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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ασχοληθήκαµε µε το θέµα την πανδηµίας του 

κορωνοιού covid-19 και τις συνέπειες της πανδηµίας αυτής στην λειτουργία και 

εξέλιξη των ηλεκτρονικών καταστηµάτων.  

Πρόκειται για ένα θέµα πολύ επίκαιρο και απαραίτητο για την ορθή ανάπτυξη του 

θέµατος αυτού ήταν η µελέτη ποικίλων άρθρων εφηµερίδων, περιοδικών και 

διαδικτυακών πηγών αλλά και η παρακολούθηση σχετικών ερευνών. 

Θα δούµε στην πορεία πως η πανδηµία επηρέασε την οικονοµία της χώρας αλλά 

κυρίως πως επηρέασε την λειτουργία των ηλεκτρονικών καταστηµάτων αλλά και τις 

αλλαγές που η πανδηµία αυτή πρόκειται να φέρει στον τρόπο που οι καταναλωτές θα 

επιλέξουν από εδώ και στο εξής να καλύπτουν τις ανάγκες τους. 

Επίσης θα δούµε πως οι επιχειρήσεις θα επιλέξουν να λειτουργήσουν τον χώρο της 

αγοράς που θα προσφέρουν στον καταναλωτή, αν δηλαδή θα πρόκειται για φυσικό 

χώρο ή για διαδικτυακό κατάστηµα ή και για τα δύο. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στο ξεκίνηµα της εργασίας µας γίνεται αναφορά στο ηλεκτρονικό εµπόριο. 

Αναλύεται η έννοια του και τα είδη του. 

Στο επόµενο κεφάλαιο περιγράφουµε την έννοια του ηλεκτρονικού καταστήµατος 

αλλά και τον τρόπο της λειτουργίας του. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλυτικά καταγράφουµε τόσο τα πλεονεκτήµατα όσο όµως και 

τα µειονεκτήµατα και τα εµπόδια που προκύπτουν από το ηλεκτρονικό εµπόριο. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής αναφερόµαστε στην πανδηµία του 

κορωνοιού covid-19 και πως αυτή επηρέασε τόσο την οικονοµία των χωρών σε 

παγκόσµιο επίπεδο αλλά και τις επιδράσεις στην ζωή των πολιτών. Ακόµη 

περιγράφουµε και το πώς η πανδηµία επηρέασε την πορεία των ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων. 

Τέλος στο πέµπτο κεφάλαιο παρατίθεται η έρευνα που υλοποιήθηκες τα πλαίσια της 

εργασίας αυτής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

ABSTRACT 

At the beginning of our work, reference is made to e-commerce. Its meaning and 

types are analyzed. 

In the next chapter we describe the concept of the online store and the way it works. 

In the third chapter we analyze in detail both the advantages and disadvantages and 

the obstacles that arise from e-commerce. 

In the fourth chapter of this paper we refer to the pandemic of the covid-19 corona 

and how it affected both the economies of countries globally and the effects on the 

lives of citizens. We also describe how the pandemic affected the course of online 

stores. 

Finally, in the fifth chapter, the research that you implemented in the context of this 

work is listed. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

1.1 ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

 Ηλεκτρονικό Εµπόριο   θεωρείται κάθε συναλλαγή η οποία πραγµατοποιείται µόνο 

σε ηλεκτρονική διάσταση που σηµαίνει ότι απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών οι οποίοι δικτυώνονται µέσω τηλεφωνικών γραµµών .Για την 

εκπλήρωση τέτοιου είδους εµπορικής συναλλαγής είναι απαραίτητο το ανάλογο 

λογισµικό και σύνθετοι προγραµµατιστικοί µηχανισµοί ,που πραγµατοποιούν την 

ανταλλαγή πληροφοριών και στους δύο συναλλασσόµενους (ανάµεσα σε επιχειρήσεις 

αλλά και σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που είναι οι καταναλωτές)
1
. 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο περιλαµβάνει τις εξής διαδικασίες: 

- ∆ιαδικασίες ανάπτυξης 

- ∆ιαδικασίες προώθησης 

- ∆ιαδικασίες παράδοσης 

- ∆ιαδικασίες εξυπηρέτησης 

- ∆ιαδικασίες πληρωµής για τα προϊόντα και για τις υπηρεσίες 

Συνεπώς θα µπορούσαµε να πούµε ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο αφορά σε κάθε 

συναλλαγή η οποία γίνεται µεταξύ προσώπων. Τα πρόσωπα αυτά δύναται να είναι 

είτε φυσικά είτε όχι και πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα. 

Αναφέρεται λοιπόν σε ένα ευρύ φάσµα που περιλαµβάνει επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες οι οποίες όµως βρίσκονται σε απευθείας σύνδεση µε  προϊόντα και 

υπηρεσίες. 

 

                                                           
1
 https://ec.europa.eu/eurostat/statistcs-explained/index.php/E-commerce_statistics 
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Επιπλέον αφορά και οποιαδήποτε µορφή συναλλαγής µε βάση την οποία τα µέρη που 

εµπλέκονται αλληλεπιδρούν ηλεκτρονικά και όχι µε ανταλλαγές φυσικές ή µε 

απευθείας συνάντηση. 

Συνεπώς αφορά στην αγοραπωλησία αγαθών και πληροφοριών αλλά και υπηρεσιών 

µέσα από το δίκτυο του υπολογιστή. 

Η σύνδεση της αγοράς µε την πώληση γίνεται µέσω του διαδικτύου και η διενέργεια 

οποιασδήποτε συναλλαγής γίνεται µε βάση την µεταβίβαση της κυριότητας ή των 

δικαιωµάτων χρήσης αγαθών ή υπηρεσιών του διαδικτύου. 

 

 

1.2 ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο διακρίνεται σε άµεσο και έµµεσο: 

• Άµεσο θεωρείται το ηλεκτρονικό εµπόριο το οποίο αποτελείται από την 

παραγγελία ,την εξόφληση και την παράδοση αγαθών τα οποία είναι άυλα 

προϊόντα και υπηρεσίες. 

• Έµµεσο θεωρείται το ηλεκτρονικό εµπόριο το οποίο όταν πραγµατοποιηθεί 

αποσκοπεί στην παραγγελία υλικών αγαθών που µπορούν να παραδοθούν 

µόνο µε τον καθιερωµένο τρόπο όπως είναι τα µεταφορικά , ή ακόµα και τα  

ταχυδροµικά µέσα. 

 

Επίσης παρατηρείται µε το πέρασµα των ετών άλλη µια διάκριση η οποία 

πραγµατοποιείται µε γνώµονα την σχέση αγοράς δηλαδή στην κάθε περίπτωση ποιος  

πουλάει το αγαθό είτε αυτό είναι υλικό είτε άυλο και ποιος το αγοράζει. Έτσι 

δηµιουργούνται άλλες 5 κατηγορίες ηλεκτρονικού εµπορίου. 
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1) Από Επιχείρηση προς Επιχείρηση:(Business toBusiness)  

Εδώ συναντάµε συναλλαγές οι οποίες γίνονται µεταξύ δύο ή ακόµα και παραπάνω 

επιχειρήσεων δηλαδή την παραγγελία που πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά και 

διάφορες οικονοµικές συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µέσω τηλεπικοινωνιακών 

δικτύων.Από µελέτες διαπιστώνεται πως οι συναλλαγές από επιχείρηση προς 

επιχείρηση απαρτίζουν την πιο βελτιωµένη διάκριση ηλεκτρονικού εµπορίου σε 

παγκόσµιο επίπεδο. 

 

2) Από επιχείρηση προς καταναλωτή:(BusinesstoConsumer) 

Συµπεριλαµβάνονται όλες οι συναλλαγές που γίνονται από τις επιχειρήσεις προς τους 

καταναλωτές.Οι ηλεκτρονικές επιχειρήσεις προσπαθούν να δελεάσουν τους 

καταναλωτές ,αυτό φαίνεται να επιτυγχάνεται καθώς παρατηρείται σηµαντική 

αύξηση από το 1995 και έπειτα. 

 

3) Από καταναλωτή προς καταναλωτή:(ConsumertoConsumer) 

Στην προκειµένη περίπτωση οι καταναλωτές πραγµατοποιούν αγοραπωλησίες 

αγαθών µε την χρήση  µόνο ενός ηλεκτρονικού πάροχου αγοραπωλησιών , όπως το 

Ebay και το Amazon. Ο καταναλωτής ο οποίος θέλει να προβεί στην πώληση ενός 

προϊόντος  ή µια υπηρεσία προβάλλει το προϊόν, παρέχει πληροφορίες για το προϊόν 

αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιείται η πληρωµή
2
. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 LaudonKenneth ,GuercioTraverCarol (2014), µετάφραση Αγαµέµνων Μήλιος , <<Ηλεκτρονικό εµπόριο 

επιχειρήσεις , τεχνολογία  , κοινωνία>> εκδόσεις: Παπασωτηρίου Σελίδα  19-21 
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4) Από επιχειρήσεις προς ∆ηµόσιους Φορείς:(BusinesstoPublic Administration) 

Περιλαµβάνονται όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγµατοποιούνται από 

ιδιωτικές εταιρίες προς τους δηµόσιους φορείς. 

 

5) Από ∆ηµόσιους Φορείς προς πολίτες:(Public Administration toCitizen) 

Περιλαµβάνει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές µεταξύ δηµοσίων φορέων και πολιτών
3
  

 

1.3  Η ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Ως µέσα του ηλεκτρονικού εµπορίου θεωρούνται και τα κάτωθι: 

- Τηλέφωνο 

- Ραδιόφωνο 

- Εικονοτηλέφωνο 

- Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο  

- Τηλεόραση 

- Τηλεµοιοτυπία 

 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο κυρίως περιλαµβάνει την ψηφιοποίηση των αγορών. 

Εκτός όµως από τις τυπικές αγορές του παγκόσµιου ιστού το ηλεκτρονικό εµπόριο 

περιλαµβάνει και όλη την βιοµηχανία που υποστηρίζει τις αγορές του παγκόσµιου 

ιστού κα περιλαµβάνει και όλη την βιοµηχανία που υποστηρίζει τις αγορές αυτές: 

- Online επεξεργασία δοσοληψιών 

- ∆ιαχείριση αλυσίδας παροχών 

- Ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδοµένων 

                                                           
3
 Γεωργακόπουλος Ν. ,Πολλάλης Γ. ,Αγιακλόγλου Χ.(2000), << Το  διαδίκτυο ως µέσο ανάπτυξης του 

ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ελλάδα >> Εκδόσεις: ΣΠΟΥ∆ΑΙ τόµος 50 τεύχος 3-4 Πανεπιστήµιο Πειραιώς , 

Σελίδες 142-144  ) 
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Θα πρέπει ακόµη να αναφέρουµε ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο έχει σε µεγάλο βαθµό 

αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιούνται οι αγορές στις επιχειρήσεις αλλά 

και από τον τελικό καταναλωτή. 

 

 

1.4 ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

 

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) είναι ένας πιο γενικός ορισµός του 

ηλεκτρονικού εµπορίου που δεν συµπεριλαµβάνει µόνο την αγοραπωλησία ενός 

προϊόντος και υπηρεσιών άλλα πραγµατεύεται επίσης την διευκόλυνση και την 

εξυπηρέτηση των πελατών ,την συνεργασία των υπαλλήλων µέσα στην επιχείρηση 

αλλά και την επίτευξη των οικονοµικών συναλλαγών  που πραγµατοποιούνται 

ηλεκτρονικά µέσα σε έναν οργανισµό. 

Κάθε επιχείρηση ανάλογα µε το αντικείµενο που δραστηριοποιείται  αλλά και τις 

ανάγκες που έχει χρησιµοποιεί το ηλεκτρονικό επιχειρείν µε διαφορετικό τρόπο 

.Γενικά υφίστανται δύο εκδοχές του όρου: 

1) Όταν δείχνει την τακτική της επιχείρησης για το ηλεκτρονικό εµπόριο  

2)Όταν το χρησιµοποιούν επιχειρήσεις που λειτουργούν µόνο ηλεκτρονικά µε σκοπό 

την µείωση της εξυπηρέτησης ,την υποστήριξη των πελατών σε όλη την διάρκεια 

αλλά και πριν και µετά από την συναλλαγή. 

 

Αυτό πραγµατοποιείται µέσω της <<διαδικτυακής αυτοεξυπηρέτησης>> που είναι 

διαθέσιµη από την επιχείρηση προς τους πελάτες ανά πάσα ώρα και στιγµή
4
. 

 

                                                           
4
 TurbanEfraimKingDavid ,LeeJae ,LingTing-Pen .TurbanDeborrahTurban Μετάφραση Γιάννης Β. Σαµαράς 

<<Ηλεκτρονικό Εµπόριο 2010 : αρχές,εξέλιξη,στρατηγικές από ην µεριά του manager . εκδόσειςΓούρδας Αθήνα 

2011, Σελίδα 3 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

 

2.1 ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

Ο όρος ηλεκτρονική επιχείρηση αφορά την ψηφιακή πραγµατοποίηση συναλλαγών 

και  εργασιών σε µια εταιρεία, µε την συµµετοχή πληροφοριακών συστηµάτων που 

ελέγχει η εκάστοτε εταιρία . Όµως δεν περιέχει  σηµαντικό βαθµό όγκο εµπορικών 

συναλλαγών . 

Ειδάλλως περιέχει συστήµατα όπως µηχανισµούς οι οποίοι αξιολογούν το επίπεδο 

των αποθεµάτων , αυτό βέβαια δεν αποσκοπεί σε άµεσο κέρδος αλλά εξυπηρετεί τις 

εσωτερικές λειτουργίες της επιχείρησης . 

Αυτή άλλωστε είναι η βασική διαφορά της ηλεκτρονικής επιχείρησης µε το 

ηλεκτρονικό εµπόριο του οποίου κύριο µέληµα είναι το κέρδος στην εταιρεία ενώ 

είναι απόλυτα συσχετισµένο µε πληροφοριακά συστήµατα της εταιρίας που 

δραστηριοποιούνται στις αγοραπωλησίες . 

Οι βάσεις της επιχείρησης σε ενδεδειγµένες ψηφιακές τεχνολογίες την κάνουν 

ηλεκτρονική επιχείρηση προσδίδουν υποστήριξη για ανταλλαγές ηλεκτρονικού 

εµπορίου µέσω διαδικτύου .Άρα η έννοια της ηλεκτρονικής επιχείρησης και του 

ηλεκτρονικού εµπορίου είναι άρρηκτα συνδεδεµένες , καθώς για το ηλεκτρονικό 

εµπόριο είναι αναγκαία η ηλεκτρονική επιχείρηση η οποία θα είναι ιδιαίτερα 

προηγµένη , µε σκοπό την υποστήριξη ,την λειτουργία και την ανάπτυξη
5
.  

 

 

 

                                                           
5
 LaudonKenneth, GuercioTraverCarol , (2014) µετάφραση Αγαµέµνων Μήλιος <<Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

Επιχ/σεις , Τεχνολογία , Κοινωνία>> Παπασωτηρίου  Σελίδες 19-21. 
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2.2 ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

 

Είναι γνωστό πως η έννοια της  <<αγοράς>>  είναι συνδεδεµένη µε µια φυσική 

τοποθεσία που περιλαµβάνει κάποιο κατάστηµα στο  οποίο υπάρχουν τόσο πωλητές 

όσο και αγοραστές .Ηλεκτρονική αγορά εννοείται ο χώρος στον οποίο 

πραγµατοποιούνται  συναλλαγές  αγοραπωλησιών µόνο µέσω ηλεκτρονικών µέσων .  

