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ΠΡΟΛΟΓΟ

Οη λέεο θαη ζπλερψο απμαλφκελεο ηάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, νη εμεηδηθεπκέλεο
απαηηήζεηο ηνπο, νη αιιαγέο πνπ επέξρνληαη ζηα θνηλσληθννηθνλνκηθά δξψκελα, ε
ζπλερήο αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ν έληνλνο αληαγσληζκφο θαη ε
παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο αλνίγνπλ λένπο νξίδνληεο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ
Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ. Ζ επνρή πνπ δηαλχνπκε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αλάπηπμε
ελφο λένπ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο δηακέζνπ ηνπ δηεζλνχο δηθηχνπ Internet.
Σν World Wide Web απνηειεί έλα πνιχπιεπξν forum, φπνπ ε παξνπζίαζε ησλ
πιεξνθνξηψλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γίλεηαη κε ηξφπν πνπ ζπλδπάδεη πνιιά
ζηνηρεία άιισλ κέζσλ επηθνηλσλίαο, φπσο ν ηχπνο, ε ηειεφξαζε θαη ην ξαδηφθσλν.
Μέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα θαλέλαο θαηαλαισηήο δε ζα κπνξνχζε λα δηαλνεζεί πσο ζα
κπνξνχζε λα θάλεη ηηο αγνξέο ηνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (Internet) θαη ζήκεξα, ιίγα
ρξφληα αξγφηεξα, έρνληαο απιά έλαο θαηαλαισηήο έλα Ζ/Τ θαη ζχλδεζε Internet
κπνξεί απφ ην ζπίηη ηνπ ή ην γξαθείν ηνπ λα πξαγκαηνπνηεί έλα κέξνο ή αθφκα θαη φιν
ην ζχλνιν ησλ αγνξψλ ηνπ. ε ζρέζε κε ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, ηα ειεθηξνληθά
πξνζθέξνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο ζηνλ εθάζηνηε θαηαλαισηή, φπσο:


παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα θάζε πξντφλ 24 ψξεο ην 24σξν



απεξηφξηζηε έθηαζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ



νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα παξαγγέιλνπλ πξντφληα νπνηαδήπνηε ψξα ή εκέξα.
Έηζη πιένλ ζηηο κέξεο καο, φιεο ζρεδφλ νη εηαηξείεο-θαηαζηήκαηα ειεθηξνληθά,

έρνπλ δεκηνπξγήζεη ειεθηξνληθέο ζειίδεο ζην Internet, νπνχ κέζα απφ απηέο, ν θάζε
ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντφληα πνπ παξέρεη ην θάζε
θαηάζηεκα, λα βξεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα φια ηα πξντφληα (ραξαθηεξηζηηθά,
ηηκέο θηι). Όιεο απηέο νη λέεο εμειίμεηο θαη νη λέεο ηάζεηο πνπ εληνπίδνληαη θαζεκεξηλά
έρνπλ νδεγήζεη ηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα λα αιιάμνπλ ηελ θηινζνθία ηεο
δηνίθεζεο ηνπο. ηξέθνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηηο on-line ππεξεζίεο θαη αλαδεηνχλ

1

λέεο κεζφδνπο γηα ηαρχηεξε, επθνιφηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε εμππεξέηεζε ησλ
πειαηψλ ηνπο κέζσ ηνπ Internet.
ηελ παξνχζα πηπρηαθή, ζα αλαιπζνχλ πνιιά ζηνηρεία θαη παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Θα εμεηαζηεί πσο ε ειηθία, ην επίπεδν ζπνπδψλ
θαη ε μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε θαηαλαισηή, επεξεάδνπλ ηελ ηειηθή
απφθαζε αγνξάο απφ ην δηαδίθηπν. Δπηπξφζζεηα, ζα αλαιπζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ
ζπιιέρζεθαλ απφ έλα δείγκα 100 θαηαλαισηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα έρνπκε κηα
θαιχηεξε εηθφλα γηα ην πψο κπνξνχλ νη ηζηνζειίδεο λα αιιάμνπλ ηηο απφςεηο ησλ
ειεθηξνληθψλ αγνξαζηψλ.
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ

ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζπλέβαιαλ αξθεηνί άλζξσπνη
ηνπο νπνίνπο νθείισ λα επραξηζηήζσ αθνχ, ε βνήζεηά ηνπο

νδήγεζε ζηελ

νινθιήξσζή ηεο.
Καηαξρήλ, ε ζπκβνιή ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή θ. ηαχξνπ Κνληάθνπ,
ππήξμε θαζνξηζηηθή ζηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο. Οη θαίξηεο ππνδείμεηο ηνπ θαη ε
θξηηηθή ηνπ ηφζν ζην θείκελν φζν θαη ζηελ αλάιπζε νδήγεζαλ ζην βέιηηζην
απνηέιεζκα.
Αθφκε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηνπο θίινπο
κνπ, γηα ηε ζηήξημή ηνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηάο κνπ.
Σέινο, δελ ζα κπνξνχζακε λα κελ επραξηζηήζσ ηνπο 100 εξσηψκελνπο πνπ
απνηεινχλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο. Υσξίο ηελ δηθή ηνπο ζπκκεηνρή ε πηπρηαθή εξγαζία
δελ ζα κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1.

Δηζαγσγηθό εκείσκα
Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ησλ αλαγθψλ

γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηεο ππεχζπλεο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ απφθηεζε ηνπ
πηπρίνπ ην νπνίν παξέρεηαη απφ ην Σερλνινγηθφ Ίδξπκα Καβάιαο.
Έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ηεο κειέηεο είλαη ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο.
Σν ζέκα πνπ έρεη επηιερζεί πξέπεη λα είλαη θνληά ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ
θαηαλαισηψλ, λα είλαη ελδηαθέξνλ δηφηη αθνξά έλα κεγάιν θάζκα επηρεηξήζεσλ πνπ
πξνσζνχλ ηα πξντφληα ηνπο κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ κε ζθνπφ λα αγνξαζηνχλ απφ ην
θαηαλαισηηθφ θνηλφ, λα είλαη επίθαηξν, λα κπνξεί λα απνηειεί νδεγφ γηα ην κέιινλ
θαη επηπιένλ λα ππάξρεη ε απαξαίηεηε ζεσξεηηθή βάζε ψζηε λα κπνξεί λα ζηεξηρζεί
ε επηρεηξεκαηνινγία θαη ε έξεπλα.
Μεηά απφ κειέηε ζεκάησλ επηιέρζεθε ζαλ ζέκα ην αλ "Μπνξνχλ νη
ηζηνζειίδεο λα αιιάμνπλ ηηο απφςεηο ησλ θαηαλαισηψλ"; Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα ην
νπνίν επηιέρζεθε κε ηελ ζπκβνιή ηνπ ππεχζπλνπ θαζεγεηή γηα ηε πηπρηαθή εξγαζία
θ. ηαχξνπ Κνληάθνπ, θαηαθέξλεη λα ζπλδπάδεη φιεο ηηο παξακέηξνπο θαη ηνπο
πεξηνξηζκνχο πνπ είραλ ηεζεί απφ ηελ αξρή.

1.2.

θνπόο - ηόρνη ηεο εξγαζίαο
Οη εκπνξηθέο ηζηνζειίδεο έρνπλ γίλεη έλαο επξχο δίαπινο γηα ηελ πψιεζε θαη

ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θαηαλαισηέο. Έηζη

ζε έλα πεξηβάιινλ πςεινχ

αληαγσληζκνχ νη απφςεηο ησλ θαηαλαισηψλ έρνπλ θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ
επηβίσζε αιιά θαη ηελ απφθηεζε ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο. Ζ
κέηξεζε ηεο επηξξνήο ησλ ηζηνζειίδσλ ζηνπο πειάηεο, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηνλ
θαιχηεξν ζρεδηαζκφ κηαο ηζηνζειίδαο θαη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ
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θαηαλαισηψλ. Ζ παξνχζα κειέηε πξνζπαζεί λα δψζεη απαληήζεηο ζε δχν
εξσηήκαηα:
 Οδεγνχλ ηα ζηνηρεία ζρεδίαζεο κηαο ηζηνζειίδαο ζην λα αιιάμνπλ ηηο
πεπνηζήζεηο ηνπο νη πειάηεο;
 Τπάξρνπλ εζσηεξηθέο ελδείμεηο νη φπνηεο πηζαλψλ λα παίμνπλ θάπνην ξφιν
ζηα κεηέπεηηα πηζηεχσ ησλ θαηαλαισηψλ;
Οη απαληήζεηο ζε απηά ηα εξσηήκαηα κπνξεί ίζσο λα θάλεη γλσζηή ηελ
δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε αιιειεπίδξαζε ηεο πξνδηάζεζεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη
ηεο έθζεζεο ηνπο ζηα ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ κηαο ηζηνζειίδαο, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ
ηηο απφςεηο ηνπο ( Nielsen,2000).
Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δεκηνπξγία θαη ν έιεγρνο
ελφο ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζπλδέεη νξηζκέλεο κεηαβιεηέο ηνπ πσο
επεξεάδνληαη νη θαηαλαισηέο απφ ηηο ηζηνζειίδεο.
Απηή ε γλψζε είλαη ζεκαληηθή γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ ηζηνζειίδσλ. Οη
ηζηνζειίδεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ θχξηα άπνςε ησλ
θαηαλαισηψλ είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο ζην λα επηθνηλσλνχλ πα κελχκαηα
ησλ εκπφξσλ θαη ηελ θχζε ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν
ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ επηηπρία.
Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη ε ζπιινγή
θαηάιιεισλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ εμαγσγή αμηφπηζησλ
απνηειεζκάησλ. Δπηπιένλ, ζηφρν απνηειεί ε δεκηνπξγία ελφο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ
ζα κπνξεί λα κεηξά ηθαλνπνηεηηθά ηνπο παξάγνληεο ηηο έξεπλαο θαη λα εμάγεη
ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ εξεπλεηέο θαη αλψηαηα ζηειέρε
ζρεηηθά κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ
1.1.

Οξηζκόο
Σν Γηαδίθηπν είλαη έλα δίθηπν δηθηχσλ. Απφ εθεί πξνέθπςε θαη ην φλνκα

δηαδίθηπν (inter-net). Σα επηκέξνπο δίθηπα πνπ ην απαξηίδνπλ δελ είλαη ηίπνηε άιιν
απφ δίθηπα ππνινγηζηψλ.
Σν δηαδίθηπν είλαη ινηπφλ έλα παγθφζκην δίθηπν, ην νπνίν απνηειείηαη απφ
ρηιηάδεο κηθξφηεξα δίθηπα ππνινγηζηψλ, ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ην
ηειεθσληθφ ζχζηεκα. Σα δίθηπα πνπ απαξηίδνπλ ην Γηαδίθηπν αλήθνπλ ζε ηδηψηεο,
νξγαληζκνχο θαη θπβεξλήζεηο.

1.2.

Σα εξγαιεία ηνπ Γηαδηθηύνπ

Σα εξγαιεία ή νη εθαξκνγέο πνπ απαξηίδνπλ ην δηαδίθηπν είλαη:
 Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (electronic mail ή απιά e-mail).
 Ο παγθφζκηνο ηζηφο (World Wide Web ή απιά www)
 Οη πεξηνρέο ζπδεηήζεσλ (chat-rooms)
 Οη θνηλφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ (communities ή newsgroups).

1.2.1. Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail)
Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ιεηηνπξγεί ζαλ ην θαλνληθφ ηαρπδξνκείν, αιιά
ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Σα κελχκαηα δειαδή πνπ ζηέιλνληαη θαη ιακβάλνληαη δελ
είλαη ζε ραξηί αιιά απνζεθεχνληαη ζε αξρεία κέζα ζηνλ ππνινγηζηή (Turban, 2008).
Δθηφο ησλ θιαζζηθψλ κελπκάησλ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
κπνξνχκε λα αληαιιάζνπκε κελχκαηα ήρνπ νπνηαζδήπνηε κνξθήο (mp3, wav, θιπ),
εηθφλαο, video, αθφκα θαη θσλεηηθά κελχκαηα (voice e-mail) φπνπ νη ρξήζηεο
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ζπλνκηινχλ κε ηε βνήζεηα κηθξνθψλνπ θαη κε κεδεληθφ θφζηνο πιένλ, θαζψο ην
δηαδίθηπν πιένλ κε κηα απιή ζπλδξνκή είλαη απεξηφξηζην. Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είλαη:
 Ζ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, αθνχ κπνξνχκε λα ζηείινπκε κελχκαηα ζε πνιινχο
παξαιήπηεο ηαπηφρξνλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν νπζηαζηηθά κεδεληθφ.
 Ζ εμνηθνλφκεζε ρξήκαηνο, αθνχ ην θφζηνο απνζηνιήο ησλ κελπκάησλ είλαη
κεδεληθφ, αθνχ πιένλ ην δηαδίθηπν κε κηα ζπλδξνκή είλαη απεξηφξηζην.
 Ζ ηαρχηεηα επεηδή ηα κελχκαηα θηάλνπλ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ
ζε δεπηεξφιεπηα.
 Ζ επειημία, εθφζνλ κπνξνχκε λα ζηέιλνπκε θαη λα ιακβάλνπκε ηα κελχκαηα
καο απφ νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή, αθφκα θαη απφ θηλεηφ ηειέθσλν αξθεί λα
ππνζηεξίδεη ην δίθηπν ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ.
Χο κεηνλέθηεκα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κπνξνχκε λα παξαζέζνπκε
φηη δελ ζηέιλεη δέκαηα θαη είλαη απξφζσπν.

1.3.

Παγθόζκηνο ηζηόο ( world wide web )
Σνλ Παγθφζκην Ηζηφ ζα κπνξνχζε λα ηνλ νλνκάζεη θάπνηνο σο ηελ

βηβιηνζήθε ηνπ δηθηχνπ. Σα επξεηήξηα ηεο ηεξάζηηαο απηήο βηβιηνζήθεο είλαη άπεηξα
θαη νλνκάδνληαη κεραλέο αλαδήηεζεο. Γηα λα βξνχκε απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη αξθεί
κφλν λα βάινπκε ηε ιέμε ή ηηο ιέμεηο θιεηδηά γηα ηηο νπνίεο δεηάκε πιεξνθνξίεο θαη
ν ειεθηξνληθφο κεραληζκφο αλαδήηεζεο (π.ρ. google, altavista, bing θ.ι.π.) καο
παξαπέκπεη ζ' έλα θαηάινγν κε «sites» (δηθηπαθνί ηφπνη), ε εκθάληζε ησλ νπνίσλ
ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή γίλεηαη κέζσ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ, ησλ ιεγφκελσλ
«θπιινκεηξεηψλ» (browsers).
Σα ηειεπηαία δχν ρξφληα ή ρξήζε ηνπ θπιινκεηξεηή έρεη επεθηαζεί θαη ζηελ
απνζηνιή θαη ιήςε κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Με ην ίδην εξγαιείν,
δειαδή ηνλ θπιινκεηξεηή, κπνξεί θαλείο θαη λα μεθπιιίζεη ηνπο ηφπνπο θαη λα
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δηεθπεξαηψζεη ην ηαρπδξνκείν ηνπ. ' απηή ηελ πεξίπησζε ην ειεθηξνληθφ
ηαρπδξνκείν ιέγεηαη θαη «web e-mail», ην νπνίν είλαη θαη ην πην δηαδεδνκέλν.
Σα «βηβιία» ηεο βηβιηνζήθεο είλαη παξνπζηάζεηο ζε ειεθηξνληθή πάληα
κνξθή εηαηξεηψλ ηδξπκάησλ αθφκα θαη θπβεξλήζεσλ ή άιισλ νξγαληζκψλ. Σν
εμψθπιιν ησλ βηβιίσλ απηψλ νλνκάδεηαη εηζαγσγηθή ζειίδα (home page), ελψ νη
ππφινηπεο ζειίδεο νλνκάδνληαη ππνζειίδεο ή απιά ζειίδεο (pages).

1.4.

Πεξηνρέο ζπδεηήζεσλ (chat rooms)
Οη πεξηνρέο απηέο είλαη ρψξνη πνπ κπνξεί θαλείο λα ζπδεηήζεη κε αλζξψπνπο

πνπ έρνπλ ηα ίδηα ελδηαθέξνληα. Σα δεκφζηα chat rooms δελ παξνπζηάδνπλ θαλέλα
ελδηαθέξνλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο γηαηί είλαη άηππεο ζπγθεληξψζεηο κε πεξηερφκελν πνπ
πνιχ ζπρλά είλαη απφ ζεμνπαιηθφ κέρξη θαη πβξηζηηθφ. Σα ηδησηηθά κπνξνχλ φκσο λα
δεκηνπξγεζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ εηαηξείεο σο επθαηξίεο γηα έξεπλα
αγνξάο, γηα ηελ πξνψζεζε θαη πξνβνιή πξντφλησλ ηνπο, γηα ηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ ησλ πειαηψλ θαη ηέινο σο ρψξνη φπνπ ε θνπβέληα δεκηνπξγεί
θαιχηεξεο ζρέζεηο θαη θέξλεη λέεο ηδέεο.

1.5.

Κνηλόηεηεο (communities)
Οη θνηλφηεηεο ηνπ δηθηχνπ είλαη νκάδεο ζπδεηήζεσλ γηα νπνηνδήπνηε ζέκα

κπνξεί λα θαληαζηεί θαλείο. Όπσο θαη ην δηαδίθηπν έηζη θαη νη θνηλφηεηεο μεθίλεζαλ
σο κε θεξδνζθνπηθέο. Ζ πξψηε θνηλφηεηα δεκηνπξγήζεθε ην 1985 απφ ηνπο Stewart
Brand θαη Larry Brilliant θαη είρε ηελ νλνκαζία The well (ην πεγάδη).
Σα κέιε κηαο θνηλφηεηαο έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ελδηαθέξνληα θαη ηελ
ρξεζηκνπνηνχλ σο πεγή πιεξνθνξηψλ ή θαη αλαθνξάο ζε φηη αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν
ζέκα ελδηαθέξνληνο θαη δίλνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε
επηθνηλσλία κε ηα αιιά κέιε. Σν φθεινο δειαδή γηα ην κέινο ηεο θνηλφηεηαο είλαη
12

φηη αληαιιάζεη ηδέεο θαη ιχλεη ηηο απνξίεο ηνπ ή ηηο απνξίεο άιισλ πάλσ ζε θάπνην
ζέκα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο.
Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ δεκηνπξγήζεθαλ εκπνξηθέο θνηλφηεηεο, νη νπνίεο
πιεξνθνξνχλ θαη ιχλνπλ απνξίεο πειαηψλ πάλσ ζε δηάθνξα πξντφληα. Σα εκπνξηθά
απηά θέληξα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαη σο πξνπνκπνί ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.
Πνιιέο είλαη νη εηαηξείεο εθείλεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ην κνληέιν ηεο θνηλφηεηαο
σο εξγαιείν πξνψζεζεο πξνβνιήο θαη πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο. Σα νθέιε πνπ
έρνπλ νη παξαπάλσ εηαηξείεο απφ ηελ ζπκκεηνρή ή ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλφηεηαο
είλαη:
 ηνρεπφκελν θνηλφ
 Γεκηνπξγία ζηελφηεξσλ ζρέζεσλ κε ηνλ πειάηε
 Γπλαηφηεηα θαιχηεξεο εμαηνκίθεπζεο ησλ πξντφλησλ
 Γσξεάλ δηαθήκηζε ζηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο απφ ηα ζρφιηα επραξηζηεκέλσλ
πειαηψλ.
Γηα λα απνθηήζεη φκσο κηα εηαηξεία ηα παξαπάλσ νθέιε ζα πξέπεη λα έρεη
δεκηνπξγήζεη κηα επηηπρεκέλε θνηλφηεηα ε νπνία πξέπεη:
 Να είλαη ζηνρεπφκελε
 Να ζπλδπάδεη πεξηερφκελν θαη επηθνηλσλία
 Να δέρεηαη ζρφιηα, παξαηεξήζεηο, πξνηάζεηο, ηδέεο θαη πιεξνθνξίεο
 Να παξαπέκπεη ζε ζειίδεο αληαγσληζηψλ.

1.6.

-

Πιενλεθηήκαηα - Μεηνλεθηήκαηα Γηαδηθηύνπ
Πιενλεθηήκαηα:
o Μηθξφ θφζηνο ρξήζεο, ην νπνίν φιν θαη κεηψλεηαη.
o Γξαθηθφ πεξηβάιινλ γηα ρξήζηεο θάζε επηπέδνπ
o Δπξεία εμάπισζε, ε νπνία απμάλεηαη κε ινγαξηζκηθνχο ξπζκνχο
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-

Μεηνλεθηήκαηα:
o Μέηξηα ζηαζεξφηεηα ζηελ πνηφηεηα. Άιισζηε δελ είρε ζρεδηαζηεί γηα
εκπνξηθή ρξήζε, αιιά κφλν γηα ζηξαηησηηθή.
o ρεηηθά κηθξή αζθάιεηα γηα ηα ζπλαιιαζζφκελα κέξε

1.7.

