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Κεφάλαιο 1ο-Marketing - Management  

 

1.1 Δηζαγσγή 

 

Σν Marketing είλαη αδηακθηζβήηεηα έλα απφ ηα κεγαιχηεξα εξγαιεία ηνπ ζπγρξφλνπ 

management κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Δίλαη έλα ζχζηεκα 

ελεξγεηψλ πνπ καο βνεζάεη λα αληηιεθζνχκε ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην 

επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, ζηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ηειηθά δίλεη ηηο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη (Παζρφπνπινο θαη θαιηζάο, 2000). Μαο δίλεη κηα θαηλνχξηα νπηηθή 

ζηελ πξνζέγγηζε θαηαζηάζεσλ, καο βνεζά ζηελ αλάπηπμε θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο γηα 

ηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ θαη καο δίλεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ 

πξνβιεκάησλ (έξεπλα αγνξάο , πξνψζεζε , πσιήζεηο , δηαθήκηζε). 

 

Σν Marketing αθνξά ηελ πξφβιεςε ηεο δήηεζεο , ηελ αλαγλψξηζε ηεο , ηελ πξφθιεζε 

ηεο θαη ηειηθά ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο. 

χκθσλα κε ην Chartered Institute Of Marketing «Σν Marketing είλαη κηα δηνηθεηηθή 

ιεηηνπξγία ε νπνία νξγαλψλεη θαη θαηεπζχλεη φιεο εθείλεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε θαη ζηελ 

κεηαηξνπή ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ ζε απνηειεζκαηηθή δήηεζε γηα ζπγθεθξηκέλν 

πξντφλ ε ππεξεζία θαη ζηε κεηαθίλεζε απηνχ ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ 

ηειηθφ θαηαλαισηή ή ρξήζηε, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηνπ θέξδνπο ή άιιν 

ζχλνιν αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ απφ ηελ εηαηξία ή άιιν νξγαληζκφ» (Θσκφπνπινο, 

2000). 

 Έλα θαιφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη παξαγσγνί νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ , νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ δηαθήκηζε γηα λα θαηαπνιεκήζνπλ ηνλ αιθννιηζκφ θαη ηελ νδήγεζε 

ππφ ηελ επήξεηα κέζεο. Ζ θηινζνθία ηνπ θνηλσληθνχ Marketing , δειαδή, ζέιεη λα 

ζηξαθεί πεξηζζφηεξν ζηηο κε εμσηεξηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη λα δψζεη 

βαξχηεηα θαη πξνηεξαηφηεηα ζηηο νπζηαζηηθέο αλάγθεο θαη ην φθεινο ηνπ κεγαιχηεξνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ καθξνπξφζεζκα. 
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1.2 Ζ έλλνηα ηνπ Marketing 

 

Ζ έλλνηα ηνπ Marketing είλαη κηα ζπγθερπκέλε ηδέα γηα πνιιέο επηρεηξήζεηο θπξίσο 

κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο. Θεσξψληαο ην θφζηνο ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο εληάμεσο 

ηνπ Marketing ζηηο θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο απιεζίαζην, θηλδπλεχνπλ 

λα αθαληζηνχλ. Απηφ πνπ δελ γίλεηαη άκεζα αληηιεπηφ είλαη φηη ην θαηλνκεληθά απηφ 

πςειφ θφζηνο ηνπ πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλνπ κίγκαηνο Marketing ζα γιίησλε ηελ 

ππνβάζκηζε , αλ φρη ηελ εμαθάληζε , ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ θαη ζα επηηχγραλε 

θεξδνθνξία. Γηα ηελ επίηεπμε θεξδνθνξίαο φκσο, ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ιφγνο 

γηα ηνλ νπνίνλ είλαη απαξαίηεην ην Marketing. Καηαξρήλ, ε εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ 

ηδεψλ ηνπ Marketing δηεπθνιχλεη ηελ δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ αθνχ πέξα απφ ηηο 

ζχγρξνλεο θαη απνηειεζκαηηθέο ηερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ πηνζεηείηαη θαη κηα 

ζπγθεθξηκέλε θηινζνθία. Σν Marketing καο βνεζά λα πξνζαξκνζηνχκε ζηελ γξήγνξε 

εμέιημε ηνπ πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο είηε απηφ αθνξά Β2Β είηε B2C ζρέζεηο ηνπ 

(Avlonitis and Karayanni, 2000). 

 

1.3 Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

 

Σν Marketing βεβαία δελ είρε πάληα ηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή. Γλσξίδνληαο ηελ ηαρχηεηα 

εμέιημεο ηεο αγνξάο , ηφζν ζε επίπεδν θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο φζν θαη ζε 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο , είλαη εχινγν ην γεγνλφο ηεο εθαξκνγήο ησλ ηαθηηθψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο απαηηήζεηο θάζε επνρήο (Θσκφπνπινο, 2000). 

Βαζηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηνπ Marketing έπαημε ε αληίιεςε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο βξεηαληθήο αγνξάο ηνπ 19
νπ

 αηψλα. 

Ζ Βξεηαλία ινηπφλ, δελ ρξεηαδφηαλ λα θαηαβάιεη πξνζπάζεηα γηα ηελ εκπνξία ησλ 

πξντφλησλ ηεο. Απηφ ήηαλ θάηη πνπ ζπλέβαηλε κέζα απφ ηηο απνηθίεο ηεο αλά ηνλ θφζκν. 

Αξγφηεξα, φηαλ νη ρψξεο απηέο απέθηεζαλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, δεκηνχξγεζαλ ηελ 

δηθή ηνπο βηνκεραλία θαη παξάιιεια ζηξάθεθαλ πξνο άιιεο αγνξέο. Γηα πνιχ θαηξφ ε 
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Βξεηαλία εκπνξεπφηαλ κε ηελ πεπνίζεζε πσο φηη ήηαλ βξεηαληθφ ήηαλ ην θαιχηεξν. 

κσο, ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ρεηξνηέξεπε , ε εηαηξίεο αδπλαηνχζαλ λα 

ζπλαγσληζηνχλ ηηο αληίζηνηρεο αληίπαιεο ζε ρξφλνπο παξάδνζεο θαη ε εμππεξέηεζε 

κεηά ηελ πψιεζε εμαζζελνχζε. Απηφ είρε αληίθηππν θαη ζην πξνζσπηθφ ησλ εηαηξηψλ, 

ην νπνίν άξρηζε ζηγά ζηγά λα ράλεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ πξνο ηελ δηεχζπλζε θαη ηελ 

ππεξεθάλεηα γηα ηελ απφδνζε ηνπ (Παζρφπνπινο θαη θαιηζάο, 2000). 

Απνηέιεζκα ηεο φιεο θαηάζηαζεο ήηαλ ην βξεηαληθφ κεξίδην ζηελ παγθφζκηα αγνξά λα 

κεησζεί ζεκαληηθά έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Παξάιιεια, ε εηζαγσγή κεζφδσλ 

καδηθήο παξαγσγήο ζήκαηλε φηη ε Βξεηαλία έπξεπε λα πνπιήζεη πεξηζζφηεξα αγαζά, 

έηζη ψζηε λα εθκεηαιιεπζεί ηα νθέιε ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο κε ηελ κείσζε ηνπ αλά 

κνλάδα θφζηνπο - θάηη ην νπνίν δελ ζπλέβε πνηέ. Αληίζεηα, νη παξαθκάδνπζεο αγνξέο 

ηεο Βξεηαλίαο ζήκαηλαλ πςεινηέξα θφζηε, πξάγκα πνπ δπζθφιεπε αθφκε πεξηζζφηεξν 

ηελ πψιεζε ησλ βξεηαληθψλ αγαζψλ. 

Ζ αξρηθή αληίδξαζε ησλ εηαηξηψλ ήηαλ λα δψζνπλ έκθαζε ζηελ πψιεζε, θάηη ην νπνίν 

φκσο επίζεο απέηπρε. Δπφκελν βήκα ήηαλ ε κείσζε ησλ ηηκψλ έλαληη απηψλ ησλ 

αληαγσληζηξηψλ αγνξψλ ζε αληίζηνηρα πξντφληα (Παζρφπνπινο θαη θαιηζάο, 2000). 

Απνηέιεζκα ήηαλ λα πνπινχλ πην θζελά κελ πξντφληα, αιιά ζε πνιχ θαηψηεξε 

πνηφηεηα. Φπζηθά απηφ ήηαλ θάηη πνπ δελ δηέθπγε ηεο αληίιεςεο ησλ αγνξαζηψλ, νη 

νπνίνη δεηνχζαλ πνηφηεηα θαη αμηνπηζηία, θαη έηζη νη πσιήζεηο ραζήθαλ. 

Δλψ θάπνηεο κεγάιεο βηνκεραλίεο πήξαλ ην κάζεκα ηνπο ζηα πξψηα κεηαπνιεκηθά 

ρξφληα, δελ ήηαλ παξά θαηά ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970, πνπ άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη νη αξρέο ηνπ Marketing - θάπνπ 

πελήληα ρξνληά αξγφηεξα απφ ηηο ΖΠΑ. 

ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 πνπ αθνινχζεζε ήξζε ζην πξνζθήλην ε έκθαζε ζηνλ ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ πνηφηεηα. Έγηλε θαηαλνεηφ απφ ηηο εηαηξίεο φηη πξέπεη λα πξνζαξκφδνπλ ηα 

πξντφληα ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηεο αγνξάο (Target Group), παξά λα 

πξνζπαζνχλ λα παξάγνπλ πξντφληα πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο φισλ. Αληηιεθζήθαλ 

φηη ν ιφγνο πνπ νη αγνξαζηέο πξνηηκνχζαλ θάπνην πξντφλ έλαληη άιινπ, δελ ήηαλ ην 

πξντφλ αιιά ηα νθέιε πνπ πξνζέθεξε. Απηφ ηηο ψζεζε ζην λα εξεπλήζνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη ζην πσο απηέο κπνξνχζαλ λα ηθαλνπνηεζνχλ. εκαληηθφηεξν 

φισλ φκσο , θαηαλφεζαλ φηη ην Marketing είλαη κηα δπλακηθή έλλνηα (Γεσξγφπνπινο, 
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2001). Οη αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ αιιάδνπλ κε ηνλ θαηξφ, απαηηψληαο απφ ηηο εηαηξίεο λα 

γλσξίδνπλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο ηηο αιιαγέο. Σίπνηα δελ εγγπάηαη ηελ 

δηαρξνληθφηεηα ελφο πξντφληνο αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο. 

     

1.4 Ζ εμέιημε ηνπ Marketing - Πεξίνδνη ηνπ Marketing 

 

Μέζα απφ ην παξαπάλσ παξάδεηγκα γίλεηαη ζαθήο αλαθνξά ζηα ζηάδηα πνπ πέξαζε ην 

κάλαηδκελη ησλ επηρεηξήζεσλ, γηα λα θηάζεη ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή πηνζεηψληαο ην 

Marketing. πγθεθξηκέλα κπνξνχκε λα ηα δνχκε ρσξηζκέλα ζε 4 πεξηφδνπο. 

 

1.5 Ζ πεξίνδνο πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ηελ παξαγσγή (production - 

orientation era) 

 

Ζ πεξίνδνο πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ηελ παξαγσγή ήηαλ ην πξψην εμειηθηηθφ ζηάδην πξνο 

ηελ αλάπηπμε ηνπ Marketing. Ήηαλ κηα απφ ηηο παιαηφηεξεο δηνηθεηηθέο αληηιήςεηο πνπ 

πίζηεπε φηη νη θαηαλαισηέο ήζειαλ πξντφληα ηα νπνία ζα έβξηζθαλ θαη ζα αγφξαδαλ ζε 

ρακειέο ηηκέο. Μέιεκα ηεο δηαρείξηζεο ήηαλ ε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο θαη ε επηδίσμε 

νηθνλνκηθήο δηαλνκήο. Ξεθίλεζε κε ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη δηήξθεζε κέρξη θαη 

ηελ δεθαεηία ηνπ 1920 (Πνκπφξηζεο θαη Σζνπιθάο, 2002). ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο 

πεξηφδνπ ε δήηεζε μεπεξλνχζε ηελ πξνζθνξά. Δπνκέλσο θάζε πξντφλ πνπ 

παξαζθεπαδφηαλ κπνξνχζε λα πνπιεζεί θαη ε δηνίθεζε πξνζαλαηνιηδφηαλ ζηελ φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξε παξαγσγή αγαζψλ. Οη αλάγθεο θαη νη επηζπκίεο ησλ πειαηψλ ήηαλ 

ζε δεχηεξε κνίξα. 

 

 

1.6 Ζ πεξίνδνο πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ηηο πσιήζεηο (sales-orientation era) 

 

ηαδηαθά, νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηελ παξαγσγή θαη ν απμαλφκελνο αληαγσληζκφο 

άιιαμαλ ην πεδίν έκθαζεο ηνπ Marketing. Ήηαλ πεπνίζεζε φηη νη θαηαλαισηέο δελ ζα 

αγφξαδαλ αξθεηά απφ ηα πξντφληα κηαο εηαηξίαο αλ ε εηαηξία δελ έθαλε ζεκαληηθέο 
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πξνζπάζεηεο γηα λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ. Πίζηεπαλ δειαδή φηη ηα 

πξντφληα “πσινχληαη, δελ αγνξάδνληαη” (Πνκπφξηζεο θαη Σζνπιθάο, 2002).  

Ξεθηλψληαο απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1930 ππήξρε ε δπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο δήηεζεο. 

Καζψο ν αληαγσληζκφο απμαλφηαλ ε έκθαζε κεηαηνπίζηεθε απφ ηελ παξαγσγή ζηελ 

πψιεζε. Παξφια απηά, νη αλάγθεο θαη νη επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ εμαθνινπζνχζαλ 

λα είλαη ζε δεχηεξε κνίξα. Ζ πεξίνδνο απηή δηήξθεζε κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1950. 

 

1.7 Ζ πεξίνδνο πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ην Marketing 

 

Ζ πεξίνδνο πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ην Marketing ήξζε σο απνηέιεζκα, ηνπ αθφκα πην 

εληφλνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ (Πνκπφξηζεο θαη Σζνπιθάο, 

2002). Ήηαλ επίζεο απνηέιεζκα ησλ πεξηζζφηεξν απαηηεηηθψλ δηνηθήζεσλ θαη ηεο 

πξνφδνπ ηνπ Marketing σο αθαδεκατθή εηδηθφηεηα. ε απηφ ην ζηάδην ε πξνζθνξά 

μεπεξλνχζε ηε δήηεζε. Καηά ζπλεπεία νη πειάηεο είραλ πεξηζζφηεξεο επηινγέο απφ πνηέ 

θαη κπνξνχζαλ λα δηαιέμνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ηαίξηαδαλ απφιπηα ζηηο 

αλάγθεο ηνπο. πλεπεία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο απηήο, ήηαλ λα δνζεί πεξηζζφηεξε έκθαζε 

ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη φρη κφλν ζηηο πσιήζεηο. Κχξην έξγν κηαο επηρείξεζεο ήηαλ 

λα θαζαξίζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηεο αγνξάο ζηφρνπ, θαη λα πξνζαξκφζεη ηνλ 

νξγαληζκφ ηεο ζηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή ηθαλνπνηήζεσλ ησλ αλαγθψλ απηψλ. ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο νη νξγαληζκνί άξρηζαλ λα πηνζεηνχλ ηελ ηδέα ηνπ 

Marketing. Ζ πεξίνδνο απηή έρεη δπν ζηάδηα: ηελ πεξίνδν ηνπ ηκήκαηνο Marketing θαη 

ηελ πεξίνδν ηεο εηαηξίαο Marketing (Πνκπφξηζεο θαη Σζνπιθάο, 2002). Σν ηκήκα 

Marketing αθνξνχζε ην ζπγρξνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ Marketing. Σκήκαηα θαη 

κνλάδεο πσιήζεσλ αλαδηνξγαλσζήθαλ θαη νη επζχλεο ηνπο επεθηάζεθαλ ψζηε λα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο ζρεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δηαθήκηζεο, ηηο εμππεξεηήζεηο πειαηψλ 

θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ Marketing. Ήηαλ πην απνηειεζκαηηθφ λα είλαη φιεο νη 

επζχλεο ηνπ Marketing ζπγθεληξσκέλεο ζε έλα ηκήκα παξά λα κνηξάδνληαη κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ. Σν 1960 είλαη ε έλαξμε ηεο πεξηφδνπ ηεο εηαηξίαο Marketing. 

Δλψ κέρξη πξηλ ίζρπε ε πεπνίζεζε φηη αλ ην πξντφλ δελ ηθαλνπνηνχζε ζπγθεθξηκέλεο 

αλάγθεο ήηαλ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ηκήκαηνο Marketing απηφ άιιαδε θαη γηλφηαλ 
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''επζχλε φισλ''. Ζ επηβίσζε κηαο εηαηξίαο βαζηδφηαλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

πειάηε φρη κφλν βξαρππξφζεζκα, αιιά θαη καθξνπξφζεζκα θαη σο ηέηνην κέιεκα ηεο 

επηρείξεζεο αληηκεησπίζηεθε θαη ην Marketing. 

 

1.8 Πεξίνδνο πξνζαλαηνιηζκνχ πξνο ην θνηλσληνινγηθφ Marketing (societal 

– Marketing - orientation era) 

 

Ο πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ην θνηλσληνινγηθφ Marketing είλαη ε ηειεπηαία εμαηξεηηθή 

πεξίνδνο, πνπ δηαξθεί κέρξη ζήκεξα. Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970, εθηφο απφ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ θέξδνπο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε, νη νξγαληζκνί άξρηζαλ λα 

αληηιακβάλνληαη ηελ θνηλσληθή ηνπο επζχλε (Θσκφπνπινο, 2000). 
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2. Το Ηλεκτρονικό Marketing 

 

2.1 Δηζαγσγή  

 

 

Ζ ζεκεξηλή επνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε αλάπηπμε ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ (Internet). Σν 

Γηαδίθηπν απνηειεί κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο γηα πνιιά άηνκα (Πνκπφξηζεο θαη 

Σζνπιθάο, 2002). Ζ επξεία ρξήζε ηνπ, απνηέιεζε ηελ έλαξμε δηάθνξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ κέζσ Γηαδηθηχνπ. Μηα απφ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη ην 

ειεθηξνληθφ Marketing (e-Marketing). 

Ζ καδηθή θαη ηαρχηαηε εμάπισζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, ε νπνία νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην δηέπνπλ, ην έρεη θαηαζηήζεη έλα πνιχηηκν εξγαιείν θαη έλα 

θιέγνλ ζέκα αλάιπζεο θαη κειέηεο. Οη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξεη, δεκηνπξγνχλ πνιιέο επηρεηξεκαηηθέο πξνθιήζεηο αιιά ηαπηφρξνλα θξχβνπλ 

θαη ζεκαληηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο. Σν ειεθηξνληθφ Marketing γλσξίδεη 

ηδηαίηεξε αλάπηπμε δηφηη έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα, ρσξίο λα ζεκαίλεη φηη δελ έρεη 

κεηνλεθηήκαηα. Ζ ειεθηξνληθή δηαθήκηζε (e-commerce) έρεη γλσξίζεη επίζεο κεγάιε 

αλάπηπμε. Γελ δηαθεκίδνληαη κφλν ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα (e-shop) αιιά θαη 

θαλνληθά θαηαζηήκαηα πνπ νη ηδηνθηήηεο ηνπο γλσξίδνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ Γηαδηθηχνπ 

ζηνπο ρξήζηεο ηνπ. 
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Παξά ην γεγνλφο φηη ε ηζηνξία ηνπ Γηαδηθηχνπ, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ, έρεη πνιχ κηθξή δηάξθεηα, έλαο αξθεηά κεγάινο θαη ζεκαληηθφο αξηζκφο 

βηβιίσλ, άξζξσλ, θαη κειεηψλ έρεη αθηεξσζεί γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

επηζηεκνληθνχ πεδίνπ. 

Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα δνζεί έλαο ζαθήο νξηζκφο ηνπ φξνπ “internet” πνπ λα είλαη 

απνδεθηφο απφ φινπο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην Internet έρεη ηερλνινγηθέο, 

θνηλσληνινγηθέο θαη θηινζνθηθέο επηδξάζεηο ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ (Θσκφπνπινο, 

2000).  

Σν Γηαδίθηπν είλαη έλα παγθφζκην δίθηπν ππνινγηζηψλ νη νπνίνη είλαη ζπλδεδεκέλνη 

κεηαμχ ηνπο κε ηειεθσληθέο γξακκέο θαη πςειέο ηαρχηεηεο, δεχμεηο. ηαλ ρξεζηκνπνηεί 

θάπνηνο ην Internet, παίξλεη πιεξνθνξίεο απνζεθεπκέλεο ζε απηνχο ηνπο ππνινγηζηέο 

(νλνκάδνληαη servers, επεηδή παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο). ηελ νπζία είλαη ν 

ζπλδπαζκφο πιηθνχ εμνπιηζκνχ, εθαξκνγψλ θαη δηαδηθαζηψλ. Δίλαη έλα ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελν ζχζηεκα, ην φπνην παξέρεη πιεξνθνξίεο ζε φινπο ρσξίο πεξηνξηζκνχο, 

θαη βνεζά ζηελ επηθνηλσλία (Πνκπφξηζεο θαη Σζνπιθάο, 2002). 

Μηα εχθνιε θαη απιντθή εμήγεζε γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη ε 

εμήο: ν ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί ην pc θαη ην modem γηα λα ζπλδεζεί ζε έλαλ νξγαληζκφ 

παξνρήο ππεξεζηψλ Internet, ν νπνίνο κεηά ηνπ παξέρεη πξφζβαζε ζηνλ παγθφζκην 

δίθηπν (world wide web). Οη νξγαληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ Internet είλαη εηαηξίεο 

(provider) νη νπνίεο δηαζέηνπλ γξήγνξνπο θαη ηζρπξνχο ππνινγηζηέο, νη νπνίνη, 

ζπλδένληαη ζην Internet κέζσ εηδηθψλ γξακκψλ επηθνηλσλίαο πςειήο ηαρχηεηαο 

(Γεσξγφπνπινο, 2001). Απηέο νη εηαηξίεο πσινχλ ρξφλν ζχλδεζεο θαη ρψξν 

απνζήθεπζεο γηα φζνπο ζέινπλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ Internet. 

Σν Internet είλαη έλα κέζν ζην νπνίν ν θαζέλαο έρεη πξφζβαζε, άξα νπνηνζδήπνηε 

κπνξεί λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο αιιά θαη λα πξνζζέζεη δηθέο ηνπ πιεξνθνξίεο θαη δηθά 

ηνπ ζηνηρεία. Δίλαη έλα ειεχζεξν κέζν ζην νπνίν νη πιεξνθνξίεο δηαθηλνχληαη ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο θαη ζπγθεθξηκέλνπο απζηεξνχο θαλφλεο. 

Δπίζεο ην Internet δελ έρεη γεσγξαθηθά φξηα. Δίλαη έλα ζχγρξνλν κέζν επηθνηλσλίαο ην 

νπνίν έρεη πξφζβαζε ζε ζρεδφλ φιν ηνλ θφζκν. Μέζσ απηνχ ππάξρεη επηθνηλσλία 

κεηαμχ αλζξψπσλ πνπ παιηφηεξα ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιν σο θαη αδχλαην λα ππάξρεη 

(Θσκφπνπινο, 2000).  
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Σν Internet δηαζέηεη θάπνηα εξγαιεία: ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) ηνλ 

παγθφζκην ηζηφ (world wide web ή www) ηηο θνηλφηεηεο (communities ή θαη 

newsgroups) θαη ηα chat-rooms. ια απηά ηα εξγαιεία δηεπθνιχλνπλ ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

Internet θαη ηνπο παξέρνπλ ηηο αλάινγεο πιεξνθνξίεο θαη ηξφπνπο επηθνηλσλίαο. 

 

 

2.2 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή ηνπ Γηαδηθηχνπ 

 

Ζ γέλεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ηνπνζεηείηαη ρξνλνινγηθά ζηε δεθαεηία ηνπ 1960, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην έηνο 1969. Ζ πξψηε ηνπ νλνκαζία ήηαλ ARPANET (Advanced 

Research Projects Agency NETwork) θαη δεκηνπξγήζεθε χζηεξα απφ εληνιή ηνπ 

Τπνπξγείνπ Άκπλαο ησλ Ζ.Π.Α. κε ζηφρν ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ ακεξηθαληθνχ 

ζηξαηνχ, ζε πεξίπησζε ζεξκνππξεληθνχ πνιέκνπ θαη θαηαζηξνθήο ησλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ θφκβσλ ηνπ (Θσκφπνπινο, 2000). Ζ δεκηνπξγία ηνπ ζηεξίρζεθε 

ζηελ πεηξακαηηθή δηθηχσζε δηαθνξεηηθψλ παλεπηζηεκηαθψλ ππνινγηζηηθψλ θέληξσλ 

πνπ ήηαλ δηαζθνξπηζκέλα ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. Ο πξψηνο θφκβνο ηνπ Γηαδηθηχνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζην UCLA ηνπ Los Angeles, ελψ νη ακέζσο επφκελνη θφκβνη 

ηνπνζεηήζεθαλ ζην Stanford Research Institute ηεο California, ζην UCSB ηεο Santa 

Barbara, θαη ηέινο ζην παλεπηζηήκην ηεο Utah (Netvalley, 2004). 

Καηά ηελ επφκελε δεθαεηία, ππήξμαλ δχν ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί ζηαζκνί ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ο πξψηνο έιαβε ρψξα ην 1973, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη δχν πξψηεο δηεζλείο ζπλδέζεηο ζην ARPANET, ε πξψηε κε ην 

University College ηνπ Λνλδίλνπ ζηελ Αγγιία θαη ε δεχηεξε κε ην Royal Radar 

Establishment ζηε Ννξβεγία. Σν δεχηεξν ζεκαληηθφ γεγνλφο έιαβε ρψξα ηνλ Ηνχιην ηνπ 

1977, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία ε πξψηε ζχλδεζε ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ 

δηθηχσλ (ηνπ ARPANET, ηνπ δνξπθνξηθνχ δηθηχνπ SATnet - Atlantic Packet SATellite 

Network, θαη ηνπ δηθηχνπ ξαδηνθπκάησλ PRnet - Packet Radio Network) κε ηε βνήζεηα 

ηνπ πξσηνθφιινπ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Καηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο επίδεημεο, ηα παθέηα ησλ δεδνκέλσλ ηαμίδεςαλ 94.000 κίιηα απφ κία 
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κεηαθηλνχκελε πνιεκηθή κνλάδα πξνο ην εζληθφ ηεο επηηειείν θαη πίζσ, ρσξίο λα ραζεί 

νχηε έλα ςεθίν (Παζρφπνπινο θαη θαιηζάο, 2000). 