Η ηλεκτρονική αγορά προσφέρει πολλές διευκολύνσεις τόσο σε αγοραστές όσο και 

σε πωλητές. 

 Κύριο προνόµιο των αγοραστών είναι το γεγονός ότι υπάρχει ευελιξία έρευνας 

αγοράς ενός προϊόντος ή µίας υπηρεσίας τόσο σε επίπεδο τιµής όσο και ποιότητας 

χωρίς να υπάρχει οικονοµική επιβάρυνση. Επίσης  µέσω της ηλεκτρονικής αγοράς το 

εύρος των προϊόντων είναι πολύ µεγαλύτερο . 

Αναφερόµενοι στους πωλητές πλέον είναι ικανοί να εισέρχονται σε νέες αγορές , να 

αυξάνουν τους αγοραστές τους και να δηµιουργούν έτσι άνοδο των πωλήσεων µε 

λιγότερα έξοδα αφού δεν είναι υποχρεωµένοι να ανοίξουν νέα φυσικά καταστήµατα
6
. 

 

2.3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Η αγορά του ηλεκτρονικού εµπορίου έχει δηµιουργηθεί σήµερα από χιλιάδες 

επιχειρήσεις οι οποίες έχουν χτίσει τα ηλεκτρονικά καταστήµατα, χρησιµοποιώντας 

ως µοναδικό µέσο τους το ίντερνετ αλλά και τις υπόλοιπες τεχνολογίες του 

διαδικτύου. 

Το ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι ο όρος που χρησιµοποιείται για να αναφερθεί 

κάποιος σε ένα διαδικτυακό τόπο µέσω του οποίου πραγµατοποιούνται οι πβλήσεις 

των διαφόρων ειδών. 

                                                           
6
 https://www.mbaskool.com/business-concepts/marketing-and-strategy-terms/13326-e-marketplace.html 
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Το ηλεκτρονικό επιχειρείν αναφέρεται στην πραγµατοποίηση των επιχειρηµατικών 

συναλλαγών µέσω του ιντερνέτ και είναι στην ουσία η προσαρµογή του κλασσικού 

επιχειρηµατικού µοντέλου στη νέα ηλεκτρονική πραγµατικότητα ή στην ανάπτυξη 

ενός νέου επιχειρηµατικού µοντέλου µε βασικό αντικείµενο το διαδίκτυο. 

Με τον τρόπο αυτί τα ηλεκτρονικά καταστήµατα αναπτύσσονται και  προσφέρουν σε 

καθηµερινή βάση χιλιάδες προϊόντα. 

Με βάση πάντα τα προσφερόµενα προϊόντα ο δυνητικός πελάτης θα µπορεί να 

αναζητήσει και να επιλέξει ανάµεσα σε πληθώρα οµοειδών προϊόντων το 

συγκεκριµένος είδος που θα καλύπτει τις ανάγκες του, να µάθει ακόµη την τιµή αλλά 

και τον χρόνο που θα τα παραλάβει , να δεί επίσης την µορφή του προϊόντος σε 

εικόνα αλλά και να προβεί σε σχετικές συγκρίσεις των τιµών. 

Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός πως οι τιµές στα ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι 

σχετικά πιο φθηνές καθότι το ηλεκτρονικό κατάστηµα δεν έχει πάγια έξοδα όπως για 

παράδειγµα ένα ενοίκιο και δεν απασχολεί και πολυάριθµο προσωπικό. 

Ο πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήµατος µπορεί επίσης να βρει και να επιλέξει 

προϊόντα να παραγγείλει τα οποία ίσως να µην υπάρχουν στα συµβατικά 

καταστήµατα της περιοχής που διαµένει. Επίσης δύναται να πληρώσει µε την 

πιστωτική του κάρτα, την χρεωστική του κάρτα, να κάνει χρηση αντικαταβολής ή να 

πληρώσει µε paypal. 

Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα καλύπτον ένα µεγάλο εύρος τοµέων του λιανικού 

εµπορίου. 

Μπορεί κάποιος να συναντήσει διαδικτυακά και τα εξής: 

- Σουπερµάρκετ 

- Φαρµακεία 

- Καταστήµατα τροφίµων 

- Βιβλιοπωλεία 

- Καταστήµατα πάσης φύσεως ηλεκτρονικών ειδών 

- Καταστήµατα ρουχισµού 

- Καταστήµατα παιχνιδιών  

- Καταστήµατα προσφοράς υπηρεσιών 

- Καταστήµατα τραπεζικών εργασιών 
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- Καταστήµατα κράτησης ξενοδοχείων κα. 

 

2.4 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Προκειµένου ο πελάτης να αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστηµα θα πρέπει να 

ακολουθήσει την εξής διαδικασία: 

- Να επισκεφτεί το ηλεκτρονικό κατάστηµα 

- Να εντοπίσει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν 

- Να τα τοποθετήσει στο εικονικό καλάθι αγορών 

- Εφόσον προσθέσει όλα τα προϊόντα που επιθυµεί θα πρέπει να «πάει» στο 

ηλεκτρονικό ταµείο του καταστήµατος. Εκεί θα πρέπει να συµπληρώσει όλα 

τα απαραίτητα στοιχεία και θα πρέπει να διαλέξει τον τρόπο αποστολής των 

προϊόντων αλλά και τον τρόπο πληρωµής τους. 

 

Την λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήµατος θα µπορούσαµε να την 

περιγράψουµε ως εξής: 

- Με την πραγµατοποίηση της παραγγελίας από τον πελάτη ο διαχειριστής του 

ηλεκτρονικού καταστήµατος θα λάβει κάποια ειδοποίηση ίσως και µέσω µαιλ. 

Έχοντας λοιπόν τα στοιχεία της παραγγελίας και που θα αποσταλεί το προϊόν 

θα πρέπει να ελέγξει και τον τρόπο της πληρωµής 

 

- Όταν λοιπόν ο πελάτης επιλέξει χρέωση µέσω της πιστωτικής κάρτας τότε ο 

καταστηµατάρχης µπορεί να ετοιµάσει την παραγγελία. 

 

 

- Εάν όµως ο πελάτης έχει διαλέξει την πληρωµή µέσω της τραπεζικής 

κατάθεσης τότε θα ελέγξει τον τραπεζικό λογαριασµό για την κατάθεση των 

χρηµάτων. 
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- Εφόσον ο πελάτη διαλέξει να πληρώσει µέσω αντικαταβολής τότε θα 

ετοιµάσει την παραγγελία και θα ενηµερώσει τον κούριερ για το κόστος της 

παραγγελίας. 

 

2.5 ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

  

Ο ∆ιαδικτυακός τόπος 

Είναι πολύ σηµαντικό να παρέχουµε στον καταναλωτή έναν διαδικτυακό τόπο 

ευχάριστο και εύχρηστο. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά είναι συχνά ανταγωνιστικά 

µεταξύ τους. Είναι λογικό να θέλουµε ο ιστότοπός µας να είναι όµορφος, πρέπει όµως 

να προσέξουµε να µην τον παραφορτώσουµε γιατί αυτό µπορεί να επιβαρύνει τη 

χρηστικότητά του. Ένας όµορφος ιστότοπος είναι συνήθως και ένας απλός ιστότοπος 

που επιτρέπει την απρόσκοπτη πλοήγηση. Απλός, αλλά και πλήρης. Στο σηµείο αυτό 

µπαίνει το ζήτηµα της καλής οργάνωσης του ιστότοπου, ωστε χωρίς να είναι 

χαωτικος να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες που περιµένει να βρει ο 

αγοραστής.  

  

Ο κατάλογος των προϊόντων 

Είναι σηµαντικό να έχει ο αγοραστής πρόσβαση σε έναν πλήρη και εύχρηστο 

κατάλογο προϊόντων. Επειδή συχνά τα προϊόντα είναι πολλά και ο κατάλογος δεν 

είναι δυνατόν να είναι στατικός, απαιτείται η δηµιουργία µίας καλής µηχανής 

αναζήτησης που περιλαµβάνει πολλές επιλογές. Συχνά είναι δύσκολο να 

συµπεριληφθούν όλα τα παρακτηριστικά κάθε προϊόντος σε έναν κατάλογο που 

περιλαµβάνει πολλά προϊόντα. Για το λόγο αυτό, υπάρχει η δυνατότητα συνοπτικής 

παρουσίασης των προϊόντων της αναζήτησης σε µία λίστα, και παράλληλα µπορεί ο 

αγοραστής να επιλέξει ένα προϊόν και να δει ξεχωριστά το σύνολο των 

χαρακτηριστικών του. Με τον τρόπο αυτό  εξυπηρετούµε και την ανάγκη συγκριτικής 
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προβολής σε λίστα αλλά και την υποχρέωση λεπτοµερούς παρουσίασης του κάθε 

προϊόντος χωριστά.  

 Το καλάθι αγορών 

 

∆εν είναι τίποτα παραπάνω από τη λίστα των προϊόντων που ο πελάτης προτίθεται να 

αγοράσει. Κατά την πλοήγησή του ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να προσθέτει 

προϊόντα στο καλάθι του, να τα επιθεωρεί και να τα επιστρέφει στο "ράφι". Η 

δυνατότητα αυτή είναι πολύ σηµαντική γιατί ο αγοραστής δεν αισθάνεται 

"δεσµευµένος" από µία παραγγελία µε το που τοποθετεί κάτι στο καλάθι. Επίσης, 

είναι πολύ σηµαντικό να µπορεί ανά πάσα στιγµή να "κοιτάξει" στο καλάθι του και 

να γνωρίζει τι έχει παραγγείλει και πόσο κοστίζει η παραγγελία του.  

Πολλά καταστήµατα εφαρµόζουν παράλληλα την πρακτική της "αποθήκευσης" του 

καλαθιού για ένα περιορισµένο χρονικό διάστηµα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον 

αγοραστή να πλοηγηθεί σε άλλους ιστότοπους ή και να κλείσει τον υπολογιστή του 

και να προχωρήσει στην αγορά αργότερα χωρίς να χρειάζεται να αναζητήσει εκ νέου 

τα περιεχόµενα του καλαθιού του.  

  

Τα "αγαπηµένα" 

 Μία άλλη λειτουργία, παρόµοια µε αυτή του καλαθιού αγορών, είναι η "προσθήκη 

στα αγαπηµένα". Κατά την πλοήγησή του στο ηλεκτρονικό κατάστηµα, ο αγοραστής 

είναι πιθανόν να συναντήσει κάποια προϊόντα που δεν προτίθεται να αγοράσει άµεσα, 

αλλά τον ενδιαφέρουν για µία µελλοντική αγορά. Όµως αν τα βάλει στο καλάθι των 

αγορών θα πρέπει να τα αγοράσει, κι αν φύγει από το διαδικτυακό τόπο θα πρέπει 

µετά να τα αναζητήσει εκ νέου. Για να µπορεί να τα κρατήσει σε µία "άκρη" ή σε µία 

"σηµείωση" χωρίς καµία υποχρέωση αγοράς πρέπει να συνδεθεί µε το κωδικό του 

όνοµα στο κατάστηµα και να προσθέσει τα προϊόντα αυτά στην κατηγορία 

"αγαπηµένα". Μπορεί στη συνέχεια να τα "βλέπει" όποτε συνδέεται µε το 

διαδικτυακό τόπο του καταστήµατος και να τα µετακινεί είτε προς το καλάθι αγορών 

είτε προς διαγραφή. Η εφαρµογή αυτή είναι πολύ χρήσιµη τόσο για τον αγοραστή 
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όσο και για το ηλεκτρονικό κατάστηµα που εξασφαλίζει µε αυτόν τον τρόπο την 

"επάνοδο" του αγοραστή προκειµένου να επιθεωρήσει τα "αγαπηµένα" του και 

ενδεχοµένως να µεταφέρει κάποια από αυτά στο καλάθι αγορών. 

  

Παραγγελία 

Όταν ο αγοραστής ολοκληρώσει την πλοήγησή του θα πρέπει να περάσει από το 

ταµείο. Από τη σελίδα του καλαθιού αγορών δίνει την εντολή να ξεκινήσει η 

διαδικασία της παραγγελίας και της πληρωµής. Η διαδικασία αυτή χωρίζεται σε 4-5 

ξεκάθαρα βήµατα και είναι πολύ κρίσιµη για την ολοκλήρωση της πώλησης. Είναι 

πολύ συχνό φαινόµενο ένας αγοραστής να εγκαταλείπει την αγορά στα µέσα αυτής 

της διαδικασίας αν νοιώσει πως είναι πολύ περίπλοκη, πως δεν την ελέγχει πλήρως, 

πως κινδύνεύουν τα προσωπικά και οικονοµικά στοιχεία του ή πως ελοχεύουν κρυφές 

χρεώσεις. Για το λόγο αυτό αλλά και για λόγους αξιοπιστίας του ηλεκτρονκού 

καταστήµατος είναι καλό να φαίνονται ξεκάθαρα όλες οι χρεώσεις και τα έξοδα 

αποστολής.  

Πληρωµή 

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγγελίας γίνεται µε την καταβολή της 

πληρωµής.Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα µπορεί να παρέχει µία ποικιλία από τρόπους 

πληρωµής, ο ευρύτερα χρησιµοποιούµενος όµως διεθνώς είναι η πληρωµή µε χρέωση 

πιστωτικής κάρτας. Στην Ελλάδα, όπου δεν είναι ακόµη όλοι εξοικειωµένοι µε τον 

τρόπο αυτό πληρωµής, συχνά υπάρχει και η δυνατότητα πληρωµής µε αντικαταβολή.  

 

Παράδοση 

Συνήθως τα προϊόντα ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος παραδίδονται µέσω του 

ταχυδροµείου ή κάποιας εταιρίας ταχυµεταφορών. Η επιλογή ανάµεσα στους δύο 

αυτούς τρόπους παράδοσης εξαρτάται συνήθως από τον αγοραστή που κρίνει ποιος 

από τους δύο τον εξυπηρετεί καλύτερα ανάλογα µε τις ανάγκες του. Υπάρχει όµως 

και η περίπτωση να µπορεί να γίνει η παράδοση ηλεκτρονικά, αν το αντικείµενο της 
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αγοράς είναι ψηφιακό προϊόν ή υπηρεσίες. Έτσι, µπορεί ο πελάτης να αγοράσει για 

παράδειγµα ένα ηλεκτρονικό βιβλίο ή µουσικά αρχεία και να τα "κατεβάσει" αµέσως 

µετά την αγορά στον υπολογιστή του.  

