ έηζη ψζηε, πξντφληα ηα νπνία 

πξηλ απφ ιίγν θαηξφ ζεσξνχληαλ σο πξντφληα πςειήο ηερλνινγίαο, ηε ζήκεξνλ εκέξα 

λα ζεσξνχληαη πξντφληα θαζεκεξηλήο ρξήζεο ή απιψο πξντφληα μεπεξαζκέλεο 

ηερλνινγίαο ιφγσ αλάπηπμεο άιισλ, παξφκνησλ ή κε, ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ 

πξντφλησλ (Steenhuis&Bruijin, 2006). Σέηνηα πξντφληα είλαη γηα παξάδεηγκα ηα 

ειεθηξνληθά πξντφληα πιεξνθνξηψλ, ππνινγηζηψλ θαη επηθνηλσλίαο (iPhones, 

Smartphones, Tablets, ςεθηαθνί Ζ/Τ, κηθξνεπεμεξγαζηέο, Wi-Fi θ.α.),  

Έηζη, επεηδή ν θιάδνο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ρξεζηκνπνηεί ηελ 

πην πξνεγκέλε ηερλνινγία πνπ είλαη δηαζέζηκε ζηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ζπρλά ζεσξείηαη φηη έρεη ηελ πην νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά γηα ηελ 

κειινληηθή αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο, φπσο άιισζηε επηβεβαίσζαλ θαηά ηελ πξψηκε 

πεξίνδν αξθεηνί ζεσξεηηθνί. Απηή ε αληίιεςε νδήγεζε ζε πςειέο επελδχζεηο ζηνλ 

ηνκέα πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Οη 

λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα απηφλ επελδχνπλ έλα κεγάιν κέξνο απφ ηα 

επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα πνπ δηαζέηνπλ ζηε λέα απηή ηερλνινγία κε αληάιιαγκα 
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ζεκαληηθέο επηδνηήζεηο θαη επηρνξεγήζεηο απφ ην θξάηνπο θαη άιινπο δεκφζηνπο 

ή/θαη ηδησηηθνχο θνξείο, σο θίλεηξν γηα λα επαλεπελδχνπλ δηαξθψο ζηνλ ηνκέα ηεο 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο Χζηφζν, εάλ νη επελδχζεηο ππεξβαίλνπλ ηηο πξαγκαηηθέο 

δπλαηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, δειαδή ηηο δπλαηφηεηεο λα κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε ηέηνηεο επελδχζεηο κε ην αλάινγν ξίζθν, ηφηε νη επηρεηξήζεηο απηέο 

δχλαηαη λα ράζνπλ ην ζχλνιν ή ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεκάησλ ηεο επέλδπζήο 

ηνπο. Απηφ ελ νιίγνηο, ππνλνεί φηη ν ηνκέαο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

ζπρλά ζεσξείηαη σο έλαο ηνκέαο πςεινχ θηλδχλνπ ζε φξνπο επηηπρίαο ή απνηπρίαο 

ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, αιιά πξνζθέξεη εμίζνπ ηελ επθαηξία γηα πςειά θέξδε ζε 

πεξίπησζε πνπ ηα λέα απηά πξντφληα απνδεηρζνχλ ηδηαηηέξσο ρξήζηκα γηα ηε 

θνηλσλία σο ζχλνιν (Steenhuis&Bruijin, 2006). 

2.6 Μειέηε πεξίπησζεο ειεθηξνληθώλ θαηαζηεκάησλ πξντόλησλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ θαη ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ 

ησλ ζεκαληηθόηεξσλ εηαηξεηώλ ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθό 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ ελφηεηα 2.2., ν βαζηθφηεξνο ξφινο ηνπ κάξθεηηλγθ, 

ηδηαίηεξα ηνπ ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ, είλαη λα παξέρεη θαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ 

επηρείξεζε ηνπο βαζηθφηεξνπο δηαχινπο επηθνηλσλίαο ηεο κε ηνπο πειάηεο ηεο. 

Ηδηαίηεξα, ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ε ζπκβνιή ηνπ ειεθηξνληθνχ κάξθεηηλγθ είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ δεκηνπξγία θηλήηξσλ γηα επελδχζεηο 

ζηνλ ηνκέα ηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο. Λακβάλνληαο απηφ ππφςε, νη επηρεηξήζεηο 

ζηνλ θιάδν πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ ζα πξέπεη λα θάλνπλ δχν πξάγκαηα: 

πξψηνλ, λα αλαδεηνχλ θαη λα βξίζθνπλ ζπλερψο λέεο ηδέεο θαη θαηλνηνκίεο ζηα 

πξντφληα απηά, πφζν κάιινλ ζε φζα ηθαλνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηηο αλάγθεο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη, δεχηεξνλ, λα κεηαηξέπνπλ επηηπρψο ηηο θαηλνηνκίεο απηέο ζε 

πξντφληα ηα νπνία ζα ζπλεηζθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ θαη, θαη‟ επέθηαζε, ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπο. Δπνκέλσο, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ην κάξθεηηλγθ γεληθψο απνζθνπεί ζε κία θαηά βάζε έξεπλα αλαγθψλ ησλ 

θαηαλαισηψλ, απνηειεί ηνλ θχξην πνκπφ κεηάδνζεο ζεκαληηθψλ κελπκάησλ πξνο 

ηνπο δέθηεο-επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζα ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε ηα κελχκαηα απηά θαη 

ζα πξνζπαζήζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα λέα δεδνκέλα (Workman, 1993; 

Steenhuis&Bruijin, 2006). 
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 ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ζεκαληηθφηεξεο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ειεθηξνληθά είδε 

φπσο Ζ/Τ, θηλεηά ηειέθσλα, tablets, θ.α. θαζψο απνηεινχλ ηηο πιένλ ζεκαληηθφηεξεο 

εηαηξείεο ιηαληθήο πψιεζεο πξντφλησλ κε ελζσκαησκέλε ηελ πιένλ πξνεγκέλε 

ηερλνινγία θαη νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε Διιάδα αιιά θαη εμσηεξηθφ. Μέζα 

απφ ηε παξνπζίαζε ηνπ πξνθίι ηνπο, ζα γίλνπλ ζαθείο θαη νη ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ψζηε λα απμάλνπλ ηηο πσιήζεηο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο 

ζηελ αγνξά. 

2.6.1 Πιαίζην Computers S.A.
20

 

Ζ πξψηε εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηνλ ηνκέα 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη δηαζέηεη ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα είλαη ην 

Πιαίζην Computers SA. Παξέρεη πξντφληα Ζ/Τ, ηερλνινγίαο θαη εηδψλ γξαθείνπ, 

θαηά πξνηίκεζε ζηελ Διιάδα ελψ ήδε επεθηείλεηαη ζε άιιεο ρψξεο φπσο ηε 

Βνπιγαξία θαη ηελ Ηηαιία. Ηδξχζεθε ην 1969 απφ ηνλ Γηψξγν Γεξάξδν θαη ε ζπλερήο 

απήρεζε πνπ είραλ ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο νδήγεζαλ ζηελ ξαγδαία αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ ηεο θαη ζηελ κεηέπεηηα αιιαγή απφ αηνκηθή ζε αλψλπκε εηαηξεία ην 1979. 

Ζ ρξνληά απηή απνηέιεζε ζηαζκφ ζηελ εηαηξεία θαζψο αλαδείρζεθε ε πνιχηηκε 

ζπλεηζθνξά ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο, θάηη ην νπνίν νδήγεζε εζθεκκέλα 

ηελ εηαηξεία λα επεθηαζεί σο πξνο ην εχξνο αγνξάο ηεο γηα λα θαιχςεη ηελ απμεκέλε 

δήηεζε, θπξίσο ζηελ Αζήλα αιιά θαη ζε άιιεο πφιεηο φπσο ηε Θεζζαινλίθε, ηε 

Πάηξα, ην Ζξάθιεην θαη ηε Λάξηζα. Σν 1996, ε εηαηξεία εηζήγαγε ηελ θαηλνηνκία 

ελφο ζπζηήκαηνο απεπζείαο πσιήζεσλ-απνζηνιψλ (direct mail) ζηνπο πειάηεο ηεο 

ελψ έλαλ ρξφλν αξγφηεξα δεκηνχξγεζε έλα θαηάζηεκα κε εμεηδίθεπζε ζηε 

Εσγξαθηθή, ην ρέδην, ηηο Γξαθηθέο Σέρλεο θαη ηηο Μαθέηεο. Σν 1999, εηζήρζε ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη ε εηζαγσγή απηή ζεκείσζε εμαηξεηηθή επίδνζε 

ζηηο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο
21

.  

Μέζα πάλησο απφ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, αιιά θαη κε ηε ζσζηή ρξήζε 

νξγάλσζε θαη ελεκέξσζε φισλ ησλ θαλαιηψλ πξνψζεζεο, ε εμεηδηθεπκέλε νκάδα 

Marketing ηεο εηαηξείαο δηαξθψο εθαξκφδεη πνιχπιεπξεο ζηξαηεγηθέο γηα ηε ζσζηή 
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http://www.plaisio.gr/ 
21

http://corporate.plaisio.gr/CorporateOurCompany.aspx?show=02.WhoWeAre.01.OurHistory 
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ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ ηεο, ηφζν ζηελ ειιεληθή αγνξά φζν θαη ζε απηή ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Ζ ηξέρνπζα ζηξαηεγηθή ηεο πάλησο είλαη ε δεκηνπξγία ξαδηνθσληθψλ 

spots, outdoor δηαθεκίζεσλ θαη πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ θαηαιφγσλ θαη θαηαρσξήζεσλ 

ζε internet, εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά
22

. 

2.6.2 E-Shop
23

 

Σν E-shop.gr είλαη κία εηαηξεία, σο επί ην πιείζηνλ, ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

θαη παξνρήο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. Ηδξχζεθε ην 1998 θαη κέρξη ζήκεξα, ην πξψην 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ζηελ Διιάδα δηαζέηεη νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα 

ππνινγηζηψλ κε ην ζήκα Innovator™ θαζψο θαη δηάθνξα άιια πξντφληα φπσο 

software & hardware, πεξηθεξεηαθά, ήρν θαη εηθφλα, θηλεηή ηειεθσλία, βηβιία, 

παηρλίδηα, εξγαιεία, ζπζθεπέο ζέξκαλζεο θαη πνιιέο αθφκα ειεθηξηθέο ζπζθεπέο.  

ε απηή ηελ εηαηξεία, νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο, ππνβάιινληαο ηηο παξαγγειίεο ηνπο είηε ειεθηξνληθά είηε ηειεθσληθά 

ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα θπζηθά θαηαζηήκαηα. Ζ ηξέρνπζα ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ηεο 

εηαηξείαο πάλησο είλαη ε εμαζθάιηζε ρακειφηεξσλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ ηεο πξνο 

ηνπο θαηαλαισηέο, θπξίσο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ρακειψλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο σο εηαηξεία ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη δηαηεξψληαο 

παξάιιεια πςειή πνηφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ επψλπκσλ πξντφλησλ πνπ 

εκπνξεχεηαη. ήκεξα, ε εηαηξεία δηαζέηεη 53 θαηαζηήκαηα ζε φιε ηελ Διιάδα, 

απαζρνιψληαο ζηελ Διιάδα ζπλνιηθά 300 ππαιιήινπο θαη 3 θαηαζηήκαηα ζηελ 

Κχπξν. 

2.6.3 Κσηζόβνινο
24

 

Ο Κσηζφβνινο είλαη κία απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο εηαηξείεο ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ ιηαληθήο πψιεζεο ζηελ Διιάδα. Έρνληαο μεθηλήζεη σο έλα απιφ 

θαηάζηεκα ζηελ Αζήλα ην 1950, ζήκεξα ε αιπζίδα ιεηηνπξγεί 93 θαηαζηήκαηα ζε 

φιε ηελ Διιάδα, πνπ απαζρνινχλ πάλσ απφ 2000 άηνκα. Ζ εηαηξεία έρεη επίζεο 

                                                 
22

http://corporate.plaisio.gr/CorporateHumanResources.aspx?show=HumanResources.Pro.Marketing 
23

http://www.e-shop.gr/ 
24

http://www.kotsovolos.gr/site/ 
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αλαπηχμεη έλα ηαρέσο αλαπηπζζφκελν δίθηπν franchise, ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 30 

θαηαζηεκάησλ
25

. 

Ζ εηαηξεία απνηειεί ζπγαηξηθή ηεο Dixons Carphone απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 

2004. Δηδηθεχεηαη ζηελ πψιεζε ειεθηξνληθψλ πξντφλησλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ, ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, θσηνγξαθηθνχ 

εμνπιηζκνχ, ηειεπηθνηλσληαθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεηά 

ηελ πψιεζε, ππνζηήξημε ηε ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ. Ο Κσηζφβνινο εηζήγαγε επίζεο 

θαη επελδχεη ζεκαληηθά πνζά ζε business-to-business ππεξεζίεο, πνπ είλαη ε βαζηθή 

ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ
26

. 

2.6.4 Get it now
27

 

Σν Getitnow.gr ηδξχζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010 θαη κέρξη ζήκεξα είλαη ην 

κεγαιχηεξν, ακηγψο ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα (ρσξίο ηε παξνπζία θπζηθψλ 

θαηαζηεκάησλ φπσο ην e-shop) κε πξντφληα πςειήο ηερλνινγίαο ζηελ Διιάδα.  Έρεη 

απνθηήζεη πεξηζζφηεξνπο απφ 150.000 πειάηεο ζε φιε ηελ ρψξα κε πςειφ επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο, θαη έρεη ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ 

γεληθφηεξα. Πξνζθέξεη κηα επξεία πνηθηιία πξντφλησλ, φρη κφλν ζε είδε ηερλνινγίαο, 

αιιά θαη ζε είδε ζπηηηνχ, πξνζσπηθήο θξνληίδαο, άζιεζεο, νξγάλσζεο & 

δηαθφζκεζεο, θ.α
28

. Ζ ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξείαο απηήο είλαη ε 

ζπλεξγαζία κε έλαλ κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ, ζηηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ 

πξνζθέξεη έηζη ψζηε λα αλαδείμεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα brand names ησλ 

πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνπλ ηελ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ζηνλ πειάηε, φπσο είλαη ε 

ζπλεξγαζία κε εηαηξείεο φπσο Notos Galleries, Pet City, Casio, Delonghi Kenwood 

θ.α. 