 

 

 

ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ην δίθηπν ARPANET δηαζπάζηεθε ζε δχν κηθξφηεξα δίθηπα, ην 

MILnet (MILitary Network) θαη ην NSFnet (National Science Foundation Network). Σν 

MILnet ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο γηα θπβεξλεηηθνχο θαη ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο ελψ ην 

NSFnet ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο 

ζπλδένληαο πάλσ απφ 3.000 εξεπλεηηθά θαη αθαδεκατθά δίθηπα ησλ Ζ.Π.Α. κέρξη ηα 

ηέιε ηνπ 1991. Σελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1983 ην δίθηπν ARPANET κεηνλνκάζηεθε ζε 

Internet θαη έγηλε δηαζέζηκν γηα δεκφζηα ρξήζε, ελψ ην 1989 ν θφζκνο γλψξηζε ίζσο ηελ 

πην ζεκαληηθή εμέιημε κέρξη ζήκεξα φζνλ αθνξά ην ζέκα ηνπ Γηαδηθηχνπ. Ο Tim 

Berners- Lee πξαγκαηνπνίεζε ηελ εθεχξεζε ηνπ WWW ζην CERN (European Centre for 

Nuclear Research) (CERN, 2005).  

Σελ ίδηα ρξνληά, ην ηδησηηθφ δίθηπν ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ MCI ζπλδέζεθε ζην 

Γηαδίθηπν, παξά ην γεγνλφο φηη ε ζρεηηθή νκνζπνλδηαθή πνιηηηθή ησλ Ζ.Π.Α. δελ 

πξνέβιεπε θάηη ηέηνην. Σε ζχλδεζε ηνπ MCI αθνινχζεζαλ θαη ηα ηδησηηθά δίθηπα ηεο 

Compuserve, ηεο ATT (ATTMail) θαη ηεο Sprint (Sprintmail). Έηζη, θαηά ηε δεθαεηία 

ηνπ 1990 θαη κέρξη ζήκεξα, ε εηζαγσγή απηψλ ησλ ηδησηηθψλ δηθηχσλ (θαη ζηε ζπλέρεηα 

θαη άιισλ) βνήζεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ κε εθζεηηθνχο ξπζκνχο αθνχ νη 

ρξήζηεο είραλ κεγαιχηεξε πξφζβαζε. Σέινο, ην 1995 ην Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ ησλ 

Ζ.Π.Α. (National Science Foundation) απνθάζηζε λα δηαθφςεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

NSFnet, ρσξίο σζηφζν λα ππάξμνπλ αληηιεπηά πξνβιήκαηα γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, θαζψο ην NSFnet αληηθαηαζηάζεθε ζηαδηαθά απφ έλα πιήξσο ηδησηηθφ 

δίθηπν αιιεινζπλδεφκελσλ δηθηπαθψλ αξηεξηψλ (Θσκφπνπινο, 2000). 
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ε ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ, ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε είλαη ζαθψο δηαθνξνπνηεκέλε, 

θαζψο ππάξρνπλ νη θαηαζθεπαζηέο, νη έκπνξνη ρνλδξηθήο θαη ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο, 

νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ κηα αιπζίδα δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ καθξηά απφ ηνλ ηφπν 

θαηαζθεπήο ηνπο ζε παλειιαδηθφ ή ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Χζηφζν ε δεκηνπξγία δηθηχσλ δηαλνκήο δελ είλαη εθηθηή γηα θάζε επηρείξεζε, θαζψο 

απαηηεί πςειέο επελδχζεηο (Παζρφπνπινο θαη θαιηζάο, 2000). Δλαιιαθηηθά, ε 

επηρείξεζε πνπ ζέιεη λα πξαγκαηνπνηήζεη δηεζπαξκέλεο γεσγξαθηθά πσιήζεηο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη κηα έδξα θαη έλα ζχζηεκα δηαλνκήο κε ηαρπδξνκείν ή courier. 

  ε απηή ηελ πεξίπησζε ε αξρηθή επέλδπζε δελ είλαη εμίζνπ πςειή, σζηφζν θαη 

πάιη ζα πξέπεη λα δαπαλεζνχλ αξθεηά ρξήκαηα πξνβνιή ησλ πξντφλησλ, ψζηε λα γίλνπλ 

επξέσο γλσζηά. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην θφζηνο αγνξάο ηνπ πξντφληνο είλαη 

επηβαξεκέλν είηε κε ηα επηκέξνπο πνζνζηά θέξδνπο ησλ θξίθσλ πνπ δεκηνπξγνχλ ην 

δίθηπν δηαλνκήο είηε κε ηα έμνδα πξνβνιήο ηνπ. 

  Σν Γηαδίθηπν, ην νπνίν κέρξη ζήκεξα έρεη επεξεάζεη αξθεηέο παξαδνζηαθέο 

δηαδηθαζίεο φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ γεσγξαθηθά 

απνκαθξπζκέλσλ αλζξψπσλ, πξνζθέξεη κηα ιχζε πνπ δελ απνθιείεηαη ζην πξνζερέο 

κέιινλ λα αιιάμεη θαη ηε κνξθή ηνπ εκπνξίνπ. 

 Έρνπλ πεξάζεη θάπνηα ρξφληα, απφ ηφηε πνπ παξνπζηάζηεθαλ νη πξψηεο εθαξκνγέο, νη 

νπνίεο επέηξεπαλ ζην ρξήζηε λα δεκηνπξγήζεη έλα ή πεξηζζφηεξα ειεθηξνληθά 

θαηαζηήκαηα θαη λα εκπνξεπζεί κέζσ απηψλ, αγαζά θαη ππεξεζίεο ζε παγθφζκην 

επίπεδν (Παζρφπνπινο θαη θαιηζάο, 2000). Σν Γηαδίθηπν (Internet) ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ζπγθεθξηκέλα ε ππεξεζία World Wide Web, επσκίδεηαη αξθεηέο απφ ηηο 

επζχλεο ελφο δηθηχνπ δηαλνκήο, θαζψο θάζε ππνινγηζηήο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζε 

απηφ απνηειεί κηα βηηξίλα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί. 

Κάζε ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ κπνξεί κέζα απφ ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ηνπ λα βιέπεη 

πξντφληα θαη λα αγνξάδεη φπνηα εμ απηψλ ηνλ ελδηαθέξνπλ, πιεξψλνληαο ην αληίηηκν. Σν 

πξντφλ θζάλεη ζηνλ θαηαλαισηή κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή courier επηβαξπκέλν σο εθ 

ηνχηνπ κε ην θφζηνο κεηαθνξάο. Χζηφζν, ε απνπζία ηνπ κεζάδνληνο δηεπξχλεη 

ζεκαληηθά ηα πεξηζψξηα θέξδνπο, κε απνηέιεζκα ε επηρείξεζε ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο λα κπνξεί εχθνια λα απνξξνθήζεη ηα έμνδα κεηαθνξάο. 
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Ζ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ δελ επηηεχρζεθε απφ ηε κηα κέξα ζηελ 

άιιε, αιιά ππήξμε κηα ζηαδηαθή εμέιημε κέζα απφ ηελ νπνία δηακνξθψζεθαλ ηέζζεξηο 

γεληέο ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ (Θσκφπνπινο,2000). 

ηελ Πξψηε γεληά Ζιεθηξνληθψλ Καηαζηεκάησλ έγηλε ε εκθάληζή ηνπο ζρεδφλ 

παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηνπ Παγθνζκίνπ Ηζηνχ. Οη επηρεηξήζεηο, δηαπηζηψλνληαο ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο πξνζέθεξε ην Γηαδίθηπν πξνρψξεζαλ ζηε δεκηνπξγία 

ειεθηξνληθψλ ζειίδσλ, επηδηψθνληαο αξρηθά κηα απιή παξνπζία ζηνλ θαηλνχξγην απηφ 

ρψξν γηα ιφγνπο δηαθήκηζεο. Αξγφηεξα αλαθαιχπηνληαο ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ Γηαδίθηπν 

(Internet) σο κέζν δηαθήκηζεο θαη πξνζέιθπζεο θαηλνχξγησλ πειαηψλ, άξρηζαλ λα 

επελδχνπλ αξθεηά ρξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηηο επαθέο ηνπο, δεκηνπξγψληαο,  

έηζη, πην θηιηθέο θαη πξνζηηέο ηζηνζειίδεο. 

Σα θαηαζηήκαηα ηεο πξψηεο γεληάο πξνζέθεξαλ θάπνηεο δπλαηφηεηεο παξνπζίαο, 

πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο πνπ φκσο δελ ήηαλ αξθεηέο γηα ηελ ζεακαηηθή αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ κηαο επηρείξεζεο έηζη δεκηνπξγήζεθε ε δεχηεξε γεληά Ζιεθηξνληθψλ 

Καηαζηεκάησλ, ε νπνία βαζίζηεθε ζηελ κνλαδηθή επθαηξία δηεμαγσγήο Marketing πνπ 

παξέρεη ην Γηαδίθηπν. 

Μέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο κεγάινπ αξηζκνχ 

θαηαλαισηψλ, αιιά ην Marketing θαη ε ζηξαηεγηθή πξνζέιθπζεο ηεο επηρείξεζεο 

ζηνρεχεη ζε θάζε θαηαλαισηή μερσξηζηά, ιφγσ ηεο χπαξμεο ελφο ρξήζηε-θαηαλαισηή 

θάζε θνξά κπξνζηά απφ ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή (Παζρφπνπινο θαη θαιηζάο, 2000). 

Οη πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ κπνξνχλ λα απμεζνχλ ζεκαληηθά εάλ νη θαηαλαισηέο έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα παξαγγειίαο κέζσ Internet, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα γίλεη παξαγγειία 

πξντφλησλ κέζσ Internet, ηφηε απηφκαηα κεγαιψλεη θαη ην εχξνο ηεο αγνξάο θάζε 

επηρείξεζεο αθνχ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δέρεηαη θαη παξαγγειίεο (θαη επνκέλσο λα 

απνθηά θαη λένπο πειάηεο) απφ πεξηνρέο ζηηο νπνίεο κέρξη ηψξα δελ ππήξρε θπζηθή 

παξνπζία ηνπ θαηαζηήκαηνο. Ζ επηρείξεζε κπνξεί επνκέλσο λα θάλεη αηζζεηή ηελ 

παξνπζία ηεο, ζε αγνξέο ζηηο νπνίεο πξνεγνπκέλσο ήηαλ πνιχ δχζθνιν ή αθφκε θαη 

αδχλαην λα εηζρσξήζεη. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ ζπκπεξαζκάησλ δηακνξθψζεθε κηα θαηλνχξγηα γεληά 

ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ, ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο θαηαλαισηέο λα παξαγγέιλνπλ ηα 

πξντφληα πνπ επηζπκνχλ. Σα θαηαζηήκαηα απηά ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ εμήο ηξφπν: νη 
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θαηαλαισηέο θαηά ηελ πινήγεζε ηνπο ζην θαηάζηεκα επηιέγνπλ ηα πξντφληα ηεο 

αξεζθείαο ηνπο, ηα ηνπνζεηνχλ ζε εηθνληθά θαιάζηα θαη θαηά ηελ έμνδν ηνπο απφ ην 

θαηάζηεκα πξνβαίλνπλ ζηελ παξαγγειία ησλ πξντφλησλ (Θσκφπνπινο, 2000). Οη 

παξαγγειίεο απηέο απνζηέιινληαη ζην ειεθηξνληθφ γξακκαηνθηβψηην ηεο επηρείξεζεο. Ο 

δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ιακβάλεη ηηο παξαγγειίεο, ηηο εθηππψλεη θαη ηηο πξνσζεί 

γηα δηεθπεξαίσζε. 

Μέζα απφ απηή ηε γεληά ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ αλαδείρζεθαλ δηάθνξεο ηάζεηο 

θαη ππάξρνπλ θάπνηα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα κειεηήζεη ε επηρείξεζε πξηλ πινπνηήζεη έλα 

ηέηνην ηδεαηφ θαηάζηεκα. Ο θπζηθφο ρψξνο ηνπ θαηαζηήκαηνο αληηπξνζσπεχεηαη πιένλ 

θαη εηθνληθά κέζα ζην Γηαδίθηπν, παξέρνληαο ηηο ίδηεο ιεηηνπξγίεο ζηνλ θαηαλαισηή. Ζ 

πξνζζήθε δειαδή κηαο επηπιένλ ππεξεζίαο (ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα) πνπ ιεηηνπξγνχζε 

παξάιιεια κε ην ήδε ππάξρνλ (θπζηθφ) θαηάζηεκα. Απφ ηελ άιιε αλαπηχρζεθε ε 

δεκηνπξγία θαηαζηεκάησλ πνπ δελ έρνπλ θπζηθή ππφζηαζε. Σα θαηαζηήκαηα απηά δελ 

ππήξραλ ζε θάπνην θπζηθφ ρψξν κε ηε κνξθή πνπ έρνπλ ζήκεξα, δειαδή δελ ππήξρε 

θάπνηνο θαηάιιεια δηακνξθσκέλνο ρψξνο, κε βηηξίλα ηακεία, πξνζσπηθφ θιπ. 

(Παζρφπνπινο θαη θαιηζάο, 2000). Σα εκπνξεχκαηα ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ 

βξηζθφηαλ ζε θάπνηα απνζήθε ε νπνία ελεκεξσλφηαλ γηα ηηο ειεθηξνληθέο παξαγγειίεο 

θαη αλαιάκβαλε ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπο. Αξθεηέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζέινληαο λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ κεγάισλ εηαηξηψλ, ζπλελψζεθαλ 

ειεθηξνληθά δεκηνπξγψληαο εηθνληθά εκπνξηθά θέληξα ηα ιεγφκελα ηδεαηά 

πνιπθαηαζηήκαηα θαη εκπνξηθά θέληξα. 

 ζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν εμαζθάιηζεο πξφζβαζεο θαη παξνπζίαο ζην Internet ππάξρνπλ 

δχν πξνζεγγίζεηο. Ζ πξψηε είλαη ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα πνπ εμαζθαιίδνπλ 

πξφζβαζε ζην δίθηπν κέζσ θάπνηνπ  παξνρέα ππεξεζηψλ Internet. Ζ δεχηεξε είλαη νη 

επηρεηξήζεηο λα αλαιακβάλνπλ νη ίδηεο ηε δηαρείξηζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηνπο θαηαζηήκαηνο ρσξίο ηελ εκπινθή ησλ ελδηάκεζσλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

Γηαδίθηπν (Internet). Κάηη ηέηνην απαηηεί ηελ χπαξμε θαηάιιειεο ηερλνινγηθήο 

ππνδνκήο θαη ηερλνγλσζίαο απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο (Παζρφπνπινο θαη 

θαιηζάο, 2000).  

Ζ Σξίηε γεληά θαηαζηεκάησλ εκθαλίδεηαη ζηα κέζα ηνπ 1995 θαη εζηηάδεη ζην ζέκα ηεο 

νινθιήξσζεο ησλ ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ κε ην ππάξρνλ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 
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ησλ επηρεηξήζεσλ. Δηαηξείεο πνπ δηέζεηαλ ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα εγθαηεζηεκέλα 

ζηνπο ππνινγηζηέο, πξνζπαζνχζαλ λα βξνπλ έλαλ ηξφπν νινθιήξσζεο θαη νκαιήο 

ζπλχπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δχν ζπζηεκάησλ. Οη επηρεηξήζεηο ήζειαλ λα 

εθαξκφζνπλ έλα ζρήκα κέζα απφ ην νπνίν λα θαηαρσξνχληαη απεπζείαο νη ειεθηξνληθέο 

παξαγγειίεο (πνπ γίλνληαη απφ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα) ζην  πιεξνθνξηαθφ ηνπο 

ζχζηεκα (ERP) πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηψλνληαη πην γξήγνξα θαη άκεζα 

(Γεσξγφπνπινο, 2001).  

Βέβαηα κεηά ηελ εχξεζε θαη πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ κεραληζκνχ πξνέθπςαλ θαη άιια 

ζέκαηα φπσο ε απηφκαηε ελεκέξσζε ηεο απνζήθεο θαη ε δηαρείξηζε ησλ πξνζθνξψλ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο απφ ην ππάξρνλ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ελψ πξνέθπςε θαη 

ην ζέκα ηεο ειεθηξνληθήο πιεξσκήο. 

 Έηζη εκθαλίζηεθε κηα θαηλνχξγηα γεληά ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ, ε νπνία παξέρεη 

ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: 

 Ζιεθηξνληθή πξνβνιή θαη δηαθήκηζε 

 Ζιεθηξνληθέο πξνζθνξέο θαη εθπηψζεηο πξντφλησλ 

 Ζιεθηξνληθή παξαγγειία 

 Ζιεθηξνληθή ηηκνιφγεζε 

 Φπζηθή παξάδνζε πξντφληνο 

 Ζιεθηξνληθή παξάδνζε πξντφληνο (φπνπ επηηξέπεηαη) 

 Ζιεθηξνληθή πιεξσκή 

       Έλα ρξφλν κεηά ηελ πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ ηξίηεο γεληάο, έθαλαλ 

ηελ εκθάληζή ηνπο ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ηέηαξηεο γεληάο. Οη ιεηηνπξγίεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ θαηαζηεκάησλ επεθηείλνληαη θαη πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

πξνζθέξνπλ ηα θαηαζηήκαηα ηξίηεο γεληάο αιιά θαη θάπνηεο επηπιένλ πνπ αθνξνχλ 

θπξίσο ζέκαηα αζθαιείαο θαη απνδνηηθήο δηαρείξηζεο ηεο απνζήθεο θαη ησλ 

απνζεκάησλ. Οξηζκέλεο απφ ηηο θαηλνχξγηεο αθνξνχλ ηελ ειεθηξνληθή πιεξσκή, ηνλ 

απηνκαηνπνηεκέλν ππνινγηζκφ θνξνινγίαο, ηελ αζθάιεηα, ηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ, 

ηελ επέιηθηε θνζηνιφγεζε, ηελ αλίρλεπζε πξντφληνο θαη ηελ εμαηνκίθεπζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή. 
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2.3 Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Γηαδηθηχνπ 

 

χκθσλα κε ην Θσκφπνπιν, 2000 θαη ηνπο Γεσξγφπνπιν, Παληαδή, Νηθνιαξάθν θαη 

Βαγγειάην, 2001 ην Γηαδίθηπν έρεη ηέζζεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ηνπ 

πξνζδίδνπλ έλαλ πνιχ ηδηαίηεξν ξφιν. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη: ην ηδηνθηεζηαθφ 

ηνπ θαζεζηψο, ε χπαξμε ειεχζεξεο αληαιιαγήο ηδεψλ θαη πιεξνθνξηψλ, νη κεγάιεο 

νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη θαη ε πςειή αιιειεπηδξαζηηθφηεηα. 

Αλαθνξηθά κε ην ηδηνθηεζηαθφ ηνπ θαζεζηψο, ην Γηαδίθηπν εκθαλίδεη κηα ηδηνκνξθία: 

αλήθεη ζε φινπο θαη ηαπηφρξνλα δελ είλαη ηδηνθηεζία θαλελφο. Παξά ην γεγνλφο, φηη 

κεξηθά απφ ηα δίθηπα πνπ απαξηίδνπλ ην Γηαδίθηπν αλήθνπλ ζε ηδηψηεο, νξγαληζκνχο 

(π.ρ. παλεπηζηήκηα) θαη θπβεξλήζεηο ην ζχλνιν ηνπ Γηαδηθηχνπ δελ απνηειεί ηδηνθηεζία 

θαλελφο ηδηψηε, νξγαληζκνχ, εηαηξίαο ή θπβέξλεζεο . 

Σν γεγνλφο ηεο θνηλήο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γηαδηθηχνπ απνηειεί ηελ αηηία ηφζν ηεο χπαξμεο 

δηαθξαηηθνχ αληαγσληζκνχ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξνπ ειέγρνπ, φζν θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο πνιηηηθψλ παγθφζκηαο ζπλεξγαζίαο, κε ζηφρν ηε ιχζε ησλ θνηλψλ (γηα φιεο 

ηηο ρψξεο) πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην Γηαδίθηπν.   

Άιιε κία ζεκαληηθή ζπλέπεηα ηεο κε 

χπαξμεο ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο, 

είλαη ε έιιεηςε ηδησηηθψλ, 

νξγαλσζηαθψλ, εηαηξηθψλ θαη 

παξαηαμηαθψλ ζπκθεξφλησλ θαη 

εμαξηήζεσλ, γεγνλφο πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο 

θιίκαηνο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη 

ειεπζεξίαο (Θσκφπνπινο, 2000). Σν 

δεχηεξν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ εκθαλίδεη ην Γηαδίθηπν, είλαη ε χπαξμε 

ειεχζεξεο δηαθίλεζεο ηδεψλ θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηε γεσγξαθηθή απφζηαζε θαη ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ηνπο.     

Σν γεγνλφο απηφ, απνηέιεζε - θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί κέρξη θαη ζήκεξα - ην 

ζεκαληηθφηεξν θίλεηξν θαη πφιν έιμεο γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ρξεζηψλ ζε 
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νιφθιεξν ηνλ θφζκν, θαη ε ζεκαληηθφηεηά ηνπ έρεη επηζεκαλζεί απφ πάξα πνιινχο 

εξεπλεηέο ζε πνιπάξηζκεο κειέηεο, άξζξα θαη βηβιία (Θσκφπνπινο, 2000). 

ηα πξψηα ζηάδηα ηεο εκθάληζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ε γιψζζα απνηέιεζε έλα κηθξφ 

εκπφδην ζηελ εμάπισζε ηεο ρξήζεο ηνπ, αθνχ νη πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο ήηαλ 

γξακκέλεο ζηελ αγγιηθά. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα απεπζχλνληαη κφλν ζε ζπγθεθξηκέλν 

αγγιφθσλν θνηλφ, αθήλνληαο ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο αληθαλνπνίεηνπο (Παζρφπνπινο 

θαη θαιηζάο, 2000). ηαδηαθά, ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ιχζεθε ηφζν κε ηε 

κεηάθξαζε ηνπ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ησλ ηζηνζειίδσλ ζε δηάθνξεο γιψζζεο, φζν θαη κε 

ηε δεκηνπξγία λέσλ εηαηξηθψλ (ή κε) ηζνηφπσλ απεπζείαο ζηελ εθάζηνηε ηνπηθή γιψζζα 

ηεο εηαηξίαο ή ηνπ νξγαληζκνχ.  

ήκεξα, ην Γηαδίθηπν πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα φρη κφλν άκεζεο αιιά θαη δηαξθνχο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ αλζξψπσλ, εηαηξηψλ θαη νξγαληζκψλ κε δηαθνξεηηθέο ηδέεο θαη 

αληηιήςεηο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ απνηειεί ηε βαζηθή αηηία 

άκεζσλ θαη έκκεζσλ θξαηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο ηεο 

πιεξνθφξεζεο. 

Αλαθνξηθά κε ην ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ηηο κεγάιεο νηθνλνκηθέο 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη, έρνπλ δηαηππσζεί θαη έρνπλ εθθξαζηεί (ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ) πνιιέο πξνζδνθίεο, εηδηθά κεηά ηελ εκθάληζε θαη 

ηελ αικαηψδε αχμεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ πξψησλ δηαδηθηπαθψλ εηαηξηψλ (Θσκφπνπινο, 

2000). 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ φκσο, ππήξμαλ θαη πάξα πνιιά παξαδείγκαηα επηρεηξήζεσλ 

νη νπνίεο βηάζηεθαλ λα εηζέιζνπλ ζην ρψξν ηνπ Γηαδηθηχνπ (γηα λα εθκεηαιιεπηνχλ 

πξψηεο ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ) κε απνηέιεζκα λα νδεγεζνχλ ζηελ απνηπρία είηε 

ρξενθνπψληαο θαη ράλνληαο πνιχ κεγάια ρξεκαηηθά πνζά, είηε κεηαβάιινληαο 

ζεκαληηθά ηε κνξθή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηπαθνχ ηνπο ηφπνπ. 

Οη θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε πιεηνςεθία ησλ παξαπάλσ επηρεηξήζεσλ 

νδεγήζεθε ζηελ απνηπρία ήηαλ ε έιιεηςε νξγάλσζεο θαη ζρεδηαζκνχ, ε ππεξεθηίκεζε 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ε χπαξμε ιαλζαζκέλεο εηθφλαο ηεο 

αγνξάο, ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ησλ δπλάκεψλ ηνπο, ε έιιεηςε βαζηθήο εκπνξηθήο θαη 

δηνηθεηηθήο εκπεηξίαο, ε ειιηπήο ρξεκαηννηθνλνκηθή επίβιεςε, ε χπαξμε ηεο λννηξνπίαο 
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ηνπ γξήγνξνπ θέξδνπο θαη ε δπζθνιία πξνζαξκνγήο ηνπ πξντφληνο ζηα δεδνκέλα ηεο 

ειεθηξνληθήο αγνξάο (Παζρφπνπινο θαη θαιηζάο, 2000). 

Σν ηέηαξην ζεκαληηθφ, αιιά θαη ηαπηφρξνλα κνλαδηθφ, ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Γηαδηθηχνπ 

είλαη ε πνιχ πςειή αιιειεπηδξαζηηθφηεηά ηνπ. Ζ ηειεφξαζε, ην ξαδηφθσλν, νη 

εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά είλαη κέζα επηθνηλσλίαο κηαο θαηεχζπλζεο θαη δελ 

πξνζθέξνπλ θακία αιιειεπίδξαζε κε ην θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη. Αληίζεηα, ην 

Γηαδίθηπν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα ζπιιέγεη άκεζα πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 

πειάηεο, ελψ παξάιιεια επηηξέπεη ζηνλ εθάζηνηε ρξήζηε λα επηιέμεη ην ηη ζα δεη, πφηε 

ζα ην δεη, ην ηη ζα αγνξάζεη, απφ πνχ ζα αγνξάζεη, πσο ζα ην αγνξάζεη, ην ηη ζα 

πνπιήζεη, ην πφηε ζα ην πνπιήζεη θαη ην πψο ζα ην πνπιήζεη (Γεσξγφπνπινο, 2001).  Οη 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απνθηνχλ κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ γηα ηε δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

πξνβνχλ ζ‟ απηφ πνπ νλνκάδεηαη εμαηνκίθεπζε ππεξεζηψλ (personalization) θαη “one-to-

one” Marketing. 

