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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce) αποτελεί έκφανση των λεγόµενων υπηρεσιών εξ αποστά-

σεως και αποτελεί µια ολοκληρωµένη συναλλαγή που πραγµατοποιείται µέσω του διαδικτύου χω-

ρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των συµβαλλοµένων µερών, δηλαδή του πωλητή και 
του αγοραστή, οι οποίοι µπορούν να βρίσκονται ακόµα και σε διαφορετικές χώρες. Γενικότερα, 

πρόκειται για οποιαδήποτε συναλλαγή που ενέχει διαδικτυακή δέσµευση για αγορά η πώληση αγα-

θών ή υπηρεσιών. 

 

Περιλαµβάνει το σύνολο των διαδικτυακών διαδικασιών, είτε πρόκειται για ανάπτυξη, προώθηση, 

πώληση παράδοση, εξυπηρέτηση και πληρωµή προϊόντων και υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα να µηδε-
νίζονται οι αποστάσεις και να διευκολύνεται η κίνηση οποιουδήποτε είδους που µπορεί να αποτε-
λέσει αντικείµενο προσφοράς και ζήτησης, µε οικονοµικό αντάλλαγµα.  

 

Θα ήταν σηµαντικό να επισηµανθεί ότι η εξέλιξη της εν λόγω υπηρεσίας θέτει µία σειρά από νοµι-
κά ζητήµατα σε όλο το φάσµα των κανόνων δικαίου, τόσο όσον αφορά την λειτουργία των ηλε-
κτρονικών συναλλαγών, όσο και θέµατα προστασίας προσωπικών δεδοµένων ,διαδικτυακής δια-

φήµισης κ.α. 

 

Αρκετά από τα ζητήµατα που τίθενται οφείλονται στην ίδια τη φύση του  διαδικτύου. Συγκεκριµέ-
να, θα πρέπει να επισηµάνουµε:  

 

-την καθολικότητα και τον παγκόσµιο χαρακτήρα του διαδικτύου, µε αποτέλεσµα την εµπλοκή δι-
αφορετικών και ποικίλων εθνικών δικαίων 

-την κατάργηση της έννοιας της εδαφικότητας, που αποτελεί πολύ σηµαντική παράµετρο στην ε-
φαρµογή του δικαίου, καθώς και της έννοιας του χρόνου  

-τον χαρακτήρα πολλών προϊόντων και υπηρεσιών  

-την έλλειψη της αυτοπρόσωπης παρουσίας των συναλλασσόµενων  

-την παρεµβολή της τεχνολογίας σε  κάθε στάδιο. 



  

    

11 | P a g e  

Λαµβάνοντας υπόψη τον διασυνοριακό χαρακτήρα του παγκόσµιου ιστού και των δυνατοτήτων 
αυτού, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι οι νοµοθετικές ρυθµίσεις που αναφέρονταν στις «παρα-

δοσιακές» συναλλαγές θα µπορούσαν να ανταποκριθούν µε δυσκολία στις ανάγκες του κυβερνο-

χώρου. Εποµένως κάθε κράτος θα πρέπει να θεσπίζει µια σειρά νοµοθετηµάτων, είτε µε προσαρµο-

γή υφισταµένων, είτε µε έκδοση νέων, προκειµένου αφενός µεν να ενισχυθούν οι ηλεκτρονικές συ-

ναλλαγές, αφετέρου δε αυτές να τυγχάνουν νόµιµες κατά το εσωτερικό δίκαιο και ασφαλείς για 

τους συναλλασσοµένους 
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                                                            ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Τα νοµικά προβλήµατα που δηµιουργούνται από την πραγµατοποίηση συναλλαγών µέσω του δια-

δικτύου, δεδοµένου και του γεγονότος ότι πρόκειται κατά κανόνα για διασυνοριακές συναλλαγές, 
είναι πολλά, αφού το δίκαιο είναι αδύνατον  να συµβαδίσει µε τους ταχύτατους ρυθµούς ανάπτυξης 
της τεχνολογίας. Τα προβλήµατα επιτείνονται από το γεγονός ότι λόγω της φύσης του διαδικτύου, 

αφενός εµπλέκονται περισσότερες εθνικές έννοµες τάξεις και αφετέρου περισσότεροι, σχεδόν όλοι 
οι κλάδοι του δικαίου. 

Η εργασία µου πραγµατεύεται τα νοµικά προβλήµατα στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Επειδή το θέµα 

εντάσσεται στα γνωστικά αντικείµενα της πληροφορικής και νοµικής και είναι δύσκολα διαχειρίσι-
µο για το σπουδαστή µε λογιστικές – χρηµατοοικονοµικές σπουδές, επιχείρησα την καταγραφή και 
ταξινόµηση των ήδη διατυπωµένων απόψεων και το συγκερασµό των δύο γνωστικών αντικειµέ-
νων, παραθέτοντας όλες τις βιβλιογραφικές πηγές µου στο τέλος της εργασίας µου. 

Η εργασία εκπονήθηκε στο σύνολό της υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Κρεµµύδα και ολοκλη-

ρώθηκε ως κείµενο ήδη από το τέλος του 2013. ∆υστυχώς ο Καθηγητής απεβίωσε και για µεγάλο 

διάστηµα η ολοκλήρωση της διαδικασίας παρέµεινε σε εκκρεµότητα. Ευχαριστώ την κ. Γεωργιά-

δου που ανέλαβε την έγκριση της εργασίας µου κατά το τελικό στάδιο παρουσίασης. 
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          ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Είναι εµφανές ότι µια νέα κατάσταση έχει δηµιουργηθεί στο χώρο του εµπορίου. Μια νέα  καινο-

τοµία του έχει παρουσιαστεί και αναπτύσσεται ραγδαία , το Ηλεκτρονικό Εµπόριο  (ΗΕ ). Ο όρος  
ηλεκτρονικό εµπόριο αποτελεί µέρος ενός ευρύτερου φάσµατος που ονοµάζεται ηλεκτρονικό επι-
χειρήν και µπορεί να  χωριστεί σε  δίαφορες κατηγορίες : B2B ,B2C,C2C,B2G,G2C  και εσωτερικό 

ηλεκτρονικό εµπόριο. Τα οφέλη που προκύπτουν από τις εφαρµογές του ΗΕ είναι αρκετά και µπο-

ρούµε  να  τα  χωρίσουµε  σε  τρεις κατηγορίες : οφέλη για  καταναλωτές ,τις επιχειρήσεις  και την 
κοινωνία  γενικότερα .Εκτός  από τα  πλεονεκτήµατα εµφανίζει και µία  σειρά από ελλατώµατα τα  

οποία µπορούµε  να διακρίνουµε σε  τεχνολογικής και µη  τεχνολογικής  φύσης . 

Το τεχνολογικό και επιχειρηµατικό µοντέλο του ηλεκτρονικού εµπορίου µπορεί να  παρουσιαστεί 
σαν µια  πυραµίδα που περιλαµβάνει τέσσερα επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο βρίσκονται η τηλεπικοι-
νωνιακή υποδοµή και τα  δίκτυα υπολογιστών (internet ,LANs κτλ.) Στο δεύτερο επίπεδο βρίσκο-

νται οι δίαφορες  τεχνολογίες του ΗΕ (E-MAIL , E-CAT  κτλ.) Στο τρίτο επίπεδο βρίσκονται οι 
δίαφορες επιχειρηµατικές λειτουργίες (προβολή, παραγγελία ,παράδοση , κτλ .) Στην κορυφή συ-

ναντούµε  τα  δίαφορα  επιχειρηµατικά  µοντέλα  ( e-shop ,e- mail  κτλ . ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο     

 

1 .  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το ∆ιαδίκτυο (αγγλ. internet) είναι ένα επικοινωνιακό δίκτυο που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδοµέ-
νων µεταξύ οποιουδήποτε διασυνδεδεµένου υπολογιστή. Η τεχνολογία του είναι κυρίως βασισµένη 

στην διασύνδεση επιµέρους δικτύων ανά τον κόσµο και πολυάριθµα πρωτόκολλα επικοινωνίας. 
Στη σηµερινή εποχή κυριαρχεί σε κάθε τοµέα, τόσο στην ιδιωτική όσο και στην επαγγελµατική µας 
ζωή.  

 

Η χρησιµοποίηση του ηλεκτρονικού εµπορίου στο διαδίκτυο είναι εκτεταµένη και εξακολουθεί να 

διευρύνεται.Μεγάλος αριθµός επιχειρήσεωναποκτά ιστοσελίδα πώλησης αγαθών και υπηρεσιών, 
ενώ καιοι εταιρείες καθίστανται φιλικές µε τις τεχνολογίες που το υποστηρίζουν προκειµένου να 

επιτευχθεί µια ευρύτερη ποικιλία επιχειρησιακών τους στόχων. Επίσης, σηµαντικό µερίδιο της α-

γοράς αρχίζουν να καταλαµβάνουν οι επιχειρήσεις που ασχολούνται αποκλειστικά µε το  ηλεκτρο-

νικό εµπόριο.   

 

Παρά την συνεχή επέκταση του ηλεκτρονικού εµπορίου, διεγείρονται ορισµένα ερωτήµατα σχετικά 

µε την εφαρµογή του σε µια επιχείρηση, κυρίως όσον αφορά στο κίνητρο για την εφαρµογή ηλε-
κτρονικών αγορών, καθώς και στα συστήµατα  ασφαλείας που πρέπει να διαθέτει µια επιχείρηση 

ώστε να διασφαλίζει την ορθολογική παροχή των υπηρεσιών της µέσω του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

 

Η θεαµατική άνοδος τουηλεκτρονικού εµπορίου διαφαίνεται επίσης από τα θεαµατικά αποτελέ-
σµατα εκπόνησης ερευνών σχετικών µε το εύρος χρησιµοποίησης του και τον όγκο των αγορών 
που πραγµατοποιούνται.  

 

Παρόλ΄ αυτά, µαζί µε τις θεαµατικές αλλαγές που έχει επιφέρει το ηλεκτρονικό εµπόριο και οι ο-

ποίες κατά κανόνα βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής µας, υπεισέρχονται και οι παράµετροι που 

ευνοούν την ανάπτυξη νέων µορφών εγκληµατικότητας. Η πληροφορική τεχνολογία κατέστησε 
δυνατή τη διάπραξη ενός ευρέως φάσµατος εγκληµατικών πράξεων, οι οποίες απαιτούν εξειδίκευ-

ση και αυξηµένη κατάρτιση. Οι νέες αυτές µορφές θεσµοθετούνται µε τον όρο «Ηλεκτρονικό Έ-

γκληµα» και πρόκειται για αξιόποινες εγκληµατικές πράξεις που τελούνται µε τη χρήση ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών και συστηµάτων επεξεργασίας δεδοµένων. Προκειµένου λοιπόν να υφίσταται και 
να καθίσταται καθ όλα νόµιµη µια ηλεκτρονική εµπορική πράξη έχει ψηφισθεί ειδική νοµοθεσία, 

ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση ηλεκτρονικού εγκλήµατος.  
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Επιπλέον ,οι αρχές όλων των κρατών διαθέτουν ειδικό τµήµα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήµατος µε 
αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκληµάτων που τελέστηκαν σε βάρος των συµφε-
ρόντων των επιχειρήσεων και των αγοραστών ή έχουν τα χαρακτηριστικά του οργανωµένου οικο-

νοµικού εγκλήµατος, καθώς και οποιαδήποτε εγκλήµατα διαπράττονται µε τη χρήση του διαδικτύ-

ου, προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

 

Παρακάτω παρατίθεται ο ακριβής ορισµός του ηλεκτρονικού εµπορίου, αναλύονται λεπτοµερώς οι 
πολύπλευρες διαστάσεις του, η νοµοθεσία που το διέπει ώστε να µην αποδίδονται αλόγιστα δι-
καιώµατα αλλά να υφίστανται και αντίστοιχοι περιορισµοί, καθώς και πρόσθετες χρήσιµες πληρο-

φορίες για την εν λόγω εµπορευµατική µορφή . 

 

 

1 .1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ     

 

1.1.1 Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εµπόριο  

Το διαδίκτυο (Internet) είναι ένα από τα πολλαπλά αποτελέσµατα της ταχείας 

ανάπτυξης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των συστηµάτων τηλεπικοινωνιών. Η εµφάνιση του 

∆ιαδικτύου, και µέσω αυτού η ικανότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ ανθρώ-

πων που δε βρίσκονται φυσικά στον ίδιο χώρο, δηµιούργησε νέες δυνατότητες και προοπτικές ανά-

πτυξης σε πολλούς τοµείς της καθηµερινής ζωής. 

Τα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο προσέφερε στις επιχειρήσεις ένα νέο φάσµα δυνατοτήτων επι-
κοινωνίας, διείσδυσης και ανάπτυξής τους. Έτσι, δηµιουργήθηκαν οι πρώτες νεωτεριστικές επιχει-
ρήσεις που επένδυσαν στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους µέσω των τηλεπικοινωνιακών δι-
κτύων, των κατανεµηµένων υπολογιστών και του Internet, οι οποίες διακρίνονται από εκείνες που 

επιµένουν στους συµβατικούς τρόπους παροχής υπηρεσιών µε τον όρο ηλεκτρονικό επιχειρείν ή e-

business. Σε αντιστοιχία, ο όρος ηλεκτρονικό εµπόριο ή e-commerce αφορά στους οίκους που διε-
ξάγουν εµπόριο µε τη χρήση της νέας υποδοµής και τεχνοτροπίας πωλήσεων. Πιο συγκεκριµένα, 

σύµφωνα µε τον ECA (Electronic Commerce Association), το ηλεκτρονικό εµπόριο ορίζεται ως 
εξής: «Το ηλεκτρονικό εµπόριο καλύπτει οποιαδήποτε µορφή επιχειρηµατικής ή διοικητικής συ-

ναλλαγής ή ανταλλαγής πληροφοριών, η οποία εκτελείται µε τη χρησιµοποίηση οποιασδήποτε τε-
χνολογίας Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών». Στόχος του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι η βελτί-
ωση των συναλλαγών µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Πράγµατι, η διεξαγωγή του εµπορίου 

µέσω του Internet παρέχει ουσιαστικές ωφέλειες τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους 

καταναλωτές. Πρώτα από όλα, οι επιχειρήσεις που υποστηρίζουν πωλήσεις µέσω του ∆ιαδικτύου 

πλεονεκτούν έναντι των άλλων λόγω του ότι απευθύνονται σε πολύ µεγαλύτερο εύρος πελατών λό-
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γω του ότι δεν τις περιορίζει ο παράγοντας της απόστασης. Επίσης πετυχαίνουν καλύτερη εξυπηρέ-
τηση των πελατών, ταχύτερη παράδοση του προϊόντος, περιορισµό του κόστους πώλησης και σα-

φώς βελτίωση της δηµόσιας εικόνας της επιχείρησης . 

 

1.1.2 Ορισµός 

Ως Ηλεκτρονικό Εµπόριο (Η.Ε.),ή ευρέως γνωστό ως e-commerce, eCommerce ή e-comm,ορίζεται 
το εµπόριο παροχής αγαθών και υπηρεσιών που πραγµατοποιείται εξ αποστάσεως µε ηλεκτρονικά 

µέσα, βασιζόµενο δηλαδή στην ηλεκτρονική µετάδοση δεδοµένων, χωρίς να καθίσταται αναγκαία 

η φυσική παρουσία των συµβαλλοµένων µερών, πωλητή-αγοραστή. Περιλαµβάνει το σύνολο των 
διαδικτυακών διαδικασιών: ανάπτυξης, προώθησης, πώλησης, παράδοσης, εξυπηρέτησης και πλη-

ρωµής για προϊόντα και υπηρεσίες. Το εύρος των ανταλλαγών που διεξάγονται ηλεκτρονικά, έχει 
αυξηθεί ασυνήθιστα µε την ευρεία χρήση του ∆ιαδικτύου. Η χρήση του εµπορίου διεξάγεται 
κατ'αυτόν τον τρόπο, παρακινώντας και απορροφώντας καινοτοµίες στην ηλεκτρονική µεταφορά 

χρηµατικών πόρων, στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management), στο 

διαδικτυακό µάρκετινγκ (Internet marketing), στη διεκπεραίωση διαδικτυακών διαδικασιών (online 

transaction processing), στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδοµένων (electronic data interchange, 

EDI), στην καταγραφή συστηµάτων διοίκησης (inventory management) και στην αυτοµατοποίηση 

συστηµάτων συγκέντρωσης δεδοµένων. 

 Ηλεκτρονικό εµπόριο θεωρούνται επιπλέον και οι συναλλαγές µέσω  τηλεφώνου και fax . Το ηλε-
κτρονικό εµπόριο διακρίνεται σε :  

•Έµµεσο και  

•Άµεσο 

Ο πρώτος  όρος χρησιµοποιείται όταν πρόκειται για  την ηλεκτρονική παραγγελία  υλικών  αγαθών 
που  µπορούν να  παραδοθούν µόνο µε  παραδοσιακούς τρόπους όπως  είναι το ταχυδροµείο . 

Άµεσο είναι το ηλεκτρονικό εµπόριο που περιλαµβάνει παραγγελία ,πληρωµή και παράδοση άυλων 
αγαθών και υπηρεσιών  π .χ αγορά λογισµικού . Η πληρωµή των υπηρεσιών γίνεται είτε  µε  πιστω-

τικές κάρτες είτε µε  πιστωτικές κάρτες είτε µε ηλεκτρονικό χρήµα µε  την αρωγή και την συµµετο-

χή των τραπεζών . 

 

 

 

1.1.3 Μέσα 

Σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία και όπως ενδεικτικά απαριθµούνται σ΄ αυτή, µέσα ηλε-
κτρονικού εµπορίου δια των οποίων επιχειρείται αυτό, εκτός από τα διάφορα διαφηµιστικά έντυπα 
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και καταλόγους ή διαφηµιστικές καταχωρήσεις σε ΜΜΕ, θεωρούνται: το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο, 

το εικονοτηλέφωνο, το βιντεοτέξτ (µικροϋπολογιστής και τηλεοπτική οθόνη) µε πληκτρολόγιο ή 

οθόνη αµφίδροµης επικοινωνίας, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, η τηλεοµοιοτυπία καθώς και η τη-

λεόραση. 

 

1.1.4 Αντικείµενα 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο περιλαµβάνει την ψηφιοποίηση των αγορών: αγορά προϊόντων ή υπηρε-
σιών µέσω ηλεκτρονικών συστηµάτων, όπως είναι το ∆ιαδίκτυο. Περιλαµβάνει, εκτός από τις τυπι-
κές αγορές µέσω του Παγκόσµιου Ιστού, και όλη τη βιοµηχανία που υποστηρίζει αυτές τις αγορές: 
οnline επεξεργασία δοσοληψιών (για τράπεζες κυρίως), διαχείριση αλυσίδας παροχών, ανταλλαγή 

ηλεκτρονικών δεδοµένων, κ.ά. 

 

1.1.5 Εφαρµογή 

To ηλεκτρονικό εµπόριο έχει αλλάξει δραµατικά τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιούνται οι α-

γορές στις επιχειρήσεις αλλά και στον τελικό πελάτη. Εµφανίζονται πολλές αγοραστικές ευκαιρίες 
στο ∆ιαδίκτυο, προσφέροντας αγαθά από ψηφιακά CD µέχρι βιβλία, αυτοκίνητα, ως και σπίτια. Το 

ηλεκτρονικό εµπόριο έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια, περιλαµβάνοντας για την πραγ-
µατοποίησή του ειδικές κάρτες αγορών. 

 

 

1.1.6 Οπτικές γωνίες Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ  ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 

ΟΠΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ : 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : ως εφαρµογή νέων τεχνολογιών προς  την κατεύθυνση του αυτοµατισµού των 
συναλλαγών και της εργασιών . 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ : ως δυνατότητα αγοραπωλησίας προιόντων και υπηρεσιών µέσω του internet    ανε-
ξάρτητα από την γεωγραφική απόσταση. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ως  µηχανισµός που έχει στόχο να ικανοποιήσει  την κοινή επιθυµία προµηθευτών 
και πελατών  για καλύτερη ποιότητα  υπηρεσιών , µεγαλύτερη ταχύτητα  εκτέλεσης  συναλλαγών 
και µικρότερο κόστος.  
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : ως δυνατότητα ηλεκτρονικών υπολογιστών .προΪόντων ,υπηρεσιών και πληρω-

µών µέσα  µέσα από δίκτυα  ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

 

1.2 ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

1.2.1 ∆εκαετία του 1970. 

 

 Εµφανίζονται τα συστήµατα ηλεκτρονικής µεταφοράς χρηµατικών πόρων (EFT) µεταξύ τραπεζών, 
που χρησιµοποιούν ασφαλή ιδιωτικά δίκτυα και αλλάζουν την µορφή των αγορών. 

 

1.2.2 ∆εκαετία του 1980. 

Οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας που βασίζονται στην αρχιτεκτονική της ανταλλαγής µη-

νυµάτων (συστήµατα EDI και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) αποκτούν σηµαντική διάδοση. Πολλές 
δραστηριότητες, που παραδοσιακά διεκπεραιώνονταν µε βασικό µέσο το χαρτί, µπορούν πλέον να 

γίνουν ταχύτερα και µε µικρότερο κόστος. 

 

1.2.3 Τέλη της δεκαετίας του 1980 – αρχές της δεκαετίας του 1990.  

Τα ηλεκτρονικά δίκτυα προσφέρουν µια νέα µορφή κοινωνικής επικοινωνίας, µε δυνατότητες όπως 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), ηλεκτρονική διάσκεψη (conferencing) και ηλεκτρονική συνοµι-
λία (IRC), οµάδες συζήτησης(newsgroups, forums), µεταφορά αρχείων (FTP) κτλ. Η πρόσβαση 

στο δίκτυο γίνεται φθηνότερη λόγω της διεθνούς απελευθέρωσης της αγοράς τηλεπικοινωνιών. 

Πηγή : ∆ουκίδης Γ , Πολυµενάκου Α, Γεωργόπουλος Ν, Μότσιος Θ, (2000) ,Το ηλεκτρονικό εµπόριο 

 

 

 

 

1.2.4 Μέσα της δεκαετίας του 1990. 

 Η εµφάνιση του Παγκόσµιου Ιστού (WWW) στο Internet και η επικράτηση των προσωπικών ηλε-
κτρονικών υπολογιστών (PC) που χρησιµοποιούν λειτουργικά συστήµατα τύπου Windows, προ-
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σφέρουν µεγάλη ευκολία χρήσης λύνοντας το πρόβληµα της δηµοσίευσης και της εύρεσης πληρο-

φοριών στο ∆ιαδίκτυο. Το ηλεκτρονικό εµπόριο γίνεται ένας πολύ φθηνότερος τρόπος για την 
πραγµατοποίηση µεγάλου όγκου συναλλαγών, ενώ συγχρόνως διευκολύνει την παράλληλη λει-
τουργία πολλών διαφορετικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, επιτρέποντας σε µικρές επιχειρή-

σεις να ανταγωνιστούν µεγαλύτερες, µε πολύ ευνοϊκότερες προϋποθέσεις. 

1.2.5 Τέλη της δεκαετίας του 1990. 

 Η καθιέρωση µεθόδων κρυπτογράφησης του περιεχοµένου και εξακρίβωσης της ταυτότητας του 

αποστολέα ηλεκτρονικών µηνυµάτων, καθώς και η σχετική προσαρµογή της νοµοθεσίας στους το-

µείς των εισαγωγών-εξαγωγών και των επικοινωνιών, καθιστούν δυνατή την πραγµατοποίηση α-

σφαλών διεθνών ηλεκτρονικών συναλλαγών . 

1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως την ρα-

γδαία, τα τελευταία χρόνια, ανάπτυξης του Ιnternet, η φύση και η δραστηριότητα του εµπορίου αλ-

λάζει. Μια νέα µορφή εµπορίου, το ηλεκτρονικό εµπόριο έχει κάνει δυναµική εµφάνιση και διεκδι-
κεί σηµαντικό µερίδιο από το παραδοσιακό εµπόριο. Η ανάπτυξή του οφείλεται ακριβώς στο γεγο-

νός ότι προσφέρει τη δυνατότητα να πραγµατοποιούνται κάθε είδους συναλλαγές -
συµπεριλαµβανοµένων της πώλησης αγαθών και υπηρεσιών µέσα από ηλεκτρονικά µέσα µε µεγά-

λη ταχύτητα και µικρό κόστος. Έτσι για παράδειγµα, εάν κανείς συνδεθεί µε το Internet θα διαπι-
στώσει αµέσως ότι µπορεί να επιλέξει και να αγοράσει µέσο του Η/Υ από τα ηλεκτρονικά κατα-

στήµατα, µια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες: από βιβλία και ρούχα ως πακέτα διακοπών για 

οποιαδήποτε χώρα. Μπορεί επίσης να κλείσει αεροπορικό εισιτήριο χρεώνοντάς την πιστωτική του 

κάρτα και αµέσως µετά να παραγγείλει φαγητό για το σπίτι. Ωστόσο το ηλεκτρονικό εµπόριο δεν 
έχει µόνο αυτή την µορφή, αντίθετα περιλαµβάνει µια ευρεία κλίµακα συναλλαγών και χρήση πολ-

λαπλών τεχνολογικών εφαρµογών. Ειδικότερα το ηλεκτρονικό εµπόριο εµφανίζεται µε δύο τύπους 
δραστηριότητας και τέσσερις µορφές. Ως προς τους τύπους µπορεί κανείς να διακρίνει ανάµεσα 

στο έµµεσο ηλεκτρονικό εµπόριο, όπου η παραγγελία των προϊόντων γίνεται µέσο Η/Υ, τα οποία 

στη συνέχεια παραδίδονται στον πελάτη µε φυσικό τρόπο χρησιµοποιώντας µεταφορικά και ταχυ-

δροµικά µέσα, και το άµεσο ηλεκτρονικό εµπόριο, όπου η παραγγελία, πώληση αλλά και παράδοση 

προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται ηλεκτρονικά (π.χ. πώληση προγραµµάτων λογισµικού, παροχή 

πληροφόρησης κ.α). Από την άλλη πλευρά οι πιο συνηθισµένες µορφές ηλεκτρονικού εµπορίου 

ανάλογα µε τα µέρη που εµπλέκονται σε µια ηλεκτρονική συναλλαγή αφορούν: 

Πηγή : ∆ουκίδης Γ , Πολυµενάκου Α, Γεωργόπουλος Ν, Μότσιος Θ, (2000) ,Το ηλεκτρονικό εµπόριο 

 

α) επιχειρήσεις προς επιχειρήσεις: εδώ υπάρχουν συναλλαγές µεταξύ των επιχειρήσεων µε παραγ-
γελίες και πληρωµές µέσα από τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών. 

β) επιχειρήσεις προς καταναλωτές: η πιο γνωστή στους χρήστες του Internet µορφή ηλεκτρονικού 

εµπορίου, η οποία θα µπορούσε να χαραστηριστεί ως ηλεκτρονικό  λιανικό εµπόριο . 
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γ) επιχειρήσεις προς τη δηµόσια διοίκηση: στην περίπτωση αυτή περιλαµβάνονται συναλλαγές ό-

πως για παράδειγµα η παροχή υπηρεσιών.. 

δ) τη δηµόσια διοίκηση προς τους πολίτες: η µορφή αυτή ηλεκτρονικού εµπορίου αναµένεται να 

γνωρίσει έκρηξη τα επόµενα χρόνια.  

 

1.4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΚΑΙ    ΠΡΟΤΥΠΑ 

Οι τεχνολογίες του ηλεκτρονικού εµπορίου δεν είναι όλες  νέες . Αρκετές  από αυτές χρησιµοποι-
ούνται εδώ και  αρκετά χρόνια από συγκεκριµένες επιχειρήσεις  ή κλάδους .Αυτό που  τους  έδωσε  
την απαιτούµενη ώθηση  κάτω από την µορφή του ηλεκτρονικού εµπορίου  ήταν η  αποδοχή διε-
θνών προτύπων   και η ανάγκη για  νέες µορφές οργάνωσης  και λειτουργικής  διαχείρισης  

 

1.4.1 Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων (EDI - Electronic Data Interchange) 

∆ηµιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '70. Η EDI είναι µια κοινή δοµή αρχείων που σχεδιά-

στηκε ώστε να επιτρέψει σε µεγάλους οργανισµούς να µεταδίδουν πληροφορίες µέσα από µεγάλα 

ιδιωτικά δίκτυα. Πρόκειται για την ηλεκτρονική ανταλλαγή εµπορικών και διοικητικών δεδοµένων 
από υπολογιστή σε υπολογιστή, µε την ελάχιστη παρέµβαση χειρόγραφων διαδικασιών. 

 

1.4.2 Επίπεδο Ασφαλών Συνδέσεων (SSL - Secure Sockets Layer) 

Το πρωτόκολλο αυτό σχεδιάστηκε προκειµένου να πραγµατοποιεί ασφαλή σύνδεση µε τον εξυπη-

ρετητή (server). Το SSL χρησιµοποιεί "κλειδί" δηµόσιας κρυπτογράφησης, µε σκοπό να προστα-

τεύει τα δεδοµένα καθώς "ταξιδεύουν" µέσα στο Internet. 

 

Πηγή : ∆ουκίδης Γ , Πολυµενάκου Α, Γεωργόπουλος Ν, Μότσιος Θ, (2000) ,Το ηλεκτρονικό εµπόριο 

 

1.4.3 Ασφαλείς Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (SET - Secure Electronic Transactions) 

Το SET κωδικοποιεί τους αριθµούς της πιστωτικής κάρτας που αποθηκεύονται στον εξυπηρετητή 

του εµπόρου. Το πρότυπο αυτό, που δηµιουργήθηκε από τη Visa και τη MasterCard, απολαµβάνει 
µεγάλης αποδοχής από την τραπεζική κοινότητα. 
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1.4.4 Γραµµωτός κώδικας (Barcode) 

Η τεχνολογία του γραµµωτού κώδικα αποτελεί τµήµα του γενικότερου τοµέατων τεχνολογιών αυ-

τόµατης αναγνώρισης (Auto ID Technologies). Είναι ένασύγχρονο εργαλείο, το οποίο βοηθά κατα-

λυτικά στην οµαλή διακίνηση και διαχείριση προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

1.4.5 Έξυπνες κάρτες (Smart Cards) 

Οι "έξυπνες κάρτες" αποτελούν εξέλιξη των καρτών µαγνητικής λωρίδας(παθητικό     µέσο αποθή-

κευσης, τα περιεχόµενα του οποίου µπορούν να διαβαστούν και να αλλαχθούν). Οι έξυπνες κάρτες 
µπορούν να αποθηκεύσουν µεγάλη ποσότητα δεδοµένων και παρέχουν δυνατότητες κρυπτογράφη-

σης και χειρισµού ηλεκτρονικών υπογραφών για την ασφάλεια των περιεχοµένων τους. Η ιδέα της 
έξυπνης κάρτας ξεκίνησε στη Γαλλία το 1974. Το 1975 τα δικαιώµατα ανάπτυξης πέρασαν σε µε-
γάλες εταιρίες ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Η νέα αυτή τεχνολογία παρουσιάστηκε στο κοινό το 

1981. 

 

1.4.6 Πιστοποίηση και ασφάλεια 

Για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών χρησιµοποιούνται ευρέως τα firewalls. Το 

firewall αποτελεί λογισµικό ή υλικό, που επιτρέπει µόνο στους εξωτερικούς χρήστες που έχουν τα 

κατάλληλα δικαιώµατα, να προσπελάσουν το προστατευόµενο δίκτυο. Η ασφάλεια του ηλεκτρονι-
κού εµπορίου βασίζεται κατεξοχήν στην κρυπτογράφηση, δηλαδή στην κωδικοποίηση του µεταδι-
δόµενου κειµένου κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να αποκρυπτογραφηθεί µόνο µε τη χρήση του 

ειδικού κλειδιού αποκρυπτογράφησης. 

 

 

 

Πηγή : ∆ουκίδης Γ , Πολυµενάκου Α, Γεωργόπουλος Ν, Μότσιος Θ, (2000) ,Το ηλεκτρονικό εµπόριο 

 

 

1.5 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. 

Στο επόµενο σχήµα παρουσιάζεται η δοµή του συστήµατος του  Ηλεκτρονικού εµπορίου , από τα  

θεµέλια , που  είναι οι τηλεπικοινωνίες , οι οποίες πραγµατοποιούν  δυνατές  τις συναλλαγές µέσω 

διαδικτύου ,έως την κορυφή , που είναι οι σχέσεις που συνάπουν  οι επιχειρήσεις µεταξύ τους µέσω 

δικτύου . 



22 | P a g e  

Οι τηλεπικοινωνίες είναι βάση του  οικοδοµήµατος , γιατι επιτρέπουν την  δηµιουργία δικτύων . 
Πάνω στα  δίκτυα <<τρέχουν >> προγράµµατα που κάνουν το ηλεκτρονικό εµπόριο πραγµατικότη-

τα . Το ηλεκτρονικό εµπόριο γίνεται εργαλείο , το    οποίο η χρησιµοποιεί η επιχείρηση µε  σκοπό 

την διαµόρφωση στρατηγικής έναντι των ανταγωνιστών της. Όπως  παρουσιάζεται και στην πιο 

πάνω πυραµίδα το ηλεκτρονικό εµπόριο , για  να  γίνει εφικτό, πρέπει να  χρησιµοποιήσει την τε-
χνολογία. Πρέπει να  παρατηρηθεί ότι δεν είναι ανάγκη το διαδίκτυο να  πατάει πάνω σε τηλεφωνι-
κό δίκτυο , γι αυτό υπάρχουν και άλλοι τρόποι λειτουργίας . 

 

1.5.1 Επικοινωνιακός Εξοπλισµός 

Είναι η  βάση του  οικοδοµήµατος και περιλαµβάνει το παραδοσιακό τηλεφωνικό καλώδιο , το κα-

λώδιο της  καλωδιακής τηλεόρασης και εξωτερικές λύσεις , όπως το δορυφορικό δίκτυο τηλεπικοι-
νωνιών , ασύρµατες συνδέσεις κλπ. 

 

 

1.5.2 ∆ίκτυα  

Στο σκαλί αυτό βρίσκονται οι διαφορετικοί τρόποι επικοινωνίας, τους οποίους οι επιχειρήσεις µπο-

ρούν να χρησιµοποιήσουν για να έρθουν σε επαφή µε άλλες επιχειρήσεις ή και µε τους τελικούς 
καταναλωτές. 

Ο κάθε τρόπος έχει ορισµένα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Μερικά από τα µειονεκτήµατα 

είτε µειώνονται σε σηµασία είτε εξαλείφονται, λόγω της προόδου της τεχνολογίας και των εφαρµο-

γών. 

Επίσης, οι τρόποι αυτοί δεν είναι αλληλοεξαιρούµενοι. Η χρήση ενός συγκεκριµένου τρόπου επι-
κοινωνίας από µια επιχείρηση για µια εφαρµογή δεν αποκλείει τη χρήση και άλλου τρόπου για κά-

ποια άλλη εφαρµογή. 

 

Πηγή : ∆ουκίδης Γ , Πολυµενάκου Α, Γεωργόπουλος Ν, Μότσιος Θ, (2000) ,Το ηλεκτρονικό εµπόριο 

 

 

1.5.3 Προγράµµατα και εφαρµογές 

Τα προγράµµατα και οι εφαρµογές µπορούν να αναπτυχθούν στα δίκτυα και να δώσουν «σάρκα και 
οστά».  

 



  

    

23 | P a g e  

Στο ΗΕ είναι:  

 

•το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email), 

 

•το φωνητικό ταχυδροµείο(voice mail),  

 

•οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι (e-catalogues), 

 

•οι ηλεκτρονικές φόρµες στοιχείων και παραγγελιών (e-forms),  

 

•το EDI,  

 

•το FEDI 

•και η ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων.  

 

EDI  

Το EDI είναι η ανταλλαγή στοιχείων (τιµολογίων, τιµοκαταλόγων) µεταξύ επιχειρήσεων. 

 

Πηγή : ∆ουκίδης Γ , Πολυµενάκου Α, Γεωργόπουλος Ν, Μότσιος Θ, (2000) ,Το ηλεκτρονικό εµπόριο 

 

 FEDI 

Το FEDI(Financial EDI) είναι η χρηµατοοικονοµική µορφή του EDI, κατά το οποίο ένα από τα συ-

ναλλασσόµενα µέρη είναι η τράπεζα ή άλλος χρηµατοπιστωτικός οργανισµός. 
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1.5.4 Εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου 

Οι εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου, δηλαδή «ο Κύκλος του Ηλεκτρονικού Εµπορίου» βρίσκο-

νται στο τέταρτο σκαλί της πυραµίδας και είναι οι ακόλουθες: 

 

•Ανταλλαγή πληροφοριών/ Προβολή 

 

•Παραγγελία 

 

•Παράδοση προϊόντος 

 

•Πληρωµή 

 

•Ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών 

 

•Εξυπηρέτηση πελατών µετά την πώληση 

 

 

 

 

Πηγή : ∆ουκίδης Γ , Πολυµενάκου Α, Γεωργόπουλος Ν, Μότσιος Θ, (2000) ,Το ηλεκτρονικό εµπόριο 

 

1.5.5 Ενδο-επιχειρησιακές  στρατηγικές  

Οι στρατηγικές  αυτές (στο πέµπτο σκαλί της πυραµίδας ) αποσκοπούν στην δηµιουργία συγκριτι-
κού πλεονεκτήµατος , ώστε η επιχείρηση να προπορευτεί του ανταγωνισµού.  

Το συγκριτικό πλεονέκτηµα προέρχεται από την καλύτερη συνεργασία ,την µείωση λαθών και την 
έγκαιρη πληροφόρηση . 
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1.5.6 Επιχειρησιακές συνεργασίες  

Είναι οι συνεργασίες της  επιχείρησης µε  άλλες  επιχειρήσεις και αποβλέπουν στην µείωση του  

κόστους  , µέσω της βελτίωσης της  επικοινωνίας και των δι-επιχειρησιακών ενεργειών ( παραγγε-
λιές , αποστολές προιόντων ,παραλαβή προιόντων  και άλλα ) . Τα δι –επιχειρησιακά συστήµατα 

δηµιουργούνται ώστε να  εκµεταλλευτούν κοινούς  πόρους , όπως  βάσεις  δεδοµένων ( µε  πελάτες  
, προµηθευτές ,πηγές  χρηµατοδότησης ,συνεργάτες εξωτερικού ) ,γνώσεις και εµπειρείες. Στόχος 
εδώ µπορεί να  είναι η αντιµετώπιση κινδύνου εντός αγοράς ( π.χ . µεγάλος ανταγωνιστής  στην 
ίδια χώρα ή στο εξωτερικό ) ή εκτός αγοράς ( π.χ .νοµοθεσία  που αυξάνει το κόστος ή τον ανταγω-

νισµό ) . 

1.6 ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

1.6.1 ∆ηµοπρασίες  

Η διακδικασία των δηµοπρασιών µέσω δικτύου δεν διαφέρει από αυτήν  που  υπάρχει εδώ και αιώ-

νες εκτός διαδικτύου .Οι τόποι δηµοπρασιών έχουν προχωρήσει αρκετά στο θέµα της  εξάλειψης 
των εξαπατήσεων .Το πρώτο βήµα  γίνεται µε την εγγραφή του υποψηφίου αγοραστή και πωλητή 

,ώστε να υπάρχουν τα  στοιχεία του .Το δεύτερο γίνεται µε  την δηµιουργία οµάδων συζητήσεων , 
όπου οι εξαπατηµένοι πωλητές (από πελάτες που πλειοδότησαν αλλά τελικά δεν εµφανίστηκαν για  

να  αγοράσουν το προιόν ή αγοραστές (από πωλητές που δεν  εµφανίστηκαν για  να  αγοράσουν το 

προιόν ) ξεσκεπάζουν αυτούς που δεν τήρησαν τις  υποσχέσεις τους. 

∆ηµοπρασίες δεν διεξάγουν µόνο ανεξάρτηα  sites αλλά και sites  εταιρειών ,όπως η Ολυµπιακή 

Αεροπορία και Lufthansa , οι οποίες δηµοπρατούν τις κενές θέσεις . 

∆ηµοπρασίες µπορούν να  γίνουν µεταξύ καταναλωτών ( C2C ) , µεταξύ επιχειρήσεων  ( B2B )  και 
µεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων ( B2C ) .Οι τύποι των δηµοπρασιών που υπάρχουν στο δια-

δίκτυο είναι : 

Κλαδικές δηµοπρασίες :  Ο πωλητής ορίζει την εναρκτήρια τιµή και το χρονικό διάστηµα για το 

διάστηµα για  το οποίο θα  δέχεται προσφορές για  το προιόν  

∆ηµοπρασίες Ολλανδικού τύπου : Οι πωλητές έχουν αρκετά κοµµάτια  από το είδος  και ένας ή 

περισσότεροι αγοραστές  << χτυπούν >> για  να  αγοράσουν τα περισσότερα  κοµµάτια . 

Πηγη: Τurban E, Lee J , Chung M ,  Ηλεκτρονικό εµπόριο  (2002) 

 

 Συνήθως << νικούν>> οι αγοραστές  που  θέλουν τα  περισσότερα κοµµάτια  και όχι αυτοί που τα  

δίνουν τα περισσότερα  χρήµατα ανά τεµάχιο . 