Οξηζκόο Ηιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ
Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην ή αιιηψο e-commerce είλαη ε παξνρή αγαζψλ θαη

ππεξεζηψλ, κέζσ internet, ζπλήζσο, έλαληη ακνηβήο. πλδεφκαζηε κε κηα ηζηνζειίδα,
ε νπνία πξνζθέξεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, ζπκβνπιεπφκαζηε ηνλ θαηάινγν,
επηιέγνπκε ην πξντφλ, πνπ ζέινπκε θαη ζπκπιεξψλνπκε ηελ εληνιή αγνξάο,
δηεπθξηλίδνληαο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο (π.ρ. πηζησηηθή θάξηα, επηηαγή ή εμφθιεζε ηνηο
κεηξεηνίο, θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ πξντφληνο).
Ζιεθηξνληθφ εκπφξην είλαη, επίζεο, ε παξνρή κε πιηθψλ αγαζψλ, φπσο
κνπζηθή ή πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ. Δίλαη, πιένλ, γλσζηφ ζε φινπο καο φηη αξθεί
κηα απιή πιεθηξνιφγεζε ηνπ αξηζκνχ ηεο πηζησηηθήο καο θάξηαο, ψζηε λα
"θαηεβάζνπκε" ην ηξαγνχδη ή ην ινγηζκηθφ ηεο επηινγήο καο. Μπνξνχκε λα
παξαθνινπζνχκε ηηο κεηνρέο ζηε νθνθιένπο θαη λα δηελεξγνχκε αγνξαπσιεζίεο, αλ
ζέινπκε, κέζσ ησλ on-line ππεξεζηψλ, πνπ πνιιέο ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο
πξνζθέξνπλ. Αθφκε θαη πιεηζηεξηαζκνί κπνξνχλ λα γίλνπλ, κέζσ internet, ή
αγνξαπσιεζίεο ζε ρνληξηθή ηηκή, ζην ιεγφκελν e-marketplace, κηα εηθνληθή αγνξά,
φπνπ πσιεηέο θαη πηζαλνί αγνξαζηέο ζπλαιιάζζνληαη, απφ απφζηαζε.
Σν ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα, έλαο θαηλνχξηνο φξνο, ε ςεθηαθή ηειεφξαζε,
κπαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη νλνκάδεηαη
telecommerce. Πιένλ απηφ ην είδνο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη απφ ηα θχξηα κέζα
πξνψζεζεο πξντφλησλ ησλ εηαηξεηψλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη κάιηζηα κε κεγάιε
απήρεζε ζην θνηλφ θαζψο νη αγνξέο γίλνληαη απφ ηνλ θαλαπέ ηνπ ζπηηηνχ ηνπ
εθάζηνηε θαηαλαισηή.
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1.8.

Ιζηνξηθό
Αξρηθά, ην ειεθηξνληθφ εκπφξην σο φξνο ήηαλ ε δηαδηθαζία ηεο εθηέιεζεο

ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ειεθηξνληθά κέζα κε ηε βνήζεηα θνξπθαίσλ
ηερλνινγηψλ, φπσο ε Ζιεθηξνληθή Αληαιιαγή Γεδνκέλσλ (EDI) θαη ε Ζιεθηξνληθή
Μεηαθνξά Υξεκάησλ (EFT), ε νπνία έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα
αληαιιάζζνπλ

επηρεηξεκαηηθέο

πιεξνθνξίεο

θαη

λα

θάλνπλ

ειεθηξνληθέο

ζπλαιιαγέο. Ζ ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηερλνινγίεο απηέο εκθαλίζηεθαλ ζηα
ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 αξρέο 1980 θαη επέηξεπε ζε εηαηξείεο, επηρεηξήζεηο θαη
νξγαληζκνχο ηελ απνζηνιή εκπνξηθψλ εγγξάθσλ κε ειεθηξνληθά κέζα.
ηηο αξρέο ηνπ 1990 ην Γηαδίθηπν ήηαλ γηα ηνπο θνηηεηέο, ηελ επηζηεκνληθή
θνηλφηεηα θαη ηνπο αξγφζρνινπο. ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα ην Γηαδίθηπν είλαη ν
πνλνθέθαινο πνιιψλ θπβεξλήζεσλ θαη θπξίσο επηρεηξήζεσλ φζνλ αθνξά ην πψο ζα
κπνξέζνπλ λα αμηνπνηήζνπλ εκπνξηθά ηηο ηεξάζηηεο δπλαηφηεηέο ηνπ. Απηφο ν
πξνβιεκαηηζκφο έρεη πάξεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο θαη αλακέλεηαη λα ιάβεη αθφκα
κεγαιχηεξεο ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο εηθνληθήο
αγνξάο (Bandura,1995). Ζ νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή δηάζηαζε ηνπ δηαδηθηχνπ έγηλε
εκθαλήο φηαλ θάπνηεο επηρεηξήζεηο ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη απηφ:

-

Ηθαλνπνηεί πιήξσο ηα βαζηθά δεηνχκελα ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, φπσο
ηαρχηεηα, κείσζε ηνπ θφζηνπο, απνηειεζκαηηθή θαη αμηφπηζηε αληαιιαγή
δεδνκέλσλ.

-

Απνηειεί

κηα

παγθφζκηα

αγνξά

κε

ζπλερψο

απμαλφκελν

αξηζκφ

θαηαλαισηψλ, ε πξφζβαζε ζηελ νπνία είλαη αλεμάξηεηε ηφζν απφ ην κέγεζνο
ηεο εηαηξείαο, φζν θαη απφ ηε γεσγξαθηθή απφζηαζε.
Έηζη ινηπφλ αλαδείρζεθε κηα λέα δηάζηαζε ηνπ εκπνξίνπ, ην Γηαδηθηπαθφ
εκπφξην (i - commerce), δειαδή ε νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή δξαζηεξηνπνίεζε κέζσ
δηαδηθηχνπ.
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1.9.

Οθέιε από ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ
Σα νθέιε πνπ απνθνκίδεη κηα επηρείξεζε απφ ηελ ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ

εκπνξίνπ είλαη φηη:
-

Γελ πεξηνξίδεηαη γεσγξαθηθά θαη έηζη κπνξεί λα απμήζεη ηελ πειαηεία ηεο
ρσξίο ην θφζηνο δεκηνπξγίαο λέσλ θαηαζηεκάησλ.

-

Σν Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο κεγέζνπο - λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά.

-

Μέζσ

ηνπ

Ζιεθηξνληθνχ

θαηαζηήκαηνο

νη

πειάηεο

κπνξνχλ

λα

εμππεξεηεζνχλ φιν ην 24σξν, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη αχμεζε ηνπ θφζηνπο
ιεηηνπξγίαο γηα ηελ επηρείξεζε κε ππεξσξίεο πξνζσπηθνχ ή δηπιέο βάξδηεο
αθνχ, απηφ, δελ ρξεηάδεηαη πξνζσπηθφ.

-

Σν δηαδίθηπν, σο επηθνηλσληαθφ κέζσ ππεξηεξεί έλαληη ηνπ ηχπνπ, ηνπ
ξαδηνθψλνπ θαη ηεο ηειεφξαζεο αθνχ δελ πεξηνξίδεη ηε δηαθήκηζε ζε 2-3
ζειίδεο θεηκέλνπ ή ζε κεξηθά δεπηεξφιεπηα αθξφαζε θαη πξνβνιήο, κε
απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ην θφζηνο δηαθήκηζεο ησλ πξντφλησλ.
Σα νθέιε γηα ηνπο πειάηεο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ είλαη φηη :

-

Ηθαλνπνηνχληαη άκεζα, αθνχ κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ ην πξντφλ πνπ ηνπο
αξέζεη αθφκα θαη ηελ ίδηα ζηηγκή, φπσο ζηελ πεξίπησζε αγνξάο ελφο
κνπζηθνχ θνκκαηηνχ ή ελφο θεηκέλνπ.

-

Τπάξρεη κεγάιε γθάκα πξντφληνο. Γειαδή έρνπλ δηεπξπκέλεο επηινγέο, αθνχ
νη πξνκεζεπηέο ησλ πξντφλησλ είλαη πεξηζζφηεξνη αλά γεσγξαθηθή αγνξά.
Δπνκέλσο δελ εμππεξεηνχληαη κ φλν θαιχηεξα αιιά βξίζθνπλ πνιχ εχθνια
θαη απηφ πνπ ζέινπλ.

-

Μπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ ηηο ζειίδεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο 24
ψξεο ην 24σξν θαη μεθπιιίδνληαο απφ ηνλ ππνινγηζηή, ηνπο ειεθηξνληθνχο
θαηαιφγνπο ησλ πξντφλησλ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηηο αγνξέο ηνπο κε ηελ
πηζησηηθή ηνπο θάξηα, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα βγνπλ απφ ην ζπίηη ηνπο.
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1.10. Διιάδα θαη ειεθηξνληθό εκπόξην
ηελ Διιάδα,

ζεκεηψλεηαη κηα ζηαδηαθή

αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ

εκπνξίνπ, πξνο δχν θαηεπζχλζεηο:
-

Δθκεηάιιεπζε ηνπ internet, απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο, θπξίσο γηα
πξνψζεζε

πσιήζεσλ

θαη

πηζαλφλ

γηα

επίηεπμε

αληαγσληζηηθψλ

πιενλεθηεκάησλ.
-

Γεκηνπξγία εηθνληθψλ επηρεηξήζεσλ (virtual organizations), ζχκθσλα
αληίζηνηρα δηεζλή πξφηππα.
ηελ πξψηε πεξίπησζε, νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο

πξνβάιινπλ ην πξνθίι ηεο επηρείξεζεο θαη δίλνπλ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία, γηα
επηθνηλσλία, ρσξίο πεξαηηέξσ δπλαηφηεηεο, γηα ππνζηήξημε πην πνιχπινθσλ
εθαξκνγψλ. Κάπνηεο, βέβαηα, απφ ηηο επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ παξνπζία ζην internet,
έρνπλ ήδε αλαπηχμεη δπλαηφηεηεο on-line ιήςεο παξαγγειηψλ θαη ιίγεο on-line
πιεξσκψλ.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί ε έληνλε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ Διιεληθψλ Σξαπεδψλ
ζην internet, κέζσ ππεξεζηψλ Web Banking θαη πξέπεη λα αλακέλεηαη ξαγδαία
αχμεζε, ζηελ αγνξά Σξαπεδηθψλ Τπεξεζηψλ, κέζσ internet θαη άιισλ ελαιιαθηηθψλ
θαλαιηψλ.
ηε δεχηεξε πεξίπησζε, πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη: Έρεη, ήδε, δεκηνπξγεζεί
έλα portal απφ sites (απφ εθδνηηθνχο νξγαληζκνχο) κε ζεκαληηθφ πεξηερφκελν.
Οξηζκέλεο ηζηνζειίδεο παξέρνπλ ζεκαληηθέο ππεξεζίεο, ζηνπο έιιελεο ρξήζηεο
(φπσο π.ρ. ππεξεζίεο αλαδήηεζεο ζε φια ηα domain.gr) θαη πξέπεη λα αλακέλεηαη
δηαξθήο αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ (ελδερνκέλσο ζπλδξνκεηηθψλ).
Κάπνηεο επηρεηξήζεηο έρνπλ αλαπηχμεη ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα, πνπ
εκπνξεχνληαη π.ρ. ζρνιηθά είδε, απφ απφζηαζε. Λεηηνπξγνχλ, κφλν ζην Γηαδίθηπν,
ρσξίο λα δηαηεξνχλ θπζηθά θαηαζηήκαηα θαη αμηνπνηνχλ, θπξίσο, πφξνπο άιισλ
εηαηξεηψλ, γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ (π.ρ. Call center, γηα ηηο παξαγγειίεο, εηαηξείεο
ηαρπκεηαθνξψλ, γηα δηαλνκή θ.ιπ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2Ο : ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

2.1.

Δηζαγσγή
Ζ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ζέκα ζην Internet. Αλ

θαη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ εηθνληθή αγνξά απμάλεηαη
ζπλερψο, σζηφζν ν φγθνο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ δελ αθνινπζεί ηνλ ίδην
ξπζκφ. Μηα απφ απηέο ηηο αηηίεο πνπ νη θαηαλαισηέο απνθεχγνπλ ηε δηελέξγεηα
δηαδηθηπαθψλ αγνξψλ είλαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηελ αζθάιεηα ησλ
ζπλαιιαγψλ. Θα πξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη δελ ππάξρεη απφιπηε αζθάιεηα ζην
Internet.

2.2.

Θεζκηθό Πιαίζην
Σν e-commerce απνηειεί κία κνξθή εκπνξίνπ θαη ζπλεπψο βξίζθνπλ ζε απηφ

αλάινγε εθαξκνγή νη Κνηλνηηθέο Οδεγίεο (Κνηλνηηθφ Γίθαην) θαη νη εζληθέο
δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζην εκπφξην γεληθφηεξα. Γηα παξάδεηγκα, ν Νφκνο 2251/94
γηα ηελ "Πξνζηαζία ησλ Καηαλαισηψλ" πεξηέρεη δηαηάμεηο γηα ηηο ζπκβάζεηο απφ
απφζηαζε (Άξζξν 4), πνπ εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειεθηξνληθνχ
εκπνξίνπ.
Ο ρξήζηεο πξέπεη λα βεβαησζεί φηη ε ειεθηξνληθή ηνπ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα είλαη ζχκθσλε κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζε εζληθφ θαη θνηλνηηθφ
επίπεδν. Πξέπεη αθφκα λα ελεκεξσζεί γηα φιεο ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζην
Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην. ε πεξίπησζε πνπ έρεη νπνηαδήπνηε ακθηβνιία γηα ηα λνκηθά
ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρέδηφ ηνπ, πξέπεη λα απεπζπλζεί ζηνπο ζπιινγηθνχο
ηνπ θνξείο ή ζε εμεηδηθεπκέλνπο λνκηθνχο ζπκβνχινπο γηα λα ιάβεη ηηο θαηάιιειεο
απαληήζεηο. Ζ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ
επηζθέπηνληαη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα απνηειεί βαζηθή ππνρξέσζε ηνπ ρξήζηε.

18

Οη ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
εθαξκφδνληαη θαη ζην δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ. Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα δελ είλαη
"ειεχζεξν εκπφξεπκα". Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν
ζπιιέγνληαη θαη λα δηαηεξνχληαη κφλν φζν είλαη αλαγθαίν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
ζπλαιιαγή.
πιινγή θαη επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ δελ εληάζζνληαη ζε
ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή κπνξεί λα γίλεη κφλν κε ηε ξεηή ζπγθαηάζεζε ησλ
θαηαλαισηψλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ελεκεξσζνχλ γηα ην ζθνπφ, ηηο θαηεγνξίεο ησλ
δεδνκέλσλ θιπ. Ζ ζπγθαηάζεζή ηνπο είλαη απαξαίηεηε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ζέιεη λα δηαβηβάζεη ηα δεδνκέλα ηνπο ζε ηξίηνπο. Ζ εκθαλήο
παξνπζίαζε ησλ ηξφπσλ πξνζηαζίαο θαη ρξήζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην
δηθηπαθφ ηφπν (Privacy Statement) απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ νηθνδφκεζε
θιίκαηνο

εκπηζηνζχλεο

κεηαμχ

ηνπ

ειεθηξνληθνχ

θαηαζηήκαηνο

θαη

ηνπ

θαηαλαισηή. Δλδεηθηηθά, κπνξεί ν ρξήζηεο λα δεκηνπξγήζεη κηα "Γήισζε
Πξνζηαζίαο θαη Υξήζεο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ", πνπ λα ηαηξηάδεη ζηελ
ειεθηξνληθή ηνπ επηρείξεζε, ρξεζηκνπνηψληαο ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΟΟΑ (cs3hq.oecd.org/scripts/pwv3/pwhome.htm) αλ ζέιεη ην θείκελν ζηα αγγιηθά, ή ζην
πξνζερέο

δηάζηεκα,

ην

δηθηπαθφ

ηφπν

ηνπ

e-Business

Forum

(www.ebusinessforum.gr) γηα ην ειιεληθφ θείκελν. Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ θεηκέλνπ
απηνχ γίλεηαη κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν (OECD Privacy Statement Generator) ελψ
ν ρξήζηεο απαληάεη ζε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πξνζηαζίαο θαη ρξήζεο πνπ
επηζπκεί λα αζθεί ζηα δεδνκέλα ησλ θαηαλαισηψλ.
Δπηπιένλ, πξέπεη λα γλσξίδεη φηη νη επηζθέςεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζε έλα
ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα θαη νη ζπλαιιαγέο ηνπο αθήλνπλ ςεθηαθά ίρλε, ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα ηε δεκηνπξγία θαηαλαισηηθνχ πξνθίι. Ζ ζπιινγή ησλ
δεδνκέλσλ απηψλ, κε ηερλνινγίεο φπσο ηα cookies ελ αγλνία ησλ θαηαλαισηψλ θαη
ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο, ζπληζηά παξάβαζε. Σν πιαίζην ησλ δεζκεπηηθψλ
θαλφλσλ γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Ν. 2472/97 (γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα) θαη
ηνλ Ν. 2774/99 (γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ
ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκέα). Μπνξεί ν ρξήζηεο λα έρεη πξφζβαζε ηνπο λφκνπο απηνχο
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ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ
(www.dpa.gr).
Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη πσο, θαζψο ην Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην αθνξά θαη
ζηηο πσιήζεηο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πξνο θαηαλαισηέο δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ,
ζηα πιαίζηα ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο, ν
θαηαλαισηήο κπνξεί λα απεπζπλζεί ζηηο δηθαζηηθέο αξρέο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ
(άξζξν 15c ηνπ Καλνληζκνχ πνπ αλαζεψξεζε ηελ χκβαζε ησλ Βξπμειιψλ γηα ηε
δσζηδηθία, ΔΔΚ L 012, 16/01/2001, πνπ πξφθεηηαη λα ηζρχζεη ζην πξνζερέο
δηάζηεκα). Σν δε Γίθαην πνπ ζα εθαξκνζηεί απφ ην δηθαζηήξην θαζνξίδεηαη απφ ηε
χκβαζε ηεο Ρψκεο (ΔΔΚ C 1997) θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη ην
Γίθαην ηεο ρψξαο ηνπ θαηαλαισηή. Πνιχ ζχληνκα ηα πεξηζζφηεξα θξάηε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ
(δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ειεθηξνληθέο εκπνξηθέο
ζπλαιιαγέο ζε εζληθφ θαη δηαζπλνξηαθφ επίπεδν. Σν ζχζηεκα απηφ (ΔΔΗ-NET) ζα
έρεη απνηέιεζκα ηελ απνθπγή ησλ δηθαζηηθψλ εμφδσλ θαη ηελ ηαρχηεξε επίιπζε ησλ
δηαθνξψλ.
Δπηπιένλ, πνιχ ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη έρεη εθδνζεί πξφζθαηα ην
Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 150/2001 ΦΔΚ Α 125 γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππνγξαθέο, ελψ
βξίζθεηαη ζε ηειηθφ ζηάδην αληίζηνηρν δηάηαγκα γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κε
έκθαζε ζηελ εμψδηθε επίιπζε δηαθνξψλ, ηε ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα ηελ
επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ θαηαλαισηψλ, ηε ζέζπηζε θαλφλσλ δενληνινγίαο (γηα
ηα κέιε ησλ επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ), ηελ επζχλε ησλ ελδηακέζσλ, ηελ ζχλαςε
ησλ ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη πξηλ απφ
ηε ζχλαςε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπκβάζεσλ, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξέρνληαη
ζηηο εκπνξηθέο επηθνηλσλίεο (δηαθεκηζηηθά, ρνξεγίεο, πξνζθνξέο θιπ.), ηνλ ηφπν
εγθαηάζηαζεο ησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, θ.ά. Με ην ζπγθεθξηκέλν απηφ
λνκηθφ πιαίζην ζα κπνξνχλ νη επηρεηξήζεηο θαη νη θαηαλαισηέο λα αμηνπνηνχλ κε ηνλ
θαιχηεξν ηξφπν ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.
Σέινο, ζε φηη αθνξά ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ ρξήζηε ζην Γηαδίθηπν
(π.ρ. www. yourcompanyname. gr) θαη ην πψο ζα ηελ θαηνρπξψζεη, ηζρχεη εηδηθφ
ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Γηαρεηξηζηή Ολνκάησλ ηνπ ειιεληθνχ
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domain.

Μπνξεί

ν

ρξήζηεο

λα

ελεκεξσζεί

γη'

απηφ

ζηε

δηεχζπλζε

http://www.hostmaster.gr/.

2.3.

Οη Κίλδπλνη
Σν πξψην ζηάδην θάζε κειέηεο αζθάιεηαο είλαη ε αλάιπζε ησλ θηλδχλσλ.

Έηζη ινηπφλ νη νπζηαζηηθφηεξνη θίλδπλνη είλαη:

-

Ο εξαζηηέρλεο ρνκπίζηαο, γλσζηφο θαη σο hacker. πλήζσο αλαθέξεηαη σο ε
ζεκαληηθφηεξε απεηιή. Σν πξφβιεκα έγθεηηαη ζην απξνζδφθεην ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ, θαζψο ν ζηφρνο ζπάληα είλαη ην θέξδνο. Τπάξρνπλ
πεξηπηψζεηο φπνπ έρεη παξαβηαζηεί ε αζθάιεηα θεληξηθνχ ππνινγηζηή
ηξαπέδεο, θαη αληί λα γίλεη θινπή, φια ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ
πνιιαπιαζηάζηεθαλ επί 1000. Μηα ηέηνηα νπζηαζηηθά άζθνπε παξακφξθσζε
ησλ δεδνκέλσλ είλαη πνιχ δχζθνιν λα εληνπηζηεί. Αλ απηή ε παξακφξθσζε
δηαξθέζεη κεξηθέο κέξεο ρσξίο λα εληνπηζηεί, ην θφζηνο επαλαθνξάο ζηελ
αξρηθή θαηάζηαζε είλαη ζεκαληηθφ.