2.6.5 Public29 

Σα Public είλαη κία ειιεληθή αιπζίδα πνιπθαηαζηεκάησλ ςπραγσγίαο, ε 

νπνία ηδξχζεθε ην 2005 θαη κέζα ζε 11 ρξφληα, έρεη θαηαθέξεη λα αληαπνθξηζεί αιιά 

θαη λα κεηαβάιιεη ζεκαληηθά ηα θαηαλαισηηθά πξφηππα. Παξέρεη κία επξεία γθάκα 

πξντφλησλ, φρη κφλν πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ αιιά θαη ςπραγσγηθψλ 

πξντφλησλ πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο θάζε θχινπ θαη θάζε 
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http://corporate.kotsovolos.gr/gr/company/oi-drastiriotites-mas/ 
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http://corporate.kotsovolos.gr/gr/company/oi-drastiriotites-mas/ 
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http://www.getitnow.gr/ 
28

http://www.getitnow.gr/help/about 
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ειηθίαο, φπσο κνπζηθή θαη ηαηλίεο, θηλεηά, βηβιία θαη comics, gadgets, παηρλίδηα, Ζ/Τ 

θαη ειεθηξνληθά παηρλίδηα
30

. 

Παξφια απηά, ζηα πνιπθαηαζηήκαηα Public, νη θαηαλαισηέο δελ είλαη 

απαξαίηεηα κφλν πειάηεο ηεο εηαηξείαο αιιά έρνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο, 

θαζψο κπνξνχλ λα δνθηκάζνπλ ηα πξντφληα ηεο αξεζθείαο ηνπο πξνηνχ ηα 

αγνξάζνπλ. Ηδηαίηεξα νη λένη θαηαλαισηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ επξέσο ην internet 

κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηφ δσξεάλ. Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο εθδειψζεηο γηα κηθξνχο θαη κεγάινπο, live εκθαλίζεηο 

γλσζηψλ θαιιηηερλψλ, λα αθνχζνπλ ειεχζεξα κνπζηθά cd, λα δνθηκάζνπλ 

νινθαίλνπξηα παηρλίδηα ηειεπηαίαο γεληάο γηα θνλζφιεο, αθφκα θαη λα πξνκεζεπηνχλ 

εηζηηήξηα γηα ζεάκαηα, ζπλαπιίεο θαη ηαηλίεο πνπ πξνβάιινληαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. 

Δπηπιένλ, ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο, νη αξθεηά κηθξήο ειηθίαο πειάηεο 

κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ θνπθινζέαηξν, αθεγήζεηο παξακπζηψλ, παξαζηάζεηο 

κε θιφνπλ θαη κάγνπο. Δίλαη ίζσο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ 

πνπ πξνβάιινληαη γηα ηελ πξνζέιθπζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ θαηαλαισηψλ
31

. 

2.6.6 Multirama
32

 

Σα Multirama ηδξχζεθαλ ην 1996 σο έλα εμεηδηθεπκέλν Γίθηπν 

Καηαζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο, Τςειήο Σερλνινγίαο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. ην 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

πεξηζζφηεξα απφ 3.500 πξντφληα ηερλνινγίαο, ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο ηνπο, θαζψο 

θαη λέεο ιεηηνπξγηθφηεηεο. Αλαγλσξίδνληαο φηη ε εηαηξηθή ππεπζπλφηεηα ηεο 

εηαηξείαο εμαζθαιίδεη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη αληηθαηνπηξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο 

ηεο θνηλσλίαο, ε Multirama, αληαπνθξηλφκελνη παξάιιεια θαη ζε ζηφρνπο 

κάξθεηηλγθ γηα ηελ πξνζέιθπζε ησλ πειαηψλ ηεο, έρεη δψζεη κεγάιε έκθαζε ζηνλ 

ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο. Δηδηθφηεξα, ε εηαηξία, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία Filtec 

απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 έσο ηνλ Απξίιην ηνπ 2010, πεξηζπλέιιεμε πξνο 

αλαθχθισζε πεξίπνπ 40.000 ηεκάρηα κειαληψλ θαη toners απφ ηα ζπλνιηθά 83 

θαηαζηήκαηα ηεο ζηελ Διιάδα. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί ην πξψην βήκα κίαο 
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πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο εηαηξίαο κέζσ ηεο αλαθχθισζεο 

εμαληιεκέλσλ θελψλ ζεθψλ κειάλεο inkjet & laser
33

. 

2.6.7 MediaMarkt
34

 

Ζ MediaMarkt είλαη κία εηαηξεία παξνρήο ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ 

πξντφλησλ ζηελ Δπξψπε, κε πάλσ απφ 35 ρξφληα παξνπζίαο ζηελ παγθφζκηα αγνξά 

πςειήο ηερλνινγίαο. Ηδξχζεθε ην 1979 θαη ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο απιψλεηαη 

ζε ζπλνιηθά 14 ρψξεο, θαιχπηνληαο έηζη πνιιέο θαη πνηθίιεο αλάγθεο ησλ 

θαηαλαισηψλ. ηελ Διιάδα δε, δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ην 2005 θαη δηαζέηεη 11 

θπζηθά θαηαζηήκαηα ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηεο Διιάδαο, θαζψο θαη ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα. Οπζηαζηηθή ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ βέβαηα πνπ πηνζεηείηαη ζηε 

MediaMarkt είλαη ε πξνβνιή δηαθεκίζεσλ κε λενινγηζκνχο θαη επθπνινγήκαηα πνπ 

έρνπλ επηθξαηήζεη σο πξφηππα ηε ζήκεξνλ εκέξα (φπσο γηα παξάδεηγκα ην λεαληθφ 

ζιφγθαλ Y.O.L.O., πνπ ζεκαίλεη You Only Live Once, δειαδή „Εεηο κφλν κηα 

θνξά‟), έηζη ψζηε λα πξνζειθχεη θπξίσο ηνπο λεφηεξνπο ζε ειηθία πειάηεο, νη νπνίνη 

βξίζθνληαη πην θνληά ζηελ λέα ηερλνινγία θαη κπνξνχλ λα ηελ αμηνπνηήζνπλ ζην 

έπαθξν. 

 

2.7 Δξεπλεηηθνί ηόρνη 

Απφ ηε παξαπάλσ ζεσξεηηθή αλάιπζε πνπ δηεμήρζε, πεξηγξάθηεθε ζαθψο ε 

ζεκαζία πνπ έρεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζηελ ζεκεξηλή θνηλσλία θαη ελ γέλεη, νη 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, 

θαζψο νη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη πην θνληά ζηα λέα ηερλνινγηθά 

δεδνκέλα θαη επελδχνπλ ζεκαληηθά πνζά ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε. Βέβαηα, 

ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη θαη ην ειεθηξνληθφ κάξθεηηλγθ, σο 

παξάγνληαο ελίζρπζεο θαη βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο 

ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. Απηφ βέβαηα πνπ δηαθαίλεηαη απφ φζα παξαηέζεθαλ 

είλαη ην θαηά πφζν ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ζπκβάιινπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ ηνπο. Απηφ είλαη θάηη ην νπνίν ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί θαη ην νπνίν 
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απνηειεί ηνλ γεληθφηεξν εξεπλεηηθφ ζηφρν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. ε απηφ ην 

πιαίζην φκσο πξνθχπηνπλ θαη εηδηθνί εξεπλεηηθνί ζηφρνη νη νπνίνη είλαη νη εμήο: 

1. Γηεξεχλεζε ηεο γεληθφηεξεο ζηάζεο ηνπ πειάηε απέλαληη ζηηο 

ειεθηξνληθέο αγνξέο, 

2. Δπίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πειάηε απφ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα, 

3. Γηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ αμηνπηζηίαο ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, 

4. Γηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ πιεξφηεηαο ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, 

5. Γηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ πξφζβαζεο ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, 

6. Γηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ εμππεξέηεζεο ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, 

7. Γηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ επηθαηξνπνίεζεο ελφο ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, 

8. Γηεξεχλεζε ηεο ζπλνιηθήο επίδξαζεο ηεο αμηνπηζηίαο, πιεξφηεηαο, 

πξφζβαζεο, εμππεξέηεζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο ζηελ γεληθφηεξε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. 
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3 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

3.1 ρεδηαζκόο δεηγκαηνιεςίαο θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην παξνπζηάζηεθε εθηελψο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην κε 

βάζε ην νπνίν δηακνξθψζεθαλ θαη νη εξεπλεηηθνί ζηφρνη ηεο κειέηεο. Λακβάλνληαο 

απηφ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν σο δεδνκέλν, ην παξφλ θεθάιαην ζηνρεχεη ζηε 

παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα 

ειεγρζεί ζηε πξάμε ε ηζρχο απηψλ ησλ εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ. 

Όπσο ήδε έρεη θαηαζηεί ζαθέο απφ ηελ εηζαγσγή, ε παξνχζα εξγαζία δίλεη 

έκθαζε ζηε κειέηε ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηα 

ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα. Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο απηήο, έπξεπε 

πξψηα λα επηιερζεί ε κέζνδνο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο, δειαδή πνηνηηθή ή πνζνηηθή 

έξεπλα. Έηζη, ζηε πεξίπησζε απηή επηιέρζεθε ε πνζνηηθή έξεπλα θαζψο δηαζέηεη 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηε πνηνηηθή κέζνδν φπσο ζπιινγή 

πεξηζζφηεξσλ κνλάδσλ ζην εθάζηνηε δείγκα, αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε 

αξηζκεηηθψλ θαη γεληθψο καζεκαηηθψλ ηξφπσλ πνπ παξνπζηάδνπλ κε κεγαιχηεξε 

ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ηελ ζπκπεξηθνξά ελφο θαηλνκέλνπ ή θαηάζηαζεο, κηθξφηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα (ηνπιάρηζηνλ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο) πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο (Cresswell, 2013). 

Πεξαηηέξσ, ε πνζνηηθή απηή έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ρξήζε ελφο 

εξσηεκαηνινγίνπ ζηα κέιε πνπ απνηέιεζαλ ην ηειηθφ δείγκα, δειαδή ζε έιιελεο 

θαηαλαισηέο. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ θαηαξηίζηεθε ζχκθσλα κε ην ζχλνιν ησλ 

αξρψλ θαη θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

ελφο εξσηεκαηνινγίνπ φπσο ε κε ζπκπεξίιεςε εξσηήζεσλ πνπ ζίγνπλ επαίζζεηα 

ζέκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ή ηνπο πξνθαινχλ θάπνηα κνξθή αλαζθάιεηαο, ε 

δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ κε απιφ θαη εχθνια θαηαλνεηφ ηξφπν, λα είλαη φζν ην 

δπλαηφλ πην ζχληνκν, λα πεξηιακβάλεη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο θαη επεμεγήζεηο φπνπ 

απηφ είλαη δπλαηφ, θιπ (Cresswell, 2013).  

Ζ δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απηψλ έγηλε ειεθηξνληθά, κέζσ απνζηνιήο 

κε e-mail είηε ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ θαζ‟ εαπηνχ, είηε ηνπ ζρεηηθνχ ζπλδέζκνπ (link) 

ηεο θφξκαοGoogle πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Ζ ζπιινγή ησλ 



42 

 

δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ ρξνληθή πεξίνδν επηεκβξίνπ – Οθησβξίνπ 2016. 

Σν εξσηεκαηνιφγην δηελεκήζε ζε έλαλ κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ ν νπνίνο μεπεξλάεη ηα 

100, θαη ελ ηέιεη, αληαπνθξίζεθαλ ζπλνιηθά 356 άηνκα. εκεησηένλ φηη ην ρξνληθφ 

πεξηζψξην ζην νπνίν νη εξσηεζέληεο κπνξνχζαλ λα απαληήζνπλ ζην ζρεηηθφ 

εξσηεκαηνιφγην ήηαλ κέρξη ηηο 10/10/2016, σζηφζν, ε θφξκα παξέκεηλε αλνηθηή γηα 

κηα αθφκα εβδνκάδα, κέρξη ηηο 18/10/2016, ψζηε λα κεγαιψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν 

ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, θαζψο κέρξη ηηο 10/10 απνθξίζεθαλ ζπλνιηθά 248 άηνκα 

πνπ γηα ηα δεδνκέλα θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο εξγαζίαο δελ θξίζεθε επαξθέο, ελψ κέζα 

ζε κία εβδνκάδα απάληεζαλ επηπιένλ 108 άηνκα, θάηη ην νπνίν ήηαλ αξθεηά 

επηζπκεηφ ψζηε λα πξνζηεζνχλ ζηελ αλάιπζε πνπ ήδε είρε γίλεη γηα ηα πξνεγνχκελα 

άηνκα. Έηζη, ην πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ζεσξήζεθε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ, δεδνκέλνπ 

φηη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ ήηαλ ζρεηηθά 

κεηξίνπ επηπέδνπ, γεγνλφο πνπ γηα νξηζκέλα άηνκα ιεηηνχξγεζε θάπσο απσζεηηθά. 

Όζνλ αθνξά ηε δνκή, ην εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ δχν ελφηεηεο. Ζ 

πξψηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 8 εξσηήζεηο θαη αθνξνχλ γεληθέο 

πιεξνθνξίεο ζηηο νπνίεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο, φπσο ηα 

δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία, δειαδή θχιν, ειηθία, κνξθσηηθφ επίπεδν θαη εηήζην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ θαη ηεο ηζηνζειίδαο. Όζνλ αθνξά ηε δεχηεξε ελφηεηα, απηή πεξηέρεη 

ζπλνιηθά 22 εξσηήζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη ηξεηο αλαθέξνληαη ζηε γεληθφηεξε ζηάζε 

ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα, ελψ νη ππφινηπεο 19 

πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία (reliability), ηελ πιεξφηεηα 

(completeness), ηελ πξφζβαζε (accessibility), ηελ εμππεξέηεζε (service) θαη ηελ 

επηθαηξνπνίεζε (updating) ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ, νη 

νπνίεο θαη πξνήιζαλ απφ ηελ ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ απφ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. 