Αντιστρόφως δηµοπρασίες : Εδώ τη  δύναµη έχει ο αγοραστής , ο οποίος θέτει το είδος  και την  
ποσότητα που  θέλει και δέχετει προσφορές από προµηθευτές . 
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1.6.2 Τραπεζικές συναλλαγές ( Internet baking )   

To internet banking (e- banking,web-banking ) δεν είναι τίποτε  άλλο παρά ένα  σύστηµα το οποίο 

επιτρέπει στον χρήστη του  να  κάνει κάποιες τραπεζικές συναλλαγές µέσω δικτύου χωρίς να  απαι-
τείται η παρουσία του σε  κάποιο κατάστηµα της  τράπεζας. Οι οικονοµικές συναλλαγές περιλαµ-

βάνουν τις συναλλαγές που δύναται να πραγµατοποιήσει ο συναλλασσόµενος και στο ταµείο της 
τράπεζας .Οι συναλλαγές αυτές αφορούν ενδοτραπεζικές συναλλαγές όπως µεταφορές κεφαλαίων 
,πληρωµή καρτών και δανείων ,συναλλαγές που προϋποθέτουν την ύπαρξη διµερών συµφωνιών 
της τράπεζας µε τρίτο οργανισµό, όπως πληρωµές λογαριασµών ∆ΕΚΟ , Εταιρειών σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας και συναλλαγές που εντάσσονται στα πλαίσια διατραπεζικών συστηµάτων, 
κυρίως της ∆ΙΑΣ ΑΕ και του συστήµατος «ΕΡΜΗΣ». 

 

Συγκεκριµένα στις οικονοµικές συναλλαγές περιλαµβάνονται: 

 

Μεταφορές κεφαλαίων σε λογαριασµό του ιδίου ή τρίτων 

Εµβάσµατα εσωτερικού µέσω διατραπεζικού συστήµατος DIASTRANSFER 

Εµβάσµατα εξωτερικού µε τη µορφή SWIFT 

Πληρωµές δανείων ίδιας ή άλλης τράπεζας 

Πληρωµές πιστωτικών καρτών ίδιας ή άλλης τράπεζας 

Πληρωµές δηµοσίου µέσω του διατραπεζικού συστήµατος DIAS DEBIT όπως    ΦΠΑ, εργοδοτι-
κές εισφορές ΙΚΑ, Α.Ο.Ε.Ε., φόρος εισοδήµατος, τέλη κυκλοφορίας  

Πάγιες εντολές πληρωµής ∆ΕΚΟ όπως ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ 

Πληρωµές κινητής τηλεφωνίας ,συνδροµών ,ασφαλίστρων 

Πληρωµές λοιπών εταιρειών 

Μαζικές πληρωµές ,όπως µισθοδοσίες  

Μαζικές χρεώσεις 

∆υνατότητα εισαγωγής πάγιων εντολών χρέωσης των λογαριασµών 

1.6.2.1.1. Πλεονεκτήµατα για τον πελάτη  

Tο βασικό πλεονέκτηµα του internet banking για τον πελάτη είναι αυτό που δίνει το internet σε ό-

λες τις  διεργασίες και υπηρεσίες  που προσφέρονται ηλεκτρονικά µέσα από δίκτυο .Η δυνατότητα 

δηλαδή του χρήστη να το χρησιµοποιεί οποιαδήποτε ώρα  της  ηµέρας ,365 µέρες τον χρόνο από 
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την άνεση του σπιτιού του ‘η από οπουδήποτε αλλου επιθυµεί . Αυτό εξοικονοµεί πολύτιµο χρόνο 

και αυξάνει την παραγωγικότητα αν αναφερθούµε  για επιχειρήσεις . Μία επίσκεψη στην τράπεζα  ( 

παρκάρισµα ,αναµονή στην ουρά κ .α ) µπορεί να  πάρει και ώρες ενώ για  την ίδια συναλλαγή στο 

Internet ο χρόνος είναι θέµα µερικών << κλικ >> του ποντικιού . Ένας δεύτερος τοµέας όπου  ο πε-
λάτης βγαίνει κερδισµένος  είναι η δυνατότητα που έχει να  συγκρίνει και να  αποφασίζει  αβίαστα 

και χωρίς να  του γίνεται πλύση εγκεφάλου.  

 

1.6.2.1.2 Πλεονεκτήµατα  για  τράπεζες  

Αρχικά είναι η µείωση του  λειτουργικού κόστους συναλλαγών . Την τελευταία  δεκαετία οι τράπε-
ζες επένδυσαν  σηµαντικά ποσά  σε  τεχνολογικές  υποδοµές προκειµένου να αποσυµφορήσουν  τις  
ουρές στα  ταµεία των υποκαταστηµάτων τους. Σύµφωνα  µε την µελέτη του Booz Allen & 

Hamilton , µια  τυπική τραπεζική συναλλαγή όπως η κατάθεση , η  ανάληψη , η ερώτηση υπολοί-
που και η µεταφορά ποσού σε  άλλο λογαριασµό  , όταν πραγµατοποιείται στο ταµείο και απασχο-

λεί ανθρώπινο δυναµικό κοστίζει  1,01  ευρώ . Η ίδια  η συναλλαγή όταν πραγµατοποιείται µέσω 

του  internet Κοστίζει  µόλις 0,01 ευρώ. Έτσι λοιπόν οι τράπεζες δεν  χρεώνουν προµήθεια µέσω 

internet εκτός  από εµβάσµατα στο εξωτερικό και και µεταφορές σε λογαριασµούς  άλλων τραπε-
ζών . Επίσης  οι τράπεζες αποκτούν πρόσβαση προς τους πελάτες µια  εύρυτερης γεωγραφικά περι-
οχής εντός  και εκτός συνόρων , χωρίς  να  είναι απαραίτητο το άνοιγµα ενός  υποκαταστήµατος . 

 

1.6.2.1.3  Τι χρειάζεται κάποιος για  αποκτήσει internet Banking   

Από πλευράς εξοπλισµού οι απαιτήσεις είναι ελάχιστες . Ένα PC  µε λειτουργικό σύστηµα 

windows 9x και νεότερο (Milleniym 2000 , XP , 2007 ) , κάποιο Linux  είναι αρκετό  , χωρίς  να  

αποκλείονται µηχανήµατα  Macintosh . Αυτό που έχει µεγαλύτερη σηµασία είναι η ταχύτητα της 
σύνδεσης και η έκδοση του  Browser . Ξεκινώντας από PSTN 56k και πάνω , όσο πιο γρήγορο τό-

σο το καλύτερο . Ο browser  θα  πρέπει να  υποστηρίζει το πρωτόκολλο επικοινωνίας  SSL για µε-
γαλύτερη ασφάλεια. Η ανάλυση της  οθόνης θα  πρέπει να  είναι τουλάχιστον 800 χ 600 στα  16 – 

bit χρώµατος .Επίσης απαραίτητη προυπόθεση είναι να υπάρχει ένας λογαριασµός στην τράπεζα 

στην οποία υπάρχει το σύστηµα . 

Πηγη: Τurban E, Lee J , Chung M ,  Ηλεκτρονικό εµπόριο  (2002) 

 

Το τελευταίο βήµα είναι η ενεργοποίηση του  συστήµατος για  το συγκεκριµένο πελάτη . Η απαι-
τούµενη διαδικασία είναι η συµπλήρωση της  ανάλογης αίτησης και η επίσκεψη στο υποκατάστηµα 

για  την συµπλήρωση στο υποκατάστηµα για  την εξακρίβωση των  στοιχείων και την παραλαβή  

των απαιτούµεων κωδικών πρόσβασης . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2  

 

2 . ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

  

2.1 ΜΟΡΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

Ως προς την επικοινωνία και τις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µεταξύ των εµπλεκοµένων 
φορέων, το ηλεκτρονικό εµπόριο διακρίνεται στα παρακάτω µοντέλα: 

 

• Επιχείρηση µε Επιχείρηση (Business-to-Business ή Β2Β) 

 

• Επιχείρηση µε Κράτος (business-to-government ή B2G) 

 

• Καταναλωτή µε Κράτος (consumer-to government ή C2G) 

 

• Κράτος µε Κράτος (government-to-government ή G2G) 

 

• Επιχείρηση µε Καταναλωτή (business-to-consumer ή B2C) 

 

• Καταναλωτή µε Καταναλωτή (consumer-to-consumer ή C2C) 

Πηγή: Πρακτικά συνεδριου 2004 ,Επιχειρειν (e-business) στις µεγάλες  ελληνικές επιχειρήσεις 

 

• Επιχείρηση προς Επιχείρηση (Business to Business, B2B) 

Αυτή η µορφή ηλεκτρονικού  εµπορίου περιλαµβάνει τη συνδιαλλαγή  µεταξύ επιχειρήσεων. Πρό-

κειται  για τον δυναµικότερο και ταχύτερα αναπτυσσόµενο κλάδο  του ηλεκτρονικού εµπορίου. Οι 
συναλλαγές Επιχείρησης-προς-Επιχείρηση, περιλαµβάνουν τις καθιερωµένες συναλλαγές της επι-
χείρησης µε τους προµηθευτές αλλά µε πραγµατοποίηση των προµηθειών µε ηλεκτρονικό τρόπο. 

Το ηλεκτρονικό  εµπόριο επιτρέπει στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη µεταξύ τους συνεργασία, 
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απλοποιώντας τις διαδικασίες των προµηθειών, το κόστος, την ταχύτερη αποστολή τους  και τον 
αποτελεσµατικότερο έλεγχο του επιπέδου. Οι ηλεκτρονικές  πληρωµές περιορίζουν το ανθρώπινο 

λάθος, αυξάνουν την ταχύτητα και  µειώνουν το κόστος των συναλλαγών. 

• Επιχείρηση προς Καταναλωτή ( Business  to Customer, B2C) 

Οι εφαρµογές B2C απευθύνονται  στο µέσο καταναλωτή. Αυτός ο τύπος εφαρµογών ηλεκτρονικού  

εµπορίου έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως µετά την ευρεία  χρήση του ∆ιαδικτύου και 
τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών  µέσω αυτού. Το µοντέλο επιχείρησης-καταναλωτή, α-

ντίθετα µε το µοντέλο  επιχείρησης- επιχείρησης (b2b), χαρακτηρίζεται από τον αδόµητο  χαρα-

κτήρα του καταναλωτή ως ανθρώπινο ων και την έλλειψη σταθερών σχέσεων. 

• Καταναλωτής προς Κυβέρνηση ( Customer to Government C2G) 

Οι εφαρµογές C2G περιλαµβάνουν  συνήθως συναλλαγές µεταξύ των πολιτών  µε τους δηµόσιους 
φορείς χρησιµοποιώντας  εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου  µε σκοπό την καταβολή φόρων , έκ-

δοση πιστοποιητικών ή άλλων  εγγράφων κ.λπ. 

• Επιχείρηση προς Κυβέρνηση ( Business to Government B2G) 

Οι εφαρµογές B2G περιλαµβάνουν  συνήθως συναλλαγές µεταξύ των  ιδιωτικών επιχειρήσεων µε 
τις  αρµόδιες αρχές µε σκοπό την  διεκπεραίωση των εταιρικών φορολογικών  υποχρεώσεων όπως, 
την υποβολή  των περιοδικών  δηλώσεων Φ.Π.Α., τις προµήθειες, τον τελωνειακό  έλεγχο για τις 
εισαγωγές και  εξαγωγές κ.λπ. 

Όπως στην  περίπτωση των εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου  µεταξύ καταναλωτών και  κυβερ-

νητικών φορέων, οι συναλλαγές από  επιχειρήσεις προς κυβερνητικούς  φορείς δεν φαίνεται να έ-
χουν άµεση  σχέση µε αυτό που ο κόσµος θεωρεί ηλεκτρονικό εµπόριο. Ωστόσο,  το κράτος εµπλέ-
κεται σχεδόν σε κάθε είδος επιχειρηµατικής  συναλλαγής καθ' όλη τη διάρκεια  του εµπορικού  κύ-

κλου και γι' αυτόν  το λόγο αρκετές εφαρµογές έχουν  αναπτυχθεί για να βελτιώσουν  τις συναλλα-

γές B2G. 

 

Πηγή: Πρακτικά συνεδριου 2004 ,Επιχειρειν (e-business) στις µεγάλες  ελληνικές επιχειρήσεις 

 

2.1.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ( Β2B 

– B2C –B2G )  

 

 

2.1.2  B2B ηλεκτρονικές Αγορές  - Μοντέλα και υπηρεσίες  
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2.1.2.1 Βασικές Αρχές Ηλεκτρονικού Εµπορίου επιχείρησης προς Επιχείρηση 

 

Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο Επιχείρησης προς Επιχείρηση, επίσης γνωστό ως Ηλεκτρονικό B2B 

(Electronic Business to Business) ή απλώς B2B, αναφέρεται σε συναλλαγές ανάµεσα σε επιχειρή-

σεις, που διεξάγονται ηλεκτρονικά κυρίως µέσω του ∆ιαδικτύου αλλά και µε χρήση άλλων τύπων 
προσαρµοσµένων ιδιωτικών δικτύων Η/Υ. Τέτοιες συναλλαγές µπορούν να διεξάγονται ανάµεσα 

σε µια επιχείρηση και στα µέλη της αλυσίδας προµηθειών της, καθώς και ανάµεσα σε επιχειρήσεις 
διαφορετικού κλάδου. 

Το κύριο χαρακτηριστικό του Ηλεκτρονικού Εµπορίου B2B είναι η προσπάθεια των εταιρειών να 

αυτοµατοποιήσουν τις διαδικασίες προµήθειας και πώλησης 

υλικών/υπηρεσιών επιτυγχάνοντας µε αυτό τον τρόπο την τυποποίηση των εµπορικών δραστηριο-

τήτων, την επιτάχυνση κατά την εκτέλεση αυτών, τη µειωµένη χρήση πόρων και τελικά το περιορι-
σµό του κόστους που απαιτείται. 

Οι βασικοί τύποι Ηλεκτρονικού Εµπορίου Επιχείρησης προς Επιχείρηση καθορίζονται µε άξονες το 

πλήθος των συµµετεχόντων, τη µορφή της συµµετοχής αυτών κατά τη διενέργεια των συναλλαγών 
και τέλος τον έλεγχο όσον αφορά το εκάστοτε εικονικό περιβάλλον.  

 

 

 

 

 

Πηγή: Πρακτικά συνεδριου 2004 ,Επιχειρειν (e-business) στις µεγάλες  ελληνικές επιχειρήσεις 

 

 

2.1.2.2 Σύµφωνα µε  αυτήν την προσέγγιση οι βασικοί τύποι Β2Β είναι : 

 

 

•B2B στην πλευρά του Πωλητή (ένας προς πολλούς) 
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•B2B στην πλευρά του Αγοραστή (πολλοί προς έναν) 

 

•Συνεργατικό Εµπόριο (πολλοί για πολλούς) 

 

•∆ηµόσιες Ηλεκτρονικές Αγορές Επιχείρησης προς Επιχείρηση (πολλοί προς πολλούς) 

 

Συνοπτικά, οι δύο πρώτοι τύποι αφορούν στο Επιχειρηµατοκεντρικό Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

(company - centric Electronic Commerce) και εστιάζουν αντίστοιχα στις ανάγκες πωλήσεων ή στις 
ανάγκες αγορών µιας συγκεκριµένης εταιρείας. Και στους δύο τύπους οι πλατφόρµες ελέγχονται 
πλήρως, όσον αφορά τους κανόνες λειτουργίας και τη συµµετοχή, από τις επιχειρήσεις των οποίων 
οι ανάγκες πώλησης ή αγοράς καλύπτονται, αποτελώντας ουσιαστικά ιδιωτικές Ηλεκτρονικές Αγο-

ρές. 

 

Το Συνεργατικό Εµπόριο αναφέρεται στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, που επιτρέπουν στις εται-
ρείες να συνεργαστούν προκειµένου να προγραµµατίσουν, να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν, να δια-

χειριστούν και να κάνουν έρευνα για προϊόντα, υπηρεσίες και νεωτεριστικές εφαρµογές Ηλεκτρο-

νικού Εµπορίου. Το αντικείµενο του Συνεργατικού Εµπορίου εντοπίζεται στη διευκόλυνση της α-

νταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των συνεργαζόµενων οµάδων εργασίας και συνήθως επιτυγχάνε-
ται µε την αξιοποίηση συγκεκριµένων λογισµικών. 

 

Το µοντέλο των ∆ηµοσίων Ηλεκτρονικών Αγορών B2B που περιγράφεται στη συνέχεια, εκτός της 
αυτοµατοποίησης των διαδικασιών, προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα της εκµετάλλευσης 
νέων εµπορικών καναλιών στο πλαίσιο της αναζήτησης νέων πελατών και προµηθευτών. 

Πηγή: Πρακτικά συνεδριου 2004 ,Επιχειρειν (e-business) στις µεγάλες  ελληνικές επιχειρήσεις 

 

2.1.2.3. ∆ηµόσιες Ηλεκτρονικές Αγορές B2B 

Κατά καιρούς έχουν δοθεί διάφοροι ορισµοί που προσεγγίζουν την περιγραφή των Ηλεκτρονικών 
Αγορών µε κοινό σηµείο τη συγκέντρωση πολλαπλών αγοραστών και πωλητών σε ένα κοινό εικο-

νικό σηµείο. O όρος «δηµόσιες» προσδιορίζει ένα ουδέτερο περιβάλλον που προσφέρει σε αγορα-

στές και προµηθευτές υπηρεσίες υποστήριξης των συναλλαγών τους. Ο έλεγχος της Ηλεκτρονικής 
Αγοράς, σε αυτή την περίπτωση, πραγµατοποιείται από µια τρίτη επιχείρηση ή φορέα. Η συµµετο-
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χή των επιχειρήσεων στις Ηλεκτρονικές Αγορές B2B προϋποθέτει την τήρηση εκ µέρους αυτών 
κάποιων κατά περίπτωση θεσπισµένων κριτηρίων προκειµένου να µειώνονται οι κίνδυνοι απόκλι-
σης από τα επιθυµητά επίπεδα ποιότητας λειτουργίας. 

 

2.1.2.4 Τα Μοντέλα των Ηλεκτρονικών Αγορών 

Για την ταξινόµηση των µοντέλων Ηλεκτρονικών Αγορών B2B έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς 
διάφορες εναλλακτικές προσεγγίσεις. Μια από τις πλέον διαδεδοµένες επιχειρεί τη διάκριση των 
Αγορών µε τη χρήση δύο συγκεκριµένων κριτηρίων, τον τύπο του προµηθευόµενου είδους και τη 

στρατηγική προµήθειας. 

Ο τύπος του προµηθευόµενου είδους αντιµετωπίζεται όσον αφορά το ρόλο που επιτελεί για τη λει-
τουργία της επιχείρησης του αγοραστή. Βάσει του επιπέδου ανάλυσης αυτά µπορούν να διαχωρι-
στούν στα βιοµηχανικά είδη - εισόδους (manufacturing inputs) και στα λειτουργικά είδη - εισόδους 
(operating inputs). 

Τα βιοµηχανικά είδη αφορούν σε Α’ Υλες και άλλα υλικά που ενσωµατώνονται στα παραγόµενα 

προϊόντα ή στις παραγωγικές διαδικασίες της επιχείρησης που τα προµηθεύεται. Σε αυτήν την κα-

τηγορία ανήκουν επίσης και τα είδη που αγοράζονται και στη συνέχεια πωλούνται χωρίς να υπο-

στούν κάποιας µορφής κατεργασία, περίπτωση που αφορά κυρίως τις εµπορικές επιχειρήσεις. Λό-

γω της διαφοροποίησης των υλικών αυτής της κατηγορίας µεταξύ διαφορετικών βιοµηχανιών, η 

προµήθειά τους πραγµατοποιείται κατά κανόνα από συγκεκριµένους – κάθετους προµηθευτές µε τη 

διακίνησή τους κατά µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας να πραγµατοποιείται από επίσης εξειδικευ-

µένους διανοµείς. 

Σε αντίθεση, τα λειτουργικά είδη δεν αποτελούν µέρη ετοίµων προϊόντων. Ο όρος που χρησιµοποι-
είται ευρέως για να περιγράψει τα είδη αυτής της κατηγορίας είναι Προϊόντα Συντήρησης, Επι-
σκευής και Λειτουργίας (Maintenance, Repair and Operation Goods - MRO) και περιλαµβάνει είδη 

όπως αεροπορικά εισιτήρια, εξοπλισµό γραφείων, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και υπηρεσίες. Τα 

MRO’s δεν στοχεύουν σε συγκεκριµένες αγορές µε αποτέλεσµα να µπορούν να αγοραστούν από 

γενικούς ή οριζόντιους προµηθευτές που εξυπηρετούν τις κατά περίπτωση ανάγκες όλων των βιο-

µηχανιών. Κατά κανόνα και η διανοµή αυτών δεν απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση. 

Πηγή: Πρακτικά συνεδριου 2004 ,Επιχειρειν (e-business) στις µεγάλες  ελληνικές επιχειρήσεις 

 

Όσον αφορά τη στρατηγική προµήθειας οι Ηλεκτρονικές Αγορές B2B διακρίνονται σε δύο περι-
πτώσεις ανάλογα µε το αν υποστηρίζουν συστηµατική προµήθεια (systematic sourcing) ή περιστα-

σιακή προµήθεια (spot sourcing). 

Η συστηµατική προµήθεια βασίζεται συνήθως σε αρχικές διαπραγµατεύσεις που οδηγούν σε µεγά-

λης διάρκειας συµβόλαια µεταξύ προµηθευτών και αγοραστών. Η περιστασιακή προµήθεια αφορά 

στην κάλυψη των άµεσων αναγκών µιας επιχείρησης µε το ελάχιστο δυνατό κόστος. Στις περιστα-
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σιακές προµήθειες πολύ συχνά οι αγοραστές δεν γνωρίζουν καν τον προµηθευτή τους, ενώ σπάνια 

συναντώνται µακροχρόνιες εµπορικές σχέσεις µεταξύ των συναλλασσόµενων µερών. 

 

Βάσει της µεθοδολογίας ταξινόµησης, τα κριτήρια τοποθετούνται αρχικά ως κάθετοι µεταξύ τους 
άξονες δηµιουργώντας ένα δυσδιάστατο πίνακα. Οι συνδυασµοί των δυνατών τιµών των κριτηρίων 
οδηγούν στα τέσσερα τεταρτηµόρια του πίνακα που αποτυπώνουν και τα αντίστοιχα µοντέλα Ηλε-
κτρονικών Αγορών B2B. 

 

Τα τέσσερα µοντέλα Ηλεκτρονικών Αγορών B2B που προκύπτουν από το συνδυασµό των τιµών 
είναι: 

•MRO Hubs: Οριζόντιες αγορές που επιτρέπουν τη συστηµατική προµήθεια ειδών λειτουργίας - 

MRO’s. 

•Yield Managers: Οριζόντιες αγορές που επιτρέπουν την περιστασιακή προµήθεια ειδών λειτουργί-
ας - MRO’s. 

•Catalog Hubs: Κάθετες αγορές που επιτρέπουν τη συστηµατική προµήθεια βιοµηχανικών ειδών. 

•Exchanges: Κάθετες αγορές που επιτρέπουν την περιστασιακή προµήθεια βιοµηχανικών ειδών. 

2.1.2.5. MRO Hubs :  

Τα προϊόντα που διακινούνται µέσω των MRO Hubs χαρακτηρίζονται από χαµηλή αξία, παρουσιά-

ζουν όµως σχετικά αυξηµένο κόστος συναλλαγής. Η χρήση των εν λόγω τύπων αγορών στοχεύει 
στην προσφορά αξίας προς τους συναλλασσόµενους µέσω αύξησης της αποδοτικότητας κατά τη 

διαδικασία προµηθειών. Οι περισσότερες από τις συγκεκριµένες αγορές (π.χ. Ariba.com) ξεκίνησαν 

τη λειτουργία τους ως επιχειρήσεις που προσέφεραν λύσεις και λογισµικό ηλεκτρονικών προµη-

θειών (e-procurement solutions) προς µεγάλους πελάτες. Η εγκατάσταση των λογισµικών σε ιδιό-

κτητους εξυπηρετητές οδήγησε στην ανάπτυξη των ανοικτών αγορών της κατηγορίας. Οι αγορές σε 
αυτήν την περίπτωση συγκεντρώνουν προϊόντα από ένα µεγάλο πλήθος προµηθευτών σε έναν ε-
κτενή κατάλογο που σε συνδυασµό µε ένα σύστηµα τοποθέτησης και επεξεργασίας παραγγελιών, 
προσφέρει σε διάφορους τύπους αγοραστών ένα κοινό σηµείο προµηθειών. 

 

2.1.2.6. Catalog hubs :  

 Στο συγκεκριµένο µοντέλο η Ηλεκτρονική Αγορά συγκεντρώνει αγοραστές και προµηθευτές του 

ίδιου κλάδου παρέχοντας την πλατφόρµα για τη διαπραγµάτευση και στη συνέχεια την υποστήριξη 

της εκτέλεσης συµβάσεων προµηθειών. Ενα παράδειγµα αυτής της κατηγορίας είναι η 

plasticsb2b.com που δραστηριοποιείται στη βιοµηχανία πλαστικών. Η λειτουργία των Catalog 
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Hubs στοχεύει στην απλοποίηση και εξοµάλυνση των διαδικασιών προµήθειας και πώλησης και 
κατά συνέπεια στη µείωση του διαχειριστικού κόστους και συχνά του κόστους παραγωγής. 

 

2.1.2.7. Υield Managers : 

Η κατηγορία αφορά στις Ηλεκτρονικές Αγορές που προσφέρουν το περιβάλλον για περιστασιακές 
αγορές λειτουργικών (βοηθητικών) ειδών. Οι εν λόγω οριζόντιες Ηλεκτρονικές Αγορές απευθύνο-

νται σε ετερογενείς πελάτες προσφέροντας µια ή περισσότερες κατηγορίες προϊόντων και υπηρε-
σιών. Παράδειγµα αυτού του µοντέλου αποτελεί η employEasy.com που λειτουργεί ως αγορά προ-

σφοράς και ζήτησης υπηρεσιών επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Βασικό χαρακτηριστικό αυτού του 

τύπου είναι η δυναµική διαµόρφωση τιµών, που θα αναλυθεί στη συνέχεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Πρακτικά συνεδριου 2004 ,Επιχειρειν (e-business) στις µεγάλες  ελληνικές επιχειρήσεις 

 

 

2.1.2.8 ∆ιαδικασία Αντιστοίχισης Προσφοράς & Ζήτησης 
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Ανεξάρτητα της υποστηριζόµενης στρατηγικής προµήθειας κάθε Ηλεκτρονική Αγορά B2B προ-

σφέρει ένα µηχανισµό προκειµένου να εντοπίζεται η καταλληλότερη προσφορά έναντι µιας δεδο-

µένης ζήτησης. 

Στις δύο κατηγορίες Ηλεκτρονικών Αγορών που υποστηρίζουν τις περιστασιακές αγορές σηµειώ-

θηκε ότι οι τιµές διαµορφώνονται δυναµικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις η διαδικασία αντιστοίχισης 
ταυτίζεται µε τη δυναµική διαµόρφωση τιµής (dynamic pricing), όρος που αναφέρεται στην ταχεία 

αλλαγή των τιµών µέσα στο χρόνο ως αποτέλεσµα της προσφοράς και της ζήτησης που εµφανίζε-
ται για µια δεδοµένη στιγµή. Τα σηµαντικότερα παραδείγµατα δυναµικής διαµόρφωσης τιµών της 
παραδοσιακής οικονοµίας εµφανίζονται στις περιπτώσεις των χρηµατιστηρίων και των δηµοπρα-

σιών που ως λογική έχουν µεταφερθεί αυτούσια και στο περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. 
Το ∆ιαδίκτυο διευκολύνει πολλά από τα µοντέλα δυναµικής διαµόρφωσης τιµών παρέχοντας µεγά-

λες ποσότητες πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο. 

Μια αντίστοιχη διαδικασία υλοποιείται και στα µοντέλα των Ηλεκτρονικών Αγορών που καλύ-

πτουν ανάγκες συστηµατικής προµήθειας. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια η συχνότητα επανάλη-

ψης της διαδικασίας µειώνεται αισθητά, ενώ παράλληλα οι παράµετροι της πρόσκλησης ενδιαφέ-
ροντος συµπεριλαµβάνουν ένα σύνολο όρων συνεργασίας, µεταξύ των οποίων και η τιµή αγοράς, 
για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Τα βασικά βήµατα µιας τυπικής διαδικασίας αντιστοίχισης σε µια Ηλεκτρονική Αγορά B2B περι-
λαµβάνουν: 

1. Μια εταιρεία δηµοσιεύει µια πρόσκληση ενδιαφέροντος (Request for Proposal - RFP) για να α-

γοράσει ή να πωλήσει ένα είδος. Σε ορισµένες περιπτώσεις οι αγοραστές συνενώνονται για να επι-
τύχουν καλύτερες τιµές λόγω µεγάλου όγκου αγορών (οµαδικές αγορές - group buying). 

2. Οι αγοραστές και οι προµηθευτές µπορούν να δουν τις προσκλήσεις χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι 
µπορούν να γνωρίζουν και ποιος τις έχει υποβάλει.  

3. Οι προµηθευτές και οι αγοραστές αλληλεπιδρούν µε δηλώσεις ενδιαφέροντος και προσφορές σε 
πραγµατικό ή όχι χρόνο.  

4. Μια συµφωνία επιτυγχάνεται όταν υπάρχει ένα ακριβές ταίριασµα ανάµεσα στην προσφορά ενός 
προµηθευτή και της ζήτησης ενός αγοραστή σε παραµέτρους όπως τιµή, όγκος, ποιότητα και χρό-

νος παράδοσης. 

5. Η συµφωνία ολοκληρώνεται και διευθετείται η πληρωµή και η παράδοση. 

Πηγή: Πρακτικά συνεδριου 2004 ,Επιχειρειν (e-business) στις µεγάλες  ελληνικές επιχειρήσεις 

2.1.2.9. Βασικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Αγορών B2B 
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 Οι Ηλεκτρονικές Αγορές Β2Β επιτελούν όλες ή ορισµένες από τις ακόλουθες λειτουργίες προσφέ-
ροντας τις αντίστοιχες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις  που τις χρησιµοποιούν :  

 

 Ταίριασµα αγοραστών και προµηθευτών. Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται όλες οι επιµέρους 
υπηρεσίες που διευκολύνουν τους συναλλασσόµενους από το σηµείο της δηµοσίευσης µιας ανά-

γκης αγοράς ή πώλησης έως και το σηµείο της σύναψης της συµφωνίας µεταξύ των δύο µερών. 
Εποµένως σε αυτήν την κατηγορία συναντώνται η λειτουργία της υποβολής πρόσκλησης ενδιαφέ-
ροντος, ο εκάστοτε µηχανισµός υποβολής προσφορών όπως επίσης και η λειτουργία του εντοπι-
σµού της καταλληλότερης προσφοράς έναντι συγκεκριµένης πρόσκλησης εφόσον η υπηρεσία προ-

σφέρεται αυτοµατοποιηµένα (συνήθως για προϊόντα µε µεγάλο βαθµό τυποποίησης για τα οποία η 

τιµή αποτελεί µοναδικό κριτήριο). Επίσης εδώ κατατάσσεται και κάθε άλλης µορφής υπηρεσία δη-

µοσίευσης πληροφοριών µε στόχο την πώληση ή την αγορά όπως η παροχή καταλόγων προϊόντων, 
καταλόγων προµηθευτών/πελατών και η προώθηση προτάσεων αγοράς προς επιχειρήσεις. 

 ∆ιευκόλυνση συναλλαγών. Η διευκόλυνση των συναλλαγών συµπεριλαµβάνει δραστηριότητες 
που είτε ολοκληρώνουν µια συναλλαγή, είτε λειτουργούν επικουρικά κατά τη διάρκεια της αντι-
στοίχισης αναγκών και προσφορών. Στο επίπεδο της ολοκλήρωσης ως ενδεικτικά παραδείγµατα 

αναφέρονται η παροχή πληροφοριών χρέωσης/πληρωµών, ο καθορισµός των όρων της συναλλα-

γής, η διευθέτηση πληρωµών συναλλαγών προς προµηθευτές, η παροχή άλλων υπηρεσιών τριτεγ-
γύησης καθώς και η διευθέτηση των οµαδικών αγορών. Στο πλαίσιο της υποστήριξης του ταιριά-

σµατος εντοπίζονται υπηρεσίες όπως η απόδοση άδειας προσπέλασης στην αγορά προς χρήστες και 
η αναγνώριση των χρηστών µε άδεια, η δυνατότητα εισαγωγής αναζητήσιµων πληροφοριών και η 

διατήρηση ασφάλειας επί των πληροφοριών σε όλα τα στάδια. 

 Υποστήριξη Πολιτικών και Υποδοµής Ηλεκτρονικής Αγοράς. Η υποστήριξη της υποδοµής περι-
λαµβάνει µεταξύ άλλων δραστηριότητες όπως η διασφάλιση της συµβατότητας µε τους εµπορικούς 
κώδικες συναλλαγών και τη σχετική νοµοθεσία, η συντήρηση και η αναβάθµιση της τεχνολογικής 
υποδοµής, η υλοποίηση τεχνικών επεκτάσεων µεταξύ της πλατφόρµας και των εταιρικών συστηµά-

των και άλλα.  

 

2.1.2.10. Το Κόστος Συµµετοχής σε µια Ηλεκτρονική Αγορά B2B 

 Το κόστος για µια επιχείρηση, που επιθυµεί να χρησιµοποιήσει µια Ηλεκτρονική Αγορά για τις 
αγορές ή τις πωλήσεις της, είναι άµεσα συσχετιζόµενο µε το εκάστοτε µοντέλο εσόδων που έχουν 
επιλέξει οι διαχειριστές της Αγοράς. Σηµειώνεται ότι τα ακόλουθα µοντέλα εσόδων ενδεχοµένως 
να εµφανίζονται συνδυαστικά µεταξύ τους, ενώ παράλληλα οι Αγορές ενισχύουν τα εισοδήµατά 

τους από διαφηµίσεις, χορηγίες κ.λπ.: 

 2.1.2.11. Συνδροµές 

 Μια από τις πλέον διαδεδοµένες µεθόδους χρέωσης αφορά τη συνδροµή. Οι Ηλεκτρονικές Αγορές 
που ακολουθούν το συγκεκριµένο µοντέλο εσόδων συχνά προσφέρουν µια δωρεάν περίοδο χρήσης 
των υπηρεσιών για λόγους δοκιµής και στη συνέχεια καλούν τις επιχειρήσεις να επιλέξουν µεταξύ 
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εναλλακτικών συνδροµητικών πακέτων. Το ύψος της συνδροµής διαφοροποιείται βάσει του ρόλου 

της επιχείρησης (Αγοραστής, Προµηθευτής ή και τα δύο) καθώς και του χρονικού διαστήµατος εκ-

µετάλλευσης της πλατφόρµας. Συχνά συναντώνται και µοντέλα συνδροµών µε διαβάθµιση όσον 
αφορά τις προσφερόµενες υπηρεσίες, τα οποία αποσκοπούν στην κάλυψη διαφορετικών αναγκών 
εκ µέρους επιχειρήσεων µε τον ίδιο ρόλο.  

 

 2.1.2.12. Χρεώσεις επί των συναλλαγών 

 Στη συγκεκριµένη περίπτωση οι επιχειρήσεις που δρουν ως προµηθευτές χρεώνονται µε προµήθεια 

(commission) για κάθε συναλλαγή που υλοποιούν, ενώ οι αγοραστές εκµεταλλεύονται τις υπηρεσί-
ες δωρεάν. Οι χρεώσεις είτε εµφανίζονται µε µορφή ποσοστού επί της αξίας συναλλαγής, είτε µε τη 

µορφή ενός τυποποιηµένου ποσού ανά συναλλαγή κυµαίνονται σε αρκετά χαµηλά επίπεδα. Ο συ-

γκεκριµένος τύπος χρέωσης εµφανίζει τα περισσότερα πλεονεκτήµατα για τις επιχειρήσεις ενώ αξι-
οσηµείωτο είναι ότι προσφέρεται από το µεγαλύτερο ποσοστό των Ηλεκτρονικών Αγορών.  

2.1.2.13. Χρεώσεις επί υπηρεσιών 

Η χρήση των βασικών υπηρεσιών της πλατφόρµας διατίθεται δωρεάν ή βάσει κάποιου µοντέλου 

εσόδων µε παράλληλη χρέωση των επιχειρήσεων για την εκµετάλλευση υπηρεσιών προστιθέµενης 
αξίας. Τέτοιες χρεώσεις θα µπορούσαν να αφορούν την προσφορά αξίας κατά µήκος της εφοδια-

στικής αλυσίδας, όπως για παράδειγµα η διευθέτηση της διανοµής των ειδών µεταξύ των συναλ-

λασσοµένων, ή την προστιθέµενη αξία µέσω υποστηρικτικών υπηρεσιών και κυρίως όσον αφορά 

την προσφορά λύσεων Πληροφορικής. Ως παραδείγµατα της δεύτερης περίπτωσης θα µπορούσαν 
να αναφερθούν η ολοκλήρωση της πλατφόρµας Ηλεκτρονικής Αγοράς µε τα εταιρικά συστήµατα 

προς αύξηση του βαθµού αυτοµατοποίησης των εµπορικών διαδικασιών καθώς και η ανάπτυξη ε-
ταιρικών ιστοσελίδων και εφαρµογών Ηλεκτρονικού Εµπορίου. 

 

2.1.2.14 ∆υνητικά Οφέλη για τις Επιχειρήσεις 

 Επί του παρόντος οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν επιδεικνύουν µεγάλο βαθµό αξιοποίησης των υπη-

ρεσιών που προσφέρονται από τις Ηλεκτρονικές Αγορές B2B. Παρ’ όλα αυτά τα δυνητικά οφέλη 

που εµφανίζουν ίσως θα έπρεπε να µελετηθούν µε µεγαλύτερη προσοχή, ιδιαιτέρως σε περιόδους 
οικονοµικών κρίσεων κατά τις οποίες η µείωση του κόστους και η ανάπτυξη συνεργασιών σε νέες 
αγορές αποτελούν πλέον αναγκαίες συνθήκες για την επιβίωση των επιχειρήσεων.  

 

 Με δεδοµένο ότι οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µέσω µιας υπάρχουσας τεχνολογικής πλατ-
φόρµας, το κύριο πλεονέκτηµα έγκειται στο εξαιρετικά µειωµένο και χωρίς την απαίτηση αρχικής 
επένδυσης, κόστος χρήσης των υπηρεσιών. Το εν λόγω χαρακτηριστικό ενδυναµώνει τις µικρές 
επιχειρήσεις που δεν είναι σε θέση να επενδύσουν σε τεχνολογία, ενώ παράλληλα αποτελεί εναλ-

λακτική στο ρίσκο µιας ενδεχόµενης επένδυσης επιχειρηµατοκεντρικού Ηλεκτρονικού Εµπορίου εκ 
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µέρους των µεγαλύτερων οργανισµών. Επίσης ως γενικά συµπεράσµατα πρέπει να σηµειωθούν α-

φενός ότι η παρουσία εκατοντάδων εναλλακτικών Ηλεκτρονικών Αγορών αυξάνει τις πιθανότητες 
εντοπισµού της πλέον κατάλληλης για µια επιχείρηση και αφετέρου η ευκολία εξοικείωσης ενός 
χρήστη µε τις λειτουργίες της εκάστοτε πλατφόρµας. Τέλος, σε κάθε περίπτωση οι Ηλεκτρονικές 
Αγορές ανταποκρίνονται στις γενικές αρχές του Ηλεκτρονικού B2B περί αυτοµατοποίησης, επιτά-

χυνσης και µείωσης του λειτουργικού κόστους όσον αφορά τις εµπορικές διαδικασίες προµήθειας 
και πώλησης. 

 

 Σε επόµενο επίπεδο τα οφέλη διαχωρίζονται σχετικά µε τη διάκριση µιας επιχείρησης ως αγορα-

στή ή προµηθευτή ειδών. Οι αγοραστές έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν τα είδη που τους ενδι-
αφέρουν µέσα από εκτενείς λίστες καταλόγων και προµηθευτών, να ενδυναµώσουν την προϊοντική 

τους γκάµα από την πληθώρα των διαθέσιµων ειδών και να καταχωρίσουν τις απαιτήσεις τους ανα-

µένοντας να επωφεληθούν του ανταγωνισµού αγοράζοντας τελικά σε τιµές µε µεγαλύτερο περιθώ-

ριο κέρδους, ενώ οι προµηθευτές εκµεταλλευόµενοι τα σύγχρονα κανάλια προώθησης έρχονται σε 
επαφή µε νέες αγορές αυξάνοντας δυνητικά το πελατολόγιό τους. Για µικρές και µεγάλες επιχειρή-

σεις ανοίγεται ο δρόµος των εξαγωγών ή και ακόµα της σύναψης µακροχρόνιων συµφωνιών µε δι-
εθνείς οργανισµούς εξασφαλίζοντας µε αυτόν τον τρόπο δεδοµένους όγκους πωλήσεων. 