ια ηα παξαπάλσ, νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην Γηαδίθηπν 

πηνζεηήζεθε ηφζν γξήγνξα θαη ηφζν καδηθά απφ εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηα ηέζζεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ ην δηέπνπλ. Θα πξέπεη λα 

ηνληζηεί ηδηαίηεξα, φηη ην Γηαδίθηπν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βνεζήζεη ηελ αλάπηπμε ησλ 

επηρεηξήζεσλ αιιά φρη ζηνλ ππεξβνιηθφ βαζκφ κε ηνλ νπνίν πεξηγξάθεηαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο (Θσκφπνπινο, 2000). 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέςνπκε φηη ηνπνζεηεκέλα ζηε ζσζηή 

δηάζηαζε θαη κε ηε ζσζηή πξνεηνηκαζία, ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ απνθηνχλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη ξφιν γηα ηελ 

βησζηκφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε ηφζν ησλ επηρεηξήζεσλ, φζν θαη ησλ νηθνλνκηψλ ησλ 

δηαθφξσλ ρσξψλ.  

 

2.4 Υξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ σο Δξγαιείν ηνπ Marketing 

 

       Ζ εκθάληζε θαη ε απνδνρή ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ, δειαδή ηνπ ηειεθψλνπ, ηνπ 

ξαδηνθψλνπ θαη ηεο ηειεφξαζεο, νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ φξνπ Ζιεθηξνληθφ 
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Marketing (e-Marketing). ηε ζπλέρεηα, ε εθεχξεζε θαη ε νινέλα απμαλφκελε ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Marketing νδήγεζαλ ζηε 

γέλεζε ηνπ φξνπ Γηαδηθηπαθφ Marketing (Internet Marketing) (Θσκφπνπινο, 2000). 

       Ο φξνο Ζιεθηξνληθφ Marketing (ΖΜ) ππνδειψλεη ηελ παξάδνζε πξντφλησλ θαη/ή 

ππεξεζηψλ απφ ηνλ πσιεηή ζηνλ αγνξαζηή κε ηε βνήζεηα κηαο ή θαη πεξηζζνηέξσλ 

ειεθηξνληθψλ κεζφδσλ ή κέζσλ . Γηαδηθηπαθφ Marketing (ΓΜ) θαιείηαη ε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ε νπνία έρεη σο 

ζηφρν ηελ αληαιιαγή ηδεψλ, πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηθαλνπνηψληαο ηηο αλάγθεο ηφζν 

ησλ αγνξαζηψλ φζν θαη ησλ πσιεηψλ  

(Παζρφπνπινο θαη θαιηζάο, 2000). 

      Με κηα πξψηε θαη γξήγνξε καηηά, νη 

δχν νξηζκνί θαίλεηαη λα είλαη ίδηνη. 

Παξφια απηά, ππάξρεη κηα κηθξή δηαθνξά 

θαη απηή είλαη ην κέζν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

Marketing. ην κελ ΖΜ νη ιεηηνπξγίεο 

κπνξνχλ λα γίλνπλ κε νπνηνδήπνηε 

ειεθηξνληθφ κέζν, ελψ ζην ΓΜ γίλνληαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ.  

 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γηαδηθηχνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη αλαπηχρζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. Πέξα φκσο, απφ απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, ην Γηαδίθηπν έρεη αθφκα κία ζεκαληηθή ηδηαηηεξφηεηα. 

Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο αγνξά αιιά θαη σο κέζν επηθνηλσλίαο. Απηφ ζεκαίλεη, 

φηη ην Γηαδίθηπν απφ ηε κία κεξηά κπνξεί λα παίμεη ην ξφιν ηεο ειεθηξνληθήο αγνξάο, ή 

αθφκα θαιχηεξα, ελφο ειεθηξνληθνχ ρψξνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ αγνξαζηέο θαη πσιεηέο 

κπνξνχλ λα ζπλεπξεζνχλ θαη λα ζπλδηαιιαγνχλ κεηαμχ ηνπο, θαη απφ ηελ άιιε κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν επηθνηλσλίαο, επίηεπμεο θαη νινθιήξσζεο επηρεηξεκαηηθψλ 
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δξαζηεξηνηήησλ φπσο είλαη ην Marketing, νη δηαλνκέο θαη νη πσιήζεηο (Θσκφπνπινο, 

2000). 

       

2.5 Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Γηαδηθηχνπ σο Δξγαιείν ηνπ Marketing 

 

 Έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ επηρεηξεκαηηθή αλάιπζε ηνπ Γηαδηθηχνπ σο 

πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο, θαη εηδηθφηεξα σο εξγαιείν ηνπ Marketing, είλαη ην γεγνλφο φηη 

θαηέρεη κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ην δηαρσξίδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηα 

ππφινηπα παξαδνζηαθά εκπνξηθά πεξηβάιινληα.   

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ην πξψην ραξαθηεξηζηηθφ θαη ζχκθσλα κε ην 

παξαδνζηαθφ κνληέιν επηθνηλσλίαο Marketing, ε καδηθή επηθνηλσλία είλαη κηα 

δηαδηθαζία “Έλαο-πξνο-Πνιινχο” (“One-to-Many”) θαηά ηελ νπνία κηα επηρείξεζε (Δ) 

κεηαδίδεη έλα κήλπκα (ΜΝ) κε ηε βνήζεηα ελφο κέζνπ (Μ) ζε κία κεγάιε νκάδα 

θαηαλαισηψλ (Κ). Σα ηξία ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ δηαθξίλνπλ φια ηα κνληέια καδηθήο 

επηθνηλσλίαο  είλαη: α) ην (Μ) ρξεζηκνπνηείηαη κφλν σο νδφο κεηαθνξάο πιεξνθνξηψλ 

απφ ηελ (Δ) πξνο θάζε (Κ), β) νη (Κ) ζεσξνχληαη θπξηνιεθηηθά σο έλα νκνηνγελέο 

“θνηλφ” κε παξαπιήζηεο πξνηηκήζεηο φζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο 

κεηαδίδνληαη, θαη γ) δελ ππάξρεη θακία αιιειεπίδξαζε κεηαμχ (Δ) θαη (Κ) 

(Παζρφπνπινο θαη θαιηζάο, 2000). 

     Κνκβηθφ ζεκείν ζην εξψηεκα, ην νπνίν απαζρνιεί πνιιά ζηειέρε ηνπ Marketing, 

ηνπ πσο κπνξεί λα κεηνπζησζεί ην Γηαδίθηπν ζε κηα αμηφινγε θαηαλαισηηθή εκπεηξία, 

απνηειεί ε “Ρνή” (Flow). Οη Hoffman and Novak (1996), αλαγλψξηζαλ ηέζζεξηο 

ηδηφηεηεο νη νπνίεο νξίδνπλ ηε “Ρνή” θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινήγεζεο είηε ζε θάπνην 

ειεθηξνληθφ δίθηπν γεληθφηεξα, είηε εηδηθφηεξα ζην Γηαδίθηπν. χκθσλα κε ηηο ηδηφηεηεο 

απηέο, ε “Ρνή”: α) ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα αηειείσηε αθνινπζία αληαπνθξίζεσλ ησλ 

ρξεζηψλ, ε νπνία δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ αιιειεπηδξαζηηθφηεηα ηνπ Γηαδηθηχνπ (ε 

πιεθηξνιφγεζε θαη ηα θιηθ ηνπ πνληηθηνχ είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ 

αλζξψπνπ κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο), β) δεκηνπξγεί εζσηεξηθή απφιαπζε, γ) 

ζπλνδεχεηαη απφ έλα αίζζεκα απψιεηαο ηεο πξνζσπηθήο ζπλείδεζεο (νη ρξήζηεο θαζψο 
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πινεγνχληαη ζην Γηαδίθηπν ράλνληαη ζε αλαξίζκεηεο πιεξνθνξίεο θαη ηζηνζειίδεο), θαη 

δ) είλαη απηφ- εληζρπηηθή (Παζρφπνπινο θαη θαιηζάο, 2000). 

      Ζ “Ρνή” είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ 

σο εξγαιείν ηνπ Marketing, δηφηη εκπεξηέρεη μεθάζαξεο πξνυπνζέζεηο θαη εκθαλίδεη 

θξίζηκεο ζπλέπεηεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζε πξνζπάζεηεο δηαδηθηπαθνχ Marketing. Γηα 

παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε φηη αλ ζε θάπνην δηθηπαθφ ηφπν ππάξρεη “Ρνή”, 

ηφηε ν θαηαλαισηήο έρεη πνιχ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ζπκάηαη ην brand name, λα 

αηζζάλεηαη θαιά γηα ην πξντφλ θαη λα απνθαζίζεη λα επηζηξέςεη ζην ζπγθεθξηκέλν 

ηζηφηνπν ζε ελδερφκελε κεηαγελέζηεξε πινήγεζή ηνπ ζην Γηαδίθηπν (Hoffman and 

Novak, 1997). Καηά ηελ εκπεηξία ηεο “Ρνήο”, νη θαηαλαισηέο είλαη ηφζν έληνλα 

ζπλδεδεκέλνη θαη απνξξνθεκέλνη απφ ηελ πινήγεζή ηνπο ζην Γηαδίθηπν ψζηε λα 

δείρλνπλ φηη δελ ηνπο λνηάδεη ηίπνηε άιιν (Hoffman and Novak, 1996). 

      Οη ίδηνη ζπγγξαθείο (1996), παξαηήξεζαλ φηη νη θαηαλαισηέο-ρξήζηεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ δηαθξίλνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο, ηνπο θαζνδεγνχκελνπο απφ ην ζηφρν 

θαη ηνπο εκπεηξηθνχο. Οη θαζνδεγνχκελνη απφ ην ζηφρν ρξήζηεο, αληαπνθξίλνληαη ζε 

έλαλ απφιπηα θαζνδεγνχκελν ηξφπν αλίρλεπζεο πιεξνθνξηψλ θαη είλαη εμσγελψο 

παξαθηλνχκελνη (απφ θάπνηα πξνζσπηθή ή επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, ή επηζπκία, ε 

νπνία ηνπο αλαγθάδεη λα πινεγεζνχλ ζην Γηαδίθηπν) λα βξνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

δηθηπαθφ ηφπν ή κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία ζε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα. 

Αληηζέησο, νη εκπεηξηθνί θαηαλαισηέο-ρξήζηεο, είλαη ελδνγελψο παξαθηλνχκελνη 

(πινεγνχληαη ζην Γηαδίθηπν φρη γηαηί ηνπο ην επηβάιιεη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο, 

αιιά γηαηί νη ίδηνη επηζπκνχλ λα μνδέςνπλ έλα θνκκάηη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ρξφλνπ ζ‟ 

απηφ) θαη αληαπνθξίλνληαη ζε έλα δηεξεπλεηηθφ θαη κε θαζνδεγνχκελν ηξφπν 

αλίρλεπζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηζηνζειίδσλ. 

     Οη Hoffman and Novak (1997), γηα λα εμεγήζνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ απηνχ ην ζπλέδεζαλ κε ην πξνεγνχκελν ηνλίδνληαο, φηη νη εκπεηξηθνί 

ρξήζηεο είλαη γλψζηεο ηεο εκπεηξίαο θαη ηνπ ζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ηεο ππεξεζίεο ρσξίο 

λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο θαη άκεζεο ζπιινγήο πνιχηηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ δπλεηηθψλ αγνξαζηψλ ηνπο. 
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Με ηελ εηζαγσγή ηνπ Γηαδηθηχνπ ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ Marketing, νη 

εηαηξίεο έρνπλ ηελ “πνιπηέιεηα” λα γλσξίδνπλ κε ιεπηνκέξεηεο ηηο πξνηηκήζεηο ηεο 

πιεηνςεθίαο ηεο πειαηεηαθήο ηνπο βάζεο. Έρνληαο γλψζε ησλ πξνηηκήζεσλ απηψλ, είλαη 

ζε ζέζε λα πξνζαξκφδνπλ ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπο θαιχπηνληαο φιεο ηηο 

βαζηθέο αλάγθεο ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ, γεγνλφο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 

ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ εζφδσλ ηνπο. 

      Ζ κεηαθνξά ηνπ επίθεληξνπ ηεο πξνζνρήο ησλ ζηειερψλ ηνπ Marketing απφ ηελ 

πιεπξά ηεο πξνζθνξάο ζηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, ζπλνδεχηεθε θαη απφ κηα ζηξνθή απφ 

ην καδηθφ Marketing πξνο ην εμαηνκηθεπκέλν, ή αιιηψο πξνο ην one- to-one, Marketing 

(Kiani, 1998). χκθσλα κε ηνπο Γεσξγφπνπιν, Παληαδή, Νηθνιαξάθν θαη Βαγγειάην 

(2001), ην εμαηνκηθεπκέλν ή one-to-one Marketing απνηειεί κηα ηερληθή, ε νπνία έρεη 

ζαλ ζηφρν ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαηαλαισηή. 

     χκθσλα κε ηνπο Haylock and Muscarella (1999) έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ σο εξγαιείν ηνπ Marketing, θαη πην ζπγθεθξηκέλα σο εξγαιείν 

ηνπ Άκεζνπ Marketing (Direct Marketing), είλαη ην γεγνλφο φηη ελζαξξχλεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηψλ κε ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο. Πάξα πνιινί ηζηφηνπνη είλαη 

νξγαλσκέλνη θαη ζρεδηαζκέλνη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνηξέπνπλ ηνπο ρξήζηεο πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο παζεηηθήο πινήγεζεο θαη φρη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελεξγεηηθήο 

αιιειεπίδξαζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζζεί φηη ε απιή πινήγεζε κέζσ 

ππεξζπλδέζκσλ κέζα ζε έλαλ δηθηπαθφ ηφπν δελ απνηειεί αιιειεπίδξαζε. Έλαο 

δηθηπαθφο ηφπνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζσζηά ηηο ηερληθέο ηνπ δηαδηθηπαθνχ άκεζνπ 
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Marketing, δεκηνπξγεί δηάινγν κε ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηνπο παξαθηλεί λα δψζνπλ 

θάπνηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Απηφ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, π.ρ. πξνζθέξνληαο δσξεάλ απνζηνιή ελφο εηαηξηθνχ 

newsletter κε κνλαδηθή πξνυπφζεζε ηελ ειεθηξνληθή εγγξαθή ηνπ θαηαλαισηή ζην 

mailing list ηεο επηρείξεζεο, κε ηελ εγγξαθή ηνπ θαηαλαισηή ζε θάπνην δηαγσληζκφ, κε 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε θάπνηα έξεπλα, θ.α.      

     Ζ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη ε αλάπηπμε one-to-one ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ 

εηαηξία θαη ηνλ πειάηε, απνηεινχλ ηελ πξψηε θάζε (απφ ηηο δχν) ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

εμαηνκηθεπκέλνπ Marketing. Ζ δεχηεξε θάζε πεξηιακβάλεη ηε καδηθή πξνζαξκνγή, ή 

αιιηψο ηε καδηθή εμαηνκίθεπζε, ησλ πξντφλησλ ε νπνία έρεη σο ζηφρν ηελ θαιχηεξε 

ελαξκφληζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο κε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Ζ πξψηε θάζε 

ρσξίδεηαη ζε ηξία ζηάδηα ηα νπνία είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πειαηψλ, ε δηαθνξνπνίεζε 

ηνπ θάζε πειάηε, θαη ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο πειάηεο (Haylock and Muscarella, 1999) 

     Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ Marketing έρνπλ 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη είλαη ηέζζεξα. Πξψηνλ, ππάξρεη αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

ρξεκάησλ πνπ επελδχνληαη απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο, εμαηηίαο ηνπ φηη νη 

εμαηνκηθεπκέλεο ζειίδεο ζα πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο ηνπ θνηλνχ ζην 

νπνίν ζηνρεχεη ε εηαηξία. Γεχηεξνλ, ε δεκηνπξγία πηζηψλ πειαηψλ. Αλ ν επηζθέπηεο 

κείλεη επραξηζηεκέλνο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ηεο 

επηρείξεζεο, νη πηζαλφηεηεο λα ςάμεη ζηνλ αληαγσληζκφ κεηψλνληαη (Arnott and 

Bridgewater, 2002). Σξίηνλ, ππάξρεη αχμεζε ηεο γλψζεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηνπο 

πειάηεο ηεο. Οη πηζηνί πειάηεο δίλνπλ πην εχθνια ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία, θαζψο 

θαη ηα ζηνηρεία γηα ηηο θαηαλαισηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο. Σέηαξηνλ, ε ρξήζε ηνπ 

εμαηνκηθεπκέλνπ Marketing νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο έλαληη 

ησλ αληαγσληζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ επέλδπζε ζε εμαηνκίθεπζε ησλ ππεξεζηψλ κηαο 

επηρείξεζεο ηεο πξνζδίδεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ ρηιηάδσλ εηαηξηψλ, νη 

νπνίεο έρνπλ ηε λννηξνπία “έλα πξντφλ γηα φινπο”. 

     Έλα αθφκε ζεκείν πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ one-to- 

one Marketing είλαη νη κεγάιεο απαηηήζεηο ζε πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία. Δηδηθφηεξα, 

ζην πξψην απφ ηα ηξία ζηάδηα ηεο πξψηεο θάζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ one-to-one 
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Marketing, απαηηνχληαη κεγάιεο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη εθαξκνγέο πςειήο ηερλνινγίαο 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ πειαηψλ.  

     ηα άιια δχν ζηάδηα ηεο πξψηεο θάζεο, ε χπαξμε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ θξίλεηαη 

αλαγθαία γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πξνηηκήζεσλ, ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, 

θαη ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ, ζηνηρεία ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα (δεχηεξε θάζε - 

Πξνζαξκνγή ησλ πξντφλησλ) ζα κεηαηξαπνχλ ζε ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ή ησλ 

ππεξεζηψλ. 

     Σν ηειεπηαίν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ σο εξγαιείν 

ηνπ Marketing είλαη ε αιιαγή απφ ηε “κνλφδξνκε” (“one-way”) ζηελ “ακθίδξνκε” 

(“two-way”) ξνή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ παξαγσγψλ θαη θαηαλαισηψλ.  

     ε έλα αιιειεπηδξαζηηθφ κέζν, κηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ Marketing κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη έλα (ή θαη ζπλδπαζκφ) απφ ηα παξαπάλσ πξφηππα επηθνηλσλίαο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ην ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ην γεγνλφο φηη έλα αιιειεπηδξαζηηθφ κέζν, 

φπσο είλαη ην Γηαδίθηπν, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεη ακνηβαία επηθνηλσλία, ζε 

αληίζεζε κε ηα κέζα κνλφδξνκεο επηθνηλσλίαο ηα νπνία δελ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

θαηαλαισηέο-δέθηεο ηνπ κελχκαηνο λα απαληήζνπλ κε θάπνην άιιν κήλπκα ζηηο 

επηρεηξήζεηο-πνκπνχο. 

     Με βάζε ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη απηή ε θαηεγνξηνπνίεζε 

απνζαθελίδεη ην πσο κπνξνχλ ηα ζηειέρε ηνπ Marketing λα επσθειεζνχλ απφ ηηο λέεο 

επθαηξίεο επηθνηλσλίαο πνπ παξέρεη ην Γηαδίθηπν, έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπο θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα ηέζζεξα πξφηππα ξνήο πιεξνθνξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ.  

 

2.6 Ζ Υξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε Δπηρεηξεζηαθφ Δπίπεδν 

 

     Ζ ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν αθνινπζεί θάπνηα ζηάδηα. 

Παξά ην γεγνλφο, φηη ν αξηζκφο ησλ κειεηψλ θαη ησλ άξζξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζέκα 

ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ζηαδίσλ ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε επίπεδν επηρείξεζεο είλαη πνιχ 

κηθξφο, ππήξμαλ θάπνηεο ελδηαθέξνπζεο πξνζπάζεηεο πεξηγξαθήο θαη ζεκειίσζεο ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ. 
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     Ζ Rowley (2001), ζε κηα πξνζπάζεηά ηεο λα ηνλίζεη ηελ επίδξαζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ ζην ξφιν ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ Marketing ζε κηα επηρείξεζε, θαηέγξαςε 

ηέζζεξα ζηάδηα ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν:  

Σηο πρώηο ζηάδιο, κε ηίηιν ην ζηάδην ηεο επαθήο (contact stage), ην Γηαδίθηπν απνηειεί 

απιψο έλα επηπξφζζεην θαλάιη επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Marketing, δίλνληαο έκθαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ. 

      Σηο δεύηερο ζηάδιο, ην ζηάδην ηεο αιιειεπίδξαζεο (interact stage), ην Γηαδίθηπν 

παξέρεη δπλαηφηεηεο απμεκέλεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο 

εκπνξηθνχο ζπλεξγάηεο. ην ζηάδην απηφ, ν δηθηπαθφο ηφπνο (ή νη δηθηπαθνί ηφπνη) ηεο 

επηρείξεζεο πεξηέρνπλ αξθεηνχο ππεξζπλδέζκνπο (links) έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

επηθνηλσλία.  

     Σηο ηρίηο ζηάδιο, ην ζηάδην ησλ ζπλαιιαγψλ (transact stage), ην Γηαδίθηπν δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα ηνπνζεηήζνπλ ειεθηξνληθά κηα παξαγγειία, λα ππάξμεη 

αιιειεπίδξαζε κε ηελ επηρείξεζε θαη ηνπο εκπνξηθνχο ζπλεξγάηεο ηεο, θαη λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ online ζπλαιιαγέο. ην ζηάδην απηφ, νη φξνη ειεθηξνληθφ Marketing 

θαη ειεθηξνληθέο αγνξέο (e-shopping) κεηνπζηψλνληαη ζε ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηαηξηθψλ 

ηζηνζειίδσλ.  

     Σηο ηελεσηαίο ζηάδιο, ην ζηάδην ηεο ζπζρέηηζεο (relate stage), ν δηθηπαθφο ηφπνο 

ηεο επηρείξεζεο πξνζθέξεη ακθίδξνκε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ζηνπο πειάηεο, αθνχ 

πξψηα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε πιήξεο ελζσκάησζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ζηηο 

ππφινηπεο δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξίαο. ην ζηάδην απηφ, ην πεξηβάιινλ εμππεξέηεζεο ηνπ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ είλαη ελνπνηεκέλν κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο νδεγψληαο 

ζε πιήξε απηνκαηνπνίεζε ηεο αγνξαζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

     Ο Sharma (2002), πεξηέγξαςε πέληε ζηάδηα ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε 

επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, επηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή ηνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ B2B 

Marketing ηεο επηρείξεζεο:  

Σηο πρώηο ζηάδιο, ην ζηάδην ηεο πιεξνθνξίαο (information stage), νη επηρεηξήζεηο 

παξέρνπλ κνλφδξνκε επηθνηλσλία θαη ξνή πιεξνθνξηψλ, απφ ην ηκήκα Marketing πξνο 

ηνλ πειάηε.  

     Σηο δεύηερο ζηάδιο, ην ζηάδην ηεο γλψζεο (knowledge stage), νη εηαηξίεο 

πξνζπαζνχλ λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 
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θαηαλαισηψλ, ηα θαλάιηα δηαλνκήο, ηηο πσιήζεηο θαη ηελ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

πειαηψλ ηνπο, κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ηεο πξαγκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ επηζθεπηψλ 

ηνπ δηθηπαθνχ ηνπο ηφπνπ θαη κε ηε βνήζεηα ελδνεηαηξηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. 

      Σηο ηρίηο ζηάδιο, ην ζηάδην ησλ ζπδεηήζεσλ (conversation stage), ηα ζηειέρε ηνπ 

B2B Marketing ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν γηα λα μεθηλήζνπλ ακθίδξνκε επηθνηλσλία 

κε ηνπο πειάηεο, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα γξάκκαηα θαη ην 

ηειέθσλν ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.  

      Σηο ηέηαρηο ζηάδιο, ην ζηάδην ησλ ζρέζεσλ (relationship stage), νη επηρεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην Γηαδίθηπν θαη ηνλ Παγθφζκην Ηζηφ γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο πειαηεηαθέο 

ζρέζεηο κε ην θνηλφ ηνπο βαζηδφκελεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αιιειεπηδξαζηηθφηεηα ηεο 

δηαδηθηπαθήο ηνπο πιαηθφξκαο.  

     Σηο ηελεσηαίο ζηάδιο, ην ζηάδην ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (e-commerce stage), 

νη εηαηξίεο πξαγκαηνπνηνχλ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη φια ηα 

εηαηξηθά ζπζηήκαηα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη άιισλ κεηνλεθηεκάησλ φπσο ηνπ ρξφλνπ παξαγσγήο θαη 

παξάδνζεο.  

    Ο Sharma ρξεζηκνπνίεζε έλα εμειηθηηθφ κνληέιν ζηαδίσλ γηαηί φζν ην Γηαδίθηπν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα πςειφηεξνπο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο ηφζν ε πνιππινθφηεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ απμάλεηαη. Απφ ηελ άιιε κεξηά, φζν ε πνιππινθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ 

απμάλεηαη, ηφζν ηα πηζαλά νθέιε πιεζαίλνπλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππνγξακκηζηεί ην 

γεγνλφο φηη ηα φξηα ησλ πέληε ζηαδίσλ δελ είλαη μεθάζαξα.  

     Σέινο, ν Sharma ηνλίδεη φηη ε ζηαδηαθή εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ, απφ ην ζηάδην 

ηεο πιεξνθνξίαο ζην ζηάδην ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ζα νδεγήζεη κειινληηθά ζηελ 

πηνζέηεζε κηαο θνηλήο πιαηθφξκαο παξνρήο πιεξνθνξηψλ (ην Γηαδίθηπν), ε νπνία ζα 

ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο, ησλ εμσηεξηθψλ πξνκεζεπηψλ 

θαη ησλ πειαηψλ. Έλα ηέηνην δίθηπν εηαηξηψλ, πξνκεζεπηψλ, θαη πειαηψλ νλνκάδεηαη 

“εθηεηακέλε επηρείξεζε” ή “Γηεπηρείξεζε”, θαη αλακέλεηαη λα γλσξίζεη ηξνκεξή 

αλάπηπμε. Απηά ηα “εθηεηακέλα επηρεηξεζηαθά” δίθηπα νδεγνχλ αθελφο ζε κείσζε ησλ 

ζπλαιιαθηηθψλ πξνβιεκάησλ, θαη αθεηέξνπ ζε αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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     Οη Sorensen and Buatsi (2002), πεξηέγξαςαλ ηξία ζηάδηα ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ 

(σο θνκκάηη ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο) ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν:  

Σηο πρώηο ζηάδιο, ην ζηάδην ησλ δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ (brochure or publishing 

level), ε επηρείξεζε παξέρεη ζηνπο θαηαλαισηέο θνηλφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ κέζσ ηνπ 

δηθηπαθνχ ηεο ηφπνπ, ελψ ηαπηφρξνλα απνθιείεη θάζε πηζαλφηεηα αιιειεπίδξαζεο. Σν 

ζηάδην απηφ, ζηνρεχεη θπξίσο ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κέζα απφ ηε κεηαθνξά ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Marketing ζην πεξηβάιινλ ηνπ Γηαδηθηχνπ.  