Σέινο, γηα ηελ έξεπλα εηδηθφηεξα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα επηά πην δεκνθηιή 

ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα ηα νπνία είλαη ηα εμήο: www.plaisio.gr, 

www.e-shop.gr, www.kotsovolos.gr, www.getitnow.gr, www.multirama.gr, 

www.public.gr θαη www.mediamarkt.gr, απφ ηε ζηηγκή πνπ φια απηά ηα ειεθηξνληθά 

θαηαζηήκαηα αζρνινχληαη κε ην εκπφξην πξντφλησλ, θαηά θχξην ιφγν ζηνλ ηνκέα 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ. Δπνκέλσο, θαίλεηαη πσο ν παξφλ θιάδνο είλαη ν πην 

http://www.kotsovolos.gr/
http://www.getitnow.gr/
http://www.multirama.gr/
http://www.public.gr/
http://www.mediamarkt.gr/
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δεκνθηιήο φζνλ αθνξά ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS. 

3.2 Μέηξεζε Μεηαβιεηώλ 

Οη θιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κέηξεζε ησλ κεηαβιεηψλ ζηελ 

δεχηεξε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (εξσηήζεηο 1-19), ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

θιίκαθεο νη νπνίεο επίζεο πξνήιζαλ απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Έηζη, ε κέηξεζε 

ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ αλαπηχρηεθε γηα φιεο ζε θιίκαθα Likert 5 ζεκείσλ, κε άθξα 

ηα „1‟ (δηαθσλψ απφιπηα) έσο „5‟ (ζπκθσλψ απφιπηα), νη νπνίεο ηζρχνπλ γηα θάζε 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Ζ επηινγή ηεο πεληαβάζκηαο θιίκαθαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θξίζεθε ηθαλνπνηεηηθή ψζηε λα κπνξεί λα απνδψζεη πηζηά ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ σο πξνο ηηο απφςεηο ηνπο. 

Πεξαηηέξσ, φιεο νη ελ ιφγσ θιίκαθεο ππνβιήζεθαλ ζε έιεγρν αμηνπηζηίαο 

(reliability analysis) κε ηε ρξήζε ηνπ δείθηε Alpha Cronbach, κε θξίζηκε ηηκή ηνπ 

ζπληειεζηή 0,7. Έπεηηα απφ ηνλ έιεγρν απηφ, κε βάζε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα 

SPSS, ν δείθηεο απηφο βξέζεθε αξθεηά πςειφο γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο, ν νπνίνο ζην 

ζχλνιν ήηαλ α=0,860, ελψ θάζε κεηαβιεηή θξίζεθε αξθεηά θαηάιιειε γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο ζηε ζηαηηζηηθή απηή αλάιπζε, δεδνκέλνπ φηη πηζαλή αθαίξεζε 

ηνπο ζα νδεγνχζε ζε ειαθξά κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε, ε νπνία βέβαηα ζα 

παξέκελε αθφκε αξθεηά πάλσ απφ ηε ηηκή 0,7. 

Σέινο, γηα ηελ αθξηβή κέηξεζε ησλ 19 κεηαβιεηψλ ζηε δεχηεξε ελφηεηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, παξαθάησ παξαηίζεληαη νη δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ πειαηψλ, παξάιιεια κε ηνλ αξηζκφ εξσηήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ, θαζψο θαη 

ηηο έξεπλεο απφ ηηο νπνίεο πξνήιζαλ, είηε σο εξσηήζεηο είηε σο γεληθή ηδέα. 

Αμηνπηζηία: 1-2-3(Webb W.A. θαη Webb L.A. (2004)) 

Πιεξόηεηα: 4-5-6-11(Webb W.A. θαη Webb L.A.(2004)) 

Πξόζβαζε: 10-12-13-14 (Yang, Jun θαη Peterson (2004)) 

 
Δμππεξέηεζε: 7-8-9 

Δπηθαηξνπνίεζε: 15-16-17-18(Webb W.A. θαηWebb L.A. (2004)) 

Γεληθόηεξε Ιθαλνπνίεζε: 19 (Sheng θαη Liu (2010)) 
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3.3 Μέζνδνο Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δηαλεκήζεθε ζηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα 

αλαιχζεθαλ κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS. Όκσο, ζα 

πξέπεη εδψ λα αλαθεξζνχλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν 

αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ηνλ ηξφπν επίηεπμεο ηνπ θάζε εξεπλεηηθνχ 

ζηφρνπ. 

Αξρηθά, ε αλάιπζε πξνρψξεζε ζχκθσλα θαη κε ηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ. Έηζη, γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ 

πξψηνπ εξεπλεηηθνχ ζηφρνπ, νη απαληήζεηο απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα παξνπζηάζηεθαλ 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, δειαδή κε ηε ρξήζε 

πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ ζπρλνηήησλ. Απηφ έγηλε γηα νιφθιεξε ηελ πξψηε 

ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, θαζψο θαη γηα ηηο ηξεηο πξψηεο εξσηήζεηο ηεο 

δεχηεξεο ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη ηξεηο ηειεπηαίεο εξσηήζεηο απνηεινχλ 

νπζηαζηηθά ηνλ πξψην εξεπλεηηθφ ζηφρν. 

Όζνλ αθνξά ηελ εθπιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ ζηφρνπ, δηελεξγήζεθε έλαο έιεγρνο 

Αλάιπζεο ηεο Γηαθχκαλζεο (θνηλψο γλσζηφο σο έιεγρνο ANOVA-F) κεηαμχ ηνπ 

θάζε δεκνγξαθηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ (θχιν, ειηθία, κνξθσηηθφ επίπεδν θαη εηήζην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα) θαη ηνπ ζπλνιηθνχ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ησλ 

ελ ιφγσ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ, ην νπνίν κεηξήζεθε σο ν κέζνο φξνο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνζδνθηψλ απφ ην θάζε ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, δειαδή 

άζξνηζκα ησλ επηπέδσλ ηθαλνπνίεζεο (ζηε θιίκαθα ζπκθσλψ-δηαθσλψ απφιπηα κε 

ηελ ηθαλνπνίεζε, φπνπ φζν πεξηζζφηεξν ην άηνκν ζπκθσλεί κε απηή ηελ εξψηεζε, 

ηφζν πην ηθαλνπνηεκέλν είλαη) δηά ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαζηεκάησλ (=7). Απφ ηνλ 

έιεγρν απηφ εμεηάζηεθε αλ ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ δηαθνξνπνηείηαη 

σο πξνο έλα ή πεξηζζφηεξα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Πεξαηηέξσ, νη εξεπλεηηθνί ζηφρνη 3-6 ρξεζηκνπνηνχλ παξφκνηα δηαδηθαζία φπσο 

θαη ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε πεξίπησζε, κε ηε δηαθνξά φκσο φηη ηψξα ν έιεγρνο 

ANOVA δηεμάγεηαη κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ (θαηά κέζν φξν 

πάληα) απφ ην θάζε ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαη ηνπ (ζπλνιηθνχ) επηπέδνπ 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηα θαηαζηήκαηα γεληθψο. Γηα ην θάζε θαηάζηεκα φκσο ππάξρνπλ 
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δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο ηθαλνπνίεζεο, νη νπνίεο είλαη ε αμηνπηζηία, ε πιεξφηεηα, 

ε πξφζβαζε, ε εμππεξέηεζε θαη ε επηθαηξνπνίεζε θαη, γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, 

δεκηνπξγήζεθαλ λέεο κεηαβιεηέο γηα ηε θάζε δηάζηαζε, νη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ 

κέζν φξν ησλ δηαζηάζεσλ απηψλ απφ φια ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα, φπσο 

πεξηγξάθεθε θαη πξνεγνπκέλσο. Οη ζηφρνη απηνί εμεηάζηεθαλ ηαπηφρξνλα, θάζε 

θνξά φκσο γηα δηαθνξεηηθφ ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 

Σέινο, γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ 7
νπ

 θαη ηειεπηαίνπ εξεπλεηηθνχ ζηφρνπ, 

δηελεξγήζεθε γξακκηθή παιηλδξφκεζε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πειαηψλ σο πξνο ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ γηα ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα, θαη ησλ 

δηαζηάζεσλ απηήο, ηα νπνία αλάρζεθαλ θαη απηά ζε ζπλνιηθά κεγέζε, δειαδή 

δεκηνπξγήζεθαλ επηπιένλ κεηαβιεηέο νη νπνίεο απνηεινχλ ηνλ κέζν φξν ησλ 

δηαζηάζεσλ ηθαλνπνίεζεο ζην θάζε ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. Ο ζηφρνο απηήο ηεο 

παιηλδξφκεζεο ήηαλ λα δηαπηζησζεί πνηεο είλαη νη δηαζηάζεηο ηεο ηθαλνπνίεζεο νη 

νπνίεο ζπκβάιινπλ πεξηζζφηεξν ζηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πειαηψλ απφ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα.  
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4 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

Έπεηηα απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ηελ δεκηνπξγία ησλ 

απαξαίηεησλ κεηαβιεηψλ θαη ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ζην παξφλ θεθάιαην 

παξνπζηάδεηαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ απφ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. 

4.1 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Παξαθάησ αλαιχνληαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

 Φύιν 

 
Γξάθεκα 1: Κπθιηθό δηάγξακκα θαηαλνκήο ηνπ θύινπ  

 ην παξαπάλσ θπθιηθφ δηάγξακκα (Γξάθεκα 1) παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή 

ηνπ θχινπ ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην δείγκα. Απφ απηά, ε πιεηνςεθία 

(69,7%) ήηαλ γπλαίθεο ελψ ην ππφινηπν 30,3% άλδξεο. 
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Ηιηθία 

 Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία, ζην Γξάθεκα 2 παξαθάησ πξνθχπηεη φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ ήηαλ ειηθίαο κέρξη θαη 35 εηψλ (73%), εθ ησλ νπνίσλ ην 

35,21% ήηαλ ειηθίαο θάησ ησλ 25 θαη ην 37,75% ήηαλ απφ 26-35 εηψλ. Δπηπιένλ, ην 

18,87% ησλ αηφκσλ ήηαλ ειηθίαο 36-45 εηψλ, ην 7,042% απφ 46 έσο 55 εηψλ θαη ην 

1,127% απηψλ ειηθίαο άλσ ησλ 55 εηψλ. 

 
Γξάθεκα 2: Ραβδνδηάγξακκα θαηαλνκήο ηεο ειηθίαο 

 

Μνξθσηηθό Δπίπεδν 

 Χο πξνο ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ αηφκσλ, ην Γξάθεκα 3 παξαθάησ δείρλεη 

φηη ην 11,27% ησλ αηφκσλ έρεη νινθιεξψζεη ηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ην 

36,34% απέθηεζε πηπρίν παλεπηζηεκίνπ, ην 22,25% απέθηεζε πηπρίν απφ ΣΔΗ, ην 

28,17% ζπλέρηζε ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ πνξεία θηάλνληαο κέρξη θαη ηηο κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο ελψ, ηέινο, πεξίπνπ ην 2% ησλ αηφκσλ έρεη θηάζεη κέρξη θαη ηηο 

δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο, ζην αλψηαην επίπεδν εθπαίδεπζεο. Ζ πιεηνςεθία επνκέλσο 

ησλ αηφκσλ (69,9%) έρεη νινθιεξψζεη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, απνθηψληαο 

πηπρίν παλεπηζηεκίνπ ή ΣΔΗ. 
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Γξάθεκα 3: Ραβδνδηάγξακκα θαηαλνκήο ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ 

 

Δηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα 

 
Γξάθεκα 4: Ραβδνδηάγξακκα θαηαλνκήο ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηνο 

 

Απφ ην Γξάθεκα 4 παξαηεξείηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ (72,8%) 

δηαζέηεη έλα νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα αλά έηνο πνπ δελ μεπεξλάεη ηα 20.000€, ην 

17,28% δηαζέηεη εηζφδεκα κεηαμχ 20.000 θαη 30.000€, ην 6% πεξίπνπ απφ 30.000 
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έσο 40.000€, ην 2,83% απφ 40.000 έσο 50.000€ θαη κφιηο ην 1,133% πάλσ απφ 

70.000€. 

Υξήζε Ιληεξλέη (ζε ρξόληα) 

 
Γξάθεκα 5: Ραβδνδηάγξακκα θαηαλνκήο ηνπ ρξόλνπ ρξήζεο ηνπ Ιληεξλέη 

 

 Απφ ην Γξάθεκα 5 παξαπάλσ παξαηεξείηαη φηη ε ηεξάζηηα πιεηνςεθία ησλ 

αηφκσλ (94,07%) ρξεζηκνπνηνχλ ην Ηληεξλέη πάλσ απφ 4 ρξφληα, ην νπνίν κπνξεί λα 

ζεκαίλεη φηη ελδέρεηαη λα ην ρξεζηκνπνηνχλ απφ ηφηε πνπ απηφ δεκηνπξγήζεθε. 

Αληίζεηα, έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 3,672% ρξεζηκνπνηεί ην ηληεξλέη ηα 

ηειεπηαία 3-4 ρξφληα, ην 0,847% ηα ηειεπηαία 2-3 ρξφληα, ην 1,130% ηα ηειεπηαία 1-

2 ρξφληα ελψ ην 0,282% ζε ιηγφηεξν απφ 1 ρξφλν. 