 

2.1.2.15 Παράδειγµα Συναλλαγής Β2Β 

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές µορφής Β2Β (Επιχείρησης – προς – επιχείρηση) θυµίζουν σε  πολλά 

µια  αντίστοιχη συναλλαγή Β2C (Επιχεείρησης – προς Πελάτη ) 

Στις παρακάτω εικόνες σας παραθέτουµε κάποια παραδείγµατα τέτοιων συναλλαγών. Προκειµένου  

να  πιστοποιήσουµε ότι θέλουµε να  εισέλθουµε στον προιοντικό  κατάλογο της  εταιρείας και να  

ολοκληρώσουµε την  συναλλαγή µας , απαιτείται µα  συπµπληρώσουµε το όνοµα χρήστη « 

username » και το «password » (εικ. 1 ) που  µας εχει δοθεί απο την  εταιρεία αφού « γνωρίζει » ότι  
πρόκειται για  συνεργάτη της, δηλαδή άλλη επιχείρηση. 
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(εικ.1)  

 

Εφόσον συµπληρώνουµε σωστά τα απαιτούµενα πεδία το σύστηµα µας επιτρέπει να  αποκτήσουµε 
πρόσβαση στον κατάλογο των προιόντων της  επιχείρησης (εικ. 2 ) ,να δούµε τα  χαρακτηριτικά 

τους , τις  τιµές τους για  χονδρική πώληση προς  εµάς αλλά και προτεινόµενες τιµές λιανικής , 
προκειµένου η δικιά µας επιχείρηση να  τα  διαθέσει στο αγοραστικό  κοινό του λιανικού εµπορίου. 

 

 

 

 

 

(εικ.2) 

 

 

 



40 | P a g e  

 

Έχοντας επιλέξει τα  προιόντα που  θέλουµε να  αγοράσουµε , τα προσθέτουµε στο καλάθι αγοράς 
προκειµένου να  ενηµερωθούµε για  το συνολικό κόστος της παραγγελίας µας ,την διαθεσηµότητα 

των  προιόντων αλλά και τον χρόνο παράδοσης αυτών. Η Β2Β συναλλαγή µας παρέχει και κάποια 

προνόµια χαρίζοντας  « πόντους » στην επιχείρηση µας ανάλογα µε το  « ύφος » των  αγορών που  

κάνουµε , δηλαδή το τελικό κόστος των  προιόντων που  επιλέξαµε . 

 

 

 

(εικ.3) 

 

 

 

Ολοκληρώνοντας την διαδικασία το σύστηµα ηλεκτρονικής παραγγελίας Β2Β της επιχείρησης που  

επιλέξαµε καταχωρεί την  παραγγελία µας µε έναν συγκεκριµένο αριθµό καταχώρησης (εικ.4 ) ώ-

στε να µπορέσουµε να  παρακολουθήσουµε την εξέλιξη της µέχρι να  φτάσει στον τελικό της προ-

ορισµό. 

 

(εικ.4) 

 

 



  

    

41 | P a g e  

 

2.1.3. ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (B2C E-COMMERCE ) 

 

2.1.3.1. Oρισµός  

Ως πελατοκεντρικό ηλεκτρονικό εµπόριο ορίζουµε τις συναλλαγές λιανικού τύπου ανάµεσα σε επι-
χειρήσεις και µεµονωµένους αγοραστές. Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν αναφέρονται σε αυτού 

του είδους e-commerce, έχουν συνήθως στο µυαλό τους ως παράδειγµα την περίπτωση της 
Amazon.com, το διαδικτυακό βιβλιοπωλείο που εµφανίστηκε στον παγκόσµιο ιστό το 1995 και µέ-
σα σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα κατάφερε να επιβληθεί στην παγκόσµια αγορά. Για το λόγο 

αυτό, το πελατοκεντρικό ηλεκτρονικό εµπόριο αναφέρεται πολύ συχνά και ως e-tailing (ηλεκτρονι-
κό λιανεµπόριο). Παρόλαυτά, εκτός από τις πωλήσεις λιανικού τύπου, στις υπηρεσίες του B2C πε-
ριλαµβάνονται και τραπεζικές συναλλαγές, ταξιδιωτικές υπηρεσίες, δηµοπρασίες, υπηρεσίες ενη-

µέρωσης υγείας, ακόµη και πωλήσεις ακινήτων.  

Η διαφορά µε το Business-to-Business e-commerce, είναι πρώτα από όλα οι πελάτες. Στην περί-
πτωση του B2C οι πελάτες είναι µεµονωµένοι καταναλωτές, ενώ στις τύπου Β2Β συναλλαγές, οι 
πελάτες είναι άλλες επιχειρήσεις. Εκτός αυτού όµως, υπάρχει διαφορά και στη διαδικασία των συ-

ναλλαγών, η οποία στην περίπτωση της Β2Β είναι πολύ πιο περίπλοκη και απαιτητική από απόψε-
ως ασφαλείας.  

 

Η διαφορά µεταξύ Β2Β και Β2C γίνεται ακόµη µεγαλύτερη αν συγκρίνουµε την κερδοφορία αυτών 
των δύο αγορών. Στο Β2Β πραγµατοποιείται µικρός αριθµός παραγγελιών µεγάλης αξίας (ακριβά 

προϊόντα ή µεγάλες ποσότητες), ενώ στο Β2C πραγµατοποιείται µεγάλος αριθµός παραγγελιών 
σχετικά µικρής αξίας (καταναλωτικά προϊόντα σε µικρές ποσότητες), από έναν µεγάλο αριθµό πε-
λατών (ιδιώτες).  

 

∆ύο πολύ σηµαντικές διακρίσεις γίνονται όσον αφορά τα δύο είδη συναλλαγών. Πρώτον, οι δια-

πραγµατεύσεις (negotiations). Η πώληση ανάµεσα στις επιχειρήσεις περιλαµβάνει και τη διαδικα-

σία διαπραγµάτευσης στην τιµή, την παράδοση και τις προδιαγραφές του προϊόντος, κάτι που δεν 
ισχύει τόσο στις Β2C συναλλαγές. Αυτό διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην προβολή των προϊόντων 
τους µέσω ενός online καταλόγου.  

∆εύτερη διάκριση ανάµεσα στις Β2Β και Β2C συναλλαγές, είναι ο βαθµός ενοποίησης των πωλη-

τών µε τους πελάτες τους (integration). Οι λιανοπωλητές δεν είναι υποχρεωµένοι να συνδέονται µε 
τα συστήµατα των καταναλωτών τους. Στο επιχειρηµατικοκεντρικό εµπόριο όµως, οι εταιρίες πρέ-
πει να έχουν εξασφαλισµένη την επικοινωνία τους, µέσω της χρήσης ηλεκτρονικών µέσω 

 Πηγή : Ανδρονόπουλος Μ,(2000) , e- business : Το επιχειρηµατικο µοντέλο  
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2.1.3.2. ΤΟ B2C ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

2.1.3.2.1. Οφέλη από την διενέργεια ηλεκτρονικου εµπορίου Β2C  

Ένα πρώτο ερώτηµα που µπορεί να τεθεί όσον αφορά την προτίµηση µιας τέτοιου είδους συναλλα-

γής µε τους πελάτες µίας επιχείρησης, είναι τα πλεονεκτήµατα που αυτή µπορεί να της προσφέρει.  

Ένα µεγάλο πλεονέκτηµα του Β2C ηλεκτρονικού εµπορίου, είναι η σηµαντική µείωση που αυτό 

προκαλεί στα διοικητικά και λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης. Μειώνοντας το κόστος της δηµι-
ουργίας, επεξεργασίας, διανοµής, αποθήκευσης και επαναφοράς τυπωµένων πληροφοριών, η εται-
ρία ελαττώνει σηµαντικά το κόστος διοίκησης αγορών µέχρι και κατά 85%. Επιπλέον, η δηµιουρ-

γία και η συντήρηση ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι φθηνότερη από εκείνη ενός παραδο-

σιακού χώρου πωλήσεων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα µειωµένων εξόδων 
µεταφοράς και αποθεµάτων, επιτρέπει στην επιχείρηση τη µείωση των λειτουργικών της εξόδων.  

Επιπλέον, το ηλεκτρονικό εµπόριο τύπου Β2C δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επεκτεί-
νουν τη θέση αγοράς τους σε εθνικές αλλά και διεθνείς αγορές. Με ελάχιστο σχετικά κεφάλαιο, 

ακόµη και µικρές εταιρίες αποκτούν τη δυνατότητα απόκτησης περισσότερων πελατών, όπως επί-
σης και καλύτερων προµηθευτών, καθώς και καταλληλότερων επιχειρηµατικών συνεργατών σε όλο 

τον κόσµο. Με την απλή πρόσβαση που δίνεται στους πελάτες της εταιρίας µέσω του δικτυακού 

τόπου της, (web site) ,άνθρωποι από όλο τον κόσµο µπορούν να συναλλαγούν µε αυτήν, ανεξάρτη-

τα του µεγέθους της. Αυτό επιτρέπει στις µικρές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν πιο εύκολα και γρή-

γορα.   

Ένα ακόµη πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα που αποκτούν οι λεγόµενες dot.com εταιρίες, είναι αυτό 

της µεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας στην τιµή στην οποία προσφέρουν τα προϊόντα τους. Αυτό 

επιτυγχάνεται µέσω της δυνατότητας που δίνεται στο Β2C για απευθείας συναλλαγή ανάµεσα 

στους κατασκευαστές των προϊόντων µε τους πελάτες τους και εποµένως την εξάλειψη των µεσο-

λαβητών του παραδοσιακού εµπορίου (χονδρέµπορος, διανοµέας και λιανοπωλητής). 

Η εξάλειψη της παραδοσιακής µεσολάβησης έχει σαν αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση στην τιµή 

του προϊόντος και άρα την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του. 

Όλα αυτά τα πλεονεκτήµατα έχουν ως τελικό αποτέλεσµα τη σηµαντική απλοποίηση των διαδικα-

σιών συναλλαγής. Η επιχείρηση µε την αυξηµένη ευελιξία που αποκτά, έχει τη δυνατότητα διευκό-

λυνσης της εξυπηρέτησης των καταναλωτών της, καθώς και της µείωσης του χρόνου παράδοσης 
και παραγωγής των προϊόντων της. 

Πηγή : Ανδρονόπουλος Μ,(2000) , e- business : Το επιχειρηµατικο µοντέλο  

 

2.1.3.2.2 Επιχειρηµατικά Μοντέλα του B2C  
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Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες στον τοµέα του πελατοκεντρικού ηλεκτρονικού εµπορίου µπο-

ρούν να ταξινοµηθούν ανάλογα µε το µοντέλο τοποθέτησης του προϊόντος στην ηλεκτρονική αγο-

ρά (marketing model) που ακολουθεί κάθε επιχείρηση. 

 

 

2.1.3.2.3 Πλήρες ή καθαρό κυβερνοµάρκετινγκ (pure-play internet companies) και µερικό κυ-

βερνοµάρκετινγκ 

Μία πρώτη βασική διάκριση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο είναι αυτή 

ανάµεσα στις επιχειρήσεις που προσφέρουν τα προϊόντα τους αποκλειστικά µέσω internet και αυ-

τών που παράλληλα µε την ηλεκτρονική τους υπόσταση, διατηρούν και φυσικά καταστήµατα. 

 

Στην πρώτη περίπτωση ανήκουν γνωστές εταιρίες όπως η Amazon, οι οποίες γεννήθηκαν την επο-

χή του e-επιχειρείν και η παροχή των προιόντων και υπηρεσιών τους ξεκίνησε παράλληλα µε την 
ευρεία χρήση του διαδικτύου. Οι επιχειρήσεις αυτές παρέχουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους 
αποκλειστικά µέσω των λεγόµενων ηλεκτρονικών καταστηµάτων (e-stores) και των ηλεκτρονικών 

πολυκαταστηµάτων (e-malls). 

 

Από την άλλη, µερικό κυβερνοµάρκετινγκ εφαρµόζουν παλαιότερες επιχειρήσεις που επέκτειναν 
και στο διαδίκτυο τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητές τους στο λιανικό εµπόριο. Οι επιχειρήσεις 
αυτές, διατηρούν καταστήµατα µε τη φυσική τους υπόσταση και το ηλεκτρονικό εµπόριο αποτελεί 
γι’αυτές µια εκ των υστέρων αντίδραση στην επανάσταση που προκλήθηκε από τις pure-play εται-
ρίες. Παράδειγµα τέτοιων επιχειρήσεων αποτελεί στις µέρες µας ο κύριος ανταγωνιστής της 
Amazon, η εταιρία Barnes&Noble που διαθέτει µια αλυσίδα βιβλιοπωλείων στη Μ.Βρετανία και 
ξεκίνησε µια πολύ επιτυχηµένη πορεία και στη διαδικτυακή αγορά. 

 

 

 

 

Πηγη: Κalakota R. and Robinson M (2000) ,e-business:creation for success 
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2.1.3.2.4 Άµεσο και έµµεσο marketing – Ηλεκτρονικά εµπορικά κέντρα (e-malls) 

To ηλεκτρονικό εµπόριο µπορεί να κατάφερε σε ένα βαθµό να εξαλείψει τους ενδιάµεσους του πα-

ραδοσιακού εµπορίου, παρόλαυτά εισήγαγε στον κυβερνοχώρο ένα άλλου είδους ενδιάµεσων στην 
προσπάθεια προώθησης των διάφορων προϊόντων. 

Έτσι, πρώτα διακρίνουµε το είδος του άµεσου κυβερνοµάρκετινγκ, στο οποίο οι επιχειρήσεις έρχο-

νται σε απευθείας επαφή µε τους καταναλωτές τους, µέσω των ηλεκτρονικών καταστηµάτων τους, 
χωρίς την παρεµβολή άλλων. Παράδειγµα επιχεiρήσεων που επιτυχώς µέσω των ηλεκτρονικών 
τους καταστηµάτων διαφηµίζουν και διανέµουν τα προϊόντα τους, αποτελούν οι εταιρίες Dell 

Computers και Amazon. 

Ως ηλεκτρονικά καταστήµατα (e-stores) ορίζουµε τους δικτυακούς τόπους (sites) από όπου δίνεται 
η ευκαιρία στους καταναλωτές να αγοράσουν προϊόντα από µία συγκεκριµένη εταιρία. Οι ενδιαφε-
ρόµενοι πελάτες µπορούν να συναλλαχθούν µε την εταιρία οποιαδήποτε στιγµή και από οποιαδή-

ποτε θέση, εφόσον φυσικά βρίσκονται στον κυβερνοχώρο. Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα άρχισαν 
να αναπτύσσονται παράλληλα µε την ανάπτυξη του παγκόσµιου ιστού (www) και στις µέρες µας οι 
κύριες υπηρεσίες που πραγµατοποιούνται µέσω αυτών είναι: ηλεκτρονικές παραγγελίες, τιµολόγη-

ση, ηλεκτρονική παράδοση προιόντων  (όπως π.χ. βιβλίο), προσφορές και εκπτώσεις στα προιόντα, 

διαφήµιση και ηλεκτρονική πληρωµή. Επιπλέον παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν θέµατα ασφά-

λειας και διαχείρισης του καταστήµατος. 

Παρολαυτά, οι περισσότερες εταιρίες, κυρίως οι µικρές, δεν έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξής των 
µέσω αποκλειστικά του ηλεκτρονικού τους καταστήµατος. Αυτό οφείλεται στην απουσία επαρκούς 
φήµης των επιχειρήσεων αυτών και κατά συνέπεια χαµηλής επισκεψιµότητας των site τους. Στην 
περίπτωση αυτή, οι εταιρίες χρησιµοποιούν ενδιάµεσους δικτυακούς τύπους καταλόγων για τη 

προώθηση των προϊόντων τους. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι είναι δικτυακές σελίδες οι οποίες παρέ-
χουν πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η εκάστοτε εταιρία. Οι πλη-

ροφορίες µπορούν να αφορούν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, τη συσκευασία, 

τη διαθεσιµότητα, τους τρόπους πληρωµής, την τιµή κλπ. Οι δικτυακοί αυτοί τόποι είναι τα λεγό-

µενα ηλεκτρονικά εµπορικά κέντρα (e-malls), τα οποία διαχωρίζονται στους ηλεκτρονικούς διανο-

µείς και τους ηλεκτρονικούς µεσίτες (e-brokers). 

Τα ηλεκτρονικά εµπορικά κέντρα (e-malls) αποτελούνται ,όπως συµβαίνει και στα παραδοσιακά 

εµπορικά κέντρα, από ένα σύνολο καταστηµάτων (e-stores). Μέσα στο εµπορικό κέντρο εφαρµόζε-
ται κοινή µέθοδος πληρωµής και όλα τα ηλεκτρονικά καταστήµατα βρίσκονται κάτω από µια κοινή 

‘οµπρέλα’ (επωνυµία). Μέσω του εµπορικού κέντρου, παρέχεται στην επιχείρηση η δυνατότητα 

µείωσης του κόστους παροχής υπηρεσιών, απλούστευσης των διαδικασιών εισαγωγής της στον κυ-

βερνοχώρο, καθώς και πιο εξειδικευµένων δυνατοτήτων, όπως ηλεκτρονικές πληρωµές. Το σηµα-

ντικότερο φυσικά πλεονέκτηµα των e-malls είναι η αυξηµένη κίνηση (επισκεψιµότητα) που αυτό 

παρουσιάζει.Παράδειγµατα ηλεκτρονικών εµπορικών κέντρων είναι τα: mini-mall, ,ehoopla, 

digibuy, και άλλα. 

Πηγη: Κalakota R. and Robinson M (2000) ,e-business:creation for success 
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Oι ηλεκτρονικοί διανοµείς είναι ένα είδος ενδιάµεσων στο ηλεκτρονικό πελατοκεντρικού τύπου 

εµπόριο, οι οποίοι αναλαµβάνουν εκτός από την προβολή του προϊόντος, την ικανοποίηση της πα-

ραγγελίας, καθώς και την εγγύησή της. Παράδειγµα ηλεκτρονικού διανοµέα αποτελεί η Wal-Mart 

Online. Η διαφορά του διανοµέα µε την υπηρεσία του µεµονωµένου e-store είναι ο αριθµός των 
καταστηµάτων που διαχειρίζονται τα πωλούµενα είδη. 

 

Από την άλλη, οι ηλεκτρονικοί µεσίτες αναλαµβάνουν το ρόλο της παρουσίασης των προµηθευτών 
των προϊόντων στους υποψήφιους αγοραστές τους. Σε αρκετές περιπτώσεις όπως π.χ οι περιπτώ-

σεις BestBookBuys.com και Compare.net, γίνεται σύγκριση των προσφερόµενων από τα e-stores, 

προϊόντων. Η σύγκριση αφορά τη διαφορά στις τιµές, στην ποιότητα, στον χρόνο παράδοσης κλπ. 

Έτσι, αυτοί οι νέου τύπου ηλεκτρονικοί µεσίτες είναι ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο στα χέρια των 
καταναλωτών. Στην κατηγορία των e-brokers µπορούν ακόµη να καταχωρηθούν οι διάφορες µηχα-

νές αναζήτησης, όπως π.χ. το Yahoo. 

 

2.1.3.2.5 Εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου B2C  

Ηλεκτρονική ∆ιαφήµιση. Η διαφήµιση και η διάδοση των πληροφοριών είναι στις µέρες µας οι µε-
γαλύτερες εµπορικές δραστηριότητες στον ιστό. Η απλή δηµιουργία ενός site δεν είναι πλέον αρκε-
τή, µια επένδυση σε ανάπτυξη και συντήρηση για µια επιχείρηση δεν αποδίδει χωρίς διαφήµιση. Η 

διαφήµιση στο internet είναι ένας κλάδος µε τεράστια ανάπτυξη. Όλο και περισσότερες εταιρίες 
αυξάνουν τον αριθµό των χρηµάτων που διαθέτουν για τη διαφήµιση των προϊόντων και των υπη-

ρεσιών τους στο διαδίκτυο. Οι λόγοι που οδηγούν σε αυτήν είναι πολλοί. Τον σηµαντικότερο ίσως 
αποτελεί η συνεχής αύξηση της χρήσης του internet σε βάρος των συµβατικών µέσων17. Υπάρχουν 
αρκετοί τρόποι µε του οποίους µπορεί κάποιος να διαφηµιστεί. Άλλοι τρόποι λιγότερο ή περισσό-

τερο γνωστοί. Ο δηµοφιλέστερος είναι οι διαφηµιστικές αφίσες (banners). Άλλες µέθοδοι διαφήµι-
σης είναι η εµβόλιµη οθόνη, η ενοικίαση χώρου (spot leasing), µέσω e-mail, µέσω URL (καθολι-
κών εντοπιστών πόρων) ,µέσω chat rooms κ.α..  

Ανεξάρτητα από τον τρόπο διαφήµισης που θα αποφασίσει να ακολουθήσει κάθε διαφηµιστής, 
πρέπει να έχει υπόψη του ότι η ηλεκτρονική διαφήµιση είναι πολύ διαφορετική από την παραδοσι-
ακή και αυτό συµβαίνει κυρίως για δυο λόγους την αλληλεπίδραση και την εξατοµίκευση. Με την 
αλληλεπίδραση ό χρήστης µπορεί να αναζητά ενεργά πληροφορίες, να υποβάλει ερωτήσεις µέσω e-

mail και να συµµετέχει σε διαφηµιστικές δραστηριότητες. Η εξατοµίκευση προχωρά ένα βήµα πα-

ραπέρα καθώς ο διαφηµιστής µέσω διαφόρων τεχνολογιών (π.χ. profiling) µπορεί να φτιάξει το 

προσωπικό προφίλ του πελάτη και να του προσφέρει εξατοµικευµένα διαφηµιστικά µηνύµατα πε-
τυχαίνοντας καλύτερα διαφηµιστικά αποτελέσµατα. 

Πηγη: Βέρρη Α,. Γώγογλου Α,. Μάρκος Α ,. Πανεπιστήµια Μακεδονίας ,εφαρ.πληροφορικης 2002 
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Αν και ο τοµέας της ηλεκτρονικής διαφήµισης εξακολουθεί να αναπτύσσεται και οι υπηρεσίες του 

βρίσκονται ακόµη σε πρώιµο στάδιο, πολλά είναι τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του σε 
σχέση µε την παραδοσιακή διαφήµιση. Μερικά είναι: Η µείωση του κόστους προβολής, η δηµιουρ-

γία εξατοµικευµένων µηνυµάτων, η 24ώρη προβολή, η δυνατότητα άµεσης ενηµέρωσης της δια-

φήµισης κ.α. 

 

Ηλεκτρονικοί κατάλογοι. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι (e-cat) είναι δικτυακές σελίδες που δίνουν 
πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση. Θεωρητικά ένας ηλε-
κτρονικός κατάλογος είναι µια ηλεκτρονική απεικόνιση της βιτρίνας µιας επιχείρησης και των προ-

ϊόντων που διαθέτει. Πρακτικά όµως ένας e-cat σηµαίνει πολύ περισσότερα19. Συνοπτικά µπορού-

µε να πούµε ότι οι κατάλογοι αυτοί µπορεί να περιέχουν τεχνικές περιγραφές προϊόντων όπως ιδιό-

τητες, χαρακτηριστικά, διαθεσιµότητα προϊόντος, πληροφορίες τιµών κ.λπ.. Επίσης επιτρέπουν τη 

δηµιουργία λιστών προϊόντων και την διασύνδεση εσωτερικών εφαρµογών όπου αποθηκεύονται 
πληροφορίες για τα προϊόντα µιας επιχείρησης και εν συνεχεία προχωρούν στην αυτόµατη δηµι-
ουργία καταλόγων για τα προϊόντα αυτά. Η επιχείρηση µπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικά τους κα-

ταλόγους αυτούς στους υποψηφίους πελάτες της, να δηµιουργήσει καταλόγους κατά παραγγελία 

κ.α.. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι διακρίνονται ανάλογα τον τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας 
σε στατικούς καταλόγους (παρουσίαση της πληροφορίας σε κείµενο και στατικές εικόνες) και δυ-

ναµικούς (παρουσίαση της πληροφορίας σε κινούµενες εικόνες ή animation). Επίσης ανάλογα το 

βαθµό προσαρµογής τους διακρίνονται σε τυποποιηµένους (ο ίδιος κατάλογος σε κάθε πελάτη) και 
σε προσαρµοσµένους (όπου το περιεχόµενο, η τιµολόγηση και η εµφάνιση προσαρµόζονται ανάλο-

γα τον πελάτη).  

 

Το βασικά τους πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τους έντυπους καταλόγους, είναι ότι οι κατάλογοι αυ-

τοί µπορεί να ενηµερώνονται και να αλλάζουν αυτόµατα ανάλογατις ανάγκες και σε συντοµότερο 

χρόνο. Επίσης προσφέρουν αναβαθµισµένες υπηρεσίες (σε σχέση µε τους έντυπους) όπως πρόσθε-
ση ήχου, κινούµενων εικόνων και δυνατότητα παγκόσµιας προβολής ενώ το σηµαντικότερο είναι 
ότι εξασφαλίζουν χαµηλότερο κόστος. Μειονέκτηµα αποτελεί το ότι για τη λειτουργία τους, απαι-
τούν σύνδεση µε κάποιο δίκτυο (συνήθως το διαδίκτυο). 

 

Ηλεκτρονικές εκδόσεις. Ο εκδοτικός τοµέας ήταν από τους πρώτους που επένδυσαν σε νέες τεχνο-

λογίες και ειδικά στο διαδίκτυο. Όλο και περισσότεροι εκδότες χρησιµοποιούν το διαδίκτυο ως µέ-
σο πληροφόρησης και επιδιώκουν την εµπορική του εκµετάλλευση. Λέγοντας ηλεκτρονικές εκδό-

σεις εννοούµε κυρίως τις ηλεκτρονικές εφηµερίδες καθώς και άλλες ανεξάρτητες εκδόσεις µέσω 

διαδικτύου. Με τον όρο ηλεκτρονική εφηµερίδα εννοούµε την αυτοµατοποιηµένη ηλεκτρονική δη-

µοσίευση του περιεχοµένου µιας εφηµερίδας στον ιστό (µε όλα τα άρθρα, τις φωτογραφίες κ.λπ. να 

διατίθενται ηλεκτρονικά στο κοινό). Βέβαια οι περισσότερες ηλεκτρονικές εφηµερίδες έχουν ως 
στόχο να προωθήσουν κυρίως την έντυπη µορφή τους δίνοντας ηλεκτρονικά απλά µια εικόνα των 
ειδήσεων Μόνο ηλεκτρονική µορφή έχουν συνήθως αυτές που απευθύνονται σε µικρό εξειδικευµέ-
νο κοινό. Τα τελευταία χρόνια ο αριθµός των ηλεκτρονικών εφηµερίδων σηµείωσε τροµερή άνοδο 
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και ειδικότερα οι εβδοµαδιαίες εκδόσεις. Παραδείγµατα εφηµερίδων που εµφανίζονται ηλεκτρονι-
κά είναι www.kathimerini.gr , http:// ta-nea.dolnet.gr, www.ft.com κ.α. 

 

Επίσης µια αγορά που δείχνει να έχει µεγάλη δυναµική εξέλιξης είναι οι ανεξάρτητες εκδόσεις που 

αποτελούν σήµερα έναν γοργά αναπτυσσόµενο και πολλά υποσχόµενο κλάδο της εκδοτικής βιοµη-

χανίας. Αποτελούν µια νέα µορφή έκδοσης βιβλίων (CD, DVD) που δίνει πλέον τη δυνατότητα 

στους συγγραφείς να µπορούν να εκδίδουν το έργο τους σε ηλεκτρονική µορφή, µε ελάχιστο κό-

στος και συγχρόνως µε πολλές τεχνολογικές δυνατότητες (απεριόριστες φωτογραφίες, links κ.λπ.). 

Το e-book είναι συνήθως ένα ολοκληρωµένο έργο, οποιουδήποτε θέµατος (λογοτεχνία, ιστορία, 

επιστήµες, ποίηση κ.α.) το οποίο δεν έχει υλική υπόσταση, µπορεί να µεταφέρεται ηλεκτρονικά και 
του οπίου η ανάγνωση επιχειρεί να δώσει την ίδια αίσθηση µ’ ένα παραδοσιακό βιβλίο καθώς πα-

ρέχει τις ίδιες ακριβώς δυνατότητες σηµαντικά όµως ενισχυµένες από τη χρήση της σύγχρονης τε-
χνολογίας. 

 

 

Παρόµοια εγχειρήµατα έχουν ήδη να πραγµατοποιούνται στο χώρο της µουσικής και του βίντεο και 
αναµένεται να αλλάξουν ραγδαία το χώρο της αγοράς.  

Μερικές από τις παρεχόµενες υπηρεσίες των ηλεκτρονικών εκδόσεων είναι:  

 

•Η ηλεκτρονική ανάγνωση. Στην οποία ο χρήστης µπορεί να διαβάσει τις ειδήσεις και τις πληροφο-

ρίες που επιθυµεί µέσω ιστοσελίδων.  

 

•Αναζήτηση άρθρων. Που προσφέρεται µέσα από µηχανή αναζήτησης ή ευρετήρια  

 

•Πρόσβαση και χρήση ηλεκτρονικών αρχείων.  

 

•Προσαρµοσµένες υπηρεσίες πληροφοριών. Οι οποίες καθορίζονται ανάλογα τις προτιµήσεις του 

αναγνώστη (προφίλ χρήστη).  

 

Πηγη: Βέρρη Α,. Γώγογλου Α,. Μάρκος Α ,. Πανεπιστήµια Μακεδονίας ,εφαρ.πληροφορικης 2002 
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Τα οφέλη των ηλεκτρονικών εκδόσεων για τον εκδοτικό οργανισµό είναι η αύξηση της ανταγωνι-
στικής βάσης (µε υπηρεσίες που προσελκύουν νέους αναγνώστες), η συλλογή πληροφοριών για τις 
προτιµήσεις και τα χαρακτηριστικά των πελατών, η ταχύτερη ενηµέρωση των αναγνωστών, η κά-

λυψη µεγαλύτερης γεωγραφικής περιοχής και φυσικά το χαµηλό κόστος. 

 

Τραπεζικές υπηρεσίες. Οι ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες (e-banking) γνωστές επίσης και ως 
τραπεζικές υπηρεσίες µέσω δικτύου, εικονικές ή κατ’ οίκον τραπεζικές υπηρεσίες, περιλαµβάνουν 
ποικίλες τραπεζικές δραστηριότητες που εκτελούνται από το σπίτι, το γραφείο, το δρόµο ή οποιο-

δήποτε άλλο µέρος, εκτός του χώρου της τράπεζας. Οι τραπεζικές αυτές υπηρεσίες προσφέρονται 
κυρίως µέσω του διαδικτύου αλλά όχι µόνο. Όλες οι τράπεζες πια έχουν δηµιουργήσει ηλεκτρονι-
κές υπηρεσίες παρέχοντας ένα σύνολο δυνατοτήτων στους πελάτες τους. Οι τραπεζικές αυτές υπη-

ρεσίες περιλαµβάνουν από την απλή πληρωµή ή έλεγχο του υπολοίπου του λογαριασµού έως την 
εξασφάλιση ενός δανείου. Φυσικά υπάρχει µεγάλη ποικιλία υπηρεσιών που παρέχονται όχι µόνο 

από τις τράπεζες, αλλά και από εταιρίες που προσφέρουν χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Οι σηµα-

ντικότερες είναι:  

•Πληρωµή κάθε είδους λογαριασµών, µεταφορά κεφαλαίων  

•Ηλεκτρονική έκδοση επιταγών, προέγκριση δανείων, πιστωτικών καρτών.  

•∆υνατότητα υποβολής αίτησης για ανάκληση επιταγών  

•Έλεγχος τραπεζικών λογαριασµών, πιστωτικών καρτών κ.λπ.  

•∆ιαχείριση του χαρτοφυλακίου  

•∆ιατήρηση αρχείου, Αλλαγή του απορρήτου κωδικού PIN  

•Ηλεκτρονική πώληση µετοχών και γενικά χρηµατιστηριακές συναλλαγές      

Τα οφέλη για τις τράπεζες και τους πελάτες της είναι σηµαντικά. Για την τράπεζα είναι ένας γρή-

γορος, οικονοµικός τρόπος παροχής υπηρεσιών που απαλλάσσει το προσωπικό από τη γραφική ερ-

γασία και προσφέρει υπηρεσίες 24ώρες το 24ωρο πράγµα αδύνατο για οποιοδήποτε παράρτηµα. 

Ενώ για τον πελάτη είναι εύκολος, φτηνός τρόπος για να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του, που τον 
απαλλάσσει από ουρές και έντυπες φόρµες και του εξασφαλίζει 24ωρη εξυπηρέτηση. Παρόλα αυτά 

υπάρχουν ακόµα ελλείψεις τις οποίες οι τράπεζες θα πρέπει να περιορίσουν καθώς περιορίζουν την 
ανάπτυξη του e-banking. Αυτές έγκειται στο ότι υπάρχει σχετικά χαµηλός βαθµός διείσδυσης του 

διαδικτύου, υπάρχει περιορισµένη τεχνολογική εξοικείωση των χρηστών και τέλος υπάρχει έλλειψη 

εµπιστοσύνης για την ασφάλεια των συναλλαγών. 

Πηγη: Βέρρη Α,. Γώγογλου Α,. Μάρκος Α ,. Πανεπιστήµια Μακεδονίας ,εφαρ.πληροφορικης 2002 
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Ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Ο παγκόσµιος χαρακτήρας του διαδικτύου ταιριάζει απόλυτα µε τις ανά-

γκες των ταξιδιωτών και του ταξιδιωτικού κλάδου, ο οποίος και αποτέλεσε έναν από τους πρώτους 
επιχειρηµατικούς τοµείς που αξιοποίησε τις δυνατότητες του διαδικτύου για την παροχή τουριστι-
κών και γενικότερα ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Με τον όρο ηλε-
κτρονικό ταξιδιωτικό πρακτορείο ορίζουµε την µεταφορά στο internet όλων ή µέρους των υπηρε-
σιών που προσφέρει ένα πραγµατικό ταξιδιωτικό πρακτορείο. Η ύπαρξη ενός ταξιδιωτικού πρα-

κτορείου στο διαδίκτυο δεν προϋποθέτει οπωσδήποτε την ύπαρξη ενός πλήρους και ολοκληρωµέ-
νου πληροφοριακού συστήµατος που θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιµες από το 

πραγµατικό πρακτορείο. Πολλά ταξιδιωτικά πρακτορεία στο internet αποτελούνται από µια στατι-
κή ιστοσελίδα η οποία παρέχει την επωνυµία του πρακτορείου, την (πραγµατική) διεύθυνση του, 

και συνήθως ένα e-mail για την επικοινωνία. Σ’ αυτά η χρήση του internet γίνεται καθαρά για δια-

φηµιστικούς λόγους. Συνήθως όµως τα πρακτορεία προσφέρουν κάποιο έστω και µικρό ποσοστό 

ταξιδιωτικών υπηρεσιών µέσω του internet. Οι υπηρεσίες αυτές ποικίλουν. Συνήθως τα περισσότε-
ρα ταξιδιωτικά πρακτορεία προσφέρουν ηλεκτρονικά όσες υπηρεσίες είναι δυνατόν να αυτοµατο-

ποιηθούν πλήρως (π.χ. υπηρεσίες αναζήτησης ταξιδιωτικών προϊόντων κ.α.). Συγκεκριµένα οι δυ-

νατότητες που προσφέρονται από τα ηλεκτρονικά ταξιδιωτικά πρακτορεία περιλαµβάνουν:  

 

•Υπηρεσίες ηλεκτρονικού καταλόγου, υπηρεσίες αναζήτησης και  υπηρεσίες κρατήσεων (για ταξί-
δια, ξενοδοχεία, ξεναγήσεις ,εισιτήρια κ.λπ.). 

•Υπηρεσίες επικοινωνίας µεταξύ πελατών και ταξιδιωτικού πρακτορείου. 

•Παροχή πρόσθετων υπηρεσιών όπως είναι ο σχεδιασµός ταξιδιών, δηµοπρασία ταξιδιωτικών υπη-

ρεσιών καθώς και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα πολυµέσα (δυνατότητα άµε-
σης ενηµέρωσης από βίντεο ή εικόνα). 

 

Στα κυριότερα οφέλη που προκύπτουν είναι η ταχύτερη ενηµέρωση των πελατών σε σχέση µε τα 

έντυπα διαφηµιστικά φυλλάδια, καθώς και την 24ωρη λειτουργία του συστήµατος. Πάνω από 

16.000 ξενοδοχεία σε 138 χώρες παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου και σχεδόν όλες οι 
µεγάλες αεροπορικές εταιρείες παρέχουν τη δυνατότητα κράτησης θέσεων από τον δικτυακό τους 
τόπο. Αρκεί να προσθέσουµε ότι η εταιρία Easy jet κάνει πάνω από το 75% των κρατήσεων της on-

line . 

 

 

Πηγη: Βέρρη Α,. Γώγογλου Α,. Μάρκος Α ,. Πανεπιστήµια Μακεδονίας ,εφαρ.πληροφορικης 2002 
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2.1.3.3. Η ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ  

 

2.1.3.3.1 Τα οφέλη του B2C από την πλευρά των πελατών  

Από την καταναλωτική σκοπιά, το πρώτο βασικότερο πλεονέκτηµα του ηλεκτρονικού εµπορίου 

έναντι του παραδοσιακού, είναι η δυνατότητα πραγµατοποίησης των συναλλαγών οποιαδήποτε 
χρονική στιγµή και από οποιοδήποτε χώρο. Ο πελάτης δεν περιορίζεται από τα ωράρια λειτουργίας 
της παραδοσιακής αγοράς, αφού µέσω του internet οι αγοραπωλησίες πραγµατοποιούνται επί εικο-

σιτετράωρης βάσης. Επίσης, δεν είναι υποχρεωµένος να επισκεφτεί κάποιο φυσικό κατάστηµα για 

την πραγµατοποίηση αγοράς. Αρκεί να διαθέτει υπολογιστή και σύνδεση µε το διαδίκτυο. 

 Ένα δεύτερο πολύ σηµαντικό όφελος είναι η δυνατότητα που παρέχεται στους αγοραστές για επι-
λογή ανάµεσα σε µια πολύ µεγαλύτερη ποικιλία στα διάφορα προϊόντα. Εφόσον η αγορά παγκο-

σµιοποιείται κατά κάποιο τρόπο, µέσω του διαδικτύου, οι επιλογές σαφώς πολλαπλασιάζονται για 

τους υποψήφιους αγοραστές. Το γεγονός αυτό, συνδυαζόµενο µε την ευκολία άµεσης σύγκρισης 
των τιµών και της ποιότητας των διάφορων προσφερόµενων αγαθών, βοηθάει τους καταναλωτές να 

επιλέξουν το προϊόν και τον προµηθευτή που τους ταιριάζει καλύτερα. 

 

Τα προϊόντα που προσφέρονται στο διαδίκτυο είναι συνήθως πιο φτηνά απ’ότι προσφέρονται στα 

φυσικά καταστήµατα. Το γεγονός αυτό επιδεινώνεται κι από τον έντονο ανταγωνισµό που επικρα-

τεί ανάµεσα στις επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν επιπλέον προσφορές προκειµένου να αποσπάσουν 
µεγαλύτερο κοµµάτι του αγοραστικού κοινού. Εξάλλου είναι η στρατηγική ορισµένων επιχειρήσε-
ων να προσφέρουν την χαµηλότερη δυνατή τιµή στα προϊόντα τους, όπως για παράδειγµα η περί-
πτωση της εταιρίας buy.com η οποία ειδικεύεται στην προσφορά των φθηνότερων βιβλίων στο δια-

δίκτυο. Ο ανταγωνισµός αυτός, φυσικά αποβαίνει υπέρ των καταναλωτών. 

 

Μέσω της ηλεκτρονικής αγοράς οι καταναλωτές όπως στην περίπτωση κάθε αγοράς εξ αποστάσε-
ως, αποφεύγουν τις µετακινήσεις και την ταλαιπωρία των φυσικών καταστηµάτων σε ώρες αιχµής. 
Κατά κάποιο τρόπο κερδίζουν και πολύτιµο χρόνο στις συναλλαγές τους, κάνοντας εύκολα πιο 

γρήγορες συγκρίσεις ανάµεσα στα αγαθά. Μάλιστα, σε ορισµένες περιπτώσεις όπως στα ψηφιοποι-
ηµένα προϊόντα, το ηλεκτρονικό εµπόριο τους παρέχει την αυτόµατη παράδοσή τους.  

Πηγη: Βέρρη Α,. Γώγογλου Α,. Μάρκος Α ,. Πανεπιστήµια Μακεδονίας ,εφαρ.πληροφορικης 2002 

2.1.3.3.2. ∆ιαδικασία αγοράς µέσω του διαδικτύου 

Η διαδικασία αγοράς αναφέρεται στην επαφή των δύο συναλλασσόµενων µερών για την πραγµα-

τοποίηση µιας αγοράς. Καταρχάς τα βήµατα που ακολουθεί ο καταναλωτής στην αγορά του, εφό-

σον επιλέξει το ηλεκτρονικό εµπόριο, είναι πολύ συγκεκριµένα . 