-

Γεληθά νη hackers είλαη άηνκα κηθξήο ειηθίαο, κε ζεκαληηθή ηερλνγλσζία.
Δπηπρψο φκσο γηα ην κέζν ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, απηή ε θαηεγνξία
αλζξψπσλ ζπλήζσο επηηίζεηαη ζε γλσζηά ή δχζθνια sites, φπσο ηξαπεδψλ ή
θξαηηθψλ θνξέσλ. Γηα ην ιφγν απηφ νη hackers είλαη ζίγνπξα πξφβιεκα, φρη
φκσο ηφζν ζνβαξφ φζν ιέγεηαη.

-

Απηφλνκα, θαθφβνπια πξνγξάκκαηα, είλαη ν κεγαιχηεξνο θίλδπλνο. Ζ πην
γλσζηή κνξθή ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη ηνί, έλαο κεγάινο θαη δχζθνινο
θίλδπλνο αθφκα θαη αλ δελ είλαη πξνγξακκαηηζκέλνη λα θάλνπλ θάηη
θαηαζηξνθηθφ. Έλαο ηφο ζε Ζ/Τ είλαη έλα πξφγξακκα κε ηελ ηθαλφηεηα λα
αληηγξάθεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη έηζη λα πξνρσξνχλ απφ ππνινγηζηή ζε
ππνινγηζηή.
Σν δεχηεξν ζηάδην θάζε κειέηεο αζθάιεηαο είλαη ε εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ.

Ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ηεο κειέηεο, γηαηί παξφιν πνπ ππάξρνπλ ιχζεηο γηα
φια ζρεδφλ ηα πηζαλά θαη απίζαλα πξνβιήκαηα, ην θφζηνο ηείλεη λα αλεβαίλεη
21

εθζεηηθά κε ηελ έληαζε ηνπ θηλδχλνπ, κε απνηέιεζκα λα ζπαηαινχληαη ζεκαληηθνί
πφξνη.

2.4.

Αζθάιεηα
Ζ αζθάιεηα γεληθά ζην δηαδίθηπν κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν κεγάιεο

θαηεγνξίεο.
i.

ε απηή πνπ αθνξά ηηο ζρέζεηο εηαηξείαο - πειάηε θαη δηαθξίλεηαη ζε δχν
επηκέξνπο θαηεγνξίεο.

ii.

-

Αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ πνξεία ηνπο πξνο ην δηαδίθηπν.

-

Δπηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ.

ε εθείλα πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ηεο δηαδηθηπαθήο εηαηξείαο ιφγσ ηεο
δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο πνπ έρεη θάζε ρξήζηεο ζηα δεδνκέλα ηεο.

2.5.

Αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ πνξεία ηνπο ζην δηαδίθηπν
Σα δεδνκέλα πνπ θπθινθνξνχλ ζην Γηαδίθηπν απφ απφςεσο αζθάιεηαο

δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο :

-

Απνιχησο ειεχζεξα ή δεκφζηα ηα νπνία δηαηίζεληαη ειεχζεξα απφ ηνπο
θαηφρνπο ηνπο ρσξίο πεξηνξηζκφ.

-

Διεχζεξα θαηφπηλ αδείαο, πνπ δηαηίζεληαη κεηά απφ άδεηεο απφ ηνπο
θαηφρνπο ηνπο. Καη ε παξνρή άδεηαο απαηηεί ηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ
πνζνχ.

-

Πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο πνπ δηαηίζεληαη ειεχζεξα ζε πεξηνξηζκέλε νκάδα
ρξεζηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ελφο θνηλνχ έξγνπ.

-

Απφξξεηα ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε πνιχ πεξηνξηζκέλε νκάδα ρξεζηψλ,
δελ εηζάγνληαη ζην Γηαδίθηπν θαη γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα θξαηνχληαη
ζε ππνινγηζηέο πνπ δελ δηαζέηνπλ κφληεκ, δειαδή δπλαηφηεηα
επηθνηλσλίαο κε άιινπο ππνινγηζηέο
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Δπνκέλσο, φηαλ ε επηρείξεζε ζρεδηάδεη ηελ εηζαγσγή ηεο ζην δηαδίθηπν, κηα
απφ ηηο πξψηεο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα θάλεη είλαη λα θαηεγνξηνπνηήζεη ηα δεδνκέλα
ηεο απφ απφςεσο αζθάιεηαο θαη λα εθαξκφζεη δηαθνξεηηθφ επίπεδν αζθάιεηαο γηα
θαζεκία απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο.
Ζ ζεκαληηθφηεξε απεηιή πνπ αληηκεησπίδνπλ ε εηαηξεία θαη ν ρξήζηεο ζε
ζρέζε κε ηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ επίζεκα θαιείηαη «κε
εμνπζηνδνηεκέλε παξαθνινχζεζε ηνπ δηθηχνπ» θαη αλεπίζεκα «sniffing».
χκθσλα κε απηή ηε δηαδηθαζία, θάπνηνο ρξήζηεο εηζβάιεη ζηνλ ειεθηξνληθφ
ππνινγηζηή θαη εγθαζηζηά έλα εηδηθφ πξφγξακκα, ην νπνίν παξαθνινπζεί ηελ
θπθινθνξία ηνπ δηθηχνπ θαη θαηαγξάθεη ηα δεδνκέλα ηεο επηθνηλσλίαο ηεο εηαηξείαο
κε ηνπο πειάηεο. Έηζη απνθηά ηα νλφκαηα ησλ πειαηψλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί γηα
ίδην φθεινο.
Γηα λα εμαζθαιίζεη ινηπφλ ε εηαηξεία ηεο αθεξαηφηεηα θαη ην απφξξεην ησλ
ζπλαιιαγψλ πξέπεη λα εθαξκφζεη θάπνηα απφ ηη γλσζηέο κεζφδνπο θξππηνγξάθεζεο.

2.6.

Δπηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηώλ
Πξνθεηκέλνπ ε εηαηξεία λα εμαζθαιίζεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ θεξεγγπφηεηα

ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο πξέπεη λα αθνινπζεί ζηηο δηαδηθηπαθέο
ζπλαιιαγέο ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί θαη ζηελ πξαγκαηηθή αγνξά, δειαδή:

-

Δπηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ. Οη πσιήζεηο ζην Γηαδίθηπν
αληηζηνηρνχλ κε ηηο πσιήζεηο επί πηζηψζεη ηεο πξαγκαηηθήο αγνξάο. Έηζη,
ε επηρείξεζε πξέπεη λα επηβεβαηψλεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πειάηε ηεο ζηηο
δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο αθξηβψο φπσο γίλεηαη θαη ζηελ πξαγκαηηθή
αγνξά επί πηζηψζεη.

-

Πηζηνπνίεζε. Πξφθεηηαη γηα ηελ εγγχεζε πνπ παξέρεη θάπνηνο αμηφπηζηνο
ηξίηνο γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο επηβεβαίσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ρξήζηε.
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Ζ επηβεβαίσζε θαη ε πηζηνπνίεζε ζηηο δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο
επηηπγράλνληαη κε ηα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ
ζπγθεθξηκέλεο αξρέο πηζηνπνίεζεο.
-

Δπηθχξσζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζπλαιιαγήο
απαηηείηαη ε παξνρή απφδεημεο φηη ε επηρείξεζε έιαβε ηελ παξαγγειία θαη
ν πειάηεο ηα πξντφληα πνπ παξήγγεηιε.

-

Απνδνρή ηεο ζπλαιιαγήο. ηελ πξαγκαηηθή αγνξά ν πειάηεο απνδέρεηαη
παξαγγειία ππνγξάθνληαο ην απφθνκκα ηεο πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο. Έηζη
ζηελ εηθνληθή αγνξά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνδνρή ηεο
ζπλαιιαγήο ε ςεθηαθή ππνγξαθή. Πξνο ην παξφλ φκσο ιφγσ ηεο
πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο ησλ ςεθηαθψλ ππνγξαθψλ απφ ηνπο ρξήζηεο, ηφζν
ε επηθχξσζε φζν θαη ε απνδνρή ηεο ζπλαιιαγήο ζεσξείηαη φηη γίλνληαη
κέζσ ηεο παξνρήο ηνπ αξηζκνχ ηεο πηζησηηθήο θάξηαο.

-

Κξππηνγξάθεζε. ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο πξνζσπηθά ζηνηρεία
θαη δεδνκέλα θπθινθνξνχλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Έηζη γηα λα είλαη
αζθαιήο ε ζπλαιιαγή πξέπεη ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία λα είλαη
θξππηνγξαθεκέλα.

2.7.

Αζθάιεηα εηαηξηθώλ δεδνκέλσλ
Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εηαηξηθψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ηα

firewalls θαη ηα ηνχλει επηθνηλσλίαο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλδένληαη κέζσ
ηδεαηψλ δηθηχσλ.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ
απνηειεί ην επίπεδν αμηνπηζηίαο θαη αζθάιεηάο ηνπο. Απηφ εμαζθαιίδεηαη κφλν κε
ηελ χπαξμε εληαίαο ππνδνκήο πνπ πξνζηαηεχεη ην απφξξεην θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ
αληαιιαζζφκελσλ πιεξνθνξηψλ. Σξεηο είλαη νη παξάγνληεο πνπ εμαζθαιίδνπλ απηή
ηελ ππνδνκή:
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Η θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ: πνπ θαιείηαη ε κεηαηξνπή ελφο
κελχκαηνο ζε κνξθή κε θαηαλνεηή ή αλαγλψζηκε. θνπφο ηεο θξππηνγξάθεζεο
είλαη ε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ αθφκα θαη ζε πεξίπησζε δηαξξνήο ηνπ
θξππηνγξαθεκέλνπ κελχκαηνο ζε κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. Δλψ αληίζεηα
απνθξππηνγξάθεζε είλαη ε κεηαηξνπή ηνπ θξππηνγξαθεκέλνπ κελχκαηνο ζε κνξθή
αλαγλψζηκε θαη θαηαλνεηή. Τπάξρνπλ δπν ζπζηήκαηα θξππηνγξάθεζεο:

-

ε θξππηνγξάθεζε κε κπζηηθφ θιεηδί (secret key cryptography), φπνπ ηφζν ε
θσδηθνπνίεζε φζν θαη ή απνθσδηθνπνίεζε ηνπ κελχκαηνο γίλνληαη κε ην ίδην
θιεηδί . Σν κεηνλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ν ηξφπνο πιεξνθφξεζεο ηνπ
παξαιήπηε ζρεηηθά κε ην κπζηηθφ θιεηδί. Έηζη, είηε ν παξαιήπηεο πξέπεη λα
έξζεη ζε επαθή κε ηνλ απνζηνιέα γηα λα ην πιεξνθνξεζεί είηε ην θιεηδί
πξέπεη λα απνζηαιεί ζε απηφλ κε άιιν ηξφπν π.ρ. κέζσ ηειεθψλνπ ή θαμ,
θάηη πνπ νπζηαζηηθά ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηεο θξππηνγξάθεζεο.
Χζηφζν ην θπξηφηεξν πξφβιεκα πξνθχπηεη φηαλ νη παξαιήπηεο ηνπ
θσδηθνπνηεκέλνπ κελχκαηνο είλαη πνιινί, νπφηε ε δηαλνκή ηνπ θιεηδηνχ ζε
απηνχο θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε θαη δαπαλεξή ππφζεζε.

-

ε θξππηνγξάθεζε κε δεκφζην θιεηδί (public - key cryptography), φπνπ ε
θξππηνγξάθεζε γίλεηαη κε ην ηδησηηθφ θιεηδί (Private key), ην νπνίν είλαη
γλσζηφ κφλν ζηνλ θάηνρφ ηνπ, θαη ε απνθξππηνγξάθεζε γίλεηαη κε ην
δεκφζην θιεηδί (public key), ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο
ελδηαθεξνκέλνπο. Έηζη φηαλ θάπνηνο ρξήζηεο επηζπκεί λα απνζηείιεη
θσδηθνπνηεκέλν κήλπκα ζε άιιν ρξήζηε, Υξεζηκνπνηεί ην δεκφζην θιεηδί
ηνπ δεχηεξνπ, θξππηνγξαθεί ην κήλπκα θαη ην απνζηέιιεη. Ο παξαιήπηεο κε
ηελ ζεηξά ηνπ, Υξεζηκνπνηεί ην ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί θαη απνθξππηνγξαθεί ην
κήλπκα. Ο ιφγνο πνπ ν απνζηνιέαο δελ ρξεζηκνπνηεί ην ηδησηηθφ ηνπ θιεηδί
γηα ηελ θξππηνγξάθεζε, είλαη επεηδή ζε πεξίπησζε ππνθινπήο ηνπ
κελχκαηνο απηφ κπνξεί λα απνθσδηθνπνηεζεί απφ ην δεκφζην θιεηδί ηνπ, ην
νπνίν είλαη γλσζηφ ζε φινπο. ηελ θξππηνγξάθεζε ρξεζηκνπνηνχληαη κηα
ζεηξά απφ αιγφξηζκνπο, νη θπξηφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ είλαη νη εμήο :
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o DES (Data Encryption Standard), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ
ζπκκεηξηθψλ

αιγνξίζκσλ,

δειαδή

ρξεζηκνπνηείηαη

ζηελ

θξππηνγξάθεζε κε έλα θιεηδί. Αλαπηχρζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1970,
θαζηεξψζεθε επίζεκα απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α. ην 1977 θαη ην
κέγεζνο ηνπ θιεηδηνχ ηνπ είλαη 56 bits,
o IDEA (Internationa1 Data Encryption Algorith) πνπ αλαπηχρζεθε απφ
ηνπο James L. Massey θαη Xuejia Lai, αλήθεη θαη απηφο ζηνπο
ζπκκεηξηθνχο αιγνξίζκνπο θαη ην κέγεζφο ηνπ είλαη 128 bits,

o RC2 ν νπνίνο ζρεδηάζηεθε σο αληηθαηαζηάηεο ηνπ DES θαη έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεί θιεηδηά κεηαβιεηνχ κεγέζνπο,
o RSA πνπ είλαη απφ ηνπο πην δεκνθηιείο αζχκκεηξνπο αιγνξίζκνπο,
πξνζθέξνληαο

ηε

δπλαηφηεηα

θξππηνγξάθεζεο

αιιά

θαη

πηζηνπνίεζεο. Πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηα αξρηθά ησλ επηζέησλ ησλ
Ron Rivest, Adi Shamir θαη Leonard Adleman, νη νπνίνη ηνλ πξφηεηλαλ
ην 1977, DIFFIEΖΔLLΜΑΝ πνπ αλαπηχρζεθε ην 1976 θαη επηηξέπεη
ζε δχν άηνκα λα αληαιιάμνπλ κ ε αζθαιή ηξφπν έλα κπζηηθφ θιεηδί
ζε έλα κ ε αζθαιέο κέζν,

o GP

(Pretty Good

Privacy)

φπνπ

πξφθεηηαη

γηα

πξφγξακκα

θξππηνγξάθεζεο θαη φρη γηα αιγφξηζκν πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ
αθαδεκατθφ Φηι Είκεξκαλ θαη ζπλδπάδεη θαη ηνπο δχν ηξφπνπο
θξππηνγξάθεζεο,

ρξεζηκνπνηψληαο

ηερληθέο

αζχκκεηξεο

θξππηνγξάθεζεο (δεκφζην θιεηδί) γηα λα κεηαθέξεη κε αζθαιή ηξφπν
ην κπζηηθφ θιεηδί κε βάζε ην νπνίν θσδηθνπνηείηαη ην κήλπκα.
Η ςεθηαθή ππνγξαθή: είλαη έλαο κεραληζκφο θξππηνγξάθεζεο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ κελχκαηνο, δειαδή λα
επαιεζεχζεη ηελ πξνέιεπζε, ηελ ηαπηφηεηα ηνπ απνζηνιέα θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ,
φηη δειαδή δελ ηξνπνπνηήζεθε θαηά ηελ δηαδξνκή ηνπ. Οπζηαζηηθά απνηειεί ηελ
αληίζεηε δηαδηθαζία απφ εθείλε ηεο απνζηνιήο θξππηνγξαθεκέλνπ κελχκαηνο κε
δεκφζην θιεηδί. Ζ γλεζηφηεηα ηεο ππνγξαθήο ηνπ απνζηνιέα κπνξεί λα επαιεζεπηεί
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απφ νπνηνδήπνηε ρξήζηε δηαζέηεη ην δεκφζην θιεηδί ηνπ θαη ν κνλαδηθφο θίλδπλνο
ζηελ ςεθηαθή ππνγξαθή ππάξρεη κνλάρα αλ θιαπεί ην ηδησηηθφ θιεηδί, δειαδή
εθφζνλ έρεη θαηαρσξεζεί θάπνπ ή έρεη δνζεί απφ ηνλ θάηνρφ ηνπ. ε δηαθνξεηηθή
πεξίπησζε, ε αζθάιεηα είλαη απφιπηε.
Οη ςεθηαθέο ππνγξαθέο παξέρνπλ αμηφπηζηεο ιχζεηο ζε πνιιά πξνβιήκαηα
ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ε πξνζηαζία ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ
ζε ειεθηξνληθά έγγξαθα, ζέκα ηδηαίηεξα θξίζηκν ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο πνπ
πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν ζηελ αληηγξαθή ή θαη ηελ ηξνπνπνίεζε θαη κεηάδνζή ηνπο.
Μηα ςεθηαθή ππνγξαθή ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ειεθηξνληθή ζθξαγίδα πνπ
αλαγξάθεη ην ρξφλν δεκηνπξγίαο ηνπ εγγξάθνπ επηηξέπεη ηελ παξαθνινχζεζή ηνπ
απφ άπνςε ηφζν αθεξαηφηεηαο φζν θαη αληηγξαθήο.
Φεθηαθά

πηζηνπνηεηηθά:

ν

ηξίηνο

ζεκαληηθφο

παξάγνληαο

ελφο

ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ. Πηζηνπνίεζε θαιείηαη ε
επηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ κεξψλ απφ θάπνηνλ αλεμάξηεην
θαη αμηφπηζην ηξφπν π.ρ. απφ κηα ηξάπεδα. Ζ δηαδηθαζία απηή επηηπγράλεηαη κε ην
ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ (digital certificate), ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο
αξρέο πηζηνπνίεζεο (certification authorities, CA).
Πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο γίλεηαη θαη ζηελ πξαγκαηηθή αγνξά κε ηελ
επίδεημε ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, ηνπ δηαβαηεξίνπ ή ηνπ δηπιψκαηνο νδήγεζεο,
ηα νπνία έρεη εθδψζεη κηα αλεμάξηεηε αξρή, ε αζηπλνκία, νη πξνμεληθέο αξρέο
θάπνηαο ρψξαο ή ην Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ. Έηζη ην ςεθηαθφ πηζηνπνηεηηθφ
κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα, ην δηαβαηήξην ή ην δίπισκα
νδήγεζεο ηνπ θπβεξλνρψξνπ. ηελ νπζία απνηειεί βεβαίσζε πξνο ηνπο ππνςήθηνπο
πειάηεο ηεο επηρείξεζεο, φηη ε εηαηξεία είλαη λφκηκε, φηη είλαη απηή πνπ δειψλεη θαη
ν αξηζκφο ηεο πηζησηηθήο θάξηαο κεηαθέξεηαη πξνο απηήλ απφ ηνλ ρξήζηε
θξππηνγξαθεκέλα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3Ο : e- ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗ

3.1.

Δηζαγσγή
Ενχκε ζε κηα επνρή ζηελ νπνία ε πψιεζε, ε αγνξά θαη ε θαηαλάισζε

πξντφλησλ απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πεξηζζφηεξσλ
θαηνίθσλ ηνπ πιαλήηε. ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή ν θάζε άλζξσπνο αλαιακβάλεη
δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ζε ηειηθή αλάιπζε, φκσο, φινη καο είκαζηε θαηαλαισηέο.
ηε ζεκεξηλή επνρή παίξλνπκε απνθάζεηο θαη θάλνπκε επηινγέο γηα ην ηη
πξντφληα ζα θαηαλαιψζνπκε αλάινγα πάληα κε ηηο αλάγθεο πνπ επηζπκεί ν θαζέλαο
λα ηθαλνπνηήζεη.
Ζ έξεπλα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ σο θαηαλαισηή μεθίλεζε κφιηο
ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. Σν αξρηθφ θίλεηξν απηήο ηεο έξεπλαο
δεκηνπξγήζεθε απφ δηνηθεηέο/ δηεπζπληέο πξνψζεζεο πσιήζεσλ (marketing
managers) νη νπνίνη ήζειαλ λα κάζνπλ πσο νη θνηλσληθέο επηζηήκεο κπνξνχζαλ λα
ζπκβάιινπλ θαη λα βνεζήζνπλ ζηελ εχξεζε ζπγθεθξηκέλσλ αηηηψλ ηεο
θαηαλαισηηθήο πξάμεο θαη ησλ αγνξαζηηθψλ απνθάζεσλ.

3.2.