Μέζνο όξνο ρξήζεο Ιληεξλέη 

 Απφ ην Γξάθεκα 6 παξαθάησ παξαηεξείηαη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ αηφκσλ (98,02%) ρξεζηκνπνηεί ην ηληεξλέη ζε θαζεκεξηλή βάζε, ελψ κφιηο ην 

0,860% ρξεζηκνπνηεί ην ηληεξλέη δχν κε ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα, ην 0,860% ζε 

ιηγφηεξν απφ κία θνξά ζηνπο ηξεηο κήλεο θαη ην 0,283% πεξίπνπ κία θνξά ηνλ κήλα. 
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Γξάθεκα 6: Ραβδνδηάγξακκα θαηαλνκήο ηνπ κέζνπ όξνπ ρξήζεο ηνπ Ιληεξλέη 

 

Έπεηηα απφ ηε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, 

παξαηίζεληαη επηπιένλ δχν ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζπρλφηεηα 

ρξήζεο ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ. Έηζη, αλαθνξηθά κε ηε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ θάζε ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, ηα 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ εκθαλίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ 

ζην ηέινο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Απφ ηνπο πίλαθεο απηνχο παξαηεξείηαη φηη, αλαθνξηθά κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Πιαηζίνπ, απφ ηα 336 ζπλνιηθά άηνκα πνπ απνθξίζεθαλ ζε απηή ηελ εξψηεζε, ην 

28,4% ηε ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξν απφ κία θνξά ηνλ ρξφλν, ην 18% απφ 1 έσο 2 

ρξφληα, ην 10,7% απφ 2 έσο 3 ρξφληα, ην 9% απφ 3 έσο 4 ρξφληα θαη ην 28,4% πάλσ 

απφ 4 ρξφληα. Γηα ηελ ηζηνζειίδα ηνπ e-shop, ην 28,7% ησλ πειαηψλ ηε 

ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξν απφ 1 ρξφλν, ην 11,5% απφ 1 έσο 2 ρξφληα, ην 11,2% απφ 2 

έσο 3 ρξφληα, ην 8,1% απφ 3 έσο 4 ρξφληα θαη ην ππφινηπν 31,7% πάλσ απφ 4 ρξφληα. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κσηζφβνινπ, ην 35,1% ηε ρξεζηκνπνηεί ιηγφηεξν 

απφ 1 ρξφλν, ην 15,2% 1 κε 2 ρξφληα, ην 11,5% 2 κε 3 ρξφληα, ην 7,3% 3 κε 4 ρξφληα 

θαη ην 19,4% πάλσ απφ 4 ρξφληα. Δπηπιένλ, ε ηζηνζειίδα ηνπ Get It Now 

ρξεζηκνπνηείηαη ιηγφηεξν απφ 1 ρξφλν απφ ην 60,7% ησλ πειαηψλ, 1 κε 2 ρξφληα απφ 

ην 6,5%, 2 κε 3 ρξφληα απφ ην 2,8%, 3 κε 4 ρξφληα απφ ην 1,7% θαη πάλσ απφ 4 

ρξφληα απφ ην 7,6%. Γηα ηα Multirama, ε επίζεκε ηζηνζειίδα ρξεζηκνπνηείηαη 
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ιηγφηεξν απφ 1 ρξφλν απφ ην 48,3% ησλ αηφκσλ, 1 κε 2 ρξφληα απφ ην 9,6%, 2 κε 3 

ρξφληα απφ ην 6,2%, 3 κε 4 ρξφληα απφ ην 4,2% θαη πάλσ απφ 4 ρξφληα απφ ην 14%. 

Δπίζεο, γηα ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Public, ην 25,3% ηε ρξεζηκνπνηεί ιηγφηεξν απφ 1 

ρξφλν, ην 20,8% 1 έσο 2 ρξφληα, ην 19,7% 2 κε 3 ρξφληα, ην 8,7% 3 έσο 4 ρξφληα θαη 

ην 19,1% πάλσ απφ 4 ρξφληα. Σέινο, ε ηζηνζειίδα ηνπ MediaMarkt ρξεζηκνπνηείηαη 

ιηγφηεξν απφ 1 ρξφλν απφ ην 34,8%, 1 κε 2 ρξφληα απφ ην 18,8%, 2 κε 3 ρξφληα απφ 

ην 13,5%, 3 κε 4 ρξφληα απφ ην 6,2% θαη πάλσ απφ 4 ρξφληα απφ ην 15,7%.  

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηνλ κέζν φξν ρξήζεο ησλ ελ ιφγσ ηζηνζειίδσλ, νη 

αληίζηνηρνη πίλαθεο παξνπζηάδνληαη θαη πάιη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ζην ηέινο ηεο 

εξγαζίαο. Όζνλ αθνξά ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πιαηζίνπ, απφ ην 93% ησλ αηφκσλ πνπ 

απάληεζαλ ζηελ ελ ιφγσ εξψηεζε, ην 49,4% απηψλ ρξεζηκνπνηεί θαηά κέζν φξν ηελ 

ηζηνζειίδα απηή ιηγφηεξν απφ 1 θνξά ζηνπο 3 κήλεο, ην 19,1% 1 θνξά ζηνπο 3 

κήλεο, ην 16,6% κία θνξά ηνλ κήλα, ην 5,1% κία θνξά ηελ εβδνκάδα, ην 2% 2 κε 3 

θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ην 0,8% ζε θαζεκεξηλή βάζε. Αληίζηνηρα, γηα ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ E-Shop, ην 44,9% ηε ρξεζηκνπνηεί ιηγφηεξν απφ 1 θνξά ην ηξίκελν, 

ην 18,3% 1 θνξά ζηνπο 3 κήλεο, ην 14,3% 1 θνξά ηνλ κήλα, ην 6,2% 1 θνξά ηελ 

εβδνκάδα, ην 3,7% 2 κε 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ην 1,4% θαζεκεξηλά. Γηα ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Κσηζφβνινπ, ην 54,5% ηε ρξεζηκνπνηεί ιηγφηεξν απφ 1 θνξά ην 

ηξίκελν, ην 15,4% 1 θνξά ζηνπο 3 κήλεο, ην 12,1% 1 θνξά ηνλ κήλα, ην 3,7% 1 θνξά 

ηελ εβδνκάδα, ην 1,1% 2 κε 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ην 0,6% θαζεκεξηλά. 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Get It Now, ην 68,3% ηε ρξεζηκνπνηεί ιηγφηεξν 

απφ 1 θνξά ζηνπο 3 κήλεο, ην 6,2% 1 θνξά ζηνπο 3 κήλεο, ην 3,4% 1 θνξά ηνλ κήλα, 

ην 0,3% 1 θνξά ηελ εβδνκάδα, ην 0,8% 2 κε 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ην 0,6% 

θαζεκεξηλά. Γηα ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Multirama, ην 64,3% ηε ρξεζηκνπνηεί ιηγφηεξν 

απφ 1 θνξά ην ηξίκελν, ην 9% 1 θνξά ζηνπο 3 κήλεο, ην 6,2% 1 θνξά ηνλ κήλα, ην 

1,1% 1 θνξά ηελ εβδνκάδα, ην 0,8% 2 κε 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ην 0,3% ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. Δπηπιένλ, γηα ηα Public, ην 39,9% ρξεζηκνπνηεί ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ ιηγφηεξν απφ 1 θνξά ην ηξίκελν, ην 16,3% 1 θνξά ζηνπο 3 κήλεο, ην 23% 1 θνξά 

ηνλ κήλα, ην 7,6% 1 θνξά ηελ εβδνκάδα, ην 2,5% 2 κε 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ην 

1,4% θαζεκεξηλά. Σέινο, γηα ηα MediaMarkt, ε ηζηνζειίδα ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη 

ιηγφηεξν απφ 1 θνξά ην ηξίκελν απφ ην 50% ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην 17,4% 1 θνξά 

ην ηξίκελν, ην 11,8% 1 θνξά ηνλ κήλα, ην 3,9% 1 θνξά ηελ εβδνκάδα, ην 2,5% 2 κε 

3 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ην 0,8% ζε θαζεκεξηλή βάζε. 
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4.2 Γηεξεύλεζε ηεο γεληθόηεξεο ζηάζεο ησλ θαηαλαισηώλ απέλαληη 

ζηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα 

ηελ ελφηεηα απηή εμεηάδεηαη ην ηη είδνπο ζηάζε έρνπλ δηακνξθψζεη νη 

θαηαλαισηέο, δειαδή νη πειάηεο ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ απέλαληη ζηελ 

γεληθφηεξε ιεηηνπξγία θαη αληαπφθξηζε ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ ζηηο πξνζδνθίεο 

θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο.  

Καηαξράο, φζνλ αθνξά ην θαηά πφζν ε επσλπκία ελφο ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο επεξεάδεη ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο ησλ πειαηψλ, ην παξαθάησ 

θπθιηθφ δηάγξακκα παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο θαηάζηαζεο. 

 
Γξάθεκα 7: Κπθιηθό δηάγξακκα θαηαλνκήο ηνπ αλ ε επσλπκία ελόο ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο επηδξά 

ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο ησλ αηόκσλ 

 

 Απφ ην δηάγξακκα απηφ παξαηεξείηαη φηη ην 70,14% ησλ αηφκσλ ζεσξεί φηη 

πξάγκαηη ε δηεθπεξαίσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη, 

φηαλ απηφ είλαη αλαγθαίν, επεξεάδεηαη απφ ηελ επσλπκία ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο, θαζψο ππάξρνπλ πνιιά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην δηαθνξνπνηνχλ απφ 

έλα κε επψλπκν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα φπσο θήκε, πνηφηεηα ζηελ εμππεξέηεζε 

ηνπ θνηλνχ, επξεία γθάκα πξντφλησλ θ.α. Αληίζεηα, κφλν ην 29,86% ζεσξεί φηη ε 

επσλπκία δελ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο ησλ αηφκσλ. 

 Πεξαηηέξσ, ζε ζρέζε κε ην αλ ηα άηνκα έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηα ειεθηξνληθά 

θαηαζηήκαηα γεληθψο, ην παξαθάησ θπθιηθφ δηάγξακκα δείρλεη φηη ε ζπληξηπηηθή 
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πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ (87,01%) έρνπλ γεληθψο εκπηζηνζχλε ζηα 

θαηαζηήκαηα απηά ελψ κφλν ην 12,99% δήισζε φηη δελ ηα εκπηζηεχεηαη. Ζ 

εκπηζηνζχλε απηή θαίλεηαη φηη έρεη λα θάλεη κε ην φηη ηα θαηαζηήκαηα απηά 

ηθαλνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο πειάηεο ηνπο.  

 
Γξάθεκα 8: Κπθιηθό δηάγξακκα θαηαλνκήο ηνπ αλ ηα άηνκα εκπηζηεύνληαη ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα 

 

Δπίζεο, ζε ζρέζε κε ην πνηνη παξάγνληεο ζεσξνχληαη φηη επηδξνχλ ζηελ 

γεληθφηεξε ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα, νη 

ζρεηηθνί πίλαθεο παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο. ην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν παξνπζηάδνληαη κφλν ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηνπο πίλαθεο απηνχο. 

Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηε γλψζε ησλ αηφκσλ πάλσ ζηνπ Ζ/Τ, ε πιεηνςεθία 

ησλ εξσηψκελσλ (52,4%) δήισζαλ φηη ε γλψζε ηνπο απηή έρεη ζεκαληηθή ζρέζε γηα 

ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα θαηαζηήκαηα, ελψ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ (19,1%) 

δήισζε επίζεο φηη ε ζηάζε επεξεάδεηαη „Πνιχ‟ απφ ηε γλψζε ζηε ρξήζε Ζ/Τ, θαζψο 

γλσξίδνπλ πψο λα δηεθπεξαηψζνπλ ζσζηά ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο.  

Όζνλ αθνξά ηελ επθνιία ρξήζεο ηνπ Ηληεξλέη, ην 67,9% ησλ αηφκσλ δήισζε 

φηη απηφο ν παξάγνληαο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα 

ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα, ζπλεπψο απηφ ζπλδέεηαη θαη κε ηε γλψζε πνπ έρνπλ ηα 

άηνκα σο πξνο ηε ρξήζε ησλ Ζ/Τ. 
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ε ζρέζε κε ηελ εκπεηξία ησλ αηφκσλ ζηελ δηεθπεξαίσζε ειεθηξνληθψλ 

αγνξψλ, ε πιεηνςεθία (68,1%) απάληεζε φηη ζρεηίδεηαη φλησο ζε κεγάιν βαζκφ κε 

ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα θαζψο ε ηθαλφηεηα ηνπο λα 

θάλνπλ δηαδηθηπαθέο αγνξέο έρεη βνεζήζεη ζεκαληηθά ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα 

ψζηε λα απμήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

 Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη, κάιηζηα θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζηε πεξίπησζε 

ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο εγγχεζεο πνπ παξέρνπλ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα, θαζψο 

ην 81,3% δήισζε φηη απηφ ζρεηίδεηαη „Πάξα πνιχ‟ κε ηε ζηάζε πνπ έρνπλ πξνο απηά. 

Καη απηφ ηζρχεη θαζψο φζν κεγαιχηεξε αζθάιεηα ππάξρεη θαηά ηε δηελέξγεηα 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ηφζν πεξηζζφηεξν νη πειάηεο ληψζνπλ ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηελ πνηφηεηα ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ κε ηνλ αζθαιέζηεξν δπλαηφ ηξφπν.  

 Όζνλ αθνξά ηνλ θίλδπλν πνπ ππάξρεη ζε κηα ειεθηξνληθή αγνξά, ην 61,1% 

δήισζε επίζεο φηη απηφ ζρεηίδεηαη „Πάξα πνιχ‟ κε ηε ζηάζε απέλαληη ζηα 

ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα, θαηά ζπλέπεηα θαη ν θίλδπλνο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

θαζψο άκα βιάςνπλ ηελ αγνξά ελφο αηφκνπ, ην άηνκν απηφ πηζαλφηαηα ζα ληψζεη 

άβνια ζε ζρέζε κε κηα κειινληηθή αγνξά απφ έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ή ηα 

ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα γεληθφηεξα, γη‟ απηφ θαη είηε ζα ζηξαθεί ζε άιια 

ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα είηε ζε άιινπο, πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο 

πιεξσκήο κέζσ αγνξψλ. 

 Δπίζεο, θαη ε θήκε ηνπ θαηαζηήκαηνο θαίλεηαη φηη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε 

ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα θαζψο ην 76,8% ησλ 

αηφκσλ ληψζνπλ φηη ν παξάγνληαο απηφο ζρεηίδεηαη „πάξα πνιχ‟ κε ηελ γεληθφηεξε 

ζηάζε ηνπο πξνο απηά. 

 Σέινο, αλαθνξηθά κε ηε γλψκε θίισλ θαη ζπγγελψλ, πάιη πξνθχπηεη φηη ην 

48,9% ζπκθσλεί „πάξα πνιχ‟ κε ηελ άπνςε απηή, ελψ ην 26,7% ζπκθσλεί „πνιχ‟ θαη 

απηφ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη θαη ε γλψκε ησλ θίισλ θαη ζπγγελψλ επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ην αλ έλα άηνκν ζα πξνβεί ζε ειεθηξνληθή αγνξά ή φρη, είηε γεληθψο είηε 

ζε ζρέζε κε έλα ζπγθεθξηκέλν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 

 πκπεξαζκαηηθά, απφ ηε παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη ε γεληθφηεξε 

ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ επεξεάδεηαη απφ φινπο ηνπο πξναλαθεξφκελνπο 



55 

 

παξάγνληεο αιιά θαη ηελ επσλπκία ηνπ θάζε ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, γη‟ απηφ 

θαη θαηά πιεηνςεθία δείρλνπλ έκπξαθηα ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο πξνο απηά.  