Πηγη: Pollaris Y.(1999) , Hλεκτρονικο  εµπόριο για  µικροµεσαια επιχειρηση 
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Αρχικά ο υποψήφιος πελάτης καθορίζει τις απαιτήσεις του όσον αφορά το προϊών που επιθυµεί να 

αγοράσει, καθώς και όλους τους σχετιζόµενους όρους της συναλλαγής του. Εφόσον αποφασίσει για 

το είδος του προϊόντος, στη συνέχεια αρχίζει την αναζήτησή του ανάµεσα στα διαθέσιµα είδη που 

παρέχονται είτε µέσω ενός ηλεκτρονικού πολυκαταστήµατος (e-mall), είτε µέσω ενός µεµονωµέ-
νου e-store. Παράλληλα, πραγµατοποιείται η σύγκριση των υποψήφιων ειδών από άποψης προδια-

γραφών, τιµής, ηµεροµηνίας παράδοσης και άλλους όρους ή συνθήκες. 

 

Όταν ο καταναλωτής ξεχωρίσει το αγαθό που του ταιριάζει καλύτερα, ακολουθεί η τοποθέτηση της 
παραγγελίας του. Αυτή γίνεται τοποθετώντας το είδος (ή τα είδη) που έχει επιλέξει, στο καλάθι α-

γορών και στη συνέχεια επιλέγοντας το κουµπί της παραγγελίας (checkout) για να το παραγγείλει. 
Ακολουθεί η πληρωµή των αγαθών. Προκειµένου η πληρωµή να γίνει µε πιστωτική κάρτα, ο αγο-

ραστής επιλέγει τον τύπο της κάρτας που χρησιµοποιεί, και στη συνέχεια πληκτρολογεί το όνοµα 

της κάρτας καθώς και τον αριθµό και την ηµεροµηνία λήξης της. Τέλος συµπληρώνεται η διεύθυν-
ση του σηµείου παράδοσης. 

 

Η παραλαβή των επιλεγµένων ειδών γίνεται ανάλογα µε τους συµφωνηθέντες όρους. Ανάλογα µε 
το είδος του προϊόντος και την απόσταση, ο χρόνος παράδοσης µπορεί να κυµαίνεται από λίγα λε-
πτά, αν πρόκειται για ψηφιοποιηµένο αγαθό (π.χ. βιβλίο), έως και αρκετές µέρες. Η χρέωση παρά-

δοσης διαφέρει ανάµεσα στους προµηθευτές. Ο αγοραστής παραλαµβάνοντας το παραγγελθέν προ-

ϊών, έχει τη δυνατότητα ανάλογα µε το είδος του προϊόντος αλλά και τους συµφωνηθέντες όρους 
της εταιρίας, να ζητήσει από τον προµηθευτή τη λήψη επιπλέον υπηρεσιών και υποστήριξης. Στην 
περίπτωση που ο πελάτης δεν µείνει ευχαριστηµένος µε το προϊών, έχει τη δυνατότητα επιστροφής 
του. 

 

2.1.3.3.3. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή  

Είναι πολύ σηµαντικό για κάθε επιχείρηση που ενδιαφέρεται να εισέλθει στο χώρο του B2C e-

commerce, να γνωρίζει τις απαιτήσεις και προσδοκίες ενός υποψήφιου αγοραστή που ενδεχοµένως 
θα επισκεφτεί το δικτυακό τόπο της επιχείρησης.  

Όταν ένας πελάτης εισέρχεται σ’ένα ηλεκτρονικο κατάστηµα ή εµπορικό κέντρο έχει κάποιες 
προσδοκίες σχετικά µε τη διαδικασία των αγορών του. Έχοντας συνηθίσει από τη φυσική διεξαγω-

γή των συναλλαγών του, περιµένει ότι αυτές οι διαδικασίες θα προσαρµοστούν κατάλληλα και στο 

διαδικτυακό περιβάλλον. Εποµένως, ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον (User Interface) είναι µια 

βασική προυπόθεση προκειµένου ο υποψήφιος πελάτης να παραµείνει σε µια συγκεκριµένη δικτυ-

ακή τοποθεσία και να προχωρήσει στο να συναλλαχθεί µε αυτήν. Το site θα πρέπει να είναι έτσι 
σχεδιασµένο, ώστε να βοηθά την πλοήγηση του πελάτη στα τµήµατά του µε διαισθητικό τρόπο. 

Συνήθως, η προσπάθεια εντυπωσιασµού του πελάτη µε πολύπλοκα και παραφορτωµένα sites έχει 
σαν µόνη συνέπεια τη σύγχυσή του. 
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Επιπλέον, είναι απαραίτητη η παροχή αναλυτικών πληροφοριών σχετικά µε τα προβαλλόµενα προ-

ϊόντα. Είναι σηµαντικό στοιχείο στη διεξαγωγή συναλλαγών τέτοιου τύπου η ύπαρξη ειλικρινούς 
ενηµέρωσης των πελατών. Η πρόβλεψη εκ µέρους της εταιρίας των πιθανών προβληµατισµών και 
αποριών του υποψήφιου αγοραστή είναι απαραίτητη προκειµένου να δοθούν εκ των προτέρων τα 

στοιχεία που ενδιαφέρουν τους καταναλωτές σχετικά µε τα προϊόντα. Οι πελάτες θα πρέπει να 

µπορούν να λάβουν σχετικές και λεπτοµερείς πληροφορίες εύκολα και άµεσα. 

Η σωστή εξυπηρέτηση του καταναλωτή απαιτεί ενδεχοµένως την δυνατότητα ύπαρξης επιπλέον 
τρόπων επαφής του πελάτη µε την επιχείρηση. Αυτή µπορεί να είναι είτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυ-

δροµείου, είτε µέσω ζωντανής συνοµιλίας. Ο πελάτης προκειµένου να εµπιστευτεί την επιχείρηση, 

θα πρέπει να νιώθει ότι αυτή ενδιαφέρεται για εκείνον. Η έγκυρη πληροφόρηση των πελατών για 

την κατάσταση των παραγγελιών τους (µέθοδος που ακολουθεί η Amazon), είναι παράγοντας που 

τελικά λαµβάνεται υπόψιν από τον αγοραστή για την ενδεχόµενη επανάληψη των αγορών του από 

το συγκεκριµένο κατάστηµα. 

Το θέµα της ασφάλειας είναι ένα από τα µείζονα ζητήµατα που απασχολούν τους πελάτες ενός η-

λεκτρονικού καταστήµατος. Σε αντίθεση µε τις συναλλαγές σε µετρητά που είναι ανώνυµες, οι συ-

ναλλαγές µε πιστωτική κάρτα συνδέουν το όνοµα του αγοραστή µε το λογαριασµό. Η διασφάλιση 

των προσωπικών δεδοµένων του αγοραστή απασχολεί ακόµη και τους πιο έµπειρους χρήστες του 

διαδικτύου. Συχνά η χρήση της πιστωτικής κάρτας στον κυβαρνοχώρο περικλείει κινδύνους απο-

κρυπτογράφησης της από τρίτους ή ακόµη παράνοµης χρησιµοποίησής της µέσα από την ίδια την 
εταιρία. Η επιχείρηση προκειµένου να είναι βιώσιµη µακροχρόνια πρέπει να εξασφαλίσει την εµπι-
στοσύνη του πελάτη της σε αυτόν τον τοµέα. 

 

Πηγη: Βέρρη Α,. Γώγογλου Α,. Μάρκος Α ,. Πανεπιστήµια Μακεδονίας ,εφαρ.πληροφορικης 2002 

 

 

 

 

 

2.1.4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Business – to – Government – B2G) 

Η µορφή ηλεκτρονικού εµπορίου από επιχείρηση σε κυβέρνηση αναφέρεται σε συναλλαγές µεταξύ 

των επιχειρήσεων και του δηµόσιου τοµέα. Στην πράξη αυτό σηµαίνει τη χρήση του διαδικτύου για 

τις διαδικασίες αδειοδότησης, τις δηµόσιες συµβάσεις, καθώς και άλλες συναφείς µε την κυβέρνη-

ση δραστηριότητες. Στο B2G ο δηµόσιος τοµέας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και βασίζεται στην α-

νάγκη του δηµόσιου τοµέα για ένα πιο αποτελεσµατικό σύστηµα προµηθειών. Η διαδικτυακή πολι-
τική αγορών αυξάνει τη διαφάνεια της διαδικασίας ανάθεσης έργων και τη µείωση του κινδύνου 
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παρατυπιών. Σήµερα ωστόσο, το µέγεθος της χρήσης της µορφής B2G επί του συνόλου των ηλε-
κτρονικών συναλλαγών είναι περιορισµένο (Schneider, 2008). 

Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβάλουν µια συνεχή προσπάθεια για την υλοποίηση 

της έννοιας της Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης. Η έννοια της ηλεκτρονικής κυβέρνησης αφορά τόσο 

την εσωτερική ηλεκτρονική διοίκηση των δηµόσιων φορέων, όσο και την ηλεκτρονική τους συνερ-

γασία µε θεσµικούς εταίρους, και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις. 

Ο στόχος της ηλεκτρονικής κυβέρνησης είναι η έννοια της σε εξυπηρέτησης σε οποιαδήποτε υπη-

ρεσία, σε οποιονδήποτε πολίτη ή επιχείρηση, σε οποιονδήποτε χώρο, σε οποιονδήποτε χρόνο. Οι 
δικτυακοί τόποι των Ελληνικών ∆ηµόσιων Φορέων µπορούν να κατηγοριοποιηθούν, ανάλογα µε 
τις πληροφορίες και υπηρεσίες που προσφέρουν, σε πληροφοριακούς κόµβους που περιέχουν αµι-
γώς πληροφοριακό περιεχόµενο για τις δραστηριότητες των φορέων, επικοινωνιακούς κόµβους: 
που προσφέρουν τη δυνατότητα εκτύπωσης των δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα για τις συ-

ναλλαγές µε τους φορείς, σε διαδραστικούς κόµβους που προσφέρουν τη δυνατότητα συµπλήρω-

σης και καταχώρησης αιτήσεων και σε συναλλακτικούς κόµβους που προσφέρουν τη δυνατότητα 

ολοκλήρωσης συγκεκριµένων συναλλαγών µε το φορέα. 

Το Ελληνικό Κοινοβούλιο, η Ελληνική Κυβέρνηση, και ο Πρωθυπουργός, διαθέτουν τους επίση-

µους δικτυακούς τους τόπους, µε διάφορες πληροφορίες που αφορούν τον Έλληνα πολίτη. Επίσης, 
τα Υπουργεία της Ελληνικής Κυβέρνησης διαθέτουν πλέον δικτυακό τόπο, µέσα από τον οποίο 

προσφέρουν µια σειρά από πληροφορίες και υπηρεσίες. Η έννοια της ηλεκτρονικής κυβέρνησης 
αφορά κυρίως την Κεντρική και Περιφερειακή Iιοίκηση. Η προσπάθεια για την καθολικότητα των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών αφορά και όλους αυτούς τους φορείς. Έτσι, οι περισσότεροι φορείς του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα διαθέτουν σήµερα δικτυακό τόπο, µέσα από τον οποίο προσφέρουν µια 

σειρά από πληροφορίες και υπηρεσίες. 

Ακόµη οι περισσότεροι ασφαλιστικοί φορείς στην Ελλάδα διαθέτουν επίσης δικτυακό τόπο, µέσω 

του οποίου είναι σε θέση να προσφέρουν πληροφορίες και υπηρεσίες στους πολίτες µέσω του 

Internet. Ο δικτυακός τόπος της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων τουΥπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων περιλαµβάνει συνδέσµους για τους δικτυακούς τόπους ό-

λων των Ελληνικών ασφαλιστικών οργανισµών κύριας ασφάλισης, ασφαλιστικών οργανισµών επι-
κουρικής ασφάλισης, φορέων ασθενείας, και των φορέων πρόνοιας 

 

Πηγη: Ταχαρίδου βαρβάρα, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ,Μεταπτυχιακό πρόγραµµ στα Πλη-

ροφοριακά Συστήµατα ,2004 

 Η Εφορία αποτελεί ένα από τους ∆ηµόσιους Φορείς µε τους οποίους κάθε επιχείρηση έχει συχνές 
συναλλαγές. Μάλιστα, λόγω του ΦΠΑ, οι συναλλαγές αυτές πραγµατοποιούνται αρκετές φορές το 

χρόνο. Σήµερα υπάρχει η δυνατότητα να υποβληθεί φορολογική δήλωση, περιοδική δήλωση ΦΠΑ 

και συγκεντρωτική κατάσταση προµηθευτών-καταναλωτών µέσω Internet. Επιπρόσθετα οι IΕΚΟ 

της Ελλάδας διαθέτουν σήµερα δικτυακό τόπο. Για παράδειγµα στο δικτυακό τόπο του ΟΤΕ δίνε-
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ται πρόσβαση στο χρυσό οδηγό όλης της Ελλάδας, και είναι διαθέσιµα τα υποκαταστήµατα ΟΤΕ 

της Ελλάδας και τα αναλυτικά τηλεπικοινωνιακά τέλη. 

2.1.4.1 Κινητό εµπόριο ( mobile commerce –m – commerce ) 

Το κινητό εµπόριο ορίζεται σαν την διαδικασία αγοράς και πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών µέσω 

ασύρµατης τεχνολογίας. Με άλλα λόγια είναι η χρήση του κινητού τηλεφώνου ή άλλων κινητών 
συσκευών για την προώθηση και πώληση προϊόντων, υπηρεσιών και ιδεών, και την υποστήριξη 

πελατών πριν και µετά την πώληση. Οι στόχοι του Κινητού Εµπορίου είναι το χτίσιµο & ανάπτυξη 

πωλήσεων, η δοκιµή προϊόντος, η αύξηση της συχνότητας αγοράς του προϊόντος η αύξηση των πι-
στών πελατών, η καθιέρωση ονόµατος (brand name), η υποστήριξη πελατών, η δηµιουργία βάσης 
δεδοµένων αλλά και η έρευνα αγοράς. Το πλαίσιο του κινητού εµπορίου περιλαµβάνει τις εξής 
πλευρές, τους χρήστες των κινητών και τις επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να προβάλλουν και να 

πουλήσουν ένα προϊόντων ή µία υπηρεσία. Οι επιχειρήσεις στέλνουν µηνύµατα µέσω τηλεόρασης, 
ραδιοφώνου και διαδικτύου για να γνωστοποιήσουν ένα 

προϊόντων, µία υπηρεσία ή ένα διαγωνισµό και να προτρέψουν τους χρήστες κινητών τηλεφώνων 
σε επικοινωνία. Οι χρήστες είτε στέλνουν µήνυµα συγκατάθεσης, επιτρέποντας την προώθηση δια-

φηµιστικών µηνυµάτων προς αυτούς, είτε στέλνουν οι ίδιοι µηνύµατα στον αποστολέα, είτε προ-

χωρούν σε αγορές προϊόντων και υπηρεσιών απευθείας ή οδηγούµενοι µέσα από το κινητό τους σε 
ιστοσελίδες των πωλητών. 

Οι χρήστες µέσω του Κινητού Εµπορίου µπορούν να έχουν ένα σύνολο από υπηρεσίες όπως: 

 Πληροφορίες για µία σειρά από θέµατα, δίνοντας µια εντολή µέσω των δικτυακών πυλών για κινη-

τά είτε στέλνοντας ένα SMS ζητώντας µια συγκεκριµένη πληροφορία. Οι χρήστες συνήθως χρεώ-

νονται για τις υπηρεσίες αυτές µε κάποια πάγια χρέωση ανά µήνα βάσει του αριθµού των πληρο-

φοριών που αναζητούν ή µε χρέωση ανά µήνυµα. 

Πληροφορίες καταλόγου, δηλαδή τον χρυσό οδηγό στο κινητό του χρήστη, ο οποίος µπορεί να α-

ναζητήσει προϊόντα και υπηρεσίες µε βάση τον τόπο που βρίσκεται, το τι επιθυµεί, ή τον συνδυα-

σµό αυτών. 

∆ικτυακές πύλες κινητών όπου ο χρήστης µπορεί να αποθηκεύσει αλλά και να ανανεώνει τις προ-

σωπικές του πληροφορίες και προτιµήσεις στην ιστοσελίδα της πύλης. Οι πύλες αυτές δίνουν στους 
χρήστες λύσεις όπως e-mail, αποστολή και λήψη µηνυµάτων, έρευνα αγοράς, και διαχείριση προ-

σωπικών πληροφοριών. 

Πηγη: Ταχαρίδου βαρβάρα, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ,Μεταπτυχιακό πρόγραµµ στα Πλη-

ροφοριακά Συστήµατα ,2004 

 

Φωνητικές πύλες οι οποίες δίνουν ακόµη µεγαλύτερη ευελιξία στους χρήστες να χειριστούν το κι-
νητό τους και να δώσουν εντολές αγοράς ή να κάνουν αναζητήσεις όταν χειρίζονται τον ηλεκτρο-

νικό υπολογιστή. Με τις φωνητικές πύλες, οι χρήστες µπορούν να δώσουν χρηµατιστηριακές ή 

τραπεζικές εντολές, ή πληροφορίες για τον καιρό. 
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Τραπεζικές εργασίες µέσω κινητού όπου οι χρήστες µπορούν να εκτελέσουν πολλές τραπεζικές 
τους εργασίες απ’ άπου κι αν βρίσκονται, οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας, και για να µειώσουν τα 

λειτουργικά τους κόστη, αφού ο πελάτης-χρήστης αυτοεξυπηρετείται χωρίς τη διαµεσολάβηση υ-

πάλληλου και χωρίς τη χρήση εντύπων. Οι χρήστες µπορούν να δουν το υπόλοιπο του λογαριασµού 

τους, να κάνουν µεταφορά χρηµάτων από ένα τραπεζικό λογαριασµό σε έναν άλλο, να δώσουν ε-
ντολή αγοράς ή πώλησης µετοχών, ή να λάβουν ηλεκτρονική απόδειξη κατάθεσης του µισθού τους. 
Οι τραπεζικές εργασίες που ήδη προσφέρονται από ελληνικές τράπεζες στους πελάτες τους και τις 
οποίες µπορούν να εκτελέσουν µέσω του κινητού τους τηλεφώνου είναι: σε ότι 

αφορά την διαχείριση λογαριασµών: Υπόλοιπα και Κινήσεις λογαριασµών, Ανάλυση Υπολοίπου , 

Αναλυτικά Στοιχεία λογαριασµού, Παραγγελία Βιβλιαρίου Επιταγών και Ανάκληση Βιβλιαρίου 

Επιταγών ή Επιταγής. 

•Σε ότι αφορά την διαχείριση καρτών: 

Υπόλοιπα και Κινήσεις πιστωτικών καρτών, Αναλυτικά Στοιχεία πιστωτικών καρτών, Πληρωµή 

άµεσα ή σε µελλοντική ηµεροµηνία.  

•Σε ότι αφορά την διαχείριση δανείων: 

Συνολική απεικόνιση των δανείων, Αναλυτικά Στοιχεία δανείων. 

•Σε ότι αφορά τις πληρωµές και τις µεταφορές: Μεταφορά σε λογαριασµό του πελάτη, Μεταφορά 

σε λογαριασµούς τρίτων, Εντολές Πληρωµής τρίτων σε µελλοντική ηµεροµηνία, εντολές Εµβα-

σµάτων, καθορισµός Περιοδικών πληρωµών, αποθήκευση τακτικών πληρωµών για άµεση επανά-

ληψη, αλλαγή λεπτοµερειών αποθηκευµένων εντολών πληρωµών, Αναβολή ή Ακύρωση αποθη-

κευµένων εντολών πληρωµών, αιτιολογία πληρωµών προς ενηµέρωση του αποδέκτη, Μεµονωµέ-
νες Εντολές πληρωµής IΕΚΟ (ΟΤΕ, IΕΗ), Μεµονωµένες Εντολές πληρωµής (ΙΚΑ, ΦΠΑ, ΤΕΒΕ) 

Ιστορικό όλων των Πληρωµών. 

Οι παγίδες και οι κίνδυνοι τους οποίους µπορεί να κρύβει η προώθηση µέσω κινητών τηλεφώνων 
είναι: υπερβολικές χρεώσεις στον τελικό καταναλωτή, ειδικά αν οι χρεώσεις δεν είναι ξεκάθαρες σ’ 

αυτόν, αποστολή µηνυµάτων χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη, αποστολή µεγάλου αριθµού µη-

νυµάτων µέσα σε µια χρονική περίοδο, Έλλειψη δηµιουργικότητας και στερεότυπα µηνύµατα, κα-

κή χρονική στιγµή αποστολής µηνυµάτων, προσπάθεια εκµαίευσης δηµογραφικών στοιχείων (όνο-

µα, διεύθυνση, εισόδηµα). 

Πηγη: Ταχαρίδου βαρβάρα, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ,Μεταπτυχιακό πρόγραµµ στα Πλη-

ροφοριακά Συστήµατα ,2004 

 

Γενικά, οι εταιρείες που θέλουν να προσεγγίσουν καταναλωτές µε εκστρατείες µέσω κινητών θα 

πρέπει να στοχεύσουν στη σταδιακή και ουσιαστική προσέγγιση και το χτίσιµο σχέσεων µε τους 
καταναλωτές. Οι επαφές µέσω κινητού θα πρέπει να είναι λογικές σε αριθµό και χρήσιµες για τον 
καταναλωτή. Τέλος, η δηµιουργικότητα των επαφών, των κειµένων, ακόµη και των δώρων θα παί-
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ζει ολοένα και σηµαντικότερο ρόλο σε µια εκστρατεία όσο πληθαίνουν οι εταιρείες που θέλουν να 

προσεγγίσουν τους καταναλωτές µ’ αυτόν τον τρόπο. 

 

2.1.4.2 . ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ  ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

 

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΟΙ      
ΦΟΡΕΙΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ BSB ( TPN ) B2C ( AMAZON ) B2G (IKA ) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ B2C (PRICE LINE ) C2C (E- BAY) C2G 

∆ΗΜΟΣΙΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ G2B (TAXINET )  G2C  G2G 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

 

 3.  ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

  

3.1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από τις εφαρµογές του ΗΕ είναι πολλά γι’ αυτό µπορούµε να 

τα χωρίσουµε. Ο διαχωρισµός µπορεί να γίνει µε βάση σε ποιόν επιφέρουν όφελος. Έτσι τα χωρί-
ζουµε σε τρεις κατηγορίες: οφέλη για τους καταναλωτές, οφέλη για τους οργανισµούς και οφέλη 

για την κοινωνία γενικότερα.  

 

3.1.1.  Οφέλη για τους καταναλωτές:  

Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών: Το ΗΕ επιτρέπει στους πελάτες να ψωνίζουν ή να 

κάνουν άλλου είδους συναλλαγές 24ώρες το 24ωρο, όλο το έτος και σχεδόν από οποιοδήποτε µέ-
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ρος, αυτοµατοποιώντας τη διαδικασία απάντησης στις πιο συχνές και συνηθισµένες ερωτήσεις, και 
επιτρέποντας έτσι στο ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης να ασχοληθεί µε τις περιπτώσεις που 

πραγµατικά απαιτούν προσοχή. Οι καταναλωτές µπορούν να λάβουν λεπτοµερείς πληροφορίες µέ-
σα σε λίγα λεπτά καθώς επίσης, δεν υπάρχει χάσιµο χρόνου και ταλαιπωρία, ενώ µειώνονται και οι 
µετακινήσεις. Η παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών γίνεται γρηγορότερα ενώ για µερικά 

προϊόντα (π.χ. ψηφιακά) η παράδοση µπορεί να είναι άµεση. 

∆υνατότητα αλληλεπίδρασης µε άλλους πελάτες: Το ΗΕ επιτρέπει στους πελάτες να έρχονται σε 
επαφή µε άλλους πελάτες σε ηλεκτρονικές κοινότητες, όπου µπορούν να ανταλλάζουν απόψεις και 
να συγκρίνουν τις εµπειρίες τους.  

Μεγαλύτερη γκάµα προϊόντων: Προσφέρονται στους πελάτες περισσότερες επιλογές. Καθώς µπο-

ρούν να επιλέξουν µέσα από µεγάλη γκάµα προϊόντων και υπηρεσιών από περισσότερες πηγές και 
ανεξάρτητα από το τόπο διαµονής τους, αφού έχουν τη δυνατότητα πραγµατοποίησης παγκόσµιων 
αγορών µε δυνατότητα εύκολης και γρήγορης σύγκρισης των προϊόντων αυτών. 

Χαµηλότερες τιµές προϊόντων: Η µείωση των τιµών των προϊόντων αποτελεί έµµεσο αποτέλεσµα 

της µείωσης του κόστους των συναλλαγών (κόστος παραγωγής και διακίνησης). Αν λάβουµε υπό-

ψη µας ότι το λειτουργικό κόστος ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι πολύ µικρότερο από το 

κόστος των αντίστοιχων φυσικών καταστηµάτων, οδηγούµαστε στο λογικό συµπέρασµα ότι και τα 

προϊόντα που διακινούνται ή πωλούνται µέσω του διαδικτύου είναι επίσης φθηνότερα από τα αντί-
στοιχα των φυσικών καταστηµάτων.  

Το ηλεκτρονικό εµπόριο επίσης συµβάλει στη τόνωση του  ανταγωνισµού, το οποίο έχει σαν απο-

τέλεσµα τη δηµιουργία προσφορών, εκπτώσεων και την προσφορά αγαθών σε καλύτερες τιµές 

 

 

 

 

 

Πηγή : ∆ουκίδης Γ ,.Πολυµενάκου Α ,. Γεωργόπουλος Ν,. Μότσιος Θ ,.(2000) Το ηλεκτρονικό 

εµπόριο 

 

 

3.1.2 Οφέλη για τις επιχειρήσεις: 
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Πρόσβαση σε νέες αγορές: Το ΗΕ επεκτείνει τη θέση αγοράς σε εθνικές και διεθνείς αγορές. Είναι 
σηµαντικό όφελος καθώς δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να έχουν παγκόσµια παρουσία. Αυ-

τό τους δίνει την ευκαιρία, (και ειδικά στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις), να µπορέσουν να διευρύ-

νουν τον κύκλο εργασιών τους σε νέες αγορές και σε καινούριο αγοραστικό κοινό.  

Περιορισµός άµεσου κόστους: Η χρήση ενός ψηφιακού δικτύου για τη δηµοσίευση και τη µετάδο-

ση πληροφοριών σε ηλεκτρονική µορφή µπορεί να µειώσει το κόστος σε σύγκριση µε την επικοι-
νωνία και τη δηµοσίευση σε έντυπη µορφή (µειώνει το κόστος της δηµιουργίας, επεξεργασίας, δια-

νοµής, αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών που βρίσκονται σε χαρτί). Έτσι έχουµε µείωση 

του κόστους µια σειράς διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα σε µια επιχείρηση, όπως λειτουργικό 

κόστος, κόστος προώθησης/διαφήµισης, λειτουργικό κόστος ενδο-πληροφόρησης, κόστος επικοι-
νωνίας µε τους και προµηθευτές αυτοµατοποίηση της διαχείρισης παραγγελιών,  διαχείριση της 
αποθήκης, καθώς και το κόστος υποστήριξης των πελατών σε 24-ωρη βάση χωρίς την ανάγκη λει-
τουργίας ενός τηλεφωνικού κέντρου. Επίσης η το ΗΕ µειώνει σηµαντικά το κόστος παραγωγής και 
διανοµής των αγαθών ειδικά σε προϊόντα που µεταφέρονται ηλεκτρονικά.  

Ταχύτερη παράδοση προϊόντων: Χάρη στην αµεσότητα της πρόσβασης στις νέες πληροφορίες, το 

ηλεκτρονικό εµπόριο επιτρέπει τη συντόµευση του χρόνου που απαιτείται για την παραγωγή και 
την παράδοση πληροφοριών και υπηρεσιών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σε κλάδους που εξαρ-

τώνται από την έγκαιρη παράδοση κρίσιµων πληροφοριών, όπως τα µέσα ενηµέρωσης και η χρη-

µατιστηριακή αγορά. 

Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης, µέσω ταχύτερης διεκπεραίωσης, τόσο των συναλλαγών της 
µε τους καταναλωτές, όσο και τις επικοινωνίας µε τις άλλες επιχειρήσεις, επιτρέπει στις επιχειρή-

σεις να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους πλησιάζοντας περισσότερο στις ανάγκες του πε-
λάτη.  

Καλύτερος έλεγχος αποθεµάτων: Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες επιταχύνουν την ολοκλήρωση των 
συναλλαγών, αυξάνοντας έτσι την ευελιξία στις προµήθειες των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αξι-
οποιούν τη δυνατότητα αυτή µε την εφαρµογή του συστήµατος JIT (Just-In-Time), που µειώνει τα 

περιθώρια ανανέωσης των αποθεµάτων, περιορίζοντας έτσι σηµαντικά το κόστος παραγωγής-
διάθεσης των προϊόντων τους. Γενικότερα ισχύει ότι όσο λιγότερος χρόνος απαιτείται για την ολο-

κλήρωση µιας παραγγελίας, τόσο µικρότερο απόθεµα είναι υποχρεωµένη να κρατά µια επιχείρηση, 

ώστε να µην υπάρξει διακοπή στις δραστηριότητές της. Έτσι η αποθήκευση των προϊόντων αντα-

ποκρίνεται στη πραγµατική ζήτηση . 

Εξατοµίκευση προϊόντων και υπηρεσιών: Το ΗΕ επιτρέπει την λεπτοµερή παρακολούθηση και κα-

ταγραφή του αγοραστικού προφίλ των πελατών µιας επιχείρησης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα, µέ-
σα από συστήµατα pull, παροχής εξατοµικευµένων προϊόντων και υπηρεσιών σ’ αυτούς.  

Πηγή : ∆ουκίδης Γ ,.Πολυµενάκου Α ,. Γεωργόπουλος Ν,. Μότσιος Θ ,.(2000) Το ηλεκτρονικό 

εµπόριο 
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Καθώς υπάρχουν µεγάλες διαφορές µεταξύ των σύγχρονων εταιριών αλλά και των κλάδων στους 
οποίους δραστηριοποιούνται, δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις κατάλληλες για ένταξη σε µια ηλε-
κτρονική αγορά. Ωστόσο, η χρήση τους στο διεθνές εµπόριο, για τον αγοραστή ή τον πωλητή, µπο-

ρεί να προσφέρει τα παρακάτω πλεονεκτήµατα: 

•Οι εµπορικές συναλλαγές εντός των ηλεκτρονικών αγορών συµβάλλουν στη διαφάνεια της αγο-

ράς, καθώς η διαθεσιµότητα, οι τιµές, τα αποθέµατα, οι χρόνοι παράδοσης και οι όροι εξόφλησης 
εµφανίζονται στην πλατφόρµα. Οι επιχειρήσεις είναι ικανές να λαµβάνουν τις αποφάσεις τους βα-

σιζόµενες σε περισσότερες πληροφορίες, εφόσον βέβαια υπάρχει η κρίσιµη µάζα αγοραστών και 
προµηθευτών, οι οποίοι όντως χρησιµοποιούν αυτές τις πληροφορίες 

•Η χρήση των ηλεκτρονικών αγορών µπορεί να απλοποιήσει τη διεθνή επιχειρηµατικότητα, καθώς 
διευκολύνεται η αποτελεσµατική πώληση και αγορά προϊόντων σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπε-
δο. Είναι ευκολότερο για τις επιχειρήσεις να επικοινωνήσουν µε τους υποψήφιους πελάτες του, 

µειώνοντας τα κόστη του marketing. Το Internet µπορεί πολύ εύκολα να αξιοποιηθεί ως κανάλι 
|προώθησης, για τη διάδοση εταιρικών και προϊοντικών πληροφοριών σε ένα µεγάλο αριθµό δυνη-

τικών καταναλωτών. 

•Οι πλατφόρµες ηλεκτρονικού εµπορίου εξαλείφουν τους χρονικούς και γεωγραφικούς περιορι-
σµούς, καθώς οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα και 
από οποιοδήποτε σηµείο του πλανήτη. Κανένας από τους συναλλασσοµένους δεν χρειάζεται να 

ταξιδέψει, αφού η διαπραγµάτευση γίνεται από το ίδιο τους το γραφείο, κάτι που µεταφράζεται σε 
σηµαντική εξοικονόµηση χρόνου και χρήµατος. 

3.1.2.1. Πλεονεκτήµατα προµηθευτών: 

•Επίτευξη µακροχρόνιων συνεργασιών 

•Αύξηση του όγκου των πωλήσεων 

•Μείωση του λειτουργικού κόστους 

•Βελτιστοποίηση των διαδικασιών προγραµµατισµού 

•Ελαχιστοποίηση του επιχειρηµατικού κινδύνου 

•∆ιεύρυνση της πελατειακής βάσης 

•∆ιευκόλυνση στην εκποίηση των προϊόντων - Καλύτερη διαχείριση αποθέµατος 

•Οµαδοποίηση παραγγελιών, που µεταφράζεται σε µείωση του διαχειριστικού κόστους 

•Προώθηση νέων προϊόντων 

•Πρόσβαση σε ειδικό εργαλείο ανανέωσης της προϊοντικής πληροφορίας, ορατής σε όλους τους 
πελάτες της ηλεκτρονικής αγοράς 
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•Αποδοχή προσφορών αγοράς προϊόντων από νέους και υπάρχοντες πελάτες 

•Σε αντίστροφες δηµοπρασίες, συγκριτική ενηµέρωση για τις ανταγωνιστικές προσφορές 

•∆υνατότητα παραγγελιοληψίας µέσω ∆ιαδικτύου, χωρίς τη χρήση ειδικής λύσης ηλεκτρονικού 

εµπορίου στο δικτυακό τόπο της επιχείρησης 

•Ενηµέρωση σχετικά µε νέες αγορές (markets) 

•Παρακολούθηση ανταγωνισµού 

•Παρακολούθηση της πορείας των αλλαγών στην αλυσίδα αξίας του ίδιου κλάδου µέσω της εξέλι-
ξης των ηλεκτρονικών αγορών . 

3.1.2.2. Πλεονεκτήµατα αγοραστών: 

•Ταχύτητα στην εγκριτική διαδικασία και τη διεκπεραίωση των παραγγελιών 

•Αυτοµατοποιηµένη διαχείριση επαναλαµβανόµενων αγορών 

•Ανάπτυξη ενιαίας αγοράς και συνεργασία µε οµάδες αγοραστών 

•Βελτίωση στον προγραµµατισµό προµηθειών 

•Αποδοχή και εκµετάλλευση των προσφορών 

•Αποτελεσµατικότερη διαχείριση της πληροφορίας 

•Ιχνηλασιµότητα (tracing) των παραγγελιών 

•∆ιαδικασίες ελέγχου φερεγγυότητας των προµηθευτών 

•Αποδοτική αναζήτηση, σύγκριση και αγορά προϊόντων 

•Αυτοµατοποιηµένες επιχειρηµατικές διαδικασίες, που µεταφράζονται σε λιγότερες χαµένες αν-
θρωποώρες σε θέµατα γραφειοκρατίας 

•Μείωση των "σκάρτων" αγορών. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να διαπραγµατεύονται µε 
εγκεκριµένους προµηθευτές και µπορούν µέσω της πλατφόρµας να παράσχουν στο προσωπικό 

τους έναν ελεγχόµενο µηχανισµό αγορών 

Πηγή : ∆ουκίδης Γ ,.Πολυµενάκου Α ,. Γεωργόπουλος Ν,. Μότσιος Θ ,.(2000) Το ηλεκτρονικό 

εµπόριο 

 

•Η άµεση ενηµέρωση των τιµών και της διαθεσιµότητας παρέχει τη δυνατότητα επιλογής της καλύ-

τερης προσφοράς 
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Σε κάποιες περιπτώσεις, οι ηλεκτρονικές αγορές αλλάζουν εντελώς τις παραδοσιακές επιχειρηµατι-
κές µεθόδους. Είναι πολύ σηµαντικό για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις να γνωρίσουν πώς λειτουρ-

γούν οι πλατφόρµες ηλεκτρονικού εµπορίου στον κλάδο τους. Είναι λανθασµένη η εντύπωση ότι οι 
ηλεκτρονικές αγορές αφορούν αποκλειστικά στους εµπορικούς "κολοσσούς". 

3.1.2.3. Οφέλη για τον µηχανικό : 

1. Οι µηχανικοί µπορούν µέσω του ηλεκτρονικού εµπορίου να προµηθεύονται προγράµµατα ειδι-
κού λογισµικού( software) χρήσιµα για τη δουλειά τους. 

2. Σε άλλες περιπτώσεις µπορούν να παίρνουν τις ανανεωµένες εκδόσεις αυτών που ήδη έχουν µε 
ένα απλό download από το site της εταιρίας που τα κατασκευάζει και µε αυτόµατη χρέωση στην 
πιστωτική τους κάρτα. 

3.1.3. Πλεονεκτήµατα ηλεκτρονικού καταστήµατος :  

Η ολοένα αυξανόµενη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου είχε ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη 

οργανωµένων ιστοσελίδων, τα ηλεκτρονικά καταστήµατα, για την διενέργεια των ηλεκτρονικών 
αγοροπωλησιών. Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι δικτυακοί τόποι µέσω των οποίων πραγµατο-

ποιούνται ηλεκτρονικές συναλλαγές. Μέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος µία επιχείρηση ή 

ένας οργανισµός µπορεί να προβάλλει και να προωθήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του. Ένας 
οργανισµός µέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος µπορεί να πετύχει από την απλή παρουσία µέ-
χρι και την προσφορά δυνατότητας ηλεκτρονικής παραγγελίας και πληρωµής προϊόντων ή υπηρε-
σιών. Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα εντάσσονται στην κατηγορία από επιχείρηση προς τους κατα-

ναλωτές (business-to-consumer - B2C) και αποτελούν σηµεία πώλησης προϊόντων µέσω του διαδι-
κτύου. 

 Οι βασικές λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι: η παρουσί-
αση των προϊόντων, το καλάθι αγορών, η δυνατότητα παραγγελίας και η παρακολούθηση των πα-

ραγγελιών, η ύπαρξη µηχανισµού πληρωµών, η καταγραφή στοιχείων που αφορούν τους πελάτες 
και τις αγορές τους, οι µηχανισµοί ασφαλείας. 

Το ηλεκτρονικό εµπόριο προσφέρει στρατηγικά πλεονεκτήµατα σε µια επιχείρηση. Στο διαδίκτυο, 

το µέγεθος της επιχείρησης δεν παίζει σηµαντικό ρόλο. Μεγάλες και µικρές επιχειρήσεις έχουν την 
ίδια πρόσβαση στους πελάτες και µπορούν να δηµιουργήσουν παρόµοια παρουσία στο διαδίκτυο. 

Ακόµη, η έδρα της επιχείρησης δεν παίζει κανένα ρόλο. Όπου και να βρίσκεται η επιχείρηση, οι 
πελάτες µπορούν να έχουν πρόσβαση στον δικτυακό τόπο της.  

 

Πηγή : ∆ουκίδης Γ ,.Πολυµενάκου Α ,. Γεωργόπουλος Ν,. Μότσιος Θ ,.(2000) Το ηλεκτρονικό 

εµπόριο 

Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα επιτρέπει όχι µόνο τη διεύρυνση της πελατείας, αλλά και την υπέρβα-

ση των περιορισµών στα ωράρια λειτουργίας, γιατί µπορούν να πουληθούν αγαθά όλο το 24ώρο. 

Πιο συγκεκριµένα, τα πλεονεκτήµατα µιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο είναι: 
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•Ευρεία γεωγραφική κάλυψη. Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε πελάτες που βρί-
σκονται παντού, χωρίς τη σύσταση τοπικού υποκαταστήµατος. 

•Ελαχιστοποίηση της προµηθευτικής αλυσίδας. Ο προµηθευτής µπορεί να απευθυνθεί απευθείας 
στον πελάτη, χωρίς την ανάµειξη «ενδιάµεσων». 

•Μείωση λειτουργικού κόστους. Η µείωση του λειτουργικού κόστους οφείλεται στο γεγονός ότι η 

επιχείρηση µπορεί να εξυπηρετήσει τους πελάτες µε ελάχιστο κόστος. Επίσης, όσο αυξάνεται ο α-

ριθµός των πελατών του ηλεκτρονικού καταστήµατος τόσο µειώνεται το συνολικό κόστος εξυπη-

ρέτησης αυτών. 

•Συνεχής λειτουργία. Το διαδίκτυο είναι ίσως τα µοναδικό κανάλι εξυπηρέτησης πελατών που επι-
τρέπει την πραγµατοποίηση αγορών οποιαδήποτε στιγµή το 24ώρο. 

•Εργαλείο µάρκετινγκ. Η επιχείρηση µπορεί να εκµεταλλευτεί τις δυνατότητες του διαδικτύου για 

προσφορές, διαχείριση και ενηµέρωση πελατών, στατιστικά στοιχεία πρόσβασης και πωλήσεων. 