Οξηζκόο ηεο πκπεξηθνξάο ηνπ Καηαλαισηή
Ο φξνο πκπεξηθνξά Καηαλαισηή πεξηιακβάλεη ηνπο αγνξαζηέο γεληθφηεξα,

ηνπο πειάηεο ζπγθεθξηκέλσλ αγαζψλ θαζψο θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ
ηα αγαζά. πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαθεξφκαζηε ζε νπνηαδήπνηε αλζξψπηλε
ζπκπεξηθνξά αγνξάο θαη ρξήζεσο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Γηάθνξνη νξηζκνί
έρνπλ θαηά θαηξνχο δηαηππσζεί θαη παξνπζηαζζεί. (ηψκθνο, 1994) σο ζπκπεξηθνξά
ηνπ θαηαλαισηή νξίδεηαη:
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«...όιες οη ζτεηηθές κε ηελ αγορά προχόληος δραζηερηόηεηες, οη ζθέυεης θαη οη
επηδράζεης ποσ ζσκβαίλοσλ πρηλ, ζηε δηάρθεηα, θαη κεηά ηελ αγορά ηοσ προχόληος,
όπφς ασηές πραγκαηοποηούληαη από αγοραζηές θαη θαηαλαιφηές προχόληφλ θαη
σπερεζηώλ θαζώς θαη από ασηούς ποσ επερεάδοσλ ηελ αγορά».

3.3.

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πκπεξηθνξάο ηνπ
Καηαλαισηή
Γηα ηελ θαιχηεξε φκσο θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή ζα

πξέπεη λα ιάβνπκε ππ' φςηλ καο θαη πνηνη παξάγνληεο ηνλ επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν
ζηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ.
Σα επηά βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή είλαη
ηα εμήο:

-

ηα θίλεηξα

-

ηηο δξαζηεξηφηεηεο

-

ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο

-

ηε δηαθνξνπνίεζή ηεο ζε ρξφλν θαη πνιππινθφηεηα

-

ηνπο δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ηεο

-

ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ θαη

-

ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη πσο απηή επηδξά
ζηελ θαηαλάισζε πξντφλησλ), φπσο απηά έρνπλ δηαηππσζεί απφ ζεκαληηθνχο
εξεπλεηέο, φπσο ν Wilkie (1994).
ην θαζέλα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα κπνξνχζακε λα αθηεξψζνπκε

νιφθιεξα θεθάιαηα, αθνχ νη ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ
ππφζηαζε ηεο έλλνηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή είλαη πνιιέο.
Πην γεληθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν ζεκεξηλφο θαηαλαισηήο
ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε ρξφλνπ γεγνλφο πνπ είλαη ινγηθφ, θαζψο δεη κε
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γξήγνξνπο ξπζκνχο ζηε θαζεκεξηλφηεηα, θάλνληαο ηε δσή ηνπ λα ιεηηνχξγεη ζαλ έλα
θαιά θνπξδηζκέλν ξνιφη. Γέρεηαη ηα MME γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ παξέρνπλ
θαη ηελ ςπραγσγεζή ηνπ, έρνληαο ηα σο ελαιιαθηηθφ εξγαιείν θαη βνήζεκα ζην
δχζθνιν έξγν ηεο επηβίσζεο, κέζα ζε κηα ζθιεξή θνηλσλία, ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ
απμαλφκελσλ αλαγθψλ.
Σνλ ραξαθηεξίδεη ε κεησκέλε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία, κηαο θαη ν
ειάρηζηνο ειεχζεξνο ρξφλνο γηα ελεκέξσζε ησλ γεγνλφησλ πνπ εμειίζζνληαη γχξσ
ηνπ δελ ηνπ αξθεί γηα λα ηα γλσξίζεη θαη λα ηα κάζεη. Γίλεηαη έλαο παζεηηθφο δέθηεο
δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ θαη ζεαηήο ησλ εμειίμεσλ, αδξαλήο θαη απνηξαβεγκέλνο
απφ ην πξνζθήλην. Δπηδηψθεη θαζεκεξηλά ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ θαη ηεο
νηθνγέλεηαο ηνπ θαη βάδεη πξνηεξαηφηεηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ θαηαλαισηή, ψζηε έηζη λα
κπνξέζεη λα επραξηζηήζεη ην δηθφ ηνπ εγψ, γηα λα ληψζεη θαιχηεξα ηθαλνπνηψληαο
ζπλέρεηα ηελ θαηαλαισηηθή ηνπ καλία. (ηψκθνο 2004: 250-252)
ηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ Έιιελα θαηαλαισηή είλαη φηη φζν
κεγαιχηεξν είλαη ην εηζφδεκα ηνπ, ηφζν απηφο ζα δίλεη έκθαζε ζε αλάγθεο πξνβνιήο
φπσο δαπάλεο γηα θαγεηφ ζε αθξηβά εζηηαηφξηα, δαπάλεο γηα αγνξά αθξηβψλ
απηνθηλήησλ θιπ. Σα δηαηξνθηθά πξφηππα ησλ ειιήλσλ ηεο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο
αιιάδνπλ κε γνξγνχο ξπζκνχο θαη πξνζεγγίδνπλ απηά ησλ δπηηθψλ επξσπαίσλ ηνπ
γξήγνξνπ θαη πξφρεηξνπ θαγεηνχ. ηξνθή πξνο ηελ πνηφηεηα ζηελ θάιπςε αλαγθψλ
δελ ππάξρεη, θαζψο ε πξνζνρή ησλ Διιήλσλ ζηξέθεηαη πξνο άιιεο θαηεπζχλζεηο θαη
φρη πξνο ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηελ επέλδπζε ζηελ παηδεία. Ο ζχγρξνλνο
Έιιελαο θαηαλαισηήο είλαη επεξεαζκέλνο απφ ηηο ηηκέο ,φκσο αγνξάδεη πξντφληα
πνπ ζα είλαη απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο ηνπ.
πγρξφλσο παξαηεξήζεθε ην θαηλφκελν ηνπ Cross-Shopping, δειαδή κπνξεί
λα πξνβεί ζε αθξηβέο αγνξέο φπσο έλα αθξηβφ θνπζηνχκη, αιιά θαη ζε παξάιιειεο
θζελέο αγνξέο, φπσο θζελέο θάιηζεο απφ ζπλνηθηαθά καγαδηά. Ο κέζνο Έιιελαο
θαηαλαισηήο δηαζέηεη έλα θαιφ επίπεδν κφξθσζεο. Έρεη γλψζε ηεο αγνξάο ,γλσξίδεη
ηη ηνπ ιείπεη, απφ πνχ, θαη πσο ζα ην πιεξψζεη. Δπίζεο δείρλεη ηδηαίηεξε πξνζήισζε
ζε λέεο κάξθεο πξντφλησλ, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο Research International Hellas.
Απηέο νη ηάζεηο δείρλνπλ κηα κεγάιε δφζε πλεπκαηηθφηεηαο ζε αμίεο, φπσο ε
εηιηθξίλεηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ζέιεζε γηα πγεία θαη επεμία. Οη θαηαλαισηέο
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πξνβαίλνπλ ζε αγνξέο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο ηελ θάζε ρξνληθή ζηηγκή. Αλ θαη νη
αλάγθεο ησλ ειιήλσλ θαηαλαισηψλ ρσξίδνληαη ζε βαζκίδεο θαη αιιάδνπλ ζπλερψο
,ηα θίλεηξα ηνπο κέλνπλ ηα ίδηα (ηψκθνο 2004: 250-252):
α) δελ κπνξνχλ λα ηηο εθπιεξψζνπλ απφιπηα
β) θαζψο πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ θάπνηεο εκθαλίδνληαη λέεο ζην
πξνζθήλην
γ) ε ηάζε ηνπ αλζξψπνπ λα θηάζεη πην ςειά
δ) χπαξμε ππνδεέζηεξσλ ζηφρσλ χζηεξα απφ ηελ αξρηθή ηνπο επηηπρία
ε) ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο
δ) ε πνιππινθφηεηα ησλ αλαγθψλ
ε) ε επηξξνή ησλ αλαγθψλ ηνπο απφ ζηνηρεία θαη ηάζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη
εζσηεξηθνχ ηνπο θφζκνπ.

3.4.

e-θαηαλαισηέο
Οη ειεθηξνληθνί θαηαλαισηέο ρσξίδνληαη επηπιένλ ζε 4 θαηεγνξίεο πνπ είλαη:

-

νη εηαηξηθνί θαηαλαισηέο: πνπ θάλνπλ αγνξέο online, (νξγαληζκνί -εηαηξείεο)
δειαδή εηαηξηθέο αγνξέο κε κεγάιν ηδίξν αγνξψλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απνζθνπνχλ ζε
νηθνλνκηθφηεξεο αγνξέο θαη ζε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ.

-

νη ειεχζεξνη θαη κνλαρηθνί: ζηφρνο ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ,άηνκα ηα
νπνία δελ πξνβαίλνπλ ηαθηηθά ζε αγνξέο θαη φηαλ ην απνθαζίζνπλ, ην θάλνπλ
απζφξκεηα δηαζέηνληαο αξθεηά ρξήκαηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο.

-

νη παξνξκεηηθνί: θαηαλαισηέο απηνί πνπ πξνζθεχγνπλ ζε γξήγνξεο αγνξέο
ρσξίο λα ππνινγίζνπλ ην θφζηνο αγνξάο θαη ην αλ ηειηθά απηφ πνπ ζα
αγνξάζνπλ ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπο .

-

νη εξεπλεηηθνί: απηνί πνπ δείρλνπλ ππνκνλή, πνπ εξεπλνχλ ηελ αγνξά πξηλ
αγνξάζνπλ θαη φηαλ ην θάλνπλ ζα δηαζέζνπλ ην θαηάιιειν ρξεκαηηθφ πφζν,
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ρσξίο λα βγαίλνπλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ ληψζνληαο ζίγνπξνη γηα ηηο
ηθαλνπνηεηηθέο αγνξέο ζηηο φπνηεο πξνέβεθαλ. (go-online, 2008).
Μπνξνχκε λα ηνπο ηαμηλνκήζνπκε κε θξηηήξηα ηελ ειηθία θαη ηα
δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη ρσξίδνπκε ηνπο e-θαηαλαισηέο ζε ηέζζεξηο
ππνθαηεγνξίεο πνπ είλαη:
α) κεγάινη θαηαλαισηέο 50-65+
β) baby boomers 44-62
γ) ε γεληά Υ 22-33
δ) έθεβνη / πξνεθεβηθνί = 13-19 / 8-12

3.5.

Η δηαδηθαζία απόθαζεο αγνξώλ
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αγνξψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο ππάξρεη κηα

δηαδηθαζία πνπ ηνπο νδεγεί πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Δίλαη θπξίσο ε αλάγθε
αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ην πξντφλ πνπ επξφθεηην λα αγνξαζηεί θαη ε
πιεξνθνξία απηή ζα έξζεη απφ ηα ΜΜΔ, ηνπο άιινπο θαηαλαισηέο - ρξήζηεο θαη ηηο
θξηηηθέο θαη ηα ζρφιηα ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη πξνκεζεπηψλ ηνπο.
Αθνινπζεί ν έιεγρνο πξντφλησλ, πνπ απφ εθεί ζα πξνθχςεη θαη ε
θαηαιιειφηεηα ηνπ πξντφληνο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ θαηαλαισηή θαη ην
βαζκφ ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ. Μέζα απφ ηε απφθηεζε ηεο επηζπκεηήο
πιεξνθνξίαο γηα ην πξντφλ θαη εθφζνλ απηφ είλαη θαηάιιειν, αθνινπζεί ε πξάμε
αγνξάο θαη ε ρξήζε ηνπ πξντφληνο απφ ηνλ θαηαλαισηή. Έηζη θιίλνπκε κε ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ αγαζνχ απφ ηνλ ρξήζηε γηα ηελ ρξεζηηθφηεηα ηνπ, γηα ηελ θάιπςε
ησλ αλαγθψλ αιιά θαη γηα ηελ αμηνπηζηία πνπ έδσζε ζην θαηαλαισηή.
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3.5.1. Δξγαιεία CDSS γηα αγνξέο ζην δηαδίθηπν (Σν ζύζηεκα
ππνζηήξημεο ησλ απνθάζεσλ ησλ θαηαλαισηώλ )
-

αλαθνξά γεγνλφησλ

-

θαηάινγνη ειεθηξνληθψλ πξντφλησλ ,ηζηφηνπνη, εμσηεξηθέο πιεξνθνξίεο

-

ζπρλέο εξσηήζεηο ,κνληέια αμηνιφγεζεο γλψκεο άιισλ ρξεζηψλ

-

παξαγγειία ,πιεξσκή, δηαλνκή

-

email θαη αμηνιφγεζε κέζσ νκάδσλ ζπδεηήζεσλ

Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ειεθηξνληθέο αγνξέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ν e-θαηαλαισηήο,
αξρηθά επηζθέπηεηαη ηνπο δηάθνξνπο ηζηφηνπνπο πσιήζεσλ, θαη κέζα απφ ηνπο
θαηαιφγνπο ηεο ηζηνζειίδαο, ςάρλεη γηα πξντφληα ηα νπνία ζα ηθαλνπνηνχλ ηηο
αλάγθεο ηνπ. Αθνινπζεί απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ κεραλψλ αλαδήηεζεο γηα
εχξεζε απηψλ ησλ πξντφλησλ, κε ηαπηφρξνλε πξνζπάζεηα γηα εχξεζε πιεξνθνξηψλ
κέζσ ησλ κεζηηψλ πιεξνθνξίαο ( Nielsen,2000).

Με ηελ ρξήζε πηζησηηθψλ θαξηψλ (e-cash) θαη αθνχ κείλεη ηθαλνπνηεκέλνο
απφ ηελ έξεπλα αγνξάο ηνπ, πξνβαίλεη ζε αγνξά απηψλ ησλ πξντφλησλ. Γελ παχνπλ
λα ππάξρνπλ θαη ηα δηάθνξα forums ζπδεηήζεσλ κέζα απφ ηα νπνία ζα αλαηξέμεη γηα
λα πιεξνθνξεζεί επηπιένλ πιεξνθνξίεο αιιά θαη λα πξνζζέζεη ηελ δηθή ηνπ γλψκε
πάλσ ζην ζέκα πνπ αλαιχεηαη πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε θάπνηα δηδαθηηθή αγνξά πνπ
πξαγκαηνπνίεζε θαη απηφο.
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3.6.

Σα ζηάδηα γηα αγνξέο ηνπ θαηαλαισηή
H ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κε ηελ βνήζεηα ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα

πξνβεί ζε δηαδηθηπαθέο αγνξέο.

-

είζνδνο ζην δηαδίθηπν κε ηελ εθαξκνγή θάπνηαο δηαδηθηπαθήο ζχλδεζεο,
φπνπ ζηελ αγνξά ππάξρνπλ αξθεηά παθέηα δηθηχσζεο, απφ δηάθνξεο
εηαηξείεο ζε πξνλνκηαθέο ηηκέο γηα ηνλ θάζε ρξήζηε.

-

ζπρλφηεηα επίζθεςεο ζηνπο δηαθφξνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο θαη ρξνληθή
δηάξθεηα παξακνλήο ζην δηαδίθηπν, ψζπνπ λα απνθαζηζηεί ηη αθξηβψο ζα
αγνξαζηεί θαη απφ πνχ, θάηη πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ην παξαθάησ ζηνηρείν

-

κε ηελ επίζθεςε ζε ηζηνζειίδεο αγνξψλ γηα ηελ εχξεζε ησλ θαηαιιήισλ
πξντφλησλ ζηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ν ρξήζηεο.

-

βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ηνπ e-θαηαλαισηή απφ ηηο αγνξέο ηνπ, πνπ αλ ε
ηθαλνπνίεζε ηνπ ήηαλ επηζπκεηή, απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο γηα κειινληηθέο
αγνξέο απφ ηνλ ίδην δηαδηθηπαθφ ηφπν.
Γελ παχεη θαη ζηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο ε χπαξμε κεζαδφλησλ, θαζψο

ππάξρνπλ θνκβηθά ζεκεία ζηα νπνία γίλεηαη ε παξέκβαζε ηξίησλ γηα ηελ
νινθιήξσζε ηνπο (Πεξαθάθεο,2008).
Οη ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά γηα κηα ζρέζε θαηαλαισηή - πσιεηή
ρσξίο κεζάδνληεο, νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε λέσλ online κεζαδφλησλ, ζαλ ελδηάκεζνη
ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ logistics θαη κάξθεηηλγθ θ.ιπ.. Δπίζεο ηνλίδεηαη φηη νη online
αγνξέο παξνπζηάδνπλ κηα απμεκέλε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, πνπ δελ ηζρχεη ζηηο
παξαδνζηαθέο αγνξέο γηα αγνξέο πξντφλησλ φπσο Cd, βηβιία θαη αεξνπνξηθά
εηζηηήξηα.
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Βέβαηα απηά αλαηξνχλ ηνλ θαλφλα ησλ δηαδηθηπαθψλ αγνξψλ, πνπ νδεγνχλ ζε
αιιαγή ζηάζεο ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηηο ζπκβαηηθέο αγνξέο πξνο ην
θαιχηεξν.

3.7.

Ο δσδεθάινγνο ηνπ online θαηαλαισηή
Τπάξρνπλ θαη θάπνηνη βαζηθνί θαλφλεο γηα ηεο πξαγκαηνπνίεζε ησλ e-

αγνξψλ πνπ πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη θαηαλαισηέο φπσο:

-

λα έρνπλ γλψζε γηα ηελ επηρείξεζε αγνξψλ

-

λα γλσξίδνπλ ηη αγνξάδνπλ

-

λα θαηαιαβαίλνπλ ηνλ ηξφπν πιεξσκήο

-

λα γλσξίδνπλ πφηε ζα γίλεη παξάδνζε ηνπ πξντφληνο

-

λα γλσξίδνπλ φηη έρεη εγγχεζε ε αγνξά ηνπο

-

λα έρνπλ πιεξνθνξίεο γηα δέζκεπζε ηεο εηαηξείαο

-

λα γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο

3.8.

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Έιιελα ρξήζηε ηνπ δηαδηθηπνπ
χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο1

δηαπηζηψλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ παξνπζηάδεη ειιείςεηο ζηε ρξήζε
ηνπ δηαδηθηχνπ θαη λέσλ πξντφλησλ ηερλνινγίαο.
ε φηη αθνξά ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, θαζνιηθή ζρεδφλ ρξήζε Ζ/Τ θαη
δηαδηθηχνπ παξαηεξείηαη ζηνπο θαηφρνπο κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ (91% θαη
87% αληίζηνηρα), ελψ πςειά πνζνζηά ζεκεηψλνληαη θαη γηα ηνπο απνθνίηνπο
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (78% θαη 68% αληίζηνηρα).

1

http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/grafeiotypou/news/opis_news/general/e_europe.htm
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Όκσο ζε επίπεδν πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ε ρψξα καο
πζηεξεί θαηά πνιχ κε πνζνζηφ 10% ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ηεο Δπξψπεο, πνπ
θηάλνπλ ζην επίπεδν 36%. Όκσο ζηα άηνκα κέζεο εθπαίδεπζεο ηα πνζνζηά
απφθιηζεο είλαη κηθξφηεξα.
Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γίλεηαη απφ άηνκα, ηα νπνία ην κνξθσηηθφ ηνπο
επίπεδν είλαη ηδηαίηεξα πςειφ, θάηη ην νπνίν πηζηνπνηεί φηη ε λέα ηερλνινγία, πνπ
έρεη εηζαρζεί γηα ηα θαιά ζηελ θαζεκεξηλφηεηά φισλ, ρξεηάδεηαη θάπνηεο βάζεηο
παηδείαο θαη ηερλνινγηθέο γλψζεηο θαζψο θαη ηερληθέο εμνηθείσζεο.
Δπίζεο ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη ηδηαίηεξα πςειή απφ άηνκα ηα νπνία
αζρνινχληαη κε ηελ έξεπλα, ηελ εμέιημε, θαη ηηο ζεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο επηζηήκεο,
γεγνλφο πνπ είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηεί ζε άηνκα ηα νπνία δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε
ην ρψξν ησλ πξναλαθεξζεηζψλ επηζηεκψλ. Δπνκέλσο δελ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ
κεζφδνπο θαη ηξφπνπο ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο θαη δηεθπεξαίσζεο ζπλαιιαγψλ θαη
ζπλεξγαζηψλ, άηνκα πνπ πζηεξνχλ ζην ρψξν ησλ πην πάλσ επηζηεκψλ, πνπ δελ
ήξζαλ ζε ζηνηρεηψδε επαθή κε ηελ ηερλνινγηθή θαηάξηηζε θαη ηελ καζεζηαθή γλψζε
ησλ ππνινγηζηψλ.
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Έιιελα ρξήζηε ηνπ δηαδηθηχνπ, έρνπλ σο εμήο:
πξφθεηηαη γηα λέν αλδξηθφ πιεζπζκφ, κε πνιχ θαιή κφξθσζε, πςεινχ εηζνδήκαηνο,
κε ρψξν δηακνλήο ζε αζηηθέο πφιεηο θαη θαηέρνληαο κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο
ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο γηα ην έηνο ηνπ
2006.
Όπσο επίζεο αλαθέξεη ε έξεπλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Έιιελα ρξήζηε, είλαη
άλδξεο πνπ θάλνπλ ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζε πνζνζηφ 45,1% θαη ηνπ
δηαδηθηχνπ θαηά 36% ζε ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ πνζνζηφ 32,8% θαη
24% αληηζηνίρσο.
Οη πην λένη ειηθίαο 16-24 δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιε απφθιηζε απφ ηνπο
κεγαιχηεξνπο θαη ησλ δχν θχισλ. Δπηθξαηεί κηα ηάζε αχμεζεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ
δηαδηθηχνπ ζηηο επαξρηαθέο πφιεηο ηεο ρψξαο καο κε ηελ Αηηηθή λα έρεη ηα ελία,
(41,2%) χζηεξα αθνινπζεί ην λφηην Αηγαίν (31,4%) θαη ε θεληξηθή Μαθεδνλία
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(29,7%). ε αγξνηηθέο πεξηνρέο απφ ην 2005 θαηαγξάθνληαη ηάζεηο αλάπηπμεο
δηαδηθηπαθήο ρξήζεο θαηά 11 κνλάδεο2.