Μετά την αγορά 

Είναι σηµαντικό να δίνει το ηλεκτρονικό κατάστηµα τη δυνατότητα στον πελάτη να 

αισθάνεται πως, όπως και σε οποιοδήποτε κατάστηµα, αν έχει κάποια απορία για το 

προϊόν που τον ενδιαφέρει ή αν έχει κάποιο πρόβληµα µε το προϊόν που παρέλαβε θα 

µπορεί να απευθυνθεί κάπου. Για το λόγο αυτό τα ηλεκτρονικά καταστήµατα 

διαθέτουν προσωπικό που επικοινωνεί µε τους πελάτες είτε ηλεκτρονικά είτε 

τηλεφωνικά. Τα στοιχεία επικοινωνίας, και ειδικά αν περιλαµβάνουν κάποια ανοιχτή 

τηλεφωνική γραµµή βοήθειας ή online απαντήσεις στις απορίες των πελατών, δίνουν 

στον αγοραστή την ασφάλεια αλλά και τις πληροφορίες που χρειάζεται για να κάνει 

τις αγορές του.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

 ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 

3.1 ΟΦΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Τα θετικά του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι πάρα πολλά αφενός για τις επιχειρήσεις  

και αφετέρου για τους καταναλωτές. Τα αποτελέσµατα του είναι φανερά σε όλη την 

κοινωνία και έχουν επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό ολόκληρη την εµπορική 

δραστηριότητα. Το ηλεκτρονικό εµπόριο έχει διαδοθεί ταχύτατα τα τελευταία δέκα 

χρόνια και αυτό οφείλεται στην µεγάλη τόνωση που έχει δώσει στην αγορά ακόµα 

και µέσα σε περίοδο οικονοµικών κρίσεων. Παρακάτω θα αναλύσουµε τα οφέλη του 

ηλεκτρονικού εµπορίου και πως αυτά έχουν  επηρεάσει το αγοραστικό κοινό αλλά 

και τις ίδιες τις επιχειρήσεις.  

 

3.1.1 ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 

Τα οφέλη που προφέρει το ηλεκτρονικό εµπόριοστους καταναλωτές είναι πάρα 

πολλά. Οι αγορές και οι συναλλαγές την καταναλωτών µε τις επιχειρήσεις αλλάζουν  

προς το καλύτερό καθηµερινά και αυτό οφείλεται στην µεγάλη πρόοδο της 

τεχνολογίας. Παρακάτω θα αναλύσουµε µερικά από τα βασικά πλεονεκτήµατα του 

ηλεκτρικού εµπορίου για τους καταναλωτές.  

 

• Αγορές και πωλήσεις µέρα και νύχτα:Οι συναλλαγές που µπορεί να κάνει 

ένας καταναλωτής δεν περιορίζονται πλέον από το χρόνο.  Πριν το 

ηλεκτρονικό εµπόριο µπει για τα καλά στη ζωή µας ο καταναλωτής που 

επιθυµούσε είτε ένα προϊόν είτε µια υπηρεσία περιοριζόταν από το ωράριο 

είτε των εµπορικών καταστηµάτων είτε από τον χορών που προσφέρουν µια 

συγκεκριµένη υπηρεσία π.χ. γυµναστήρια. Πλέον µέσω του διαδικτύου ο 

αγοραστείς έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιεί αγορές χωρίς υπερβολή 

είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο. 
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• Ταχύτατη δοσοληψία: Οι συναλλαγές των καταναλωτών µπορούν να 

πραγµατοποιούνται από οπού και εάν βρίσκονται ανεξαρτήτως αποστάσεων. 

Στις περσότερες των περιπτώσεων κάθε αγοραστής παραλαµβάνει οτιδήποτε 

και να έχει παραγγείλει σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα. 

 

• Συναλλαγές από οποιοδήποτε σηµείο: Η πραγµατοποίηση των αγορών 

µπορεί να γίνει από οπουδήποτε µέρος του πλανήτη. Πριν από τη χρήση του 

διαδικτύου οι αγορές που µπορούσε να πραγµατοποιήσει ένας καταναλωτής 

περιορίζονταν σε συγκεκριµένο χρόνο – τόπο.  Με το ηλεκτρονικό εµπόριο 

πλέον µπορεί κάποιος µέσα σε λίγες µόνο ηµέρες να αγοράσει οτιδήποτε από 

οπουδήποτε. 

 

• Λιγότερα έξοδα για τα ηλεκτρονικά καταστήµατα: Ένα φυσικό κατάστηµα 

όπως το λέει και η ίδιο η λέξη στεγάζεται σε ένα συγκεκριµένο χώρο. Τα 

έξοδα που µπορεί να έχει ένα φυσικό κατάστηµα είναι σίγουρα πολύ 

περισσότερα από τα έξοδα ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος. Αυτό γίνεται 

κατανοητό εάν συγκρίνουµε τα έξοδα των δύο ειδών καταστηµάτων. Από τη 

µία έχουµε κατά κανόνα ενοίκιο, ηλεκτρικό ρεύµα, νερό, τηλέφωνο, 

υπαλλήλους ενώ από την άλλη την διαχείριση και συντήρηση µιας 

ιστοσελίδας. 

 

• ∆υνατότητα αναζήτησης χαµηλότερων τιµών και προσφορών: Το 

ηλεκτρονικό εµπόριο δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να αγοράσει 

οτιδήποτε θέλει στην χαµηλότερη τιµή της αγοράς και να κάνει συγκρίσεις 

ανάµεσα σε χιλιάδες καταστήµατα. Πλέον ο υποψήφιος αγοραστής δεν 

περιορίζει την έρευνα αγοράς του σε ένα συγκεκριµένο µέρος αλλά µπορεί να 

το κάνει παγκόσµια µπροστά από την οθόνη του υπολογιστή του κερδίζοντας 

χρόνο και χωρίς κανένα κόπο. 

 

• Άµεση εξυπηρέτηση: Οι καταναλωτές µέσω των ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων σταµάτησαν να σπαταλούν άσκοπα τον χρόνο τους. Ο 

άνθρωπος στις µέρες όπως γνωρίζουµε έχει πολύ περιδοσµένο χρόνο στη 
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διάθεσή του και συχνά τον σπαταλούσε στο να µεταβεί από το σπίτι σου σε 

ένα συγκεκριµένο κατάστηµα για να αγοράσει κάτι ή περιµένοντας να 

εξυπηρετηθεί από κάποιον υπάλληλο. Το ηλεκτρονικό εµπόριο βάζει τέλος 

στις αναµονές και το µόνο πράγµα που πρέπει να κάνει ο αγοραστής είναι να 

ανοίξει το browserστο κινητό του ή τον υπολογιστή του. 

EcommerceWiki:https://www.ecommercewiki.org/Ecommerce_Strategy/Eco

mmerce_Strategy_Basic/What_are_the_advantages_and_disadvantages_of_ec

ommerce (1/3/2018). 

 

• Άµεση συλλογή στοιχείων προϊόντος: Ένα ακόµη πλεονέκτηµα των 

ηλεκτρονικών καταστηµάτων είναι ότι δίνουν στον καταναλωτή τα λεπτοµερή 

στοιχεία που θέλει να γνωρίζει για ένα προϊόν πριν πραγµατοποιήσει 

οποιαδήποτε αγορά. Τα στοιχεία αυτά µε ένα µόνο κλικ εµφανίζονται στην 

οθόνη του καταναλωτή και µε αυτόν τον τρόπο συλλέγει και περισσότερες 

πληροφορίες από αυτές που θα µπορούσε να του µεταφέρει κάποιος πωλητής 

αλλά έχει και όσο χρόνο θέλει να επεξεργαστεί. Ο αγοραστής αφού έχει 

επεξεργαστεί όλες τις πληροφορίες µπορεί  να πάρει τη σωστή απόφαση πριν 

ολοκληρώσει την αγορά του
7
. 

 

 

 

• Συσχετισµός αγαθών και τιµής;Μια από τις µεγαλύτερες καινοτοµίες του 

ηλεκτρονικού εµπορίου είναι οι µηχανές αναζήτησης χαµηλότερης δυνατής 

τιµής µέσω των ηλεκτρονικών καταστηµάτων. Ο υποψήφιος αγοραστής αφού 

εντοπίσει το προϊόν το οποίο καλύπτει τις ανάγκες του και είναι 

ευχαριστηµένος από τα χαρακτηριστικά τουέχει τη δυνατότητα να αναζητήσει 

το ηλεκτρονικό κατάστηµα το οποίο του προσφέρει τη χαµηλότερή τιµή. 

Ακόµη ο καταναλωτής έχει τη ευκαιρία  να συγκρίνει δύο ή περισσότερα 

προϊόντα για να οδηγηθεί στη σωστή επιλογή µε το µέγιστο οικονοµικό 

όφελος για τον ίδιο. 

                                                           
7
https://medium.com/@Magento_expert/what-is-e-commerce-advantages-and- disadvantages-

a6c7d2ae289c (1/3/2018). 
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• Παραλαβή από τον αγοραστή στο χώρο του: Ο καταναλωτής αφού 

ολοκληρώσει την παραγγελία του αναµένει τη παράδοση της παραγγελία του 

στο σπίτι του ή στο χώρο εργασίας του. Οι παραδόσεις γίνονται εύκολα και 

άµεσα στο χώρο που ο αγοραστής έχει ορίσει ξοδεύοντας µόνο µερικά λεπτά 

χωρίς να πρέπει να µεταβεί σε κάποιο φθισικό κατάστηµα. 

 

• ∆υσεύρετα αγαθά φυσικών καταστηµάτων:  Στη αγορά υπάρχουν προϊόντα 

τα οποία ο καταναλωτής µπορεί να προµηθευτεί πλέον µόνο από ηλεκτρονικά 

καταστήµατα. Τα προϊόντα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αρχικά 

υπάρχουν προϊόντα τα οποία έχουν µεγάλο κόστος λόγω της τεχνολογίας που 

έχει χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή τους και είναι αδύνατον να υπάρχουν 

σε απόθεµα σε ένα φυσικό κατάστηµα. Στη δεύτερη κατηγορία θα 

συναντήσουµε προϊόντα τα οποία έχουν διατεθεί στην αγορά πολλά χρόνια 

πριν και ένα φυσικό κατάστηµα εξαιτίας της έλλειψης αποθηκευτικού χώρου 

δεν µπορεί να τα έχει σε στοκ. Στην κατηγορία αυτή ένας αγοραστής θα βρει 

πραγµατικές ευκαιρίες σε είδη ένδυσης, υπόδησης, διακόσµησης και 

εξοπλισµού καταστηµάτων
8
. 

 

 

 

• Εύκολες αγοροπωλησίες από οποιοδήποτε µέρος: Με τη χρήση του 

ηλεκτρονικού εµπορίου η αγορά πλέον δεν γνωρίζει σύνορα. Ο υποψήφιος 

αγοραστής το µόνο που έχει να κάνει είναι να ολοκληρώσει την παραγγελία 

του αγαθού ή της υπηρεσίας που επιθυµεί. ∆εν έχει σηµασία το µέρος που 

βρίσκεται αρκεί να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ο καταναλωτής έχει 

πρόσβαση σε οποιαδήποτε αγορά επιθυµεί ανεξαρτήτως ηπείρου, χώρας, 

νοµού. 

 
                                                           

8
 Niranjanamurthy M. , Kavyashree N. , MrS.Jagannath., DR. Dharmendra Chahar (2013), “Analysis of 

E- Commerce and M-Commerce: Advantages, Limitations and Security issues”, International Journal of 

Advanced Research in Computer and Communication Engineering τόµος 2, τεύχος 6, σελίδα 2363-2364.  
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• Αγορές – Πωλήσεις από καταναλωτή σε καταναλωτή: Μια ακόµα 

δυνατότητα του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι ότι επιτρέπει στους 

καταναλωτές να µπορούν να πουλήσουν οτιδήποτε θέλουν σε άλλους 

καταναλωτές. Πολλές φορές αγοράζουµε πράγµατα τα οποία ποτέ δεν 

χρησιµοποιήσαµε, ή χρησιµοποιήσαµε ελάχιστα και θέλουµε να τα 

µεταπωλήσουµε σε κάποιον άλλον που θα του είναι πραγµατικά χρήσιµα. 

Ακόµα στα προϊόντα τεχνολογίας η εξέλιξη είναι τόσο γρήγορη που πολλές 

φορές αγοράζουµε ένα προϊόν και σε µικρό χρονικό διάστηµα κυκλοφορεί 

στην αγορά κάτι καινούριο µε περισσότερες δυνατότητες. Πριν από τη χρήση 

του διαδικτύου δεν υπήρχε η δυνατότητα C2Cµεταξύ των καταναλωτών. Ένα 

από τα πιο δηµοφιλή siteαγοροπωλησιών µέσω καταναλωτών είναι το e-bay
9
. 

 

 

 

3.1.2 ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Τα οφέλη που προφέρει το ηλεκτρονικό εµπόριο στις επιχειρήσεις είναι πάρα πολλά. 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που στήνονται και 

λειτουργούν πλέον οι επιχειρήσεις. Παρακάτω θα αναλύσουµε µερικά από τα βασικά 

πλεονεκτήµατα του ηλεκτρικού εµπορίου για τις επιχειρήσεις. 

 

• Γρήγορη εξάπλωση µιας επιχείρησής: Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα 

µπορούν να γίνουν ευρέως γνωστά µέσω του διαδικτύου. Ένα ηλεκτρονικό 

κατάστηµα από τη στιγµή του θα αρχίσει να λειτουργεί η ιστοσελίδα του και 

αφού  «ανέβει» στο διαδίκτυο είναι έτοιµο να αρχίσει της δοσοληψίες του µε 

τους καταναλωτές και να έχει άµεσα κέρδη. Πλέον δεν είναι απαραίτητη η 

δηµιουργία φυσικών καταστηµάτων ή υποκαταστηµάτων ούτε χρειάζεται 

µεγάλος αριθµός ανθρώπινου δυναµικού. Το µόνο που πρέπει να στήσουν 

                                                           
9
 www.kathimerini.gr/933799/article/oikonomia/epixeirhseis/sthn-ellada-h- platforma-facebook-

marketplace (2/3/2018). 
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σωστά τα ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι το δίκτυο διανοµής τους ώστε να 

µπορούν να εξυπηρετήσουν τους αγοραστές τους που µπορεί να βρίσκονται 

σε οποιοδήποτε µέρος του πλανήτη
10

.  

 

 

• Ευκαιρία για διεθνές εµπόριο: Το ηλεκτρονικό εµπόριο δίνει τη δυνατότητα 

στις επιχειρήσεις να κάνουν εµπόριο χωρίς όρια. Η αγορά πλέον δεν γνωρίζει 

σύνορα! Με τη χρήση του διαδικτύου µια επιχείρηση µπορεί να έχει 

παγκόσµια απήχηση χωρίς περιορισµούς. 

Σαλονικίδης Κώστας, «e-commerce: σε απλά µαθήµατα», Β. Γκιούρδας 2009, 

Αθήνα, σελίδα 63  

 

• Ελαχιστοποίηση εξόδων: Εάν συγκρίνουµε ένα ηλεκτρονικό και ένα φυσικό 

κατάστηµα θα διαπιστώσουµε ότι τα έξοδα ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος 

είναι πολύ λιγότερα. Σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα όλες οι συναλλαγές µε 

πελάτες και προµηθευτές γίνονται µέσα διαδικτύου. Για  την εξυπηρέτηση 

των πελατών αλλά και για την προώθηση των προϊόντων δεν χρειάζεται ούτε 

κάποιο είδος έντυπης ύλης  αλλά ούτε και µεγάλος αριθµός υπαλλήλων. Με 

λίγα λόγια ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα το µόνο που χρειάζεται για να είναι 

επικερδές είναι µια καλά στηµένη ιστοσελίδα
11

. 