Τα βασικά οφέλη της επιχείρησης µε τη λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήµατος είναι: 

•Αύξηση των πωλήσεων 

•Άµεση ικανοποίηση των πελατών 

•Άµεση ενηµέρωση των πελατών για καινούργια προϊόντα 

•Βελτίωση της επικοινωνίας µε τους πελάτες 

•Βέλτιστη διαχείριση των προϊόντων και παραγγελιών 

  

 

 

 

 

Πηγή : ∆ουκίδης Γ ,.Πολυµενάκου Α ,. Γεωργόπουλος Ν,. Μότσιος Θ ,.(2000) Το ηλεκτρονικό 

εµπόριο 

3.2 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

Εκτός όµως από τα παραπάνω πλεονεκτήµατα, το ηλεκτρονικό εµπόριο παρουσιάζει και µια σειρά 

από ελαττώµατα και κινδύνους που σχετίζονται µε τις εµπορικές επικοινωνίες και τις συναλλαγές. 
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3.2.1.  Οι κίνδυνοι και τα µειονεκτήµατα αυτά θα µπορούσαµε να τα χωρίσουµε σε δυο κατη-

γορίες : 

1. Τεχνολογικής φύσης : 

•Υπάρχει έλλειψη κοινά αποδεκτών προτύπων ποιότητας, πρωτοκόλλων επικοινωνίας καθώς και 
έλλειψη ασφαλείας και αξιοπιστίας.  

•Υπάρχει ανεπαρκές εύρος ζώνης τηλεπικοινωνιών. Το δίκτυο αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα 

κυκλοφορίας και έλλειψης επάρκειας στη µεταφορά δεδοµένων λόγω της ραγδαίας αύξησης των 
συνδεδεµένων χρηστών. Αν και οι δικτυακές τεχνολογίες εξελίσσονται µε ταχύτητα, η ανάγκη για 

µεγαλύτερο εύρος ζώνης και εποµένως ταχύτητα στη µεταφορά δεδοµένων, αυξάνεται µε ακόµη 

µεγαλύτερο ρυθµό, και ωσότου αντιµετωπιστεί αυτό, τα προβλήµατα σχετικά µε την ποιότητα των 
υπηρεσιών θα παραµένουν . 

•Επιπλέον απαιτούµενο κόστος για την υποδοµή. Μολονότι οι εταιρείες αναγνωρίζουν τη σηµασία 

του ηλεκτρονικού εµπορίου στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον, οι επενδύσεις υποδοµής εί-
ναι ένας παράγοντας που πρέπει να εκτιµηθεί και να ληφθεί σοβαρά υπ' όψη. 

• Τα εργαλεία ανάπτυξης λογισµικού είναι ακόµη υπό εξέλιξη.  

•Υπάρχουν δυσκολίες στο συνδυασµό ∆ιαδικτυακών εφαρµογών ηλεκτρ. εµπορίου µε υπάρχουσες 
εφαρµογές και βάσεις δεδοµένων  

•Η εξυπηρέτηση διαδικασιών µεγάλης κλίµακας απαιτεί υψηλά αυτοµατοποιηµένα συστήµατα και 
αποθήκες προϊόντων. 

2. Μη τεχνολογικής φύσης:  

•Τα θέµατα ασφαλείας και προστασίας προσωπικών δεδοµένων αποτρέπουν πιθανούς πελάτες. Εί-
ναι ένα από τα σηµαντικότερα µειονεκτήµατα του ΗΕ. Στο internet δύσκολα µπορεί κανείς να εγ-
γυηθεί απόλυτη ασφάλεια στις συναλλαγές. Κι αυτό λειτουργεί ως ένας ψυχολογικός φραγµός για 

τον καταναλωτή που διστάσει να δώσει τα στοιχεία του (πιστωτική κάρτα) στο internet. Βέβαια οι 
µέθοδοι κρυπτογράφησης και διασφάλισης απορρήτου βελτιώνονται συνεχώς, οι κίνδυνοι έχουν 
µειωθεί στο ελάχιστο και οι περιπτώσεις ηλεκτρονικής απάτης αποτελούν ασήµαντο ποσοστό. 

•Επίσης η γενικότερη έλλειψη εµπιστοσύνης στα συστήµατα η-εµπορίου και σε άγνωστους προµη-

θευτές αποτρέπουν τους πιθανούς πελάτες. Οι πελάτες δεν εµπιστεύονται έναν άγνωστο απρόσωπο 

πωλητή, τις συναλλαγές χωρίς χαρτιά και τα ηλεκτρονικά χρήµατα .  

 

•∆εν υπάρχει φυσική επαφή του πελάτη µε τα προϊόντα. Στο ΗΕ µεγάλο µειονέκτηµα αποτελεί και 
το γεγονός ότι ο πελάτης δεν έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί προσωπικά το προϊόν πριν το ε-
πιλέξει. Οι πελάτες νοιώθουν µεγαλύτερη σιγουριά όταν έχουν άµεση επαφή µε το προϊόν, για το 
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λόγο αυτό υπάρχει µεγάλη επιφύλαξη στις ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων και ιδιαίτερα στη χώρα 

µας.  

•Πολλά ζητήµατα που σχετίζονται µε νοµικά θέµατα, κανονισµούς (πχ. Φορολογικά θέµατα) κυ-

βερνητικές ρυθµίσεις κ.α. παραµένουν ανεπίλυτα. 

•Τα αποτελέσµατα και οι συνέπειες του ΗΕ δεν έχουν ακόµα πλήρως µελετηθεί και αξιολογηθεί. 
Το ΗΕ είναι ένας τοµέας που µεταβάλλεται µε ραγδαίο ρυθµό και έως σήµερα έχουν γίνει υποθέ-
σεις µόνο σχετικά µε την επιτυχία του. Υπάρχουν βέβαια επιτυχηµένα παραδείγµατα, αλλά µόλις 
τώρα διανύουµε το στάδιο της ωριµότητας. Και πολλοί οργανισµοί διστάζουν να εφαρµόσουν ηλε-
κτρονικές συναλλαγές.  

•Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει επαρκής αριθµός (κριτική µάζα) των αγοραστών και 
πωλητών που είναι απαραίτητοι για κερδοφόρες δραστηριότητες η-εµπορίου . 

•Η σύνδεση στο internet κατά τόπους παραµένει ακριβή η και άβολη και δεν είναι διαθέσιµη για 

όλους. Έτσι εάν ο κόσµος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο η προσπάθεια που γίνεται δεν φτάνει 
στο τελικό καταναλωτή . 

 

 

 

Πηγή: ∆ουκίδης Γ ,.Μαρκετινγκ ηλεκτρονικου εµπορίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

 4 . ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY  ΕΜΠΟΡΙΟY   
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4.1 Εισαγωγή  

Η εξάπλωση του ηλεκτρονικού εµπορίου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι ανάµεσα στις 
βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκή Ένωσης τα τελευταία χρόνια, καθώς ενισχύουν την οικο-

νοµική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής οικονοµίας ,προσφέρουν πολλά οφέ-
λη στυς καταναλωτές, δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας, ενθαρρύνουν τις καινοτόµες επενδύσεις 
και τα νέα επιχειρηµατικά µοντέλα. Η υποστήριξη της κοινωνίας της πληροφορίας ,και ιδιαιτέρως 
του ηλεκτρονικού εµπορίου αποτελεί ένα από τα πιο εξελισσόµενα θέµατα στον κοινοτικό χώρο.  

Τα νοµικά προβλήµατα που προκύπτουν από την πραγµατοποίηση συναλλαγών µέσω του διαδι-
κτύου, δεδοµένου και του γεγονότος ότι πρόκειται κατά κανόνα για διασυνοριακές συναλλαγές, 
είναι πολλά, καθώς το δίκαιο δεν µπορεί να συµβαδίσει µε τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας. 
Τα προβλήµατα ενισχύονται από το γεγονός ότι λόγω της φύσης του διαδικτύου, εµπλέκονται πε-
ρισσότερες εθνικές έννοµες τάξεις και σχεδόν όλοι οι κλάδοι του δικαίου . 

Συγκεκριµένα, στον τοµέα του δικαίου των συµβάσεων, τίθεται το ζήτηµα σχετικά µε την εγκυρό-

τητα της κατάρτισης της ηλεκτρονικής σύµβασης, την ευθύνη σε περίπτωση που το δίκτυο παρου-

σιάσει τεχνικά προβλήµατα, το χρόνο και τη διαδικασία µε την οποία αυτή καταρτίζεται, αν η σύµ-

βαση µπορεί να καταρτιστεί µε το πάτηµα ενός πλήκτρου ή µε µια πιο σύνθετη διαδικασία, όπως η 

λήψη αποδεικτικού παραλαβής της αποδοχής της πρότασης για σύναψη σύµβασης. Το δικαίου που 

εφαρµόζεται στις ηλεκτρονικές συµβάσεις, είναι θεµελιώδες, καθώς πρόκειται για συµβάσεις που 

συνδέονται µε περισσότερες έννοµες τάξεις, όπως και το ζήτηµα της διεθνούς δικαιοδοσίας . 

Ένα άλλο ζήτηµα που ανακύπτει είναι η απόδειξη και εξασφάλιση της γνησιότητας των ηλεκτρονι-
κών εγγράφων, τα οποία δεν έχουν µόνιµη ενσωµάτωση και επιδέχονται αλλοιώσεις σε ένα ανοικτό 

δίκτυο, όπως είναι το ∆ιαδίκτυο . 

Στη σύναψη συµβάσεων µέσω του ∆ιαδικτύου ο καταναλωτής αποτελεί το πιο ασθενές µέρος και 
έχει ελλειπή πληροφόρηση σχετικά µε τον τρόπο κατάρτισης µιας σύµβασης και τις υποχρεώσεις 
που πρέπει να αναλάβει. Έτσι για την προστασία των καταναλωτών, τίθενται ζητήµατα, όπως ποιο 

θα είναι το δίκαιο που θα εφαρµόζεται και ποιοι προστατευτικοί κανόνες θα ισχύουν για τις συναλ-

λαγές του τύπου B2C . 

 

Άλλα θέµατα που προκύπτουν αφορούν τη φορολογία στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, τις πληρωµές 
µε ηλεκτρονικό χρήµα, τον έλεγχο της διαφήµισης, την προστασία των προσωπικών δεδοµένων 
των συναλλασσοµένων, καθώς και ζητήµατα δικαίου πνευµατικής ιδιοκτησίας. 

 

Το Νοµικό και Κανονιστικό Πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εµπόριο περιλαµβάνει τα Νοµικά Ζητή-

µατα που αφορούν την Φορολογία-Πληρωτές, την Προστασία Καταναλωτή, τα Πνευµατικά ∆ι-
καιώµατα και την Ιδιωτική Ζωή. 
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4.2 Νοµικά ζητήµατα Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

Η ευρέως διαδεδοµένη χρήση του διαδικτύου οδήγησε στην ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 

εµπορίου και στην αύξηση των ηλεκτρονικών εµπορικών συναλλαγών. Το γεγονός αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα διεθνείς οργανισµοί, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αλλά και κυβερνήσεις δια-

φόρων χωρών, να ορίσουν το νοµικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εµπορίου. Τόσο στις ΗΠΑ όσο και 
στην Ε.Ε. έχει προχωρήσει σηµαντικά η επεξεργασία νέων διατάξεων, αλλά οπωσδήποτε η διαδι-
κασία είναι αργή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 7 Ιανουαρίου 1999 υπέβαλε πρόταση προς το Ευ-

ρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την έκδοση Οδηγίας , η οποία κατέληξε στην Οδηγία 2000/31/ΕΚ για το 

ηλεκτρονικό εµπόριο. 

Η εξέλιξη του εµπορίου µέσω του διαδικτύου, έθεσε νοµικά ζητήµατα που απασχόλησαν όχι µόνο 

την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα κράτη µέλη της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέταξε ένα συνόλο 

Οδηγιών που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε το ηλεκτρονικό εµπόριο. Τα συστήµατα ηλεκτρονι-
κού εµπορίου πρέπει να εναρµονίζονται µε τη νοµοθεσία των χωρών στις οποίες λειτουργούν. Η 

έλλειψη ξεκάθαρων νοµοθετικών ρυθµίσεων ήταν το σηµαντικότερο νοµοθετικό πρόβληµα που 

αντιµετώπισαν οι περισσότερες εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου. Η απότοµη τεχνολογική ανά-

πτυξη και εξάπλωση του ηλεκτρονικού εµπορίου βρήκαν απροετοίµαστη τη νοµοθεσία παγκοσµί-
ως, η οποία αποδείχθηκε ελλιπής και αδύναµη να προσαρµοστεί τόσο γρήγορα στα νέα δεδοµένα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συντονίσει τα εθνικά κανονιστικά µέτρα, προκειµένου να θεσπι-
στεί ένα κατάλληλο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και να αποφευχθεί η κατάτµηση της εσωτερι-
κής αγοράς. Το νοµικό πλαίσιο πρέπει να διέπεται από σαφήνεια, απλότητα, να είναι συµβατό µε 
τους κανόνες που ισχύουν σε διεθνές επίπεδο και να επιτρέπει την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού ε-
µπορίου. Κυριότερος στόχος του νέου θεσµικού πλαισίου πρέπει να είναι η διαµόρφωση ενός νέου 

παγκόσµιου περιβάλλοντος προστασίας για τον καταναλωτή στις ηλεκτρονικές του συναλλαγές. 

 

 

 

Πηγή : Παπακωνσταντίνου, Νοµικά Ζητήµατα του  διαδικτύου,2006  

 

Το περιβάλλον αυτό πρέπει να περιλαµβάνει:  

α) επαρκή πληροφόρηση,  

β) δυνατότητα αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας, 

γ) εχεµύθεια,  

δ) ασφάλεια στις συναλλαγές. 
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 Μ' αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί και η θέση του ηλεκτρονικού εµπορίου. Εποµένως το διαδικτυα-

κό περιβάλλον πρεπει να είναι λειτουργικά ισοδύναµο µε το off line - παραδοσιακό περιβάλλον 
προστασίας του καταναλωτή. 

Κάθε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ενσωµατώσει στον τοπικό του νόµο τις νο-

µοθετικές ρυθµίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα έχει ενσωµατώσει στο εθνικό της δίκαιο 

αρκετές από τις Οδηγίες, όπως η Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο στο Προεδρικό ∆ιάταγµα 

131/2003 και η Οδηγία σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές 

υπογραφές στο Προεδρικό ∆ιάταγµα 150/2001. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρο-

µείων (ΕΕΤΤ)13, που καθορίστηκε στα πλαίσια της εγκαθίδρυσης του εθνικού µας κανονιστικού 

πλαισίου, είναι αρµόδια για την εποπτεία των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης ηλεκτρονικής 
υπογραφής (ΠΥΠ), που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, καθώς και για τη λειτουργία µηχανι-
σµών εθελοντικής διαπίστευσης των ΠΥΠ και διαπίστωσης της συµµόρφωσης των προϊόντων ηλε-
κτρονικής υπογραφής. Η Αρχή ∆ιασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (Α∆ΑΕ) αποτελεί έναν α-

νεξάρτητο διοικητικό φορέα, που ευθύνεται για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών. 
Για το σκοπό αυτό η Α∆ΑΕ έχει εκδόσει κάποιους κανονισµούς για τη διασφάλιση του απορρήτου 

των επικοινωνιών, τους οποίους πρέπει να τηρεί κάθε οργανισµός που είναι εγκατεστηµένος στην 
Ελλάδα και έχει ως γενικό αντικείµενο την επικοινωνία, εποµένως θα πρέπει να τηρούνται και από 

όλους τους οργανισµούς ηλεκτρονικού εµπορίου. Επίσης, ευθύνη της Α∆ΑΕ είναι και ο έλεγχος 
τήρησης των κανονισµών, που εκδίδει, από τους εν λόγω οργανισµούς. 

4.3  Κοινοτικό ∆ίκαιο 

Οι προσπάθειες να δηµιουργηθεί ένα ενιαίο ευρωπαϊκό νοµοθετικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές και να αντιµετωπιστούν κάποια από τα παραπάνω προβλήµατα, άρχισαν το 1997 µε τη 

δηµοσίευση της Κοινοποίησης της Επιτροπής της EE σχετικά µε τις κοινοτικές πρωτοβουλίες όσον 
αφορά στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Ακολούθησαν προσπάθειες για τη σύνταξη οδηγίας για το ηλε-
κτρονικό εµπόριο και αφού συντάχθηκαν δύο προτάσεις το 1998 και 1999, το έτος 2000 ψηφίστηκε 
η οδηγία 2000/31/ΕΚ «για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορί-
ας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά», γνωστή ως «οδηγία για το ηλεκτρο-

νικό εµπόριο». Ο τίτλος αυτός δόθηκε µετά από την τροποποίηση των δύο προτάσεων που είχαν 
προηγηθεί, καθώς σε εκείνες ο τίτλος ήταν Οδηγία «για ορισµένες νοµικές πτυχές του ηλεκτρονι-
κού εµπορίου στην εσωτερική αγορά». 

Πηγή : Παπακωνσταντίνου, Νοµικά Ζητήµατα του  διαδικτύου,2006  

Η Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εµπόριο θέτει τα θεµέλια για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπο-

ρίου. Με αυτή την οδηγία καθιερώθηκε η αρχή της ελευθερίας σύναψης ηλεκτρονικών συµβάσεων, 
η αρχή της χώρας προέλευσης, που σηµαίνει ότι το ∆ίκαιο που διέπει τις συναλλαγές µε ηλεκτρονι-
κά µέσα είναι το ∆ίκαιο της χώρας µόνιµης εγκατάστασης του φορέα παροχής υπηρεσιών, και ο 

εξωδικαστικός διακανονισµός των διαφορών που θα προκύψουν. 

Τα όργανα της EE επιδιώκοντας να αντιµετωπίσουν σταδιακά τα βασικά προβλήµατα, που δηµι-
ουργούνται στα κράτη µέλη  κατά την πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών και να εξασφα-

λίσουν την εµπιστοσύνη των πολιτών της Ένωσης στις διασυνοριακές συναλλαγές µέσω του διαδι-
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κτύου, εκτός από την οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο συνέταξαν µια σειρά από Οδηγίες, συ-

στάσεις και κανονισµούς. Αυτά τα κείµενα συστάθηκαν είτε για να ρυθµίσουν ηλεκτρονικές µορ-

φές εµπορίου είτε είναι σχετικά χωρίς βέβαια να αναφέρονται ρητά στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Με-
ταξύ άλλων έχουν συντάξει την οδηγία σχετικά µε ένα κοινό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογρα-

φές (1999/93/ΕΚ) , την οδηγία για τις πωλήσεις από απόσταση χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 
(2002/65/ ΕΚ), την οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
(2002/58/ΕΚ) και τον Κανονισµό EE 44/2001 για την αντικατάσταση της Σύµβασης των Βρυξελ-

λών, όσον αφορά στην αναγνώριση και στην εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και ε-
µπορικές υποθέσεις. Στον εν λόγω Κανονισµό υπάρχει ειδική ρύθµιση για τη διεθνή δικαιοδοσία σε 
καταναλωτικές διαφορές, που δηµιουργούνται από συναλλαγές µέσω του διαδικτύου. Ιδιαίτερη ση-

µασία έχει επίσης η Σύσταση 97/489/ ΕΚ σχετικά µε τις συναλλαγές, που γίνονται µε µέσα ηλε-
κτρονικής πληρωµής και ιδίως όσον αφορά στις σχέσεις µεταξύ του εκδότη και του κατόχου. Κάθε 
χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει προσαρµόσει το νοµικό αυτό πλαίσιο στο δικό της εσω-

τερικό δίκαιο, δηµιουργώντας τους δικούς της Κανόνες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή : Παπακωνσταντίνου, Νοµικά Ζητήµατα του  διαδικτύου,2006  

 

Η Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία σχετικά µε το ηλεκτρονικό εµπόριο έχει ως εξής: 

 

∆ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας :  

 Οδηγία 2004/48/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την επιβολή του δι-
καιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
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Οδηγία 2001/29/EC της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος 
του δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας. 

Οδηγία 96/9/EC της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά µε τη νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων. 

Οδηγία 92/100/EC σχετικά µε το δικαίωµα εκµίσθωσης το δικαίωµα δανεισµού και ορισµένα δι-
καιώµατα συγγενικά προς την πνευµατική ιδιοκτησία στον τοµέα των προϊόντων της διανοίας. 

Ηλεκτρονικό Εµπόριο :  

Οδηγία 2000/31/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για 

ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 

εµπορίου, στην εσωτερική αγορά. 

Προστασία ∆εδοµένων προσωπικού χαρακτήρα : 

Οδηγία 95/46/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρα-

κτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών16. Κανονισµός (EC) 45/2001 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 2000 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα 

και τους οργανισµούς της κοινότητας και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών. 

 

 

 

 

 

Πηγή : Παπακωνσταντίνου, Νοµικά Ζητήµατα του  διαδικτύου,2006  

 

Προστασία ∆εδοµένων στον Τηλεπικοινωνιακό Τοµέα : 

 

Οδηγία 97/66/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 1997 

περί επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον 
τηλεπικοινωνιακό τοµέα. 
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Οδηγία 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 

σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτι-
κής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα. 

 

Προστασία των Ηλεκτρονικών Συνδροµητικών Υπηρεσιών : 

 

Οδηγία 98/84/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη νοµική προστασία 

των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους (συνδροµητικές 
υπηρεσίες). 

 

Ηλεκτρονικές Υπογραφές : 

Οδηγία 1999/93/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 

1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές. 

 

Εξ αποστάσεως Πωλήσεις : 

 

Οδηγία 97/7/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Μαΐου 1997 για την 
προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις. 

 

Πηγή : Παπακωνσταντίνου, Νοµικά Ζητήµατα του  διαδικτύου,2006  

 

Παραπλάνηση και Συγκριτική ∆ιαφήµιση : 

Οδηγία 97/55/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 1997, 

για την τροποποίηση της Οδηγίας 84/450/EEC, σχετικά µε την παραπλανητική διαφήµιση προκει-
µένου να συµπεριληφθεί η συγκριτική διαφήµιση. 

4.4 Η Οδηγία 2000/31/ΕΚ για το Ηλεκτρονικό Εµπόριο 

O λόγος ύπαρξης του Ηλεκτρονικού Εµπορίου είναι η ανάπτυξη και η εκτέλεση επιχειρησιακών 
συναλλαγών µέσω του ∆ιαδικτύου. Στόχος είναι η παροχή καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών, έτσι 
ώστε να επιτυγχάνεται ικανοποίηση πελατών και καλύτερη λήψη αποφάσεων. Με το Ηλεκτρονικό 

Εµπόριο επιτυγχάνεται χαµηλότερο κόστος και πιο γρήγορες συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων ή 
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µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιδιώκει µε τις 
διατάξεις την εναρµόνιση του νοµικού πλαισίου ώστε να ανταποκριθεί στις ιδιοµορφίες του ηλε-
κτρονικού εµπορίου. 

 

Στις 8 Ιουνίου 2000 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εξέδωσαν την Οδηγία 

2000/31/ΕΚ «για ορισµένες πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλε-
κτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά»18. Η µεταφορά της Οδηγίας στα εθνικά δίκαια των 
κρατών µελών θα έπρεπε να πραγµατοποιηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 22 της Οδηγίας, έως τη 

17.1.2002. Όµως η Ελλάδα προσαρµόσθηκε µε δεκαεξάµηνη καθυστέρηση, µεταφέροντας, σχεδόν 
αυτολεξεί, την Οδηγία στο εσωτερικό της δίκαιο µέσω του Π∆ 131 της 16.05.03. Ο Έλληνας νοµο-

θέτης προσέδωσε στο Π∆ αναδροµική ισχύ, µε το άρθρο 21 αυτού . 

 

Η επιχειρηµατική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου ευνοείται από την ενιαία ευρωπαϊκή αγο-

ρά. Οι δυνατότητες που παρέχει στους καταναλωτές, στις επιχειρήσεις και στην ευρωπαϊκή οικονο-

µία µπορούν να αξιοποιηθούν µόνον εάν ενισχυθεί το αίσθηµα ασφάλειας στις ηλεκτρονικές συ-

ναλλαγές19 και αρθούν τα πολυάριθµα νοµικά εµπόδια τα οποία υπάρχουν στον τοµέα παροχής 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας. 

 

Το νοµικό πλαίσιο µέχρι τη ψήφιση της Οδηγίας χαρακτηριζόταν από ανασφάλεια και αβεβαιότητα 

δικαίου, κυρίως σε σχέση µε το ποιοί εθνικοί κανόνες θα ίσχυαν στο διακοινοτικό ηλεκτρονικό ε-
µπόριο καθώς παρατηρούνταν µεγάλες αποκλίσεις στις επί µέρους εθνικές νοµοθεσίες. Η προσπά-

θεια της Οδηγίας να εναρµονίσει τα δίκαια των χωρών µελών της EE και να δηµιουργήσει ένα χώ-

ρο χωρίς εθνικά σύνορα για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου συνέβαλε στην επίλυση ορισµέ-
νων προβληµάτων στις συναλλαγές αυτές. 

Πηγή: Ε. Αλεξανδρίδου , Το δίκαιο του  ελληνικού εµπορίου, Ελληνικο και  κοινοτικο,2004 

 

Συνεπώς η Οδηγία πραγµατεύεται µόνο ορισµένα ειδικά ζητήµατα που δηµιουργούν προβλήµατα 

για την εσωτερική αγορά και έτσι είναι συνεπής µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως αυτή δια-

τυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Στόχος της είναι η δηµιουργία νοµικού πλαισίου, το οποίο 

θα εξααφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας µεταξύ 

κρατών-µελών και όχι η εναρµόνιση του ποινικού δικαίου αυτού καθ' εαυτού. 

Η οδηγία 2000/31/ΕΚ περιλαµβάνει τους ορισµούς των εννοιών "υπηρεσίες της κοινωνίας της πλη-

ροφορίας", "φορέας παροχής υπηρεσιών", "εγκατεστηµένος φορέας παροχής υπηρεσιών", "αποδέ-
κτης της υπηρεσίας", "καταναλωτής", "νοµοθετικώς κατοχυρωµένο επάγγελµα" κ.α. Τις εθνικές 
διατάξεις που ισχύουν στην εσωτερική αγορά για τις υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας 
που παρέχει ένας φορέας. Πληροφορίες για την εγκατάσταση και την πληροφόρηση, δηλαδή την 
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αρχή της µη αναγκαίας προηγούµενης άδειας αλλά και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται. 
Πληροφορίες για τις εµπορικές επικοινωνίες όπως είναι οι παρεχόµενες πληροφορίες που πρέπει να 

πληρούν κάποιους όρους αλλά και τη spam αλληλογραφία. Τη Σύναψη συµβάσεων µε ηλεκτρονικά 

µέσα και ελάχιστες παροχές του φορέα παροχής υπηρεσιών καθώς και τις αρχές που διέπουν την 
παραγγελία µε τεχνολογικά µέσα. Την ευθύνη των µεσαζόντων παροχής υπηρεσιών είτε πρόκειται 
για απλή µετάδοση, είτε για αποθήκευση σε κρυφή µνήµη (Caching) είτε για φιλοξενία. Πληροφο-

ρίες για την κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας από τις ενώσεις ή οργανώσεις επαγγελµατιών και 
καταναλωτών. Πληροφορίες για τον εξώδικο διακανονισµό των διαφορών ενός φορέα παροχής και 
ενός αποδέκτη µιας υπηρεσίας της Κοινωνίας της Πληροφορίας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποσκοπεί στη δηµιουργία ολοένα στενότερων δεσµών µεταξύ των ευρωπαϊ-
κών κρατών και λαών και στην εξασφάλιση της οικονοµικής και κοινωνικής προόδου. Σύµφωνα µε 
το άρθρο 14 παράγραφος 2 της συνθήκης, η εσωτερική αγορά είναι ένας χώρος χωρίς εσωτερικά 

σύνορα µέσα στον οποίο διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων και των υπη-

ρεσιών, καθώς και η ελευθερία εγκατάστασης. Η ανάπτυξη των υπηρεσιών της κοινωνίας της πλη-

ροφορίας στο χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα είναι ζωτικής σηµασίας για την κατάργηση των 
φραγµών που χωρίζουν τους ευρωπαϊκούς λαούς. 

Με βάση τους κοινοτικούς στόχους των άρθρων 43 και 49 της συνθήκης και του παράγωγου κοινο-

τικού δικαίου, τα εµπόδια αυτά θα πρέπει να καταργηθούν µε το συντονισµό ορισµένων εθνικών 
νοµοθεσιών και µε την αποσαφήνιση ορισµένων νοµικών σε κοινοτικό επίπεδο, στο βαθµό που 

χρειάζεται για την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας µπορεί σε αρκετές περι-
πτώσεις να αντικατοπτρίζει στο κοινοτικό δίκαιο, µια γενικότερη αρχή, δηλαδή την ελευθερία έκ-

φρασης, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 της σύµβασης για την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών, την οποία έχουν επικυρώσει όλα τα 

κράτη µέλη. Για το λόγο αυτό, οι οδηγίες που καλύπτουν την παροχή υπηρεσιών της πληροφορίας 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι µπορεί κανείς να επιδίδεται στην εν λόγω δραστηριότητα ελεύθερα 

βάσει του ως άνω άρθρου, µε µόνη επιφύλαξη τους περιορισµούς που ορίζει η παράγραφος 2 του 

εν λόγω άρθρου και το άρθρο 46 παράγραφος 1 της συνθήκης.  

Πηγή: Ε. Αλεξανδρίδου , Το δίκαιο του  ελληνικού εµπορίου, Ελληνικο και  κοινοτικο,2004 

Η παρούσα οδηγία δεν έχει σκοπό να θίξει τους εθνικούς θεµελιώδεις κανόνες και αρχές που αφο-

ρούν την ελευθερία της έκφρασης. 

Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, τα µέτρα που προβλέπει η παρούσα οδηγία περιορίζο-

νται στο ελάχιστο αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου της οµαλής λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς. Εφόσον είναι απαραίτητη µια παρέµβαση σε κοινοτικό επίπεδο και προκειµένου να εξα-

σφαλιστεί ένας χώρος ο οποίος θα είναι πράγµατι χωρίς εσωτερικά σύνορα για το ηλεκτρονικό ε-
µπόριο, η οδηγία οφείλει να εξασφαλίζει την υψηλού επιπέδου προστασία των στόχων γενικού 

συµφέροντος, ιδίως την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την προστασία 

του καταναλωτή και την προστασία της δηµόσιας υγείας. Σύµφωνα µε το άρθρο 152 της συνθήκης, 
η προστασία της δηµόσιας υγείας είναι ουσιαστική συνιστώσα των άλλων πολιτικών της Κοινότη-

τας 
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4.4.1 Γενικές ∆ιατάξεις – Στόχος 

Η οδηγία 2000/31/ΕΚ συντάχθηκε µε γνώµονα την ανάγκη διαφύλαξης των κοινοτικών ελευθεριών 
που καθιερώνονται στη ΣΕΚ20. Κύριος στόχος της Οδηγίας είναι η οµαλή λειτουργία της εσωτερι-
κής αγοράς και η εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών της κοινωνίας της πλη-

ροφορίας µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένας χώρος χωρίς εθνι-
κά σύνορα για τις υπηρεσίες αυτές .  

Για την επίτευξη αυτού του στόχου το άρθρο 3 § 2 ορίζει ότι τα κράτη µέλη δεν µπορούν, για λό-

γους που αφορούν τον συντονισµένο τοµέα, να περιορίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρε-
σιών της κοινωνίας της πληροφορίας, οι οποίες προέρχονται από άλλο κράτος µέλος. Ωστόσο τα 

κράτη µέλη οφείλουν να µεριµνήσουν ώστε οι υπηρεσίες που παρέχει ένας φορέας εγκατεστηµένος 
στο έδαφος τους να τηρούν τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις του, οι οποίες εµπίπτουν στον συντονι-
σµένο τοµέα (άρθρο 3 § 1). Επίσης, µε την οδηγία ορίζεται ότι η ανάληψη και η άσκηση δραστη-

ριότητας φορέα παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας δεν µπορεί να υπόκειται σε 
καθεστώς προηγούµενης χορήγησης άδειας ή σε οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ισοδύναµου απο-

τελέσµατος (αρχή της µη αναγκαίας προηγούµενης άδειας - άρθρο 4 § 1) . 

Ο ορισµός των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας υπάρχει στην Οδηγία 98/34/ΕΚ της 22-

6-1998 για την καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και κα-

νονισµών και στην Οδηγία 98/84/ΕΚ της 20-11-1998 για τη νοµική προστασία των υπηρεσιών που 

βασίζονται ή συνίστανται οτην παροχή πρόσβασης υπό όρους. 

Ο εν λόγω ορισµός καλύπτει κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται εξ αποστάσεως έναντι αµοι-
βής, µέσω εξοπλισµών ηλεκτρονικής επεξεργασίας (συµπεριλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίε-
σης) και αποθήκευσης δεδοµένων και κατόπιν ατοµικού αιτήµατος του αποδέκτη της υπηρεσίας. 

 

Πηγή: Ε. Αλεξανδρίδου , Το δίκαιο του  ελληνικού εµπορίου, Ελληνικο και  κοινοτικο,2004 

 

Οι υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας καλύπτουν µεγάλο φάσµα οικονοµικών δραστηριο-

τήτων σε απευθείας σύνδεση (online). Όµως ο ορισµός δεν καλύπτει δραστηριότητες, όπως η πα-

ράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών off-line. Στον ορισµό εµπίπτουν, εκτός από τη σύναψη συµ-

βάσεων online και υπηρεσίες που δεν αµείβονται από τον αποδέκτη τους, όπως η παροχή πληροφο-

ριών online ή εµπορικές επικοινωνίες ή υπηρεσίες αναζήτησης, πρόσβασης και ανάκτησης δεδοµέ-
νων, εφόσον συνιστούν οικονοµικές δραστηριότητες. 

Επιπλέον οι υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας καλύπτουν τη διαβίβαση πληροφοριών µέ-
σω ενός δικτύου επικοινωνίας µε την παροχή πρόσβασης σε δίκτυο επικοινωνίας ή µε την καταχώ-

ρηση πληροφοριών, τις οποίες παρέχει ο αποδέκτης της υπηρεσίας. Η τηλεοπτική µετάδοση και η 

ραδιοφωνική µετάδοση δεν αποτελούν υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, καθώς δεν παρέ-
χονται κατόπιν ατοµικού αιτήµατος. Από την άλλη µεριά, οι υπηρεσίες που διαβιβάζονται από ση-

µείο σε σηµείο, όπως η µαγνητοσκόπηση κατ' αίτηση ή η παροχή εµπορικών επικοινωνιών µέσω 
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ηλεκτρονικού ταχυδροµείου εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας. Η χρήση ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου ή αντίστοιχων ατοµικών επικοινωνιών, π.χ. από φυσικά πρόσωπα που δεν ενεργούν 
στο πλαίσιο της εµπορικής ή επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, συµπεριλαµβανοµένης της 
χρήσης τους προς σύναψη συµβάσεων µεταξύ των εν λόγω προσώπων, δεν αποτελεί υπηρεσία της 
κοινωνίας της πληροφορίας. Το ίδιο ισχύει για τη συµβατική σχέση µεταξύ εργαζοµένων και εργο-

δότη, καθώς και για τις υπηρεσίες που εξ ορισµού δεν παρέχονται εξ αποστάσεως και µε ηλεκτρο-

νικά µέσα, όπως ο κατά νόµον έλεγχος των λογιστικών εταιρείας ή η παροχή ιατρικών συµβουλών, 
όταν απαιτείται φυσική εξέταση του ασθενούς. 

Η εκτέλεση και εφαρµογή της Οδηγίας για το ηλεκτρονικό εµπόριο θα πρέπει να γίνεται τηρουµέ-
νων των αρχών περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως όσον αφορά τη µη ζη-

τηθείσα εµπορική επικοινωνία και την ευθύνη των µεσαζόντων. Η εµπιστευτικότητα των επικοινω-

νιών διασφαλίζεται από το άρθρο 5 της Οδηγίας 97/66/ΕΚ. Βάσει της Οδηγίας αυτής, τα κράτη-

µέλη οφείλουν να απαγορεύουν κάθε µορφή υποκλοπής ή παρακολούθησης των εν λόγω επικοινω-

νιών από τρίτα άτοµα, εκτός αν υπάρχει σχετική νόµιµη άδεια. Από το πεδίο εφαρµογής της Οδηγί-
ας εξαιρούνται θέµατα που αφορούν συµφωνίες ή πρακτικές διεπόµενες από την αντιµονοπωλιακή 

νοµοθεσία, οι δραστηριότητες συµβολαιογράφων ή αντίστοιχων επαγγελµάτων στο βαθµό που συ-

νεπάγονται άµεση και ειδική σύνδεση µε την άσκηση δηµόσιας εξουσίας, η εκπροσώπηση των πε-
λατών στο δικαστήριο, καθώς και η συµµετοχή σε τυχερά παιχνίδια, στα οποία ο παίκτης στοιχη-

µατίζει νοµισµατική αξία, συµπεριλαµβανοµένων των λαχείων και των στοιχηµάτων. Η εξαίρεση 

των τυχερών παιχνιδιών δεν καλύπτει τους διαφηµιστικούς διαγωνισµούς ή παιχνίδια που αποσκο-

πούν στην πώληση αγαθών ή υπηρεσιών και όπου οι πληρωµές, όταν προκύπτουν, χρησιµεύουν 
µόνο για την απόκτηση των διαφηµιζόµενων αγαθών ή υπηρεσιών. 

Η οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο συµπληρώνει το ισχύον κοινοτικό δίκαιο που αφορά τις υπη-

ρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, στο οποίο περιλαµβάνονται µια σειρά οδηγίες, όπως είναι η 

οδηγία 1999/93/ΕΚ για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, η οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων, η οδηγία 2002/58/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλε-
κτρονικές επικοινωνίες, η οδηγία 2001/29/ΕΚ για την πνευµατική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δι-
καιώµατα στην κοινωνία της πληροφορίας, οι οδηγίες στον τοµέα της προστασίας των καταναλω-

τών κ .α . 

Η οδηγία δεν θίγει το επίπεδο προστασίας, ιδίως της δηµόσιας υγείας και των συµφερόντων του 

καταναλωτή, όπως θεσπίζεται σε κοινοτικές πράξεις και στις εθνικές νοµοθετικές πράξεις που εκ-

δόθηκαν για την εφαρµογή τους (άρθρο 1 § 3). Αυτό σηµαίνει ότι οι λοιπές κοινοτικές οδηγίες που 

αφορούν την προστασία του καταναλωτή θα εφαρµόζονται στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, στο µέ-
τρο, όµως, που δεν περιορίζεται η ελευθερία παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας . 

Είναι απαραίτητο να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας ορισµένες δρα-

στηριότητες, λαµβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στους τοµείς αυτούς δεν µπο-

ρεί, να εξασφαλιστεί βάσει της συνθήκης ή του παράγωγου κοινοτικού δικαίου. Ο αποκλεισµός αυ-

τός ισχύει µε την επιφύλαξη της εφαρµογής νοµοθετικών µέσων τα οποία ενδέχεται να αποδειχθούν 
απαραίτητα για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η φορολογία, ιδίως ο φόρος προστι-
θέµενης αξίας, που επιβάλλεται σε µεγάλο αριθµό υπηρεσιών οι οποίες περιλαµβάνονται στην πα-

ρούσα οδηγία, πρέπει να αποκλείεται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. 
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Η οδηγία δεν αποσκοπεί στον καθορισµό κανόνων σχετικά µε φορολογικές υποχρεώσεις ούτε προ-

δικάζει την κατάρτιση κοινοτικών πράξεων σχετικά µε τις φορολογικές πτυχές του ηλεκτρονικού 

εµπορίου. 

Η προστασία προσώπων σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ρυθµίζε-
ται από την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτω-

βρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προ-

σωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και από την οδηγία 

97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, περί 
επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τη-

λεπικοινωνιακό τοµέα, που ισχύουν εξ ολοκλήρου για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορί-
ας. Οι συγκεκριµένες οδηγίες θεσπίζουν ένα κοινοτικό νοµικό πλαίσιο στον τοµέα δεδοµένων προ-

σωπικού χαρακτήρα και εποµένως το θέµα δεν χρειάζεται να καλυφθεί στην παρούσα οδηγία προ-

κειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως η ελεύθερη κυκλοφο-

ρία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µεταξύ κρατών µελών. Η εκτέλεση και εφαρµογή της πα-

ρούσας οδηγίας θα πρέπει να γίνεται τηρουµένων πλήρως των αρχών περί προστασίας δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως όσον αφορά τη µη ζητηθείσα εµπορική επικοινωνία και την ευθύνη 

µεσαζόντων. Η οδηγία δεν µπορεί να εµποδίζει την ανώνυµη χρήση ανοικτών δικτύων, όπως είναι 
το Internet. 

4.4.2 Εγκατάσταση φορέων παροχής υπηρεσιών 

Η οδηγία 2000/31/ΕΚ δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην αρχή του κράτους προέλευσης σύµφωνα µε την 
οποία, το δίκαιο που διέπει τις συναλλαγές του φορέα παροχής υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εµπο-

ρίου θα είναι το δίκαιο του κράτους µέλους, στο οποίο βρίσκεται η µόνιµη εγκατάσταση του φορέα 

αυτού, µέσω της οποίας ασκεί την οικονοµική του δραστηριότητα . 