3.8.1. Οη θπξηόηεξνη ιόγνη πινήγεζεο ζην δηαδίθηπν γηα ηνπο
Έιιελεο γηα ην έηνο ηνπ 2008
 E- Banking

13,2%

 Δμππεξέηεζε θαη επηθνηλσλία κε δεκφζηεο ππεξεζίεο

27,4%

 Αλαδήηεζε δεδνκέλσλ γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο

33,3%

 Δχξεζε πιεξνθνξηψλ γηα εμσηηθνχο πξννξηζκνχο

45,6%

 Αλάγλσζε δηαδηθηπαθψλ πεξηνδηθψλ

49,4%

 Αλαδήηεζε δεδνκέλσλ γηα εμφξπμε γλψζεο

58,3%

 Αληαιιαγή εηθφλσλ, κελπκάησλ

63,2%

 Δχξεζε δεδνκέλσλ γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο

81,4%

3.9.

ηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηηο αγνξέο ελόο θαηαλαισηή ζην
δηαδίθηπν
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαδηθηπαθψλ ζπλαιιαγψλ ππάξρνπλ θάπνηα

ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο e-θαηαλαισηέο φπσο: ε εηθφλα ηεο δηαδηθηπαθήο
επηρείξεζεο θαζψο θαη ν εχθνινο εληνπηζκφο ηεο, ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο ,
είλαη ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ν θαηαλαισηήο γηα ηηο δηαδηθηπαθέο ηνπ αγνξέο.
εκαληηθφ ξφιν ζε απηφ παίδνπλ θαη νη δηαδηθαζηηθέο ελέξγεηεο νινθιήξσζεο
ηεο παξαγγειίαο π.ρ. (δηαλνκή ,παξαιαβή θιπ.). Αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ε χπαξμε
ηδηαίηεξεο ζρέζεο ηεο e-επηρείξεζεο κε ηνλ e-θαηαλαισηή θαζψο θαη ν ηξφπνο ηεο
επηιχζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο παξεμεγήζεσλ. Καζνξηζηηθή είλαη θαη ε αθνινπζία

2

http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/grafeiotypou/news/opis_news/general/e_europe.htm
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επηθνηλσλίαο ησλ δπν πιεπξψλ κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάπνηαο αγνξαπσιεζίαο
(Παπαγεσξγίνπ, 2006:44-46).
Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ γίλεη γηα λα εμεηάζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ παίδνπλ
ξφιν ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ πνπ θάλνπλ ηηο αγνξέο ηνπο κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ. Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ξφιν ζηελ πξφζεζε αγνξάο απφ
online θαηαζηήκαηα; Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο θάλνπλ ιφγν γηα έλαλ ζπλδπαζκφ
παξαγφλησλ πνπ απνηεινχληαη απφ παξάγνληεο πνπ εμαξηψληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ
πειάηε αιιά θαη απφ ηελ επηρείξεζε.
Ζ ζπλνιηθή εληχπσζε ησλ δηαδηθηπαθψλ επηζθεπηψλ ζηνπο ηζφηνπνπο
επεξεάδεηαη απφ ηελ εκθάληζε ηνπ site (design), απφ ηελ ζπλνιηθή αηκφζθαηξα πνπ
παξνπζηάδεη ε «ζειίδα» φπσο επίζεο θαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πινήγεζεο. Οη πιεηνςεθία ησλ εξεπλεηψλ πνπ αζρνινχληαη
κε ζέκαηα ηνπ marketing ζεσξνχλ φηη ην βαζηθφ φπιν ησλ επηρεηξήζεσλ γηα λα
θαηαθέξνπλ λα εληππσζηάζνπλ θαη λα πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξνπο θαηαλαισηέο
είλαη ην marketing mix.
Ζ ζεσξία ησλ 4Ps, product-price-place-promotion, είλαη ην βαζηθφ εξγαιείν
κε βάζε ην νπνίν νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ
θαηαλαισηψλ είηε πξφθεηηαη γηα online αγνξέο, είηε γηα αγνξέο εληφο ηνπ
θαηαζηήκαηνο. Χζηφζν θάζε πξντφλ ρξεηάδεηαη έλα ηειείσο δηαθνξεηηθφ marketing
mix γηα λα πξνβιεζεί θαη λα επηηχρεη ζηελ αγνξά.
Με βάζε ηελ έξεπλα ηνπ Δ. Constantinides (2004) νη παξάγνληεο πνπ παίδνπλ
ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηή ζηηο πσιήζεηο κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:
Λεηηνπξγηθνί παξάγνληεο: Οη ιεηηνπξγηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζε
ιεηηνπξγηθέο επθνιίεο ηνπ ηζνηφπνπ. Ζ επθνιία ρξήζεο ηνπ site, ε γξήγνξε ηαρχηεηα
κε ηελ νπνία εκθαλίδνληαη νη ζειίδεο θαζψο επίζεο θαη ε ζπκκεηνρηθή ηθαλφηεηα ηνπ
ηζνηφπνπ.
Φπρνινγηθνί παξάγνληεο: Οη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζηελ
αζθάιεηα πνπ πξέπεη λα πξνζθέξεη ε επηρείξεζε κέζσ ηνπ ηζνηφπνπ ηεο ζηνπο
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ρξήζηεο. Ζ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ θαη ε ζηήξημε ησλ
πειαηψλ είλαη κεξηθνί απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο.
Παξάγνληεο κε βάζε ην πεξηερόκελν ηνπ ηζνηόπνπ: ηνπο παξάγνληεο
απηνχο ζπγθαηαιέγνληαη νη αηζζεηηθνί παξάγνληεο ηνπ ηζνηφπνπ φπσο επίζεο θαη νη
πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη γηα ην πξντφλ

3.9.1. Λεηηνπξγηθνί παξάγνληεο (design, ease of use)
Ζ ηζηνζειίδα θάζε θαηαζηήκαηνο πνπ εθηειεί θαη ππεξεζίεο online είλαη ζαλ
ηελ βηηξίλα ηνπ θαηαζηήκαηνο. Θα πξέπεη λα είλαη δνκεκέλνο κε ηέηνην ηξφπν ν
ηζφηνπνο ψζηε λα δεκηνπξγεί ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηνλ επηζθέπηε θαη λα ηνλ
επεξεάδεη ψζηε λα πξνρσξήζεη ζηελ αγνξά. Ζ αηκφζθαηξα θαη ην πεξηβάιινλ πνπ
δεκηνπξγείηαη ζε θάζε θαηάζηεκα απνηειείηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ επηζθέπηε. Υξψκαηα, κνπζηθή, κπξσδηέο, δηαξξχζκηζε,
ρψξνο. χκθσλα κε παιαηφηεξεο έξεπλεο πνπ αθνξνχζαλ ηα απιά θαηαζηήκαηα αιιά
θαη ηα online, απνθάιπςαλ φηη ε αηκφζθαηξα ηνπ θαηαζηήκαηνο επεξεάδεη ηελ
αληηιεπηηθφηεηα ηνπ πειάηε σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο.
χκθσλα κε ηνπο Jungmi Oh, et all, 2007, ππάξρνπλ δπν ηξφπνη κε βάζε ηηο
νπνίεο κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί έλα site. Τπάξρνπλ νη ζεκαηηθνί-ηζηφηνπνη θαη νη
κε-ζεκαηηθνί-ηζφηνπνη
Έλαο ζεκαηηθφο-ηζφηνπνο (thematic storefront design) παξνπζηάδεη ηα
πξντφληα ζε θαζεκεξηλέο ρξήζεηο, απφ ηελ άιιε κεξηά έλαο κε-ζεκαηηθφο-ηζφηνπνο
(non thematic storefront design) παξνπζηάδεη απιά θαη κφλν ηελ επσλπκία ησλ
πξντφλησλ θαη θσηνγξαθίεο απηψλ. ε έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα νη θσηνγξαθίεο
δεκηνπξγνχλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηνπο θαηαλαισηέο, σζηφζν φκσο ε ππεξβνιηθή
ρξήζε ησλ εηθφλσλ κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ησλ θαηαλαισηή. Με ηελ ρξήζε
αξθεηψλ εηθφλσλ κεηψλεηαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ελαιιάζζνληαη νη ζειίδεο θαη
φπσο έρνπλ δείμεη πξνεγνχκελεο έξεπλεο νη θαηαλαισηέο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ
γξήγνξε πινήγεζή ηνπο.
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Έλαο ηθαλνπνηεηηθφο φγθνο θσηνγξαθηψλ δεκηνπξγεί ζηνλ πειάηε ηελ
αίζζεζε ηεο επθνιίαο αγνξάο πξντφλησλ. ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην
design ζπγθαηαιέγνληαη ε δηαζθέδαζε πνπ πξνζθέξεη ην site θαη ε επθνιία ζηελ
ρξήζε ηνπ. Με ηνλ φξν «δηαζθέδαζε ζην site» ελλννχκε φια ηα αηζζεηήξηα κέζα πνπ
ρξεζηκνπνηεί ν πσιεηήο γηα λα επεξεάζεη ηνλ αγνξαζηή. Όπσο αλαθέξζεθαλ θαη
παξαπάλσ κεξηθά απφ απηά είλαη ηα ρξψκαηα, ε κνπζηθή θαη ε ζπκκεηνρή πνπ
πξνζθέξεη ην θάζε site.
Με ηνλ φξν «επθνιία ζηελ ρξήζε ηνπ site» ελλννχκε ηελ επθνιία πινήγεζεο
ζε απηφ. Ζ επθνιία ρξήζεο ηνπ ηζνηφπνπ, κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ ηθαλφηεηα
απφθηεζεο πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ γηα ην πξντφλ. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ
απνδείμεη φηη ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ επθνιία ρξήζεο ηνπ ηζνηφπνπ θαη
ζηελ ζηάζε πνπ απνθηάο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηζφηνπν. Γεληθφηεξα ε επθνιία
ρξήζεο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ site (BJ. Fogg, 2001). χκθσλα κε
ηνπο BJ Fogg et al. (2001) παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηνπο θαηαλαισηέο ην θαηά
πφζν είλαη εχθνιε ε επηζηξνθή ζηηο ζειίδεο πνπ βξίζθνληαλ λσξίηεξα. Ζ πιεηνςεθία
ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ παξαπάλσ έξεπλα ηνλ ζεψξεζαλ σο ηνλ πην ζεκαληηθφ
παξάγνληα γηα ηελ ρξήζε θάπνηνπ ηζνηφπνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά δεπηεξεπνχζεο
ζεκαζίαο απνηεινχζε ην αλ ηνπο δεηνχληαλ λα γίλεη εγγξαθή (log in) ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν ηζφηνπν.

3.9.2. Φπρνινγηθνί παξάγνληεο (trust, currency, customer support)
Ζ εκπηζηνζχλε, ε αζθάιεηα, ην θχξνο θαη ε ζηήξημε ζηνλ πειάηε είλαη απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ νη εξεπλεηέο ζπζρεηίδνπλ κε ηελ επηηπρία πνπ κπνξεί λα
έρεη έλα online θαηάζηεκα.
Με ηνλ φξν «εκπηζηνζχλε» λνείηαη ε νηθνλνκηθή αζθάιεηα πνπ παξέρεη ε
επηρείξεζε πξνο ηνπο πειάηεο ηεο. Κάλνληαο αγνξέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ νη
θαηαλαισηέο θαινχληαη λα δψζνπλ φια ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία (νλνκαηεπψλπκν,
δηεχζπλζε θ.α.) θαζψο επίζεο θαη ζηνηρεία ησλ πηζησηηθψλ ηνπο θαξηψλ γηα
πξνρσξήζνπλ ζε αγνξά.
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Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ
θαηαλαισηψλ είλαη ε αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ ε
επηρείξεζε λα εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ κε δεκνζηνπνίεζε ζε ηξίηνπο ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ πηζησηηθψλ ηνπο θαξηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη
θαηαλαισηέο θνβνχληαη λα πξνρσξήζνπλ ζε online αγνξέο γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:

-

Ζ εηαηξεία κπνξεί λα πνπιήζεη ηελ ιίζηα κε ηα email ησλ πειαηψλ ηεο ζε
άιινπο.

-

Ζ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο πηζησηηθέο θάξηεο κπνξεί λα κελ είλαη
αζθαιήο.

-

Μπνξεί ν αγνξαζηήο λα επηβαξπλζεί κε αλεπηζχκεηα emails πνπ κπνξεί λα
ιακβάλεη θαηά θαηξνχο απφ ηελ εηαηξεία.
Με ηνλ φξν «θχξνο» πεξηγξάθεηαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ε επηρείξεζε λα

θξαηά ην site ηεο ζπλερψο ελεκεξσκέλν. Ζ ελεκέξσζε δελ ζεκαίλεη απιά
αλαβάζκηζε ηεο ηζηνζειίδαο (θσηνγξαθίεο, γξαθηθά θιπ) αιιά θαζεκεξηλή
ελεκέξσζε γηα λέα, πξνζθνξέο πνπ ηζρχνπλ θαη πξνζερή γεγνλφηα. Με ηνλ ηξφπν
απηφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο online πειάηεο ηνπ θαηαζηήκαηνο λα
ελεκεξψλνληαη θαη λα έρνπλ φθεινο απφ ηηο δηάθνξεο πξνζθνξέο πνπ ιακβάλνπλ
ρψξα θαη εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο.
Όηαλ έλα site είλαη ζπλερψο ελεκεξσκέλν απμάλεη ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ
αμηνπηζηία πξνο ηνπο πειάηεο. Οη θαηαλαισηέο πνπ επηιέγνπλ λα θάλνπλ ηηο αγνξέο
ηνπο απεπζείαο απφ ην θαηάζηεκα, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απεπζπλζνχλ ζε
ππαιιήινπο ηνπ θαηαζηήκαηνο γηα βνήζεηα. Με ηελ επηινγή «ζηήξημε ησλ πειαηψλ»
πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην site ηεο εηαηξείαο εμαζθαιίδεη απηή ηελ δπλαηφηεηα θαη
ζηνπο online θαηαλαισηέο. Πξνζθέξνληαο ζηνλ online θαηαλαισηή ηελ δπλαηφηεηα
γηα παξνρήο βνήζεηαο, δεκηνπξγείηαη ζηνλ πειάηε ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο.
ηα πεξηζζφηεξα sites πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη δηαδηθηπαθέο πσιήζεηο
ππάξρεη ε επηινγή FAQ (frequently asked questions) πνπ παξέρεη ζηνλ θαηαλαισηή
δηαδηθηπαθή βνήζεηα. Ζ online ζηήξημε ησλ πειαηψλ έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ
αθνζίσζε ησλ πειαηψλ.
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3.9.3. Παξάγνληεο κε βάζε ην πεξηερόκελν ηνπ ηζηνηόπνπ
Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ νη αηζζεηηθνί παξάγνληεο είλαη ζεκαληηθνί γηα
λα επεξεάζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ online θαηαλαισηψλ.
Ηζφηνπνη νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ερεηηθά, animations, θαη παξνρή ράξηε ηνπ
site θαίλεηαη λα παξνπζηάδνληαη πην αγαπεηνί ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ πνπ επηιέγεη
λα θάλεη online αγνξέο. Βαζηθφο, επίζεο, παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο
ε επηρείξεζε είλαη ε δηάζεζε δηαθφξσλ πιεξνθνξηψλ γηα ην πξντφλ. Οη πιεξνθνξίεο
γηα ην πξντφλ θαη νη θσηνγξαθίεο απηνχ απμάλνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε.
Γηα ην ιφγν φηη νη e-θαηαλαισηέο δελ είλαη ζε ζέζε λα εμεηάζνπλ ην πξντφλ
απφ θνληά, πξέπεη λα ηνπο παξέρεηαη φιε ε απαξαίηεηε ελεκέξσζε. Οη πιεξνθνξίεο
απηέο πεξηιακβάλνπλ θσηνγξαθίεο ηνπ πξντφληνο, ζπζθεπαζία, ζπζηαηηθά θ. α. Με
ηνλ ηξφπν απηφ παξέρεηαη ζηνλ θαηαλαισηή πεξηζζφηεξε αζθάιεηα θαη ελεκέξσζε.
Παξέρνληαο ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζηνλ online θαηαλαισηή ζρεηηθά κε
ην πξντφλ, δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε ηεο ζσζηήο επηινγήο θαη απμάλεηαη ην αίζζεκα
ηεο ηθαλνπνίεζεο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Kwak et al. (2002), νη θαηαλαισηέο
πνπ αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ είλαη νη πην πηζαλνί πειάηεο ελφο online
θαηαζηήκαηνο. Οη "pull" ζηξαηεγηθέο θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθέο ζε
έλα θαηάζηεκα πνπ πξνζθέξεη online ππεξεζίεο, ζε ζρέζε κε ηηο "push".
Πνιιέο έξεπλεο θάλνπλ ιφγν γηα ηελ ζεηηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ
πιεξνθνξία πνπ παξέρεηαη γηα ην πξντφλ θαη ζηελ ζηάζε ηνπ θαηαλαισηή απέλαληη
ζην site θαη γεληθφηεξα ηελ εηαηξεία.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Η δηακόξθσζε ησλ εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ θαη ην ελλνηνινγηθό
πιαίζην ηεο έξεπλαο.
4.1. Δηζαγσγή
Απφ φηη αλαθέξακε ζην εηζαγσγηθφ θνκκάηη ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο,
ζθνπφο ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο είλαη ε δεκηνπξγία θαη ν έιεγρνο ελφο ελλνηνινγηθνχ
πιαηζίνπ πνπ ζπλδέεη νξηζκέλεο κεηαβιεηέο πνπ καο δείρλνπλ ην πψο επεξεάδνληαη
νη θαηαλαισηέο απφ ηηο ηζηνζειίδεο. Σν ελλνηνινγηθφ πιαίζην πνπ αλαπηχμακε
ειέγρεη ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ζηελ ζρεδίαζε ηεο ηζηνζειίδαο θαη
ζηηο απφςεηο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ αγνξάδνπλ έλα laptop απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε
ηζηνζειίδα.
ην παξφλ θεθάιαην ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ
εξεπλεηηθψλ κεηαβιεηψλ, θαζψο θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ έρνπλ
ζθνπφ ηνλ έιεγρν ησλ αηηησδψλ ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ηνπο.
Δπηπιένλ ζα παξνπζηάζνπκε θαη ηε δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο
έξεπλαο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ ζρέζεσλ πνπ
πξφθεηηαη λα ειέγμνπκε (προηεηλόκελο ελλοηοιογηθό πιαίζηο ηες έρεσλας).

4.2. Οη εξεπλεηηθέο κεηαβιεηέο
Οη κεηαβιεηέο(variables/constructs) πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηε έξεπλα
καο δελ είλαη ηπραίεο ή απζαίξεηεο. Αληηζέησο, πξνέξρνληαη απφ κηα εθηελέζηαηε
αλαζθφπεζε

ηεο

βηβιηνγξαθίαο

θαη

θπξίσο

ηεο

δηεζλνχο

αξζξνγξαθίαο

(Ajzen,1991).Μέζα απφ ηελ κειέηε πξνεγνχκελσλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ θαη
ζεσξεηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ, θαηαιήγνπκε ζε έλα εξεπλεηηθφ κνληέιν ην νπνίν
απνηειείηαη απφ πέληε κεηαβιεηέο, ηηο ζρέζεηο ησλ νπνίσλ ζα δηεξεπλήζνπκε κε ηελ
ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. Οη κεηαβιεηέο απηέο είλαη:
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Α. Απφςεηο ηηκψλ
Β. Απφςεηο ππεξεζηψλ
Γ. Καλνληζηηθέο απφςεηο
Γ. Απφςεηο απηεπάξθεηαο
Δ. Απφςεηο δηεπθφιπλζεο αγνξάο

4.2.1 Απόςεηο Σηκώλ
Οη απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ ηηκή είλαη ππνζέζεηο ησλ θαηαλαισηψλ φηη
πιεξψλνπλ ην laptop ζε ζρεηηθά κηθξή ηηκή θαη έηζη απνηακηεχνπλ ρξήκαηα. Οη
απφςεηο απηέο θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία Απόυεης Αγοράς.
4.2.2 Απόςεηο Τπεξεζηώλ
Οη απφςεηο ππεξεζηψλ είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο αληίιεςεο ηνπ θαηαλαισηή
θαη ηεο αληαπφθξηζεο, αμηνπηζηίαο θαη δηαβεβαίσζεο ηεο ηζηνζειίδαο γηα ην πξντφλ
πνπ πξνζθέξεη ζηνλ πειάηε ηεο. Οη απφςεηο απηέο θαηαηάζζνληαη θαηεγνξία
Απόυεης Αγοράς.
4.2.3 Καλνληζηηθέο Απόςεηο
Ζ θαηεγνξία ησλ Κοηλφληθώλ Απόυεφλ απνηειείηαη απφ ηηο Καλνληζηηθέο
Απφςεηο. Ο πειάηεο ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ην ηη γλσξίδνπλ νη άιινη (γλψκεο
εηδηθψλ θαη θαηαλαισηψλ) γηα έλα πξντφλ, παξά γηα ην πψο θξίλνπλ νη άιινη ηελ δηθή
ηνπ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά(Bearden θαη Rose,1990).