4.3 Γηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ δεκνγξαθηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ζηελ γεληθόηεξε ηθαλνπνίεζε ηνπ 

θαηαλαισηή 

ηε παξνχζα ππνελφηεηα δηεξεπλάηαη ε πηζαλή επίδξαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, δειαδή ηνπ θχινπ, ηεο ειηθίαο, ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη ηνπ 

εηήζηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ησλ 

ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ, φζνλ αθνξά ηηο πξνζδνθίεο ηηο νπνίεο απηά 

ηθαλνπνηνχλ γηα ηνπο πξψηνπο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην θεθάιαην ηεο 

κεζνδνινγίαο, ν ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο δηεξεπλήζεθε κέζα απφ ηε ρξήζε ειέγρνπ 

ANOVA. Ο έιεγρνο απηφο παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Πίλαθαο 1: Έιεγρνο ANOVA γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο επίδξαζεο ησλ δεκνγξαθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αηόκσλ από ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα 

 

 
Άζξνηζκα 

Σεηξαγψλσλ 

Βαζκνί 

Διεπζεξίαο 

Μέζνο 

Σεηξαγψλνπ 

F εκ. 

Φχιν 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 
4,406 19 ,232 1,130 ,321 

Δληφο ησλ νκάδσλ 52,321 255 ,205 
  

χλνιν 56,727 274 
   

Ζιηθία 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 17,621 19 ,927 1,036 ,419 

Δληφο ησλ νκάδσλ 229,086 256 ,895 
  

χλνιν 246,707 275 
   

Μνξθσηηθφ Δπίπεδν 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 23,779 19 1,252 1,174 ,280 

Δληφο ησλ νκάδσλ 272,957 256 1,066 
  

χλνιν 296,736 275 
   

Δηήζην Οηθνγελεηαθφ Δηζφδεκα 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 53,186 19 2,799 2,462 ,001 

Δληφο ησλ νκάδσλ 289,890 255 1,137 
  

χλνιν 343,076 274 
   

 

ηνλ πίλαθα απηφλ παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο πιεξνθνξίεο, αιιά ε ζηήιε ε 

νπνία ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν γηα ηηο ελ ιφγσ κεηαβιεηέο είλαη ε ηειεπηαία θαζψο 

παξνπζηάδεη ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ησλ κεηαβιεηψλ ζχκθσλα κε ην θξηηήξην 

ηεο ηηκήο πηζαλφηεηαο (p value). Έηζη, απφ ηνλ έιεγρν απηφ πξνθχπηεη φηη κφλν ην 

εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά ην επίπεδν 
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ηθαλνπνίεζεο ησλ αηφκσλ απφ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα, θαζψο ην επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο είλαη p=0,001 ή 0,1%. Απηφ άιισζηε πξνθχπηεη ιίγν πνιχ σο 

αλακελφκελν θαζψο άηνκα κε δηαθνξεηηθφ εηζφδεκα απνιακβάλνπλ δηαθνξεηηθά 

επίπεδα ηθαλνπνίεζεο απφ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα θαη απηφ έρεη λα θάλεη 

πεξηζζφηεξν κε ην πφζα πξντφληα αγνξάδνπλ απφ απηά, γηα ην αλ αγνξάδνπλ ηα 

πξντφληα πνπ πξαγκαηηθά επηζπκνχλ, γηα ην θαηά πφζν απνιακβάλνπλ ηηο φπνηεο 

άιιεο ππεξεζίεο ππάξρνπλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, θιπ. 

Απφ ηελ άιιε, ην θχιν, ε ειηθία θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν δε δείρλνπλ λα 

παίδνπλ ηδηαίηεξν ξφιν ζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ αηφκσλ απφ ηα ειεθηξνληθά 

θαηαζηήκαηα, θαη απηφ ίζσο πξνθχπηεη ζε απηή ηε πεξίπησζε δηφηη νη απφςεηο ηνπο, 

είηε είλαη άλδξεο είηε γπλαίθεο, είηε λεαξήο είηε γεξαηάο ειηθίαο, είηε ρακεινχ είηε 

πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ (απφ πιεπξάο εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ), δελ 

δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά. Σα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα άιισζηε απεπζχλνληαη 

ζε άηνκα θάζε θχινπ, ειηθίαο θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, φκσο νη ηηκέο ηνπ είλαη 

ζπγθεθξηκέλεο θαη απεπζχλνληαη ζε άηνκα κε ζπγθεθξηκέλν χςνο εηζνδήκαηνο. 

Δπνκέλσο, απηφο είλαη ν παξάγνληαο πνπ ίζσο δηαθνξνπνηεί ηηο απφςεηο κεηαμχ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ σο πξνο ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο απφ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 

4.4 Γηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην 

θάζε ειεθηξνληθό θαηάζηεκα σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

ηε παξνχζα ππνελφηεηα δηεξεπλάηαη ν βαζκφο επίδξαζεο ησλ δηαζηάζεσλ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ γηα ην θάζε ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ζηε ζπλνιηθή 

ηθαλνπνίεζε ηνπ απφ ην θαηάζηεκα απηφ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο δηεμήρζεζαλ θαη 

πάιη έιεγρνη ANOVA φπσο θαη ζηε πξνεγνχκελε πεξίπησζε. 

Αξρηθά, γηα ην πιαίζην, ν έιεγρνο ANOVA σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο 

ηθαλνπνίεζεο παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
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Πίλαθαο 2: Δπίδξαζε δηαζηάζεσλ ηθαλνπνίεζεο ζην ζπλνιηθό επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ αηόκσλ από ηελ 

ηζηνζειίδα www.plaisio.gr 

 

 
Άζξνηζκα 

Σεηξαγψλσλ 

Βαζκνί 

Διεπζεξίαο 

Μέζνο 

Σεηξαγψλνπ 

F εκ. 

plaisio_reliability 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 50,856 4 12,714 27,271 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 147,789 317 ,466   

χλνιν 198,645 321    

plaisio_completeness 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 51,025 4 12,756 43,453 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 93,060 317 ,294   

χλνιν 144,085 321    

plaisio_accessibility 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 40,178 4 10,044 31,517 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 101,027 317 ,319   

χλνιν 141,205 321    

plaisio_service 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 33,305 4 8,326 24,751 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 106,639 317 ,336   

χλνιν 139,944 321    

plaisio_updating 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 56,052 4 14,013 44,979 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 98,760 317 ,312   

χλνιν 154,812 321    

 

Απφ ηνλ έιεγρν απηφλ πξνθχπηεη φηη ην ζπλνιηθφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο γηα ηελ 

ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα ηνπ Πιαηζίνπ δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά σο πξνο φιεο ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο ηθαλνπνίεζεο (p<0,001 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο), δειαδή ηελ 

αμηνπηζηία, ηελ πιεξφηεηα, ηελ επθνιία πξφζβαζεο, ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ θαη 

ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ, πξάγκα πνπ δειψλεη φηη νη πειάηεο ηνπ ελ ιφγσ 

θαηαζηήκαηνο δίλνπλ ζεκαληηθφ βάξνο ζε φιεο απηέο ηηο παξακέηξνπο ηθαλνπνίεζεο.  

Όζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ησλ δηαζηάζεσλ απηψλ ζηελ ειεθηξνληθή 

ηζηνζειίδα ηνπ e-shop, απηή θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. Καη ζε απηή ηε 

πεξίπησζε, φιεο νη παξάκεηξνη ηεο ηθαλνπνίεζεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί, θάηη 

πνπ επίζεο δειψλεη φηη γηα ην e-shop, φληαο έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα κε ηδηαίηεξα 

κεγάιε δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ ειιεληθή αγνξά πξντφλησλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ, εμαξηά έλα αξθεηά κεγάιν κέξνο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηνπ 

απφ ηα επίπεδα αμηνπηζηίαο, πιεξφηεηαο, πξνζβαζηκφηεηαο, εμππεξέηεζεο θαη 

επηθαηξνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ, ζπλεπψο απνηεινχλ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ 

ζπλερή βειηίσζε ησλ επηπέδσλ απηψλ. 

 

http://www.plaisio.gr/
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Πίλαθαο 3: Δπίδξαζε δηαζηάζεσλ ηθαλνπνίεζεο ζην ζπλνιηθό επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ αηόκσλ από ηελ 

ηζηνζειίδα www.e-shop.gr 

 

 
Άζξνηζκα 

Σεηξαγψλσλ 

Βαζκνί 

Διεπζεξίαο 

Μέζνο 

Σεηξαγψλνπ 

F εκ. 

eshop_reliability 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 48,221 4 12,055 23,361 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 161,004 312 ,516   

χλνιν 209,225 316    

eshop_completeness 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 40,656 4 10,164 28,033 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 113,124 312 ,363   

χλνιν 153,780 316    

eshop_accessibility 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 50,946 4 12,737 35,813 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 110,959 312 ,356   

χλνιν 161,906 316    

eshop_service 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 45,315 4 11,329 26,312 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 134,331 312 ,431   

χλνιν 179,646 316    

eshop_updating 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 34,599 4 8,650 24,767 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 108,965 312 ,349   

χλνιν 143,564 316    

 

Ο αληίζηνηρνο πίλαθαο παξνπζηάδεηαη θαη γηα ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κσηζφβνινπ 

ακέζσο παξαθάησ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ίδηα φπσο θαη 

πξνεγνπκέλσο, δειαδή ππάξρεη πνιχ ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αηφκσλ σο πξνο ηηο πξνζδνθίεο πνπ ην θαηάζηεκα απηφ κπνξεί λα 

ηνπο πξνζθέξεη θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ αηφκσλ απηψλ, θαηά ζπλέπεηα είλαη επίζεο 

ζεκαληηθέο λα ιεθζνχλ ππφςε θαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-shop.gr/
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Πίλαθαο 4: Δπίδξαζε δηαζηάζεσλ ηθαλνπνίεζεο ζην ζπλνιηθό επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ αηόκσλ από ηελ 

ηζηνζειίδα www.kotsovolos.gr 

 
 

Άζξνηζκα 

Σεηξαγψλσλ 

Βαζκνί 

Διεπζεξίαο 

Μέζνο 

Σεηξαγψλνπ 

F εκ. 

kotsovolos_reliability 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 40,855 4 10,214 27,163 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 113,182 301 ,376 
  

χλνιν 154,038 305 
   

kotsovolos_completeness 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 42,581 4 10,645 42,257 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 75,827 301 ,252 
  

χλνιν 118,408 305 
   

kotsovolos_accessibility 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 44,461 4 11,115 40,215 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 83,195 301 ,276 
  

χλνιν 127,655 305 
   

kotsovolos_service 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 44,183 4 11,046 29,582 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 112,394 301 ,373 
  

χλνιν 156,577 305 
   

kotsovolos_updating 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 39,686 4 9,921 32,472 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 91,968 301 ,306 
  

χλνιν 131,654 305 
   

 

Οη αληίζηνηρνη πίλαθεο παξνπζηάδνληαη θαη γηα ηα επφκελα ειεθηξνληθά 

θαηαζηήκαηα πνπ αθνινπζνχλ ζηηο επφκελεο ζειίδεο ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο. ε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο αλαδεηθλχεηαη κηα ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ φισλ ησλ 

δηαζηάζεσλ ηθαλνπνίεζεο ησλ αηφκσλ θαη ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο ηνπο απφ ην 

εθάζηνηε ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαζψο ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο παξακέλεη 

παληνχ θνληά ζην κεδέλ, θαηά ζπλέπεηα ε επίδξαζε ησλ δηαζηάζεσλ απηψλ είλαη 

αξθεηά ζεκαληηθή γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ απφ ην θάζε ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kotsovolos.gr/
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Πίλαθαο 5: Δπίδξαζε δηαζηάζεσλ ηθαλνπνίεζεο ζην ζπλνιηθό επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ αηόκσλ από ηελ 

ηζηνζειίδα www.getitnow.gr 

 
Άζξνηζκα 

Σεηξαγψλσλ 

Βαζκνί 

Διεπζεξίαο 

Μέζνο 

Σεηξαγψλνπ 

F εκ. 

getitnow_reliability 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 18,094 3 6,031 16,194 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 104,660 281 ,372 
  

χλνιν 122,754 284 
   

getitnow_completeness 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 9,646 3 3,215 12,440 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 72,629 281 ,258 
  

χλνιν 82,275 284 
   

getitnow_accessibility 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 33,348 3 11,116 42,150 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 74,105 281 ,264 
  

χλνιν 107,453 284 
   

getitnow_service 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 24,301 3 8,100 24,966 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 91,171 281 ,324 
  

χλνιν 115,472 284 
   

getitnow_updating 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 18,089 3 6,030 22,609 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 74,939 281 ,267 
  

χλνιν 93,028 284 
   

 
Πίλαθαο 6: Δπίδξαζε δηαζηάζεσλ ηθαλνπνίεζεο ζην ζπλνιηθό επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ αηόκσλ από ηελ 

ηζηνζειίδα www.multirama.gr 

 

 
Άζξνηζκα 

Σεηξαγψλσλ 

Βαζκνί 

Διεπζεξίαο 

Μέζνο 

Σεηξαγψλνπ 

F εκ. 

multirama_reliability 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 25,191 4 6,298 15,182 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 119,883 289 ,415 
  

χλνιν 145,074 293 
   

multirama_completeness 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 25,871 4 6,468 23,634 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 79,090 289 ,274 
  

χλνιν 104,961 293 
   

multirama_accessibility 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 35,383 4 8,846 29,402 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 86,948 289 ,301 
  

χλνιν 122,332 293 
   

multirama_service 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 31,594 4 7,898 22,342 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 102,168 289 ,354 
  

χλνιν 133,762 293 
   

multirama_updating 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 27,462 4 6,866 25,964 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 76,418 289 ,264 
  

χλνιν 103,880 293 
   

 
 

http://www.getitnow.gr/
http://www.multirama.gr/
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Πίλαθαο 7: Δπίδξαζε δηαζηάζεσλ ηθαλνπνίεζεο ζην ζπλνιηθό επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ αηόκσλ από ηελ 

ηζηνζειίδα www.public.gr 

 
Άζξνηζκα 

Σεηξαγψλσλ 

Βαζκνί 

Διεπζεξίαο 

Μέζνο 

Σεηξαγψλνπ 

F εκ. 

public_reliability 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 41,599 4 10,400 26,207 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 124,998 315 ,397   

χλνιν 166,597 319    

public_completeness 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 41,786 4 10,446 34,255 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 96,061 315 ,305   

χλνιν 137,847 319    

public_accessibility 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 35,074 4 8,768 28,585 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 96,626 315 ,307   