 

Πηγή : Ι . Ιγγλεζάκης , Τα ο νοµικο πλαίσιο του  ηλεκτρονικού εµπορίου ,2003  

 

Εποµένως κατά την παροχή στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος των υπηρεσιών της κοινωνίας 
της πληροφορίας από φορέα εγκατεστηµένο στην Ελλάδα πρέπει να τηρούνται οι σχετικές διατά-

ξεις του εθνικού δικαίου που εµπίπτουν στο συντονισµένο τοµέα. Επίσης η ελεύθερη κυκλοφορία 

υπηρεσιών δεν πρέπει να περιορίζεται από άλλο κράτος µέλος, για λόγους που αφορούν τον συντο-

νισµένο τοµέα. 

Όταν αναφερόµαστε στην έννοια του συντονισµένου τοµέα εννοούµε τους κανόνες που ισχύουν 
στα νοµικά συστήµατα των κρατών µελών και εφαρµόζονται σε φορείς υπηρεσιών της κοινωνίας 
της πληροφορίας ή σε υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, είτε πρόκειται για γενικές διατά-

ξεις είτε για διατάξεις που τέθηκαν ειδικά για τους φορείς ή τις υπηρεσίες αυτές. 

Ο συντονισµένος τοµέας περιλαµβάνει τους κανόνες που πρέπει να τηρεί ο φορέας παροχής υπηρε-
σίας της πληροφορίας σχετικά µε την ανάληψη δραστηριότητας παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας 
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της πληροφορίας όπως τους κανόνες σχετικά µε τα προσόντα, την έγκριση ή την κοινοποίησή τους, 
καθώς επίσης και κατά την άσκηση δραστηριότητας παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας της πληρο-

φορίας, όπως π.χ. κανόνες που συσχετίζονται µε τη συµπεριφορά του φορέα παροχής υπηρεσιών, 
µε την ποιότητα, ή το περιεχόµενο της υπηρεσίας που παρέχεται ηλεκτρονικά, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των διατάξεων για τη on-line διαφήµιση, την on-line σύναψη συµβάσεων, και την ευθύνη του 

φορέα παροχής υπηρεσιών. 

Ωστόσο ο συντονισµένος φορέας δεν καλύπτει τις υπηρεσίες που δεν παρέχονται µε ηλεκτρονικά 

µέσα και δεν περιλαµβάνει τους κανόνες που αφορούν τα αγαθά αυτά καθεαυτά, όπως για παρά-

δειγµα οι κανόνες που αφορούν στα πρότυπα ασφαλείας, στις υποχρεώσεις επισήµανσης ή στην 
ευθύνη για τα προϊόντα, καθώς και στις προϋποθέσεις που ισχύουν σχετικά µε την παράδοση των 
αγαθών. 

Το κοινοτικό και ελληνικό δίκαιο καθιερώνουν την εφαρµογή της αρχής του κράτους προέλευσης ή 

της αρχής της εσωτερικής αγοράς. Εποµένως την αρµοδιότητα ελέγχου των δραστηριοτήτων του 

φορέα παροχής υπηρεσιών, σε σχέση µε τις υπηρεσίες που αυτός παρέχει, έχει κατά βάση µόνον το 

κράτος µέλος προέλευσης σύµφωνα µε το οικείο δίκαιο και όχι το κράτος µέλος υποδοχής των υ-

πηρεσιών αυτών, υπό την επιφύλαξη πάντως των ρητά προβλεπόµενων εξαιρέσεων. 

Κατά το άρθρο 2β της οδηγίας «φορέας παροχής υπηρεσιών» είναι κάθε φυσικό και νοµικό πρό-

σωπο που παρέχει µια υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 2γ «ε-
γκατεστηµένος φορέας παροχής υπηρεσιών» είναι ο φορέας ο οποίος ασκεί ουσιαστικώς µια οικο-

νοµική δραστηριότητα µέσω µιας µόνιµης εγκατάστασης για αόριστη χρονική διάρκεια. Η απλή 

παρουσία και η χρήση των τεχνικών µέσων και των τεχνολογιών που απαιτούνται για την παροχή 

της υπηρεσίας δεν συνιστούν εγκατάσταση του φορέα . 

 

Πηγή : Ι . Ιγγλεζάκης , Τα ο νοµικο πλαίσιο του  ηλεκτρονικού εµπορίου ,2003  

Η έννοια της εγκατάστασης συνεπάγεται την επ' αόριστον ουσιαστική άσκηση οικονοµικής δρα-

στηριότητας µέσω µιας µόνιµης εγκατάστασης, η προϋπόθεση αυτή ισχύει και όταν µια επιχείρηση 

έχει συσταθεί για ορισµένο χρόνο. Ο τόπος εγκατάστασης µιας επιχείρησης, που παρέχει υπηρεσίες 
µέσω ενός δικτυακού τόπου δεν βρίσκεται εκεί, όπου είναι η τεχνολογία που υποστηρίζει τον εν 
λόγω τόπο (π.χ. εκεί που βρίσκεται εγκατεστηµένος ο διακοµιστής δικτύου – web browser), ούτε 
εκεί όπου παρέχεται πρόσβαση στον δικτυακό αυτό τόπο ,αλλά εκεί όπου η επιχείρηση ασκεί την 
οικονοµική της δραστηριότητα . 

Όταν ένας φορέας έχει περισσότερους τόπους εγκατάστασης, πρέπει να προσδιορίζεται κάθε φορά 

ο τόπος, από τον οποίο παρέχεται η συγκεκριµένη υπηρεσία. Σε περίπτωση που είναι δύσκολο να 

προσδιοριστεί, ποιός είναι ο τόπος αυτός, ως τόπος εγκατάστασης θα πρέπει να θεωρηθεί ο τόπος, 
όπου ο φορέας παροχής υπηρεσιών έχει το κέντρο των δραστηριοτήτων, που σχετίζονται µε τη συ-

γκεκριµένη υπηρεσία. Αν παρ’ όλα αυτά συνεχίζουν να υπάρχουν δυσχέρειες για τον προσδιορισµό 

του κράτους µέλους, στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο φορέας παροχής των υπηρεσιών, για την 
αντιµετώπιση του προβλήµατος πρέπει να τίθενται σε λειτουργία µηχανισµοί συνεργασίας µεταξύ 

των αρχών των κρατών µελών. 



  

    

77 | P a g e  

Σε περίπτωση που ο νοµοθέτης δεν είχε προβεί στις παραπάνω ρυθµίσεις, οι φορείς παροχής υπη-

ρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας θα µπορούσαν να επιλέξουν ως τόπο εγκατάστασης του τε-
χνολογικού τους εξοπλισµού µία χώρα εκτός EE µε πιο ελαστική νοµοθεσία. Βέβαια η ρύθµιση αυ-

τή µπορεί να οδηγήσει τα κράτη µέλη στο να χαλαρώσουν τη νοµοθεσία τους προκειµένου να προ-

τιµώνται ως τόποι εγκατάστασης30 των φορέων παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου. 

Στο πεδίο εφαρµογής της ρήτρας εσωτερικής αγοράς υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως π.χ. η περίπτωση 

των συµβατικών υποχρεώσεων που αφορούν καταναλωτικές συµβάσεις, όπου βρίσκουν εφαρµογή 

οι κανόνες Ιδιωτικού ∆ιεθνούς ∆ικαίου. Έτσι όσον αφορά το δίκαιο των συµβάσεων, η αρχή της 
χώρας προέλευσης θα εφαρµόζεται κυρίως στις διαδικτυακές συµβάσεις µεταξύ επιχειρήσεων 
(Β2Β) στις οποίες δεν έχει επιλεγεί εφαρµοστέο δίκαιο. Ακόµα µε την εξαίρεση των δικαιωµάτων 

βιοµηχανικής και πνευµατικής ιδιοκτησίας θα εφαρµόζεται και στις αδικοπραξίες. 

Με όσα ειπώθηκαν προηγουµένως, κατά την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου στην Ελ-

λάδα ή σε οποιοδήποτε άλλα κράτος µέλος της EE, από κάποιο φορέα ο οποίος ασκεί ουσιαστικώς 
µια οικονοµική δραστηριότητα µέσω µιας µόνιµης εγκατάστασης στην Ελλάδα, θα εφαρµόζεται 
καταρχήν το ελληνικό δίκαιο. Η τήρηση του κανόνα αυτού εξασφαλίζει σε έναν εγκατεστηµένο 

στην Ελλάδα φορέα παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας τη δυνατότητα να δρα-

στηριοποιείται ελεύθερα σ' ολόκληρο τον κοινοτικό χώρο, αρκεί οι ενέργειές του να είναι σύννοµες 
σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 

Σύµφωνα µε τη ρήτρα εσωτερικής αγοράς, δεν επιτρέπεται να περιορίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία 

των υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας από άλλο κράτος µέλος, για λόγους που αφορούν το 

συντονισµένο τοµέα. Αυτό αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας που 

προέρχονται από άλλο κράτος µέλος της EE. Έτσι π.χ. ένας Έλληνας δικαστής ο  

Πηγη: Ι.Καράκωστας , ∆ίκαιο και  ιντερνετ. Νοµικά ζητήµατα του  διαδικτύου ,2003 

 

οποίος εφαρµόζει κατά τις εθνικές µας διατάξεις Ιδιωτικού ∆ιεθνούς ∆ικαίου το ελληνικό δίκαιο 

περί αθέµιτου ανταγωνισµού, θα πρέπει την ίδια στιγµή να εξετάζει κι αν η συγκεκριµένη πράξη 

είναι σύννοµη κατά το δίκαιο της χώρας προέλευσής της. Εάν η πράξη αυτή είναι νόµιµη τοτε δεν 
µπορεί να την απαγορεύσει . 

4.5  ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑ-

ΤΑΓΜΑ 131/2003  

(“Προσαρµογή στην οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά 

µε ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονι-
κού εµπορίου στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο”).  

4.5.1 Υπηρεσίες «κοινωνίας της πληροφορίας» σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο 

Η ελληνική νοµοθεσία προσαρµόστηκε στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο µε το Π.∆.. 

131/2003. Αν και στην οδηγία δεν περιλαµβάνεται, ορισµός των εν λόγω υπηρεσιών αλλά παραπο-
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µπή στις οδηγίες 98/34/ΕΚ & 98/48/ΕΚ ο έλληνας νοµοθέτης µε το άρθρο 1 του Π.∆. 131/2003 ο-

ρίζει ως υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας «κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται έναντι 
αµοιβής, µε ηλεκτρονικά µέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν προσωπικής επιλογής ενός αποδέκτη 

υπηρεσιών κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.∆. 39/2001 (ΦΕΚ Α΄ 28) για 

την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδια-

γραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας σε συµµόρφω-

ση προς τις οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ». 

Όπως σηµειώθηκε και εισαγωγικά, οι υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας αφορούν και κα-

λύπτουν ένα ευρύ φάσµα οικονοµικών δραστηριοτήτων εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋπο-

θέσεις:  

Α)Πρώτη προϋπόθεση για να υφίσταται τέτοια υπηρεσία κοινωνίας της πληροφορίας είναι να 

πραγµατοποιείται αυτή από απόσταση, χωρίς ταυτόχρονη φυσική παρουσία στον ίδιο χώρο του φο-

ρέα παροχής της και του αποδέκτη της.   

Β) Η παροχή της υπηρεσίας πρέπει να γίνεται εξ ολοκλήρου µέσω εξοπλισµών ηλεκτρονικής επε-
ξεργασίας (συµπεριλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης) και αποθήκευσης δεδοµένων, από το 

σηµείο εκκίνησής της µέχρι το σηµείο λήψης της. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο  παράρτηµα της 
οδηγίας 98/34/ΕΚ “για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών 
προτύπων και κανονισµών”, δεν θεωρούνται ότι παρέχονται ηλεκτρονικά οι υπηρεσίες που παρέχο-

νται κατά την χρησιµοποίηση µηχανηµάτων που λειτουργούν αυτόµατα όπως όταν πρόκειται για 

είσπραξη χρηµάτων από αυτόµατη ταµειολογιστική µηχανή τράπεζας (ΑΤΜ) ή όταν πρόκειται για 

µηχάνηµα αυτόµατης αγοράς εισιτηρίων. Καθώς δεν παρέχονται µέσω εξοπλισµών ηλεκτρονικής 
επεξεργασίας και αποθήκευσης, δεν θεωρούνται ως υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας και ε-
ξαιρούνται από την εφαρµογή του Π.∆. 131/2003 οι υπηρεσίες του αυτόµατου τηλεφωνητή, οι υ-

πηρεσίες από την χρησιµοποίηση του fax ή του telex, η αυτόµατη παροχή πληροφοριών ή συµβου-

λών µέσω του τηλεφώνου (για τα κινηµατογραφικά έργα της εβδοµάδας, για το µετεωρολογικού 

δελτίου κ.τ.λ.) ή άµεση διαφήµιση µέσω του τηλεφώνου κ.α..  

Γ) Ακόµη, η παροχή της υπηρεσίας πρέπει να γίνεται κατόπιν ατοµικού αιτήµατος του αποδέκτη. 

∆εν θεωρούνται συνεπώς υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας οι υπηρεσίες που παρέχονται 
µε τη µεταβίβαση δεδοµένων συγχρόνως για έναν απεριόριστο αριθµό αποδεκτών χωρίς να έχει 
προηγηθεί ατοµικό αίτηµά τους, όπως π.χ. οι κλασικές τηλεοπτικές υπηρεσίες.  

∆) Κάθε υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας παρέχεται συνήθως έναντι αµοιβής. Ωστόσο ως  
υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας θεωρούνται και οι υπηρεσίες που  παρέχονται έναντι έµ-

µεσης αµοιβής, δηλ. υπηρεσίες που δεν αµείβονται από τον αποδέκτη τους αλλά συνιστούν ωστόσο 

οικονοµική δραστηριότητα. Τέτοια περίπτωση είναι η δωρεάν παροχή µιας υπηρεσίας, η οποία ό-

µως συνδυάζεται µε διαφήµιση. Μία ιστοσελίδα µπορεί επίσης να συνιστά καθεαυτή υπηρεσία ε-
φόσον το περιεχόµενό της συνίσταται σε διαφήµιση του προσώπου, που παρέχει τις υπηρεσίες, για 

όποιον επισκέπτεται την ιστοσελίδα.  

4.5.2 Τα εµπλεκόµενα πρόσωπα  
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Πρόσωπα, των οποίων η δραστηριότητα ρυθµίζεται από το Π.∆.. 131/2003 είναι αφενός, ο φορέας 
παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και αφετέρου, ο αποδέκτης των υπηρεσιών 
αυτών, είτε ενεργεί µε την ιδιότητα του καταναλωτή είτε όχι.  

Φορέας παροχής υπηρεσιών θεωρείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παρέχει µια υπηρεσία 

της κοινωνίας της πληροφορίας  (άρθρο 1 σηµείο β ). Συνεπώς θα µπορούσαµε να συµπεράνουµε 
ότι ο φορέας παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, είναι πρόσωπο που ασκεί οικο-

νοµική και πιο συγκεκριµένη δραστηριότητα κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  

Αποδέκτης των υπηρεσιών είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που χρησιµοποιεί µια υπηρεσία 

της κοινωνίας της πληροφορίας “επαγγελµατικώς ή άλλως» ( άρθρο 1, στοιχείο δ ). Σηµειώνουµε 
συνεπώς ότι  αποδέκτης θεωρείται και το πρόσωπο που χρησιµοποιεί τις εν λόγω υπηρεσίες για 

σκοπούς επαγγελµατικούς. 

Καταναλωτής σύµφωνα µε τους γενικό ορισµό είναι κάθε φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο ή 

ένωση προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα για τα οποία προορίζονται τα προιόντα ή οι υπη-

ρεσίες που προσφέρονται στην αγορά και τα οποία κάνουν χρήση των προιόντων ή υπηρεσιών αυ-

τών, εφόσον αποτελούν τον τελικό αποδέκτη τους. Καταναλωτής είναι και κάθε αποδέκτης διαφη-

µιστικού µηνύµατος.  

Ωστόσο το Π.∆. 131/03 υιοθετεί τη στενή έννοια του καταναλωτή καθώς τον ορίζει ως φυσικό 

πρόσωπο που επιδιώκει στόχους µη εντασσόµενους στο πλαίσιο της εµπορικής ή επαγγελµατικής 
του δραστηριότητας (άρθρο 1 στοιχ. ε). Στο πλαίσιο, στο οποίο αναφερόµαστε ως καταναλωτής 
νοείται ο αποδέκτης που χρησιµοποιεί υπηρεσίες κοινωνίας της πληροφορίας για µη επαγγελµατι-
κούς σκοπούς.  

Πηγή: Ε. Αλεξανδρίδου . Το δίκαιο του  ελληνικού εµπορίου ,.2004 

 

 

 

4.5.3 .Το πεδίο εφαρµογής του Π.∆. 131/2003 

Για τους λόγους που ήδη εκτέθηκαν και προκειµένου να ληφθούν υπόψη άλλα δικαιώµατα καθώς 
και ανάγκες του δικαίου ορισµένοι τοµείς εξαιρούνται ρητά από το πεδίο εφαρµογής του Π.∆. 

131/2003, δηλ. από το πεδίο στο οποίο εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις του. Οι εξαιρέσεις αυτές αντι-
στοιχούν σε αυτές που έχουν εισαχθεί µε την κοινοτική Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο.  

Συγκεκριµένα οι ρυθµίσεις του δεν εφαρµόζονται σε : 

α) στον φορολογικό τοµέα  

β) σε θέµατα σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που καλύπτονται ήδη από το 

νόµο 2472/97, για την προστασία του ατόµου από επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, 
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και από το νόµο 3471/06  για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας 
της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

γ) σε θέµατα που διέπονται από τη νοµοθεσία κατά των περιορισµών του ανταγωνισµού  

δ) σε δραστηριότητες, που αφορούν ειδικότερα στις υπηρεσίες συµβολαιογράφων ή προσώπων α-

ντίστοιχων επαγγελµάτων, εφόσον συνεπάγονται άµεση και ειδική σύνδεση µε την άσκηση δηµό-

σιας εξουσίας, όταν πρόκειται για δραστηριότητες που αφορούν στην εκπροσώπηση του πελάτη 

και στην υπεράσπιση των συµφερόντων του ενώπιον του δικαστηρίου  

ε) σε δραστηριότητες που αφορούν συµµετοχή σε τυχερά παιχνίδια, στα οποία ο παίκτης στοιχηµα-

τίζει χρηµατική αξία, συµπεριλαµβανοµένων των λαχείων και των στοιχηµάτων. (άρθρο 20 § 1 του 

Π.∆. ως εναρµόνιση µε το άρθρο 1 § 5 της Οδηγίας) 

4.5.4  Η αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας.  

Το άρθρο 2 § 2 ορίζει ότι “δεν επιτρέπεται να περιορίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας που προέρχονται από άλλο κράτος µέλος, για λόγους που αφορούν 
το συντονισµένο τοµέα”.  

 

Τέλος, το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγµατος µεταφέροντας το άρθρο 4 της οδηγίας 2000/31 ορί-
ζει ότι «η ανάληψη και η άσκηση δραστηριότητας φορέα παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας της 
πληροφορίας είναι ελεύθερη». Έτσι λοιπόν υιοθετείται η αρχή της µη αναγκαίας προηγούµενης α-

δείας. Βέβαια στο βαθµό που ο προµηθευτής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας θεωρείται εν 
γένει ως προµηθευτής υποχρεούται σε καταχώριση στα σχετικά µητρώα που τηρούνται εν γένει για 

τους προµηθευτές.  

Πηγή: Ε. Αλεξανδρίδου . Το δίκαιο του  ελληνικού εµπορίου ,.2004 

 

 

4.6 .ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Η Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο αφορά και τις λεγόµενες ηλεκτρονικές συµβάσεις (άρθρα 9, 

10 και 11)  Οι συµβάσεις στο ∆ιαδίκτυο λαµβάνουν συνήθως δυο µορφές:  

α) συνήθεις ηλεκτρονικές συµβάσεις µη τυποποιηµένου µηνύµατος  

β) συµβάσεις τυποποιηµένου µηνύµατος ΄- Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής ∆εδοµένων  - EDI 

(electronic data interchange). Αυτές πραγµατοποιούνται µε την ηλεκτρονική µεταφορά και επεξερ-

γασία συναλλακτικών δεδοµένων µεταξύ συστηµάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδοµένων δύο 

ή περισσοτέρων συναλλασσοµένων στο εσωτερικό ή εξωτερικό βάσει αναγνωρισµένων τεχνικών 
κανόνων. Το σύστηµα αυτοµατοποιεί τόσο τη διαδικασία παραγγελίας και σύναψης της σύµβασης 
όσο και την πληρωµή, η οποία καθίσταται εφικτή λόγω της ακολουθούµενης τυποποίησης των µη-
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νυµάτων.. Η ανταλλαγή των δεδοµένων γίνεται συνήθως σε κλειστά δίκτυα, µπορεί όµως να λάβει 
χώρα και σε ένα ανοικτό δίκτυο, όπως είναι το ∆ιαδίκτυο. Τα µηνύµατα EDI περιέχουν τυποποιη-

µένες πληροφορίες, τις οποίες επεξεργάζεται ειδικό λογισµικό, ώστε να κωδικοποιηθούν και στη 

συνέχεια να αποκωδικοποιηθούν. Το EDI είναι από τα πρώτα συστήµατα που χρησιµοποιήθηκαν 
για ηλεκτρονικές συναλλαγές κυρίως στο χώρο του διεπιχειρησιακού (Β2Β) εµπορίου Η επικοινω-

νία και η σύναψη συναλλαγών µέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων προϋποθέτει προηγούµενη σύµ-

βαση-πλαίσιο µεταξύ των µερών. Οι συµβάσεις αυτές είναι γνωστές µε το διεθνή όρο «interchange 

agreements» και ρυθµίζουν τεχνικά και νοµικά ζητήµατα. 

 

4.6.1. Η σύναψη της σύµβασης  

Σε µια σύµβαση που καταρτίζεται ηλεκτρονικά τα συµβαλλόµενα µέρη είναι δύο. Ο ένας είναι ο 

φορέας παροχής της υπηρεσίας και ο άλλος, ο αποδέκτης της.  

Προκειµένου να καταρτιστεί µια σύµβαση είναι αναγκαίο να υπάρχει δήλωση βούλησης, η οποία 

περιέχει πρόταση για τη σύναψη σύµβασης και δήλωση αποδοχής της πρότασης. Αν πρόκειται για 

ηλεκτρονική σύµβαση τότε έχουµε ηλεκτρονική δήλωση βούλησης, που περιέχει πρόταση για τη 

σύναψη σύµβασης και ηλεκτρονική δήλωση αποδοχής της. Τα τεχνικά µέσα υποστηρίζουν τον 
τρόπο µεταβίβασης της δήλωσης βούλησης χωρίς να επηρεάζουν τη διαµόρφωσή της.  

Η δήλωση βούλησης που διαβιβάζεται µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή θεωρείται δήλωση µεταξύ 

απόντων, διότι οι συµβαλλόµενοι δεν επικοινωνούν ταυτόχρονα ώστε να θεωρηθούν παρόντες. Ε-

ποµένως, για να επιφέρει αυτή νοµική ενέργεια απαιτείται να έχει περιέλθει στον αποδέκτη της . 
Αυτό θεωρείται ότι πραγµατοποιείται όταν εισέρχεται το µήνυµα στο ηλεκτρονικό γραµµατοκιβώ-

τιο ή στον τερµατικό του παραλήπτη και συνεπακόλουθα στην σφαίρα εξουσίας του παραλήπτη, 

δηλαδή στον ηλεκτρονικό χώρο στον οποίο έχει πρόσβαση όποτε επιθυµεί.  

Ο παραλήπτης αναµένεται ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες έχει τη δυνατότητα να προβεί στην ανά-

γνωση του περιεχόµενου του µηνύµατος. Αν ο συµβαλλόµενος παραλήπτης λειτουργεί στο πλαίσιο 

εµπορικής ή επαγγελµατικής δραστηριότητας είναι υποχρεωµένος να ελέγχει τα εισερχόµενα µη-

νύµατα κατά τις ώρες λειτουργίας της επιχείρησής του. Αν, όµως, είναι ιδιώτης δεν είναι υποχρεω-

µένος να ελέγχει τακτικά το ηλεκτρονικό του ταχυδροµείο και για αυτό το λόγο γίνεται δεκτό ότι 
θα λάβει γνώση του µηνύµατος το νωρίτερο µία µέρα µετά την αποστολή του.  

Στο άρθρο 10 του Π.∆. 131/2003 ορίζονται οι αρχές που πρέπει να τηρούνται όταν ένα από τα συµ-

βαλλόµενα µέρη είναι απλός καταναλωτής. Οι αρχές αυτές είναι 

 α) ο φορέας παροχής υπηρεσιών οφείλει να αποστείλει αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας 
του αποδέκτη χωρίς περιττή καθυστέρηση και µε ηλεκτρονικά µέσα.  

Κρίσιµο στοιχείο είναι το στοιχείο του χρόνου. Μία ηλεκτρονική σύµβαση συνήθως καταρτίζεται 
χωρίς ταυτόχρονη επικοινωνία των δύο συµβαλλόµενων µερών και συνεπώς, είναι σχεδόν αδύνα-

τον να καθοριστεί η χρονική στιγµή, κατά την οποία αυτή πραγµατοποιήθηκε.  
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Εάν ο φορέας παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας παραλείψει να αποστείλει το 

αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας τότε η σύµβαση ίσως θεωρηθεί µη συναφθείσα. Η διάτα-

ξη αυτή είναι αναγκαστική  µόνο όταν ο ένας από τους συµβαλλόµενους ενεργεί µε την ιδιότητα 

του καταναλωτή. 

β) η παραγγελία και το αποδεικτικό παραλαβής θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί όταν τα µέρη στα 

οποία απευθύνονται έχουν πρόσβαση σε αυτά  

Τόσο η κοινοτική όσο και η εθνική νοµοθεσία θεωρεί ότι η παραγγελία και το αποδεικτικό παρα-

λαβής της παραλαµβάνονται όταν από τη µια ο προµηθευτής έχει τη δυνατότητα πρόσβασης µε η-

λεκτρονικά µέσα στην παραγγελία, και από την άλλη ο αποδέκτης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης 
µε ηλεκτρονικά µέσα στο αποδεικτικό παραλαβής της  (άρθρο 10 § 1 σηµείο 2 του Π.∆. 131/2003).  

γ) ο φορέας παροχής οφείλει να θέτει στη διάθεση του αποδέκτη της υπηρεσίας κατάλληλα, αποτε-
λεσµατικά και προσιτά µέσα που θα επιτρέψουν να επισηµάνει και να διορθώσει τα λάθη του κατά 

τον ηλεκτρονικό χειρισµό πριν από την ανάθεση της παραγγελίας  (άρθρο 10 § 1 σηµείο 3 του 

Π.∆.. 131/2003). Έτσι, ο φορέας υποχρεώνεται να διαµορφώνει τεχνικά τη διαδικασία της παραγ-
γελίας µε τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή να αποτελείται από διακριτά στάδια, να παρέχει τη δυνατότητα 

διόρθωσης σφαλµάτων χειρισµού (σε λίγα δευτερόλεπτα αφότου έγιναν) και να ζητά επιβεβαίωση 

της παραγγελίας από τον χρήστη σε κάθε επόµενο στάδιο. Στόχος της ρύθµισης αυτής είναι να 

προστατευτεί ο αποδέκτης των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας όταν κάποια δεδοµένα, 

που πληκτρολόγησε ή  επέλεξε µε το ποντίκι ή απέστειλε λόγω λανθασµένα χειρισµού δεν ανήκουν 
στην πραγµατική δήλωση βούλησής του. Ο φορέας οφείλει να ενηµερώσει πριν την ανάθεση της 
παραγγελίας τον αποδέκτη για την ύπαρξη αυτών των µέσων. 

Εάν δεν τηρηθούν τα παραπάνω η σύµβαση είναι άκυρη και δεν παράγει αποτελέσµατα. Εάν κανέ-
να από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν είναι καταναλωτής µπορούν να κάνουν και διαφορετική συµ-

φωνία  

Πηγή: Ε. Αλεξανδρίδου . Το δίκαιο του  ελληνικού εµπορίου ,.2004 

 

Ένα κρίσιµο ζήτηµα αφορά την παράδοση των αγαθών ή υπηρεσιών. Εκτός από τις περιπτώσεις 
που η σύµβαση αφορά υλικά αγαθά, σε άλλες περιπτώσεις η παράδοση  µπορεί να συνίσταται σε 
άµεση φόρτωση (download) ή να συνίσταται σε µία υπηρεσία. Ο χρόνος παράδοσης είναι σηµαντι-
κός και σε σχέση µε την πληρωµή.  

 

4.6.2. Υποχρεώσεις του προµηθευτή για πληροφόρηση  

Ο κοινοτικός νοµοθέτης, ακριβώς επειδή πρόκειται για συµβάσεις από απόσταση,  αποδίδει µεγάλη 

σηµασία στην ανάγκη επαρκούς πληροφόρησης του αποδέκτη των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας Την προσέγγιση αυτή υιοθετεί και ο εθνικός νοµοθέτης: Το άρθρο 4  προβλέπει την 
υποχρέωση του φορέα παροχής υπηρεσιών να παρέχει ορισµένες γενικές πληροφορίες στις οποίες ο 

αποδέκτης πρέπει να έχει εύκολη, άµεση, και συνεχή πρόσβαση ώστε να µορφώσει πλήρη και άµε-
ση αντίληψη για τον  προµηθευτή, τη σύµβαση και τα προϊόντα και υπηρεσίες που αυτή αφορά. . 
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Οι πληροφορίες αυτές αφορούν την επωνυµία του φορέα, τη γεωγραφική διεύθυνση στην οποία 

είναι εγκατεστηµένος, τον αριθµό εγγραφής σε εµπορικό µητρώο ή παρόµοιο δηµόσιο µητρώο (αν 
είναι εγγεγραµµένος), τα στοιχεία της εποπτικής αρχής που του παραχώρησε έγκριση (αν υπόκειται 
σε καθεστώς έγκρισης η δραστηριότητα που ασκεί). 

Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Π.∆. 131/2003 ο φορέας παροχής υπηρεσιών οφείλει πριν από τη σύ-

ναψη της σύµβασης και την ανάθεση της παραγγελίας να παρέχει σαφή και επαρκή πληροφόρηση 

για διάφορες ειδικές πτυχές της όπως  τα διάφορα τεχνικά στάδια έως τη σύναψη της σύµβασης, 
π.χ. εάν η πρόταση για κατάρτιση σύµβασης πραγµατοποιείται µε την επιλογή ενός συγκεκριµένου 

εικονιδίου στην ιστοσελίδα του φορέα παροχής υπηρεσιών ή µε τη συµπλήρωση κάποιας φόρµας 
παραγγελίας ή µε την αποστολή e-mail κ.α. Για τον σκοπό της προστασίας των προσωπικών δεδο-

µένων του χρήστη ο φορέας  παροχής υπηρεσιών  θα πρέπει επίσης να ενηµερώνει εάν σκοπεύει να 

αρχειοθετήσει ή όχι τη σύµβαση µετά τη σύναψή της και αν προβλέπεται δυνατότητα πρόσβασης 
σε αυτή. 

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για τις συµβάσεις από απόσταση (άρθρο 4 § 2 ν. 2251/94 όπως ισχύει) 
υπάρχει υποχρέωση ενηµέρωσης σχετικά µε α) την ταυτότητα και διεύθυνση του προµηθευτή, β) τα 

ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή της υπηρεσίας, γ) την τιµή, την ποσότητα και τις δαπάνες 
µεταφοράς καθώς και τον ΦΠΑ εφόσον δεν περιλαµβάνεται στην τιµή, δ) τον τρόπο πληρωµής, 
παράδοσης και εκτέλεσης, ε) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιµής, στ) το δικαίωµα υπα-

ναχώρησης, ζ) το κόστος χρησιµοποίησης του µέσου επικοινωνίας από απόσταση, η) την ελάχιστη 

διάρκεια ισχύος της σύµβασης όπου αρµόζει, στην περίπτωση συµβάσεων για την προµήθεια προ-

ϊόντων ή υπηρεσιών που επιτελείται διαρκώς ή περιοδικώς.  

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να έχουν σαφή εµπορικό σκοπό και να περιέχονται κατά τρόπο ευ-

κρινή και κατανοητό µε όποιο µέσο αρµόζει στο διαδίκτυο. Εάν δεν προυπάρξει αυτή η πληροφό-

ρηση ο καταναλωτής µπορεί να ισχυριστεί ότι η σύµβαση είναι άκυρη  (άρθρο 4 § 2 και 9 

ν.2251/1994 ) και να ζητήσει την ακύρωσή της, είναι δηλ. άκυρη υπέρ του καταναλωτή. Η πρόβλε-
ψη για ακυρότητα της σύµβασης σε περίπτωση παράλειψης της υποχρέωσης πληροφόρησης του 

αποδέκτη από µέρους του φορέα παροχής υπηρεσιών, αποτελεί το πλέον αποτρεπτικό µέσο. 

Η υποχρέωση πληροφόρησης δεν υπάρχει σε όλες τις Β2Β ηλεκτρονικές συµβάσεις (καθώς δεν υ-

πάρχει συµβαλλόµενο µέρος που να είναι καταναλωτής µε την στενή έννοια του όρου) οπότε οι ε-
παγγελµατίες µπορούν να συµφωνήσουν διαφορετικά µεταξύ τους για τις απαιτήσεις πληροφόρη-

σης. Το 9 § 3 του Π.∆. . 131/2003 ορίζει ότι οι υποχρεώσεις πληροφόρησης δεν εφαρµόζονται σε 
συµβάσεις που συνάπτονται αποκλειστικά µέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικών µηνυµάτων ή ισοδύνα-

µων ατοµικών επικοινωνιών. Άλλη ισοδύναµη µορφή ατοµικής επικοινωνίας µε το e-mail θεωρεί-
ται για παράδειγµα η επικοινωνία σε chat rooms. Λόγω της εξοικείωσης των χρηστών του διαδι-
κτύου µε την αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όταν η διαδικασία σύναψης της 
σύµβασης γίνεται αποκλειστικά µέσω αυτής της υπηρεσίας, και όχι µετά από επίσκεψη του αποδέ-
κτη στην ιστοσελίδα του φορέα, δεν είναι αναγκαία η παροχή πληροφοριών για τα τεχνικά µέσα 

και τα στάδια κατάρτισης της σύµβασης.  

 

4.6.3. ∆ικαίωµα υπαναχώρησης 
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Το άρθρο 6 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εµπόριο προβλέπει δικαίωµα υπαναχώρησης εντός 
προθεσµίας τουλάχιστον επτά εργάσιµων ηµερών για τον καταναλωτή-χρήστη του διαδικτύου. Ενώ 

όταν τυγχάνει εφαρµογής το ελληνικό δίκαιο, για την άσκηση του δικαιώµατος της αναιτιολόγητης 
υπαναχώρησης ορίζεται από το άρθρο 4 § 10 ν.2251/1994 προθεσµία υπαναχώρησης σε δεκατέσ-

σερις ηµερολογιακές  ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής του αγαθού ή της υπηρεσίας, αν δεν 
συµφωνήθηκε µεγαλύτερη προθεσµία.. Η προθεσµία αρχίζει για τα αγαθά από την παραλαβή τους 
και για τις υπηρεσίες από τη λήψη πληροφοριών για τη σύναψη της σύµβασης. 

Ο καταναλωτής ασκεί το δικαίωµα αυτό κοινοποιώντας το γεγονός εγγράφως ή µε άλλο σταθερό 

µέσο. Θα µπορούσε συνεπώς να αρκεί και ένα απλό µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ο κατα-

ναλωτή οφείλει να επιστρέψει το αγαθό στην αρχική του κατάσταση αλλά όρος για επιστροφή στην 
αρχική συσκευασία δεν είναι νόµιµοι. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται µε το κόστος επιστροφής των 
αγαθών αλλά δεν επιτρέπεται να επιβαρύνεται και µε άλλες δαπάνες, όπως π.χ, τραπεζικές προµή-

θειες κλπ.. Ο προµηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει τα καταβληθέντα από τον καταναλωτή ποσά 

χωρίς επιβάρυνση, εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών.  

Στόχος της καθιέρωσης του δικαιώµατος υπαναχώρησης, και µάλιστα αναιτιολόγητα, είναι η εξα-

σφάλιση της προστασίας του καταναλωτή αντισταθµίζοντας την ανισότητα ανάµεσα στα συµβαλ-

λόµενα µέρη που παρατηρείται στους προ-διατυπωµένους γενικούς όρους συναλλαγών. 

Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν παρέχει την πληροφόρηση που υποχρεούται τότε η προθε-
σµία υπαναχώρησης είναι τρεις µήνες από την παραλαβή του αγαθού. Εάν στο µεταξύ λάβει τις 
σχετικές πληροφορίες τότε ισχύει η συνήθης προθεσµία της αναιτιολόγητης υπαναχώρησης, δηλ. 

14 ηµέρες, που αρχίζει από την ηµέρα λήψης των σχετικών πληροφοριών.  

Πηγή : www.ebusinnesforum.gr , 2003  -‘Εκθεση Μίνα Ζούλοβιτς , Συντονιστές Λ. Μήτρου-

Μιχ.Μαρίνος 

 

4.6.4. Εξαιρέσεις από την κατάρτιση ηλεκτρονικών συµβάσεων 

Ο Έλληνας νοµοθέτης ορίζει ότι “µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Π.∆. 150/2001 για τις ηλε-
κτρονικές υπογραφές (µεταφορά της οδηγίας 1999/93/ΕΚ για τις ηλεκτρονικές υπογραφές), επιτρέ-
πεται η κατάρτιση συµβάσεων µε ηλεκτρονικά µέσα”. Εξαιρέσεις στην παραπάνω υποχρέωση έ-
χουν την ευχέρεια να προβλέπουν τα κράτη–µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 9 § 2 της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ, για τις  συµβάσεις που θεµελιώνουν ή µεταβιβάζουν δικαιώµατα επί ακινήτου περι-
ουσίας, εκτός από τα δικαιώµατα µίσθωσης, τις συµβάσεις που απαιτούν εκ του νόµου την προ-

σφυγή σε δικαστήρια, δηµόσιες αρχές ή επαγγέλµατα που ασκούν δηµόσια εξουσία, τις συµβάσεις 
εγγυοδοσίας και συναφούς ασφαλείας από πρόσωπα που επιδιώκουν στόχους µη εντασσόµενους 
στο πλαίσιο της εµπορικής ή επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και τις συµβάσεις που εµπί-
πτουν στο οικογενειακό ή κληρονοµικό δίκαιο. Ο έλληνας νοµοθέτης µεταφέροντας την οδηγία για 

το ηλεκτρονικό εµπόριο στο Π.∆.. 131/2003 χρησιµοποίησε την ευχέρεια που δίνει αυτή στα κρά-

τη-µέλη να παρεκκλίνουν από τον κανόνα σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, εκτός από τις συµ-

βάσεις εγγυοδοσίας και συναφούς ασφαλείας, που συνάπτονται από πρόσωπα που ενεργούν µε την 
ιδιότητα του καταναλωτή. 
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4.7 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  

4.7.1 Γενικές πληροφορίες  

Η εµπορική επικοινωνία προσλαµβάνει διάφορες µορφές στη σύγχρονη οικονοµική πραγµατικότη-

τα, εποµένως ο ορισµός της διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα στο πλαίσιο της EE. Είναι προφα-

νές ότι υφίσταται κίνδυνος για τη συνοχή των κοινοτικών µέτρων από τις διάφορες εθνικές προσεγ-
γίσεις αλλά και εµπόδια στις διασυνοριακές εµπορικές επικοινωνίες. Αυτό οδήγησε την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στο να εκδώσει το Πράσινο Βιβλίο µε τον τίτλο «Εµπορικές επικοινωνίες στην εσωτερι-
κή αγορά», προκειµένου να καταγράψει τη σηµασία των εµπορικών επικοινωνιών για την εσωτερι-
κή αγορά και την αναγκαιότητα ανάληψης κοινοτικής δράσης, καθώς και να υποβάλει προτάσεις 
που θα αποτελέσουν αντικείµενο διαβούλευσης. 

 Ο ορισµός που δόθηκε στο Πράσινο Βιβλίο για τον όρο εµπορικές επικοινωνίες υιοθετήθηκε από 

την Οδηγία 2000/31/ΕΚ. Κατά τον εν λόγω ορισµό εµπορικές επικοινωνίες είναι όλες οι µορφές 
επικοινωνίας που αποσκοπούν να προωθήσουν, άµεσα ή έµµεσα, αγαθά, υπηρεσίες ή την εικόνα 

µιας επιχείρησης, ενός οργανισµού ή ενός προσώπου που ασκεί εµπορική, βιοµηχανική ή βιοτεχνι-
κή δραστηριότητα ή νοµοθετικώς κατοχυρωµένο επάγγελµα.  

Η έννοια της εµπορικής επικοινωνίας συµπεριλαµβάνει κάθε µορφή διαφήµισης, όπως κλασική δι-
αφήµιση, χορηγία, δηµόσιες σχέσεις, απευθείας εµπορική προώθηση, που συνδέεται µε µία οικο-

νοµική δραστηριότητα. Και αυτό επειδή η διαφήµιση στο ηλεκτρονικό εµπόριο αποτελεί ένα µέσο 

για τη χρηµατοδότηση υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εµπορίου, για τις οποίες οι αποδέκτες τους δεν 
καταβάλουν αντίτιµο και η οποία (η διαφήµιση) προσλαµβάνει ποικίλεςµορφές στο περιβάλλον του 

∆ιαδικτύου. 