4.2.4 Απόςεηο Απηεπάξθεηαο
Οη Απφςεηο Απηεπάξθεηαο πεξηιακβάλνπλ ηηο απφςεηο ησλ θαηαλαισηψλ
ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα εθηειέζνπλ πξάμεηο νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ηελ
κεηέπεηηα

δσή ηνπο. Οη απφςεηο απηέο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Σερληθψλ

Απφςεσλ.
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4.2.5 Απόςεηο Γηεπθόιπλζεο Αγνξάο
Οη Απφςεηο Γηεπθφιπλζεο Αγνξάο θαηαηάζζνληαη

ζηελ θαηεγνξία ησλ

Σερληθψλ Απφςεσλ θαη αθνξνχλ ηηο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα καο πξνζθέξεη ε ηζηνζειίδα γηα ην πξντφλ πνπ ζέινπκε
λα αγνξάζνπκε απφ απηήλ, θαη αλ κπνξνχλ απηέο νη πιεξνθνξίεο λα καο
δηεπθνιχλνπλ ζηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο.

4.3 Η δηακόξθσζε ησλ ππνζέζεσλ θαη ην ελλνηνινγηθό πιαίζην ηεο έξεπλαο
Μεηαμχ ησλ πέληε κεηαβιεηψλ πνπ παξνπζηάζακε ζηελ πξνεγνπκέλε
παξάγξαθν δεκηνπξγνχληαη νξηζκέλεο ζρέζεηο (ζπλδέζεηο). Κάπνηεο απφ απηέο έρνπλ
δηεξεπλεζεί απφ πξνεγνχκελεο κειέηεο, ελψ θάπνηεο άιιεο αλαθέξνληαη θπξίσο ζε
ζεσξεηηθά

εγρεηξίδηα θαη δελ έρνπλ αθφκα γλσξίζεη επξεία αλάιπζε απφ ηελ

εξεπλεηηθή θνηλφηεηα. Απηφ ην «εξεπλεηηθφ θελφ» έξρεηαη λα θαιχςεη ε δηθή καο
κειέηε.
Ο ζθνπφο ηεο εξεπλεηηθήο καο πξνζπάζεηαο πινπνηείηαη κέζα απφ ηνλ έιεγρν
πέληε ππνζέζεσλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο πέληε κεηαβιεηέο κε ηηο
νπνίεο αζρνινχκαζηε. Οη ππνζέζεηο απηέο, είλαη απνηέιεζκα κειέηεο βηβιίσλ θαη
θπξίσο μελφγισζζσλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ πνπ έρνπλ γξαθηεί ζρεηηθά κε ην
αληηθείκελν ηεο εξεπλάο καο. ηε ζπλέρεηα, ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ παξνπζίαζε ησλ
ππνζέζεσλ ηεο έξεπλαο.
Τπόζεζε 1α)
Ζ αληηιεπηή παξνπζία ηεο αληαγσληζηηθήο ηηκήο ησλ πξντφλησλ κηαο ηζηνζειίδαο,
επεξεάδεη ζεηηθά ηελ κεηαγελέζηεξε άπνςε ησλ θαηαλαισηψλ.
Τπόζεζε 1β)
Ζ αληηιεπηή παξνπζία ηεο αληαγσληζηηθήο ηηκήο ησλ πξντφλησλ κηαο ηζηνζειίδαο
επεξεάδεη, κε δεπηεξεχνληα ηξφπν, θαη ηηο άιιεο απφςεηο.
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Τπόζεζε 2α)
Ζ αληηιεπηή παξνπζία ησλ ζηνηρείσλ ζρεδίαζεο ηεο αληαπνθξηλφκελεο ππεξεζίαο,
επεξεάδεη ζεηηθά ηελ κεηαγελέζηεξε άπνςε ησλ θαηαλαισηψλ
Τπόζεζε 2β)
Ζ αληηιεπηή παξνπζία ησλ ζηνηρείσλ ζρεδίαζεο ηεο αληαπνθξηλφκελεο ππεξεζίαο
επεξεάδεη κε δεπηεξεχνληα ηξφπν θαη άιιεο απφςεηο ησλ θαηαλαισηψλ.
Τπόζεζε 3α)
Ζ αληηιεπηή παξνπζία ησλ ζηνηρείσλ ζρεδίαζεο δηαπξνζσπηθήο πιεξνθφξεζεο
επεξεάδεη ζεηηθά ηα θχξηα θαλνληζηηθά θαη κεηαγελέζηεξα πηζηεχσ ησλ
θαηαλαισηψλ.
Τπόζεζε 3β)
Ζ αληηιεπηή παξνπζία ησλ ζηνηρείσλ ζρεδίαζεο δηαπξνζσπηθήο πιεξνθφξεζεο
επεξεάδεη κε δεπηεξεχνληα ηξφπν θαη άιιεο απφςεηο.
Τπόζεζε 4α)
Ζ αληηιεπηή παξνπζία ησλ ζηνηρείσλ ζρεδίαζεο ηεο επθνιίαο ηεο ρξήζεο ( ηεο
ζειίδαο) επεξεάδεη ζεηηθά ηηο απφςεηο απηνεπάξθεηαο ησλ θαηαλαισηψλ.
Τπόζεζε 4β)
Ζ αληηιεπηή παξνπζία ησλ ζηνηρείσλ ζρεδίαζεο ηεο επθνιίαο ρξήζεο επεξεάδεη κε
δεπηεξεχνληα ηξφπν θαη άιιεο απφςεηο ησλ θαηαλαισηψλ.
Τπόζεζε 5α)
Ζ αληηιεπηή παξνπζία ησλ ζηνηρείσλ ζρεδίαζεο ζειίδσλ κεηξίνπ πεξηερνκέλνπ,
επεξεάδεη ζεηηθά ηηο κεηαγελέζηεξεο απφςεηο ησλ θαηαλαισηψλ, ζρεηηθά κε ηηο
αγνξαζηηθέο δηεπθνιχλζεηο.
Τπόζεζε 5β)
Ζ αληηιεπηή παξνπζία ησλ ζηνηρείσλ ζρεδίαζεο ζειίδσλ κεηξίνπ πεξηερνκέλνπ
επεξεάδεη κε δεπηεξεχνληα ηξφπν θαη άιιεο θχξηεο απφςεηο ησλ θαηαλαισηψλ.
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Σν ζρεδηάγξακκα πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ππνζέζεηο ηεο εξεπλάο καο
θαη κπνξεί ζπλεπψο λα ραξαθηεξηζηεί σο ην « Πξνηεηλφκελν Δλλνηνινγηθφ Πιαίζην»:

Μεηαγελέζηεξεο
Απφςεηο Σηκψλ

H1a
11
H1b

Μεηαγελέζηεξεο
Απφςεηο
Τπεξεζηψλ

H2a

Αληηιεπηή Παξνπζία
Αληαγσληζηηθήο Σηκήο

Αληηιεπηή Παξνπζία
Αληαπνθξηλφκελεο
Τπεξεζίαο

H2b

Μεηαγελέζηεξεο
Καλνληζηηθέο
Απφςεηο

H3a

Αληηιεπηή Παξνπζία
Πιεξνθνξηαθήο
Δπηξξνήο

H3b

Μεηαγελέζηεξεο
Απφςεηο
Απηνεπάξθεηαο

H4a

Αληηιεπηή Παξνπζία
Δπθνιίαο ηεο Υξήζεο

H4b

Μεηαγελέζηεξεο
Απφςεηο
Γηεπθφιπλζεο
Αγνξάο

H5a
H5b

Αληηιεπηή Παξνπζία
Φηηαγκέλεο γηα ην
Πεξηερφκελν

ρήκα:4.1 Σν Πξνηεηλφκελν Δλλνηνινγηθφ Πιαίζην ηεο έξεπλαο
(Zahedi θαη Song,2009)
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4.4. Δπίινγνο
ην ηξίην θεθάιαην ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο πξνρσξήζακε ζηελ
ιεπηνκεξή παξνπζίαζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο, ζηελ δηαηχπσζε ησλ
εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ, θαζψο θαη ζηελ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε φισλ ησλ
ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη αλάκεζα ζηηο πέληε κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε.
ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θεθάιαην ηεο εξεπλεηηθήο
κεζνδνινγίαο, ζην νπνίν ζα παξνπζηάζνπκε ην δείγκα ηεο έξεπλαο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν έγηλε ε κέηξεζε ησλ εξεπλεηηθψλ κεηαβιεηψλ θαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ,
ελψ επίζεο ζα πξνρσξήζνπκε ζηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
πνπ ρξεζηκνπνηήζακε.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ
5.1. Δηζαγσγή
ηνλ παξφλ θεθάιαην ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο θαηαγξάθνπκε αλαιπηηθά
ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζακε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ εξεπλεηηθψλ
καο ζηφρσλ. Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε παξνπζηάδεηαη ζε ηέζζεξηο
ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζην δείγκα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε
έξεπλα, θαζψο θαη ζηνπο ιφγνπο πνπ καο νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηνπ. Ζ δεχηεξε
αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έγηλε ε κέηξεζε ησλ εξεπλεηηθψλ κεηαβιεηψλ, ελψ ε
ηξίηε πεξηιακβάλεη ηελ κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ ζπιινγή ησλ
εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ. Σέινο, ε ηέηαξηε ελφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ αλαιπηηθή κέζνδν
πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ
δεκηνπξγήζακε.

5.2. Σν Γείγκα ηεο έξεπλαο
Ζ ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ
εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. Σν
εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζακε έρεη παξζεί απφ ην άξζξν “Do web sites
change customers’ beliefs? A study of prior-posterior beliefs in e-commerce”(Zahedi
θαη Song, 2009) θαη απνηειείηαη απφ πξνζδηνξηζηηθέο κεηαβιεηέο (εξσηήζεηο) πνπ
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ πξνεγνχκελε έξεπλα θαη θπξίσο, ζε εξσηήζεηο πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ εθ λένπ απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα έπεηηα απφ εθηελή
βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε παξφκνησλ εξεπλψλ ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν.
Δμεηάζηεθε ε αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζρέζε κε ηηο ηζηνζειίδεο, γηα ηελ
αγνξά ελφο laptop κέζσ ηνπ Internet.
Σα εξσηεκαηνιφγηα ζηάιζεθαλ ηα κηζά κέζσ email θαη ηα ππφινηπα ζε
έληππε κνξθή. Σν δείγκα απνηειείηε απφ άλδξεο θαη γπλαίθεο ειηθίαο απφ 18 έσο 54
εηψλ, θαη είλαη θάηνηθνη ηνπ λνκνχ Λαξίζεο. Δπίζεο ζην δείγκα ζπκκεηείραλ
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άλζξσπνη απφ δηαθνξεηηθνχο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο (πρ: ει. επαγγεικαηίαο,
έκπνξνο, δεκφζηνο ππάιιεινο, δάζθαινο, θνηηεηήο θηι).
5.3. Η κέηξεζε ησλ κεηαβιεηώλ ηεο έξεπλαο
Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ
πνπ δεκηνπξγήζεθε εηδηθά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Σν εξσηεκαηνιφγην
απεπζχλεηαη ζε πνιίηεο ηνπ λνκνχ Λαξίζεο (ηο ερφηεκαηοιόγηο παραηίζεηαη πιήρες
ζηο Παράρηεκα 1 ηες εργαζίας). Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ είθνζη δχν (22)
εξσηήζεηο (πξνζδηνξηζηηθέο κεηαβιεηέο ή items). Οη δεθανθηψ (18) έρνπλ σο ζθνπφ
ηελ κέηξεζε ηνπ θαηά πφζν επεξεάδνληαη, ζεηηθά ή αξλεηηθά, νη απφςεηο ησλ
θαηαλαισηψλ απφ ηηο ηζηνζειίδεο θαη ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο αληινχλ πιεξνθνξίεο
γηα ην άηνκν πνπ ζπκπιεξψλεη ην εξσηεκαηνιφγην θαη ηε ππεξεζία ηελ νπνία
ρξεζηκνπνηεί.
Αλαιπηηθά έρνπκε:
Α. Απφςεηο Σηκψλ: ……………………………...............................3 εξσηήζεηο
Β. Απφςεηο Τπεξεζηψλ: ..................................................................4 εξσηήζεηο
Γ. Καλνληζηηθέο Απφςεηο: ...............................................................4 εξσηήζεηο
Γ. Απφςεηο Απηεπάξθεηαο:………………………………………...3 εξσηήζεηο
Δ. Απφςεηο Γηεπθφιπλζεο Αγνξάο………………………...……...4 εξσηήζεηο
Σ. Γεληθέο Δξσηήζεηο…………………………………………….4 εξσηήζεηο
ύλνιν:……………………………………………………...…..22 εξσηήζεηο

5.4. πιινγή δεδνκέλσλ
Όπσο αλαθέξακε θαη ζε πξνεγνχκελα ζεκεία, ε πινπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ
καο ζηφρσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηελ εκπεηξηθή έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε κε
ηελ ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο πνιίηεο ηνπ λνκνχ Λαξίζεο.
Πξνηνχ μεθηλήζνπκε ηελ δηαδηθαζία δηαλνκήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
βεβαησζήθακε φηη ην πεξηερφκελν ηνπ γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ φζνπο πξφθεηηαη λα ην
ζπκπιεξψζνπλ (Song θαη Zahedi, 2005). Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ
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πεξηερνκέλνπ πξνρσξήζακε ζε ζπδεηήζεηο αθαδεκατθνχο θαζψο θαη κε πνιίηεο ηνπ
λνκνχ Λαξίζεο. Δπηπιένλ, πξνρσξήζακε ζηελ εθηέιεζε κηαο πηινηηθήο έξεπλαο ζε
ηθαλφ αξηζκφ πνιηηψλ. Ζ κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ αθνινπζήζεθε είλαη
απηή ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο κε ηε ρξήζε πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ.

5.4.1 Η ηαπηόηεηα ηνπ δείγκαηνο
Αθνχ νινθιεξψζεθε ε ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε αλίρλεπζε
ηνπο κε ζθνπφ ηελ απφξξηςε εθείλσλ πνπ είλαη αθαηάιιεια γηα αλάιπζε. πλνιηθά
ζπγθεληξψζεθαλ εθαηφ (100) εξσηεκαηνιφγηα θαη φια θξίζεθαλ θαηάιιεια.

Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ αλαιχζεθαλ κε ηηο θαηάιιειεο ζηαηηζηηθέο
ηερληθέο (αλάιπζε ζπρλνηήησλ, αλάιπζε ζπζρέηηζεο, αλάιπζε παιηλδξφκεζεο,
αλάιπζε δηαθχκαλζεο, ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζε εξσηήζεηο, θηι). Ζ παξνπζίαζε ησλ
απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλαλ ζε πίλαθεο θαη
γξαθηθέο παξαζηάζεηο. Σν ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην
S.P.S.S. 17 (Statistical Package for Social Sciences).

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθά απφ ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην
δείγκα ην νπνίν ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα. Σα ζηνηρεία απηά πξνθχπηνπλ απφ ηνπο
επφκελνπο πίλαθεο ζπρλνηήησλ.

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ ( 5.1 έσο 5.2) παξνπζηάδνπκε ηα
πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ ηεο έξεπλαο.

Φύιιν

πρλόηεηα

Πνζνζηό

Άλδξαο

50

50%

Γπλαίθα

50

50%

Πίλαθαο: 5.1
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Ηιηθία

πρλόηεηα

Πνζνζηό

<20

9

9%

20-25

38

38%

25-30

26

26%

30-35

11

11%

35-40

5

5%

40-45

5

5%

>45

6

6%

Πίλαθαο: 5.2
ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο παξαηεξείηαη φηη ην δείγκα καο απνηειείηαη θαηά
50% απφ γπλαίθεο θαη θαηά 50% απφ άληξεο. Απηφ ζα καο δψζεη κηα θαιχηεξε
εηθφλα ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ δχν θχισλ. Δπίζεο, Σν 60% πεξίπνπ ησλ εξσηεζέλησλ
έρνπλ ειηθία απφ 20 έσο 30, ελψ έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 20% αληηζηνηρεί ζε ειηθίεο 35
θαη άλσ. Θεσξνχκε ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο αλάιπζεο φηη ην 60% ησλ εξσηεζέλησλ
είλαη λένη ειηθίαο 20-30 θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηηο
αλάγθεο θαη ηηο απφςεηο ησλ λέσλ, νη νπνίνη απνηεινχλ ην κειινληηθφ αγνξαζηηθφ
θνηλφ.
ηνπο παξαθάησ πίλαθεο (5.3 έσο 5.4) βιέπνπκε ην επίπεδν ζπνπδψλ ην
νπνίν είλαη ζρεηηθφ κε ηελ ειηθία. Έηζη, εθφζνλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο
είλαη ειηθίαο 20-30, θαηαιαβαίλνπκε φηη είλαη ινγηθφ έλα αληίζηνηρν πνζνζηφ
αηφκσλ κε αλψηαην επίπεδν εθπαίδεπζεο (53%). Σέινο, απφ ηνλ πίλαθα ην 56% ησλ
εξσηεζέλησλ έρνπλ κηθξή εκπεηξία κε ηηο δηαδηθηπαθέο αγνξέο (έσο 3 ρξφληα), ελψ
ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο ην 72% ηνπ δείγκαηνο αγνξάδεη απφ ην δηαδίθηπν
ζρεδφλ ηα ηειεπηαία 4 ρξφληα.
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Δπίπεδν ζπνπδώλ πρλόηεηα

Πνζνζηό

ΛΤΚΔΗΟ

19

19%

Η.Δ.Κ

16

16%

53

53%

8

8%

4

4%

ΠΣΤΥΗΟ ΣΔΗ /
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ
Τ
MASTER
PhD

Πίλαθαο: 5.3

Υξόληα αγνξώλ πρλόηεηα

Πνζνζηό

<1

32

32%

2-3

24

24%

3-4

16

16%

4-7

19

19%

>7

9

9%

Πίλαθαο: 5.4

5.5 Έιεγρνο ηεο εγθπξόηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
Δίλαη απαξαίηεην λα βεβαησζνχκε γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα κεηξήζνπκε ηηο πνιχπινθεο κεηαβιεηέο πνπ
πεξηιακβάλεη ε εξεπλά καο. Ο έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
πεξηιακβάλεη: (α) ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη (β) ην έιεγρν
ηεο εγθπξφηεηαο ηεο δνκήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.
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5.5.1 Έιεγρνο ηεο εγθπξόηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ
Ο έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έρεη σο
ζθνπφ ηελ δηφξζσζε (ή αθφκα θαη ηελ απφξξηςε) εξσηήζεσλ νη νπνίεο είλαη αζαθείο
θαη δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε ζηνλ εξσηψκελν. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη
ε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ κε ηξφπν πνπ λα γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφο απφ ην
άηνκν πνπ ζπκπιεξψλεη ην εξσηεκαηνιφγην. Ο ιφγνο πνπ ζεσξήζακε απαξαίηεην
ηνλ έιεγρν ηνπ πεξηερνκέλνπ, είλαη ε ρξήζε απνθιεηζηηθά μελφγισζζεο
αξζξνγξαθίαο ζηε δηακφξθσζε ησλ εξσηήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σν γεγνλφο
απηφ (κεηάθξαζε ζε άιιε γιψζζα) θαζηζηά ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ππφζεζε. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε πξνζαξκνγή ησλ
εξσηήζεσλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ζηα ειιεληθά δεδνκέλα είλαη πηζαλφ λα
δεκηνπξγήζεη αζάθεηεο, παξαλνήζεηο θαη αλαθξίβεηεο.

5.5.2 Έιεγρνο ηεο εγθπξόηεηαο ηεο δνκήο
Πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε ηε εγθπξφηεηα ηεο δνκήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ
ρξεζηκνπνηήζακε ηελ Γηεξεπλεηηθή Αλάιπζε (Explanatory Factor Analysis).