 

• Αγοροπωλησίες χωρίς χρήση συγκεκριµένου χορού: Στις µέρες µας 

υπάρχουν πολλές και µεγάλες διαδικτυακές επιχειρήσεις οι οποίες βασίζονται 

ξεκάθαρα µόνο στον ιστότοπό τους και πολλές φορές δεν διαθέτουν καθόλου 

φυσικό κατάστηµα. Μία από τις πιο µεγάλες και επιτυχηµένες επιχειρήσεις 

τέτοιου είδους είναι η Amazon. Οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε τέτοιες 

επιχειρήσεις µόνο µέσου διαδικτύου
12

.  

                                                           
10

 www.thebalance.com/ecommerce-pros-and-cons-1141609 (3/3/2018).  

11
 Σαλονικίδης Κώστας, «e-commerce: σε απλά µαθήµατα», Β. Γκιούρδας 2009, Αθήνα, σελίδα 63.  

12
 Niranjanamurthy M. , Kavyashree N. , MrS.Jagannath., DR. Dharmendra Chahar (2013), “Analysis of 

ECommerce and M-Commerce: Advantages, Limitations and Security issues”, International Journal of Advanced 

Research in Computer and Communication Engineering, τόµος 2, τεύχος 6, σελίδα 2363-2364  
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• Μεγαλύτερος ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων: Ένα από τα 

µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα των ηλεκτρονικών καταστηµάτων είναι ότι 

διαθέτουν µεγάλο πελατολόγιο διότι απευθύνονται ουσιαστικά σε όλο τον 

κόσµο. Το πλεονέκτηµα αυτό αυτόµατα αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της 

επιχείρησης και δηµιουργεί ισχυρές επιχειρήσεις που αντέχουν στο χρόνο
13

. 

 

 

• Άµεση επαφή καταναλωτή επιχείρησης: Κάθε επιχείρηση οφείλει να 

διατηρεί τη οµαλή λειτουργεία του ηλεκτρονικού εµπορίου, οργανώνοντας 

κατάλληλα την εφοδιαστική της αλυσίδα. Κάτι τέτοιο είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί µε τη χρήση ηλεκτρονικών συστηµάτων τα οποία αποτελούν ένα 

σύνδεσµο ανάµεσα στην επιχείρηση, τους προµηθευτές και τους πελάτες τις. 

Έτσι λοιπόν η σωστή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας 

πραγµατοποιείται µε ψηφιακό τρόπο µέσω των συστηµάτων που αναφέρονται 

παραπάνω, καθιστώντας τον έλεγχο και την οργάνωση της γρηγορότερη, πιο 

αξιόπιστη και πιο οικονοµική. Επιπροσθέτως το ηλεκτρονικό εµπόριο 

συντελεί στον περιορισµό της καθώς η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να 

υπερπηδήσει τους ενδιάµεσους εµπλεκόµενους και να επικοινωνήσει 

απευθείας µε τον καταναλωτή παρέχοντάς του τα προϊόντα σε καλύτερη τιµή.   

 

 

• Καλύτερη οργάνωση προϊόντων στους χώρους αποθήκευσης: Ο έλεγχος 

των αποθεµάτων επιτεύχθηκε µε την εφαρµογή ψηφιακών συστηµάτων από 

το ηλεκτρονικό εµπόριο. Αυτό οδήγησε σε µείωση των αποθεµάτων και των 

δεσµευµένων κεφαλαίων των επιχειρήσεων
14

.   

 

 

                                                           
13

 Piris L., Fitzgerald G., Serrano A. (2004), “Strategic motivators and expected benefits from e-commerce in 

traditional organizations”, International Journal of Information Management, τόµος. 24, σελίδα 492–494. 

 
14

 Niranjanamurthy M. , Kavyashree N. , MrS.Jagannath., DR. Dharmendra Chahar (2013), “Analysis of 

ECommerce and M-Commerce: Advantages, Limitations and Security issues”, International Journal of Advanced 

Research in Computer and Communication Engineering, τόµος 2, τεύχος 6, σελίδα 2363-2364  
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• Συλλογή στοιχείων για τις προτιµήσεις καταναλωτών:Ένα ηλεκτρονικό 

κατάστηµα µέσω των ηλεκτρονικών συστηµάτων που διαθέτει µπορεί να 

συλλέγει πολύ εύκολα στοιχεία για τις προτιµήσεις των καταναλωτών. Οι 

δοσοληψίες µεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή καταγράφονται ευκολότερα 

και µέσα της στατιστικής οι επιχειρήσεις πλέον µπορούν να προγραµµατίζουν 

τις ζητήσεις των καταναλωτών. 

 

 

• Περισσότερες ευκαιρίες διαφήµισης και προώθησης της επιχείρησης: Ο 

τρόπος µε τον οποίο µπορεί να προβληθεί µία επιχείρηση για να προωθήσει 

τα προσόντα της έχει αλλάξει ριζικά µε τη χρήση του διαδικτύου. Οι 

σηµερινές επιχειρήσεις έχουν µειώσει τις δαπάνες για µάρκετινγκ και 

διαφήµιση αφού προωθούνται πολύ εύκολα µέσω των ιστοσελίδων τους και 

των ηλεκτρονικών τους καταστηµάτων. Ένας ακόµα παράγοντας που έχει 

παίξει σηµαντικό ρόλο στην προώθηση µιας επιχείρησης είναι οι διαφήµιση 

µέσω των µέσων κοινωνικής δικτύωσης.       

 

3.1.3 ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο πέρα από τα οφέλη για τους καταναλωτές και τις 

επιχειρήσεις έχει προσφέρει πολλά σε όλο το κοινωνικό σύνολο. 

 

• ∆ιαφάνεια στις συναλλαγές: Όλες οι δοσοληψίες που γίνονται µεταξύ των 

ηλεκτρονικών καταστηµάτων και τον καταναλωτών γίνονται µε απόλυτη και 

νοµιµότητα. Τα παραστατικά για κάθε αγορά και πώληση καταγράφονται 

αυτόµατα. Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα δεν έχει τη δυνατότητα να 

φοροδιαφύγει ή  να κάνει ψευδείς δηλώσεις εσόδων και εξόδων κάτι που είναι 

σύνηθες φαινόµενο στα φυσικά καταστήµατα. 
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• Αγορά για όλους: Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα απευθύνονται σε όλους. 

Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά καταστήµατα µπορούν να έχουν όλοι 

ανεξαρτήτως οικονοµικής άνεσης και τόπου διαµονής. Αυτό οφείλεται στο ότι 

τα ηλεκτρονικά καταστήµατα µπορούµε να βρούµε πολύ χαµηλές τιµές – 

προσφορές και στο ότι τα ηλεκτρονικά καταστήµατα µέσου του δικτύου 

διανοµών µπορούν να εξυπηρετήσουν και τις πιο αποµακρυσµένες περιοχές. 

 

 

• Μείωση ατµοσφαιρικής ρύπανσης: Με τη χρήση των ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων µειώθηκαν πολύ οι µεταφορές των καταναλωτών για να 

αποκτήσουν τα αγαθά που επιθυµούν. Πλέον ένα όχηµα µια µεταφορικής 

εταιρίας µέσα σε µια µέρα εξυπηρετεί χιλιάδες καταναλωτές οι οποίοι θα 

έπρεπε να µεταβούν ο καθένας ξεχωριστά σε ένα φυσικό κατάστηµα για να 

ολοκληρώσουν µια αγορά. Επίσης η µείωση έντυπου υλικού παίζει 

συµπαντικό ρόλο στο περιβάλλον. Χιλιάδες τόνοι χαρτιού θα έπρεπε να 

χρησιµοποιηθούν είτε για διαφήµιση είτε για παραστατικά εάν δεν υπήρχαν οι 

ηλεκτρονικές συναλλαγές.  

 

 

• ∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας: Υπάρχει µια γενική άποψη ότι µε το 

ηλεκτρονικό εµπόριο και την ταχύτατη εξάπλωσή του µειώθηκαν σηµαντικά 

οι αριθµοί των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα και στις επιχειρήσεις 

γενικότερα. Αυτή η άποψη είναι λανθασµένη διότι το ηλεκτρονικό εµπόριο 

δηµιούργησε πάρα πολλές νέες θέσεις που δεν υπήρχαν την εποχή όπου οι 

συναλλαγές γίνονταν µόνο µέσω των φυσικών καταστηµάτων. 
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3.2 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο φαντάζει µονοπώλιο µε τόσα οφέλη , πλήθος θετικών 

αποτελεσµάτων απαρτίζει το ηλεκτρονικό εµπόριο, δίνοντας του έµφαση ως το 

καλύτερο µέσω αγοράς. Παρόλα αυτά τίποτα δεν είναι τέλειο, υπάρχει και η 

αρνητική του πλευρά. Προβλήµατα που δηµιουργεί στους καταναλωτές αλλά και στις 

επιχειρήσεις για αυτό πολλοί αποφεύγουν τις ηλεκτρονικές αγορές. 

 

 

3.2.1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 

 

Προσφέροντας αβεβαιότητα στους καταναλωτές το ηλεκτρονικό εµπόριο κάνει τις 

αγορές µέσω διαδικτύου να παρουσιάζουν προβλήµατα: 

 

- ΠΛΑΣΤΟΠΡOΣΩΠΙΑ 

 

Ένα πρόβληµα σοβαρό για τον καταναλωτή αλλά όχι ιδιαίτερα γνωστό είναι η 

πλαστογραφία. Μπορεί κάποιος να χρησιµοποιήσει την ταυτότητα κάποιου αλλού µε 

απώτερο σκοπό το κέρδος. Λύση υπάρχει ωστόσο είναι περίπλοκη και διαδικαστικά 

όσο και νοµικά 

 

Μια µορφή πλαστοπροσωπίας είναι η χρήση ενός ονόµατος κάποιου δικτυακού τόπου 

που οι διάφορες είναι ελάχιστες από έναν άλλο. Έτσι οι χρήστες µε ένα απλό 

ορθογραφικό λάθος βρίσκονται σε άλλη πλατφόρµα όµοιας µορφής µε την σωστή 

πραγµατοποιώντας συναλλαγές χωρίς να γίνει αντιληπτό το λάθος. 

 

- ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

 

 



 

24 

 

Οι καταναλωτές για να µπορέσουν να κάνουν τις αγορές τους διαδικτυακά οφείλουν 

να σπαταλήσουν κάποιο κεφάλαιο για την απόκτηση εξοπλισµού, ακόµα µε την 

εξέλιξη της τεχνολογίας θα πρέπει συνεχώς να κάνουν ενηµερώσεις 
15

 

 

- ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

 

Οι πληρωµές είναι απρόσωπες και χωρίς να υπάρχει γεωγραφική θέση, είναι εύκολο 

να χρησιµοποιηθεί τρόπος εξαπάτησης. Είναι δύσκολο στις πληρωµές µέσω 

διαδικτύου να φτιάξει κάποιος εγγυητική αρχή. Ο κίνδυνος που υπάρχει είναι να 

ολοκληρωθεί ένας µεγάλος αριθµός πληρωµών να µην συµψηφιστεί άµεσα και η 

εταιρία να µην αποστείλει ποτέ το προϊόν αυτό. Σε αυτή την περίπτωση ο 

καταναλωτής θα έχει δώσει χρήµατα χωρίς να λάβει το προϊόν το πλήρωσε. 

 

-ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΠΑΦΗΣ ΠΩΛΗΤΗ-ΠΕΛΑΤΗ 

 

Η έλλειψη µεταξύ πωλητή-πελάτη δηµιουργεί δυσπιστία από την πλευρά του 

καταναλωτή καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα να δει το προϊόν και να διαπίστωση τη 

φερεγγυότητα του πωλητή. Ωστόσο δεν νιώθει ασφάλεια αν αυτό που του δείχνει η 

οθόνη ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα
16

. 

 

-ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 

Οι καταναλωτές ορισµένες φορές δεν υπολογίζουν το πολύ υψηλό κόστος αποστολής 

του προϊόντος, το οποίο καθιστά την αγορά επιζήµια για τους ίδιους {Hantula 

Donald, Bryan Kimberly t (2005), “Delay Discounting Determines Delivery Fees in 

an E-commerce
17

 

                                                           
15

 Niranjanamurthy M. , Kavyashree N. , Mr S.Jagannath., DR. Dharmendra Chahar (2013), “Analysis of 

ECommerce and M-Commerce: 

Advantages, Limitations and Security issues”, International Journal of Advanced 

Research in Computer and Communication Engineering, τόµος 2, τεύχος 6, σελ 2363-2364} 

 
16

 Cho Chang-Hoan, Kang Jaewon, Hongsik John Cheon (2006), “Online Shopping Hesitation”, CyberPsychology 

& Behavior , τόµος 9, τεύχος 3, σελ 262} 

 
17

 Simulation: A Behavioral Economic Perspective”, Psychology & Marketing, τόµος 22, τεύχος 2, σελ 153-154.} 
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-ΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Ο καταναλωτής περιµένει για µέρες το προϊόν του αφού αρχικά έχει κάνει την αγορά 

του,έχει πληρώσει για το προϊόν αλλά δεν το έχει στα χέρια του όπως θα το είχε σε 

ένα φυσικό κατάστηµα. Έτσι όλο αυτό προκαλεί δυσαρέσκεια στον καταναλωτή 

 

 

3.2.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο και από την πλευρά των επιχειρήσεων παρουσιάζει 

προβλήµατα. Ακόµα και αν προσπάθησαν κάποιοι να θέσουν την ηλεκτρονική µορφή 

ως ιδανική δεν το κατάφεραν, η ηλεκτρονική µορφή έχει και τα µειονεκτήµατα της. 

 

-ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΗΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ. 

 

Οι καταναλωτές είναι δύσπιστοι στο ηλεκτρονικό εµπόριο, έτσι δυσκολεύουν το έργο 

των επιχειρήσεων να τούς κερδίσουν στης ηλεκτρονικές αγορές. 
18

 

 

-ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. 

 

Οι επιχειρήσεις είναι αµέτρητες στο χώρο του διαδικτύου αντιµετωπίζοντας τόσο 

εγχώρια όσο και παγκόσµια επιχειρήσεις µικρές ως και πολυεθνικές. Έτσι για να 

µπορέσει µια επιχείρηση να παραµείνει ανταγωνιστική στοχεύει στην άριστη 

ποιότητα του προϊόντος και στην πολύ χαµηλή τιµή του
19

.  

 

                                                                                                                                                                      
  
18

 Cho Chang-Hoan, Kang Jaewon, Hongsik John Cheon (2006), “Online Shopping Hesitation”, Cyber 

Psychology & Behavior , τόµος 9, τεύχος 3, σελ 261.} 

 
19

 Niranjanamurthy M. , Kavyashree N. , Mr S.Jagannath., DR. Dharmendra Chahar (2013), “Analysis of 

ECommerce and M-Commerce: Advantages, Limitations and Security issues”, International Journal of Advanced 

Research in Computer and Communication Engineering, τόµος 2, τεύχος 6, σελ 2363-2364.} 
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-ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

Μια επιχείρηση για να φτιάξει το δικό της ηλεκτρονικό κατάστηµα πρέπει να 

διαθέσει ένα αρχικό κεφάλαιο για το χτίσιµο της. Έπειτα µε την ταχύτητα της 

τεχνολογίας οφείλει η επιχείρηση να οδεύει δίπλα της και να ενηµερώνεται για την 

εξέλιξη της διαφορετικά δεν µπορεί να επιβιώσει..  