Πηγή : www.ebusinnesforum.gr , 2003  -‘Εκθεση Μίνα Ζούλοβιτς , Συντονιστές Λ. Μήτρου-

Μιχ.Μαρίνος 

Σύµφωνα µε την Οδηγία η εµπορική επικοινωνία πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιµη.Επίσης σα-

φώς αναγνωρίσιµο πρέπει να είναι και το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου 

γίνεται η εµπορική επικοινωνία. Το άρθρο 7 ρυθµίζει τη µη ζητηθείσα εµπορική επικοινωνία, δη-

λαδή την αποστολή µη ζητηθέντος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο καταναλωτή και το άρθρο 8 

αναφέρεται στην εµπορική επικοινωνία των νοµοθετικά κατοχυρωµένων επαγγελµάτων δηλαδή 

των ελέυθερων επαγγελµάτων. 

Οι εµπορικές επικοινωνίες αποτελούν υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, άρα πρέπει να 

διέπονται από το δίκαιο της χώρας εγκατάστασης του φορέα παροχής τους, αφού η διαφήµιση ε-
µπίπτει στο συντονισµένο τοµέα. Εποµένως όταν ο φορέας παροχής υπηρεσιών είναι εγκατεστηµέ-
νος στην Ελλάδα για την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας στην Ελλάδα ή σε άλ-

λο κράτος µέλος της ΕΕ, πρέπει να εφαρµόζεται η ελληνική νοµοθεσία . 

∆εν συνιστούν εµπορικές επικοινωνίες οι επικοινωνίες που πραγµατοποιούνται από τρίτους εννοεί-
ται κατά τρόπο ανεξάρτητο από τη θέληση του διαφηµιζόµενου, ιδίως δε χωρίς οικονοµικό αντάλ-
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λαγµα. Επίσης, δεν περιλαµβάνονται στην παραπάνω έννοια τα στοιχεία που επιτρέπουν την άµεση 

πρόσβαση στη δραστηριότητα της εν λόγω επιχείρησης, του οργανισµού ή του προσώπου, ιδίως το 

όνοµα χώρου (domain name) ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail address). Εποµέ-
νως οι σύνδεσµοι (links), οι οποίοι παραπέµπουν στην ιστοσελίδα η στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου ενός φορέα παροχής υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εµπορίου και καθιστούν δυνατή 

έτσι την αυτόµατη πρόσβαση των χρηστών του ∆ιαδικτύου σε αυτές, δεν αποτελούν εµπορική επι-
κοινωνία. 

 

4.7.2. Ορισµός 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 σηµείο (στ) της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εµπόριο, εµπορική επικοινω-

νία είναι κάθε µορφή επικοινωνίας που αποσκοπεί να προωθήσει, άµεσα ή έµµεσα αγαθά, υπηρεσί-
ες ή την εικόνα µια επιχείρησης, ενός οργανισµού ή ενός προσώπου που ασκεί εµπορική, βιοµηχα-

νική ή βιοτεχνική δραστηριότητα ή νοµοθετικώς κατοχυρωµένο επάγγελµα. ∆εν συνιστούν εµπορι-
κή επικοινωνία: α) τα στοιχεία που επιτρέπουν την άµεση πρόσβαση στη δραστηριότητα της εν λό-

γω επιχείρησης, του οργανισµού ή του προσώπου, ιδίως το όνοµα χώρου (domain name) ή τη διεύ-

θυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, καθώς και β) οι επικοινωνίες που αφορούν αγαθά, υπηρεσίες ή 

την εικόνα της εν λόγω επιχείρησης, του οργανισµού ή του προσώπου, οι οποίες πραγµατοποιού-

νται ανεξαρτήτως από τη θέλησή τους, ιδίως χωρίς οικονοµικό αντάλλαγµα.  

Οι εµπορικές επικοινωνίες, όπως συνάγεται από την αιτιολογική σκέψη 18 του προοιµίου της οδη-

γίας 2000/31/ΕΚ, συνιστούν υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας εφόσον αν και δεν αµείβο-

νται από τον αποδέκτης τους πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο οικονοµικής δραστηριότητας. 

 

 

4.7.3. Πληροφόρηση 

Σύµφωνα µε το άρθρα 6 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ η εµπορική επικοινωνία, όπως και το φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο για το οποίο γίνεται, πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιµα στοιχεία. Για το συµ-

φέρον των καταναλωτών και για τη διαφάνεια των συναλλαγών οι εµπορικές επικοινωνίες, συµπε-
ριλαµβανοµένων των προσφορών, των διαφηµιστικών διαγωνισµών ή παιχνιδιών, οφείλουν να 

πληρούν αντίστοιχες απαιτήσεις διαφάνειας υπό την επιφύλαξη των απαιτήσεων των οδηγιών 
97/7/ΕΚ και 97/66/ΕΚ. Συγκεκριµένα, οι προσφορές, όπως είναι οι εκπτώσεις, τα πριµ, τα δώρα, οι 
διαφηµιστικοί διαγωνισµοί και τα παιχνίδια στο µέτρο που επιτρέπονται, πρέπει να είναι σαφώς 
αναγνωρίσιµα, η πρόσβαση στους όρους υπό τους οποίους µπορεί κανείς να επωφεληθεί από τις 
προσφορές αλλά και στους όρους συµµετοχής για τα παιχνίδια και τους διαγωνισµούς πρέπει να 

είναι εύκολη, οι δε όροι πρέπει να παρουσιάζονται σαφώς και επακριβώς (άρθρο 5 π.δ. 131/2003). 

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η περίπτωση συγκαλυµµένης διαφήµισης που µπορεί να παραπλα-

νήσει τον καταναλωτή. 
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4.7.4. Νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα 

Τέλος, τόσο η οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο όσο και το π.δ. 131/2003 κάνουν ειδική αναφορά 

στον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να διαφηµίζονται µέσω διαδικτύου όσοι ασκούν ‘νοµοθετικά κα-

τοχυρωµένα επαγγέλµατα’. Νοµοθετικά κατοχυρωµένο επάγγελµα θεωρείται αυτό που για να α-

σκηθεί χρειάζεται ειδική άδεια ή πτυχίο, όπως είναι το επάγγελµα του δικηγόρο, του γιατρού, του 

φαρµακοποιού, του φοροτεχνικού, του µηχανικού κ.α. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 § 1 του π.δ. 

131/2003 επιτρέπεται η πραγµατοποίηση εµπορικής επικοινωνίας από τους ασκούντες τα παραπά-

νω επαγγέλµατα, αρκεί να τηρούν του επαγγελµατικούς κανόνες, που εξασφαλίζουν την ανεξαρτη-

σία, την αξιοπρέπεια και το ήθος του επαγγέλµατός τους, καθώς και το επαγγελµατικό απόρρητο 

και την πίστη προς τους πελάτες, όπως και τη συναδελφική δεοντολογία. Η Αλεξανδρίδου παρατη-

ρεί ότι είναι αξιοσηµείωτο ότι, όσον αφορά τη ρύθµιση του παραπάνω θέµατος, είναι το γεγονός 
ότι αν και ο κοινοτικός νοµοθέτης προβλέπει στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο (άρθρο 8 § 

2) την ενθάρρυνση των επαγγελµατικών ενώσεων ώστε αυτές να καταρτίσουν κώδικες διαφηµιστι-
κής δεοντολογίας ο έλληνας νοµοθέτης δεν προέβη σε ανάλογη πρόβλεψη.  

 

Πηγη: Ι. Ιγγλεζάκης , Το νοµικό πλάισιο του ηλεκτρονικού εµποριου , 2003 

 

 

 

 

 

4.7.5. Γενικοί όροι συναλλαγών 

Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συµβάσεις καταρτίζονται είτε µε ηλεκτρονικά έγγραφα που έχουν 
συνταχθεί εκ των προτέρων είτε µε προδιατυπωµένους γενικούς όρους  συναλλαγών στους οποίους 
καλείται ο αντισυµβαλλόµενος αποδέκτης να προσχωρήσει ή να µην προσχωρήσει και να λήξει ε-
κεί η συναλλαγή. Από το άρθρο 2 § 1 του νόµου 2251/1994, οι διατάξεις του οποίου εφαρµόζονται 
στο σύνολό τους και στις ηλεκτρονικές συµβάσεις,  προκύπτουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά 

των γενικών όρων συναλλαγών: α) είναι όροι της σύµβασης, β) έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων, 
γ) προορίζονται να αποτελέσουν οµοιόµορφο περιεχόµενο απροσδιόριστου αριθµού µελλοντικών 
συµβάσεων και δ) επιβάλλονται από τον ένα συµβαλλόµενο στον άλλο κατά την κατάρτιση της 
συµβάσεως και ο καταναλωτής δεν µπορεί να τους διαπραγµατευτεί ατοµικά . Όλα αυτά δείχνουν  
την ανισορροπία ισχύος µεταξύ των συµβαλλοµένων καθώς αυτός που προδιατυπώνει τους όρους 
δεν είναι ο αποδέκτης αλλά ο φορέας παροχής των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, που 

είναι κατά τεκµήριο και οικονοµικά ισχυρότερος. 
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Οι  γενικοί όροι συναλλαγών “δεν δεσµεύουν τον καταναλωτή αν κατά την κατάρτιση της σύµβα-

σης τους αγνοούσε ανυπαιτίως και ο προµηθευτής δεν του υπέδειξε την ύπαρξή τους ή του στέρησε 
τη δυνατότητα να λάβει πραγµατική γνώση του περιεχοµένου τους”. Εποµένως, ο προµηθευτής, 
προκειµένου να διασφαλίσει τα συµφέροντά του, πρέπει να επιστήσει την προσοχή του καταναλω-

τή - µε κατάλληλα, εµφανή και σαφή links και εικονίδια στην ιστοσελίδα του καθώς και µε την κα-

τάλληλη διαµόρφωση των σταδίων κατάρτισης της σύµβασης (π.χ. να µην µπορεί να προχωρήσει η 

συναλλαγή αν δεν αποδεχτεί τους όρους ο καταναλωτής) - στους όρους που διέπουν τη συναλλαγή 

του. Το άρθρο 2 του νόµου 2251/1994 στις παραγράφους 6 και 7 περιέχει διατάξεις σχετικά µε τον 
έλεγχο του περιεχοµένου των γενικών όρων συναλλαγών ώστε αυτοί να µην είναι καταχρηστικοί. 
Οι καταχρηστικοί όροι  απαγορεύονται και θεωρούνται άκυροι. Προκειµένου να χαρακτηριστεί ως 
καταχρηστικός ένας γενικός όρος σύµβασης λαµβάνονται υπόψη η φύση των αγαθών ή υπηρεσιών, 
ο σκοπός σύναψης της σύµβασης, οι ειδικές συνθήκες κλπ.  

 

4.7.6. Εφαρµοστέο δίκαιο και αρµόδια δικαστήρια 

Η ηλεκτρονική συναλλαγή/σύµβαση µπορεί να συνδέεται µε περισσότερες από µία έννοµες τάξεις. 
Το ζήτηµα του προσδιορισµού του δικαίου που εφαρµόζεται και των αρµόδιων δικαστηρίων απο-

τελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα των ηλεκτρονικών συναλλαγών, ακριβώς γιατί συχνά 

χαρακτηρίζονται από διασυνοριακότητα και διαφορετικούς τόπους εγκατάστασης προµηθευτή και 
αποδέκτη αγαθών και υπηρεσιών.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 § 1 της Οδηγίας για το ηλεκτρονικό εµπόριο καθιερώνεται ως κανόνας η 

εφαρµογή του δικαίου της χώρας προέλευσης του φορέα παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πλη-

ροφορίας. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 § 1 του Π.∆. 131/03 όταν ένας φορέας, που είναι εγκατεστηµέ-
νος στην Ελλάδα, προσφέρει υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εφαρµόζονται για αυτές τις υπηρεσίες οι σχετικές 
διατάξεις του εθνικού δικαίου, που εµπίπτουν στον συντονισµένο τοµέα, εφαρµόζεται δηλαδή το 

δίκαιο του κράτους εγκατάστασης. 

Η εξακρίβωση του τόπου εγκατάστασης του φορέα παροχής των υπηρεσιών, λόγω των γνωστών 
ιδιαιτεροτήτων του διαδικτύου συχνά παρουσιάζει δυσχέρειες. Για τον λόγο αυτό η Οδηγία για το 

ηλεκτρονικό εµπόριο εισάγει κανόνα εντοπισµού της εγκατάστασης του φορέα παροχής υπηρε-
σιών. Το άρθρο 1 στοιχείο γ του Π.∆.  131/2003, το οποίο µεταφέρει την αντίστοιχη κοινοτική 

ρύθµιση, ορίζει ότι εγκατεστηµένος φορέας παροχής υπηρεσιών είναι “ο φορέας ο οποίος ασκεί 
ουσιαστικώς µια οικονοµική δραστηριότητα µέσω µια µόνιµης εγκατάστασης για αόριστη χρονική 

διάρκεια. Η απλή παρουσία και η χρήση των τεχνικών µέσων και των τεχνολογιών που απατούνται 
για την παροχή της υπηρεσίας δεν συνιστούν εγκατάσταση του φορέα”. Έχει διατυπωθεί η άποψη 

ότι ορισµένες επιχειρήσεις δηλώνουν τη χώρα εγκατάστασης µέσω ηλεκτρονικής διεύθυνση, της 
οποίας το ανώτατο επίπεδο δηλώνει  χώρα (όπως π.χ. το .gr για την Ελλάδα). Όντως το όνοµα χώ-

ρου µπορεί να αποτελέσει ένα τεκµήριο, το οποίο όµως δεν δεσµεύει τα δικαστήρια και τον εφαρ-

µοστή του δικαίου γενικά εάν από το σύνολο των στοιχείων και των περιστάσεων συνάγεται ότι η 

ουσιαστική εγκατάσταση βρίσκεται σε άλλη χώρα. 
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Με βάση και τις ρυθµίσεις του Κοινοτικού Κανονισµού 44/2001 όπως αντικαταστάθηκε από τον 

Κανονισµό 2201/2003 εισάγεται η «εύνοια» προς τον καταναλωτή ως προς το δίκαιο που εφαρµό-

ζεται και τα αρµόδια δικαστήρια. 

Ταυτόχρονα η νοµοθεσία για το ηλεκτρονικό εµπόριο εισάγει τη γενική αρχή για µη περιορισµό 

των δικαιωµάτων του καταναλωτή. Κατά συνέπεια, ο καταναλωτής υπηρεσιών κοινωνίας της πλη-

ροφορίας έχει καταρχήν δικαίωµα επιλογής άσκησης των ένδικων µέσων (αγωγή) είτε στα δικα-

στήρια του τόπου στον οποίο κατοικεί είτε στα δικαστήρια της έδρας του προµηθευτή. 

Ως προς το δίκαιο που θα εφαρµοστεί γίνεται γενικά δεκτό ότι ο καταναλωτής δεν πρέπει να στε-
ρηθεί την προστασία που του προσφέρουν οι κανόνες δικαίου της χώρας στην οποία έχει τη διαµο-

νή του. Ακόµη και εάν τα µέρη έχουν συµφωνήσει εφαρµογή δικαίου άλλης χώρας, δεν επιτρέπεται 
να περιορίζονται τα δικαιώµατα του καταναλωτή . 

 

4.8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ( πιστωτική κάρτα , ηλεκτρονικό χρήµα κ.λ.π. ) 

Γενικά, για την πληρωµή των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εµπορίου χρησιµοποιούνται διάφορα 

µέσα, όπως είναι ιδίως η πληρωµή µε πιστωτική κάρτα, η πληρωµή µε τραπεζική εντολή πληρω-

µής, µε ηλεκτρονικό χρήµα (digital cash) κ.λ.π.  

 

Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες του εκδότη και του κατόχου της κάρτας ρυθµίζονται µε την Υ.Α. 

Ζ1-178/2001( πρόκειται για Υ.Α. εναρµόνισης µε την Σύσταση 97/489/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά 

µε τις συναλλαγές που γίνονται µε µέσα ηλεκτρονικής πληρωµής και ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις 
µεταξύ εκδότη και κατόχου) Εκδότης της κάρτας είναι κάθε πρόσωπο το οποίο, στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων του, παρέχει σε ένα άλλο πρόσωπο κάρτα βάσει σύµβασης που συνάπτει µε αυτό. 

Ο εκδότης αναλαµβάνει την υποχρέωση να εξοφλεί τις οφειλές του κατόχου της κάρτας από συ-

ναλλαγές µε συµβεβληµένες µε αυτόν επιχειρήσεις. Την εξόφληση πραγµατοποιεί ο εκδότης πριν 
πληρώσει ο κάτοχος τα ποσά που οφείλει. Κάτοχος είναι κάθε πρόσωπο που κατόπιν σύµβασης που 

έχει συνάψει µε έναν εκδότη κατέχει κάρτα . 

 

Η χρήση της κάρτας για συναλλαγές στο διαδίκτυο ενέχει επιπλέον κινδύνους: 

Α) λόγω της χρέωσης της κάρτας πριν πριν η συµβεβληµένη επιχείρηση εκπληρώσει την παροχή 

της. ο κάτοχος βρίσκεται σε δυσµενή θέση στην περίπτωση όπου το προϊόν ή υπηρεσία δεν παρα-

σχεθούν όπως είχε συµφωνηθεί ή (στη χειρότερη περίπτωση) δεν παρασχεθούν καθόλου, ενώ η 

συµβεβληµένη επιχείρηση έχει προεισπράξει το αντίτιµο 

Β) ζητήµατα ασφάλειας (υποκλοπή δεδοµένων, ψηφιακή απάτη κλπ.) 

Γ)  Παράνοµη και καταχρηστική επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων του κατόχου της κάρτας. 
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Πολλά νοµικά ζητήµατα ως προς την ευθύνη κατόχου και εκδότη γεννά η δόλια χρησιµοποίηση της 
κάρτας από τρίτο πρόσωπο. Η Υ.Α. Ζ1-178/2001 µε το άρθρο 4 περιορίζει την ευθύνη του κατόχου 

έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα συµφέροντά του και να µην φέρει αυτός τον κίνδυνο δόλιας χρη-

σιµοποίησης της πιστωτικής του κάρτας από τρίτον: “Μέχρι τη γνωστοποίηση στον εκδότη, ο κά-

τοχος ευθύνεται για τις ζηµιές που έχει υποστεί συνεπεία της απώλειας ή κλοπής της κάρτας µέχρι 
ενός ορίου που δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ, εκτός εάν από βαριά αµέλεια δεν έχει τηρήσει τις δια-

τάξεις του άρθρου 3 της παρούσας ή έχει ενεργήσει µε δόλο, οπότε δεν εφαρµόζεται το ανωτέρω 

όριο”. Υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε τον όρο “βαρειά αµέλεια”, που αν προσαφθεί στον κάτοχο 

επωµίζεται αυτός την ευθύνη της δόλιας χρησιµοποίησης της κάρτας του από τρίτον όσο µεγάλο 

και αν είναι το ποσό. Κριτήρια µε τα οποία µπορεί κανείς να χαρακτηρίσει ως “βαρειά αµέλεια” 

την συµπεριφορά του κατόχου δεν προβλέπονται. 

Το όριο αυτό προφυλάσσει τους κατόχους που πέφτουν θύµατα απάτης από υπέρογκες χρεώσεις.  
Το άρθρο 3 όµως αναφέρεται στην υποχρέωση του κατόχου να “λαµβάνει όλα τα προσήκοντα µέ-
τρα για την ασφαλή φύλαξη της κάρτας και των µέσων που επιτρέπουν τη χρησιµοποίησή της” και 
να ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση τον εκδότη όταν παρουσιάζεται κάποιο πρόβληµα όπως κλοπή, 

απώλεια ή συναλλαγή που έγινε παρά τη θέλησή του.  

Στις πωλήσεις από απόσταση η συµβεβληµένη επιχείρηση δέχεται πληρωµή µέσω της κάρτας του 

πελάτη, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να κάνει έλεγχο, ούτε της γνησιότητας και της ισχύος της 
κάρτας, ούτε της οµοιότητας της υπογραφής του κατόχου µε το  υπόδειγµα υπογραφής, που υπάρ-

χει πάνω στην κάρτα. Αναλαµβάνει λοιπόν το ρίσκο να µην εισπράξει το αντίτιµο της αξίας των 
προϊόντων που απέστειλε στην περίπτωση που ο κάτοχος της κάρτας υπαναχωρήσει ή αµφισβητή-

σει τη σύµβαση (αν π.χ. έχουν υποκλαπεί τα στοιχεία του) πριν ο εκδότης εξοφλήσει το ποσό. Οι 
εκδότες προκειµένου να αποτραπούν φαινόµενα υποκλοπής δεδοµένων πιστωτικών καρτών και δό-

λιας χρησιµοποίησής τους χρησιµοποιούν διάφορα τεχνικά µέσα όπως κωδικούς ασφαλείας, συ-

στήµατα κρυπτογράφησης όπως είναι το SSL (Secure Socket Layer), παροχή υπηρεσιών πιστοποί-
ησης  του κατόχου της κάρτας ή χρήση ψευδωνύµου όπως γίνεται π.χ. στη µέθοδο SET. 

Όπως προαναφέρθηκε στις συµβάσεις µέσω ∆ιαδικτύου ο πελάτης µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα 

υπαναχώρησης. Ο εκδότης της πιστωτικής κάρτας εφόσον ο πελάτης του άσκησε το  

δικαίωµα υπαναχώρησης µπορεί να αρνηθεί την καταβολή του ποσού στη συµβεβληµένη επιχείρη-

ση (ΑΚ 850). Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν απέστειλε καθόλου το προ-

ϊόν.  

Αν η συναλλαγή πραγµατοποιείται σε διασυνοριακό επίπεδο ο καταναλωτής - κάτοχος της κάρτας, 
σε αρκετές περιπτώσεις, δεν είναι εύκολο να έρθει σε επαφή µε τον προµηθευτή στο εξωτερικό. 

Ακόµη, όταν πρόκειται για υπηρεσίες και όχι για αγαθά το δικαίωµα υπαναχώρησης δεν είναι δυ-

νατόν να ασκηθεί καθώς ο καταναλωτής δεν µπορεί να επιστρέψει στον προµηθευτή την παροχή. 

Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να διασφαλίζεται για τους καταναλωτές - κατόχους πιστωτικών καρτών 
η επιστροφή των χρηµάτων σε περίπτωση υπαναχώρησης. Το µόνο πρόσωπο που θα µπορούσε να 

αναλάβει αυτή την ευθύνη είναι ο εκδότης της κάρτας ο οποίος  εκτός του ότι συνδέεται µε συµβα-

τικό δεσµό τόσο µε τον καταναλωτή όσο και µε τον προµηθευτή, είναι αυτός που διαθέτει τα στοι-
χεία από τα οποία συνάγεται ότι έλαβε χώρα η πληρωµή.  
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Αντίθετα µε την πιστωτική κάρτα το “ηλεκτρονικό χρήµα” έχει το χαρακτηριστικό ότι δεν καθιστά 

γνωστή την ταυτότητα του κατόχου του. Το σύστηµα αυτό βασίζεται στην ανταλλαγή πραγµατικού 

χρήµατος σε µια τράπεζα µε ηλεκτρονικό τρόπο. Κάθε καταβολή πραγµατοποιείται µε την παροχή 

νοµισµατικής αξίας σε ψηφιακή µορφή, χωρίς να αποκαλύπτεται η ταυτότητα του κατόχου του µέ-
σου αυτού πληρωµής και έτσι εκλείπει ο φόβος διαβίβασής τους σε τρίτα πρόσωπα. Γίνεται αναφο-

ρά σε “κυβερνονοµίσµατα”, εικονικά δηλαδή νοµίσµατα, η ύπαρξη των οποίων πιστοποιείται από 

σχετικό λογισµικό, που ανά πάσα στιγµή θα είναι σε θέση να πληροφορεί τον πωλητή αλλά και τον 
αγοραστή για το διαθέσιµο υπόλοιπο σε “κυβερνονοµίσµατα” του ενδιαφερόµενου πελάτη. Τα 

προπληρωµένα συστήµατα (διαδικασίες prepaid), στα οποία µε κάθε πληρωµή µειώνεται ο λογα-

ριασµός του πελάτη, προσφέρουν αποτελεσµατική προστασία στον καταναλωτή ενώ τα συστήµατα 

πληρωµής εκ των υστέρων (διαδικασίες post-paid), δεν είναι πρόσφορα για το σκοπό αυτό, διότι µε 
τη χρήση τους αποκαλύπτονται προσωπικά δεδοµένα του κατόχου ηλεκτρονικού χρήµατος, τα ο-

ποία καθιστούν δυνατή την αξιοποίηση των προσωπικών του δεδοµένων, λ.χ., για τη δηµιουργία 

καταναλωτικού προφίλ. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της οδηγίας 2000/46/ΕΚ : ως “ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος” νοείται µια 

επιχείρηση ή άλλου τύπου νοµικό πρόσωπο, η οποία εκδίδει µέσα πληρωµής υπό µορφή ηλεκτρο-

νικού χρήµατος. Η έννοια “ηλεκτρονικό χρήµα” ορίζεται ως νοµισµατική αξία η οποία αντιστοιχεί 
σε απαίτηση έναντι του εκδότη και η οποία: (α) είναι αποθηκευµένη σε ηλεκτρονικό υπόθεµα, (β) 

έχει εκδοθεί κατόπιν παραλαβής χρηµατικού ποσού τουλάχιστον ίσου µε την εκδοθείσα νοµισµατι-
κή αξία, (γ)γίνεται δεκτή ως µέσο πληρωµής από άλλες επιχειρήσεις πέραν της εκδότριας. Πρέπει 
να τονιστεί ότι τα κράτη µέλη της Ε.Ε. οφείλουν να απαγορεύουν σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις που 

δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύµατα κατά την έννοια της οδηγίας 2000/12/ΕΚ, άρθρο 1, σηµείο 1 

πρώτο εδάφιο, να ασκούν τη δραστηριότητα της έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος. 

Ένα θέµα που έχει προκύψει µε την οδηγία 2000/46/ΕΚ και συζητείται σε διαβουλεύσεις που 

πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της Ε.Ε., εν όψει και της πιθανής αναθεώρησής της, αφορά την 
ανάπτυξη του κινητού - εµπορίου (mobile commerce). Πλέον, οι χρήστες κινητών τηλεφώνων χρη-

σιµοποιούν προπληρωµένες κάρτες κινητής τηλεφωνίας ως µέσο αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, 
και µάλιστα υπηρεσιών που δεν σχετίζονται µε την επικοινωνία. Η ενέργεια αυτή, σύµφωνα µε τον 
ορισµό που δίνει η Οδηγία 200/46/ΕΚ για το “ηλεκτρονικό χρήµα”, µπορεί κάλλιστα να χαρακτη-

ριστεί ως έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος.  

4.8.1.  Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

Η Εθνική Επιτροπή Ηλεκτρονικού Εµπορίου έχει ως βασικό σκοπό τον σχεδιασµό και την προώ-

θηση  µαζί µε τους υπόλοιπους φορείς της εθνικής στρατηγικής στα θέµατα ηλεκτρονικού εµπορί-
ου, λαµβάνοντας υπόψη την αναβάθµιση του ρόλου των καταναλωτών, τη θέση των ελληνικών ε-
πιχειρήσεων και την ιδιαίτερη σηµασία του Ελληνικού ∆ηµόσιου. 

Επίσης, ο σχεδιασµός της στρατηγικής αυτής, περιλαµβάνει συγκεκριµένα τους στόχους, τα µέσα 

για την επίτευξη τους, τις προτεραιότητες που θέτει και τις συνεργασίες µε τους εµπλεκόµενους 
φορείς. Οι στόχοι της Επιτροπής είναι οι ακόλουθοι: 
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• Ο συντονισµός και η αποφασιστική υποστήριξη της χώρας σε διεθνείς Οργανισµούς και διεθνείς 
πρωτοβουλίες που αφορούν θέµατα ηλεκτρονικού εµπορίου, καθώς και συνεργασίες µε άλλες Κυ-

βερνήσεις. 

• Η Ε.Ε.Η.Ε. σκοπεύει να αντιµετωπίσει και να καταρτίσει, στα πλαίσια των διεθνών εξελίξεων και 
Οδηγιών, το αναγκαίο θεσµικό πλαίσιο Ηλεκτρονικού Εµπορίου, το οποίο περιλαµβάνει θέµατα 

όπως το νοµοθετικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, η ηλεκτρονική υπογραφή, η προ-

στασία της ιδιωτικότητας, η φορολογία, η προστασία του καταναλωτή, η αντιµετώπιση του προ-

βλήµατος προστασίας πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. 

• Η γνωµοδότηση και ο συντονισµός του έργου για την ανάπτυξη υποδοµών, 

τεχνολογιών και υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εµπορίου και συνακόλουθα η παρακολούθηση των 
προγραµµάτων χρηµατοδότησης και έρευνας που σχετίζονται µε τα θέµατα αυτά. 

Πηγή : Ευ. Παπαπκωνσταντίνου , Νοµικά Ζητήµατα Πληροφορικής , 2006  

 

 

 

4.8.2. Υ.A. Α/52/15-3-2000, Σύσταση Γραφείου της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικού Εµπο-

ρίου 

Στις αρµοδιότητες του εν λόγω γραφείου, εντάσσονται: 

• Η υποβολή σχετικών προτάσεων ή πρωτοβουλιών, προς την Εθνική Επιτροπή Ηλεκτρονικού Ε-

µπορίου (ΕΕΗΕ), παρέχοντας συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα του συγκεκριµένου τοµέα. 

 

• Η µελέτη και υποβολή προτάσεων για την κάλυψη των αναγκών της οργάνωσης και λειτουργίας 
της ΕΕΗΕ, καθώς και η µέριµνα για την πληροφόρηση των δράσεων αυτής. 

 

• Η αντιµετώπιση των σχέσεων της ΕΕΗΕ και η µέριµνα για την προβολή του έργου και της ενηµέ-
ρωσης του κοινού. 

 

• Η επιµέλεια για τη σωστή επικοινωνιακή πολιτική και η µέριµνα για την πραγµατοποίηση και 
προετοιµασία διαφόρων εκδηλώσεων για τις δραστηριότητες της ΕΕΗΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

5. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙ-

ΟΥ . 

  

5.1 Γενικά  

Καµία περιοχή της ανθρώπινης δραστηριότητας δεν προκάλεσε το είδος των νοµικών προβληµά-

των που προκλήθηκαν από το Internet. Οι νοµοθέτες, παραδοσιακά, καθορίζουν το περιβάλλον στο 

οποίο θα ισχύσουν οι νόµοι, όπως και την επίδραση που θα έχουν. Αυτό δεν συµβαίνει και στο 

Internet. 

 

Οι νόµοι τυπικά ορίζονται ως τα λογικά όρια που θέτουν τα άτοµα και σκοπός τους είναι η πρόλη-

ψη ώστε να µην επαναληφθούν οι παράνοµες πράξεις στο µέλλον. Αυτός είναι ο κόσµος που είναι 
δοµηµένος, οργανωµένος και λειτουργεί µε τους τυπικούς νόµους. Το Internet όµως δεν έχει περιο-

ρισµούς και κανονισµούς και είναι στην πραγµατικότητα έναςστόχος γιατί παρέχει ένα υψηλής δυ-

ναµικής περιβάλλον επικοινωνίας, το οποίο δηµιουργεί άλλες έννοιες. 

 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι το Internet παρέχει ένα τόσο ευρύ χώρο λειτουργίας, ξεπερνώντας κάθε 
εµπόδιο, είναι δύσκολο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι παραδοσιακοί νόµοι µπορούν να έχουν εφαρ-

µογή στον συγκεκριµένο χώρο. Όποιος ασχολείται µε το Internet είναι αυτοµάτως µέλος ενός διε-
θνούς οργανισµού και υπόλογος στους νόµους όλων των κρατών µε τα οποία συνδέθηκε. Για τον 
λόγο αυτό οι επιχειρηµατίες που χρησιµοποιούν το Internet πρέπει να έχουν υπόψη τους και τους 
νόµους των κρατών που συναλλάσσονται µέσω αυτού, ανεξάρτητα αν η παρουσία τους εκεί δεν 

είναι απόλυτη.  

 

Ένα από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζονται είναι η διάθεση των κυβερνήσεων να θέσουν κανό-

νες στο ίδιο το διαδίκτυο, γεγονός απίθανο. Το Internet δεν ανήκει σε κανένα κράτος, είναι ένα πα-

γκόσµιο φαινόµενο. Η προσπάθεια επιβολής κανόνων δεν είναι απλώς ένα βήµα προστασίας των 
πολιτών συγκεκριµένων κρατών, αλλά και οι υπάρχοντες νόµοι δεν είναι δυνατό να καλύψουν τα 

εµφανιζόµενα προβλήµατα. 
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Τα θέµατα που προκύπτουν από την λειτουργία του Internet είναι πολλά, σύνθετα και αβέβαια, για-

τί :  

 

• περιλαµβάνει την µεταφορά µεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών ηλεκτρονικά 

 

• µεταφέρει πληροφορίες ανάµεσα σε χρήστες σε διαφορετικές χώρες και µέσα από διάφορες δι-
καιοδοσίες 

 

• φέρνει σε επαφή επιχειρήσεις που έχουν διαφορετικές µεθόδους λειτουργίας 

 

• µεταφέρει πληροφορίες που, αν δεν προστατεύονται, µπορούν να παραποιηθούν, αποθηκευθούν, 
αντιγραφούν µε ευκολία ή ακόµη και να καταστραφούν  

 

5.2 Πνευµατικά ∆ικαιώµατα (Copyright) 

Ίσως το πιο σηµαντικό θέµα που απασχολεί τον χώρο του Internet είναι αυτό που σχετίζεται µε την 
πνευµατική ιδιοκτησία. Σε ένα πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα το διαδίκτυο µεταµορφώθηκε σε 
ένα παντοδύναµο, παγκόσµιο επικοινωνιακό forum. Σήµερα είναι τόσο δηµοφιλές και προσβάσιµο 

λόγω των εµπορικών δυνατοτήτων που παρέχει, όπως και µε την δυνατότητα σύνδεσης των χρη-

στών µεταξύ τους. 

 

Το είδος του υλικού που µεταφέρεται µέσω του διαδικτύου δεν είναι άγνωστο στους δικηγόρους 
που ασχολούνται µε τα πνευµατικά δικαιώµατα. Υπάρχουν, ωστόσο δύο λόγοι εξαιτίας των οποίων 
δηµιουργείται ολόκληρο θέµα. Ο πρώτος είναι η ευκολία και η έλλειψη κόστους που σχετίζονται µε 
την µεταφορά αρχείων µέσω Internet. Οι υπάρχοντες νόµοι που σχετίζονται µε τα πνευµατικά δι-
καιώµατα δοκιµάζονται κάθε φορά που γίνεται προσπάθεια να προστατευθούν τα δικαιώµατα που 

έχουν κάποιοι πάνω στο υλικό των φακέλων. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, είναι ο παγκόσµιος χα-

ρακτήρας του Internet. Το κεντρικό σηµείο που προκύπτει από την κατάρρευση των συνόρων µέσα 

από την λειτουργία του Internet είναι ότι εµπλέκονται νόµοι περισσότεροι της µιας δικαιοδοσίας. 
Αυτό είναι πραγµατικότητα όσον αφορά τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων. Κλασσικό 

παράδειγµα αποτελεί η παράνοµη κυκλοφορία αντιγράφων µιας εργασίας που είναι διαθέσιµα κάτω 

από την δικαιοδοσία µίας χώρας, ενώ τα ίδια αντίγραφα απαγορεύεται να κυκλοφορήσουν κάτω 

από την δικαιοδοσία µιας άλλης χώρας. Είναι ίσως δύσκολο και ακριβό να επιβληθούν οι κανόνες 
περί πνευµατικών δικαιωµάτων στην χώρα κάτω από την δικαιοδοσία της οποίας είναι διαθέσιµα 

τα αντίγραφα. Είναι επίσης ακριβό να καταφύγει κανείς εναντίον όλων όσων κατέχουν αυτά τα α-
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ντίγραφα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επιβολή του ιδιοκτήτη του δικαιώµατος ίσως είναι αδύνατο 

να λειτουργήσει. 

 

Τα χαρακτηριστικά της εύκολης αντιγραφής και της παγκόσµιας προώθησης µπορούν τόσο να 

τραυµατίσουν όσο και να βοηθήσουν την διαδικασία προσέγγισης του βέλτιστου σηµείου προστα-

σίας. Η παγκόσµια προώθηση επιτρέπει τους δηµιουργούς να εισέλθουν σε νέες και µεγαλύτερες 
αγορές από ότι παλαιότερα. Ωστόσο εάν ένα έργο τους κυκλοφορήσει στο Internet, µπορεί εύκολα 

και γρήγορα να διανεµηθεί σε χιλιάδες ή εκατοµµύρια χρήστες, χωρίς καµία αποζηµίωση του δηµι-
ουργού. 

 

5.3 ∆ικαιοδοσία (Jurisdiction) 

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η δικαιοδοσία στον κυβερνοχώρο. Αυτός αποτελεί µία µη γεω-

γραφική, διακριτή περιοχή δραστηριοτήτων, οι οποίες λαµβάνουν χώρα ανάµεσα σε πλευρές που 

είναι συνδεδεµένες σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Η δικαιοδοσία είναι ένα δύσκολο θέµα στο 

Internet, λόγω της ανωνυµίας και της έλλειψης γεωγραφικού συνδέσµου που υπάρχει. ∆εν είναι 
κάτι το ασυνήθιστο, δύο πλευρές σε µία συναλλαγή να βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες, µε τις 
συναλλαγές τους να ταξιδεύουν σε διάφορες δικαιοδοσίες. Ανάλογα µε τον ορισµό που θα δώσει 
κάποιος, τα ακραία σηµεία των συναλλαγών µπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη από αυτά 

της κατοικίας του αποστολέα ή του παραλήπτη. Συχνά κανένας από τους δύο δεν είναι εντελώς σί-
γουρος για την πραγµατική χώρα κατοικίας του άλλου, µε αποτέλεσµα να µη γνωρίζει και τους νό-

µους που διέπουν τις συναλλαγές µεταξύ τους. 

Για παράδειγµα, µια εταιρία στη χώρα Α δηµιουργεί µια διεύθυνση στο διαδίκτυο, µέσω της οποίας 
πωλεί προϊόντα. Πρόσβαση στη διεύθυνση της εταιρίας µπορούν να έχουν χρήστες του διαδικτύου 

στη χώρα Β, αλλά η εταιρία δεν πωλεί προϊόντα και κατά τα άλλα δεν διεξάγει δοσοληψίες εκεί. 
Ένας καταναλωτής στη χώρα Β καταθέτει αγωγή κατά της εταιρίας στη χώρα Β  

Πηγη : Ι. Καράκωστας , ∆ίκαιο  και  ιντερνετ , Νοµικά ζητήµατα του διαδικτυου ,2003 

 

υποστηρίζοντας ότι οι πληροφορίες στη διεύθυνσή της στο δίκτυο είναι παραπλανητικές σύµφωνα 

µε τους νόµους αυτής της χώρας. Το δικαστήριο στη χώρα Β υποστηρίζει ότι έχει δικαιοδοσία επί 
της εταιρίας, µε βάση ότι υπάρχει πρόσβαση εκεί στη διεύθυνσή της στο δίκτυο, επιβάλλοντας στην 
εταιρία να υπερασπίσει µια πολυδάπανη αγωγή σε µια ξένη χώρα µε την οποία κατά τα άλλα δεν 

έχει δεσµούς . 

Είναι δύσκολο για ένα δικαστήριο να καθορίσει τη δικαιοδοσία της χώρας που πρέπει να επικρατή-

σει, καθώς δεν υπάρχουν συγκεκριµένοι κανόνες. Το Internet επιτρέπει πολλά άτοµα να έχουν πε-
ρισσότερους συνδέσµους µε δικαιοδοσίες στις οποίες δεν θα ζήσουν και µπορεί ποτέ να µην επι-
σκεφθούν. Η έλλειψη τυπικότητας και προνοητικότητας των επικοινωνιών ανάµεσα στα συνδεόµε-
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να δίκτυα, κάνει δύσκολο τον εντοπισµό του πότε υπάρχει ένας ηθεληµένος σύνδεσµος ώστε να 

υπαχθεί το άτοµο ή η επιχείρηση σε κάποιον τοπικό νόµο. Είναι δύσκολο να διαπιστωθεί που 

πραγµατοποιούνται οι on-line συναλλαγές ή πότε υπάρχει παράβαση κάποιου κανόνα. 