     Σηο δεύηερο ζηάδιο, ην ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο βάζεσλ δεδνκέλσλ (manual or 

database level), ε ξνή πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ επεθηείλεηαη ζην επίπεδν ηεο παξνρήο 

απαληήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα ησλ θαηαλαισηψλ. ‟ απηφ ην ζηάδην, 

παξαηεξείηαη πεξηνξηζκέλε αιιειεπίδξαζε.  

     Σηο ηρίηο και ηελεσηαίο ζηάδιο, ην ζηάδην ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο 

εμαηνκίθεπζεο (e-commerce and personalization level), ε αιιειεπίδξαζε είλαη 

πεξηζζφηεξν ζχλζεηε θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εμαηνκίθεπζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

επηρείξεζεο. ην ζηάδην απηφ, ε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνλ πειάηε είλαη ην ίδην 

ζεκαληηθή, αλ φρη θαη πεξηζζφηεξν, κε ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο. Ο ρξήζηεο, θαη πηζαλφο 

πειάηεο, ζα πξέπεη λα απνθαιχςεη νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ/ηεο γηα λα 

κπνξέζεη ε επηρείξεζε λα θηάζεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ. Οη ίδηνη 

ζπγγξαθείο παξαηεξνχλ φηη ππάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζην ρψξν ηνπ Γηαδηθηχνπ εθαξκφδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηα ηξία 

ζηάδηα. 
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 2.7 Σα Social media ζηνλ θφζκν ηνπ επηρεηξείλ  

 

Με ην πέξαζκα ησλ επνρψλ έρνπλ αλαπηπρζεί δηαθνξεηηθέο κέζνδνη επηθνηλσλίαο. Σα 

Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο (Social Media) έρνπλ γίλεη ε λέα κέζνδνο έθθξαζεο ηεο 

πίζηεο  καο, ησλ ηδεψλ καο ηνλ 21
ν
 αηψλα. ιεο νη εηαηξίεο  έρνπλ ιάβεη ην κήλπκα θαη 

έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ρσξίο έλα ζσζηφ ζρέδην θαη ζηξαηεγηθή Marketing γηα ηελ 

θνηλσληθή δηθηχσζε δελ έρνπλ θακία πηζαλφηεηα λα μερσξίδνπλ ζηελ ηαρέσο 

κεηαβαιιφκελε ςεθηαθή έθθξαζε. Γηα λα δηαζθαιηζηεί κηα επηηπρεκέλε παξνπζία ζε 

social media, νη εηαηξείεο πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο 

κάξθεηηλγθ , έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ην εκπνξηθφ ηνπο ζήκα(brand name).  

Tν Social Media Marketing παίξλεη ην πξνβάδηζκα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εηαηξείεο 

πιένλ αιιειεπηδξνχλ ζηνπο θαηαλαισηέο. Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ηζηνζειίδσλ 

θνηλφηεηαο, φπσο ην Twitter, ην Facebook θαη ην Linkedln, έρνπλ εγθαηληάζεη ηνλ θφζκν 

ζε κηα λέα επνρή απηή ησλ Social Media. Ζ παγθφζκηα εκβέιεηα είλαη ηέηνηα, πνπ  αλ ην 

Facebook ήηαλ κηα ρψξα, ζα ήηαλ ε ηξίηε κεγαιχηεξε, δίπια ζηελ Κίλα θαη ηελ Ηλδία. 

Μεξηθνί κάιηζηα ιέλε φηη απηή είλαη ε κεγαιχηεξε αιιαγή απφ ηελ βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε.Σν θνηλσληθφ θαηλφκελν ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο έρεη κηα βαζηά επίδξαζε. 

Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο/ ελεκέξσζεο έρνπλ αιιάμεη ηηο κεζφδνπο έξεπλαο. Ο 

θφζκνο ηεο δηαθήκηζεο δελ έρεη γιηηψζεη απφ ηελ θνηλσληθή επηξξνή ησλ social Media. 

Σα Social Media παίδνπλ έλα πβξηδηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ. Δπηηξέπνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θαλάιη επηθνηλσλίαο  κε 

ηνπο πειάηεο ηνπο, εληζρχνληαο  ηελ πειαηεία ηνπο θαη ην κεξίδηφ ηνπο ζηελ αγνξά . 

Δπηπιένλ θαη νη πειάηεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο εθθξάδνληαο ειεχζεξα 

ηηο απφςεηο ηνπο. Οη εηαηξείεο ζπρλά αξγνχλ λα βξνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

αμηνπνηήζνπλ κηα λέα ηερλνινγία. ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηαδηθηχνπ, απφ ηα 

κέζα θαη έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, πνιιέο επηρεηξήζεηο θνβνχληαλ φηη νη 

εξγαδφκελνη ζα έραλαλ ρξφλν ζεξθάξνληαο άζθνπα, γηα απηφ πξνζπάζεζαλ λα ειέγμνπλ 

ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε απηφ. Παξφηη νξηζκέλνη εξγαδφκελνη φλησο ζέξθαξαλ άζθνπα, 

πνιινί αλαθάιπςαλ ηξφπνπο λα αμηνπνηήζνπλ ηε δχλακε ηνπ Internet ψζηε λα 
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βειηηψζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, θαη ην Γηαδίθηπν γξήγνξα εμειίρζεθε ζε πνιχηηκε πεγή 

πιεξνθνξηψλ, εμαηξεηηθφ εξγαιείν έξεπλαο θαη κέζν παξαθνινχζεζεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Ζ ηειεπηαία ηερλνινγηθή θαηλνηνκία πνπ εκθαλίζηεθε ζηνλ ρψξν 

εξγαζίαο είλαη ηα social media, Facebook, LinkedIn, Twitter, Ning, Plaxo, Hi5 θαη 

Second Life, ηα νπνία έθεξαλ επαλάζηαζε ζηνλ ηξφπν πνπ επηθνηλσλνχκε, 

δεκηνπξγνχκε δίθηπα θαη αληαιιάζζνπκε πιεξνθνξίεο. ηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ φξν 

θνηλσληθφ δίθηπν, ζεσξνχκε φηη αλαθεξφκαζηε ζην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα. ην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ησλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ, θάζε δηαθνξεηηθή ζρέζε, νπνηαδήπνηε κνξθή θαη αλ ιακβάλεη, εθθξάδεη 

απηφκαηα θαη ηε ζχλδεζε δχν ππνθεηκέλσλ. ε κία νκάδα πνπ εξεπλάηαη κε ηηο ηερληθέο 

θαη κεζφδνπο ηεο αλάιπζεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ ην ζχλνιν ησλ θαηαγεγξακκέλσλ 

ζρέζεσλ απνηππψλνληαη γξαθηθά κε θφκβνπο (nodes) πνπ εθθξάδνπλ ηα άηνκα θαη 

γξακκέο πνπ εθθξάδνπλ ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπο. Απηή ε ζρεδφλ απιντθή ζρεκαηηθή 

απεηθφληζε απνθηά λφεκα κε πνζνηηθνχο φξνπο αλάιπζεο ζηελ θνηλσληθή έξεπλα, 

απνθαιχπηνληαο ηε «γεσκεηξία» ηεο δνκή ηεο ππφ έξεπλα νκάδαο, φπσο απηή γίλεηαη 

αληηιεπηή θαη θαηαλνεηή απφ ην «πιέγκα» ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ζρέζεσλ πνπ 

αλαπηχζζνπλ ηα δηαθξηηά κέιε πνπ ηελ απνηεινχλ . 

H ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο ηνπο 

έρεη ηε δπλακηθή λα κεηακνξθψζεη ζπλνιηθά ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο. Πνιιέο γλσζηέο 

εηαηξείεο αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο δηαζχλδεζεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα social media γηα 

λα εληζρχζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ θαηλνηνκία, ηε θήκε, ηε ζπλεξγαζία θαη ηε 

δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο κε ηελ εηαηξεία. Σν 75% ησλ επηρεηξήζεσλ δηεζλψο δελ 

δηαζέηνπλ επίζεκε πνιηηηθή γηα ηε ρξήζε ηζηνρψξσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζε ψξα 

εξγαζίαο. ηελ Διιάδα ην πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζην 86%, ζηελ πεξηνρή ΔΜΔΑ είλαη 

ζην 87% θαη ζηελ Ακεξηθή ζην 69%. 

ηελ πιεηνςεθία ηνπο, ινηπφλ, νη εηαηξείεο ηεξνχλ ζηάζε αλακνλήο απέλαληη ζην 

θαηλφκελν, πξηλ πξνρσξήζνπλ ζηελ αλάπηπμε επίζεκσλ πνιηηηθψλ γηα ηε ρξήζε ησλ 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Οη επηθεθαιείο ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο αμηνπνίεζεο 

ηεο δεκνηηθφηεηαο θαη ηεο αμίαο πνπ κπνξνχλ λα ηνπο πξνζζέζνπλ ηα social media, 

εληζρχνληαο έηζη ηελ απφδνζε ησλ νξγαληζκψλ ηνπο θαη πξνάγνληαο ηνπο εηαηξηθνχο 

ζηφρνπο. Χζηφζν, νη πξνζπάζεηεο απηέο δελ ζα πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο 
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ζπκπεξηθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα θνηλσληθά δίθηπα, αιιά ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο 

ρξήζεο ηνπο πξνο θαηεπζχλζεηο σθέιηκεο ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο νξγαληζκνχο φζν θαη 

γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

 

2.8 Κνηλσληθφ δίθηπν 

Αλ θαη social media ζπλεζίδεηαη λα νλνκάδνληαη κφλν ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

(social networks), φπσο ην facebook θαη ην Linkedin, ηα ζπγθεθξηκέλα δελ είλαη παξά 

κφλν δχν απφ απηά. ηα social media πεξηιακβάλνληαη θαη πνιιά άιια φπσο ηα blogs 

θαη media sharing sites, θαη ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο: 

 Social news and recommendations (π.ρ digg.com), 

 Social book marking sites (π.ρ delicious.com), 

 Micro blogging services (twitter), 

 Blogging systems (π.ρ.blogger.com), 

 Social networks (π.ρ. facebook, linkedin), 

 Social sharing (π.ρ. youtube, flickr), θαη 

 Wikis (π.ρ. mediawiki.org). 

 

Κνηλσληθή δηθηχσζε είλαη ε ζπγθέληξσζε ή ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο. Δκθαλίδνληαη δηάθνξνη νξηζκνί γηα ην ηη είλαη έλα θνηλσληθφ δίθηπν θαη κεξηθνί 

απφ απηνί είλαη: 

 νξίδεηαη σο θνηλσληθά δίθηπα ηα «πνιπδηάζηαηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη 

δηακφξθσζεο ηεο αλζξψπηλεο πξαθηηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο». 

 νξίδεηαη σο θνηλσληθφ δίθηπν ην άζξνηζκα ησλ πξνζσπηθψλ επαθψλ κέζσ ησλ 

νπνίσλ ην άηνκν δηαηεξεί ηελ θνηλσληθή ηνπ ηαπηφηεηα, ιακβάλεη 

ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, πιηθή ελίζρπζε θαη ζπκκεηνρή ζηηο ππεξεζίεο, έρεη 

πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο θαη δεκηνπξγεί λέεο θνηλσληθέο επαθέο. 
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Σα θνηλσληθά δίθηπα ζπλήζσο απνηεινχληαη απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπο θίινπο 

θαη ηνπο γλσζηνχο θαη πεξηιακβάλνπλ ηξεηο θξίζηκεο έλλνηεο: 

 ην κέγεζνο ή ην εχξνο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν, 

 ηε ζχλζεζε, δειαδή ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο κειψλ ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο ή 

θίισλ ζην δίθηπν, θαη 

 ηε ζπρλφηεηα, πνπ δειψλεη ην πφζν ζπρλά ηα κέιε ελφο θνηλσληθνχ δηθηχνπ 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο  

 

ηαλ πξφθεηηαη γηα online θνηλσληθή 

δηθηχσζε, ρξεζηκνπνηνχληαη ηζηνζειίδεο 

γλσζηέο σο ηζηφηνπνη θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο. Οη ηζηφηνπνη θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ιεηηνπξγνχλ σο online 

θνηλφηεηεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

Αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε 

ηζηφηνπνπ, ηα κέιε ηεο online θνηλφηεηαο 

έρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα φπσο θάπνην 

ρφκπη, ηε ζξεζθεία ή ηελ πνιηηηθή. Ζ 

εγγξαθή θαη πξφζβαζε ζε έλαλ ηζηφηνπν 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο παξέρεη ζηα κέιε ηνπ άκεζε θαη ζπλερή θνηλσληθνπνίεζε. Απηή 

ε θνηλσληθνπνίεζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ αλάγλσζε ηνπ πξνθίι ησλ άιισλ κειψλ 

θαη ζπρλά θαη ηελ επηθνηλσλία καδί ηνπ.Οη ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ή 

ειεθηξνληθά θνηλσληθά δίθηπα, έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ην 2002 κε ην Friendster. 

Απηέο νη ηζηνζειίδεο επηηξέπνπλ ζηα άηνκα λα παξνπζηάζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο, λα 

αλαπηχμνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο δηθηχσζε, θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ή λα 

δηαηεξήζνπλ ζπλδέζεηο κε άιινπο ρξήζηεο. Ζ ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο φκσο 



 

[33] 

 

πνπ μερψξηζε αλάκεζα ζηηο άιιεο είλαη ην Facebook. Με 132 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο, ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2008, θαη 200% κέζε εηήζηα αχμεζε εγγξαθψλ ην Facebook είλαη 

αλακθηζβήηεηα ε δεκνθηιέζηεξε ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

2.9 Γεκνθηιή online θνηλσληθά δίθηπα 

ήκεξα, ππάξρνπλ πνιινί ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Οη ηζηφηνπνη δηαθξίλνληαη 

ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε: 

 ην αληηθείκελφ ηνπο, 

 ηνλ ηξφπν εγγξαθήο θαη ζπκκεηνρήο κειψλ, 

 ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο θαη 

 ην είδνο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ αληαιιάζζνπλ νη ρξήζηεο κεηαμχ ηνπο. 

Ο ηξφπνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ κπνξεί λα είλαη αηνκηθφο, δειαδή αλάκεζα ζε 

δχν άηνκα, ή καδηθφο φπνπ ηα κέιε δεκνζηεχνπλ πεξηερφκελν νξαηφ ζε φινπο ηα κέιε. 

Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη δεκνζηεχζεηο κελπκάησλ ή αθφκα θαη δσληαλέο ζπλνκηιίεο, 

ζρφιηα, λήκαηα ζπδεηήζεσλ θιπ. Σν πεξηερφκελν πνπ δεκνζηεχνπλ ή αληαιιάζζνπλ 

κεηαμχ ηνπο ηα κέιε ηνπ ηζηφηνπνπ κπνξεί λα είλαη θείκελν, θσηνγξαθίεο, ή αθφκα θαη 

βίληεν. 

ηφρνο ηνπο είλαη πξνζειθχζνπλ απινχο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ νη νπνίνη ζα γίλνπλ 

απνδέθηεο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ απφςεσλ, ή ζα εκπιαθνχλ ζε δηάινγν καδί ηνπο. 

Μπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο “εξαζηηέρλεο” δεκνζηνγξάθνη ή ζπγγξαθείο. 

Οη πην δεκνθηιείο ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζήκεξα είλαη νη εμήο: 

 Facebook, 

 MySpace, 

 Youtube, 

 Blogger, 

 Wordpress 

 Flickr, 
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 Twitter, θαη 

 LinkedIn. 

 

2.10 Οθέιε θνηλσληθψλ δηθηχσλ 

Γεληθά 

Ζ ρξήζε online θνηλσληθψλ δηθηχσλ πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπο πνιιά νθέιε θαη 

πιενλεθηήκαηα. ηελ πεξίπησζε ηνπ social networking, ηα νθέιε είλαη πξαγκαηηθά. 

Χζηφζν, κφλν εάλ νη νξγαληζκνί ζθεθηνχλ δεκηνπξγηθά γηα ην πιαίζην ρξήζεο ησλ 

social media ζα θαηαθέξνπλ λα απνθνκίζνπλ απηά ηα νθέιε, απνθηψληαο δηαξθέο 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Δπνκέλσο ηα νθέιε ηνπο είλαη: 

 ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δεζκψλ κε πνιχ κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ, εθφζνλ ην 

Γηαδίθηπν ζπγθεληξψλεη πιήζνο άηνκα απφ φιν ηνλ θφζκν, 

 ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο δεζκψλ κε άηνκα πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε κεγάιε 

γεσγξαθηθή απφζηαζε ην έλα απφ ην άιιν, εθφζνλ ην Γηαδίθηπν θαηαξγεί ηηο 

απνζηάζεηο. Απηή ε δπλαηφηεηα δελ ππάξρεη ζηα ζηελά θνηλσληθά δίθηπα ηνπ 

άκεζνπ πξαγκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ αηφκνπ, 

 ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κεγάιεο πνηθηιίαο θνηλσληθψλ δεζκψλ εθφζνλ ζην 

Γηαδίθηπν ζπξξένπλ άηνκα απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο, θνηλσλίεο, πνιηηηζκνχο θαη 

κε δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά, 

 ε δπλαηφηεηα επηινγήο αλάκεζα ζε κεγάιν πιήζνο θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ε 

αλαδήηεζε ηεο νκάδαο πνπ εθθξάδεη θαη σθειεί ην άηνκν κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν, 

 ε δπλαηφηεηα επαθήο κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο, 

 ε δπλαηφηεηα δηεχξπλζεο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ πλεπκαηηθψλ νξηδφλησλ ηνπ 

αηφκνπ, 
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 ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο θαη αλεχξεζεο πεξηερνκέλνπ (θσηνγξαθηψλ, βίληεν 

θιπ) ζην νπνίν νη ρξήζηεο δε ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξφζβαζε κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν, 

 ε δπλαηφηεηα άκεζεο θαη απφ πξψην ρέξη ελεκέξσζεο γηα νηηδήπνηε ζπκβαίλεη 

ζηνλ θφζκν, εθφζνλ νη εηδήζεηο κεηαδίδνληαη κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ απφ ηε κηα άθξε ηεο γεο ζηελ άιιε, ζε ειάρηζην ρξφλν, θαη 

 ε δπλαηφηεηα εχθνιεο πξφζβαζεο ζε ςπραγσγηθφ πεξηερφκελν, απφ ην ζπίηη, 

κέζσ π.ρ. ηεο παξαθνινχζεζεο βίληενθιηπ θαη κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο κε 

εθαξκνγέο ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα φπσο ηα παηρλίδηα. 

ηηο επηρεηξήζεηο 

Ζ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, φπσο ην Facebook θαη ην Twitter, σο 

πιαηθφξκσλ ζπλεξγαζίαο ζπλδέεη ηηο επηρεηξήζεηο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν κε δεθάδεο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Σα ελ ιφγσ εξγαιεία θέξλνπλ ηελ ηερλνινγία ζε επαθή κε ηηο 

επηρεηξήζεηο, ζπλδένπλ ηνπο αλζξψπνπο κε ηηο πιεξνθνξίεο, θαζηεξψλνπλ πηζαλνχο 

λένπο δξφκνπο πξνο ηελ αγνξά θαη βειηηψλνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο θαη ηε 

δηάδνζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο. Σα παξαπάλσ επξήκαηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ν θφζκνο 

ησλ επηρεηξήζεσλ βξίζθεηαη ζηα πξφσξα ζηάδηα ηεο πηνζέηεζεο απηψλ ησλ εξγαιείσλ 

θαζψο θαη ζηε δηαδηθαζία πηνζέηεζεο ζεκαληηθψλ πξνθιήζεσλ - φπσο είλαη ε αλάγθε 

γηα δηαρείξηζε ησλ εξγαιείσλ απηψλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ΗΣ, πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ 

ηελ νινθιήξσζε θαη πηνζέηεζε ησλ λέσλ πιαηθνξκψλ θαη ηερλνινγηψλ.ζν αθνξά 

ζηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή, ηα social media ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζα 

δεκηνπξγίαο εηαηξηθήο εηθφλαο, ελεκέξσζεο, επηθνηλσλίαο θαη αλάπηπμεο ζρέζεσλ κε 

ηνπο πειάηεο θαη έρνπλ απίζηεπηε δπλακηθή. 

Οη εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηα social networks κπνξνχλ λα «ρηίζνπλ» ηελ 

εηθφλα ηνπο, λα αλαπηχμνπλ ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο ηνπο θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θαη 

ή λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηηο ζπδεηήζεηο πνπ γίλνληαη γχξσ απφ ην brand ηνπο 

«εθηνμεχνληαο» ηελ αλαγλσζηκφηεηα θαη αμηνπηζηία ηνπο.Οη εθαξκνγέο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο δεκηνπξγνχλ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ επθαηξηψλ θαη πξνθιήζεσλ ζηνλ 

επηρεηξεζηαθφ θφζκν. Σα ηειεπηαία ρξφληα, παξαηεξείηαη κηα έθξεμε ηερλνινγηθψλ 
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εθαξκνγψλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ινγηθή ηεο Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο ζηα πιαίζηα ηνπ 

Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, γεγνλφο πνπ δε κπνξεί παξά λα επεξεάδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζην ζχλνιφ ηεο. Οη λέεο ηερλνινγίεο, φπσο ηα ηζηνιφγηα (blogs), ηα 

wikis, ε θνηλσληθή ζήκαλζε (tagging), νη ηζηνρψξνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο, δεκηνπξγνχλ 

επθαηξίεο γηα λένπο ηξφπνπο ελδνεηαηξηθήο ζπλεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο, 

αιιάδνπλ ην ηνπίν ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ αιιά θαη ζηηο δηεπηρεηξεζηαθέο αληαιιαγέο, 

ελψ παξάιιεια αλαδηακνξθψλνπλ ηηο ππάξρνπζεο επηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο. 

Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ νη εθαξκνγέο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζε κηα 

επηρείξεζε είλαη πνηθίια. Αλαιπηηθφηεξα, θχξην πιενλέθηεκα είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ 

πξνζθέξεηαη ζηελ επηρείξεζε λα απεπζπλζεί ζε αγνξά ηεξάζηηνπ κεγέζνπο, ρσξίο 

γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο. Δπηπιένλ ε ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο κε βάζε δηάθνξα 

θξηηήξηα φπσο γεσγξαθηθά, θνηλσληθά, δεκνγξαθηθά, εζληθά, ζξεζθεπηηθά γίλεηαη πνιχ 

πην εχθνια, ελψ ε «πιεξνθνξία» κεηαθέξεηαη εχθνια θαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο.Οη 

εθαξκνγέο θνηλσληθήο δηθηχσζεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε κηα επηρείξεζε λα πξνζθέξεη 

ζπλερψο θίλεηξα ζηνπο θαηαλαισηέο, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ πηζηφηεηα ζηα πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο ηεο. Βαζηθφ πιενλέθηεκα είλαη θαη ε ζπλερήο θαη εχθνιή 

αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

θαηαλαισηψλ, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ έξεπλα θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρείξεζεο. Δπίζεο, ηα δίθηπα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θάλνπλ εθηθηή ηελ παξνπζίαζε 

ηεο επηρείξεζεο 24 ψξεο ηνπ εηθνζηηεηξάσξνπ φιν ηνλ ρξφλν, κεηψλνπλ ην ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο, ελψ ηέινο δηεπθνιχλεηαη ε εχξεζε λένπ πξνζσπηθνχ. 

Τπάξρνπλ πνιιέο κεγάιεο εηαηξίεο πνπ απηή ηε ζηηγκή απνιακβάλνπλ θαη 

εθκεηαιιεχνληαη ηα νθέιε ηνπ social media Marketing. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

παξάδεηγκα ηεο Coca-Cola, πνπ πξνζέγγηζε ην θνηλφ ηεο κέζα απφ ηα θνηλσληθά δίθηπα, 

ην photo θαη video sharing. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί ην 88% ησλ εηαηξηψλ κέρξη ην 

2013 ζα ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζην κάξθεηηλγθ, ελψ πνιιέο απφ 

απηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηα social media. Δπίζεο, ε ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, φπσο ην Facebook θαη ην Twitter, σο πιαηθφξκσλ ζπλεξγαζίαο ζπλδέεη ηηο 

επηρεηξήζεηο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν κε δεθάδεο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Σα ελ ιφγσ 
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εξγαιεία θέξλνπλ ηελ ηερλνινγία ζε επαθή κε ηηο επηρεηξήζεηο, ζπλδένπλ ηνπο 

αλζξψπνπο κε ηηο πιεξνθνξίεο, θαζηεξψλνπλ πηζαλνχο λένπο δξφκνπο πξνο ηελ αγνξά 

θαη βειηηψλνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο θαη ηε δηάδνζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο. 

Σα παξαπάλσ επξήκαηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ν θφζκνο ησλ επηρεηξήζεσλ βξίζθεηαη ζηα 

πξφσξα ζηάδηα ηεο πηνζέηεζεο απηψλ ησλ εξγαιείσλ θαζψο θαη ζηε δηαδηθαζία 

πηνζέηεζεο ζεκαληηθψλ πξνθιήζεσλ - φπσο είλαη ε αλάγθε γηα δηαρείξηζε ησλ 

εξγαιείσλ απηψλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ΗΣ, πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ νινθιήξσζε 

θαη πηνζέηεζε ησλ λέσλ πιαηθνξκψλ θαη ηερλνινγηψλ. 

 

2.11 Μεηνλεθηήκαηα θνηλσληθψλ δηθηχσλ 

Γεληθά 

Ζ θνηλσληθή δηθηχσζε έρεη έλα ζνβαξφ κεηνλέθηεκα. Ζ ππεξβνιηθή ρξήζε, ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο νδεγεί ζηνλ εζηζκφ, πξάγκα αλεζπρεηηθφ φρη κφλν γηα ηνπο γνλείο 

ησλ παηδηψλ αιιά θαη γηα ηνπο εξγνδφηεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Οη επηπηψζεηο απφ ηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ είλαη θαη αξλεηηθέο θαη αθνξνχλ 

πνηθίινπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, φπσο ε εξγαζία, ε ςπρνινγία θαη ε 

ηδησηηθφηεηα. Καζέλαο πνπ έρεη ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο ράλεη ηνλ έιεγρν φισλ 

ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ‟ απηή. Ζ εηαηξεία πάξνρνο έρεη 

δηθαίσκα ρξήζεο φισλ απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη δηαηήξεζήο ηνπο ζην δηελεθέο απηά 

πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε «άλνηγκα ζειίδαο» εδψ ζηεξίδεηαη θαη ην γεληθφηεξν 

εκπφξην ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ εγγεγξακκέλσλ. 