 

-ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

Το πρόβληµα της ασφάλειας στο διαδίκτυο άφορα και τις επιχειρήσεις. Η έλλειψη 

επαρκούς ασφάλειας, αξιοπιστίας, προτύπων και πρωτοκόλλων επικοινωνίας 

αποτελεί βασικό πρόβληµα. Αµέτρητες αναφορές έχουν γίνει σε ιστοσελίδες και 

βάσεις δεδοµένων για διασπορά ιών ή για τρύπες ασφάλειας στο λογισµικό.  

 

Παράλληλα, οι απάτες που συµβαίνουν συχνά και ο κίνδυνος του phishing που 

αποτελεί µορφή εξαπάτησης όπου ο θύτης υποδύεται µια αξιόπιστη οντότητα και 

στηριζόµενος στην άγνοια, προσπαθεί να αποκτήσει προσωπικά δεδοµένα, κάνουν τις 

επιχειρήσεις πολύ επιφυλακτικές 
20

 

 

-Χάνεται το στίγµα του πωλητή.Η αξια και η µοναδική οµορφια που χαριζει ο 

πωλητης σε µια επιχειρηση χανεται στο ηλεκτρονικο εµποριο.Χαµογελο,ευγενια και 

επικοινωνια εξαφανιζονται µεσα σε µια οθονη 
21

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 https://cybersecurity.gr/phishing-and-protection/ (7/3/2018)} 

 
21

 www.thebalance.com/ecommerce-pros-and-cons-1141609 (5/3/2018)} 
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-ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

 

ο ιστοτοπος και το ηλεκτρονικό κατάστηµα πρέπει να λειτουργούν άψογα για να 

προσελκύσει τούς καταναλωτές. αν ο καταναλωτής καταλάβει έστω και για λίγο 

κάποιο µικρο πρόβληµα από τον ιστοτοπο αυτό µπορεί να προκαλέσει δυσαρέσκεια 

και να έχει αρνητικές κρητικές στην εταιρία. 

 

 

3.2.3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Προβλήµατα επηρεάζουν ακόµα και την κοινωνία στο ηλεκτρονικό εµπόριο. 

 

-ΣΠΑΤΑΛΗ ΠΟΡΩΝ 

 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας αλλάζει καθηµερινά ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 

εξαρτήµατα και λογισµικό που απαιτεί η ταχύτατα εξελισσόµενη τεχνολογία 

αποτελούν σπατάλη πόρων 

 

-ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

 

Τα χρόνια που µεγαλώνουµε είναι φανερό ο εθισµός όλων µας στους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, στα κινητά τηλέφωνα και γενικά στις ηλεκτρονικές συσκευές. Οι αγορές 

στα φυσικά καταστήµατα ήταν ένας λόγος να ξεφύγουν από τις οθόνες. Τα 

ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι ένας λόγος να αυξηθούν οι ώρες στις οθόνες. 

 

-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 

 

Η χρίση του ηλεκτρονικού εµπορίου εντείνει τις ανισότητες. Αυτό συµβαίνει γιατί 

δεν απευθύνεται σε όλους αλλά µόνο σε αυτούς που είναι γνώστες της τεχνολογίας 

και έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

 Η ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ 

COVID-19 

 

4.1 Η ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ 

Με τις αρχές του έτους 2020 η ανθρωπότητα κλήθηκε να αντιµετωπίσει έναν 

τεράστιο εχθρό. Ο εχθρός αυτό ξαφνικά εισέβαλε στις ζωές όλων µας και πέρα από 

την υγεία των ανθρώπων απείλησε σηµαντικά και την οικονοµική, κοινωνική και 

πολιτική ζωή πολλών χωρών. Λόγος λοιπόν γίνεται για την  πανδηµία του κορονοιού 

covid-19. 

Από το παρελθόν της ανθρωπότητας, γυρνώντας αιώνες πίσω στην ιστορία, έχει 

διαπιστωθεί ότι όλες οι πανδηµίες ή οι σοβαρές επιδηµίες έχει για πολλούς και 

διαφορετικούς λόγους, ένα συγκεκριµένο υπόδειγµα που εξελίχθηκαν. 

Στο ξεκίνηµά τους οι πανδηµίες εξελίσσονται γραµµικά και µε µικρό ρυθµό 

µεταβολής όµως στην συνέχεια έχουµε την εκθετική εξέλιξή τους για να φτάσουν 

µετά σε µία κορύφωση µετά την οποία θα παρουσιάσου  πτωτική πορεία. 

Η πανδηµία λοιπόν του κορωνοϊού έθεσε άµεσα σε συναγερµό όλη την παγκόσµια 

οικονοµία, διότι η κάθε χώρα θα έπρεπε να αντιµετωπίσει την εισβολή της πανδηµίας 

και να περιορίσει όσο τον δυνατόν συντοµότερα την εξάπλωσή της αλλά και να λάβει 

µέτρα για να περιορίσει τις όποιες επιπτώσεις που αυτή θα είχε στην οικονοµία. 

Οι χώρες λοιπόν άρχισαν να σφραγίζουν τα σύνορά τους και να επιβάλλουν 

περιοριστικά µέτρα για να περιορίσουν τις συναθροίσεις και τέλος να καταλήξουν να 

επιβάλλουν το προσωρινό κλείσιµο πολλών χιλιάδων επιχειρήσεων. 

Με το πέρασµα των ηµερών η κατάσταση στην Ευρώπη και την Αµερική ολοένα και 

χειροτέρευε µε τα κρούσµατα συνεχώς να αυξάνονται και στην ουσία να 

πολλαπλασιάζονται.  
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Η εξάπλωση του ιού αλλά και ο φόβος για την περαιτέρω εξάπλωσή του επέφερε το 

µέγιστο πλήγµα στην εµπιστοσύνη, στην οικονοµική δραστηριότητα αλλά και στις 

αγορές. 

Συνέπεια όλων αυτών ήταν και  η κατάρρευση των χρηµατιστηρίων. Σε µεγάλο 

κίνδυνο βρέθηκαν τα αµερικανικά εταιρικά οµόλογα  και επίσης τα ιστορικά χαµηλά 

επιτόκια που επικράτησαν έπειτα από την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση του 

2008-2009 δηµιούργησαν κίνητρο για την ανάληψη κινδύνου και έτσι ώθησαν πολλές 

αµερικάνικες επιχειρήσεις να αντλήσουν τεράστια ποσά φθηνής ρευστότητας και να 

εκδώσουν οµόλογα. 

 

Ενα τµήµα της άπλετης ρευστότητας χρησιµοποιήθηκε για την επαναγορά των 

µετοχών τους, συµβάλλοντας ταυτόχρονα στην άνοδο του χρηµατιστηρίου και στην 

υπερχρέωση των επιχειρήσεων, µε τους δείκτες µόχλευσης σε υψηλά εικοσαετίας. 

Είναι πολύ πιθανό να δούµε κύµα χρεοκοπιών υπερχρεωµένων επιχειρήσεων στην 

Αµερική υπό την πίεση της αδυναµίας αναχρηµατοδότησης του χρέους τους σε 

περίοδο που οι επενδυτές αποστρέφονται το ρίσκο («risk off»). 

Η µεγάλη πτώση στα χρηµατιστήρια σε παγκόσµιο επίπεδο αποτυπώνει όχι µόνο την 

υποβάθµιση των προσδοκιών για επιχειρηµατικά κέρδη αλλά ακόµη και τον φόβο για 

γενικευµένη πιστωτική κρίση. Εξίσου όµως ευάλωτες ήταν και οι αναδυόµενες 

αγορές.  

Σύµφωνα µε στοιχεία του ∆ιεθνούς Χρηµατοπιστωτικού Ινστιτούτου (ΙΙF), από το 

ξεκίνηµα της κρίσης αυτής οι επενδυτές ρευστοποίησαν επενδύσεις ύψους 55 δις 

δολλαρίων και πρόκειται για το µεγαλύτερο κύµα εκροών που έχει ποτέ καταγραφεί. 

Η αντίδραση των κυβερνήσεων πολλών χωρών ήταν συγκεκριµένη. Απώτερος στόχος 

των κυβερνήσεων ήταν η στήριξη των επιχειρήσεων και των οικογενειών που 

πλήττονται από τις οικονοµικές επιπτώσεις της πανδηµίας µε δηµοσιονοµικά µέτρα.  

Τα µέτρα αυτά αφορούσαν στα εξής: 

- Αναστολή πληρωµής φόρων και εισφορών από τις επιχειρήσεις 
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- Οικονοµικές ενισχύσεις τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργαζοµένων 

αλλά και των ανέργων 

- Επιδοτήσεις µισθοδοσίας 

- Κρατικές εγγυήσεις. 

Στόχος των ανωτέρω ήταν η αποφυγή της πτώχευσης των υγιών επιχειρήσεων και της 

απώλειας των θέσεων εργασίας. 

Το τραπεζικό σύστηµα της χώρας ενθαρρύνεται στο να διευκολύνει τους 

δανειολήπτες που πλήττονται από την οικονοµική κρίση που επέφερε η πανδηµία να 

επιµηκύνουν την περίοδο αποπληρωµής των δανείων τους. 

Το βασικό ζητούµενο είναι να στηριχθεί η οικονοµική δραστηριότητα δίχως όµως να 

διαταραχθούν η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα αλλά και η κεφαλαιακή επάρκεια 

των τραπεζών. 

Κατά βάση η προτεραιότητα των χωρών που έχουν πληγεί παγκοσµίως είναι να 

περιοριστεί µε κάθε δυνατό µέσο η πανδηµία αλλά ακόµη και να εξασφαλιστούν οι 

οικονοµικοί κα µη πόροι για την περίθαλψη των όσων νοσούν. 

Είναι σαφές ότι όλο αυτό απαιτεί τόσο δηµοσιονοµικούς πόρους όσο και 

επαγρύπνηση αλλά και διοικητική επάρκεια. 

Οι όποιες επιπτώσεις στην παγκόσµια οικονοµία θα εξαρτηθούν κατά κύριο λόγο από 

την διάρκεια που θα έχει η πανδηµία αυτή αλλά ακόµη και από την έγκαιρή και 

στοχευόµενη λήψη µέτρων από τις κυβερνήσεις µε στόχο τον περιορισµό της πρώτης 

της ζήτησης και την αποφυγή ενός φαύλου κύκλου αρνητικών επιδράσεων ανάµεσα 

στην οικονοµία και τις αγορές παγκοσµίως. 
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∆υστυχώς η Ευρωζώνη κάνει είσοδο σε φάση συρρίκνωσης. Ίσως το έτος 2020 

καταγραφεί ως η δεύτερη µεγάλη ύφεσης στην παγκόσµια οικονοµία έπειτα από το 

έτος 2009 όταν το πραγµατικό ΑΕΠ της Ευρωζώνης µειώθηκε κατά 4,5%
22

. 

 

4.2 Η ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Στην χώρα µας τα υγειονοµικά δεδοµένα είναι σχετικά ικανοποιητικά εάν 

συγκρίνουµε µε τα υγειονοµικά δεδοµένα άλλων χωρών. 

 

Σε αυτό σίγουρα βοήθησε η απόφαση της κυβέρνησης της χώρας να κατεβάσει ρολά 

στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων και να µηδενίσει την όποια κοινωνική 

δραστηριότητα εφαρµόζοντας την γενική απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών. 

 

Βέβαια  είναι αυτονόητο ότι οι οικονοµικές επιπτώσεις για την χώρα µας θα είναι 

ιδιαίτερα δυσµενείς και θα µας πάνε κάποια χρόνια πίσω. Αυτό αφορά κυρίως την 

αναπτυξιακή και επενδυτική πορεία της Ελλάδας, εκµηδενίζοντας στην ουσία την 

σηµαντική πρόοδο που είχε επιτελέσει µέχρι και σήµερα. 

 

. 

Παρά την έγκαιρη και αποφασιστική δηµοσιονοµική και θεσµική παρέµβαση της 

ελληνικής κυβέρνησης, µε σηµαντικό πακέτο µέτρων στήριξης της οικονοµίας και 

των εισοδηµάτων, που αγγίζει τα όρια των δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων της χώρας, 

θα πρέπει να προετοιµαστούµε για µια περίοδο σηµαντικών προκλήσεων και 

δύσκολων επιλογών, µε σηµαντικό κοινωνικό και οικονοµικό κόστος, αντιµέτωποι 

για άλλη µια φορά µε ένα πολύ αρνητικό σενάριο οικονοµικών και κοινωνικών 

εξελίξεων την τελευταία δεκαετία. 
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 www.kathimerini.gr/1070362/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/oi-epiptwseis-toy-korwnoioy-

sthn-pagkosmia-oikonomia 
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Ειδικοί οικονοµολόγοι και λοιποί σχετικοί επιστήµονες θεωρούν ότι θα απαιτηθεί 

µίας περίοδος αρκετών µηνών ή και ετών προκειµένου να επανέλθει η οικονοµικά 

στο σηµείο που βρισκόταν πριν την επέλαση της οικονοµίας. 

 

Είναι βέβαιο ότι θα επέλθουν µόνιµες και σηµαντικές αλλαγές στις κοινωνικές και 

επαγγελµατικές συνήθεις και πρακτικές αλλά και µία σειρά από οικονοµικές 

δραστηριότητες θα έχουν σηµάδια ύφεσης και θα υπολειτουργούν για αρκετά µεγάλο 

χρονικό διάστηµα. 

 

Οι κλάδοι που επλήγησαν ιδιαίτερα από την πανδηµία αυτό είναι οι εξής: 

- Τουρισµός 

- Αναψυχή και διασκέδαση 

- Πώληση διαρκών και πολυτελών καταναλωτικών αγαθών 

- Αεροπορικά ταξίδια 

- Ακτοπλοϊκά ταξίδια 

- Επιχειρήσεις που έχουν σχέση µε κοινωνικές και επαγγελµατικές εκδηλώσεις 

και συναθροίσεις. 

 

∆υστυχώς είναι γενικά παραδεκτό ότι το οικονοµικό πλήγµα για την δική µας χώρα 

ίσως να είναι κατά πολύ µεγαλύτερο και δυσµενέστερο από ότι για άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες. Και αυτό διότι ήδη προερχόµαστε από µία µεγάλη οικονοµική κρίση που είχε 

την µακρά διάρκεια των δέκα ετών.  Η χώρα µας λοιπόν ήταν ήδη αρκετά λαβωµένη 

µε υψηλά χρέη, ταλαιπωρηµένο τραπεζικό σύστηµα και υψηλά ποσοστά ανεργίας, 

που οδήγησαν τα δέκα αυτά έτη σε µείωση των αποταµιεύσεων αλλά και της 

κατανάλωσης. 

 

Βέβαια επειδή η χώρα µας είναι κατεξοχήν τουριστική χώρα το ΑΕΠ της Ελλάδας 

εξαρτάται κατά βάση από τον τουρισµό, το εµπόριο και τις µεταφορές και αυτοί είναι 

οι κλάδοι που επλήγησαν περισσότερο από κάθε άλλον κλάδο. 