χλνιν 131,699 319    

public_service 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 32,648 4 8,162 21,129 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 121,684 315 ,386   

χλνιν 154,332 319    

public_updating 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 28,032 4 7,008 19,800 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 111,490 315 ,354   

χλνιν 139,522 319    

 
Πίλαθαο 8: Δπίδξαζε δηαζηάζεσλ ηθαλνπνίεζεο ζην ζπλνιηθό επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ αηόκσλ από ηελ 

ηζηνζειίδα www.mediamarkt.gr 

 

 
Άζξνηζκα 

Σεηξαγψλσλ 

Βαζκνί 

Διεπζεξίαο 

Μέζνο 

Σεηξαγψλνπ 

F εκ. 

mediamarkt_reliability 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 59,999 4 15,000 36,743 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 124,512 305 ,408   

χλνιν 184,511 309    

mediamarkt_completeness 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 48,609 4 12,152 44,360 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 83,553 305 ,274   

χλνιν 132,161 309    

mediamarkt_accessibility 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 45,599 4 11,400 30,312 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 114,704 305 ,376   

χλνιν 160,302 309    

mediamarkt_service 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 44,089 4 11,022 35,267 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 95,324 305 ,313   

χλνιν 139,412 309    

mediamarkt_updating 

Μεηαμχ ησλ νκάδσλ 37,401 4 9,350 26,267 ,000 

Δληφο ησλ νκάδσλ 108,568 305 ,356   

χλνιν 145,969 309    

 

 

http://www.public.gr/
http://www.mediamarkt.gr/
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4.5 Γηεξεύλεζε ηνπ ζπλνιηθνύ βαζκνύ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

θαηαλαισηώλ από ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα 

Σέινο, δηεξεπλάηαη θαη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αηφκσλ απφ φια γεληθψο ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα θαη ησλ δηαζηάζεσλ πνπ 

εμεηάζηεθαλ αλσηέξσλ, ηα νπνία πιένλ έρνπλ αλαρζεί θαη απηά ζε (θαηά κέζν φξν) 

ζπλνιηθά κεγέζε, θαζψο αθνξνχλ φια θη φρη κφλν έλα ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα. ε 

απηή ηε πεξίπησζε δηελεξγήζεθε κηα αλάιπζε γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ε νπνία 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα παξαθάησ: 

Πίλαθαο 9: Αλάιπζε γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηνπ επηπέδνπ 

ηθαλνπνίεζεο θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηθαλνπνίεζεο 

 

Μνληέιν Με ηππνπνηεκέλνη ζπληειεζηέο Σππνπνηεκέλνη 

ζπληειεζηέο 

t εκ. 

B Σππ. θάικα Beta 

 

(ηαζεξφο φξνο) ,582 ,242 
 

2,404 ,017 

reliability_total ,094 ,068 ,083 1,381 ,168 

completeness_total ,142 ,082 ,120 1,730 ,085 

accessibility_total ,181 ,074 ,165 2,427 ,016 

service_total ,222 ,073 ,201 3,063 ,002 

updating_total ,224 ,064 ,213 3,497 ,001 

 

 Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε παιηλδξφκεζε απηή, φινη νη ζπληειεζηέο είλαη ζεηηθνί 

θαη απηφ άιισζηε είλαη θαη ην αλακελφκελν θαζψο απηέο νη παξάκεηξνη είλαη νη 

βαζχηαηνη ιφγνη ηθαλνπνίεζεο ελφο αηφκνπ γεληθψο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

απφ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. Παξφια απηά, αλ εμεηαζηνχλ απηνί νη παξάγνληεο 

ηαπηφρξνλα, παξαηεξείηαη φηη νη βαζηθφηεξεο παξάκεηξνη πνπ επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αηφκνπ είλαη ε επθνιία πξφζβαζεο πνπ έρεη ε ηζηνζειίδα 

(p=0,016), ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ (p=0,002) θαη ε ζπρλφηεηα 

επηθαηξνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο (p=0,001). Αληίζεηα, ε αμηνπηζηία θαη ε 

πιεξφηεηα δελ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζε απηή ηε πεξίπησζε, ίζσο 

γηαηί δελ είλαη πάληα πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ηξεηο. 

πγθεθξηκέλα, ε επθνιία πξφζβαζεο ελφο αηφκνπ ζηελ ηζηνζειίδα ελφο 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο γηα παξάδεηγκα, ελδέρεηαη λα επεξεάδεη πεξηζζφηεξν 

ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ απνιακβάλεη απφ ηελ εχξεζε εθείλσλ ησλ πξντφλησλ πνπ 

επηζπκεί λα αγνξάζεη ή, έζησ, λα δνθηκάζεη θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ, απφ ηελ 
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αμηνπηζηία πνπ ζέιεη λα ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ή ηελ πιεξφηεηα, πηζαλψο γηαηί νη 

πξνηηκήζεηο ηνπ ίζσο ηνλ αθήλνπλ αδηάθνξν σο πξνο ην αλ είλαη αμηφπηζηε ή φρη ε 

ηζηνζειίδα. Απηφ βέβαηα δε ζεκαίλεη φηη ε αμηνπηζηία ή ε πιεξφηεηα κηαο 

ηζηνζειίδαο δε δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν αθνχ, φπσο εηπψζεθε ζηελ αλάιπζε 

γηα θάζε θαηάζηεκα μερσξηζηά, φιεο νη παξάκεηξνη είλαη απφ κφλεο ηνπο αξθεηά 

ζεκαληηθέο, επνκέλσο ην αλ είλαη ζεκαληηθέο ή φρη εμαξηάηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

θάζε θνξά πεξίπησζε. Σέινο, ε πξνζβαζηκφηεηα θαη ε επηθαηξνπνίεζε είλαη αξθεηά 

ζεκαληηθέο θαη απηφ σζεί πεξηζζφηεξν ηνπο θαηαλαισηέο, ηδίσο ηε ζήκεξνλ εκέξα 

φπνπ ν αξηζκφο θαη ε πνηθηιία ησλ πξντφλησλ έρνπλ απμεζεί ζε αξθεηά κεγάιν 

πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, ζηελ αγνξά πξντφλησλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ησλ 

ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ, θαζψο έηζη αληαπνθξίλνληαη ηφζν ζηηο δπλαηφηεηεο 

φζν θαη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. 

 

5 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΙ 

πκπεξαζκαηηθά, ε παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία εμέηαζε αλαιπηηθά ηε ζεκαζία 

αιιά θαη ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ έρεη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, 

ηδίσο γηα ηα πξντφληα πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, θαζψο απηά είλαη θνκκάηη ησλ 

πξντφλησλ πςειήο ηερλνινγίαο θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ έξεπλα θαη ηε 

θαηλνηνκία. Δπνκέλσο, ε κειέηε ηνπο ζε απηή ηελ εξγαζία θξίζεθε ζεκαληηθή γηα 

ηνλ ιφγν φηη απνηεινχλ πιένλ έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο δήηεζεο ησλ θαηαλαισηψλ 

παγθνζκίσο θαη, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ επξεία γθάκα πνπ δηαζέηνπλ ηα 

ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα πνπ εκπνξεχνληαη ηέηνηνπ είδνπο πξντφληα, θαζψο θαη κε 

ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ θαη δηαθήκηζεο πνπ πξνβάιινληαη, έρνπλ 

θαηαζηήζεη ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα κία αξθεηά απνηειεζκαηηθή βηνκεραλία.  

ην εκπεηξηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο απηήο δηεξεπλήζεθε θαηά πφζν ηα άηνκα-

πειάηεο ησλ 7 ζεκαληηθφηεξσλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα (Πιαίζην, 

E-Shop, Κσηζφβνινο, Get It Now, Multirama, Publicθαη MediaMarkt) ληψζνπλ 

ηθαλνπνηεκέλα ζε ζρέζε κε δηάθνξεο παξακέηξνπο, φπσο είλαη ε αμηνπηζηία, ε 

πιεξφηεηα, ε πξνζβαζηκφηεηα, ε εμππεξέηεζε θαη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ 

ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ απηψλ.  
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Καηαξράο, ην πξψην βαζηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ε ζηάζε ησλ 

αηφκσλ απέλαληη ζηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο 

φπσο ηελ επσλπκία θαη ηε θήκε ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηνλ θίλδπλν ζηηο ειεθηξνληθέο 

αγνξέο, ηε γλψζε ησλ αηφκσλ πάλσ ζε Ζ/Τ θαη, θαη‟ επέθηαζε, ην Ηληεξλέη, θαζψο 

θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο, ηελ αζθάιεηα πνπ πξνζθέξνληαη 

ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο θαη ηηο ζπκβνπιέο θίισλ θαη ζπγγελψλ ζρεηηθά κε ηα 

ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. Απηφ ππνδειψλεη φηη φινη απηνί νη παξάγνληεο πνπ 

εμεηάζζεθαλ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη απηφ ηζρχεη άιισζηε θαη ζηε πξάμε, 

εθφζνλ ν θάζε πειάηεο ιακβάλεη πιένλ ππφςε ηνπ δηάθνξεο παξακέηξνπο ψζηε λα 

αμηνινγήζεη έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο απηέο.  

Δπηπιένλ, απφ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, κφλν ν παξάγνληαο ηνπ 

εηζνδήκαηνο θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηεί ζεκαληηθά ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αηφκσλ θαζψο πξνθχπηεη φηη κε δηαθνξεηηθφ επίπεδν εηζνδήκαηνο ην θάζε άηνκν 

αμηνινγεί δηαθνξεηηθά ηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο ηνπ θαη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα 

γεληθφηεξα, πεξηζζφηεξν απ‟ φζν γηα ην θχιν, ηελ ειηθία θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν. 

Όζνλ αθνξά ηηο δηαζηάζεηο ηθαλνπνίεζεο γηα ην θάζε ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, 

πξνθχπηεη φηη φιεο είλαη αξθεηά ζεκαληηθέο ψζηε λα πξνζδηνξίζνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο ησλ αηφκσλ απφ ηα θαηαζηήκαηα απηά. Παξφια 

απηά, ζε γεληθφ επίπεδν, κφλν νη παξάγνληεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο, ηεο 

εμππεξέηεζεο θαη ηεο επηθαηξνπνίεζεο παίδνπλ πξσηεχνληα ξφιν ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ επηπέδνπ ηθαλνπνίεζεο, ελψ ε αμηνπηζηία θαη ε πιεξφηεηα δελ εκθαλίδνληαη ηφζν 

ζεκαληηθέο. 

Καηά ζπλέπεηα, κε βάζε απηά ηα απνηειέζκαηα, κπνξεί λα εηπσζεί ζε απηφ ην 

ζεκείν φηη εληφο ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηβάιινληνο, νη θαηαλαισηέο αληηιακβάλνληαη 

θαη εθηηκνχλ ηα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ηνπο κε αξθεηά δηαθνξεηηθφ ηξφπν απ‟ φηη ζηα 

παξαδνζηαθά θαηαζηήκαηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη, θαηά θχξην ιφγν, ζε ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, κπνξνχλ 

λα απνδψζνπλ πςειφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο γηα ηνπο πειάηεο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ 

επθνιία πξφζβαζεο, ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ 

πξντφλησλ ηνπο, ελψ δεπηεξεπφλησο, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε θαη ηελ 

αμηνπηζηία θαη πιεξφηεηα ηνπο. Παξφια απηά, γηα λα κπνξέζνπλ νη επηρεηξήζεηο 

απηέο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ πεξηβάιινληνο, ζα πξέπεη λα 
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μερσξίζνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπο θαη λα κεηαβάιινπλ ζπλερψο ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην δηεζλέο νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ 

εμειίζζεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο ηε ζήκεξνλ εκέξα. πγθεθξηκέλα, νθείινπλ λα 

θαηαλνήζνπλ πνηα ραξαθηεξηζηηθά ή παξακέηξνπο νη θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηνχλ 

ψζηε λα αμηνινγήζνπλ ηε ζπλνιηθή πνηφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, 

θαζψο θαη πνηεο απφ ηηο παξακέηξνπο απηέο είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο ψζηε λα 

ηνπο δνζεί ηδηαίηεξν βάξνο.  

Έπεηηα, ζα πξέπεη ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα λα βειηηψλνπλ ζπλερψο ηηο 

ηζηνζειίδεο ηνπο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ κάξθεηηλγθ νη νπνίεο λα 

δίλνπλ έκθαζε ζηηο δηαζηάζεηο ή ηηο παξακέηξνπο ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Έηζη, φζνλ αθνξά ηε πξνζβαζηκφηεηα, νη εηαηξείεο απηέο 

ζα πξέπεη λα θάλνπλ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο φζν ην δπλαηφλ πην εχθνιεο θαηά ηε ρξήζε 

ηνπο. 

Όζν γηα ηελ εμππεξέηεζε, νη εηαηξείεο απηέο ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλνπλ 

ζεκαληηθά ηνλ ρξφλν έλαξμεο θαη πεξάησζεο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ψζηε λα κε 

δεκηνπξγνχληαη θαζπζηεξήζεηο αιιά θαη απψιεηεο πξνζσπηθψλ θαη άιισλ 

δεδνκέλσλ, πηζαλφηαηα ιφγσ έιιεηςεο αζθάιεηαο.  

Σέινο, γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε, πνπ ηε ζήκεξνλ εκέξα είλαη ην πιένλ ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ, ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ζα πξέπεη λα επελδχνπλ ζπλερψο ζηνλ 

ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ψζηε λα αλαθαιχπηνπλ θαη λα εκπνξεχνληαη λέα 

πξντφληα ηα νπνία ζα ζπλνδεχνληαη ηφζν απφ πςειή πνηφηεηα φζν θαη απφ 

νηθνλνκηθά πξνζηηέο ηηκέο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Δξσηεκαηνιόγην Έξεπλαο 

Έξεπλα Ηθαλνπνίεζεο Πειαηψλ απφ ηα 

Ζιεθηξνληθά Καηαζηήκαηα ζηελ 

Διιάδα 
 

Αγαπεηέ/ή ζπκκεηέρνληα, 

Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ ζπληάρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο, ε 

νπνία έρεη σο ζηφρν λα κειεηήζεη ηηο απφςεηο ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε 

ηε πνηφηεηα ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη λα εθηηκεζεί ε επίδξαζή ηνπο ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ απηψλ απφ ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα. Οη 

απαληήζεηο ζαο ζην εξσηεκαηνιφγην απηφ ζα κείλνπλ αλψλπκεο θαη εκπηζηεπηηθέο 

θαη δελ ζα θνηλνπνηεζνχλ ζε ηξίηα κέξε.  

Δπραξηζηνχκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο. 

 

Δλφηεηα 1: Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

πκκεηερφλησλ 

 

1. Φχιν 

 

 

 

2. Ζιηθία 
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3. Μνξθσηηθφ επίπεδν 

 

 

 

 

 

 

4. Πνην είλαη πεξίπνπ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ ζαο εηζφδεκα; 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Πφζν θαηξφ ρξεζηκνπνηείηε ην Ηληεξλέη; 
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6. Καηά κέζν φξν, πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ην Ηληεξλέη; 

 

 

 

 

 

7. Πφζν θαηξφ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα; 

 

Ληγφηεξν 

απφ 1 

ρξφλν 

1 κε 2 

ρξφληα 

2 κε 3 

ρξφληα 

3 κε 4 

ρξφληα 

Πάλσ απφ 

4 ρξφληα 

plaisio.gr 
     

e-shop.gr 
     

kotsovolos.gr 
     

getitnow.gr 
     

multirama.gr 
     

public.gr 
     

Ληγφηεξν απφ κία θνξά ζηνπο ηξεηο κήλεο πεξίπνπ 

Πεξίπνπ κία θνξά ζηνπο ηξεηο κήλεο 

Πεξίπνπ κία θνξά ηνλ κήλα 

Πεξίπνπ κία θνξά ηελ εβδνκάδα 

Πεξίπνπ δχν κε ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα 

Πεξίπνπ θαζεκεξηλά 
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mediamarkt.gr 
     

 

8. Καηά κέζν φξν, πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηε ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ηζηνζειίδα; 

 

Πεξίπνπ 

Ληγφηεξν 

απφ 1 

θνξά 

ζηνπο 

ηξεηο 

κήλεο 

Πεξίπνπ 

1 θνξά 

ζηνπο 3 

κήλεο 

Πεξίπνπ 

1 θνξά 

ηνλ κήλα 

Πεξίπνπ 1 

θνξά ηελ 

εβδνκάδα 

Πεξίπνπ 2 

κε 3 θνξέο 

ηελ 

εβδνκάδα 

Πεξίπνπ 

Καζεκεξηλά 

plaisio.gr 
      

e-shop.gr 
      

kotsovolos.gr 
      

getitnow.gr 
      

multirama.gr 
      

public.gr 
      

mediamarkt.gr 
      

 

Δλφηεηα 2: Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ 

απφ ηηο Ζιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ησλ Βαζηθψλ 

Ζιεθηξνληθψλ Καηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα 

 

1. Ζ επσλπκία ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ζάο επεξεάδεη ζηηο 

αγνξέο ζαο; 
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2. Έρεηε εκπηζηνζχλε ζηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα; 

 

 

 

3. Ζ ζηάζε ζαο απέλαληη ζε έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, θαηά πφζν 

επεξεάδεηαη απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο; 

 Καζφινπ Λίγν 
Οχηε ιίγν νχηε 

πνιχ 
Πνιχ Πάξα Πνιχ 

Σε γλψζε ζαο ζηνπο 

ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο 

     

Σελ επθνιία ρξήζεο 

ηνπ Ηληεξλέη      

Σελ εκπεηξία ζαο ζηηο 

ειεθηξνληθέο αγνξέο 
     

Σελ αζθάιεηα θαη ηελ 

εγγχεζε πνπ παξέρεη 

ην θαηάζηεκα 

     

Σνλ θίλδπλν (κηαο 

ειεθηξνληθήο αγνξάο) 
     

Σελ θήκε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο 
     

Απφ ηε γλψκε ησλ 

θίισλ & ησλ ζπγγελψλ 

ζαο γηα ην ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα 
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4. ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο παξαθαιώ απαληήζηε ηνλ 

βαζκό ζηνλ νπνίν ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε γηα θαζέλα από 

ηα επηιερζέληα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα: 

1. Ζ ηζηνζειίδα δηαζέηεη ηα αγαζά πνπ ππφζρεηαη. 

 
Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

Απφιπηα 

plaisio.gr 
     

e-shop.gr 
     

kotsovolos.gr 
     

getitnow.gr 
     

multirama.gr 
     

public.gr 
     

mediamarkt.gr 
     

 

2. Τπάξρεη αμηνπηζηία ζηνλ ρεηξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ εμππεξέηεζεο 

ησλ πειαηψλ. 

 
Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

Απφιπηα 

plaisio.gr 
     

e-shop.gr 
     

kotsovolos.gr 
     

http://www.plaisio.gr/
http://www.e-shop.gr/
http://www.kotsovolos.gr/
http://www.getitnow.gr/
http://www.multirama.gr/
http://www.public.gr/
http://www.mediamarkt.gr/
http://www.plaisio.gr/
http://www.e-shop.gr/
http://www.kotsovolos.gr/
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getitnow.gr 
     

multirama.gr 
     

public.gr 
     

mediamarkt.gr 
     

 

3. Ζ ηζηνζειίδα εθηειεί ηηο ππεξεζίεο ζσζηά κε ηελ πξψηε θνξά. 

 
Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

Απφιπηα 

plaisio.gr 
     

e-shop.gr 
     

kotsovolos.gr 
     

getitnow.gr 
     

multirama.gr 
     

public.gr 
     

mediamarkt.gr 
     

 

4. Οη ηηκέο ησλ πξντφλησλ είλαη πξνζηηέο. 

 
Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

Απφιπηα 

plaisio.gr 
     

e-shop.gr 
     

http://www.getitnow.gr/
http://www.multirama.gr/
http://www.public.gr/
http://www.mediamarkt.gr/
http://www.plaisio.gr/
http://www.e-shop.gr/
http://www.kotsovolos.gr/
http://www.getitnow.gr/
http://www.multirama.gr/
http://www.public.gr/
http://www.mediamarkt.gr/
http://www.plaisio.gr/
http://www.e-shop.gr/
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kotsovolos.gr 
     

getitnow.gr 
     

multirama.gr 
     

public.gr 
     

mediamarkt.gr 
     

 

5. Σν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ελεκεξψλεη ηνπο πειάηεο θαηάιιεια θαη 

κε αθξίβεηα γηα ηπρφλ πξνζθνξέο θαη εθπηψζεηο. 

 
Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

Απφιπηα 

plaisio.gr 
     

e-shop.gr 
     

kotsovolos.gr 
     

getitnow.gr 
     

multirama.gr 
     

public.gr 
     

mediamarkt.gr 
     

 

6. Γελ ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε πξντφληα, είηε επψλπκα είηε κε. 

 
Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

Απφιπηα 

http://www.kotsovolos.gr/
http://www.getitnow.gr/
http://www.multirama.gr/
http://www.public.gr/
http://www.mediamarkt.gr/
http://www.plaisio.gr/
http://www.e-shop.gr/
http://www.kotsovolos.gr/
http://www.getitnow.gr/
http://www.multirama.gr/
http://www.public.gr/
http://www.mediamarkt.gr/
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plaisio.gr 
     

e-shop.gr 
     

kotsovolos.gr 
     

getitnow.gr 
     

multirama.gr 
     

public.gr 
     

mediamarkt.gr 
     

 

7. Γελ πεξηκέλσ πνιχ ψξα γηα λα νινθιεξψζσ κία ειεθηξνληθή 

παξαγγειία. 

 
Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

Απφιπηα 

plaisio.gr 
     

e-shop.gr 
     

kotsovolos.gr 
     

getitnow.gr 
     

multirama.gr 
     

public.gr 
     

mediamarkt.gr 
     

 

8. Σν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα δηαζέηεη πνηθίινπο ηξφπνπο πιεξσκήο 

(π.ρ. αληηθαηαβνιή, ρξεσζηηθή, πηζησηηθή θιπ) 

http://www.plaisio.gr/
http://www.e-shop.gr/
http://www.kotsovolos.gr/
http://www.getitnow.gr/
http://www.multirama.gr/
http://www.public.gr/
http://www.mediamarkt.gr/
http://www.plaisio.gr/
http://www.e-shop.gr/
http://www.kotsovolos.gr/
http://www.getitnow.gr/
http://www.multirama.gr/
http://www.public.gr/
http://www.mediamarkt.gr/
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Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

Απφιπηα 

plaisio.gr 
     

e-shop.gr 
     

kotsovolos.gr 
     

getitnow.gr 
     

multirama.gr 
     

public.gr 
     

mediamarkt.gr 
     

 

9. Γε πεξηκέλσ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ψζηε λα θηάζεη ην ηειηθφ 

πξντφλ ζηε θαηνρή κνπ. 

 
Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

Απφιπηα 

plaisio.gr 
     

e-shop.gr 
     

kotsovolos.gr 
     

getitnow.gr 
     

multirama.gr 
     

public.gr 
     

mediamarkt.gr 
     

 

http://www.plaisio.gr/
http://www.e-shop.gr/
http://www.kotsovolos.gr/
http://www.getitnow.gr/
http://www.multirama.gr/
http://www.public.gr/
http://www.mediamarkt.gr/
http://www.plaisio.gr/
http://www.e-shop.gr/
http://www.kotsovolos.gr/
http://www.getitnow.gr/
http://www.multirama.gr/
http://www.public.gr/
http://www.mediamarkt.gr/
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10. Ζ ηζηνζειίδα δηεπθνιχλεη ηελ αλαδήηεζε κνπ γηα 

πξντφληα/ππεξεζίεο. 

 
Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

Απφιπηα 

plaisio.gr 
     

e-shop.gr 
     

kotsovolos.gr 
     

getitnow.gr 
     

multirama.gr 
     

public.gr 
     

mediamarkt.gr 
     

 

11. Σν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα δηαζέηεη κηα επξεία γθάκα πξντφλησλ. 

 
Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

Απφιπηα 

plaisio.gr 
     

e-shop.gr 
     

kotsovolos.gr 
     

getitnow.gr 
     

multirama.gr 
     

public.gr 
     

http://www.plaisio.gr/
http://www.e-shop.gr/
http://www.kotsovolos.gr/
http://www.getitnow.gr/
http://www.multirama.gr/
http://www.public.gr/
http://www.mediamarkt.gr/
http://www.plaisio.gr/
http://www.e-shop.gr/
http://www.kotsovolos.gr/
http://www.getitnow.gr/
http://www.multirama.gr/
http://www.public.gr/
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mediamarkt.gr 
     

 

12. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ε ηζηνζειίδα δηεπθνιχλνπλ ηελ αγνξά 

ησλ πξντφλησλ πνπ πσιεί ή πξνσζεί. 

 
Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

Απφιπηα 

plaisio.gr 
     

e-shop.gr 
     

kotsovolos.gr 
     

getitnow.gr 
     

multirama.gr 
     

public.gr 
     

mediamarkt.gr 
     

 

13. Ζ ηζηνζειίδα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα εληνπίζσ έλα ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηελ ηνπνζεζία κνπ. 

 
Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

Απφιπηα 

plaisio.gr 
     

e-shop.gr 
     

kotsovolos.gr 
     

http://www.mediamarkt.gr/
http://www.plaisio.gr/
http://www.e-shop.gr/
http://www.kotsovolos.gr/
http://www.getitnow.gr/
http://www.multirama.gr/
http://www.public.gr/
http://www.mediamarkt.gr/
http://www.plaisio.gr/
http://www.e-shop.gr/
http://www.kotsovolos.gr/
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getitnow.gr 
     

multirama.gr 
     

public.gr 
     

mediamarkt.gr 
     

 

14. Ζ ηζηνζειίδα δηαζέηεη πιήξσο φια ηα ζηνηρεία πνπ αλακέλσ (π.ρ. 

ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, έδξα θαηαζηήκαηνο, πξνδηαγξαθέο θαη 

αμηνιφγεζε πξντφλησλ, θιπ). 

 
Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

Απφιπηα 

plaisio.gr 
     

e-shop.gr 
     

kotsovolos.gr 
     

getitnow.gr 
     

multirama.gr 
     

public.gr 
     

mediamarkt.gr 
     

 

15. Σν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ζπρλά επηθαηξνπνηεί ηα πξντφληα ηνπ 

ζχκθσλα κε ηα λέα ηερλνινγηθά δεδνκέλα. 

 
Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

Απφιπηα 

http://www.getitnow.gr/
http://www.multirama.gr/
http://www.public.gr/
http://www.mediamarkt.gr/
http://www.plaisio.gr/
http://www.e-shop.gr/
http://www.kotsovolos.gr/
http://www.getitnow.gr/
http://www.multirama.gr/
http://www.public.gr/
http://www.mediamarkt.gr/
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δηαθσλψ 

plaisio.gr 
     

e-shop.gr 
     

kotsovolos.gr 
     

getitnow.gr 
     

multirama.gr 
     

public.gr 
     

mediamarkt.gr 
     

 

16. πρλά ελεκεξψλνκαη απφ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα γηα ηπρφλ 

ηξνπνπνηήζεηο ή βειηηψζεηο ησλ πξντφλησλ ηνπ (π.ρ. κέζσ ειεθηξνληθψλ 

θαηαιφγσλ γηα λέα πξντφληα). 

 
Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

Απφιπηα 

plaisio.gr 
     

e-shop.gr 
     

kotsovolos.gr 
     

getitnow.gr 
     

multirama.gr 
     

public.gr 
     

mediamarkt.gr 
     

 

http://www.plaisio.gr/
http://www.e-shop.gr/
http://www.kotsovolos.gr/
http://www.getitnow.gr/
http://www.multirama.gr/
http://www.public.gr/
http://www.mediamarkt.gr/
http://www.plaisio.gr/
http://www.e-shop.gr/
http://www.kotsovolos.gr/
http://www.getitnow.gr/
http://www.multirama.gr/
http://www.public.gr/
http://www.mediamarkt.gr/
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17. Ζ ηζηνζειίδα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πξνπψιεζεο λέσλ πξντφλησλ 

πνπ δελ έρνπλ αθφκε θπθινθνξήζεη ζηελ αγνξά (είηε κέζσ ηνπ ίδηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο είηε κε θάπνηνλ ζρεηηθφ ζχλδεζκν (link) 

πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ηζηνζειίδα φπνπ δχλαηαη ε πψιεζε ηνπ).   

 
Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

Απφιπηα 

plaisio.gr 
     

e-shop.gr 
     

kotsovolos.gr 
     

getitnow.gr 
     

multirama.gr 
     

public.gr 
     

mediamarkt.gr 
     

 

18. Ζ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο πξνζδνθίεο κνπ. 