Δχθνιε θαη δηαδεδνκέλε είλαη ε απζαίξεηε θαηαζθεπή απφ ηξίηνπο ινγαξηαζκψλ γηα 

γλσζηά δεκφζηα πξφζσπα, κε ζθνπφ ηελ παξαπιάλεζε θαη ιαζπνινγία. Δπίζεο, είλαη 

δπλαηή θαη ε θινπή γλήζηαο δηαδηθηπαθήο ηαπηφηεηαο απφ θαθνπξναίξεηνπο ράθεξο θαη 

ρξήζε ηεο γηα δηάπξαμε παξελνριήζεσλ αθφκε θαη εγθιεκάησλ. Δμίζνπ πνιιέο είλαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα νη πεξηπηψζεηο απνθάιπςεο φηη ηα εηθνληθά θνηλσληθά δίθηπα 
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ιεηηνχξγεζαλ σο παγίδα γηα ηα κέιε ηνπο, ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή. Δξγνδφηεο 

απνιχεη ή απνξξίπηεη αηηήζεηο γηα πξφζιεςε κε βάζε ηα ζηνηρεία γηα ηνλ ππνςήθην πνπ 

αιίεπζε απφ ηηο ζειί-δεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Σν πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ απνζηνιήο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην Γηαδίθηπν κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο. 

Δπηπιένλ θίλδπλνη ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ είλαη: 

 ε έθζεζε ζε πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ θηλδχλσλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. Δλψ ζα 

πεξίκελε θαλείο φηη ην Γηαδίθηπν ιφγσ ηεο απφζηαζεο πνπ εκπεξηέρεη, ζα 

πξνθχιαζζε ηα άηνκα απφ ηελ επαθή κε πξαγκαηηθνχο θηλδχλνπο, είλαη πνιιέο 

νη πεξηπηψζεηο φπνπ ηδηαίηεξα νη λένη βηψλνπλ έληνλα θαηαζηάζεηο κέζα απφ ηελ 

ρξήζε ηνπ θπβεξλνρψξνπ, νη νπνίεο είλαη ηξαπκαηηθέο γηα ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία 

εμαηηίαο ηεο ρξήζεο online θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ηεο επαθήο ηνπο κε πιήζνο 

αγλψζησλ αηφκσλ, 

 ε επηβιαβήο έθζεζε ηεο πξνζσπηθήο δσήο ηνπ αηφκνπ. Σα online θνηλσληθά 

δίθηπα είλαη ρψξνη φπνπ κπνξεί λα ζπγθεληξψλεηαη πιήζνο δηαθνξεηηθψλ θαη 

άγλσζησλ αηφκσλ, 

 ε θαηαρψξεζε θαη δεκνζίεπζε πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ ζε απηά, θαζηζηά ηνπο 

ρξήζηεο ηνπο επάισηνπο ζε πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ αηφκσλ, ζπρλά κε 

αλεμέιεγθηεο ζπλέπεηεο, 

 ε επαθή θαη ε δηαζχλδεζε κε παληειψο αγλψζηνπο ελέρεη πεξηζζφηεξνπο 

θηλδχλνπο απ‟ φηη ε επαθή κε αγλψζηνπο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, γηαηί δελ 

ππάξρεη ε ακεζφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη 

αληίδξαζεο, 

 ε παξελφριεζε απφ άηνκα εληειψο άγλσζηα κέιε ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ ρσξίο 

ηε δπλαηφηεηα πξνζηαζίαο ή αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ ελεξγεηψλ, 

 ε θινπή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη γεληθά ε απεηιή ηεο αζθάιεηαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ ηνπο, 

 ε εχθνιε κεηάδνζε θαη επαθή κε ειεθηξνληθφ πεξηερφκελν πνπ δελ είλαη 

αζθαιέο γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ, φπσο θαθφβνπιν ινγηζκηθφ, πνξλνγξαθηθφ πιηθφ, 
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πιηθφ πξνζειπηηζκνχ, πιηθφ εζηζκνχ ζε επηθίλδπλεο νπζίεο, πιηθφ κε ζέκα ηε 

βία, ξαηζηζηηθφ πεξηερφκελν θ.ά., θαη 

 ν βνκβαξδηζκφο κε δηαθεκηζηηθά κελχκαηα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ ηζηφηνπνπ. 

 

Γηα ηελ επηρείξεζε 

Ο δηαξθήο θίλδπλνο πνπ θξχβεη ε ρξήζε ησλ social networking sites είλαη νη εμσηεξηθέο 

«εηζβνιέο» ζηα εηαηξηθά ΗΣ δίθηπα. Σέηνηεο επηζέζεηο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε απψιεηα 

απφξξεησλ πιεξνθνξηψλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηα ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηθήο ηεο εηαηξείαο. Χζηφζν, δελ γλσξίδνπκε κε ζαθήλεηα πφζν ζπρλά 

επζχλεηαη ε ρξήζε κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα ηέηνηεο επηζέζεηο θαη ην είδνο ηεο 

δεκηάο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί. Σα εηαηξηθά ζπζηήκαηα αζθάιεηαο δηθηχσλ κπνξνχλ 

ζίγνπξα λα ζπκβάινπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηέηνησλ θηλδχλσλ, κέζσ ηεο θξαγήο πξφζβαζεο 

ζε ζπγθεθξηκέλα sites. Καη πάιη φκσο, κεγάιν κέξνο ηνπ θηλδχλνπ νθείιεηαη ζηε κε 

αζθαιή ρξήζε ηνπ Internet απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο. Μφλν αιιάδνληαο απηέο ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ζα κπνξέζνπλ νη εηαηξείεο λα θάλνπλ έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ 

ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε θνηλσληθή δηθηχσζε εγείξεη δεηήκαηα θαη αλεζπρίεο φζνλ αθνξά ηηο 

επηπηψζεηο ηεο ζηελ παξαγσγηθφηεηα, ηε θήκε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Χζηφζν, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη νη επηρεηξήζεηο δελ ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ θαη λα 

εθαξκφζνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε θαη ηελ 

θαηάρξεζε ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Με ηε δηαθνξά φηη απηέο νη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο δελ ζα πξέπεη λα δίλνπλ έκθαζε ζηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

εξγαδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή δηθηχσζε, αιιά ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο 

ρξήζεο πξνο ζεηηθέο, δεκηνπξγηθέο θαηεπζχλζεηο, ππέξ ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Σξφπνο λα γπξίζνπκε ζηελ πξν social media επνρή δελ ππάξρεη. 

Μπνξνχκε φκσο λα αλαδείμνπκε ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπο γηα ηνπο νξγαληζκνχο θαη 

λα πξνσζήζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπο ρξήζε.
[
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Σα θπξηφηεξα κεηνλεθηήκαηα ησλ εθαξκνγψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη  

 θφζηνο ρξφλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη ε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ησλ πειαηψλ, ε 

δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ, 

 κε απνδνρή ηεο λέαο εθαξκνγήο απφ ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ιφγσ έιιεηςε 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, 

 κε αζθαιέο πεξηβάιινλ θαηά ηελ δεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν, θαη 

 ειεχζεξε δεκνζίεπζε θξηηηθψλ απφ πιάηεο θαη αληαγσληζηέο. 

Σέινο, ε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζε ψξα εξγαζίαο επεξεάδεη ηελ απφδνζε ησλ 

ππαιιήισλ. Μάιηζηα, ην θαηλφκελν απηφ νδεγεί φρη κφλν ζε αληηπαξαγσγηθφηεηα, αιιά 

θαη ζε κεγάιε ρξεκαηηθή δεκία. Δπίζεο έλα κεγάιν πνζνζηφ κπαίλεη ζηνλ ινγαξηαζκφ 

ηνπ έζησ θαη γηα ιίγν, αλ θαη ειάρηζηνη παξαδέρνληαη φηη απηφ επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα 

ηεο εξγαζίαο ηνπο. Γχν ζηνπο ηξεηο ππνζηεξίδνπλ φηη δελ πξέπεη λα δηαθνπεί ε επαθή κε 

ηα θνηλσληθά δίθηπα ελ ψξα εξγαζίαο, ελψ νη ππφινηπνη ην ζεσξνχλ αλαγθαίν. 

Δπθαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηα θνηλσληθά δίθηπα 

1. Έλα ρξήζηκν κέζν γηα πξνβνιή, πξνψζεζε πξντφλησλ online θαη πξνζέιθπζε 

λέσλ πειαηψλ-ζπλεξγαηψλ:  

o Μπνξεί λα πξνσζήζεη πξντφληα ε ππεξεζίεο κε επηιεθηηθή δηαθήκηζε θαη 

viral Marketing, 

o Γπλαηφηεηα αλαηξνθνδφηεζεο θαη αιιεινεπίδξαζεο γηα ηα πξντφληα ε 

ππεξεζίεο εηδηθά δε κέζσ άιισλ ζπλδέζκσλ ε δηθηπαθψλ ηφπσλ, θαη 

o Αλαθαιχπηεη λένπο ζπλεξγάηεο, λέα ζηξαηεγηθή επηθνηλσλίαο, δηαξθήο 

ελεκέξσζε. 

2. Μία επθαηξία λα δεκηνπξγεζεί έλα εζσηεξηθφ δίθηπν γηα ηελ εθκεηάιιεπζε 

πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεο:  

o Γηαρείξηζε ηνπ γλσζηηθνχ ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, 

o Απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο «εμφξπμεο» εζσηεξηθήο εκπεηξνγλσκνζχλεο, 

o Μείσζε ηνπ ρξφλνπ απνζηνιήο αιιεινγξαθίαο θαη εζσηεξηθήο 

επηθνηλσλίαο, δηνηθεηηθά πιενλεθηήκαηα, 
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o Δλεξγνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ππαιιήισλ, λέσλ ζηειερψλ, 

ζπληαμηνχρσλ, θαη άιισλ ζπλεξγαηψλ, 

3. Αλαγλσζηκφηεηα θαη status, 

4. Αλνηρηή επαθή κε ην θνηλφ, θαη 

5. Αληαγσληζηηθφηεηα.  

 

2.12 Διιεληθά Γηαδηθηπαθά Δθπαηδεπηηθά Κνηλσληθά Γίθηπα 

Σα δχν-ηξία ηειεπηαία ρξφληα ε ρξήζε δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο δηεζλψο θαη πιένλ απνηειεί κία 

ηδηαίηεξα δεκνθηιή ηάζε. χγρξνλεο έξεπλεο επηθεληξψλνληαη ζηελ εθζεηηθή αλάπηπμε 

ησλ ηζηφηνπσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ζηελ νινέλα απμαλφκελε αμηνπνίεζε ηεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε. Με ηελ νξγάλσζε ελφο 

Γηαδηθηπαθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Κνηλσληθνχ Γηθηχνπ (ΓΔΚΓ) ηα κέιε ηνπ κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο κία Φεθηαθή Κνηλφηεηα Μάζεζεο (ΦΚΜ), κηα θνηλφηεηα αληαιιαγήο 

γλψζεσλ, ηδεψλ, απφςεσλ, κεζνδνινγηψλ, εξγαιείσλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε ζηφρν 

ηελ αιιεινελεκέξσζε, ηελ αιιεινυπνζηήξημε, ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ζπλαθφινπζα 

ηε βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο. ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο αλαδεηθλχνληαη 

παξαδείγκαηα ειιεληθψλ δηαδηθηπαθψλ εθπαηδεπηηθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη 

παξνπζηάδεηαη δηεμνδηθά ην δηαδηθηπαθφ εθπαηδεπηηθφ θνηλσληθφ δίθηπν (ΓΔΚΓ).  

 

2.13 Social Media θαη Μάξθεηηλγθ 

H είζνδνο ησλ social media ζηελ θαζεκεξηλή θαη επαγγεικαηηθή πξαγκαηηθφηεηα, 

πξνζθέξεη λένπο, δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο ζπζηεκαηνπνίεζεο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. Tα 

social sites έρνπλ ήδε εμειηρζεί ζε ηφπνπο δηαζχλδεζεο «θνηλνηήησλ θνηλνχ 

ελδηαθέξνληνο». ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ, πιένλ πξσηαξρηθφο ζηφρνο δελ είλαη ε 
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πψιεζε ελφο πξντφληνο αιιά ε δεκηνπξγία κεραληζκψλ ζπλερνχο επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

εηαηξηθνχο πειάηεο θαη ην ρηίζηκν ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κε ηνπο θαηαλαισηέο.  

Σν Social Media Marketing απνηειεί ηε πην ζχγρξνλή επηινγή ησλ δπλακηθά 

αλαπηπζζφκελσλ επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε αιιειεπηδξαζηηθψλ ηξφπσλ 

ζπλερνχο επηθνηλσλίαο κε ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ηνπο. Σν Social Media Marketing είλαη 

κία κέζνδνο πξνψζεζεο πξντφλησλ πιήξσο πξνζαλαηνιηζκέλε ζην Γηαδίθηπν. Βαζηθφο 

ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο είλαη λα αμηνπνηήζεη φια ηα λέα κέζα ηνπ 

Γηαδηθηχνπ γηα λα πξνζεγγίζεη επηζθέπηεο ή λα απμήζεη ην brand name ηνπ πειάηε.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ην social media Marketing έρεη αλαδεηρζεί ζε βαζηθφ κέζν 

πξνψζεζεο γηα πνιιέο εηαηξίεο, θπξίσο ιφγσ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηθέξεη. Απηφ 

γηαηί θαζεκεξηλά πξνζηίζεληαη λένη ρξήζηεο ζε απηφ, κε λέεο ηδέεο, λέεο ηάζεηο θαη λέεο 

αλάγθεο. Οη ρξήζηεο απηνί επεξεάδνληαη θαη επεξεάδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο άιινπο θαη 

δεκηνπξγνχλ κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο κεγάιεο θνηλφηεηεο αιιειεπίδξαζεο κε 

ζπλεηδεηνπνηεκέλε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά θαη κεγάιε αγνξαζηηθή δχλακε, νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο κηα νιφθιεξε αγνξά ή βηνκεραλία. 

Σν Social Media Marketing βαζίδεηαη ζην ζπλδπαζκφ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ηάζεσλ, 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εμάπισζε ηνπ Internet θαη ησλ Social Media: 

I. Άκεζε επηθνηλσλία αλάκεζα ζε εηαηξίεο θαη πειάηεο, ρσξίο ελδηάκεζνπο, 

II. Άκεζε επηθνηλσλία, ρσξίο εκπφδηα, αλάκεζα ζε πειάηεο κηα εηαηξίαο ή 

δηαθνξεηηθψλ εηαηξηψλ θαη αγνξψλ, 

III. Δλίζρπζε ηεο θσλήο ηνπ πειάηε, κέζα απφ ηα Social Media, 

IV. Απεξηφξηζηα θαλάιηα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο κέζα ζηηο αγνξέο, 

V. Δλεξγεηηθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ, θαη 

VI. Παγθνζκηνπνίεζε αγνξάο. 

 

Σα Social Media δίλνπλ ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγεζνχλ θαλάιηα επηθνηλσλίαο, φπνπ ηνλ 

θχξην ιφγν ηνλ έρεη ν θαηαλαισηήο. Σα λέα ηδηφθηεηα θαλάιηα έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 
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θαη ην πξνθίι πνπ ηαηξηάδεη ζε θάζε επηρείξεζε, ψζηε λα κπνξεί λα ηεο εμαζθαιίδεη ηελ 

άκεζε επηθνηλσλία θαη ηελ πξνβνιή ηεο εηαηξηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Σα λέα κέζα 

ζπληεινχλ ζην ρηίζηκν ηεο εηαηξηθήο θήκεο. 

Γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε ησλ social media Marketing programs ζα πξέπεη εθηφο ησλ 

ηεζζάξσλ κεγάισλ social media πιαηθνξκψλ δειαδή ην Facebook, ην Twitter, ην 

Youtube θαη ηα blogs ( bloger, wordpress, typepad θ.ιπ ) λα ππάξρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα 

social media networks πνπ, θάπνηα απφ απηά, κπνξεί λα ζπλδξάκνπλ ζεηηθά ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ social media πξνγξακκάησλ. 

 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη, εθηφο ηηο θχξηεο social media πιαηθφξκεο πνιχ 

πηζαλφ λα ρξεηαζηνχκε ηελ ππνζηήξημε search engine Marketing πξνγξακκάησλ ή 

location based εθαξκνγψλ ( location based applications ), online games θαη άιισλ 

applications. 

2.14 Ζ απμεκέλε ρξήζε εξγαιείσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα θαηαλαισηέο 

ζηελ επηρείξεζε 

Σα εξγαιεία θνηλσληθήο δηθηχσζεο εθηείλνληαη ζε ηνκείο ηεο αιπζίδαο αμίαο, ζηνπο 

νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ην κάξθεηηλγθ θαη νη επηθνηλσλίεο, νη αλζξψπηλνη πφξνη θαη ε 

πειαηεηαθή εμππεξέηεζε. ηα ηκήκαηα κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλίαο, ηα εξγαιεία απηά 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ πξσηνβνπιηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο ην 

πξνζσπηθφ ησλ ηκεκάησλ κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλίαο έρεη θαηαλνήζεη θαη ζπκβάιεη 

ζηε κεηάβαζε απφ ηελ «εθπνκπή» ζηε «ζπδήηεζε» πνπ βαζίδεηαη ζε πινχζηα 

αιιειεπίδξαζε. Οη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ θαλάιηα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο δίλνληαο ην παξάδεηγκα, φκσο απηή εμαθνινπζεί λα είλαη κία επθαηξία γηα 

κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο. 

2.15 Σν ειιεληθφ θνηλσληθφ δίθηπν  
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Σν Gatmi.gr είλαη ην ειιεληθφ θνηλσληθφ δίθηπν, ην δίθηπν φζσλ λνηψζνπλ Έιιελεο ή 

ζέινπλ λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηελ Διιάδα. Δίλαη ε απάληεζε ζηε γηγάλησζε ησλ 

ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Δίλαη έλα κέζν επηθνηλσλίαο πνπ ζρεδηάζηεθε γηα 

λα είλαη απιφ ζηε ρξήζε θαη θηιηθφ. Δίλαη ην κέζν δηθηχσζεο αλζξψπσλ πνπ έρνπλ σο 

θνηλφ ζεκείν ηελ αγάπε θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ Διιάδα θαη δεκηνπξγήζεθε ην 

2012 απφ ηελ αλάγθε λα βνεζήζνπκε λα γελλεζεί θάηη θαηλνχξγην ζηε ρψξα. Σν 

Gatmi.gr είλαη ε απάληεζε ζε φζνπο ζεσξνχλ φηη θηάζακε ζην ηέινο ηνπ δξφκνπ.  

2.16 Νέν ειιεληθφ θνηλσληθφ δίθηπν 

Σν adieksodos.com είλαη έλα λεν θνηλσληθν δηθηπν κε ιηγνπο κνλφ κήλεο παξνπζίαο ζην 

Γηαδίθηπν θαη απνηειεί ηελ θνξπθή ελφο κεγάινπ δηθηχνπ απφ video fb-Internet fb-site 

θιπ...κε ρηιηάδεο ρξεζηέο απφ φιν ηνλ θφζκν θαζεκεξηλά...κπήθε δπλακηθά ζηελ κάρε 

θαη ηα κελχκαηα είλαη αηζηφδνμα γηαηί θαη δέρεηαη ζπλερήο αλαβαζκίζεηο θαη 

βειηηψζεηο...νη νκνηφηεηεο ηνπ κε ην fb  παξά πνιιέο θαη απηφ δίλεη κηα νηθεηφηεηα ζηνλ 

ρξεζηή. 

2.17 To Facebook 

To Facebook ηδξχζεθε ην 2004 απφ ηνλ θνηηεηή Mark Zuckerberg θαη αξρηθά 

απεπζπλφηαλ κφλν ζην παλεπηζηήκην ηνπ Υάξβαξλη. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ην 

Facebook θαηέθηεζε ηνλ θφζκν. Σν Facebook πξφθεηηαη γηα κηα θνηλσληθή ηζηνζειίδα 

κέζσ ηεο νπνίαο κπνξεί θαλείο λα θάλεη πάξα πνιιά πξάγκαηα, φπσο γλσξηκίεο, 

παηρλίδηα, quiz είλαη κεξηθά απφ ηα αγαζά πνπ πξνζθέξεη ην Facebook ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο.Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κέζσ κελπκάησλ κε ηηο επαθέο 

ηνπο θαη λα ηνπο εηδνπνηνχλ φηαλ αλαλεψλνπλ ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ηνπο. ινη 

έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζην λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δίθηπα πνπ ζρεηίδνληαη κέζσ 

παλεπηζηεκίνπ, ζέζεσλ απαζρφιεζεο ή γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ.Σν Facebook ζήκεξα 

έρεη 500 εθαηνκκχξηα ελεξγνχο ρξήζηεο, θαηαηάζζνληάο ην έηζη σο έλα απφ ηα 

δεκνθηιέζηεξα web site ηνπ πιαλήηε. Δπίζεο, ην Facebook είλαη έλα απφ ηα 

δεκνθηιέζηεξα site γηα αλέβαζκα θσηνγξαθηψλ κε πάλσ απφ 14 εθαηνκκχξηα 

θσηνγξαθίεο θαζεκεξηλά. Με αθνξκή ηε δεκνηηθφηεηά ηνπ, ην Facebook έρεη ππνζηεί 
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θξηηηθή θαη θαηεγνξεζεί ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ηηο 

πνιηηηθέο απφςεηο ησλ ηδξπηψλ ηνπ. Χζηφζν ε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα παξακέλεη ε πην 

δηάζεκε θνηλσληθή πεξηνρή δηθηχσζεο ζε πνιιέο αγγιφθσλεο ρψξεο. 

Έηζη κε ηε βνήζεηα ηνπ facebook πνιιέο επηρεηξήζεηο πξνσζνχλ έλα πξντφλ αλ 

πξαγκαηηθά ηνπο αξέζεη. Μέζα απφ ηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο κπνξνχλ λα: 

 Πξνσζήζνπλ πξντφληα κε πην πξνζσπηθφ θαη θηιηθφ ηξφπν, 

 Κξαηάλε αλνηρηή επηθνηλσλία κε πνιινχο δπλεηηθνχο πειάηεο, 

 Κεξδίδνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο θαη απμάλνπλ ηελ 

επηζθεςηκφηεηα ηνπ Γηαδηθηπαθνχ Σφπνπ ηνπο, θαη 

 πκπιεξψλνπλ απνηειεζκαηηθά θαη θζελά ηε δηαθήκηζή ηνπο. 

Καη φιν απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, νη ίδηνη νη ρξήζηεο ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο 

Γηθηχσζεο λα πξνσζνχλ έλα πξντφλ, αλ πξαγκαηηθά ηνπο αξέζεη. Οη λέεο ηερλνινγίεο θαη 

ηδηαίηεξα ην Γηαδίθηπν έρνπλ αιιάμεη ηα δεδνκέλα ζην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο.  

Ζ λέα γεληά ηνπ Web έρεη δεκηνπξγήζεη εξγαιεία ηα νπνία πξνζθέξνπλ πνηθίιεο ιχζεηο 

ζε ζέκαηα πξνβνιήο, Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο .Ζ ηειεπηαία ηερλνινγηθή 

θαηλνηνκία πνπ εκθαλίζηεθε ζηνλ ρψξν εξγαζίαο είλαη ηα site media (Facebook, 

LinkedIn, Twitter, Hi5) ηα νπνία έθεξαλ επαλάζηαζε ζηνλ ηξφπν πνπ επηθνηλσλνχκε, 

δεκηνπξγνχκε δίθηπα θαη αληαιιάζζνπκε πιεξνθνξίεο. Σν Twitter, ην Facebook θαη 

άιιεο πιαηθφξκεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο έρνπλ ήδε απνδεηρζεί πξαγκαηηθφ δψξν γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο.Ζ ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζην πιαίζην ηεο 

εξγαζίαο ηνπο έρεη ηε δπλακηθή λα κεηακνξθψζεη ζπλνιηθά ηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο.  

Πνιιέο γλσζηέο εηαηξίεο αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο δηαζχλδεζεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα 

social media γηα λα εληζρχζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ θαηλνηνκία, ηε θήκε, ηε 

ζπλεξγαζία θαη ηε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο κε ηελ εηαηξία. πσο θαη κε ην 

Internet, νη ίδηνη νη εξγαδφκελνη κπνξεί λα αλαθαιχςνπλ ηξφπνπο γηα λα βειηηψζνπλ ηε 

δνπιεηά ηνπο. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο αλαθαιχπηνπλ ηα νθέιε θαη ηε 
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ρξεζηκφηεηα ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Δπίζεο πξνζθέξνληαη πνιιά εξγαιεία θαη 

κάιηζηα δσξεάλ ή ζε πνιχ ρακειή ηηκή, ησλ νπνίσλ ε ζσζηή ρξήζε κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη έλα νινθιεξσκέλν πιάλν Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλσλίαο πνπ ζα νδεγήζεη 

ζηελ επίηεπμε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη 

παξαηεξεζεί ηδηαίηεξε αλάπηπμε ησλ κηθξνεθαξκνγψλ ζε ζειίδεο θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, νη νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. 

Οη κηθξνεθαξκνγέο απηέο πνηθίιινπλ. Αλακθηζβήηεηα ην θνηλσληθφ δίθηπν κε ηε 

κεγαιχηεξε αληαπφθξηζε θαη επηξξνή παγθνζκίσο είλαη ην Facebook. Παξφιν πνπ 

δέρεηαη θαζεκεξηλά θξηηηθέο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ 

θαη ηηο εθαξκνγέο πνπ θηινμελεί, παξακέλεη ην θπξίαξρν εξγαιείν Μάξθεηηλγθ ζην 

Γηαδίθηπν. Έηζη, φηη νη κηθξνεθαξκνγέο ζηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο δελ έρνπλ 

ζηφρν κφλν ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε κηαο επηρείξεζεο, αιιά λα δεκηνπξγεζνχλ νη 

θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο 

θαηαλαισηέο θαη ζπλεπψο λα απνθηεζεί ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ ζα νδεγήζεη 

ζε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο. 
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Κεφάλαιο 3 

3.1 Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην  

 

Ζ έλλνηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ δελ είλαη ζαθήο θαη ππάξρνπλ πνιινί πνπ 

πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ. Μπνξεί λα δνζεί έλαο 

απινπνηεκέλνο νξηζκφο ν νπνίνο ίζσο λα κελ ζπκπεξηιακβάλεη φια φζα ζα έπξεπε αιιά 

είλαη αξθεηά θαηαηνπηζηηθφο. Ζιεθηξνληθφ εκπφξην είλαη θάζε είδνπο ζπλαιιαγήο 

(επηρεηξεκαηηθήο, δηνηθεηηθήο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ) πνπ γίλεηαη κέζσ ηεο 

ρξήζεο ειεθηξνληθψλ κέζσλ, θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ πειαηψλ (είηε κε 

πξντφληα είηε κε ππεξεζίεο) θαη ε αχμεζε ηνπ θέξδνπο ησλ εηαηξηψλ κέζσ ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ ζηνηρείνπ (Θσκφπνπινο, 2000). 