 

 

Συνακόλουθο λοιπόν των ανωτέρω είναι η µείωση των απαραίτητων για την χώρα 

µας εισροών επενδύσεων και η πρόσβαση της χώρας µας στις διεθνείς αγορές 

χρήµατος θα πρέπει να προσπελάσει αυτά τα προβλήµατα. 
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Θα πρέπει η χώρα µας να προσπαθήσει τα µέγιστα ώστε να αποφευχθούν: 

- Ο δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός 

- Η µεταβολή των υπαρχόντων εργασιακών σχέσεων 

- Η αύξηση του πληθωρισµού 

- Η αύξηση της ανεργίας 

- Η επανάληψη της κρίσης στον τραπεζικό τοµέα. 

 

Είναι σηµαντικό λοιπόν όλοι να ενωθούν και να προσπαθήσουν για την σταθερότητα 

και την υλοποίηση του οράµατος της ανάπτυξης της χώρας µας ή έστω την 

διατήρηση της πρόσβασής της στις διεθνείς αγορές χρήµατος και κεφαλαίου, ώστε να 

πούµε ότι η πανδηµία πέρασε από την χώρα µας και δεν άφησε «πληγές που δεν 

κλείνουν». 

 

Πέρα από τα ανωτέρω µία ακόµη συνέπεια της πανδηµίας αυτής φαίνεται να είναι και 

η απώλεια των δηµοσιονοµικών εσόδων µε την αυτόµατη αύξηση των δηµοσίων 

δαπανών, κάτι το οποίο συνάγεται από την αύξηση της καταβολής διαφόρων 

επιδοµάτων εν µέσω της πανδηµίας , της µείωσης των φόρων κ.α 

 

 

4.3 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑ∆ΗΜΙΑΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

 

1
η
 ΕΡΕΥΝΑ 

Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών στα τέλη του µήνα Απριλίου 

2020 διοργάνωσε ενηµερωτικό webcast για την παρουσίαση προγράµµατος 

συµβουλευτικής προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. 

Μέσα από αυτήν την ενηµέρωση φάνηκε ότι πολλά στελέχη των επιχειρήσεων αυτών 

βλέπουν από την µία µεριά τις δυσµενείς επιπτώσεις της πανδηµίας επί της ελληνικής 

οικονοµίας, από την άλλη όµως µεριά βλέπουν και ευκαιρίες. 
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Πιο συγκεκριµένα τα στελέχη των ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων θεωρούν 

σε ποσοστό 61% πιθανή την µείωση των εσόδων αλλά και σε 47% την έλλειψη της 

ρευστότητας. 

Υπάρχουν όµως και τα στελέχη αυτά που µε ποσοστό 60% προβλέπουν ως πιθανή 

την διεύρυνση νέων δραστηριοτήτων, σε ποσοστό 56% την αλλαγή επιχειρηµατικού 

µοντέλου και στρατηγικής και µε ποσοστό 46% προβλέπουν την επανεξέταση της 

ψηφιακής στρατηγικής. 

Οι κύριες ανησυχίες των επιχειρηµατιών είναι οι εξής: 

- Πιθανή παγκόσµια ύφεση µε ποσοστό 69% 

- Προβλήµατα ρευστότητας και κεφαλαιακών πόρων σε ποσοστό 62% 

- Μείωση εσόδων σε ποσοστό 80% 

- Μόλις το 17,5% αναµένει αύξηση των εσόδων τους
23

. 

Ο Ελληνικός Σύνδεσµος Ηλεκτρονικού Εµπορίου, GR.EC.A, ξεκίνησε έρευνα για 

την αξιολόγηση των επιπτώσεων της επιδηµίας του κορoνοϊού στο ηλεκτρονικό 

εµπόριο στην Ελλάδα. Στην έρευνα, που διενεργήθηκε µεταξύ 18/03 έως 21/03 

συµµετείχαν 307 επιχειρήσεις τόσο από τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήµατα, όσο 

και τα µέλη του συνδέσµου. 

Τα ευρήµατά της δείχνουν ότι, για παράδειγµα, το 74% των ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων στην Ελλάδα λαµβάνει το εξεταζόµενο διάστηµα σηµαντικά λιγότερες 

παραγγελίες σε σχέση µε πριν. Βέβαια, υπάρχει και ένα ποσοστό 15% των 

καταστηµάτων, που είδε αύξηση των παραγγελιών το ίδιο διάστηµα. 

                                                           
23

 http://www.enikonomia.gr/economy/234254,koronoios-epiptoseis-alla-kai-efkairies-

vlepounstelechi-ellinikon.html 
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Τα προβλήµατα µε τα οποία έρχονται, κατά κύριο λόγο, αντιµέτωπες οι επιχειρήσεις 

του κλάδου από το ξέσπασµα της πανδηµίας είναι οι καθυστερήσεις παράδοσης ή 

διακοπή των προµηθειών (42%), οι καθυστερήσεις σε σχέση µε τους χρόνους 

παράδοσης των παραγγελιών µέσω courier (31%) και τα θέµατα ασφάλειας των 

εργαζοµένων (27%). 

Μείωση της ζήτησης 

Στο µεταξύ, σχεδόν µία στις τέσσερις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εµπορίου στη χώρα 

µας απαντά ότι αντιµετωπίζει δυσκολίες στην πώληση των προϊόντων της εκτός 

συνόρων, µε τα προβλήµατα να εντοπίζονται, κυρίως, σε ευρωπαϊκές αγορές και 

ιδιαίτερα σε αυτές της Ιταλίας και της Κύπρου. Επίσης, 48% των εταιρειών δηλώνει 

ότι αντιµετωπίζει δυσκολίες στην παραλαβή προϊόντων µε επίκεντρο αυτά που 

έρχονται, κυρίως, από την Ιταλία και την Κίνα. 

Η έρευνα διερεύνησε, επίσης, τις εκτιµήσεις των ηλεκτρονικών καταστηµάτων της 

χώρας σχετικά µε τις σηµαντικότερες επιπτώσεις του κορωνοϊού το 2020. Σύµφωνα 

µε τα ευρήµατά της, οι ίδιες οι εταιρείες απαριθµούν ως σηµαντικές αναµενόµενες 

επιπτώσεις τη συνολική µείωση των πωλήσεων (84%), τη µείωση της ζήτησης (67%), 

τα προβλήµατα ρευστότητας και χρηµατοδότησης (64%). Επίσης, το 79% αναµένει 

µείωση κερδών λόγω των µειωµένων πωλήσεων, το 77% µείωση πωλήσεων λόγω 

χαµηλότερης ζήτησης και το 34% µείωση πωλήσεων λόγω της µείωσης των 

αποθεµάτων. 

Ο Ελληνικός Σύνδεσµος Ηλεκτρονικού Εµπορίου σηµειώνει ότι οι επιπτώσεις του 

κορoνοϊού δείχνουν τον δρόµο στους υπεύθυνους λήψης των ευρωπαϊκών, αλλά και 

εθνικών αποφάσεων “για την υιοθέτηση της καλύτερης δυνατής προσέγγισης για 

έναν τοµέα που µπορεί να διαδραµατίσει καίριο ρόλο σε αυτήν την κρίση”
24

. 

Σύµφωνα µε τη µελέτη, οι τρέχουσες συνθήκες έχουν ευνοήσει είδη από τον χώρο 

των τροφίµων, των φαρµακείων και των παιδικών και των βιβλίων. 
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 www.dikaiologitika.gr/eidhseis/business-news/292875/koronoios-sfodro-to-xtypima-sta-eshop-ti-

stamatisan-na-e-psonizoun-oi-ellines 
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Ένα ποσοστό 15% δήλωσε αύξηση παραγγελιών, στο σύνολο του δείγµατος, ενώ 

42% ανέφερε πως υπάρχουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις ή διακοπή προµηθειών. 

Το 31% ανέφερε καθυστερήσεις σε σχέση µε τους χρόνους παράδοσης των 

παραγγελιών / courier και ποσοστό 27% ανέφερε θέµα µε την ασφάλεια των 

εργαζοµένων. 

Οι σηµαντικότερες επιπτώσεις που αναµένουν οι επιχειρηµατίες από την πανδηµία 

στην επιχείρησή τους για το 2020 είναι µείωση πωλήσεων σύµφωνα µε το 84%, 

µείωση της ζήτησης όπως αναφέρει το 67%, προβλήµατα χρηµατοδότησης σύµφωνα 

µε το 64%, ενώ ένα 3% λέει ότι δεν θα υπάρξουν συνέπειες. 

Αναφορικά µε τις σηµαντικότερες οικονοµικές επιπτώσεις για ολόκληρο το έτος, 

οκτώ στους 10, ποσοστό 79%, αναµένει µείωση κερδών λόγω χαµηλότερων 

πωλήσεων, 77% µείωση πωλήσεων λόγω χαµηλότερης ζήτησης και 34% προβλέπει 

µείωση πωλήσεων λόγω έλλειψης αποθεµάτων
25

. 

 

2
Η
 ΕΡΕΥΝΑ 

Μία ακόµη έρευνα που διεξήχθη ήταν αυτή που έγινε στις αρχές του µήνα Απριλίου 

2020 µέσω του ΣΕΠΕ. Σε αυτήν συµµετείχαν 41 ηλεκτρονικά καταστήµατα 

µόδας/ρουχισµού της χώρας µας. 

Στην έρευνα αυτή παρουσιάστηκαν στοιχεία της αγοραστικής συµπεριφοράς των 

Ελλήνων καταναλωτών τόσο για την περίοδο πριν το κλείσιµο των καταστηµάτων 

όσο και για την περίοδο µετά το κλείσιµο των καταστηµάτων. 

Όσον αγορά την πορεία των ηλεκτρονικών καταστηµάτων για το διάστηµα αυτό οι 

απαντήσεις είναι λίγο διφορούµενες. 
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 https://m.naftemporiki.gr/story/1580861/greca-i-pandimia-plittei-kai-ta-e-shops 
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Σε ποσοστό 78% τα ηλεκτρονικά καταστήµατα παρατήρησαν µία άµεση µείωση στις 

πωλήσεις και ιδίως µετά την εξαγγελία των νέων µέτρων. 

Επίσης πολλά ηλεκτρονικά καταστήµατα  αντιµετώπισαν προβλήµατα σχετικά µε την 

προµήθεια νέων εµπορευµάτων σε ποσοστό 39%, αλλά επίσης και καθυστερήσεις 

στην παράδοση των παραγγελιών σε ποσοστό 37%. 

Όµως παρά την αρχικά µεγάλη µείωση των πωλήσεων, τώρα πια έχει αρχίσει να 

διαπιστώνεται αύξηση των πωλήσεων των ηλεκτρονικών καταστηµάτων, και η 

αύξηση αυτή παρατηρείται τόσο στις παραγγελίες όσο και στην αναζήτηση των 

αγαθών από τους καταναλωτές. Η αύξηση των πωλήσεων κυµαίνεται γύρω στο 15%. 

Επίσης ένα στα δύο ηλεκτρονικά καταστήµατα είδαν αύξηση της ζήτησης για 

οικονοµικότερα προϊόντα . Ως τρεις ενέργειες που θα έχουν θετικά αποτελέσµατα 

στην αύξηση των πωλήσεών τους τα ηλεκτρονικά καταστήµατα που συµµετείχαν 

στην έρευνα επέδειξαν τα εξής: 

- Παροχή προσφορών µε ποσοστό 69% 

- ∆ωρεάν µεταφορικά µε ποσοστό 27,3% 

- Χρόνος παράδοσης µε ποσοστό 36,5%. 

Οι επιχειρήσεις που συµµετείχαν στην έρευνα αυτή ως πρωταρχικό στόχο και σε 

ποσοστό 56,1% θέτουν την επιβίωσή τους, ενώ το 42% των επιχειρήσεων θεωρούν  

πως έπειτα από την πανδηµία αυτή θα µπορούσαν  να προσαρµόσουν εκ νέου τις 

στρατηγικές τους. 

Το 68,3% των εταιρειών που συµµετείχαν στην έρευνα µείωσαν τις διαφηµιστικές 

τους δαπάνες ενώ το 48,8% προχώρησε σε αλλαγή της στρατηγικής τους και άρχισε 

να επενδύσει στο online µάρκετινγκ. 
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Το 22% των εταιρειών που συµµετείχαν στην έρευνα προχώρησε στην παραγωγή 

νέας παραγωγής προϊόντων, ενώ το 42% των εταιρειών δήλωσε ότι προχώρησε σε σε 

µη προγραµµατισµένες εκπτώσεις και προσφορές
26

. 

3
η
 ΕΡΕΥΝΑ 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία έρευνας που πραγµατοποίησε ο Ελληνικός Σύνδεσµος 

Ηλεκτρονικού Εµπορίου µε την συνεργασία των µηχανών σύγκρισης τιµών 

BestPrice, Skroutz, την Google και την οµάδα eMarket Intelligence της Convert 

Group,  η εβδοµαδιαία αύξηση στην καταναλωτική δαπάνη προϊόντων δια µέσου 

ηλεκτρονικών καταστηµάτων στην Ελλάδα, σε σχέση µε την ίδια εβδοµάδα του 2019, 

άγγιξε το 134%. 

Την ίδια ώρα σύµφωνα την ίδια έρευνα στις προτιµήσεις των καταναλωτών 

πρωταγωνιστούν τα Προϊόντα Ψυχαγωγίας, προϊόντα Αθλητισµού & Hobby και τα 

Παιδικά – Βρεφικά Είδη, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται κατηγορίες ηλεκτρονικού 

εµπορίου µε προϊόντα αυτοκίνησης και µοτοκίνησης, µόδας και ειδών ταξιδιού και 

µεταφοράς που εµφανίζουν πτώση στην οnline δαπάνη. 

Η «στροφή» των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εµπόριο δηµιουργεί νέα δεδοµένα 

στον χώρο του εµπορίου και κυρίως φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη 

«συµµόρφωσης» του κλάδου στα δεδοµένα της εποχής. Η αναγκαιότητα λειτουργίας 

ηλεκτρονικών καταστηµάτων γίνεται πλέον αντιληπτή και από τους εκπροσώπους 

του κλάδου, γεγονός που καταγράφεται και στην έρευνα που διεξήγαγε το διάστηµα 1 

έως και 6 Απριλίου το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεµπορίου Καταναλωτικών Αγαθών 

(ΙΕΛΚΑ), στο πλαίσιο των µελετών του για την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19 

και ειδικότερα στην ερώτηση που αφορά στις προτεραιότητες των επιχειρήσεων. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας ο κορωνοϊός άλλαξε άρδην τις 

προτεραιότητες των επιχειρήσεων, µε την αντιµετώπιση των νέων προκλήσεων που 

αυτός δηµιούργησε και την διασφάλιση υγιεινής στους χώρους πώλησης να 

βρίσκονται στις πρώτες θέσεις αυτών. 

Ειδικότερα ενώ η ενίσχυση των πωλήσεων  αποτελούσε παραδοσιακά την πρώτη 

προτεραιότητα των επιχειρήσεων, πλέον πέφτει στην 8η θέση, ενώ η προστασία της 

                                                           
26

 http://www.sepe.gr/gr/research-studies/article/15692912/meiosi-poliseon-sta-ellinika-e-shops-

tou-horou-tis-modas-efere-i-pandimia/ 
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υγείας του προσωπικού µε µεγάλη διαφορά αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα µε 

76% και η διαθεσιµότητα των προϊόντων προς το καταναλωτικό κοινό βρίσκεται στη 

2η θέση µε 58%. 