 
Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

Απφιπηα 

plaisio.gr 
     

e-shop.gr 
     

kotsovolos.gr 
     

getitnow.gr 
     

http://www.plaisio.gr/
http://www.e-shop.gr/
http://www.kotsovolos.gr/
http://www.getitnow.gr/
http://www.multirama.gr/
http://www.public.gr/
http://www.mediamarkt.gr/
http://www.plaisio.gr/
http://www.e-shop.gr/
http://www.kotsovolos.gr/
http://www.getitnow.gr/
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multirama.gr 
     

public.gr 
     

mediamarkt.gr 
     

 

19. πλνιηθά, ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ηθαλνπνηεί ηηο πξνζδνθίεο κνπ. 

 
Γηαθσλψ 

Απφιπηα 
Γηαθσλψ 

Οχηε 

ζπκθσλψ 

νχηε 

δηαθσλψ 

πκθσλψ 
πκθσλψ 

Απφιπηα 

plaisio.gr 
     

e-shop.gr 
     

kotsovolos.gr 
     

getitnow.gr 
     

multirama.gr 
     

public.gr 
     

mediamarkt.gr 
     

 

αο επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο. 

 

 

 

 

 

http://www.multirama.gr/
http://www.public.gr/
http://www.mediamarkt.gr/
http://www.plaisio.gr/
http://www.e-shop.gr/
http://www.kotsovolos.gr/
http://www.getitnow.gr/
http://www.multirama.gr/
http://www.public.gr/
http://www.mediamarkt.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: Πίλαθεο πρλνηήησλ 

 

πρλόηεηα ρξήζεο Ιληεξλέη 

Πιαίζην 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePerce

nt 

Valid 

Ληγφηεξν απφ 1 ρξφλν 101 28,4 30,1 30,1 

1 κε 2 ρξφληα 64 18,0 19,0 49,1 

2 κε 3 ρξφληα 38 10,7 11,3 60,4 

3 κε 4 ρξφληα 32 9,0 9,5 69,9 

Πάλσ απφ 4 ρξφληα 101 28,4 30,1 100,0 

Total 336 94,4 100,0  

Missing System 20 5,6   

Total 356 100,0   

 

E-Shop 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePerce

nt 

Valid 

Ληγφηεξν απφ 1 ρξφλν 102 28,7 31,4 31,4 

1 κε 2 ρξφληα 41 11,5 12,6 44,0 

2 κε 3 ρξφληα 40 11,2 12,3 56,3 

3 κε 4 ρξφληα 29 8,1 8,9 65,2 

Πάλσ απφ 4 ρξφληα 113 31,7 34,8 100,0 

Total 325 91,3 100,0  

Missing System 31 8,7   

Total 356 100,0   

 

Κσηζόβνινο 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePerce

nt 

Valid 

Ληγφηεξν απφ 1 ρξφλν 125 35,1 39,7 39,7 

1 κε 2 ρξφληα 54 15,2 17,1 56,8 

2 κε 3 ρξφληα 41 11,5 13,0 69,8 

3 κε 4 ρξφληα 26 7,3 8,3 78,1 

Πάλσ απφ 4 ρξφληα 69 19,4 21,9 100,0 

Total 315 88,5 100,0  

Missing System 41 11,5   

Total 356 100,0   
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GetItNow 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePerce

nt 

Valid 

Ληγφηεξν απφ 1 ρξφλν 216 60,7 76,6 76,6 

1 κε 2 ρξφληα 23 6,5 8,2 84,8 

2 κε 3 ρξφληα 10 2,8 3,5 88,3 

3 κε 4 ρξφληα 6 1,7 2,1 90,4 

Πάλσ απφ 4 ρξφληα 27 7,6 9,6 100,0 

Total 282 79,2 100,0  

Missing System 74 20,8   

Total 356 100,0   

 

Multirama 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePerce

nt 

Valid 

Ληγφηεξν απφ 1 ρξφλν 172 48,3 58,7 58,7 

1 κε 2 ρξφληα 34 9,6 11,6 70,3 

2 κε 3 ρξφληα 22 6,2 7,5 77,8 

3 κε 4 ρξφληα 15 4,2 5,1 82,9 

Πάλσ απφ 4 ρξφληα 50 14,0 17,1 100,0 

Total 293 82,3 100,0  

Missing System 63 17,7   

Total 356 100,0   

 

 

Public 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePerce

nt 

Valid 

Ληγφηεξν απφ 1 ρξφλν 90 25,3 27,0 27,0 

1 κε 2 ρξφληα 74 20,8 22,2 49,2 

2 κε 3 ρξφληα 70 19,7 21,0 70,3 

3 κε 4 ρξφληα 31 8,7 9,3 79,6 

Πάλσ απφ 4 ρξφληα 68 19,1 20,4 100,0 

Total 333 93,5 100,0  

Missing System 23 6,5   

Total 356 100,0   
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MediaMarkt 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePerce

nt 

Valid 

Ληγφηεξν απφ 1 ρξφλν 124 34,8 39,1 39,1 

1 κε 2 ρξφληα 67 18,8 21,1 60,3 

2 κε 3 ρξφληα 48 13,5 15,1 75,4 

3 κε 4 ρξφληα 22 6,2 6,9 82,3 

Πάλσ απφ 4 ρξφληα 56 15,7 17,7 100,0 

Total 317 89,0 100,0  

Missing System 39 11,0   

Total 356 100,0   

 

Μέζνο όξνο ρξήζεο Ιληεξλέη 

Πιαίζην 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercen

t 

Valid 

Πεξίπνπ ιηγφηεξν απφ κία θνξά ζηνπο ηξεηο κήλεο 176 49,4 53,2 53,2 

Πεξίπνπ κία θνξά ζηνπο ηξεηο κήλεο 68 19,1 20,5 73,7 

Πεξίπνπ κία θνξά ηνλ κήλα 59 16,6 17,8 91,5 

Πεξίπνπ κία θνξά ηελ εβδνκάδα 18 5,1 5,4 97,0 

Πεξίπνπ δχν κε ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα 7 2,0 2,1 99,1 

Πεξίπνπ θαζεκεξηλά 3 ,8 ,9 100,0 

Total 331 93,0 100,0  

Missing System 25 7,0   

Total 356 100,0   

 

E-Shop 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercen

t 

Valid 

Πεξίπνπ ιηγφηεξν απφ κία θνξά ζηνπο ηξεηο κήλεο 160 44,9 50,6 50,6 

Πεξίπνπ κία θνξά ζηνπο ηξεηο κήλεο 65 18,3 20,6 71,2 

Πεξίπνπ κία θνξά ηνλ κήλα 51 14,3 16,1 87,3 

Πεξίπνπ κία θνξά ηελ εβδνκάδα 22 6,2 7,0 94,3 

Πεξίπνπ δχν κε ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα 13 3,7 4,1 98,4 

Πεξίπνπ θαζεκεξηλά 5 1,4 1,6 100,0 

Total 316 88,8 100,0  
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Missing System 40 11,2   

Total 356 100,0   

 

 

Κσηζόβνινο 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercen

t 

Valid 

Πεξίπνπ ιηγφηεξν απφ κία θνξά ζηνπο ηξεηο κήλεο 194 54,5 62,4 62,4 

Πεξίπνπ κία θνξά ζηνπο ηξεηο κήλεο 55 15,4 17,7 80,1 

Πεξίπνπ κία θνξά ηνλ κήλα 43 12,1 13,8 93,9 

Πεξίπνπ κία θνξά ηελ εβδνκάδα 13 3,7 4,2 98,1 

Πεξίπνπ δχν κε ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα 4 1,1 1,3 99,4 

Πεξίπνπ θαζεκεξηλά 2 ,6 ,6 100,0 

Total 311 87,4 100,0  

Missing System 45 12,6   

Total 356 100,0   

 

GetItNow 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercen

t 

Valid 

Πεξίπνπ ιηγφηεξν απφ κία θνξά ζηνπο ηξεηο κήλεο 243 68,3 85,9 85,9 

Πεξίπνπ κία θνξά ζηνπο ηξεηο κήλεο 22 6,2 7,8 93,6 

Πεξίπνπ κία θνξά ηνλ κήλα 12 3,4 4,2 97,9 

Πεξίπνπ κία θνξά ηελ εβδνκάδα 1 ,3 ,4 98,2 

Πεξίπνπ δχν κε ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα 3 ,8 1,1 99,3 

Πεξίπνπ θαζεκεξηλά 2 ,6 ,7 100,0 

Total 283 79,5 100,0  

Missing System 73 20,5   

Total 356 100,0   

 

Multirama 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercen

t 

Valid 

Πεξίπνπ ιηγφηεξν απφ κία θνξά ζηνπο ηξεηο κήλεο 229 64,3 78,7 78,7 

Πεξίπνπ κία θνξά ζηνπο ηξεηο κήλεο 32 9,0 11,0 89,7 

Πεξίπνπ κία θνξά ηνλ κήλα 22 6,2 7,6 97,3 

Πεξίπνπ κία θνξά ηελ εβδνκάδα 4 1,1 1,4 98,6 

Πεξίπνπ δχν κε ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα 3 ,8 1,0 99,7 

Πεξίπνπ θαζεκεξηλά 1 ,3 ,3 100,0 
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Total 291 81,7 100,0  

Missing System 65 18,3   

Total 356 100,0   

 

Public 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercen

t 

Valid 

Πεξίπνπ ιηγφηεξν απφ κία θνξά ζηνπο ηξεηο κήλεο 142 39,9 44,0 44,0 

Πεξίπνπ κία θνξά ζηνπο ηξεηο κήλεο 58 16,3 18,0 61,9 

Πεξίπνπ κία θνξά ηνλ κήλα 82 23,0 25,4 87,3 

Πεξίπνπ κία θνξά ηελ εβδνκάδα 27 7,6 8,4 95,7 

Πεξίπνπ δχν κε ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα 9 2,5 2,8 98,5 

Πεξίπνπ θαζεκεξηλά 5 1,4 1,5 100,0 

Total 323 90,7 100,0  

Missing System 33 9,3   

Total 356 100,0   

 

MediaMarkt 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePercen

t 

Valid 

Πεξίπνπ ιηγφηεξν απφ κία θνξά ζηνπο ηξεηο κήλεο 178 50,0 57,8 57,8 

Πεξίπνπ κία θνξά ζηνπο ηξεηο κήλεο 62 17,4 20,1 77,9 

Πεξίπνπ κία θνξά ηνλ κήλα 42 11,8 13,6 91,6 

Πεξίπνπ κία θνξά ηελ εβδνκάδα 14 3,9 4,5 96,1 

Πεξίπνπ δχν κε ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα 9 2,5 2,9 99,0 

Πεξίπνπ θαζεκεξηλά 3 ,8 1,0 100,0 

Total 308 86,5 100,0  

Missing System 48 13,5   

Total 356 100,0   
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Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηάζε ησλ θαηαλαισηώλ πξνο ηα ειεθηξνληθά 

θαηαζηήκαηα 

 

Σε γλώζε ζαο ζηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePerce

nt 

Valid 

Καζφινπ 49 13,8 14,0 14,0 

Οχηε ιίγν νχηε πνιχ 51 14,3 14,5 28,5 

Πνιχ 67 18,8 19,1 47,6 

Πάξα πνιχ 184 51,7 52,4 100,0 

Total 351 98,6 100,0  

Missing System 5 1,4   

Total 356 100,0   

 

Σελ επθνιία ρξήζεο ηνπ internet 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePerce

nt 

Valid 

Καζφινπ 42 11,8 12,0 12,0 

Οχηε ιίγν νχηε πνιχ 31 8,7 8,9 20,9 

Πνιχ 39 11,0 11,2 32,1 

Πάξα πνιχ 237 66,6 67,9 100,0 

Total 349 98,0 100,0  

Missing System 7 2,0   

Total 356 100,0   

 

Σελ εκπεηξία ζαο ζηηο ειεθηξνληθέο αγνξέο 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePerce

nt 

Valid 

Καζφινπ 25 7,0 7,1 7,1 

Οχηε ιίγν νχηε πνιχ 35 9,8 10,0 17,1 

Πνιχ 52 14,6 14,8 31,9 

Πάξα πνιχ 239 67,1 68,1 100,0 

Total 351 98,6 100,0  

Missing System 5 1,4   

Total 356 100,0   
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Σελ αζθάιεηα θαη ηελ εγγύεζε πνπ παξέρεη ην θαηάζηεκα 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePerce

nt 

Valid 

Καζφινπ 12 3,4 3,4 3,4 

Οχηε ιίγν νχηε πνιχ 22 6,2 6,2 9,6 

Πνιχ 32 9,0 9,1 18,7 

Πάξα πνιχ 287 80,6 81,3 100,0 

Total 353 99,2 100,0  

Missing System 3 ,8   

Total 356 100,0   

 

Σνλ θίλδπλν (κηαο ειεθηξνληθήο αγνξάο) 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePerce

nt 

Valid 

Καζφινπ 20 5,6 5,7 5,7 

Οχηε ιίγν νχηε πνιχ 44 12,4 12,6 18,3 

Πνιχ 72 20,2 20,6 38,9 

Πάξα πνιχ 214 60,1 61,1 100,0 

Total 350 98,3 100,0  

Missing System 6 1,7   

Total 356 100,0   

 

Σε θήκε ηνπ θαηαζηήκαηνο 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePerce

nt 

Valid 

Καζφινπ 9 2,5 2,6 2,6 

Οχηε ιίγν νχηε πνιχ 25 7,0 7,2 9,9 

Πνιχ 46 12,9 13,3 23,2 

Πάξα πνιχ 265 74,4 76,8 100,0 

Total 345 96,9 100,0  

Missing System 11 3,1   

Total 356 100,0   

 

 

 

 

 

 



92 

 

Από ηε γλώκε ησλ θίισλ & ησλ ζπγγελώλ ζαο γηα ην ειεθηξνληθό θαηάζηεκα 

 Frequency Percent ValidPercent CumulativePerce

nt 

Valid 

Καζφινπ 28 7,9 8,0 8,0 

Οχηε ιίγν νχηε πνιχ 57 16,0 16,4 24,4 

Πνιχ 93 26,1 26,7 51,1 

Πάξα πνιχ 170 47,8 48,9 100,0 

Total 348 97,8 100,0  

Missing System 8 2,2   

Total 356 100,0   

 

 