     Σν Ζιεθηξνληθφ εκπφξην ζπκπεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο πξάμεηο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο λα γίλνπλ γηα λα θηάζεη έλα πξντφλ απφ ηνλ παξαγσγφ ζηνλ θαηαλαισηή. 

πσο, δειαδή, ζπκβαίλεη θαη ζην θαλνληθφ εκπφξην. ιεο νη ελέξγεηεο γίλνληαη κε ηελ 

ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Οη ζπλεζηζκέλεο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη είλαη νη εμήο: γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ησλ 

πξντφλησλ ψζηε λα μέξνπλ νη θαηαλαισηέο ηηο επηινγέο ηνπο, αιιά θαη λα παξνπζηάζνπλ 

νη παξαγσγνί ηα πξντφληα ηνπο. Δπίζεο γίλνληαη δηάθνξεο ελέξγεηεο δηαθήκηζεο θαη 

εκπφξην κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε ησλ πειαηψλ. Σελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ πειάηε 

κέζσ θαηαιφγσλ εκπνξεπκάησλ θαη ησλ πσιήζεσλ. Αθφκε δηεθπεξαηψλνληαη 

παξαγγειίεο θαη πσιήζεηο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Γίλνληαη θαηαγξαθέο ησλ 

παξαγγειηψλ θαη ησλ πιεξσκψλ. Σν “ζσζηφ” θαη νινθιεξσκέλν ειεθηξνληθφ εκπφξην 

παξέρεη θαη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πειαηψλ. Απηέο είλαη ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ πσιεηψλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο κεηά ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ. 

Δπίζεο παξέρεη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πξνκεζεπηέο. 

Μηα επηρείξεζε γηα λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην ρξεηάδεηαη θάπνηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία. Αξρηθά ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία γηα λα 

πσιεζεί, θπζηθά, θαη ν δηθηπαθφο ηφπνο πψιεζεο. Κάζε επηρείξεζε νθείιεη λα έρεη 

θάπνηεο κεζφδνπο πξνζέιθπζεο ηνπ πειαηεηαθνχ θνηλνχ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ψζηε λα 
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πξνζειθχζεη πηζαλνχο αγνξαζηέο θαη λα παξνπζηάδεη ηα ζεηηθά ηνπ πξντφληνο. Αιιά θαη 

κεζφδνπο είζπξαμεο ησλ ρξεκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζχξα on-line πιεξσκψλ 

(Πνκπφξηζεο θαη Σζνπιθάο, 2002).   

      Δπίζεο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ δεκηνπξγία ππεξεζίαο κέζσ ηεο νπνίαο ζα 

ζηέιλεη ηα πξντφληα ζηνπο πειάηεο ηεο, ππεξεζία επηζηξνθήο πξντφλησλ θαη 

εμππεξέηεζεο πειαηψλ. ια απηά πξνυπνζέηνπλ έλα άξηηα εθπαηδεπφκελν πξνζσπηθφ 

ην νπνίν ζα έρεη επζχλε γηα φια ηα παξαπάλσ αιιά θαη γηα ηελ ππνδνρή θαη επεμεξγαζία 

ησλ παξαγγειηψλ. 

     Σν θχξην ζηνηρείν ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη ε επηθνηλσλία θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ απνζηνιέσλ θαη παξαιεπηψλ. Ζ 

αληαιιαγέο απηέο αθνξνχλ ηξείο θνξείο. Σνπο θαηαλαισηέο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

δεκφζηνπο θνξείο. 

     Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, νη νπνίνη ρσξίδνληαη σο πξνο 

ηνπο θνξείο κεηαμχ ησλ νπνίσλ γίλνληαη νη ζπλαιιαγέο. Απηέο είλαη: 

 Δπηρείξεζε κε Δπηρείξεζε (Business to business ή Β2Β) 

 Δπηρείξεζε κε Κξάηνο (business to government ή B2G) 

 Καηαλαισηή κε Κξάηνο (customer to government ή C2G) 

 Κξάηνο κε Κξάηνο (government to government ή G2G) 

 Δπηρείξεζε κε Καηαλαισηή (business to customer ή B2) 

 Καηαλαισηή κε Καηαλαισηή (customer to customer ή C2C 

Τπάξρνπλ θάπνηα ζηνηρεία ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Απηά είλαη 

ε δηα-ζπλδεζηκφηεηα, ε θαηάξγεζε θπζηθψλ νξίσλ, είλαη απξφζσπν, γίλεηαη κέζσ ελφο 

ηαρχηαηνπ κέζνπ επηθνηλσλίαο, είλαη ειεθηξνληθφ- ςεθηαθφ κέζν θαη είλαη πινχζην ζε 

πεξηερφκελν. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ θαζψο θαη ηα ζεηηθά θαη 

αξλεηηθά ηνπο. 

     Γηα-ζπλδεζηκφηεηα: πνιιά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο γηα 

ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, αλεμάξηεηα ηνπ είδνπο ηνπο, ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπο 

ζπζηήκαηνο, ηεο ππνδνκήο ζε πιηθφ, ή ηνπ ηξφπνπ αλαπαξάζηαζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Ο 

ηξφπνο επηθνηλσλίαο ζεσξείηαη «αλνηρηφο» δεδνκέλνπ φηη δελ ηίζεληαη ηδηαίηεξνη 

ηερλνινγηθνί πεξηνξηζκνί γηα κηα επηρείξεζε λα επηθνηλσλήζεη κε άιιεο επηρεηξήζεηο, ή 

γηα έλαλ θαηαλαισηή λα επηθνηλσλήζεη κηα επηρείξεζε. 
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     Καηάξγεζε Φπζηθψλ Οξίσλ: νη δπλαηφηεηεο κίαο επηρείξεζεο λα επηθνηλσλήζεη 

κ‟ έλα ζπλεξγάηε ζηελ ίδηα πφιε, ή ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πιαλήηε είλαη αθξηβψο νη 

ίδηεο. Απηφ πεγάδεη θπξίσο απφ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ κέζσλ, ηα νπνία 

έρνπλ δηαδνζεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπο έρεη ιάβεη κία θζίλνπζα 

πνξεία. 

      Απξφζσπν: ην ειεθηξνληθφ εκπφξην ν ζπλαιιαζζφκελνο (είηε είλαη επηρείξεζε, 

είηε θπζηθφ πξφζσπν) είλαη απιψο κία δηεχζπλζε ζε έλα δίθηπν. Με ηελ έλλνηα απηή, δελ 

θαηαξγείηαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, αιιά πιένλ νη κέζνδνη 

δηαζθάιηζεο ηεο χπαξμεο ηνπ ζπλνκηιεηή μεπεξλνχλ ην επίπεδν αλαγλψξηζεο ηεο 

θσλήο, ηνπ γξαθηθνχ ραξαθηήξα. 

     Σαρχηεηα επηθνηλσλίαο: ιφγσ ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηαρχηεηεο 

αληαιιαγήο ηεο νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο είλαη πςειφηαηεο, κε έληνλεο ηηο επηδξάζεηο 

ζην ηξφπν δηάγλσζεο ησλ κεηαβνιψλ ηνπο, αιιά θαη ζηε δηάξθεηα δσήο ηνπο. 

Ζιεθηξνληθφ-ςεθηαθφ Μέζν: ην θχξην κέζν επηθνηλσλίαο είλαη ειεθηξνληθφ, 

πεξηνξίδνληαο ζεκαληηθά ηε ρξήζε άιισλ, φπσο ην ραξηί, ην ηειέθσλν, ην ηαρπδξνκείν 

θ.ιπ. 

     Πινχζην πεξηερφκελν: ε πιεξνθνξία πνπ αληαιιάζζεηαη, ηφζν ιφγσ ηεο 

ηαρχηεηαο αληαιιαγήο, φζν θαη ιφγσ ησλ δπλαηνηήησλ ησλ κέζσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη πιένλ ηδηαίηεξα πινχζηα θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζην θπζηθφ φξην 

ηνπ βηβιίνπ, ηνπ ραξηηνχ, ή άιισλ ζπκβαηηθψλ κέζσλ.
 
  

     Απφ ηηο θαηεγνξίεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πνπ αλαθέξζεθαλ νη B2C θαη B2B 

απνηεινχλ ηηο κεγαιχηεξεο (ζε φγθν θαη αμία πσιήζεσλ) θαη πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελεο κνξθέο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν 

(Πνκπφξηζεο θαη Σζνπιθάο, 2002). 
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3.2 Σν Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην B2C 

 

     ηελ θαηεγνξία απηή, αλήθνπλ νη ειεθηξνληθέο επηρεηξήζεηο πνπ πξνβάιινπλ, 

πξνσζνχλ θαη πσινχλ ηα πξντφληα ή/θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε θαηαλαισηέο. Δθαξκνγέο 

φπσο ε ειεθηξνληθή ιηαληθή πψιεζε γλσξίδνπλ ηδηαίηεξε εμάπισζε ιφγσ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ θαη έρνπλ απαζρνιήζεη αξθεηνχο. χκθσλα κε έξεπλα ηεο Eurostat γηα ην 

έηνο 2001, νη ηειηθνί θαηαλαισηέο ησλ B2C ζπλαιιαγψλ αληηπξνζσπεχνπλ ηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πειαηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο πψιεζεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Γηαδίθηπν, ζε αληίζεζε κε ηνπο άιινπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ 

φπνπ θπξηαξρνχζαλ νη ζπλαιιαγέο B2B (Θσκφπνπινο, 2000). 

     Παξά ην γεγνλφο, φηη ην πξψην θχκα αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

παξαηεξήζεθε ζηνλ ηνκέα ησλ B2C ζπλαιιαγψλ, ηα πξάγκαηα κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ αιιάμαλε δξακαηηθά . Έηζη, ηελ πξψηε ζέζε, ζε αμία θαη φγθν πσιήζεσλ, έρνπλ 

πιένλ θαηαιάβεη νη B2B ζπλαιιαγέο, αθήλνληαο ηηο ζπλαιιαγέο ηεο θαηεγνξίαο B2C 

πίζσ ηνπο, λα θαηαιακβάλνπλ ηε δεχηεξε ζέζε θαη κε κεγάιε δηαθνξά κάιηζηα ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Σν 2001, γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηελ Eurostat  νη 

ζπλαιιαγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ηεο θαηεγνξίαο B2C ζηε Γπηηθή Δπξψπε αλήιζαλ 

ζην πνζφ ησλ 23 δηο επξψ, θαηαιακβάλνληαο έλα πνζνζηφ 13% επί ηνπ ζπλφινπ, ζε 

αληίζεζε κε ηηο B2B ζπλαιιαγέο νη νπνίεο άγγημαλ ηα 149 δηο επξψ, θαηαιακβάλνληαο ην 

ππφινηπν 87% (Πνκπφξηζεο θαη Σζνπιθάο, 2002). Σα Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ B2C 

ζπλαιιαγψλ είλαη: 

 Οη πιεξνθνξίεο ησλ πειαηψλ απνζεθεχνληαη κφλν ζηνπο servers (εμππεξεηεηέο) 

ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ. 

 Κάπνηα εηδηθά ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ είλαη ιηγφηεξν απαξαίηεηα ζηε δηαδηθαζία 

αλαδήηεζεο λέσλ πξντφλησλ. 

 Οη παξαγγειίεο ρσξίο ηελ χπαξμε επηζήκσλ ζπκβνιαίσλ είλαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο πξαγκαηνπνηήζηκεο. 

 Γελ ππάξρνπλ ελδηάκεζνη θνξείο. 

 Ζ δηαδηθαζία αγνξάο δελ απαηηεί ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε ρξήζε πηζησηηθψλ θαξηψλ. 
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     Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξηληζηεί, φηη νη ζηξαηεγηθέο εκπφξην θαη πξνψζεζεο 

πξντφλησλ θαη/ή ππεξεζηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζε θαηαλαισηέο (B2C) είλαη ηειείσο 

δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ απεπζχλνληαη ζε επηρεηξήζεηο (B2B). Σν ίδην δηαθνξεηηθφο 

είλαη θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο, ν ζρεδηαζκφο θαη ε πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ζε έλα 

δηθηπαθφ ηφπν πνπ ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία πσιήζεσλ ζε ηειηθνχο θαηαλαισηέο απφ ηε 

δνκή θαη ηελ θαηαζθεπή ελφο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ζρεδηαζκέλνπ γηα B2B 

ζπλαιιαγέο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαδείγκαηα θαη νη δηαθνξέο ησλ B2C θαη B2B 

δηθηπαθψλ ηφπσλ δχν εθ ησλ κεγαιπηέξσλ ειιεληθψλ εηαηξηψλ πψιεζεο πξντφλησλ 

πςειήο ηερλνινγίαο, ηνπ Πνπιηάδε θαη ηνπ Πιαηζίνπ (Πνκπφξηζεο θαη Σζνπιθάο, 

2002). 

 

3.3 Σν Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην B2B 

     Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθέο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ (ζπλήζσο ρνλδξηθφ εκπφξην) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηνπ 

Γηαδηθηχνπ. ην πεδίν ησλ επηρεηξήζεσλ-πειαηψλ (ην δεχηεξν B ηνπ φξνπ B2B) κπνξεί 

λα αλήθεη θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα κε ηελ νπνία ε επηρείξεζε-πσιεηήο (ην πξψην B ηνπ 

φξνπ B2B) έρεη θάπνην επίπεδν ζπλεξγαζίαο (Θσκφπνπινο, 2000, ζει. 25). 

     ιεο νη ζπλαιιαγέο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε, ηελ 

παξαγσγή, ηελ παξάδνζε, ηηο πσιήζεηο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ 

κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε έλα ζχζηεκα B2B. ρεδφλ φινη νη ηνκείο ηεο 

βηνκεραλίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ζην παξειζφλ θάπνηεο ζηξαηεγηθέο 

θαη δηαδηθαζίεο ηεο θαηεγνξίαο B2B γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ησλ πξντφλησλ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζηε βηνκεραλία αεξνζθαθψλ πνιιέο 

θαηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ζπλεξγαζηεί κε άιια κέιε ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο 

έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπληνλίδνπλ απφ ηελ αξρή ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε, 

ηελ απνδνρή, ηελ παξαγσγή θαη ηε ζπληήξεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο 

(Θσκφπνπινο, 2000). 

     ηνλ ηξαπεδηθφ θαη ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, έλαο αξθεηά κεγάινο θαη 

ζεκαληηθφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ έρεη βαζηζηεί ζε ζπζηήκαηα B2B, φπσο είλαη ην EDI 

(Electronic Data Interchange ή Ζιεθηξνληθή Αληαιιαγή Γεδνκέλσλ) θαη ην EFT 
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(Electronic Funds Transfer ή Ζιεθηξνληθή Μεηαθνξά Κεθαιαίσλ), πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίζεη ηελ αζθαιή κεηαθνξά δεδνκέλσλ θαη θεθαιαίσλ.  

     Σν πιενλέθηεκα απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ήηαλ ε παξνρή πνιχ κεγάιεο 

αζθάιεηαο, αθνχ ήηαλ θιεηζηά θαη ηδησηηθά δίθηπα. Σν ηίκεκα φκσο ηεο πςειήο 

αζθάιεηαο πνπ παξείραλ ήηαλ ην πνιχ κεγάιν θφζηνο εγθαηάζηαζεο. Με ηελ εκθάληζε 

ηνπ Γηαδηθηχνπ, κεηψζεθε πνιχ ην θφζηνο ησλ B2B ζπλαιιαγψλ, αιιά δεκηνπξγήζεθε 

έληνλν πξφβιεκα αζθάιεηαο, αθνχ ηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη ηα επαίζζεηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή λα δερζνχλ επίζεζε απφ εμσηεξηθνχο 

(ηεο ζπλαιιαγήο) παξάγνληεο.  

     Σα ηειεπηαία ρξφληα νη ζπλαιιαγέο ηεο θαηεγνξίαο B2B θαηέρνπλ ην κεγαιχηεξν 

θνκκάηη ηεο πίηαο ηνπ παγθφζκηνπ φγθνπ θαη αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ. Σν 2001, γηα παξάδεηγκα, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Γηαδηθηπαθψλ 

πσιήζεσλ φισλ ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλήθε ζηελ B2B 

θαηεγνξία, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηε Γεξκαλία φπνπ νη B2B πσιήζεηο θαηείραλ ζρεδφλ 

ην ίδην κεξίδην (51%) κε ηηο πσιήζεηο ηεο θαηεγνξίαο B2C (49%). Σα αληίζηνηρα 

πνζνζηά γηα ηελ Διιάδα ήηαλ 62% θαη 18% (Πνκπφξηζεο θαη Σζνπιθάο, 2002). Σα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηεγνξίαο Β2Β είλαη: 

 Οη πιεξνθνξίεο ησλ επηρεηξήζεσλ-πειαηψλ απνζεθεχνληαη ηφζν ζηνπο servers 

ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ φζν θαη ζηνπο servers ησλ ηδίσλ ησλ πειαηψλ 

αθνχ ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ-πειαηψλ είλαη απαξαίηεην λα 

επηθνηλσλνχλ απεπζείαο κε ην ινγηζηηθφ ηκήκα, ηελ απνζήθε θαη ην ηκήκα 

απνζηνιήο θαη ιήςεο παξαγγειηψλ ηεο επηρείξεζεο-πσιεηή. 

 Ζ ρξήζε ζπζηεκάησλ ζχγθξηζεο ηηκψλ (Comparison Pricing Systems) θξίλεηαη 

απνιχησο απαξαίηεηε. 

 Οη αθξηβείο εκεξνκελίεο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο θαη 

πξέπεη λα δηεπθξηλίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγγειίαο. 

 Ζ χπαξμε επηζήκσλ ζπκβνιαίσλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ πνπ 

εκπεξηέρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο, πξνυπνζέζεηο θαη ζπκθσλίεο θξίλεηαη 

απνιχησο απαξαίηεηε. 
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 Ζ δηαδηθαζία αγνξάο απαηηεί ηε ζπλδπαζκέλε πξνζπάζεηα πνιιψλ αηφκσλ θαη 

ζπζηεκάησλ, θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ζχλζεησλ κνξθψλ ειεθηξνληθήο 

πιεξσκήο (π.ρ. ειεθηξνληθέο επηηαγέο, EFT, ζπλαιιαγκαηηθέο δηαδηθαζίεο, θ.α.). 

 Ζ χπαξμε πνιιψλ ελδηακέζσλ θνξέσλ, φπσο ρξεκαηνκεζηηηθέο εηαηξίεο, 

ηξάπεδεο, θ.α. 

     Γηα ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ε θαηαλνκή ησλ πσιήζεσλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζηελ Ηαπσλία ήηαλ παξφκνηα. Όζηεξα απφ έξεπλα ζε έλα (εληππσζηαθφ) 

δείγκα 125.000 επηρεηξήζεσλ, ην Census Bureau (Γξαθείν Απνγξαθψλ) ηνπ Σκήκαηνο 

Δκπνξίνπ (Department of Commerce, DoC) ησλ Ζ.Π.Α. εμέδσζε κηα πνιχ 

θαηαηνπηζηηθή αλαθνίλσζε ζηελ νπνία πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ γηα ην έηνο 2001 ηνλίδνληαο, φηη φινη νη θιάδνη ηεο βηνκεραλίαο ζπκκεηείραλ 

ζε δξαζηεξηφηεηεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ελψ παξάιιεια νη B2B ζπλαιιαγέο 

θπξηαξρνχλ ζηηο ειεθηξνληθέο πσιήζεηο ησλ Ζ.Π.Α..  

     Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο κε ηίηιν “E-commerce survey 2001 in Japan”, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην METI (Ministry of Economy, Trade and Industry), νδήγεζε 

ζην ζπκπέξαζκα, φηη γηα ην έηνο 2001 νη B2B ζπλαιιαγέο θαηείραλ ην κεγαιχηεξν 

θνκκάηη ησλ πσιήζεσλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ Ηαπσλία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη B2B πσιήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ ππεξεζίεο, έθηαζαλ ην πνζφ ησλ 34 ηξηο γηελ γηα ην έηνο 

2001, εκθαλίδνληαο κηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 58% απφ ην πξνεγνχκελν έηνο φπνπ νη 

πσιήζεηο είραλ αγγίμεη ηα 21,6 ηξηο γηελ. χκθσλα πάληα κε ηελ ίδηα έξεπλα, νη πσιήζεηο 

ηεο θαηεγνξίαο B2C γηα ηα έηε 

2000 θαη 2001 ήηαλ 824 θαη 1.484 δηο γηελ, αληίζηνηρα. Ο ζεκαληηθφο φγθνο ησλ 

ζπλαιιαγψλ ηεο θαηεγνξίαο B2B θαη ε ξαγδαία εμάπισζή ηνπο, νδήγεζαλ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξνπο εξεπλεηέο θαη κειεηεηέο λα αζρνιεζνχλ αλαιπηηθφηεξα κε ην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν κε ζηφρν ηελ εηο βάζνο κειέηε, πεξηγξαθή θαη απνηχπσζε 

νξηζκέλσλ πξνβιέςεσλ γηα ην κέιινλ ηνπ. 
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     Απφ φια ηα παξαπάλσ, είλαη μεθάζαξν φηη νη B2B ζπλαιιαγέο απνηεινχλ ην 

κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, θαη κάιηζηα, δελ θαίλεηαη λα 

παξνπζηάδνπλ ζεκάδηα θάκςεο θαη ππνρψξεζεο. ζν νη επηρεηξήζεηο αληηιακβάλνληαη 

ηε δχλακε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη αξρίδνπλ λα ηε ζπλδπάδνπλ κε ηηο επηρεηξεζηαθέο 

ζηξαηεγηθέο ηνπο, ηφζν ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη ζεηηθά γη‟ απηέο (Cunningham, 2000). 

 

3.4 Ζιεθηξνληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

      Ζ ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα (E-business) είλαη ε εθπιήξσζε κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο ζπλαιιαγήο κέζσ ρξεζηκνπνίεζεο ππνινγηζηψλ πνπ ζπλδένληαη ζε έλα 

ειεθηξνληθφ δίθηπν. Σέηνηεο ζπλαιιαγέο κπνξεί  λα πεξηιακβάλνπλ ηελ επηινγή αγαζψλ, 

ηελ εληνιή ηηκνιφγεζεο θαη ηελ πιεξσκή. Μπνξεί επίζεο λα αθνξνχλ ζε ζχλαςε 

ζπκβάζεσλ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο παξάδνζεο, ηε δήισζε θφξνπ θαη ηηο ππεξεζίεο 

κεηά ηηο πσιήζεηο (Θσκφπνπινο, 2000). πλήζσο, ην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

δηαζχλδεζε ησλ ππνινγηζηψλ είλαη ην Γηαδίθηπν (Internet), αλ θαη ην ρξεζηκνπνηνχκελν 

δίθηπν δχλαηαη λα είλαη θαη ηδησηηθφ. 

     Πξηλ απφ είθνζη θαη πιένλ ρξφληα, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη νη δηεπζχλζεηο 

ηνπο μεθίλεζαλ λα θάλνπλ ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο απνθαινχκελνπ Αληαιιαγή 
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Ζιεθηξνληθψλ ηνηρείσλ (Electronic Data Exchange, EDI), ελψ θαη νη ρξεκαηνδνηηθνί 

νξγαληζκνί απνιακβάλνπλ ηα νθέιε ηεο ειεθηξνληθήο κεηαθίλεζεο αγαζψλ εδψ θαη 

πνιχ θαηξφ. Απηά ηα πξψηεο γεληάο ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα είραλ σζηφζν έλα 

ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα: ήηαλ αθξηβά ζηε ρξήζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο. Σν Γηαδίθηπν 

πξνζθέξεη έλα θηελφ, δηεζλέο δίθηπν, πνπ ζπλδέεη εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο θαη 

επηρεηξήζεηο θαη πνπ δεκηνπξγεί κηα αιεζηλά παγθφζκηα αγνξά, φπνπ νη επθαηξίεο γηα 

ηελ επηρείξεζε είλαη ηεξάζηηεο. 

     Σν ειεθηξνληθφ Marketing (E-commerce) απνηειεί βαζηθφ θαη αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηεο ειεθηξνληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. ρεηίδεηαη πξψηηζηα κε ηελ αγνξά θαη ηελ 

πψιεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ή κέζσ ηδησηηθψλ δηθηχσλ 

(Πνκπφξηζεο θαη Σζνπιθάο, 2002). Οη ειεθηξνληθέο επηρεηξήζεηο θάλνπλ ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηχμνπλ θαιχηεξεο πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη λα παξάγνπλ πξνηάζεηο γηα λέεο αμίεο. 

Έρνπλ επαλεηιεκκέλσο ππάξμεη παξαδείγκαηα θαηλνηφκσλ ζην ρψξν ηεο ειεθηξνληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πνπ μεπέξαζαλ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο κέζα απφ ηελ παξάδνζε 

ππεξεζηψλ από ηη αρτή ως ηο ηέλος (end-to-end). Ζ παξνρή ηέηνησλ ππεξεζηψλ είλαη 

ζεκαληηθή επεηδή απνηειεί νιφθιεξε ηελ εκπεηξία ηνπ πειάηε, πξαγκαηηθά ηελ εθηηκάεη.  

     Καηά ηελ αμηνιφγεζε ελφο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ, ζα πξέπεη θαλείο λα 

βεβαησζεί πσο απηφ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ πειαηψλ, φρη κφλν γηα ην 

παξφλ αιιά θαη γηα ην κέιινλ. Έπεηηα, ζα πξέπεη θαλείο λα πξνζδηνξίζεη ηηο επάξθεηεο 

πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα π άξρε ζπλάθεηα κε ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνηεξαηφηεηεο ησλ 

πειαηψλ. Απηέο νη απνθάζεηο θαζνξίδνπλ ην ηη ζα δεη ν πειάηεο θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην ζρεδηαζκφ ηεο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο (Πνκπφξηζεο θαη 

Σζνπιθάο, 2002).  

     Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα πξέπεη λα επζπγξακκηζηνχλ κεηαμχ ηνπο ψζηε ε 

επηρείξεζε λα είλαη εμαηξεηηθή ζηελ παξνρή αθξηβψο ησλ ππεξεζηψλ πνπ νη πειάηεο 

ζέινπλ λα δήζνπλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπο. 