Ενδιαφέρον ωστόσο στοιχείο το οποίο επίσης καταγράφει η έρευνα αποτελεί το ότι 

για το 30% αποτελεί προτεραιότητα πλέον το ηλεκτρονικό εµπόριο και οι πωλήσεις 

εξ αποστάσεων, κάτι που αναµένεται να δώσει νέα ώθηση στην αγορά αυτή, την ώρα 

βέβαια που παράλληλα καταγράφεται παντελής έλλειψη ενδιαφέροντος για νέες 

επενδύσεις. 

  

Το νέο περιβάλλον 

Το γεγονός ότι οι πολίτες έχουν περιορίσει τις µετακινήσεις τους σε συνδυασµό 

µε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας δεκάδων επιχειρήσεων, έχει 

δηµιουργήσει µια νέα πραγµατικότητα, στην οποία το digital marketing φαίνεται 

να διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Τι είναι αυτό λοιπόν που αλλάζει 

πρακτικά στην αγοραστική συµπεριφορά του Ελληνικού κοινού; Πολύ απλά, το 

γεγονός ότι ακόµη περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται πλέον στο ψηφιακό 

εµπόριο. Οι χρήστες που χρησιµοποιούν πλέον το διαδίκτυο θα αυξηθούν 

αισθητά ενώ ακόµη και αυτοί που ούτως ή άλλως περνούσαν αρκετές ώρες 

online, θα αυξήσουν δραµατικά τον χρόνο που περνούν µπροστά στα κινητά, τα 

tablets και τα laptops τους. Συνεπακόλουθα, δηµιουργείται ένα µεγάλο 

αγοραστικό κοινό το οποίο βρίσκεται περισσότερες ώρες της ηµέρας online, 

κλεισµένο µέσα στα σπίτια του, και το οποίο θα εκτονωθεί µέσω διαδικτυακών 

αγορών σε αγαθά, προϊόντα και υπηρεσίες. 

Αυτή η νέα πραγµατικότητα αποτελεί γόνιµο έδαφος για κάθε επιχείρηση που 

διαθέτει e-shop, ή ακόµη και για τις επιχειρήσεις που µπορούν να µεταπηδήσουν 

γρήγορα στο νέο ψηφιακό περιβάλλον και να επενδύσουν στη δηµιουργία 

ηλεκτρονικών καταστηµάτων. Άλλωστε, το γεγονός ότι αναµένεται να σηµειωθεί 

αύξηση των ψηφιακών αγορών µόνο απαρατήρητο δεν µπορεί να περάσει. Οι 

επιχειρήσεις µπορούν να θωρακιστούν αναπτύσσοντας ολοκληρωµένες 

διαδικτυακές digital marketing καµπάνιες, να προβάλλουν µε τη χρήση των νέων 

µέσων επικοινωνίας (Facebook Ads, Google Ads, Google Shopping Lists) τα 
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προϊόντα και το ψηφιακό τους κατάστηµα και φυσικά να δώσουν κίνητρα στους 

καταναλωτές να προχωρήσουν σε online αγορές. Με τον τρόπο αυτό, µπορούν να 

διατηρήσουν µια σηµαντική πηγή εσόδων, να αυξήσουν τις online πωλήσεις τους 

ή να αποκτήσουν τις πρώτες διαδικτυακές πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών 

τους, δηµιουργώντας e-shops. 

Online διαφήµιση 

Η αύξηση της χρήσης του διαδικτύου αλλά και η ανάγκη για ψηφιακή 

υποστήριξη των καταναλωτών δηµιουργεί πλέον το κατάλληλο περιβάλλον για 

κάθε επιχείρηση ώστε να επενδύσει σε ένα ισχυρό και πλήρως ανεπτυγµένο e-

shop. Η online διαφήµιση αποτελεί ένα ισχυρό όπλο που (και στην παρούσα 

χρονική στιγµή) µπορεί να αξιοποιηθεί από κάθε επιχείρηση για να επεκτείνει τη 

φήµη του brand της, να προσελκύσει νέους πελάτες και να αυξήσει τις πωλήσεις 

και τον τζίρο της. Μέσω της διαδικτυακής προβολής, η οποία µπορεί να είναι 

στοχευµένη και µε µετρήσιµα αποτελέσµατα, οι επιχειρήσεις µπορούν να 

απευθυνθούν πλέον στην πλειοψηφία των πολιτών που παραµένουν στα σπίτια 

τους µπροστά από τις ψηφιακές τους οθόνες και περνούν την ηµέρα τους 

κάνοντας scroll down στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρακολουθώντας βίντεο 

στο YouTube ή διαβάζοντας άρθρα και πραγµατοποιώντας αναζητήσεις online. 

Η online διαφήµιση µπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά µια επιχείρηση να 

προσελκύσει νέους πελάτες, µιας και η δεξαµενή των online χρηστών έχει 

αυξηθεί δραµατικά. Παράλληλα, τώρα περισσότερο από ποτέ υπάρχει αδήριτη 

ανάγκη για ψηφιακή υποστήριξη του καταναλωτικού κοινού. Οι επιχειρήσεις 

µπορούν να επενδύσουν µέσω της online διαφήµισης στο να προσελκύσουν 

δυνητικούς πελάτες, να τους βοηθήσουν να βρουν πληροφορίες για πράγµατα που 

τους ενδιαφέρον και παράλληλα να απαντήσουν σε τυχόν απορίες ή προβλήµατα 

που αντιµετωπίζουν. Με τον τρόπο αυτόν χτίζεται και µια σχέση αµοιβαίας 

εµπιστοσύνης η οποία θα παραµείνει και στη µετά κορωνοϊού εποχή. 

Digital κοινωνική παρουσία 

Ταυτόχρονα, η διαδικτυακή διαφήµιση µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τις 

επιχειρήσεις όχι µόνο για να προβάλλουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που 

διαθέτουν αλλά και να στείλουν κοινωνικά µηνύµατα στήριξης στους πολίτες που 

πλήττονται από τον κορωνοϊό. Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ιστοσελίδες 
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αλλά και τα e-shops των επιχειρήσεων µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 

ευαισθητοποίηση των χρηστών σε ζητήµατα που άπτονται της δηµόσιας υγείας 

και ασφάλειας ενώ παράλληλα οι επιχειρήσεις µπορούν να προσφέρουν µε τη 

σειρά τους “µέτρα” για την ανακούφιση των πολιτών. 

 ∆ωρεάν µεταφορές προϊόντων, ειδικές προσφορές και εκπτώσεις είναι µόλις 

µερικές από τις απλές κινήσεις που µπορεί να κάνει µια επιχείρηση µέσω της 

online παρουσίας της ώστε να σταθεί στους καταναλωτές και τις ανάγκες τους 

στο νέο αυτό περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί. Παράλληλα, κοινωνικά 

µηνύµατα αλλά και εµψυχωτικά µηνύµατα µπορούν επίσης να βοηθήσουν 

ουσιαστικά ένα brand στο να βελτιώσει την εικόνα του. Η online διαφήµιση 

µπορεί σίγουρα να λύσει τα χέρια µιας επιχείρησης και να τη βοηθήσει ώστε να 

µεταδώσει τέτοιου είδους µηνύµατα στους χρήστες του διαδικτύου
27

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 www.qualityweb.gr/digital-marketing/koronoios-pos-na-thorakisete-diafimistika-tin-epicheirisi-

sas.html 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο

 ΕΡΕΥΝΑ 

5.1 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Για την καλύτερη κατανόηση αλλά και ανάλυση του θέµατος της εργασίας αυτής 

πραγµατοποιήθηκε έρευνα σχετικά µε τις συνέπειες που είχε η πανδηµία του 

κορωνοιού covid-19  στα ηλεκτρονικά καταστήµατα. 

Μέσα λοιπόν από την έρευνα αυτή έγινε προσπάθεια αποτύπωσης των συνεπειών 

αυτών, οι οποίες είναι κυρίως οικονοµικές συνέπειες, στην πορεία και εξέλιξη των 

ηλεκτρονικών καταστηµάτων. 

Θα µπορούσαµε να πούµε πως κατά βάση η έρευνα αυτή είναι ηλεκτρονική  καθώς 

πραγµατοποιήθηκε ηλεκτρονικά µε την χρήση του διαδικτύου. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής , αποτελούν οι απαντήσεις που δόθηκαν. Αυτές 

θα αναλυθούν ποσοτικά µέσω της εισαγωγής τους σε πίνακα και επίσης θα 

παρουσιαστούν και διαγραµµατικά , µέσω διαγραµµάτων µορφής πίτας. 

Για κάθε ερώτηση θα ακολουθούν σχόλια τα οποία θα βοηθήσουν στην εξαγωγή 

συγκεκριµένου αποτελέσµατος για την έρευνα αυτή. 

Επεξηγώντας λίγο την µορφή της έρευνας που υλοποιήθηκε , θα λέγαµε ότι αυτή 

βασίστηκε σε πρωτογενή αλλά και δευτερογενή δεδοµένα. 

Εξαρχής έγινε προσδιορισµός του αντικειµένου της έρευνας προκειµένου να ληφθούν 

και οι κατάλληλες, σωστές και επαρκείς απαντήσεις. 

Απώτερος λοιπόν στόχος της έρευνας ήταν να υπάρξει η ακριβής περιγραφή όλων 

των απαραίτητων για την υλοποίηση της έρευνας µεγεθών. 

Το είδος της έρευνας που επιλέχθηκε είναι η περιγραφική έρευνα. 

 



 

43 

 

5.2 ΤΟ ∆ΕΙΓΜΑ 

Το ερωτηµατολόγιο αυτό συντάχθηκε έπειτα από µελέτη ποικίλων άρθρων και 

ηλεκτρονικών πηγών και αποτελείται από 15 ερωτήσεις. Όπως προαναφέραµε 

διανεµήθηκε ηλεκτρονικά και απαντήθηκε από 250 άτοµα, ηλικιακή κλίµακας 18- 

60+. Η έρευνα αυτή πραγµατοποιήθηκε το πρώτο 15νθήµερο του µηνός Μαίου 2020. 

Τα ερωτηµατολόγια αυτά ήταν ανώνυµα , εντούτοις οι 8 ερωτήσεις αφορούσαν 

προσωπικά στοιχεία των ερωτηθέντων. 

 

Το ερωτηµατολόγιο  περιείχε 97 ερωτήσεις , διανεµήθηκε ηλεκτρονικά µέσω email 

και απαντήθηκε από 217 χρήστες  ηλικίας από 18 έως 55 ετών.  Η έρευνα 

πραγµατοποιήθηκε από τις 31/5/12 έως 05/7/12. Κατά την συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου ενώ ζητηθήκαν διάφορα προσωπικά στοιχεία των ερωτηθέντων, τα 

ερωτηµατολόγια ήταν ανώνυµα.  

Η έκταση της έρευνας κάλυψε όλη την χώρα, ήταν δηλαδή πανελλαδικής εµβέλειας, 

ενώ η µονάδα της δειγµατοληψίας ήταν µόνο χρήστες του διαδικτύου. 

 

Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

Μέσω της µεθόδου της δειγµατοληψίας µπορούµε να καταλάβουµε τον τρόπο µε τον 

οποίο επιλέγονται τα στοιχεία εκείνα του πληθυσµού που θα αποτελέσουν το δείγµα 

της έρευνας. 

Η ηλεκτρονική έρευνα επελέγη για διάφορους λόγους. Οι πιο βασικοί λόγοι ήταν οι 

εξής: 

- Η ευκολία που παρέχει η µορφή αυτής της έρευνας 

- Λόγω της φύσης της παρούσας µελέτης θα έπρεπε να απαντήσουν 

αποκλειστικά άτοµα τα οποία να είναι χρήστες του διαδικτύου. 

- Λόγω της πανδηµίας του covid-19 και των γενικότερων συνεπειών του, που 

µία από αυτές ήταν και η απαγόρευση της κυκλοφορίας, ήταν αδύνατη η 
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διανοµή του ερωτηµατολογίου µε την µέθοδο χέρι- χέρι, ή επιτόπιας διανοµής 

τους σε εργαζόµενους ή πολίτες στον δρόµο. 

Επίσης µέσω της ηλεκτρονικής έρευνας αξιοποιήσαµε και τα λοιπά προτερήµατα που 

προσφέρει αυτής της µορφής η έρευνα, τα οποία και είναι τα κάτωθι: 

- Ο χρόνος λήψης των απαντήσεων είναι σύντοµος 

- Υπάρχει η δυνατότητα συντονισµού και παρακολούθησης της ανταπόκρισης 

των χρηστών του διαδικτύου. 

 

5.3 Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Το ερωτηµατολόγιο δοµήθηκε σε τρεις κατηγορίες ερωτήσεων.  

Στην πρώτη κατηγορία ερωτήσεων υπήρχαν ερωτήσεις σχετικά µε τα προσωπικά 

στοιχεία των ερωτηθέντων. 

Στην δεύτερη κατηγορία ερωτήσεων, υπήρχαν ερωτήσεις σχετικά µε την χρήση του 

διαδικτύου και στην τρίτη κατηγορία των ερωτήσεων , υπήρχαν ερωτήσεις σχετικά µε 

το πώς η πανδηµία επηρέασε την λειτουργία των ηλεκτρονικών καταστηµάτων και 

την επιλογή τους από τους Έλληνες καταναλωτές. 

Αν χωρίζαµε τις ερωτήσεις σε ενότητες θα µπορούσαµε µέσα στο συγκεκριµένο 

ερωτηµατολόγιο αν διακρίνουµε τις εξής: 

- ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά:  δηλαδή αφορά σε ερωτήσεις σχετικά µε το 

φύλο, την ηλικία, το µορφωτικό επίπεδο αλλά και τον τόπο κατοικίας των 

ερωτηθέντων 

- Γενικές ερωτήσεις: αφορά ερωτήσεις σχετικά µε την χρήση του διαδικτύου 

- Ειδικές ερωτήσεις έρευνας: αφορά ερωτήσεις σχετικά µε την συχνότητα 

αγοράς από τα eshops, το ποσό που ξοδεψαν εν µεσω της πανδηµίας στα 

eshops κ.α 
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Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η διεξαγωγή της δειγµατοληψίας έγινε µε κανονικό 

ρυθµό και τα στοιχεία συλλέχτηκαν σχετικά εύκολα. 

Θα πρέπει βέβαια να αναφέρουµε πως ίσως η απαγόρευση µετακινήσεων λόγω της 

πανδηµίας, βοήθησε σχετικά στην γρήγορη συλλογή απαντήσεων από τους 

συµµετέχοντες στην έρευνα , αλλά βοήθησε και στην συγκέντρωση µεγάλου σχετικά 

δείγµατος, καθότι ίσως να είχαν λίγο περισσότερο ελεύθερο χρόνο ή ακόµη και να 

έκαναν περισσότερη χρήση του διαδικτύου από ότι θα έκαναν εάν δεν υπήρχε η 

απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών. 

Επίσης λόγω του ότι το θέµα αυτό είναι άκρως επίκαιρο , θεωρήθηκε από το δείγµα 

της έρευνας πολύ ενδιαφέρον και έτσι πολλοί ήταν αυτοί που έδειξαν προθυµία να 

συµµετέχουν στην έρευνα αυτή. 