5.6 Παξαγνληηθή Αλάιπζε (Factor Analysis)
ηελ αξρή ηεο ζηαηηζηηθήο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε κηα παξαγνληηθή
αλάιπζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Με ηνλ φξν
παξαγνληηθή αλάιπζε ελλννχκε κηα πνιπκεηαβιεηή (multivariate) ζηαηηζηηθή
κέζνδν αλάιπζεο δεδνκέλσλ ηεο νπνίαο πξσηαξρηθφο ζθνπφο είλαη λα πξνζδηνξίζεη
ηε δνκή ελφο πίλαθα δεδνκέλσλ.
Ζ παξαγνληηθή αλάιπζε κειεηά ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ κεγάινπ αξηζκνχ
αιιεινζπλδεφκελσλ κεηαβιεηψλ δηα κέζνπ ηεο νκαδνπνίεζεο απηψλ ζε παξάγνληεο
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(factors). Δξκελεχεη επίζεο θάζε παξάγνληα ζχκθσλα κε ηε ζεκαζία ησλ
κεηαβιεηψλ θαη ζπγθεληξψλεη πνιιέο κεηαβιεηέο δεκηνπξγψληαο ιίγνπο παξάγνληεο
γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο νπνίνπο ππνινγίδεη ην ζθνξ ην νπνίν κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο θαηλνχξηα κεηαβιεηή ζε παιηλδξφκεζε, αλάιπζε δηαθχκαλζεο
ειέγρνπο ππνζέζεσλ θαη πνιιά άιια.
Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε είλαη νη κεηαβιεηέο λα
είλαη πνζνηηθέο ζε νπνηαδήπνηε θιίκαθα, ή κεηαβιεηέο νη νπνίεο εθθξάδνπλ απφςεηο
ζε δηάθνξα ζέκαηα αξθεί λα ππάξρεη κηα αξηζκεηηθή θιίκαθα δηαβάζκηζεο. Δπίζεο ην
κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο λα κελ είλαη κηθξφηεξν ησλ πελήληα (50) αηφκσλ κε απνδεθηή
αλαινγία δέθα (10)- είθνζη (20) άηνκα αλά κεηαβιεηή.
Πην ζπγθεθξηκέλα,
κεηαβιεηέο-έλλνηεο:

ειέγμακε

μερσξηζηά

ηηο

παξαθάησ

πνιχπινθεο

.Α
Απόυεης Τηκώλ
.Β
Απόυεης Υπερεζηώλ
.Γ
Καλοληζηηθές Απόυεης
. Γ Απόυεης Ασηοεπάρθεηας
.Δ Απόυεης Γηεσθόισλζες Αγοράς
Κάζε κία απφ ηηο πνιχπινθεο κεηαβιεηέο ειέγρζεθε γηα ηελ κνλνδηάζηαηε
θχζε ηεο (unidimensionality) θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο (reliability). Πην ζπγθεθξηκέλα:
(α) Γηα ηελ εμαγσγή ησλ παξαγφλησλ ρξεζηκνπνηήζακε ηελ πιάγηα
πεξηζηξνθή ησλ αμφλσλ (Direct Oblimin) γηαηί ζέινπκε ζηε ζπλέρεηα νη κεηαβιεηέο
λα ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο.
(β) Γηα λα ειέγμνπκε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ δεδνκέλσλ γηα Παξαγνληηθή
Αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζακε: (β.1) ην ζηαηηζηηθφ ηεζη Bartlett's Sphericity (ην νπνίν
ειέγρεη εάλ ε δεκηνπξγία παξαγφλησλ είλαη δπλαηή), (β.2) ην ζηαηηζηηθφ ηεζη KaiserMeyer-Olkin - ΚΜΟ, θαη (β.3) ην ζηαηηζηηθφ κέηξν Measure of Sampling Adequacy.
Σα β.2 θαη β.3 κεηξνχλ ηελ επάξθεηα ελφο ζηαηηζηηθνχ δείγκαηνο θαη παίξλνπλ ηηκέο
απφ ην κεδέλ (0) έσο ην έλα (1). Σηκέο άλσ ηνπ 0,8 ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθέο, ελψ
ηηκέο άλσ ηνπ 0,5 ζεσξνχληαη αλεθηέο (Kaiser θαη Rise, 1970). Απφ ηελ άιιε, γηα λα
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είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ παξαγφλησλ, ην Bartlett's test of Sphericity
(β.1) πξέπεη λα είλαη ζεκαληηθφ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01 ή 0,05.
(γ) Γηα λα θαζνξίζνπκε ην πιήζνο ησλ παξαγφλησλ πνπ εμάρζεθαλ,
ρξεζηκνπνηήζακε ην θξηηήξην ηεο ηδηνηηκήο (Eigenvalue). χκθσλα κε ην θξηηήξην
απηφ επηιέγνπκε εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ ηδηνηηκή κεγαιχηεξε ηεο
κνλάδαο.
(δ) Γηα λα ειέγμνπκε ηνλ βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν θάζε εξψηεζε ζπκβάιεη ζηελ
δηακφξθσζε ηνπ θάζε παξάγνληα, εμεηάζακε ηηο Παξαγνληηθέο Φνξηίζεηο (Factor
Loadings). Όηαλ ην εξεπλεηηθφ δείγκα μεπεξλά ηα 100 εξσηεκαηνιφγηα, νη
Παξαγνληηθέο Φνξηίζεηο πνπ είλαη κεγαιχηεξεο ηνπ 0,55 ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο
(Hair et al., 1995) ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05.
(ε) Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πνιχπινθσλ κεηαβιεηψλ
ππνινγίζακε ην ζηαηηζηηθφ κέηξν Cronbach Alpha (κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ
παθέηνπ S.P.S.S.), ην νπνίν έδεημε φηη φιεο νη κεηαβιεηέο είλαη ζπλεπείο σο πξνο
απηφ πνπ κεηξάλε. χκθσλα κε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία (Nunnally, 1978), κηα ηηκή
ηνπ κέηξνπ Cronbach Alpha πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ην 0,7 απνηειεί θξηηήξην
αμηφπηζηεο θιίκαθαο.
Ζ πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ έδεημε φηη φιεο νη
πνιχπινθεο κεηαβιεηέο πνπ ειέρζεζαλ είλαη κνλνδηάζηαηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη
παξαγνληηθέο θνξηίζεηο φισλ ησλ εξσηήζεσλ βξέζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, ελψ
ην ζηαηηζηηθφ κέηξν Measure of Sampling Adequacy έδεημε ηελ θαηαιιειφηεηα φισλ
ησλ εξσηήζεσλ γηα Παξαγνληηθή Αλάιπζε. Ο επφκελνο Πίλαθαο πεξηιακβάλεη
νξηζκέλα βαζηθά απνηειέζκαηα ηεο Δπηθπξσηηθήο Παξαγνληηθήο Αλάιπζεο γηα φιεο
ηηο πνιχπινθεο κεηαβιεηέο – έλλνηεο (γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βιέπεηε ζην
Παξάξηεκα 3).

56

Πίλαθαο 5.5 : Γηεξεπλεηηθή Παξαγνληηθή Αλάιπζε

Μεηαβιεηέο
Α: Απφςεηο
Σηκψλ
Β: Απφςεηο
Τπεξεζηψλ
Γ:Καλνληζηηθέο
Απφςεηο
Γ: Απφςεηο
Απηεπάξθεηαο
Δ: Απφςεηο
Γηεπθφιπλζεο
Αγνξάο

KaiserPercent of MayerEigenvalue
Variance
Olkin
4,877

15,457

2,069

13,894

1,741

13,121

1,618

11,314

1,257

10,444

0,713

Bartlett’s
Test
of
Sphericity

Sig

655,688

0,000

Οη ηηκέο eigenvalue φπσο θαίλνληαη παξαπάλσ ζηνλ πίλαθα καο δείρλνπλ
πνηνη παξάγνληεο ζα απνηειέζνπλ ηνπο ηειηθνχο παξάγνληεο ηεο αλάιπζεο. πλήζσο
γηα ηδηνηηκέο κεγαιχηεξεο ηνπ 1.
Ο δείθηεο ΚΜΟ αλάιπζεο κεηξάεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ δείγκαηνο. Όπσο
βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα καο, είλαη 0,713 δίλνληάο καο ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλερίζνπκε
ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε (γηα ηηκέο άλσ ηνπ 0,5 θαη πεξίπνπ 0,8).
Σν Sig ηνπ Bartlett's Test of Sphericity είλαη 0,000. απηφ δειψλεη φηη ζηνλ
πίλαθα ζπζρέηηζεο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ θάπνησλ κεηαβιεηψλ.

Bartlett’s Test
Ho: φρη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ
κεηαβιεηψλ

Sig= 0,000 < a=0,05

Ζα: ππάξρνπλ ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ
κεηαβιεηψλ

Άξα απνξξίπηεηαη ε Ζν

ρήκα: 5.1
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ηελ πξνηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα Total Variance Explained (πλνιηθή
Γηαθχκαλζε πνπ Δξκελεχεηαη) πνπ βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα 3, έρνπκε ην πνζνζηφ
ηεο δηαθχκαλζεο (Percent of Variance) ή αιιηψο «ζθάικα». Όζε πεξηζζφηεξε
δηαθχκαλζε έρνπκε ηφζν θαιχηεξνη είλαη νη παξάγνληεο. Αλ ηα πξνζζέζνπκε φια
καδί ηα πνζνζηά έρνπκε 64% > 60% άξα, θαιή παξαγνληηθή αλάιπζε.
Αθνχ βεβαησζήθακε γηα ηελ κνλνδηάζηαηε θχζε (unidimensionality) ησλ
πνιχπινθσλ κεηαβιεηψλ, ζα πξέπεη λα βεβαησζνχκε θαη γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπο
(reliability). Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πνιχπινθσλ κεηαβιεηψλ
ππνινγίζακε ην ζηαηηζηηθφ κέηξν Cronbach Alpha (κε ηε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ
παθέηνπ S.P.S.S 17), ην νπνίν έδεημε φηη φιεο νη κεηαβιεηέο είλαη ζπλεπείο σο πξνο
απηφ πνπ κεηξνχλε. χκθσλα κε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία (Nunnally,1978), κηα ηηκή
ηνπ κέηξνπ Cronbach Alpha πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ην 0.7 απνηειεί θξηηήξην
αμηφπηζηεο θιίκαθαο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηεο αμηνπηζηίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα 5.6 (γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βιέπεηε ζην Παξάξηεκα 3):
Πίλαθαο 5.6 : Αλάιπζε αμηνπηζηίαο ησλ πνιχπινθσλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο

Μεηαβιεηέο

Αξηζκόο Δξσηήζεσλ

Cronbach Alpha

Απφςεηο Σηκψλ

3

0,708

Απφςεηο Τπεξεζηψλ

3

0,659

Καλνληζηηθέο Απφςεηο

4

0,689

Απφςεηο Απηεπάξθεηαο

4

0,626

Απφςεηο Γηεπθφιπλζεο
Αγνξάο

4

0,676

ην παξαθάησ ζρήκα 5.2 βιέπνπκε φηη νη θνξηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ ήηαλ
ηθαλνπνηεηηθέο. Οη ηηκέο κπνξεί λα θπκαίλνληαη απφ -1 έσο 1. Φφξηηζε είλαη ε
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ζπζρέηηζε ηνπ παξάγνληα κε ηελ κεηαβιεηή. Σν ηεηξάγσλν ηεο θφξηηζεο δίλεη ην
πνζφ ηεο ζπλνιηθήο δηαζπνξάο ηεο κεηαβιεηήο ην νπνίν νθείιεηαη ζηνλ παξάγνληα
(Γεκεηξηάδεο, 2003). Κάζε εξψηεζε αλάινγα κε ην πνπ έρεη ηελ κεγαιχηεξε
θφξηηζε, ζε εθείλν ηνλ παξάγνληα αλήθεη.

1 Παξάγνληαο

2 Παξάγνληαο

Απφςεηο Σηκψλ

Απφςεηο Τπεξεζηψλ

Δξ.1=0,771
Δξ.2=0,796
Δξ.3=0,613

4 Παξάγνληαο
Απφςεηο Απηεπάξθεηαο

Δξ.12=0,558
Δξ.13=0,583
Δξ.14=0,565

3 Παξάγνληαο
Καλνληζηηθέο Απφςεηο

Δξ.4=0,653
Δξ.5=0,630
Δξ.6=0,647
Δξ.7=0,805

Δξ.8=0,827
Δξ.9=0,784
Δξ.10=0,536
Δξ.11=0,776

5 Παξάγνληαο
Απφςεηο Γηεπθφιπλζεο Αγνξάο

Δξ.15=0,623
Δξ.16=0,787
Δξ.17=0,727
Δξ.18=0,579

ρήκα:5.2
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5.7 Δπίινγνο
ην θεθάιαην ηεο Δξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο παξνπζηάζακε ηνλ πιεζπζκφ
θαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο καο, ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ,
θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έγηλε ε κέηξεζε ησλ πνιχπινθσλ κεηαβιεηψλ θαη
ε ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Δπηπιένλ, αλαθεξζήθακε αλαιπηηθά ζηνλ έιεγρν
ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δνκήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν
δεκηνπξγήζακε θαη βεβαησζήθακε φηη φιεο νη πνιχπινθεο κεηαβιεηέο είλαη έγθπξεο,
κνλνδηάζηαηεο θαη ηα δεδνκέλα πνπ αληιήζακε πξνζαξκφδνληαη θαιά ζε απηέο.
Δπνκέλσο κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο
ηεο ζην νπνίν ζα παξνπζηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πνπ
δηεμήγακε. Με άιια ιφγηα, ζα νδεγεζνχκε ζηελ απνδνρή ή απφξξηςε ησλ
εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ δηαηππψζακε ζην δεχηεξν θεθάιαην. Σεο γίλεηαη,
ζπλεπψο, θαηαλνεηφ ην επφκελν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ηεο απνηειεί ηελ θνξχθσζε
φισλ ησλ πξνζπαζεηψλ, κηαο θαη ζε απηφ ην θεθάιαην ζα δηαπηζηψζνπκε ηεο
αηηηψδεηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ηεο εξεπλεηηθέο κεηαβιεηέο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΛΤΗ- ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
6.1 Δηζαγσγή
Σν ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ηεο αζρνιείηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο (βαζηθά ζηαηηζηηθά κέηξα, έιεγρνο ελλνηνινγηθνχ
πιαηζίνπ, αλάιπζε απνηειεζκάησλ), θαζψο θαη κε ηελ θαηαγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ
ζπκπεξαζκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη ζηαηηζηηθέο πνπ
απαληνχλ

ζηα

εξεπλεηηθά

εξσηήκαηα

(ζηφρνπο)

ηεο

έξεπλαο

(ηεο

απηά

θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ εηζαγσγή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο).
ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θάζε κηαο
εξψηεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο.

6.2 Απνηειέζκαηα

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ ηεο έξεπλαο (έιεγρνο
ππνζέζεσλ) ρξεζηκνπνηήζακε ηελ αλάιπζε ζπζρέηηζεο (correlation analysis). Οη
ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ πέληε εξεπλεηηθψλ κεηαβιεηψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ
παξαθάησ πίλαθα:
Πίλαθαο 6.1: Σσζτεηίζεης αλάκεζα ζηης ερεσλεηηθές κεηαβιεηές
Μεηαβιεηή
Απόςεηο
Τπεξεζηώλ
Καλνληζηηθέο
Απόςεηο
Απόςεηο
Απηεπάξθεηαο
Απόςεηο
Γηεπθόιπλζεο
Αγνξάο
Απόςεηο Σηκώλ

Απόςεηο
Τπεξεζηώλ

Καλνληζηηθ
έο Απόςεηο

Απόςεηο
Απηεπάξθεη
αο

Απόςεηο
Γηεπθόιπλζε
ο

Αγνξάο
Απόςεηο
Σηκώλ

1,00
0,139

1,00

0,581**

0,197*

1,00

0,511**

0,350**

0,598**

1,00

0,190

0,170

0,332**

0,298**

1,00

* Οη ζπζρεηίζεηο είλαη ζεκαληηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05 (2-tailed)
** Οη ζπζρεηίζεηο είλαη ζεκαληηθέο ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01 (2-tailed)
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Ζ αλάγλσζε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα καο επηηξέπεη λα ειέγμνπκε ηελ ηζρχ ησλ
ππνζέζεσλ ηεο εξεπλάο καο. Όπσο παξαηεξνχκε νη εθηά απφ ηηο δέθα εξεπλεηηθέο
καο ππνζέζεηο επαιεζεχνληαη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα, ελψ νη ππφινηπεο ηξεηο
απνξξίπηνληαη.

Τπόζεζε 1α)
Ζ αληηιεπηή παξνπζία ηεο αληαγσληζηηθήο ηηκήο ησλ πξντφλησλ κηαο ηζηνζειίδαο,
επεξεάδεη ζεηηθά ηελ κεηαγελέζηεξε άπνςε ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ ππφζεζε 1α
ππνζηεξίδεηαη απφ ηα δεδνκέλα ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01.
Τπόζεζε 1β)
Ζ αληηιεπηή παξνπζία ηεο αληαγσληζηηθήο ηηκήο ησλ πξντφλησλ κηαο ηζηνζειίδαο
επεξεάδεη, κε δεπηεξεχνληα ηξφπν, θαη ηηο άιιεο απφςεηο. Ζ ππφζεζε 1β δελ ηζρχεη
γηαηί δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ηα δεδνκέλα.
Τπόζεζε 2α)
Ζ αληηιεπηή παξνπζία ησλ ζηνηρείσλ ζρεδίαζεο ηεο αληαπνθξηλφκελεο ππεξεζίαο,
επεξεάδεη ζεηηθά ηελ

κεηαγελέζηεξε άπνςε ησλ θαηαλαισηψλ. H ππφζεζε

ππνζηεξίδεηαη απφ ηα δεδνκέλα ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01.
Τπόζεζε 2β)
Ζ αληηιεπηή παξνπζία ησλ ζηνηρείσλ ζρεδίαζεο ηεο αληαπνθξηλφκελεο ππεξεζίαο
επεξεάδεη κε δεπηεξεχνληα ηξφπν θαη άιιεο απφςεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ ππφζεζε
2β απηήλ δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ηα δεδνκέλα.
Τπόζεζε 3α)
Ζ αληηιεπηή παξνπζία ησλ ζηνηρείσλ ζρεδίαζεο δηαπξνζσπηθήο πιεξνθφξεζεο
επεξεάδεη ζεηηθά ηα θχξηα θαλνληζηηθά θαη κεηαγελέζηεξα πηζηεχσ ησλ
θαηαλαισηψλ. Ζ ππφζεζε 3α ππνζηεξίδεηαη απφ ηα δεδνκέλα ζε επίπεδν
ζεκαληηθφηεηαο 0,01.
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Τπόζεζε 3β)
Ζ αληηιεπηή παξνπζία ησλ ζηνηρείσλ ζρεδίαζεο δηαπξνζσπηθήο πιεξνθφξεζεο
επεξεάδεη κε δεπηεξεχνληα ηξφπν θαη άιιεο απφςεηο. Ζ ππφζεζε 3β

δελ

ππνζηεξίδεηαη απφ ηα δεδνκέλα.

Τπόζεζε 4α)
Ζ αληηιεπηή παξνπζία ησλ ζηνηρείσλ ζρεδίαζεο ηεο επθνιίαο ηεο ρξήζεο ( ηεο
ζειίδαο) επεξεάδεη ζεηηθά ηηο απφςεηο απηνεπάξθεηαο ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ ππφζεζε
4α ππνζηεξίδεηαη απφ ηα δεδνκέλα ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01.

Τπόζεζε 4β)
Ζ αληηιεπηή παξνπζία ησλ ζηνηρείσλ ζρεδίαζεο ηεο επθνιίαο ρξήζεο επεξεάδεη κε
δεπηεξεχνληα ηξφπν θαη άιιεο απφςεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ ππφζεζε 4β
ππνζηεξίδεηαη απφ ηα δεδνκέλα ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,05.

Τπόζεζε 5α)
Ζ αληηιεπηή παξνπζία ησλ ζηνηρείσλ ζρεδίαζεο ζειίδσλ κεηξίνπ πεξηερνκέλνπ,
επεξεάδεη ζεηηθά ηηο κεηαγελέζηεξεο απφςεηο ησλ θαηαλαισηψλ, ζρεηηθά κε ηηο
αγνξαζηηθέο δηεπθνιχλζεηο. Ζ ππφζεζε 5α ππνζηεξίδεηαη απφ ηα δεδνκέλα ζε
επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01.