Αθφηνπ ιεθζνχλ νη δχζθνιεο απνθάζεηο, απαξαίηεηεο γηα ην ζπληνληζκφ απηψλ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ, ζα πξέπεη λα βξεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα αιιάμεη ε επηρείξεζε· 

πψο κπνξεί απφ εθεί πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα λα θηάζεη ζην κειινληηθφ ζηφρν πνπ αμηψλεη 

λα πεηχρεη· θαη πψο ε ππάξρνπζα ππνδνκή κπνξεί λα ελζσκαησζεί θαη λα πξνζαξκνζηεί 
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ζηελ θάιπςε ησλ λέσλ απαηηήζεσλ. Οη αλψηεξνη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη  ή νη δηεπζπληέο 

(executives) νθείινπλ λα κεηψζνπλ ηηο απψιεηέο ηνπο θαη λα εγθαηαιείςνπλ ζεκαληηθά 

πξνγξάκκαηα πξνθεηκέλνπ λα αλαδηαλεκεζνχλ νη πφξνη πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο (Πνκπφξηζεο θαη Σζνπιθάο, 2002). Τπάξρεη απμαλφκελε 

αλαγλψξηζε κεηαμχ ησλ CIO φηη ν ηαρχηεξνο θαη απνηειεζκαηηθφηεξνο ηξφπνο λα 

επηηεπρζνχλ επηρεηξεζηαθά νθέιε, είλαη λα γεθπξσζεί ην πιεξνθνξηαθφ ράζκα αλάκεζα 

ζηνπο πειάηεο, ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ (αθαλψλ ζηνλ πειάηε) εζσηεξηθψλ γξαθείσλ θαη ηελ 

αιπζίδα ηνπ αλεθνδηαζκνχ. 

     χκθσλα κε ηνλ Bill Gates, «Οπζηαζηηθά ηα πάληα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν 

ζήκεξα απνηεινχλ έλα αδηαθνξνπνίεην πξντφλ, εθηφο απφ ην πψο κηα επηρείξεζε 

δηαρεηξίδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο. Σν πψο δηαρεηξίδεζηε ηηο πιεξνθνξίεο θαζνξίδεη εάλ 

ζα θεξδίζεηε ή ζα ράζεηε. Σν πψο ρξεζηκνπνηείηε ηηο πιεξνθνξίεο ίζσο λα είλαη ν κφλνο 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο απνηπρίαο ή ηεο επηηπρίαο - ή ηεο θαιπάδνπζαο επηηπρίαο». 

Απηφ θέξλεη ζην πξνζθήλην ηελ εξψηεζε: πψο δηαρεηξίδεηαη κηα επηρείξεζε ηηο 

πιεξνθνξίεο ηεο. Ζ απιή απάληεζε είλαη: κέζα απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηηο εθαξκνγέο 

(applications), ην κάλαηδκελη ησλ παξαγγειηψλ (order) θαη ηεο απνγξαθήο (inventory), 

ηα νηθνλνκηθά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 

     Σν ειεθηξνληθφ Marketing έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαζρεκαηίζεη ηαρχηαηα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηεπζχλεηαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε φιν ηνλ θφζκν. Δληφο ηεο 

Δπξψπεο, ν πςειφο βαζκφο αιιειεπίδξαζεο ησλ εγρψξησλ αγνξψλ θαη ε εηζαγσγή ηνπ 

εληαίνπ λνκίζκαηνο δηεπξχλνπλ ην πεδίν ηεο δηεζλνχο αλάπηπμεο, γηα επηρεηξήζεηο φισλ 

ησλ κεγεζψλ. Γηα εθείλνπο πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα απνδερζνχλ ηελ πξφθιεζε, ην 

Ζιεθηξνληθφ Marketing πξνζθέξεη πιενλεθηήκαηα, πνπ θπκαίλνληαη απφ ηελ ππάξρνπζα 

ζέζε ζηελ αγνξά κέρξη ηελ αλάπηπμε κίαο απνιχησο λέαο ειεθηξνληθήο επηρείξεζεο. 

     Σν ειεθηξνληθφ Marketing κπνξεί λα εληζρχζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο γηα ηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο είλαη 

κηθξνκεζαίεο ( MME ) (Γεσξγφπνπινο, 2001). Καηαξγψληαο ηα εκπφδηα ηεο θπζηθήο 

απφζηαζεο θαI δηεπξχλνληαο ηελ ελ δπλάκεη αγνξά γηα ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο, ην 

ειεθηξνληθφ Marketing ζα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δπξψπεο ζην παγθφζκην 

πεξηβάιινλ, θαζψο κεηψλνληαη νη δαπάλεο ηεο αγνξάο. 
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     Σν ειεθηξνληθφ Marketing αιιάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο 

ιεηηνπξγνχλ θαη νη θαηαλαισηέο αγνξάδνπλ. Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηαδηθηπαθήο αγνξάο 

ζην ειεθηξνληθφ Marketing, ε Δπξψπε πξνηίζεηαη λα πηνζεηήζεη · λνκνζεζία γηα ην 

ειεθηξνληθφ Marketing θαη λα πξνσζήζεη ηελ απηνδηαρείξηζε, λα θαζηεξψζεη ηηο 

ειεθηξνληθέο αγνξέο γηα δεκφζηα πξνκήζεπζε θαη λα ελζαξξχλεη ηηο MME λα γίλνπλ 

ςεθηαθέο. 

     Ζ ειεθηξνληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ απνηειεί απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ησλ 

κεγάισλ εηαηξηψλ. Οη ηερλνινγίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ απνηεινχλ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ηε θπζηνινγηθή κέζνδν εκπνξίνπ ζε δηάθνξνπο ηνκείο, ηδηαίηεξα ζηηο 

πσιήζεηο ιηαληθήο (retail), ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο θαη ηηο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο. Σν ειεθηξνληθφ Marketing πξνζθέξεη δηάθνξα ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα: 

 Έλα λέν δηαζπλδεδεκέλν (on-line) κέζν γηα ηελ αχμεζε ηεο νξαηφηεηαο θαη ηε 

κεγέζπλζε ηεο δεκφζηαο εηθφλαο ελφο νξγαληζκνχ, ηφζν ζηνπο ππάξρνληεο φζν θαη 

ζηνπο λένπο πειάηεο 

 Αζπλαγψληζηε δηεζλή θάιπςε κε ρακειή επέλδπζε απφ ηηο MME 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ εμφδσλ ( ε κεησκέλε 

ρξήζε ηεο γξαθηθήο χιεο απαηηεί ιηγφηεξε αλζξψπηλε παξέκβαζε) 

 

3.5 Ζ ζέζε ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ ζήκεξα 

 

     Αλ αλαινγηζηνχκε ηε ζέζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζήκεξα, ηα πηζαλά νθέιε 

ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη ηφζν επξέσο δηαδεδνκέλα πνπ αθφκε θαη νη εγέηεο 

παγθφζκησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ ήδε επηβηβαζηεί ζηελ ηαρεία ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ. Γχν ζεκαληηθέο κειέηεο ην 2000 πξνζπάζεζαλ λα πνζνινγήζνπλ ηελ 

νηθνλνκία ηνπ Γηαδηθηχνπ. Μηα κειέηε, πνπ δεκνζηεχζεθε απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ 

Σέμαο κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Cisco Systems, βξήθε φηη ε δηαδηθηπαθή νηθνλνκία 

είλαη κία βηνκεραλία πνπ παξάγεη $300 δηζεθαηνκκχξηα εηεζίσο. Μηα ζπλαθφινπζε 

κειέηε απφ ην παλεπηζηήκην πεξηέγξαςε έλα εθπιεθηηθφ πνζνζηφ εηήζηαο αλάπηπμεο ηεο 
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ηάμεο ηνπ 68 ηνηο εθαηφ θαη ππνζηήξημε φηη ε δηαδηθηπαθή νηθνλνκία απαζρνιεί ηψξα 2,3 

εθαηνκκχξηα εξγαδφκελνπο. 

     Μηα δεχηεξε αλαθνξά, πνπ δεκνζηεχζεθε απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, κέηξεζε 

ηελ „ςεθηαθή νηθνλνκία‟, ή ηελ αμία Ο" πιηθνχ (hardware) θαη ηνπ ινγηζκηθνχ (software) 

πνπ παξήρζε απφ ηηο βηνκεραλίεο ππνινγηζηψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ. Ζ κειέηε βξήθε φηη 

ε ςεθηαθή νηθνλνκία απνηειεί ην 8 ηνηο εθαηφ ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ηεο 

Δπξψπεο. Απηφ ην πνζνζηφ ίζσο δελ ερεί ηδηαίηεξα εληππσζηαθφ, σζηφζν δελ πξέπεη λα 

μερλάκε φηη ζε ζρέζε κε ηηο βηνκεραλίεο θαηαζθεπήο νηθηψλ θαη απηνθηλήησλ, ε ςεθηαθή 

νηθνλνκία σο ηψξα έρεη κηα ηδηαίηεξα ζχληνκε δσή. χκθσλα κε ηε κειέηε, νη δχν 

παξαπάλσ ηνκείο έρνπλ πιένλ κηθξφηεξν κέγεζνο απφ ηελ ςεθηαθή νηθνλνκία. 

 

3.6 Οθέιε ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

 

     Οη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ 

επηθνηλσλία ζπζηεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο ζπκβάιινληαο 

ζηε δηα-ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο. Παξφιν πνπ ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη ελδν- επηρεηξεζηαθά, ηα πξαγκαηηθά νθέιε εκθαλίδνληαη 

φηαλ ην ειεθηξνληθφ Marketing εθαξκφδεηαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ. Αθφκε θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ ζπζηεκάησλ επηρείξεζεο πξνο θαηαλαισηή ππάξρεη δηεπηρεηξεζηαθή 

νινθιήξσζε ησλ εθαξκνγψλ κέζσ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (Θσκφπνπινο, 

2000).  

     Λφγσ ησλ παξαπάλσ ζπλζεθψλ, ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ νη επηρεηξήζεηο 

αληηθαηνπηξίδνληαη θαη ζηνπο θαηαλαισηέο. Κάζε επηρεηξεζηαθή επθαηξία πνπ παξέρεη ε 

ρξήζε ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζε έλαλ πξνκεζεπηή, κπνξεί ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο λα κεηαθξαζηεί θαη ζε έλα αληίζηνηρν φθεινο γηα ηνπο πειάηεο ηνπ. Με ηελ 

έλλνηα απηή, ην ειεθηξνληθφ Marketing απνηειεί επηρεηξεζηαθή θαηλνηνκία, αθνχ γηα λα 

απνδψζεη θαξπνχο δελ ζηεξίδεηαη ζηνλ αληαγσληζκφ, αιιά ζηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ γηα ην ακνηβαίν ηνπο θέξδνο. 

     Κάζε εηαηξία πνπ έρεη ειεθηξνληθή παξνπζία κπνξεί λα παξνπζηάζεη ηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ ηεο επεθηείλνληαο ηα γεσγξαθηθά φξηα ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο. Απηφ ζεκαίλεη 



 

[59] 

 

πσο θάζε επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο online κπνξεί θαη απνθηά πειάηεο ζε 

πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ηελ έδξα ηεο αθφκε θαη ζην εμσηεξηθφ. Με άιια 

ιφγηα, θάζε επηρείξεζε πνπ έρεη έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, είλαη ζαλ λα έρεη 

ππνθαηαζηήκαηα ζε πνιιέο πεξηνρέο θαη κάιηζηα κε ειάρηζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. 

     Κάζε εηαηξία πνπ ρξεζηκνπνηεί ηηο λέεο ηερλνινγίεο φπσο ην Γηαδίθηπν γίλεηαη εμ 

νξηζκνχ πην αληαγσληζηηθή, αθνχ κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη πην εχθνια γηα ηηο ηξέρνπζεο 

εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο (Πνκπφξηζεο θαη Σζνπιθάο, 2002). Με άιια ιφγηα θαη 

δεδνκέλνπ φηη ζε ιίγα ρξφληα φιεο νη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα γίλνληαη κέζσ 

Γηαδηθηχνπ ην ειεθηξνληθφ Marketing είλαη ε λέα κεγάιε πξφθιεζε γηα θάζε εηαηξία 

πνπ ζέιεη λα είλαη αληαγσληζηηθή. 

     Ζ εηαηξία κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κπνξεί λα ζπιιέμεη πνιιά 

ζηνηρεία γηα ηηο ζπλήζεηεο, ηηο αλάγθεο θαη ηα γνχζηα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζχκθσλα κε 

απηά λα αλαπξνζαξκφζεη ηελ πνιηηηθή ηεο πξνο ην ζεηηθφηεξν. Έηζη νη ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο επηηξέπνπλ ηελ ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ επηρείξεζεο θαη θαηαλαισηή 

(Πνκπφξηζεο θαη Σζνπιθάο, 2002). Γλσξίδνληαο ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ ηνπο, νη εηαηξίεο κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ 

πξντφλησλ είηε αληαπνθξηλφκελσλ ζε έλαλ θαηαλαισηή, είηε ζε κηα νκάδα θαηαλαισηψλ 

πνπ ρξεηάδνληαη έλα πξντφλ ην νπνίν δελ ππάξρεη αθφκε ζηελ αγνξά. 

     Ζ επηρείξεζε πνπ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ησλ ηηκνινγίσλ (πξνκεζεπηήο) 

κεηψλεη ζεκαληηθά δαπάλεο ηεο γηα αλαιψζηκα πιηθά (κειάλη, ραξηί, εηδηθνί εθηππσηέο 

θιπ.). πγρξφλσο, θαη ν ιηαλέκπνξνο επλνείηαη θαζψο δελ ππνρξεψλεηαη λα ηππψλεη ηα 

ηηκνιφγηα (εθηφο νξηζκέλσλ πεξηπηψζεσλ), κπνξεί δειαδή λα δηαηεξεζεί ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή, αξρεηνζεηνχκελα ζε θάπνην ςεθηαθφ απνζεθεπηηθφ κέζσ εξγαζηψλ, 

πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ειεθηξνληθψλ. 

     ήκεξα πνιιέο εηαηξίεο έρνπλ θαηνξζψζεη λα έρνπλ επηθεξδείο δξαζηεξηφηεηεο 

ζην Γηαδίθηπν. Δηαηξίεο πνπ πάλσ απφ φια πξνζπάζεζαλ λα αλαιχζνπλ πνιχ 

πξνζεθηηθά ηη πξνηηκνχλ νη πειάηεο ηνπο θαη ηνπο ην πξνζθέξνπλ (Θσκφπνπινο, 2000). 

Έγηλε κείσζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη φηαλ ε έθδνζε θαη ε παξάδνζε 

ησλ παξαζηαηηθψλ γίλνληαη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν (π.ρ. απψιεηα ηηκνινγίνπ ή 

θζνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάδνζεο, ιαλζαζκέλα ζηνηρεία ζηα ηηκνιφγηα πνπ 
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γίλνληαη αληηιεπηά εθ ησλ πζηέξσλ) ζην παξειζφλ ειάρηζηνη πίζηεπαλ φηη έλαο 

δηθηπαθφο ηφπνο κπνξεί λα απνθέξεη πξαγκαηηθφ θέξδνο. 

     Σν ειεθηξνληθφ Marketing βξίζθεη εθαξκνγή ζε έλα επξχ πεδίν δξαζηεξηνηήησλ, 

ππξήλαο ησλ νπνίσλ απνηειεί ν θχθινο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. Καηά ζπλέπεηα 

γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ ειεθηξνληθή εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, ηε δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε απηψλ, ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ εκπφξσλ, ηελ ππνζηήξημε πειάηε (πξηλ θαη κεηά ηελ πψιεζε), ηελ εμαγγειία 

δεκφζηαο πξνκήζεηαο θαη ηελ ππνζηήξημε θνηλψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 

 

 3.7 Πιενλεθηήκαηα ηνπ e-Marketing 

 

     Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ e-Marketing είλαη αξθεηά. Άκεζε επηθνηλσλία κε ηνπο 

πειάηεο. Με ειθπζηηθέο θαη θαιά δνκεκέλεο παξνπζηάζεηο ησλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ 

θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο, δίλεηαη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ζηνπο πειάηεο, κε 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θχθινπ ησλ πσιήζεσλ θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε θάζε κεγέζνπο επηρείξεζε λα 

απεπζπλζεί ζηελ παγθφζκηα αγνξά, κηα αγνξά εθαηνκκπξίσλ θαηαλαισηψλ 

(Πνκπφξηζεο θαη Σζνπιθάο, 2002).  

     Γπλαηφηεηα κεηξήζεσλ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη δηεμαγσγήο εξεπλψλ (Βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ απφ ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο λένπ πξντφληνο, θ.α.). Αλαβάζκηζε ηνπ ζέξβηο ζηνλ πειάηε θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο 

ππνζηήξημεο. On line θαη just in time (δηαδηθηπαθά θαη ζηελ ψξα ηνπ) εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ. Γπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ relationship Marketing . Αχμεζε ηεο αθνζίσζεο 

ηνπ πειάηε θαη αλαβάζκηζε ηεο επηθνηλσλίαο επηρείξεζεο-θαηαλαισηή (Θσκφπνπινο, 

2000).  

     Δπειημία πξνζαξκνγήο ηεο επηρείξεζεο ζηηο αιιαγέο ηεο αγνξάο (αιιαγή ηηκψλ, 

θαζνξηζκφο βξαρπρξφλησλ πξνζθνξψλ, δνθηκέο πξντφλησλ, θ.α.). Ζ ελεκέξσζε ησλ 

ζηνηρείσλ ζε κηα ειεθηξνληθή ζειίδα είλαη εχθνιε θαη ηαρχηαηε, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ 

κέζνπ.  
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     Αληίζεηα, αλ ε εηαηξία ζειήζεη λα ελεκεξψζεη ηνλ έληππν θαηάινγν θαη λα ηνλ 

δηαλείκεη, ην θφζηνο θαη ν ρξφλνο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ είλαη ζαθψο κεγαιχηεξα. On line 

παξάδνζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θαη άιισλ πξντφλησλ (π.ρ. ινγηζκηθνχ, ειεθηξνληθψλ 

εθεκεξίδσλ, θ.α.). On line ζπλεξγαζία κε άιιεο επηρεηξήζεηο. Σν δίθηπν δηαλνκήο, νη 

κεζάδνληεο, νη αληηπξφζσπνη, νη πσιεηέο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαζεκεξηλά θαη λα 

δεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα. Γπλαηφηεηα άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο. Γπλαηφηεηα άκεζεο παξαθνινχζεζεο ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. 

Υακειφηεξν θφζηνο πξντφληνο θαη κηθξφηεξνο ρξφλνο παξάδνζεο. 

 

3.8 Μεηνλεθηήκαηα ηνπ E-Marketing 

 

     Ζ εμέιημε θαη ε αλάπηπμε ηνπ Marketing θαη ησλ πσιήζεσλ απφ ην Γηαδίθηπν 

δελ ππήξμε ηφζν κεγάιε, φζν αλακέλνληαλ, κε απνηέιεζκα γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα λα ζεκαίλεη απιά ηελ παξνπζία ηνπο κε κηα ειεθηξνληθή 

ζειίδα (Γεσξγφπνπινο, 2001).  

     Σν πιήζνο ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ παξέρεη ην Γηαδίθηπν θαη ε αλάπηπμε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζπλνδεχεηαη απφ κηα ζεηξά πξνβιεκαηηζκψλ ή κχζσλ, νη 

ζεκαληηθφηεξνη, απφ ηνπο νπνίνπο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

     Γελ έρνπλ φινη νη ππνςήθηνη πειάηεο ή ε αγνξά-ζηφρνο πξφζβαζε ζην 

Γηαδίθηπν, νπφηε ζην ζηάδην ηνπιάρηζηνλ ηεο ζεκεξηλήο εμέιημεο, δελ είλαη δπλαηφλ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ κφλν ηνπ σο απνθιεηζηηθφ κέζν πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ, παξά 

κφλνλ ζπκπιεξσκαηηθά πέξαλ ησλ θιαζηθψλ κέζσλ. ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα, 

εηδηθφηεξα απηά κε πιηθή ππφζηαζε, ε ζπλαιιαγή νινθιεξψλεηαη κε ηε θπζηθή 

παξάδνζε ηνπ πξντφληνο κε ηηο θιαζηθέο κεζφδνπο ηνπ ηαρπδξνκείνπ ή ησλ ηδησηηθψλ 

εηαηξηψλ δηαλνκήο εκπνξεπκάησλ. 

     Ζ έιιεηςε θάπνηνπ θεληξηθνχ ζπληνληζκνχ θαη επξεηεξίνπ πνπ λα εγγπάηαη ηελ 

ηαρχηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ (device certification).Σν 

Internet δελ δηαζέηεη (νχηε έρεη ηέηνην ζθνπφ) θάπνην θεληξηθφ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο θαη 

ειέγρνπ θαη ε νξγάλσζε ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο δελ δηεπθνιχλεη πάληα ηνλ εληνπηζκφ 

ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ επηζπκεί ν ρξήζηεο. 
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     Γελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ε επηρείξεζε ηνλ απνδέθηε, αιιά ν 

απνδέθηεο κάιινλ επηιέγεη λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ επηρείξεζε. Σν ίδην δειαδή ζηνηρείν 

πνπ αλαθέξζεθε σο πιενλέθηεκα, θαζφζνλ επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε επηινγή ηνπ 

απνδέθηε, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη ηελ χπαξμε ελδηαθέξνληνο θαη ηε δπλαηφηεηα 

αιιειεπίδξαζεο κε ηελ επηρείξεζε, ηψξα κπνξνχκε λα ην εθιάβνπκε θαη σο 

κεηνλέθηεκα, ζε ζρέζε κε ηα θιαζηθά κέζα πξνψζεζεο πξντφλησλ (Πνκπφξηζεο θαη 

Σζνπιθάο, 2002). πγρξφλσο ζα πξέπεη θαηά ηε δηακφξθσζε ηνπ κελχκαηνο λα ιεθζνχλ 

ππφςε νη δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ θνηλνχ σο πξνο ηελ γιψζζα, ηε λννηξνπία θαη ηα ινηπά 

ραξαθηεξηζηηθά: 

     Μεηψλεηαη ε επηθνηλσλία αλζξψπνπ κε άλζξσπν. Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο, ελψ 

ππάξρεη, είλαη νπζηαζηηθά θξπκκέλνο πίζσ απφ ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ δίλεη ε ζειίδα. Γελ 

θαηαζθεπάδεη θαλείο κηα ειεθηξνληθή ζειίδα θαη κεηά ηελ μερλάεη. Ζ ειεθηξνληθή 

παξνπζία απαηηεί ηε ζπλερή θξνληίδα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο θαη ηε 

ζπγθέληξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ρξεζηψλ, ψζηε λα ηελ επηιέμνπλ. Τπάξρνπλ 

βαζηθά δηάθνξνη ηξφπνη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζειίδαο: αλαθέξνληαο ηε δηεχζπλζε ζηηο 

θιαζηθέο δηαθεκίζεηο, αγνξάδνληαο δηαθεκηζηηθφ ρψξν ζε άιια sites, κε ηε ζχλδεζε 

κέζσ άιισλ sites, κέζα απφ newsgroups (εθφζνλ αθνξά ηνλ θχθιν ελδηαθεξφλησλ ησλ 

νκάδσλ ζπδήηεζεο) ή κε ηελ αγνξά δηαθεκηζηηθνχ ρψξνπ ζε ζειίδεο πνπ έρνπλ κεγάιε 

θίλεζε (Θσκφπνπινο, 2000).  

    Ζ κεγάιε επθνιία πξφζβαζεο θαη επνκέλσο ε κηθξή δπλαηφηεηα αζθαιείαο, 

φζνλ αθνξά ηελ πιεξνθνξία, αιιά θαη αζθάιεηα ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο. Λφγσ 

απηήο ηεο ζνβαξφηαηεο έιιεηςεο αζθαιείαο, ζπλήζσο νη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην 

Γηαδίθηπν γηα κία απιή πεξηήγεζε, δειαδή νπζηαζηηθά πιεξνθφξεζε, θαη φρη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε αγνξάο πξντφληνο. 

    Ζ αζθάιεηα ζην ειεθηξνληθφ Marketing είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο, ηφζν γηα 

ηνλ πειάηε, φζν θαη ηελ ίδηα ηελ εηαηξία. Ζ έιιεηςε ελφο απφιπηα αζθαινχο κνληέινπ 

ζπλαιιαγψλ ζην Γηαδίθηπν ζεσξείηαη ζεκαληηθφ Marketing εηζφδνπ γηα πνιινχο 

θαηαλαισηέο, αιιά θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο, πνπ επηζπκνχλ λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά 

απηή, είηε σο αγνξαζηέο, είηε σο πσιεηέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (Θσκφπνπινο, 2000).    

     Σν ζέκα ηεο αζθάιεηαο αλαθχπηεη απφ ηελ αλάγθε απνζηνιήο ηνπ αξηζκνχ ηεο 

πηζησηηθήο θάξηαο ηνπ πειάηε, θάηη φκσο πνπ γίλεηαη θαη ζηηο θπζηθέο ζπλαιιαγέο, 
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εθφζνλ ρξεζηκνπνηεζεί ε θάξηα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ σο 

πξνζθνξφηεξε κέζνδνο έρεη επηιεγεί ε θξππηνγξάθεζε. Έηζη είηε ηα δεδνκέλα 

ζηέιλνληαη θξππηνγξαθεκέλα, είηε δηαηεξνχληαη θξππηνγξαθεκέλα ζηηο βάζεηο 

δεδνκέλσλ ησλ εηαηξηψλ. Οη κέζνδνη απηνί ζε ζπλδπαζκφ θαη κε άιιεο ηερληθέο 

αζθάιεηαο πξνζπαζνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο απαηηήζεηο γηα αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, 

πνπ ζπλνςίδνληαη ζηελ: ηδησηηθφηεηα, εκπηζηεπηηθφηεηα, αθεξαηφηεηα θαη 

δεζκεπηηθφηεηα (Θσκφπνπινο, 2000).  

     Γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο ηερλνινγίεο κε ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηαμηδεχνπλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Έλα ηέηνην 

πξσηφθνιιν είλαη θαη ην SSI (Secure Socket Layer) πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ εηαηξία 

Netscape, ην νπνίν αξρηθά θξππηνγξαθεί ηα δεδνκέλα πξηλ ηελ απνζηνιή θαη ζε δεχηεξν 

ζηάδην ηα απνθξππηνγξαθεί κεηά ηελ παξαιαβή θαη ην πξφηππν SET πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί απφ ηηο εηαηξίεο MasterCard θαη Visa. 