5.4 Ψηφιακές Υπογραφές (E-Signatures) 

Οι ηλεκτρονικές υπογραφές είναι µία µέθοδος απόδειξης της γνησιότητας ενός ηλεκτρονικού εγ-
γράφου. Τα ηλεκτρονικά συµβόλαια δεν είναι ευρέως αποδεκτά, εκτός και αν έχει συµφωνηθεί µία 

µέθοδος, ανάµεσα στα µέρη, αναγνώρισης της ηλεκτρονικής υπογραφής. Έχουν ανακαλυφθεί διά-

φοροι τύποι τέτοιας υπογραφής. Μερικές έχουν σχεδιαστεί ώστε να χρησιµοποιούνται µε έναν συ-

γκεκριµένο τρόπο, όπως το ‘Internet Revenue Service  και το Personal Identification Numbers 

(PINs). Αυτού του είδους οι υπογραφές µπορούν εύκολα να παραβιασθούν. Η πιο διαδεδοµένη 

µορφή στο Internet, είναι η χρησιµοποίηση µιας µορφής κρυπτογράφησης σε συνδυασµό µε την 
διαβεβαίωση ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως ηλεκτρονική υπογραφή. Το πρόγραµµα αυτό της 
κρυπτογράφησης µετατρέπει το µήνυµα σε έναν κώδικα που µόνο το αντίστοιχο κλειδί της κρυπτο-

γράφησης µπορεί να τον αποκρυπτογραφήσει ή να µεταφράσει ξανά σε αναγνώσιµη µορφή. Η 

κρυπτογράφηση αυτή βασίζεται και στα δύο µέρη, τα οποία µοιράζονται αυτό το προσωπικό κλειδί 
που µπορεί να αποκρύψει αλλά και να αποκαλύψει την επικοινωνία. 

 

Το πρόβληµα των συνόρων σχετικά µε την αναγνώριση των ηλεκτρονικών υπογραφών οδηγεί στην 
ευρύτερη ερώτηση για το αν η παγκόσµια κοινότητα πρέπει να υιοθετήσει κάποια διεθνή πρότυπα 

που θα αφορούν την ηλεκτρονική γνησιότητα, καθώς και τα µέσα µε τα οποία θα πετύχει κάτι τέ-
τοιο. Ωστόσο, παράγοντες όπως η νοµική ισχύς της, η σύγκρουση νοµικών περιοχών, οι λειτουργι-
κές και τεχνικές απαιτήσεις, η αµφισβητούµενη θέση της, όλα αυτά δηµιουργούν προβλήµατα στην 
αποδοχή της διεθνώς. 

 

 

Πηγη : Ι. Καράκωστας , ∆ίκαιο  και  ιντερνετ , Νοµικά ζητήµατα του διαδικτυου ,2003 

 

5.5 Συναλλαγές µέσω πιστωτικών καρτών στο ∆ιαδίκτυο 

Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές πρέπει να διέπονται από ακεραιότητα, αυθεντικότητα και κυρίως α-

σφάλεια. Αυτά τα στοιχεία προστατεύουν τις ατοµικές συναλλαγές ακόµη και αν το όλο σύστηµα 

αποτύχει ή καταρρεύσει22. Ακόµη, υπάρχει προστασία της συναλλαγής και στην περίπτωση που 

αυτή αποθηκευθεί κάπου για ένα χρονικό διάστηµα. Τα συστήµατα αυτά πρέπει να είναι, βέβαια, 

προσβάσιµα σε όλους τους χρήστες. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να υποστηρίζουν όλους τους κατα-

ναλωτές που θέλουν να χρησιµοποιήσουν αυτή την µέθοδο συναλλαγών. 
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Στην εποχή της πληροφορικής, η προστασία των ιδιωτικών και εµπιστευτικών στοιχείων είναι ση-

µαντική. Στις περισσότερες µορφές ηλεκτρονικού εµπορίου στα αρχεία περιλαµβάνονται στοιχεία, 

όπως το ποσό που έχει καταναλωθεί, η ηµεροµηνία, ο χρόνος, ο τόπος της συναλλαγής, οι ταυτότη-

τες των µερών και η φύση των αγαθών για τα οποία έγινε η συναλλαγή. Μολονότι ορισµένες φορές 
κάποια από τα στοιχεία αυτά µπορεί να συµπίπτουν σε διαφορετικές συναλλαγές, το µέσο της συ-

ναλλαγής, δηλαδή τα χρήµατα, είναι συνήθως ανώνυµα και δύσκολο να προσδιοριστεί η φυσική 

κτήση τους. Αυτό είναι ένα από τα βασικά θέµατα που εξετάζονται σχετικά µε το πως οι διάφορες 
µέθοδοι συναλλαγής µπορούν να λειτουργήσουν σε µια ψηφιακή, βασιζόµενη στην πληροφορική, 

οικονοµία. 

 Ο ρόλος των κυβερνήσεων και των οικονοµικών ιδρυµάτων είναι ένα επίσης σηµαντικό θέµα κατά 

την εξέταση αυτών των συναλλαγών. Υπάρχουν σηµαντικές νοµικές προϋποθέσεις σε ένα τυπικό 

εµπορικό σύστηµα, που πρέπει να µεταφερθούν και στον χώρο των συναλλαγών on - line. 

Οι έµποροι είναι ήδη έτοιµοι και δέχονται τις πιστωτικές κάρτες ως µέσο συναλλαγών, προσφέρο-

ντας και κάποια ασφάλεια. Η κύρια επιδίωξή τους είναι οι συναλλαγές µε ασφάλεια µέσω ενός α-

σφαλούς εµπορικού server. Όταν ένας χρήστης µπαίνει σε ένα εικονικό κατάστηµα µιας εταιρείας, 
παίρνει πληροφορίες από τον server της εταιρείας. Οι περισσότερες από αυτές προσφέρουν και λο-

γισµικό που επιτρέπει στους καταναλωτές που είναι κάτοχοι πιστωτικών καρτών να συναλλάσσο-

νται στο Internet. ‘Όταν οι χρήστεςκαλούνται να παράσχουν πληροφορίες για τις πιστωτικές τους 
κάρτες, λαµβάνουν και την επιβεβαίωση ότι έχουν εισέλθει σε «ασφαλή περιοχή», και ότι κάθε 
πληροφορία είναι κρυπτογραφηµένη για να υπάρχει προστασία των προσωπικών στοιχείων. 

Η διάρκεια της συναλλαγής είναι ένα επίσης σηµαντικό θέµα από το οποίο εξαρτάται και η προ-

στασία του χρήστη. Είναι δυνατό η συναλλαγή να διακοπεί κατά την διάρκεια της διαδικασίας, α-

φήνοντας έτσι το ένα µέρος εκτεθειµένο και αβέβαιο για το αν τελικά η συναλλαγή ολοκληρώθηκε 
ή όχι . 

 

Πηγη : Ι. Καράκωστας , ∆ίκαιο  και  ιντερνετ , Νοµικά ζητήµατα του διαδικτυου ,2003 

 

5.6 Τα συµβόλαια στο ∆ιαδίκτυο 

Τα περισσότερα άτοµα και επιχειρήσεις που συναλλάσσονται στο Internet, δεν µπορούν να λει-
τουργήσουν χωρίς την βοήθεια ενός service provider23. Αυτό, φυσικά, σηµαίνει την αποδοχή ενός 
συµβολαίου που θα καθορίζει την αµοιβή του παροχέα, καθώς και την δυνατότητα του πελάτη να 

συνδεθεί µε τον υπολογιστή του στο σύστηµα του παροχέα, ώστε να έχει πρόσβαση στο Internet. 

Το συµβόλαιο ανάµεσα στον παροχέα και στον χρήστη µπορεί να µην έχει την µορφή των τυπικών 
συµβολαίων. Το ερώτηµα είναι ποιοί όροι θα ισχύουν εάν δεν είναι ξεκάθαρα τα δικαιώµατα και οι 
υποχρεώσεις ανάµεσα στον χρήστη και στον παροχέα. Αυτό είναι ιδιαίτερης σηµασίας σε συνδυα-

σµό µε τους κινδύνους που υπάρχουν στο διαδίκτυο, καθώς µπορεί να οδηγήσει σε οικονοµικές 
απώλειες εάν κάποια στοιχεία αλλοιωθούν. 
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Ένα από τα βασικά θέµατα που προκύπτουν, είναι η ύπαρξη κάποιων νοµικών απαιτήσεων που εί-
ναι απαραίτητο να υπάρχουν εγγράφως ώστε να έχουν νοµική ισχύ. Στο δίκαιο ο όρος «εγγράφως» 

έχει πάρει διάφορες σηµασίες, καθώς σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει το πως τον αντιλαµβάνεται το 

εθνικό δίκαιο κάθε χώρας. Πρέπει να υπάρξει ένα κοινό σηµείο αναφοράς σχετικά µε τον όρο αυτό 

στο Internet. Σηµείο αναφοράς πρέπει να είναι και το τι κάθε χώρα θεωρεί έγγραφο. 

Μία άλλη µορφή συµβολαίων είναι αυτή που καταρτίζεται ανάµεσα στα µέρη για την πραγµατο-

ποίηση πωλήσεων και αγορών µέσω του διαδικτύου. Κάθε συµβόλαιο περιλαµβάνει δύο βασικά 

σηµεία, την προσφορά και την αποδοχή. Το συµβόλαιο θεωρείται ενεργό όταν το ένα µέρος δέχεται 
την προσφορά του άλλου µέρους. Η προσφορά είναι µία έκφραση της θέλησης για αγορά ή πώληση 

ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας. Η αποδοχή είναι η έκφραση της επιθυµίας να δεχτεί το µέρος κά-

ποια προσφορά. Όταν ένα µέρος κάνει µια προσφορά που γίνεται αποδεκτή, τότε δηµιουργείται ένα 

συµβόλαιο. Ακόµη, αυτό µπορεί να υπονοείται µέσα από ενέργειες που θεωρούνται συνήθεις για 

την ύπαρξη ενός συµβολαίου. 

Τα συµβόλαιο αποτελούν το κλειδί των παραδοσιακών µορφών εµπορικών συναλλαγών και είναι 
επίσης σηµαντικά και στο διαδίκτυο. Η προσφορά και η αποδοχή λαµβάνει χώρα και όταν τα µέρη 

ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά µηνύµατα, ηλεκτρονικά δεδοµένα ή συµπληρώνουν φόρµες στις ιστο-

σελίδες. Αυτές οι συναλλαγές µπορούν να συνδυαστούν µε παραδοσιακές µεθόδους κατάρτισης 
συµβολαίων, όπως είναι η ανταλλαγή εγγράφων, οι προφορικές συµφωνίες ή ακόµη και η χρήση 

του fax. 

Ένα από τα σηµεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή στο θέµα των συµβολαίων στο διαδίκτυο, 

είναι η ύπαρξη εγγυήσεων. Κάθε συµβόλαιο σχετικά µε την πώληση αγαθών περιέχει και κάποιες 
εγγυήσεις που τουλάχιστον υπονοούνται. Ο πωλητής εγγυείται ότι τα προς πώληση αγαθά είναι έ-
τσι όπως αναφέρονται και ικανά να εξυπηρετήσουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Εάν ο 

πωλητής γνωρίζει ότι ο αγοραστής θεωρεί ένα ακόµη χαρακτηριστικό των αγαθών ως δεδοµένο, 

µια πιθανή αποδοχή της προσφοράς του αγοραστή από µέρους του πωλητή, ίσως αποτελεί αποδοχή 

και αυτού του ιδιαίτερου χαρακτηριστικού που ο πωλητής δεν θεωρούσε ως δεδοµένο. 

 

Ακόµη, ένα θέµα που προκύπτει σχετικά µε τα συµβόλαια είναι κατά πόσο κάποιος είναι αρµόδιος 
να προχωρήσει στην κατάρτιση ενός τέτοιου συµβολαίου, από την στιγµή που τα άτοµα δεν έχουν 
προσωπική – φυσική επαφή, απλά όλες οι ενέργειες λαµβάνουν χώρα στο διαδίκτυο . 

 

Η κύρια µέθοδος επικοινωνίας στο Internet είναι το e - mail (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο). Ένα όµως 
από τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η διάδοση πληροφοριών µέσω αυτής της µεθόδου 

είναι το ρίσκο της διατήρησης της ασφάλειας. ∆ίχως τα ανάλογα µέτρα, οι πληροφορίες µπορούν 
να αναγνωστούν από τρίτα µέρη, να αλλοιωθούν ή ακόµη και να µη φθάσουν στον προορισµό τους 
ή να τις λάβουν µέρη που δεν θα έπρεπε. 
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Η απειλή για την εµπιστευτικότητα είναι ιδιαίτερα έντονη στις σχέσεις δικηγόρων - πελατών, λόγω 

της ιδιαίτερης φύσης της σχέσης που έχουν. Ωστόσο σε όλες τις συναλλαγές, η έλλειψη εµπιστευ-

τικότητας µπορεί να οδηγήσει σε δυσάρεστες καταστάσεις. 

 

Παράδειγµα, ένα άτοµο στη χώρα Α επισκέπτεται τη διεύθυνση στο δίκτυο µιας εταιρίας που έχει 
βάση στη χώρα Β. Στη διεύθυνση του δικτύου πριν επιτραπεί η είσοδος, απαιτείται από όλους τους 
χρήστες να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο σε απευθείας σύνδεση, µε το οποίο ζητούνται τα 

προσωπικά στοιχεία του χρήστη και άλλα δεδοµένα σχετικά µε τις προτιµήσεις τρόπου ζωής του 

χρήστη. ∆εν δίδεται καµία πληροφορία όσον αφορά τις πιθανές χρήσεις των δεδοµένων αυτών. Η 

εταιρία κατόπιν πωλεί τις πληροφορίες που συλλέγει σε πολλές άλλες εταιρίες. Το άτοµο λαµβάνει 
ανεπιθύµητα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τηλεφωνικές κλήσεις από εταιρίες που ε-
πιθυµούν να πωλήσουν τα προϊόντα τους,. Το άτοµο γνωρίζει ότι, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία στη 

χώρα Α, διαθέτει νοµικό δικαίωµα να προβάλει αντίρρηση στη χρήση προσωπικών δεδοµένων για 

τέτοιους σκοπούς και ότι υπάρχει εθνικό σύστηµα για να το πράξει εύκολα και χωρίς επιβάρυνση. 

Στη χώρα Β, δεν υφίσταται τέτοιο νοµικό δικαίωµα και, εποµένως, το άτοµο δεν έχει λύση για το 

πρόβληµα αυτό . 

 

Στις συνοµιλίες και γενικότερα στις συναλλαγές που λαµβάνουν χώρα στο διαδίκτυο, τα µηνύµατα 

µεταφέρονται µέσα από έναν αρκετά µεγάλο αριθµό µεσαζόντων, πριν φτάσουν στον τελικό τους 
αποδέκτη. Ο κάθε ένας από αυτούς τους µεσάζοντες µπορεί να αντιγράψει, αλλοιώσει ή ακόµη και 
να διαγράψει το µήνυµα. Οι παροχείς συστηµάτων στο ηλεκτρονικό εµπόριο γνωρίζουν την µεγάλη 

αξία της εµπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας κατά την διάρκεια των συναλλαγών στο διαδί-
κτυο. Ένας από τους µεγαλύτερους φόβους των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εµπόριο είναι το να 

δώσουν τον αριθµό της πιστωτικής τους κάρτας, έτσι αναπτύχθηκε µία ολόκληρη επιστήµη σχετικά 

µε την προστασία των συναλλαγών και των προσωπικών δεδοµένων. 

Πηγη : Ι. Καράκωστας , ∆ίκαιο  και  ιντερνετ , Νοµικά ζητήµατα του διαδικτυου ,2003 

Το ερώτηµα είναι στις περιπτώσεις εισόδου σε στοιχεία, δίχως την απαιτούµενη άδεια, ή όταν η 

εµπιστευτική επικοινωνία ανάµεσα σε δύο µέρη διακόπτεται από κάποιο τρίτο στο Internet. ∆εν 
υπάρχει ένα γενικά αναγνωρίσιµο δικαίωµα από τον νόµο που να σχετίζεται µε την ιδιωτικότητα, 

ωστόσο υπάρχει το δικαίωµα της εµπιστευτικότητας και κανείς µπορεί να ισχυριστεί ότι κάποια 

πληροφορία δεν επιτρέπεται να αποκαλυφθεί από το ένα άτοµο στο άλλο. Ωστόσο, µπορεί αυτό το 

δικαίωµα να επιβληθεί στις περιπτώσεις όπου κάποιο άτοµο αποκτά µη νόµιµη πρόσβαση σε µια 

επικοινωνία ανάµεσα σε δύο χρήστες του Internet, επικοινωνία η οποία προοριζόταν να µείνει ε-
µπιστευτική; 

 

Το δικαίωµα της εµπιστευτικότητας χρησιµοποιήθηκε για να προστατέψει εµπορικά µυστικά, λί-
στες πελατών, στρατηγικές. Για να µπορέσει να στηριχθεί µια καταγγελία για παράβαση της εµπι-
στευτικότητας, θα πρέπει: 
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• η πληροφορία, για την οποία γίνεται λόγος, να χρήζει της ανάγκης προστασίαςσύµφωνα µε το δι-
καίωµα της διατήρησης της εµπιστευτικότητας 

 

• να έχει δοθεί κάτω από περιστάσεις που εισάγουν την υποχρέωση για 

Εµπιστευτικότητα 

 

• να υπήρξε χρησιµοποίηση της πληροφορίας δίχως την απαιτούµενη άδεια και µε βλάβη του ατό-

µου στο οποίο ανήκει η πληροφορία. 

 

 

5.7 Ποινικά Αδικήµατα 

Η εγκληµατική δραστηριότητα στο Internet είναι ένας τοµέας που έχει λάβει τεράστια δηµοσιότητα 

τον τελευταίο καιρό. Ορισµένα από τα περιστατικά είναι: 

 

• διανοµή πορνογραφικού υλικού 

 

• παράνοµη είσοδος σε αριθµούς πιστωτικών καρτών 

 

• διακίνηση εγχειριδίων που περιγράφουν πως µπορεί κανείς να διαπράξει ένα έγκληµα και να δια-

φύγει την σύλληψη 

 

Χαρακτηριστική είναι η ‘ Children’ s Online Privacy Act of 1998’, η οποία θεωρεί παράνοµη για 

οποιονδήποτε διαχειριστή ενός website ή µιας on - line υπηρεσίας που απευθύνεται σε παιδιά, ή 

όποιος διαχειριστής συλλέγει πληροφορίες από παιδιά, να συλλέγει προσωπικές πληροφορίες χωρίς 
την έγκριση των γονέων ή µη δίνοντας στους τελευταίους την δυνατότητα να απαγορεύσουν την 
µελλοντική χρησιµοποίηση αυτών των πληροφοριών ή ακόµη χωρίς να αποκαλύπτουν στους γονείς 
τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει και τον λόγο για τον οποίο τις έχουν συλλέξει. Ακόµη απαγο-

ρεύεται η αποκάλυψη πληροφοριών ως προϋπόθεση για την συµµετοχή σε κάποιο παιχνίδι, για την 
προσφορά κάποιου βραβείου ή για κάποια άλλη δραστηριότητα. Η µόνη περίπτωση που επιτρέπε-
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ται η συλλογή κάποιων πληροφοριών είναι όταν αυτές χρησιµοποιούνται για µία µοναδική συναλ-

λαγή και µε την προϋπόθεση ότι δεν θα αποθηκευτούν. 

 

Έναυσµα για την δηµιουργία αυτής της κίνησης ήταν η ύπαρξη πολλών σελίδων µε προσφορές και 
παιχνίδια, που όµως απαιτούσαν κάποιες προσωπικές πληροφορίες. Αυτές οι ενέργειες απευθύνο-

νταν σε συγκεκριµένους στόχους που απαρτίζονταν από παιδιά τα οποία γίνονταν εύκολα θύµατα 

ακόµη και σε παιδεραστές. 

 

Χαρακτηριστικό επίσης είναι και το θέµα της σεξουαλικής παρενόχλησης στο Internet. Έχει απο-

δειχθεί ότι µόλις ένας στους δέκα χρήστες είναι γυναίκα29. Η πορνογραφία µέσα από το διαδίκτυο 

και η σεξουαλική παρενόχληση είναι η αιτία, σύµφωνα µε τους ειδικούς. Ο πολλαπλασιασµός των 
δικτύων υπολογιστών δηµιουργεί έναν µεγάλο αριθµό θεµάτων που αφορούν τα άτοµα. Υπάρχουν 
σελίδες όχι µόνο µε σεξουαλικό περιεχόµενο, αλλά και σαδοµαζοχιστικές εικόνες, παιδοφιλία, κτη-

νωδίες ή ακόµη και συζητήσεις σωβινιστικού περιεχοµένου. Χαρακτηριστική είναι η κίνηση 

‘Movement Against A Matriarchal Society’, µε στόχο τις επιθέσεις εναντίον των γυναικών. 

 

Πολλά από τα µηνύµατα προσβλητικού περιεχοµένου στέλνονται ανώνυµα. Ο χρήστης µερικές φο-

ρές δεν µπορεί να τα διαγράψει, οπότε πρέπει υποχρεωτικά να τα διαβάσει. Άλλες φορές η πρώτη 

σελίδα δεν δείχνει κάποια ένδειξη για το περιεχόµενο που θα ακολουθήσει. Το Ηνωµένο Βασίλειο 

προσπάθησε να αντιµετωπίσει την κατάσταση µε την UK Telecommunications Act 1984 που ποινι-
κοποιεί την µη νόµιµη χρήση των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. 

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι γυναίκες συνήθως χρησιµοποιούν ψευδώνυµα ή απλά τα αρχικά τους 
όταν κινούνται στο Internet. Έχει υπολογιστεί ότι το 85% των ατόµων που στέλνουν µηνύµατα µε 
τα αρχικά τους στην θέση του ονόµατός τους, είναι γυναίκες. 

Παράδειγµα αντιµετώπισης του παράνοµου και βλαβερού περιεχοµένου, είναι το ακόλουθο: 

Σε µια προσπάθεια να αποτρέψει την εξάπλωση αυτού που θεωρεί»ακατάλληλο» ή «ενοχλητικό» 

υλικό, στη δικαιοδοσία της, η χώρα Α αποφασίζει να καταστήσει κάθε περιεχόµενο αυτού του εί-
δους παράνοµο. Τα πρότυπα περιεχοµένου της χώρας Β είναι ασύµβατα µε εκείνα της χώρας Α. 

Εάν το περιεχόµενο, που περιλαµβάνεται για παράδειγµα σε διαφήµιση σε ορισµένες διευθύνσεις 
του διαδικτύου προερχόµενο από τη χώρα Β, θεωρηθεί «άσεµνο» από τις αρχές στη χώρα Α, η χώ-

ρα Α µπορεί να αποφασίσει να προβεί σε νοµικές ενέργειες κατά παροχέων υπηρεσιών πληροφο-

ριών, που προέρχονται από τη χώρα Β. Οι αρχές στη χώρα Β µπορεί να αµφισβητήσουν την εν λό-

γω κατηγορία, µε το επιχείρηµα ότι αποτελεί παραβίαση των θεµελιωδών δικαιωµάτων των πολι-
τών της στην ελευθερία έκφρασης . 
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Σε διεθνές επίπεδο, το Συµβούλιο της Ευρώπης, πρότεινε 7 τύπους δραστηριοτήτων που σχετίζο-

νται µε τους υπολογιστές και που πρέπει να αντιµετωπιστούν από τα κράτη – µέλη :  

• Απάτη που σχετίζεται µε υπολογιστές. 

• Πλαστογραφία µέσω υπολογιστών. 

• Καταστροφή και παραποίηση στοιχείων και προγραµµάτων. 

• Sabotage υπολογιστών. 

• Πρόσβαση και χρησιµοποίηση χωρίς άδεια. 

• Παραγωγή προστατευόµενων ηλεκτρονικών προγραµµάτων χωρίς άδεια. 

• ∆ιακοπή µεταφοράς στοιχείων χωρίς άδεια 

∆υσκολίες προκύπτουν και σε κάποιους άλλους περιορισµούς που πολλές φορές θέλουν να θέσουν 
τα κράτη. Το Ηνωµένο Βασίλειο, π.χ., ενώ ήθελε να περιορίσει την δηµοσίευση πολιτικού υλικού, 

κυρίως σε σχέση µε τον IRA, µια τέτοια απαγόρευση ήταν χωρίς νόηµα καθώς τέτοιο υλικό υπήρχε 
άφθονο στο Internet από άλλες χώρες. 

 

Παρόµοια προβλήµατα εµφανίζονται και σε περιπτώσεις κατηγορουµένων που ενώ στα µέσα τίθε-
νται περιορισµοί ώστε να εξασφαλιστεί µια δίκαιη δίκη για τον κατηγορούµενο υπάρχει πληθώρα 

πληροφοριών στο Internet, γεγονός που κάνει οποιαδήποτε απαγόρευση χωρίς νόηµα . 

Πηγη : Ι. Καράκωστας , ∆ίκαιο  και  ιντερνετ , Νοµικά ζητήµατα του διαδικτυου ,2003 

 

 

5.8 ∆υσφήµηση 

Ιστορικά το Internet προβάλλει µια κουλτούρα που έχει ως βάση της την ελευθερία του λόγου. Α-

ποτελεί τεράστιο επίτευγµα η ύπαρξη ενός χώρου όπου ο κάθε ένας µπορεί να εκφρασθεί ελεύθερα, 

πάνω σε όποιο θέµα θέλει και µε κάθε τρόπο. 

 

Ωστόσο, οι χρήστες, µερικές φορές, ξεφεύγουν από τα όρια αυτής της ελευθερίας, µε αποτέλεσµα 

να φτάνουν στο αντίθετο σηµείο, όπου υπάρχει ο κίνδυνος της δυσφήµησης. Ο κίνδυνος αυτός δεν 
βρίσκεται στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, όπου τα µηνύµατα απευθύνονται σε ένα άτοµο ή τουλά-

χιστον σε άτοµα που έχει διαλέξει ο αποστολέας. Υπάρχει η αρχή της εµπιστευτικότητας και ο-

ποιαδήποτε διαρροή είναι αποτέλεσµα άνοµων ενεργειών. 
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Το πρόβληµα εντοπίζεται στους λεγόµενους «πίνακες ανακοινώσεων», στους οποίους έχουν πρό-

σβαση όλοι, ή ένας υπερβολικά µεγάλος αριθµός συνδροµητών. Η ανταλλαγή µηνυµάτων µπορεί 
να γίνει ανάµεσα σε χιλιάδες χρήστες, οι συζητήσεις (chats), είναι πολλές και οποιαδήποτε κρίση 

είναι ανακοινώσιµη. 

 

Η δυσφήµηση, αποτελεί ένα από τα σηµεία που έχουν απασχολήσει όλες τις χώρες, οι οποίες ανα-

ζητούν τρόπους αντιµετώπισής της. 

 

5.9 Τυχερά Παιχνίδια µέσω ∆ιαδικτύου 

Είναι απαραίτητη η επιβολή κανονισµών για τα τυχερά παιχνίδια, την πρόσβασή τους σε αυτά και 
τη νοµιµότητα της λειτουργίας τους στο Internet. Υπάρχουν αντιδράσεις όχι µόνο ηθικές, αλλά και 
από τις πολιτείες που ενδιαφέρονται για την µείωση των εσόδων τους από φόρους και δασµούς. 

Τα ιδεατά ή εικονικά καζίνα, διαθέτουν ρουλέτα παιχνίδια µε τράπουλα, όπως και τα περισσότερα 

παιχνίδια των πραγµατικών καζίνων. Οι σελίδες µε αυτού του είδους τις δραστηριότητες αυξάνεται 
ραγδαία σε ηµερήσια βάση. Ο κλάδος είναι κερδοφόρος, ωστόσο το νοµικό καθεστώς ρευστό. Το 

γεγονός ότι η τάση που επικρατεί είναι η απαγόρευσή τους, οδηγεί τους λειτουργούς τους στην ε-
γκατάστασή τους σε χώρες όπως η Αντίγκουα, η Κόστα Ρίκα και η Νότια Αφρική, στις οποίες το 

νοµικό πλαίσιο λειτουργίας τους είναι ανύπαρκτο. 

Πηγη : Ι. Καράκωστας , ∆ίκαιο  και  ιντερνετ , Νοµικά ζητήµατα του διαδικτυου ,2003 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  

 

6 . ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΝΑ  ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΙΣ  ΠΑΓΙ∆ΕΣ ΣΕ  ΑΓΟΡΕΣ 

ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ : 

Όταν ο καταναλωτής αγοράζει µέσω διαδικτύου, βρίσκεται σε µία παγκόσµια αγορά που µοιάζει µε 
λαβύρινθο, καθώς οι αγορές µέσω διαδικτύου είναι ελκυστικές λόγω του ότι είναι εύκολες, χωρίς 
πολυκοσµία και χωρίς να υπάρχει ανάγκη να ταξιδέψει ή να περπατήσει. Επίσης, η ανωνυµία είναι 
αυτή που ελκύει αρκετούς, καθώς και η ποικιλία τιµών και προϊόντων που προσφέρονται.  

Παρά το γεγονός ότι οι αγορές µέσω διαδικτύου είναι εύκολες, υπάρχουν όµως αµφιβολίες για την 
ασφάλεια και για την τήρηση της ανωνυµίας. Ο καταναλωτής οφείλει να είναι πολύ καλά πληρο-

φορηµένος πριν κάνει ένα κλικ στο πλήκτρο PAY NOW (Πληρώστε Τώρα), προκειµένου να προ-
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στατευθεί από κάθε είδους παγίδα. Το σηµαντικότερο είναι να επιλέγει πολύ προσεκτικά τα sites 

από τα οποία αγοράζει. 

 

6.1 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 

•Ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει µε ποιόν συναλλάσσεται. Γι’ αυτό συνιστάται να ψάχνει το site 

της εταιρίας για περισσότερες πληροφορίες, ώστε να βεβαιωθεί ότι, το site δείχνει επακριβώς το 

είδος της επιχείρησης, την έδρα της, σηµειώνοντας παράλληλα τα στοιχεία για να µπορεί να επικοι-
νωνήσει. Όσο περισσότερα στοιχεία για επικοινωνία έχει το site τόσο πιο αξιόπιστη είναι η εταιρία. 

Η διεύθυνση, τα τηλέφωνα κ.λπ. πρέπει να βρίσκονται µε ευκολία.  

 

•Πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει όλες τις πληροφορίες για το προϊόν, την τιµή του και το νόµισµα µε 
το οποίο θα γίνει η πληρωµή.  

 

•Να προσέξει εάν υπάρχουν επιπλέον έξοδα, όπως αποστολής, φόροι, δασµοί.  

 

• Να ελέγξει εάν υπάρχουν τυχόν περιορισµοί ή απαγορεύσεις όσον αφορά την πώληση και να µε-
λετήσει την πολιτική επιστροφών της εταιρίας. 

Πηγη : Ι. Καράκωστας , ∆ίκαιο  και  ιντερνετ , Νοµικά ζητήµατα του διαδικτυου ,2003 

 

• Να διαβάζει τι περιγράφει το site για τους τρόπους πληρωµής και για την ασφάλειά τους.  

• Τέλος, να εξακριβώσει τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος από την ηµέρα της παραγγελίας του.  

 

6.2 ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ: 

•Ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει ή να «σώσει» στον υπολογιστή του 

τη συναλλαγή που πραγµατοποίησε. 

•Να βεβαιώνεται ότι υπάρχουν εγγυήσεις που προστατεύουν τις πληροφορίες που στέλνει στο δια-

δίκτυο για την πληρωµή και να ελέγχει επίσης, εάν το browser είναι ασφαλές και αποκρύπτει τα 

προσωπικά και τα οικονοµικά του στοιχεία. Για παράδειγµα, να αναζητήσει το σύµβολο ενός κλει-
στού λουκέτου στο κάτω δεξιά τµήµα της οθόνης (το οποίο δηλώνει ότι ο συνοµιλητής χρησιµο-

ποιεί ασφαλές σύστηµα επικοινωνίας), ή καλύτερα να βλέπεις την οθόνη και το σήµα του ψηφια-

κού πιστοποιητικού, δηλαδή της ηλεκτρονικής ταυτότητας που εκδίδεται από µια αναγνωρισµένη 
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εγγυήτρια επιχείρηση (π.χ.VeriSign), και το οποίο εγγυάται ότι ο συναλλασσόµενος είναι αυτός 
που δηλώνει, ώστε να µπορεί ο καταναλωτής να τον ελέγξει. Επίσης, να αναζητήσει πληροφορίες 
που δηλώνουν ότι τα προσωπικά του στοιχεία αποκρύπτονται (δήλωση συµµόρφωσης προς τη σχε-
τική νοµοθεσία) ή εάν η διεύθυνση του website αρχίζει µε «https:».  

•Να ενηµερώνεται για την πολιτική της εταιρίας όσον αφορά τα προσωπικά δεδοµένα. Συγκεκριµέ-
να, η εταιρεία πρέπει να αναφέρει ποιες προσωπικές πληροφορίες θα κρατήσει και πως θα τις χρη-

σιµοποιήσει.  

 

•Να κάνει υποµονή και να περιµένει να ολοκληρωθεί η παραγγελία. Εάν ξαναπιέσει το πλήκτρο 

κατά την διαδικασία, ελλοχεύει ο κίνδυνος να πληρώσει δύο φορές.  

•Θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να µπορεί να κάνει «opt out», που σηµαίνει 
να ξαναπάρει πίσω τα προσωπικά του δεδοµένα.  

 

 

 

 

 

Πηγη : Ι. Καράκωστας , ∆ίκαιο  και  ιντερνετ , Νοµικά ζητήµατα του διαδικτυου ,2003 

•Οφείλει να εκτυπώσει και να κρατήσει την πολιτική επιστροφών, η οποία πρέπει να επεξηγεί τον 
τρόπο επιστροφής ενός προϊόντος, την επιστροφή χρηµάτων ή µίας αλλαγής.  

 

6.3 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:  

•Ο καταναλωτής πρέπει να θυµάται ότι, έχει τα ίδια δικαιώµατα όταν αγοράζει µέσω διαδικτύου ή 

από ένα κατάστηµα στην αγορά. Εάν  αγοράσει κάτι το οποίο είναι ελαττωµατικό ή δεν είναι ίδιο 

µε την περιγραφή, ο έµπορος που του το πούλησε πρέπει να του λύσει το πρόβληµα . 

• Να κρατάει όλα τα στοιχεία της αγοράς του, σε ποιόν θα πρέπει να τηλεφωνήσει, να γράψει επι-
στολή, ή να στείλει e–mail µε τα παράπονα ή τα προβλήµατά του.  

•Να κρατάει επίσης ένα αντίγραφο των όρων και προϋποθέσεων.  

•Τέλος, να παρακολουθεί κανονικά το e–mail του µετά την αγορά ενός προϊόντος από το διαδίκτυο. 

Ο έµπορος µπορεί να του στείλει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για αυτό που αγόρασε.  
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6.4  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ: 

• Σύµφωνα µε την νοµοθεσία της Ε.Ε., ο καταναλωτής µπορεί να ακυρώσει µια υπηρεσία ή να επι-
στρέψει ένα προϊόν µέσα σε ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα. Αυτό είναι γνωστό ως «cooling – off 

period» και είναι κανονικά επτά ηµέρες από την ηµεροµηνία αγοράς.  

 

•Εάν αποφασίσει να κάνει επιστροφή, θα πρέπει να πληρώσει ο ίδιος τα έξοδα αποστολής.  

•Εάν το προϊόν κατά την παραλαβή είναι σπασµένο, ο καταναλωτής πρέπει να κάνει µια διαµαρτυ-

ρία αµέσως. Η εταιρία είναι υποχρεωµένη να του λύσει το πρόβληµα. Εάν δεν το κάνει, τότε υπο-

βάλλει διαµαρτυρία στην τοπική οργάνωση προστασίας καταναλωτών.  

•Εάν το προϊόν ή η υπηρεσία που έχει πληρώσει δεν του αποστέλλεται ή δεν εκτελείται, δικαιούται 
την επιστροφή των χρηµάτων του.  

 

 

Πηγη : Ι. Καράκωστας , ∆ίκαιο  και  ιντερνετ , Νοµικά ζητήµατα του διαδικτυου ,2003 

 

 

6.5 Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ : 

 

•Είναι πολύ δύσκολο ο καταναλωτής να αξιολογήσει µια επιχείρηση που βρίσκεται πολύ µακριά. 

Είναι πιο ασφαλές να χρησιµοποιεί sites που του έχουν συστήσει φίλοι και γνωστοί του.  

 

•Ως πολίτης της Ε.Ε. έχει ανάλογη νοµική υποστήριξη όταν αγοράζει µέσω διαδικτύου. Οι Οδη-

γίες της Ε.Ε. 97/7/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ σχετικά µε τις «Πωλήσεις από Απόσταση», έχουν ως στόχο 

να διασφαλίσουν ότι, έχει το ίδιο ελάχιστο επίπεδο προστασίας ανεξαρτήτως της έδρας του προµη-

θευτή στην Ε.Ε. Οι Οδηγίες αυτές καλύπτουν όλες τις µεθόδους πωλήσεων προϊόντων ή υπηρε-
σιών, όπου ο πωλητής και ο αγοραστής βρίσκονται σε απόσταση. Συµπεριλαµβάνουν πωλήσεις µέ-
σω διαδικτύου, τηλεφωνικές, fax, e – mail και ταχυδροµείου.  
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•Εάν ο καταναλωτής στέλνει προσωπικά δεδοµένα (όπως αριθµό πιστωτικής κάρτας) µέσω ενός 
website που δεν παρέχει ασφάλεια, ή µέσω e–mail, µπορεί κάποιος να υποκλέψει τον αριθµό και να 

τον χρησιµοποιήσει.  

 

•Ως κάτοχος µιας κάρτας, µπορεί να έχει προστασία σε περιπτώσεις χρήσης της κάρτας του χωρίς 
την δική του άδεια. Πρέπει να επικοινωνήσει  αµέσως µε την εταιρία της κάρτας, εάν υποψιάζεται 
ότι κάποιος έχει κάνει παράνοµη χρήση της.  

 

•∆εν θα πρέπει ποτέ να δίδει προσωπικά του δεδοµένα – διεύθυνση, τηλέφωνα, αριθµό λογαρια-

σµού τραπέζης, αριθµό PIN ή διεύθυνση e–mail – εάν δεν γνωρίζει ποιος τα καταγράφει και για 

ποιόν λόγω, και πως θα χρησιµοποιηθούν. Επίσης, ποτέ να µην αποκαλύπτει το password του. Ε-

πειδή είναι εύκολη η παραποίηση των διευθύνσεων e–mail, είναι προτιµότερο να είναι λίγο καχύ-

ποπτος όταν του ζητούν να δίδει προσωπικές πληροφορίες. 

•Τελικά, όσον αφορά το διαδίκτυο, καλό θα είναι πριν εµπιστευτεί ένα άγνωστο site, πρώτα να το 

ψάξει, γιατί όσο πιο προσεκτικός και απαιτητικός είναι, τόσο πιο ασφαλής θα είναι στο διαδίκτυο.  

Το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι αρµόδιο για τον έλεγχο και την έρευνα της αποτελεσµατικής εφαρ-

µογής του Π.∆. 131/2003. Στο πλαίσιο αυτό και µε την επιφύλαξη της νοµοθεσίας για την προστα-

σία του απορρήτου και των προσωπικών δεδοµένων, έχει δικαίωµα να ζητά κάθε απαραίτητη πλη-

ροφορία από τους φορείς παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου. Αυτό βέβαια είναι πολύ ση-

µαντικό αλλά πολλά πρέπει να γίνουν ακόµη στις τεχνολογίες ασφάλειας και κρυπτοθέτησης καθώς 
και στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές. 

Πηγη : Ι. Καράκωστας , ∆ίκαιο  και  ιντερνετ , Νοµικά ζητήµατα του διαδικτυου ,2003 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  

 

7 . ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό της νέας οικονοµίας είναι ο συνδυασµός Η/Υ και αµφίδροµης 
επικοινωνίας (ο χρήστης δεν λαµβάνει µόνο, αλλά και στέλνει µηνύµατα), για επιχειρηµατικούς 
σκοπούς. Όπως φανερώνουν τα παραπάνω παραδείγµατα, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αξιοποι-
ηθεί αυτό το γεγονός και νέες τεχνολογίες µαζί µε ανορθόδοξες ιδέες εµφανίζονται καθηµερινά στο 

προσκήνιο, αλλάζοντας τα δεδοµένα, απαξιώνοντας το παρελθόν και δηµιουργώντας απρόσµενες 
ευκαιρίες για το αύριο.  

Επίσης γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι το ∆ιαδίκτυο συµβάλει στη µείωση του κόστους και την αύ-

ξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, γεγονός που οφείλεται στους εξής λόγους:  
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•Χαµηλότερες τιµές  

•Χαµηλότερα αποθέµατα  

•Μείωση του χρόνου διάθεσης στην αγορά  

•Μείωση του κόστους συναλλαγών  

•Παγκόσµια εµβέλεια  

•Χαµηλότερο κόστος εισόδου στην αγορά  

 

Όµως δεν είναι βέβαιο ότι οι δυνατότητες τις οποίες παρέχει το ∆ιαδίκτυο θα προσφέρονται και στο 

µέλλον. Η είσοδος στην αγορά έχει αρχίσει να γίνεται εξαιρετικά δύσκολη εξαιτίας του ισχυρού 

εµπορικού σήµατος ορισµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου. Είναι σηµαντικό να γίνει τώρα 

πλήρης εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο, διότι ενδέχεται η ευκαιρία 

να χαθεί σύντοµα . 
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