 

5.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Αρχικά έπρεπε οι ερωτηθέντες να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά µε τα 

προσωπικά τους στοιχεία. 

Όσον αφορά το φύλο τους δόθηκαν οι εξής απαντήσεις: 

ΑΝΔΡΑΣ 96 

ΓΥΝΑΙΚΑ 154 

 

 

∆ιάγραµµα 1 

Το 38,4 % των ερωτηθέντων ήταν άντρες και το 61,6% ήταν γυναίκες 
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Στην δεύτερη ερώτηση θελήσαµε να µάθουµε σχετικά µε την ηλικία τους. 

 

∆ιάγραµµα 2 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανήκουν στο ηλικιακό επίπεδο από 19 έως 29%, ενώ 

µόλις το 16% είναι από 30 έως 39 ετών. 

 

Η επόµενη ερώτηση αφορά στο επαγγελµατικό επίπεδο των ερωτηθέντων. 

ΜΑΘΗΤΗΣ 2 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 103 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 23 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 58 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 20 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 15 

ΑΝΕΡΓΟΣ 29 
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∆ιάγραµµα 3 

Με 41,2% απάντησαν οι φοιτητές, 23,2% ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι, 11,6% ήταν 

άνεργοι και ακολουθούν µε 9,2% οι δηµόσιοι υπάλληλοι και 8% οι ελεύθεροι 

επαγγελµατίες. 

Η επόµενη ερώτηση σχετικά µε τα προσωπικά τους στοιχεία αφορά στο µορφωτικό 

τους επίπεδο. 

 

∆ιάγραµµα 4 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων έχει εκπαιδευτικό επίπεδο ΤΕΙ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, 

ενώ µε ποσοστό 30% είναι απόφοιτοι λυκείου. 

 

 

Η επόµενη ερώτηση αφορά στο µηνιαίο τους εισόδηµα. 
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∆ιάγραµµα 5 

 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε ότι το µηνιαίο τους εισόδηµα κυµαίνεται 

έως 500€, ενώ σε χαµηλότερο ποσοστό 22,8% απάντησε ότι κυµαίνεται από 501-700 

και το 14,4% απάντησε ότι το εισόδηµα τους είναι από 701-1000€. 

Στις 2 επόµενες ερωτήσεις έπρεπε να απαντήσουν σχετικά µε τον τόπο κατοικίας 

τους. 

 

∆ιάγραµµα 6 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων κατοικούν στον νοµό Αργολίδας, το 28% στον νοµί 

Αιτωλοακαρνανίας και το 16% στον νοµό Αττικής. 

 

 

∆ιάγραµµα 7 
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Βλέπουµε ότι το 40% κατοικεί σε κωµόπολη, το 36% κατοικεί σε µεγάλο αστικό 

κέντρο και το 24,4% σε χωριό. 

Η επόµενη ερώτηση αφορούσε στις ώρες χρήσης του διαδικτύου. Οι απαντήσεις που 

δόθηκαν ήταν οι εξής: 

ΩΡΕΣ ΆΤΟΜΑ 

0-2 12 

2-4 39 

4-6 47 

6-8 59 

8-10 50 

10+ 43 

 

 

∆ιάγραµµα 8 

Βλέπουµε λοιπόν µέσα από τις απαντήσεις που δόθηκαν ότι το µεγαλύτερο ποσοστό 

των ερωτηθέντων και συγκεκριµένα το 23,6%  χρησιµοποιεί το διαδίκτυο από 6 έως 8 

ώρες, ακολουθεί µε 20% των απαντήσεων η επιλογή 8-10 ώρες και το 18,8% 

απάντησε ότι χρησιµοποιεί το διαδίκτυο από 4-6 ώρες. Συµπεραίνουµε λοιπόν πως 

πολλοί είναι οι χρήστες του διαδικτύου οι οποίοι ξοδεύουν ένα µεγάλο µέρος της 

ηµέρας τους µπροστά από την οθόνη του υπολογιστή. 
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Στην επόµενη ερώτηση έπρεπε οι ερωτηθέντες να απαντήσουν τον τόπο/µέσο από το 

οποίο χρησιµοποιούν το διαδίκτυο. Οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι οι εξής: 

 

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 

ΣΠΙΤΙ 110 

ΚΙΝΗΤΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 163 

ΑΣΥΡΜΑΤΟ 

ΔΙΚΤΥΟ 31 

ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ 7 

 

 

 

∆ιάγραµµα 9 

 

Όπως βλέπουµε από το πιο πάνω ραβδόγραµµα η πλειοψηφία των χρηστών του 

διαδικτύου κάνει χρήση του µέσω του κινητού τηλεφώνου µε ποσοστό 65,2% , ενώ 

µε ποσοστό 44% απάντησαν ότι  χρησιµοποιούν το διαδίκτυο από το σπίτι, ίσως 

µέσω σταθερού ή φορητού υπολογιστή, τάµπλετ κλπ. 

 

Η επόµενη ερώτηση συνδέεται άµεσα µε την προηγούµενη ερώτηση καθώς αφορά 

στο µέσο που χρησιµοποιούν για να συνδεθούν στο διαδίκτυο. 

ΣΤΑΘΕΡΟ Η/Υ 37 

ΦΟΡΗΤΟ Η/Υ 53 

ΚΙΝΗΤΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 203 

TABLET 27 
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∆ιάγραµµα 10 

Όπως και στην προηγούµενη ερώτηση έτσι και σε αυτή η πλειοψηφία των 

απαντήσεων αφορούσε στην χρήση του διαδικτύου ,µέσω του κινητού τηλεφώνου. 

Στην συνέχεια οι ερωτηθέντες έπρεπε να επιλέξουν την συχνότητα µε την οποία 

αγοράζουν από ηλεκτρονικά καταστήµατα. Οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν: 

1 ΦΟΡΑ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ 27 

2-5 ΦΟΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ 17 

1 ΦΟΡΑ/ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 38 

2-5 ΦΟΡΕΣ/ 2 

ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 27 

1 ΦΟΡΑ/ΜΗΝΑ 99 

2+ΦΟΡΕΣ / ΜΗΝΑ 42 

 

 

∆ιάγραµµα 11 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε ποσοστό 39,6% απάντησε ότι αγοράζει από 

ηλεκτρονικά καταστήµατα 1 φορά τον µήνα, ενώ το 16,8% των ερωτηθέντων είπε ότι 

αγοράζει από 2 και άνω φορές τον µήνα και το 15,2% είπε 1 φορά στις 2 εβδοµάδες. 

 



 

52 

 

Στην επόµενη ερώτηση οι ερωτηθέντες έπρεπε να απαντήσουν σχετικά µε το ποσό 

από το διαθέσιµο εισόδηµά τους που ξοδεύουν . 

<50€ 100 

50-150€ 106 

150-250€ 35 

>250€ 9 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα 12 

Βλέπουµε πως η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα ξοδεύουν από 50 έως 

150 ευρώ και σε ποσοστό 40% απάντησαν ότι ξοδεύουν λιγότερα από 50€. 

 

 

Στην επόµενη ερώτηση οι ερωτώµενοι έπρεπε να απαντήσουν για τον βαθµό στον 

οποίο ίσχυαν σχετικά µε τα eshops για αυτούς τα εξής: 

- Ότι τα eshops διαθέτουν µεγάλη ποικιλία: η πλειοψηφία απάντησε «πολύ» 

- Ότι βρίσκουν νέα προϊόντα: η πλειοψηφία απάντησε «πολύ» 

- Ότι βρίσκουν προϊόντα που δεν βρίσκουν σε φυσικά καταστήµατα: η 

πλειοψηφία απάντησε «πολύ» 

- Ότι παρέχει χαµηλότερες τιµές σε σχέση µε τα φυσικά: η πλειοψηφία 

απάντησε «µέτρια» και «πολύ» 

- Ότι ξόδεψαν χρήµατα για παραγγελία έτοιµου φαγητού: οι απαντήσεις 

µοιράστηκαν σε παρόµοιο βαθµό 



 

53 

 

- Ότι ξόδεψε χρήµατα για βιβλία: η πλειοψηφία απάντησε «καθόλου» 

- Ότι ξόδεψε χρήµατα για ηλεκτρονικές συσκευές: η πλειοψηφία απάντησε 

«καθόλου» 

- Ότι ξόδεψε χρήµατα για προϊόντα φυσικής φροντίδας: πλειοψηφία απάντησε 

σε «µέτριο βαθµό» 

- Ότι πιστεύουν ότι οι αγορές θα γίνονται αποκλειστικά µέσω διαδικτύου: η 

πλειοψηφία απάντησε «λίγο» 

- Ότι επέλεξαν εν µέσω πανδηµίας να αγοράσουν από τα ίδια καταστήµατα: η 

πλειοψηφία απάντησε «µέτρια» 

- Ότι µείωσαν τις καταναλωτικές του συνήθειες: η πλειοψηφία απάντησε 

«πολύ» 

- Πως η πανδηµία δηµιούργησε νέες ανάγκες: η πλειοψηφία απάντησε «µέτρια» 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Μέσα από την µελέτη κυρίως άρθρων εφηµερίδων και διαδικτυακών πηγών και 

ερευνών προσπαθήσαµε να προσεγγίσουµε το θέµα ης πανδηµίας και των 

επιπτώσεων που αυτή επέφερε στην οικονοµική ζωή όλων των πολιτών , των 

επιχειρήσεων γενικότερα και των ηλεκτρονικών καταστηµάτων ειδικότερα. 

Όπως είδαµε λοιπόν οι επιπτώσεις στον τρόπο της λειτουργίας της κοινωνίας µας θα 

είναι τεράστιες έπειτα από την επέλαση της πανδηµίας. Γίνεται πρόβλεψη από τους 

ειδικούς επιστήµονες ότι η αγορά θα αλλάξει σε παγκόσµιο επίπεδο έπειτα από την 

άσχηµη αυτή περίοδο. 

Ταυτόχρονα θα αλλάξει τόσο η συµπεριφορά των καταναλωτών αλλά και των 

επιχειρήσεων. 

Καθώς η αγορά έκλεινε λόγω της επιβολής όλων των περιοριστικών µέτρων για την 

αντιµετώπιση της πανδηµίας, έπρεπε και ο καταναλωτής να προσαρµοστεί στις νέες 

συνθήκες. 

Σε αρχικό στάδιο έπρεπε να διαχειριστεί ορθά και µε έξυπνο τρόπο όλα τα ζητήµατα 

που προέκυψαν. Αρχικά προέκυψε το ζήτηµα της προστασίας τόσο της δικής του 

υγείας όσων και της υγείας των δικών του ανθρώπων. Επίσης έπρεπε να 

αντιµετωπίσει τις αλλαγές στο κοµµάτι της εργασίας του αλλά επίσης και της 

ικανοποίησης των αναγκών του και σε δεύτερο χρόνο των επιθυµιών του. 

Όλες οι καθηµερινές εργασίες άρχισαν να γίνονται µε ψηφιακό τρόπο και µε 

παρόµοιο τρόπο άρχισαν να καλύπτονται και οι ανάγκες του. 

Το σούπερ µάρκετ µετατράπηκε εν µία νυκτί σε ψηφιακή αγορά , όπου ο 

καταναλωτής έπρεπε να µπει και να κάνει την λίστα µε τα ψώνια του και η βόλτα 

στην αγορά µτατράπηκε σε πλοήγηση στον διαδικτυακό τόπο των σούπερµάρκετς. 
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Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα ήταν η βασική εναλλακτική ενέργεια καθότι το φυσικό 

κατάστηµα «κατέβασε ρολά». Βέβαια να αναφέρουµε ότι οι αγορές µέσω του 

διαδικτύου ήταν κάτι το συνηθισµένο για µια µικρή µερίδα του αγοραστικού κοινού 

αλλά όχι για το σύνολο του αγοραστικού κοινού. 

Όµως η πλειοψηφία του αγοραστικού κοινού αναγκάστηκε πλέον να µπει στην 

διαδικασία των ηλεκτρονικών αγορών διότι µε το κλείσιµο των φυσικών 

καταστηµάτων δεν υπήρχε άλλη επιλογή. 

Μελλοντικά λοιπόν τα ηλεκτρονικά καταστήµατα θα αποκτήσουν µεγαλύτερη θέση 

στην συνείδηση του καταναλωτή. Με την σταδιακή χρήση των ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων από τον καταναλωτή αυτός θα αρχίσει να αναγνωρίζει τα 

πλεονεκτήµατα που του παρέχονται. Αυτό είναι κάτι στο οποίο όλες οι µεγάλες 

επιχειρήσεις ελπίζουν και έχουν ήδη επενδύσει. 

Βέβαια αυτή η µετάβαση προς τις ηλεκτρονικές αγορές θα φέρει µεγάλες αλλαγές 

στην αγορά παγκοσµίως αλλά και στην ελληνική αγορά. Είναι σαφές ότι ο Έλληνας 

καταναλωτής δεν θα σταµατήσει να επισκέπτεται τα φυσικά καταστήµατα για τις 

αγορές του αλλά στον τρόπο σκέψης  του θα µπει και η λύση των ηλεκτρονικών 

καταστηµάτων. 

Σηµαντική λοιπόν είναι η προσαρµογή όλων µας στα νέα αυτά δεδοµένα. Το 

διαδίκτυο σταδιακά θα λάβει ηγετική θέση στην καθηµερινότητα της πλειοψηφίας 

των πολιτών. Για τον λόγο αυτό θα χρειαστεί η κάθε επιχείρηση να εισαχθεί στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο και στην γενικότερη ψηφιακή λειτουργία. 

Τα παρακάτω ίσως καταστούν αναγκαία για τις περισσότερες µικροµεσαίες και 

µεγάλες επιχειρήσεις: 

- Θα πρέπει να αποκτήσουν ηλεκτρονικό κατάστηµα 
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- Τα ήδη υπάρχοντα ηλεκτρονικά καταστήµατα θα πρέπει να ξεκιµήσουν της 

On – line διαφηµίσεις των προϊόντων τους. 

- Όλες οι επιχειρήσεις που απευθύνονται στους καταναλωτές, ιδιώτες δηλαδή, 

θα πρέπει να έχουν ενεργή ιστοσελίδα, η οποία όµως να είναι δραστήρια και 

στα κοινωνικά µέσα δικτύωσης. 

- Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον λιανικό εµπόριο και έχουν περιορισµένο 

µέγεθος φυσικού καταστήµατος θα πρέπει να παρέχουν την δυνατότητα στους 

πλάτες τους να επισκέπτονται online το κατάστηµα και να βλέπουν τα 

προϊόντα της. 

- Οι επιχειρήσεις της παροχής υπηρεσιών θα πρέπει ναι µεν να προβάλλουν 

ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες που παρέχουν, αλλά µαζί να προβάλλουν και τα 

συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα. 

Είναι λοιπόν σαφές ότι η κάθε επιχείρηση θα πρέπει προκειµένου να διατηρήσει τους 

πελάτες του ή να αυξήσει την πελατεία του να προχωρήσει σε ένα ψηφιακό 

µετασχηµατισµό και µε τον τρόπο αυτό να µπορεί εύκολα να αντιµετωπίσει την 

ατναγωνιστικότητα. 
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