     πλαιιαγκαηηθέο ηζνξξνπίεο. Οη θπβεξλήζεηο πξνζπαζνχλ λα ειέγρνπλ ηελ 

εηζξνή θαη εθξνή ζπλαιιάγκαηνο, ψζηε ην άλνηγκα λα κελ είλαη κεγάιν. Ζ δηάδνζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε αγνξψλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ επέθεξε 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνξξνπίεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Μηα θαη ηα 

πεξηζζφηεξα δηθηπαθά θαηαζηήκαηα βξίζθνληαη ζηηο Ζ.Π.Α., ηεξάζηηα πνζά 

ζπλαιιάγκαηνο θεχγνπλ απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο κε πξννξηζκφ ηηο Ζ.Π.Α.. Σν 

πξφβιεκα γίλεηαη πην έληνλν γηα κηα ρψξα κε έλα ήδε βεβαξεκέλν ζπλαιιαγκαηηθφ 

ηζνδχγην. 

     Έιιεηςε πιήξνπο λνκνζεηηθήο θάιπςεο ζε ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

Ζιεθηξνληθφ Marketing θαη ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα επηρεηξεζηαθέο ζπλαιιαγέο. 

Κξίλεηαη αλαγθαία ε ζέζπηζε εηδηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ε αλαζεψξεζε ηνπ 

ηζρχνληνο (Πνκπφξηζεο θαη Σζνπιθάο, 2002). 
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Κεφάλαιο 4 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζηα πην δεκνθηιή θνηλσληθά δίθηπα θαη ζα 

παξνπζηαζηνχλ κε ηελ βνήζεηα ησλ εηθφλσλ ν ηξφπνο εγγξαθήο ζε απηά. 

 

4.1 Σν GMail θαη ην Google+ 

 

Σν GMail έρεη ηεξάζηηα ρσξεηηθφηεηα (15GB), είλαη δσξεάλ, ππνζηεξηδφκελε απφ 

δηαθεκίζεηο ππεξεζία ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ παξέρεηαη απφ ηελ Google. Οη 

ρξήζηεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην Gmail σο αζθαιέο webmail,θαζψο θαη 

κέζσ ησλ πξσηνθφιισλ POP3 ή IMAP4. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Gmail άξρηζε ηελ 1 Απξηιίνπ 

2004 σο beta έθδνζε κφλν κέζσ πξνζθιήζεσλ, θαη έγηλε δηαζέζηκν ζην επξχ θνηλφ ζηηο 

7 Φεβξνπαξίνπ 2007, φληαο αθφκα ζε θαηάζηαζε beta. Ζ ππεξεζία αλαβαζκίζηεθε απφ 

θαηάζηαζε beta ζηηο 7 Ηνπιίνπ 2009, καδί κε ηηο ππφινηπεο εθαξκνγέο ηεο ζνπίηαο 

Google Apps. 

 

Ζ αξρηθή δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο πνπ έδηλε ην Gmail, 1 GB αλά ρξήζηε, αλέβαζε 

ζεκαληηθά ην πξφηππν ηνπ webmail γηα δσξεάλ απνζήθεπζε απφ ηα 2 κε 4 MB πνπ 

πξνζέθεξαλ αληαγσληζηηθέο ππεξεζίεο φπσο ην Hotmail εθείλν ηνλ θαηξφ. Έλα 

κεκνλσκέλν κήλπκα ζην Gmail, καδί κε ηα ζπλλεκέλα αξρεία ηνπ, κπνξεί λα έρεη 

κέγεζνο κέρξη 25 MB, ην νπνίν είλαη κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ πξνζθέξνπλ πνιιέο 

άιιεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκίνπ. Σν Gmail έρεη δηεπαθή πξνζαλαηνιηζκέλε 

πξνο ηελ αλαδήηεζε, θαη άπνςε ησλ ζπδεηήζεσλ παξφκνηα κε απηή ελφο δηαδηθηπαθνχ 

θφξνπκ. Σν Gmail είλαη αμηνζεκείσην γηα ηελ πξσηνπνξηαθή ρξήζε ηνπ Ajax. Σν Gmail 

ηξέρεη ζε Google GFE/2.0 ζε Linux. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2012 είρε 425 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο 

παγθνζκίσο. 
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Εγγραθή ζηο κοινωνικό δίκησο Google θαη Google+ 

https://www.google.gr/ 

 

πλδεζείηε ζην gmail θαη παηήζηε ην θνπκπί Γεκηνπξγία Λνγαξηαζκνχ. πκπιεξψζηε ηα 

ζηνηρεία ζαο ζηα πεδία. 

 

 

 

https://www.google.gr/
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Δπαιεζεχζηε ηνλ ινγαξηαζκφ ζαο δίλνληαο ην θηλεηφ ζαο ηειέθσλν.  

 

 

 

 

 

Ο αξηζκφο πνπ ζα ζαο απνζηαιιεί ζην θηλεηφ πξέπεη λα ην εηζάγεηε ζηελ παξαθάησ 

θφξκα. 

 

 

 

Έρεηε δεκηνπξγήζεη εγγξαθή ζην Gmail. 
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Ζ παξαθάησ εηθφλα δείρλεη ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ email ζαο. 
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Μπνξείηε λα εηζάγεηε ή λα πξνζζέζεηε θίινπο απφ άιινπο ινγαξηαζκνχο, φπσο ή Yahoo 

Hotmail. 

 

 

Αθνινπζήζηε φηη ζαο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν θαη νξίζηε θαη ηελ θσηνγξαθία ηνπ 

πξνθίι ζαο. 
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Αλ ζέιεηε κπνξείηε λα δψζεηε ζηνηρεία γηα ην πνχ εξγάδεζηε, ην φλνκα ηνπ ζρνιείνπ ζαο 

ή ην πνπ κέλεηε. 
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Σν Hangout, είλαη ε λέα ππεξεζία ηεο Google πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ζε βηληενθιήζεηο. 
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4.2 Σν Facebook 

 

Σν Facebook είλαη δεκνθηιήο ηζηνρψξνο θνηλσληθήο δηθηχσζεο πνπ μεθίλεζε ζηηο 4 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2004. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κέζσ κελπκάησλ κε ηηο 

επαθέο ηνπο θαη λα ηνπο εηδνπνηνχλ φηαλ αλαλεψλνπλ ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ηνπο. 

ινη έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζην λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δίθηπα πνπ ζρεηίδνληαη κέζσ 

παλεπηζηεκίνπ, ζέζεσλ απαζρφιεζεο ή γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ. 

 

Ο Μαξθ Εάθεξκπεξγθ ίδξπζε ην Facebook σο κέινο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Υάξβαξλη. 

Αξρηθά δηθαίσκα ζπκκεηνρήο είραλ κφλν νη θνηηεηέο ηνπ Υάξβαξλη ελψ αξγφηεξα 

επεθηάζεθε γηα ηελ Ivy League. Σν φλνκα ηεο ηζηνζειίδαο πξνέξρεηαη απφ ηα έγγξαθα 

παξνπζίαζεο ησλ κειψλ παλεπηζηεκηαθψλ θνηλνηήησλ κεξηθψλ Ακεξηθάληθσλ θνιεγίσλ 

θαη πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ζρνιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη λενεηζεξρφκελνη 

ζπνπδαζηέο γηα λα γλσξηζηνχλ κεηαμχ ηνπο. Tν 2005 ην δηθαίσκα πξφζβαζεο 

επεθηάζεθε ζε καζεηέο ζπγθεθξηκέλσλ ιπθείσλ θαη κέιε νξηζκέλσλ καζεηηθψλ 

θνηλνηήησλ, ελψ ην 2006 ε ππεξεζία έγηλε πξνζβάζηκε ζε θάζε άλζξσπν ηνπ πιαλήηε 

πνπ ε ειηθία ηνπ μεπεξλνχζε ηα 13 ρξφληα. 

 

Σν Facebook ζήκεξα έρεη πάλσ απφ 1 δηζεθαηνκκχξην ελεξγνχο ρξήζηεο, 

θαηαηάζζνληάο ην έηζη ζηε ιίζηα ηαμηλφκεζεο ηνπ Alexa σο έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξα 

web sites ηνπ πιαλήηε (2ν κεηά ην Google). Δπίζεο, ην Facebook είλαη έλα απφ ηα 

δεκνθηιέζηεξα sites γηα αλέβαζκα θσηνγξαθηψλ κε πάλσ απφ 14 εθαηνκκχξηα 

θσηνγξαθίεο θαζεκεξηλά. Με αθνξκή ηε δεκνηηθφηεηά ηνπ, ην Facebook έρεη ππνζηεί 

θξηηηθή θαη θαηεγνξεζεί ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη ηηο 

πνιηηηθέο απφςεηο ησλ ηδξπηψλ ηνπ. Χζηφζν ε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα παξακέλεη ε πην 

δηάζεκε θνηλσληθή πεξηνρή δηθηχσζεο ζε πνιιέο αγγιφθσλεο ρψξεο.[εθθξεκεί 

παξαπνκπή] 

 

Σν Facebook είλαη έλαο θαιφο ηξφπνο δηθηχσζεο κε θίινπο θαη γλσζηνχο. Παξά ην φηη 

ελέρεη θηλδχλνπο (θπξίσο γηα παξαβίαζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ), ν πξνζεθηηθφο 
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ρξήζηεο δελ έρεη πξφβιεκα. Σν Facebook αθφκα παξέρεη παηρλίδηα θαη ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα αλεβάζκαηνο θσηνγξαθηψλ θαη βίληεν. 

 

Δγγξαθή ζην θνηλσληθφ δίθηπν Facebook  

https://www.facebook.com/ 

Πιεθηξνινγήζηε ηα ζηνηρεία ζαο ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ Facebook θαη παηήζηε 

Δγγξαθή. 

 

 

Γψζηε ην Email Πνπ δεκηνπξγήζαηε ζην Gmail. 

https://www.facebook.com/
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ην δεχηεξν βήκα, κπνξείηε λα δψζεηε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζή ζαο, ηνλ 

ηφπν δηακνλήο ζαο θαη ηελ θαηαγσγή ζαο. 

 

Μπνξείηε επίζεο λα επηιέμεηε πνηνη ζα βιέπνπλ ηα ζηνηρεία ζαο. 
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Αλεβάζηε ηελ εηθφλα ζαο ζην ηξίην βήκα θαη παηήζηε ην θνπκπί Απνζήθεπζε θαη 

ζπλέρεηα. 
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Ζ παξαθάησ εηθφλα δείρλεη ην λέν πεξηβάιινλ ηνπ Facebook.  Αλαδεηήζηε θίινπο, 

αλεβάζηε βίληενο, θσηνγξαθίεο θαη δηαρεηξηζηείηε ηελ ζειίδα ζαο. 
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ην email ζα ζαο απνζηαιιεί κήλπκα επηβεβαίσζεο φπσο ην παξαθάησ. 

 

 

 

Αθνχ πιεθηξνινγήζεηε ηνλ θσδηθφ, ζα ζαο εκθαληζηεί ην παξαθάησ κήλπκα. Παηήζηε 

Δγψ είκαη απηφο θαη ζα κπείηε ζηελ αξρηθή ζαο ζειίδα. 
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4.3 Σν Twitter  

 

Σν Twitter είλαη κία ππεξεζία ε νπνία ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θξαηάηε επαθή, λα 

ελεκεξψλεηε θαη λα ελεκεξψλεζηε γηα ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θίισλ, ησλ 

ζπγγελψλ θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ κέζσ ηνπ Internet. 

Σν Twitter αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ επνλνκαδφκελσλ ππεξεζηψλ web 2.0 (ή social 

2.0) καδί κε ηα blogs, ην Myspace, ην Facebook πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε αλζξψπνπο 

απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ θφζκνπ λα έξζνπλ ζε επαθή, λα γλσξηζηνχλ θαη λα 

επηθνηλσλήζνπλ κέζσ ηνπ Internet. 

Μέζα απφ ην Twitter κπνξείηε λα ζηέιλεηε ζχληνκα κελχκαηα έσο θαη 140 ραξαθηήξσλ 

κε ηηο ζθέςεηο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο εξσηήζεηο ζαο ή νηηδήπνηε άιιν ζέιεηε, ηα νπνία 

βιέπνπλ φζνη έρνπλ επηιέμεη λα ζαο αθνινπζνχλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο. Ζ δηαδηθαζία απηή 

νλνκάδεηαη Twittering. Καηά αληίζηνηρν ηξφπν κπνξείηε θαη εζείο λα βιέπεηε ηα 

κελχκαηα φζσλ έρεηε επηιέμεη λα αθνινπζείηε. 

Ζ φιε δηαδηθαζία κνηάδεη πνιχ κε ηελ επηθνηλσλία κέζσ instant messenger ή θαιχηεξα 

ηελ απνζηνιή SMS κελπκάησλ κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ζην 

κέγεζνο ησλ κελπκάησλ κε κία φκσο πνιχ ζεκαληηθή δηαθνξά: ηα κελχκαηα ζαο δελ 

πεγαίλνπλ ζε έλαλ κφλν παξαιήπηε αιιά ζε πνιινχο 

Κάζε κήλπκα πνπ ζηέιλεηε κέζσ ηνπ Twitter είλαη δπλεηηθά δηαζέζηκν πξνο φινπο ηνπο 

ρξήζηεο ηεο ππεξεζίαο, ζε απηφ πνπ νλνκάδεηαη Public Timeline (κε νξηζκέλεο 

εμαηξέζεηο), γη‟ απηφ εάλ ππάξρεη θάηη ην νπνίν δελ ζέιεηε λα γίλεη γλσζηφ ζα πξέπεη λα 

κελ ην αλαθέξεηε. 

 

Δγγξαθή ζην θνηλσληθφ κέζν Twitter  

https://twitter.com/ 

 

Γηα λα θάλεηε εγγξαθή πεγαίλεηε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ Twitter θαη παηήζηε ην θνπκπί 

Δγγξάςνπ ζην Twitter. 

https://twitter.com/
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Γψζηε ηα ζηνηρεία ζαο φπσο πιήξεο φλνκα, δηεχζπλζε email, θσδηθφ πξφζβαζεο θαη 

φλνκα ρξήζηε. Έπεηηα παηήζηε ην θνπκπί Γεκηνχξγεζε ην ινγαξηαζκφ κνπ. 
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Απηή είλαη ε αξρηθή ζειίδα πνπ δεκηνπξγείηαη. 
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Δπηιέμηε ηελ θσηνγξαθία πνπ ζέιεηε γηα ην πξνθίι ζαο. 
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Λίγα ιφγηα γηα λα θαηαλνήζνπκε ηη αθξηβψο ζεκαίλνπλ νη ιέμεηο πνπ ζπλαληάκε ζην 

twitter. 

Twitters είλαη φινη φζνη ρξεζηκνπνηνχλ ην twitter.  

Ακόλουθοι είλαη φζνη καο αθνινπζνχλ (δηαβάδνπλ ηα κελχκαηα πνπ γξάθνπκε)   

Ακολουθούνται είλαη φζνη αθνινπζνχκε εκείο (δηαβάδνπκε ζηελ θεληξηθή καο ζειίδα 

απηά πνπ γξάθνπλ)  

Γηα λα απαληήζνπκε ζε θάπνηνλ βάδνπκε ην @ κπξνζηά απφ ην username ηνπ ή παηάκε 

ζην βειάθη δίπια ζην tweet ηνπ.  

 Tν "#" ζχκβνιν πνπ αθνινπζείηαη απφ κηα ιέμε είλαη απν ηηο πην δεκνθηιήο εηηθέηεο. 

Σνπνζεηψληαο απηφ ην ζχκβνιν πξηλ απφ κηα ιέμε, θαζηζηάηε εθείλε ηελ ιέμε ζην 

twitter ζαο πην εμεξεπλήζηκε. Απηφ είλαη ρξήζηκν φρη κφλν γηα ηελ εληφπηζε 

πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη γηα λα αθνινπζήηε ηάζεηο.   

Σν ζχκβνιν "@" πνπ αθνινπζείηαη απφ ην φλνκα ελφο κέινπο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, 

νη πιεξνθνξίεο θαηεπζχλνληαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε. Παηψληαο ην, είζηε ζε ζέζε 

λα εκθαλίζεηε φιεο ηηο απαληήζεηο θαη ηηο αλαθνξέο πνπ θαηεπζχλνληαη ζε ζαο.  
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Με μερλάηε φηη νη απαληήζεηο δελ είλαη πξνζσπηθέο. Γηα λα ζηείιεηε ηδησηηθά κελχκαηα 

ζε έλαλ ρξήζηε ζην tweeter, ρξεζηκνπνηήζηε ην Direct Messages. 

 

 

4.4 Σν LinkedIn  

 

Σν LinkedIn είλαη ην ηδαληθφ πεξηβάιινλ γηα έξεπλα ζε ζέκαηα θαξηέξαο, θαζψο είλαη ην 

κφλν ηφζν δεκνθηιέο social network πνπ πξνζειθχεη θπξίσο επαγγεικαηίεο. Ζ 

αλαδήηεζε εξγαζίαο νχηε μεθηλάεη νχηε ζηακαηάεη ζην LinkedIn. Δίλαη απαξαίηεην γηα 

ηνλ θάζε ππνςήθην λα απεπζχλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο πεγέο δεκνζίεπζεο αγγειηψλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηεί πνηθίινπο ηξφπνπο networking γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. ίγνπξα, 

φκσο, δελ πξέπεη λα παξαβιέςεη ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ην 

ζπγθεθξηκέλν social network ζηελ πξνζπάζεηα γηα αλαδήηεζε ηεο επηζπκεηήο ζέζεο 

εξγαζίαο. 

Σν πξνθίι ζην LinkedIn είλαη έλα δηεπξπκέλν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πνπ αλαλεψλεηαη 

δπλακηθά θαη είλαη δηαζέζηκν δεκφζηα (ή κε βαζκφ privacy πνπ ζα επηιέμεηε). Γψζηε 

έκθαζε ζηελ πεξίιεςε (summary), γξάθνληαο κηα θξάζε πνπ ζα θάλεη ζεηηθή εληχπσζε 

ζηνλ ππνςήθην εξγνδφηε. Αλεβάζηε κηα επαγγεικαηηθή θαη πξφζθαηε θσηνγξαθία ζαο 

πλδέεζηε ζπρλά θαη θξαηήζηε ην πξνθίι up-to-date. Πξναηξεηηθά: δεκηνπξγήζηε πξνθίι 

ζε κηα 2ε γιψζζα. Σν LinkedIn δίλεη απηή ηε δπλαηφηεηα. Σν LinkedIn είλαη ην 

δεκνθηιέζηεξν επαγγεικαηηθφ θνηλσληθφ δίθηπν. Αμηνπνηήζηε ην! 

πλδεζείηε κε παιηνχο ζπλαδέιθνπο. πλδεζείηε κε πξψελ ζπκθνηηεηέο ζαο. 

Αλαδεηήζηε εηαηξίεο πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ σο εξγνδφηεο θαη θάληε follow. Δπηδηψμηε λα 

ζπλδεζείηε κε πςειφβαζκα ζηειέρε απφ ηηο εηαηξίεο απηέο. Γξαθηείηε ζε επαγγεικαηηθά 

group φπνπ βξίζθνληαη ζηειέρε ηεο εηδηθφηεηάο ζαο. ρη κφλν ζα ελεκεξψλεζηε γηα ηηο 

εμειίμεηο ζην αληηθείκελφ ζαο, αιιά ζα αληιείηε θαη επηπιένλ γλψζεηο, θαη, θπξίσο, ζα 

βιέπεηε πξψηνη αγγειίεο γηα ζέζεηο εξγαζίεο πνπ δεκνζηεχνληαη. 
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Δγγξαθή ζην θνηλσληθφ κέζν Linkedin  

https://www.linkedin.com/ 

 

 

Γψζηε ηα ζηνηρεία ζαο θαη παηήζηε Join Now. 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/
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Πιεθηξνινγήζηε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην πξνθίι ζαο. 

 

 

Γψζηε ην Email ζαο. 

 

 

Αλ ζέιεηε κπνξείηε λα αθήζεηε ην θνηλσληθφ δίθηπν λα ιάβεη πιεξνθνξίεο απφ άιιν 

θνηνλσληθφ κέζν, δηαθνξεηηθά παξαθάκςηε ην βήκα απηφ. 
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Αλ πάιη ζέιεηε λα θαηεβάζεηε ηελ εθαξκνγή γηα ην θηλεηφ ζαο, παηήζηε ην θνπκπί Get 

the App, δηαθνξεηηθά παηήζηε Skip. 

 

 

Απηή είλαη ε αξρηθή ζειίδα πνπ δεκηνπξγείηαη.  
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Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε νκάδεο ψζηε λα καζαίλεηε λέα ηνπο. 

 

 

 

 

 

Ή πάιη λα πξνζζέζεηε ηξία πξφζσπα, απφ ηα νπνία ζα ζέιαηε λα καζαίλεηε λέα ηνπο. 
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Δπίζεο, κπνξείηε λα πξνζζέζεηε θαη εηαηξείεο φπνπ ζα ζέιαηε λα είζηε ζε επαθή. 

 

 

Βειηηψζηε ην πξνθίι ζαο θαη πξνζζέζηε έγγξαθα φπσο ην βηνγξαθηθφ ζαο. 
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Ζ ζειίδα πνπ δεκηνπξγήζεθε είλαη:  

http://www.linkedin.com/pub/forologi-stika/8a/a29/b72 

Απηή ε αξρηθή ζειίδα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην Linkedin. 

http://www.linkedin.com/pub/forologi-stika/8a/a29/b72
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4.5 ια ζε έλα 

Με ην email πνπ δεκηνπξγήζαηε ζην Gmail, κπνξείηε λα δηαρεηξηζηείηε πνιιέο 

εθαξκνγέο, φπσο ην Google Drive, Blogger, ην Youtube, ην GoogleMaps, ην Google 

Play, ην Google+, ην Ζκεξνιφγην, ην GoogleAdsense, ην AdWords θαη πνιιά άιια, 

κφλν κε έλα θσδηθφ. 
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4.6 Σν Blogger 

Έλα blog είλαη κία ηζηνζειίδα ζηελ νπνία ηα κελχκαηα δεκνζηεχνληαη θαη εκθαλίδνληαη 

κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, κε πξψην ην πην πξφζθαην. 

πλήζσο, ηα blogs εζηηάδνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, φπσο ε πνιηηηθή, ηα ηνπηθά λέα 

θιπ. Κάπνηα blogs ιεηηνπξγνχλ σο δηαδηθηπαθά εκεξνιφγηα, έλαο ηξφπνο πξνζσπηθήο 

έθθξαζεο γηα ηνλ θάζε ρξήζηε. Έλα ηππηθφ ηζηνιφγην κπνξεί λα ζπλδπάζεη θείκελν καδί 

κε εηθφλεο θαη βίληεν, αιιά κπνξεί θαη λα πεξηέρεη ζπλδέζκνπο ζε άιια ηζηνιφγηα θαη 

ηζηνζειίδεο θαη γεληθά ζε άιια κέζα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

Απφ ηελ εκθάληζή ηνπο ην 1995, ην blogging έρεη θαζηεξσζεί σο έλα δεκνθηιέο κέζν 

επηθνηλσλίαο, ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεξέαζεη ηε δεκφζηα γλψκε θαη ηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο αλά ηνλ θφζκν. 

Σα blogs κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ απφ εηδηθέο blog hosting ππεξεζίεο, ή κπνξνχλ λα 

θαηαζθεπαζηνχλ ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθφ blog ινγηζκηθφ ζε θαλνληθέο δηαδηθηπαθέο 

hosting ππεξεζίεο.  

Δίλαη ην θνκκάηη ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ κε ηελ πην ξαγδαία άλζεζε. Σα weblogs 

μεθίλεζαλ απφ ηελ Ακεξηθή ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, ζαλ απιέο ζειίδεο κε 

ππεξζπλδέζκνπο, απφ αλ πνπ γλψξηδαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ HTML (HyperText 

Markup Language). Σν πξψην weblog ηνπνζεηείηαη ην 1991, απφ ην δεκηνπξγφ ηνπ 

παγθφζκηνπ ηζηνχ, ηνλ Tim Berners-Lee, ν νπνίνο είρε δεκηνπξγήζεη κία ηζηνζειίδα - 

ιίζηα κε ελεκεξψζεηο γηα θαηλνχξηα site. Σα weblogs άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

επξέσο ην 1997, αιιά ε κεγάιε ηνπο εμάπισζε παξαηεξείηαη ην 2003, φηαλ ε εηαηξεία 

Google αγφξαζε ην Blogger (http://www.blogger.com), ινγηζκηθφ γηα weblogs, πνπ 

δηαηίζεηαη δσξεάλ ζηνπο ρξήζηεο. Σν 2004, ηα weblogs θνληεχνπλ ην έλα εθαηνκκχξην 

θαη ζηελ Διιάδα, ην Φεβξνπάξην ηνπ 2005, θνληεχνπλ ηα ρίιηα. 

Σα weblogs κνηάδνπλ κε ηζηνζειίδεο, ηα ραξαθηεξίδνπλ, φκσο, θάπνηα ζηνηρεία πνπ ηα 

δηαθνξνπνηνχλ απφ απηέο. Οη bloggers παξαζέηνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, ζρνιηάδνπλ θαη 

επηθνηλσλνχλ κε άιινπο bloggers ή θαη κε άιια weblogs. Σα κελχκαηα - εγγξαθέο, 

ζπλήζσο κε ηε κνξθή ζχληνκσλ κελπκάησλ (posts), παξνπζηάδνληαη κε αλεζηξακκέλε 

ρξνλνινγηθή ζεηξά. Καηαρσξήζεηο εκθαλίδνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

εκεξήζηα, εβδνκαδηαία θαη ην πεξηερφκελν αλαλεψλεηαη ζπρλά. Γίλνληαη παξαπνκπέο ζε 
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άξζξα, ηζηνζειίδεο, ζε άιια weblogs θαη δίλεηαη ζηνπο ρξήζηεο ε δπλαηφηεηα γηα 

ζρνιηαζκφ ζε πξνεγνχκελα κελχκαηα. Tα κελχκαηα πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί 

αξρεηνζεηνχληαη. Ο δεκηνπξγφο ηνπ weblog έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαρσξήζεη ζηνπο 

ρξήζηεο δηθαηψκαηα. 

 

Δηζάγεηε ηα ζηνηρεία ηνπ Gmail, πνπ δεκηνπξγήζαηε αξρηθά. 

 

Δπηβεβαηψζηε ην πξνθίι ζαο. 
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Γεκηνπξγήζηε έλα ηζηνιφγην. Γψζηε ηίηιν θαη επηιέμηε ην πξφηππν πνπ ζαο αξέζεη. 
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Ζ παξαθάησ είλαη ε αξρηθή ζειίδα πνπ δεκηνπξγείηαη. 

 

 

http://forologistika.blogspot.gr/ 

Γξάςηε ην θείκελφ ζαο θαη παηήζηε Γεκνζίεπζε γηα λα δεκνζηεπζεί ην άξζξν ζαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν άξζξν ζαο δεκνζηεχηεθε. 

http://forologistika.blogspot.gr/
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