Τπόζεζε 5β)
Ζ αληηιεπηή παξνπζία ησλ ζηνηρείσλ ζρεδίαζεο ζειίδσλ κεηξίνπ πεξηερνκέλνπ
επεξεάδεη κε δεπηεξεχνληα ηξφπν θαη άιιεο θχξηεο απφςεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ
ππφζεζε 5β ππνζηεξίδεηαη απφ ηα δεδνκέλα ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 0,01.
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Τπφζεζε 1α

Γεθηή ζην 0,01

Τπφζεζε 1β

Απνξξίπηεηαη

Τπφζεζε 2 α

Γεθηή ζην 0,01

Τπφζεζε 2β

Απνξξίπηεηαη

Τπφζεζε 3 α

Γεθηή ζην 0,01

Τπφζεζε 3β

Απνξξίπηεηαη

Τπφζεζε 4 α

Γεθηή ζην 0,01

Τπφζεζε 4β

Γεθηή ζην 0,05

Τπφζεζε 5α

Γεθηή ζην 0,01

Τπφζεζε 5β

Γεθηή ζην 0,01

Πίλαθαο:6.2

6.3 πκπεξάζκαηα
Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήγακε παξέρνπλ ππνζηήξημε ζε εθηά
απφ ηηο δέθα ππνζέζεηο πνπ δηαηππψζακε. Αλ θαη νη ππφινηπεο ηξεηο ππνζέζεηο δελ
ππνζηεξίδνληαη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα, ην ελλνηνινγηθφ καο πιαίζην θαίλεηαη λα
έρεη ηθαλνπνηεηηθή εξκελεπηηθή ηζρχ. Έηζη, κε ηελ πηνζέηεζε νξηζκέλσλ βειηησηηθψλ
αιιαγψλ ζηελ δνκή ηνπ, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ
αλάπηπμε ελφο πιεξέζηεξνπ πιαηζίνπ γηα ην αλ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ νη ηζηνζειίδεο
ηηο απφςεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην
κπνξεί λα βειηησζεί κε ηελ πξφζζεζε λέσλ κεηαβιεηψλ θαη κε ηελ ρξήζε
εμειηγκέλσλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ (κνληέια δνκηθψλ εμηζψζεσλ).
Μέζα απφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγακε πξνζπαζήζακε λα αλαδείμνπκε ηνπο
παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο απφςεηο ησλ θαηαλαισηψλ κεηά ηελ
έμνδν ηνπο απφ κηα ηζηνζειίδα. Οη παξάγνληεο απηνί έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηφζν
γηα ηελ ηζηνζειίδα φζν θαη γηα ηνλ θαηαλαισηή, κηαο θαη απνηεινχλ εξγαιείν πνπ
κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθψλ ηζηνζειίδσλ κε ζθνπφ ηελ
θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα καο
είλαη ηα εμήο:
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Ζ αληηιεπηή παξνπζία ηεο αληαγσληζηηθήο ηηκήο ησλ πξντφλησλ κηαο
ηζηνζειίδαο, επεξεάδεη ζεηηθά ηελ κεηαγελέζηεξε άπνςε ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ
αγνξά ηνπ πξντφληνο. Ο θαηαλαισηήο δηαπηζηψλνληαο φηη νη ηηκέο είλαη ρακειέο θαη
αληαγσληζηηθέο απνθαζίδεη λα αγνξάζεη απφ ηελ ηζηνζειίδα ην πξντφλ πνπ ηνλ
ελδηαθέξεη έρνληαο πάληνηε ζην λνπ ηνπ ην νηθνλνκηθφ ηνπ ζπκθέξνλ.
Όκσο ε παξνπζία αληαγσληζηηθήο ηηκήο δελ επεξεάδεη ηηο άιιεο απφςεηο ηνπ
θαηαλαισηή φπσο είλαη νη απφςεηο ππεξεζηψλ θαη νη θαλνληζηηθέο απφςεηο. Ζ
αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηαλαισηή παξφιν πνπ νη ηηκέο είλαη ρακειέο θαη
αληαγσληζηηθέο, δελ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ άπνςε πνπ ήδε έρεη δηακνξθψζεη γηα
ηελ ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα.
Αληίζεηα ε αληηιεπηή παξνπζία αληαγσληζηηθήο ηηκήο επεξεάδεη ζεηηθά ηηο
απφςεηο δηεπθφιπλζεο αγνξάο θαη ηηο απφςεηο απηεπάξθεηαο. Ο θαηαλαισηήο
βιέπνληαο ηελ ρακειή ηηκή πηζηεχεη φηη ζα ππάξρεη θαη δηεπθφιπλζε ζηελ αγνξά ηνπ
laptop κέζσ ηηο ηζηνζειίδαο θαη φηη ε αγνξά ηνπ πξντφληνο ζα ηθαλνπνηήζεη ηηο
αλάγθεο ηνπ.
Ζ αληηιεπηή παξνπζία ησλ ζηνηρείσλ ζρεδίαζεο ηεο αληαπνθξηλφκελεο
ππεξεζίαο, επεξεάδεη ζεηηθά ηελ

κεηαγελέζηεξε άπνςε ησλ θαηαλαισηψλ. Ο

θαηαλαισηήο δηαπηζηψλεη φηη ε ηζηνζειίδα είλαη θαιά ζρεδηαζκέλε θαη κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ θαη έηζη επεξεάδεηαη απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο
ηζηνζειίδαο θαη πξαγκαηνπνηεί ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο.
Δπίζεο δηαπηζηψζακε φηη ε άπνςε ηνπ θαηαλαισηή γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο
ηζηνζειίδαο επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ηηο απφςεηο ησλ εηδηθψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ
πνπ ζρνιηάδνπλ θάησ απφ θάζε πξντφλ. Βιέπνληαο φηη ην laptop πνπ ζέινπλ λα
αγνξάζνπλ έρεη ηα θαιχηεξα ζρφιηα απφ εηδηθνχο αιιά θαη απφ άιινπο αγνξαζηέο
πνπ ην έρνπλ πξνκεζεπηεί ηφηε πείζεηαη πην έληνλα γηα ηελ αγνξά απηνχ ηνπ
πξντφληνο.
Οπζηαζηηθά φινη ζρεδφλ νη παξάγνληεο παξνπζίαζαλ απμεκέλεο απνδφζεηο
ζηνλ λα επεξεάδνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Οη θαηαλαισηέο κε ηηο ρακειέο θαη
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ζπγθξηλφκελεο ηηκέο ζα έρνπλ νηθνλνκηθφ φθεινο. Δπίζεο ζα κπνξνχλ λα έρνπλ
γεληθφηεξα κηα πην νινθιεξσηηθή πνηνηηθή πιεξνθφξεζε γχξσ απφ ην πξντφλ πνπ
ζα αγνξάζνπλ. Ζ πιεξνθφξεζε απηή ζα θέξεη ηελ άκεζε ηθαλνπνίεζε ηνπ πνπ κε
ηελ ζεηξά ηεο ζα θέξεη ηελ πξφζεζε αθνζίσζεο ηνπ πειάηε ζηελ ηζηνζειίδα πνπ ηνπ
ηελ παξείρε.
Με ηελ αμηνπηζηία πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη κηα ηζηνζειίδα επηηπραίλεη θαη
ηελ ζίγνπξε ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή. Ζ δηαβεβαίσζε πνπ κπνξεί λα δνζεί
ζηνπο θαηαλαισηέο θαηά ηελ αγνξά πνπ πξφθεηηαη λα θάλνπλ, είλαη έλαο απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζα ηνπο θάλνπλ λα κπνξνχλ εχθνια, αζθαιέζηεξα
θαη κε ζηγνπξηά λα πξνβνχλ ζε επαλαιακβαλφκελεο αγνξέο ειεθηξνληθά.

ήκεξα νη δηαδηθηπαθέο αγνξέο ηφζν ζηελ Διιάδα φπσο θαη ζε φιν ηνλ θφζκν
είλαη ζε επίπεδν αλάπηπμεο θαη εμέιημεο θαη φζν ε ηερλνινγία αιιάδεη θαη
αλαπηχζζεηαη είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν θαη επαθφινπζν φηη θαη νη παξάγνληεο πνπ ην
επεξεάδνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα αλαπηπρζνχλ, ζα αιιάμνπλ, θαζψο είλαη θαη πνιχ
πηζαλφ λα δεκηνπξγεζνχλ θαη θαηλνχξηνη αλνίγνληαο έηζη λένπο νξίδνληεο ζηηο
ειεθηξνληθέο αγνξέο.
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ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα ζαο απνζηαινχλ έπεηηα απφ γξαπηή ζαο απαίηεζε.

ΜΔΡΟ Α: ΑΠΟΦΔΗ ΣΗΜΧΝ
Σν πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο εξσηήζεηο.
Οη απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ ηηκή είλαη ππνζέζεηο ησλ θαηαλαισηψλ φηη πιεξψλνπλ
ζρεηηθά κηθξή ηηκή θαη απνηακηεχνπλ ρξήκαηα.

1.Γηαθσλψ Απφιπηα
2.Γηαθσλψ
3.Οχηε δηαθσλψ, νχηε ζπκθσλψ
4.πκθσλψ
5.πκθσλψ απφιπηα

1

2 3 4

5

1.Αγνξάδνληαο έλα laptop απφ κηα ηζηνζειίδα, πεξηκέλσ λα εμνηθνλνκήζσ ρξήκαηα.
1

2 3 4 5

2.Γηα λα αγνξάζσ έλα laptop απφ to internet,πεξηκέλσ απ’ ηελ ηζηνζειίδα λα κνπ
πξνζθέξεη κηα πην θαιή ηηκή ζπγθξίλνληαο ηελ κε ηηο άιιεο ηζηνζειίδεο.

1

2 3 4 5

3.Αγνξάδνληαο έλα laptop απφ κηα ηζηνζειίδα, πεξηκέλσ λα κνπ πξνζθέξνπλ θάπνηα
έθπησζε.
1

2 3 4 5
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ΜΔΡΟ Β: ΑΠΟΦΔΙ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο εξσηήζεηο.
Οη απφςεηο ππεξεζηψλ είλαη ζπλδπαζκφο αληίιεςεο θαη αληαπφθξηζεο, αμηνπηζηίαο
θαη δηαβεβαίσζεο.

4.Αγνξάδνληαο έλα laptop απφ κηα ηζηνζειίδα, ζέισ λα κνπ πξνζθέξεη ηελ εγγχεζε
ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ πνπ παξέρνληαη ζε απηελ.

1

2 3 4 5

5.Όηαλ αγνξάδσ έλα laptop απφ κηα ηζηνζειίδα ζέισ ηα ζηνηρεία κνπ λα είλαη
αζθαιή.
1

2 3 4 5

6.Θέισ φηαλ έρσ θάπνην πξφβιεκα κε ηελ αγνξά ηνπ laptop, ε ηζηνζειίδα λα κπνξεί
λα κε βνεζήζεη.
1

2 3 4

5

7.Θέισ ε ηζηνζειίδα λα κνπ παξέρεη ηελ πξνζηαζία ηδησηηθήο αζθάιεηαο.
1

2 3 4 5

ΜΔΡΟ Γ: ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΔ ΑΠΟΦΔΙ
Σν ηξίην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο εξσηήζεηο.
Ο πειάηεο ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ην ηη γλσξίδνπλ νη άιινη γηα έλα πξντφλ,
παξά γηα ην πψο θξίλνπλ νη άιινη ηελ δηθή ηνπ αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά.
8.Θέισ ζηελ ηζηνζειίδα λα ππάξρεη κηα βαζκνινγία ησλ πειαηψλ (απφ ην 1-10)γηα
ην θάζε laptop.
1 2 3 4 5
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9.ηελ ηζηνζειίδα ζέισ λα εκθαλίδνληαη θάησ απφ θάζε laptop ηα ζρφιηα ησλ
επηζθεπηψλ-αγνξαζηψλ.
1

2 3 4 5

10.Δπίζεο ζέισ λα εκθαλίδνληαη θαη ηα ζρφιηα ησλ εηδηθψλ θάησ απφ ην θάζε laptop.
1

2 3 4 5

11.ηελ ηζηνζειίδα ζέισ λα ππάξρεη κηα ιίζηα πσιήζεσλ ησλ laptop.
1

2 3 4 5

ΜΔΡΟ Γ: ΑΠΟΦΔΙ ΑΤΣΔΠΑΡΚΔΙΑ
Σν ηέηαξην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη ηξείο εξσηήζεηο.
Άπνςε ησλ αηφκσλ γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα εθηειέζνπλ πξάμεηο πνπ επεξεάδνπλ
ηε δσή ηνπο.

12.Θέισ λα ππάξρεη επθνιία απφ ηελ ηζηνζειίδα ζηελ δηαδηθαζία πξνκήζεηαο ηνπ
laptop.
1

2 3 4 5

13.Θέισ λα ππάξρεη εχθνιε πινήγεζε ζηελ ηζηνζειίδα.
1

2 3 4 5

14.Πεξηκέλσ λα είλαη εχθνιν λα αγνξάζσ έλα laptop απφ κηα ηζηνζειίδα.
1

2 3 4 5

ΜΔΡΟ Δ: ΑΠΟΦΔΙ ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΗ ΑΓΟΡΑ
Σν πέκπην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο εξσηήζεηο.
15.Θέισ λα ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηα laptop.
72

1

2 3 4 5

16.Μεηά απφ ηελ έμνδν απφ ηελ ηζηνζειίδα, ζέισ λα έρσ κηα θαζαξή άπνςε γηα ην
πξντφλ πνπ κε ελδηαθέξεη.
1

2 3 4 5

17.Θέισ λα παξέρνληαη απφ ηελ ηζηνζειίδα, φιεο νη δπλαηφηεηεο ηνπ laptop πνπ
ελδηαθέξνκαη λα αγνξάζσ.
1

2 3 4 5

18.Θέισ ζηελ ηζηνζειίδα λα ππάξρνπλ αξθεηέο εηθφλεο ηνπ laptop.
1

2 3 4 5

ΜΔΡΟ Σ: ΓΔΝΙΚΔ ΔΡΧΣΗΔΙ
Σν έθην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ην
πξφζσπν πνπ ην ζπκπιεξψλεη θαη γηα ηελ ππεξεζία ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί.
19.Φχιιν

Άλδξαο

Γπλαίθα

20. Ζιηθία
21. Δπίπεδν ζπνπδψλ
Λχθεην
Η.Δ.Κ
Πηπρίν ΣΔΗ / Παλεπηζηεκίνπ
Master
PhD
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22. Πφζα ρξφληα θάλεηε αγνξέο κέζσ internet;

Ευχαριζηούμε για ηον χρόνο που διαθέζαηε για ηην ολοκλήρωζη ηου
ερωηημαηολογίου
Δπηζπκείηε λα ζαο ζηείινπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο;
Email:

ΝΑΗ

ΟΥΗ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2

Δξώηεζε 1: χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο, νη αγνξαζηέο
θαίλεηαη λα έρνπλ μεθάζαξε άπνςε γηα ην αλ πεξηκέλνπλε λα εμνηθνλνκήζνπλε
ρξήκαηα απφ ηελ ηζηνζειίδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 72% πεξηκέλεη λα εμνηθνλνκίζεη
ρξήκαηα απφ ηελ αγνξά πνπ ζα θάλεη, ην 24% έρεη νπδέηεξε ζηάζε, ελψ κφιηο ην 4%
έρεη αξλεηηθή γλψκε.
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Δξώηεζε 2: χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο, νη
θαηαλαισηέο θαίλεηαη λα πξνζδνθνχλ απφ ηελ ηζηνζειίδα πνπ ζα αγνξάζνπλ ην
laptop ηνπο, λα ηνπο πξνζθέξεη κηα πην θαιή ηηκή ζπγθξίλνληαο ηελ κε άιιεο
ηζηνζειίδεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 78% έρεη ζεηηθή άπνςε, ην 13% έρεη νπδέηεξε
ζηάζε, ελψ ην 9% δηαθσλεί κε ηελ παξαθάησ εξψηεζε.
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Δξψηεζε 3: χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο, νη θαηαλαισηέο
θαίλεηαη λα κελ έρνπλ μεθάζαξε άπνςε γηα ην αλ πεξηκέλνπλ απφ ηελ ηζηνζειίδα
πνπ ζα αγνξάζνπλ ην πξντφλ ηνπο, λα ηνπο πξνζθέξεη θάπνηα έθπησζε. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ην 53% ζπκθσλεί, ην 32% έρεη νπδέηεξε ζηάζε, ελψ ην 15% δηαθσλεί
θαη δελ πεξηκέλεη θάπνηα έθπησζε απφ ηελ ηζηνζειίδα.
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Δξώηεζε 4: χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο, ην
θαηαλαισηηθφ θνηλφ, θαίλεηαη λα έρεη μεθάζαξε ζέζε φηη πεξηκέλεη απφ ηελ
ηζηνζειίδα λα ηνπ πξνζθέξεη ηελ εγγχεζε

ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ πνπ

παξέρνληαη ζε απηήλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 86% ζπκθσλεί κε ηελ παξαθάησ
πξφηαζε, ην 10% έρεη νπδέηεξε ζηάζε, ελψ κφιηο ην 4% δηαθσλεί κε ηελ πξφηαζε.
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Δξώηεζε 5: χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο, νη αγνξαζηέο,
θαίλνληαη λα έρνπλ μεθάζαξε ζέζε φηη πεξηκέλεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία λα
είλαη αζθαιή θαζψο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε αγνξά ηνπ laptop . Πην ζπγθεθξηκέλα, ην
83% ζπκθσλεί κε ηελ παξαθάησ πξφηαζε, ελψ κφιηο ην 17% δηαθσλεί.
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Δξώηεζε 6: χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο, νη
θαηαλαισηέο θαίλεηαη λα έρνπλ μεθάζαξε άπνςε γηα ην φηη πεξηκέλνπλ απφ ηελ
ηζηνζειίδα λα κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη θάπνηα βνήζεηα φηαλ έρνπλ θάπνην
πξφβιεκα θαηά ηελ αγνξά ηνπ laptop. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 83% ζπκθσλεί κε ηελ
παξαθάησ πξφηαζε, ην 12% έρεη νπδέηεξε ζηάζε, ελψ ην 5% δηαθσλεί θαη δελ
πεξηκέλεη απφ ηελ ηζηνζειίδα λα ηνπ πξνζθέξεη θάπνηα βνήζεηα.
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Δξώηεζε 7: χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο, ην
θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαίλεηαη λα έρεη μεθάζαξε ζέζε ζην φηη απαηηεί λα
πξνζηαηεχνληαη ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα απφ ηελ ηζηνζειίδα. Πην ζπγθεθξηκέλα,
ην 86% ζεσξεί φηη πξέπεη λα ππάξρεη πξνζηαζία ζηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία, ελψ ην
14% δηαθσλεί κε ηελ πξφηαζε απηήλ.
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Δξώηεζε 8: χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο, ην αγνξαζηηθφ
θνηλφ θαίλεηαη λα έρεη μεθάζαξε ζέζε ζην λα ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα κηα
βαζκνινγία ησλ πειαηψλ γηα ην θάζε laptop. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 62% ζπκθσλεί κε
ηελ παξαθάησ πξφηαζε, ην 29% έρεη νπδέηεξε ζηάζε, ελψ ην 9% δηαθσλεί κε ηελ
πξφηαζε.
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Δξώηεζε 9: χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο, νη θαηαλαισηέο
θαίλεηαη λα έρνπλ μεθάζαξε ζέζε φηη επηζπκνχλ λα εκθαλίδνληαη θάησ απφ θάζε
laptop ηα ζρφιηα ησλ επηζθεπηψλ- αγνξαζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 61% ζπκθσλεί,
ην 33% έρεη νπδέηεξε ζηάζε, ελψ κφιηο ην 6% δηαθσλεί κε ηελ κε ηελ παξαθάησ
πξφηαζε.
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Δξώηεζε 10: χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο, νη αγνξαζηέο
θαίλεηαη λα έρνπλ μεθάζαξε ζέζε φηη επηζπκνχλ λα εκθαλίδνληαη ηα ζρφιηα ησλ
εηδηθψλ θάησ απφ ην θάζε laptop. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 74% ζπκθσλεί κε ηελ
παξαθάησ πξφηαζε, ην 19% έρεη νπδέηεξε ζηάζε, ελψ ην 7% δηαθσλεί θαη δελ ζέιεη
λα εκθαλίδνληαη ηα ζρφιηα ησλ εηδηθψλ.
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Δξώηεζε 11: χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο, νη
θαηαλαισηέο θαίλεηαη λα κελ έρνπλ μεθάζαξε ζέζε φηη ζα επηζπκνχζαλ λα ππάξρεη
ζηελ ηζηνζειίδα κηα ιίζηα πσιήζεσλ ησλ laptop. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 57% ζα
ήζειε λα ππάξρεη κηα ιίζηα πσιήζεσλ, ην 36% έρεη νπδέηεξε ζηάζε, ελψ ην 7%
δηαθσλεί κε ηελ κε ηελ παξαθάησ πξφηαζε.
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Δξώηεζε 12: χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο, ην
θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαίλεηαη λα έρεη μεθάζαξε ζέζε ζην φηη ζα ήζειε λα ππάξρεη
επθνιία ζηελ πξνκήζεηα ηνπ laptop. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 86% ζπκθσλεί κε ηελ
παξαθάησ πξφηαζε, ην 12% έρεη νπδέηεξε ζηάζε, ελψ κφιηο ην 2% δηαθσλεί κε ηελ
παξαθάησ πξφηαζε.
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Δξώηεζε 13: χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο, νη
θαηαλαισηέο θαίλεηαη λα έρνπλ μεθάζαξε ζέζε φηη πξέπεη λα ππάξρεη εχθνιε
πινήγεζε ζηελ ηζηνζειίδα. . Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 85% ζεσξεί φηη πξέπεη λα
ππάξρεη εχθνιε πινήγεζε, ην 11% έρεη νπδέηεξε ζηάζε, ελψ κφιηο ην 4% δηαθσλεί
κε ηελ παξαθάησ πξφηαζε.
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Δξώηεζε 14: χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο, νη αγνξαζηέο
θαίλεηαη λα έρνπλ μεθάζαξε ζέζε ζην φηη πεξηκέλνπλ λα είλαη εχθνιν λα αγνξάζνπλ
έλα laptop κέζσ ηνπ Internet. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 74% ζπκθσλεί κε ηελ παξαθάησ
πξφηαζε, ην 20% έρεη νπδέηεξε ζηάζε, ελψ ην 6% δηαθσλεί θαη πηζηεχεη φηη ζα είλαη
δχζθνιε ε αγνξά ελφο laptop απφ κηα ηζηνζειίδα.
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Δξώηεζε 15: χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο, ην
θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαίλεηαη λα έρεη κηα απφιπηε μεθάζαξε ζέζε ζην αλ επηζπκεί
λα ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηα laptop. Πην ζπγθεθξηκέλα,
ην 93% ζεσξεί φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ, ην 5%
έρεη νπδέηεξε ζηάζε, ελψ ην 2% έρεη αξλεηηθή ζηάζε.
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Δξώηεζε 16: χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο, νη αγνξαζηέο
θαίλεηαη λα έρνπλ μεθάζαξε ζέζε γηα ην αλ ζα ήζειαλ λα έρνπλ κηα θαζαξή άπνςε
γηα ην πξντφλ πνπ ζα αγνξάζνπλ κεηά ηελ έμνδν ηνπο απφ ηελ ηζηνζειίδα. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ην 86% ζπκθσλεί , ην 11% έρεη νπδέηεξε ζηάζε, ελψ ην 3% δηαθσλεί
κε ηελ παξαθάησ πξφηαζε.
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Δξώηεζε 17: χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο, νη
θαηαλαισηέο θαίλεηαη λα έρνπλ μεθάζαξε άπνςε γηα ην ηη ζέινπλ λα ηνπο πξνζθέξεη
ε ηζηνζειίδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 88% ζεσξεί φηη ε ηζηνζειίδα πξέπεη λα παξέρεη
φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ laptop, ην 8% έρεη νπδέηεξε ζηάζε, ελψ ην 4% δηαθσλεί κε
ηελ παξαθάησ πξφηαζε.
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Δξώηεζε 18: χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξψηεζεο, ην
θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαίλεηαη λα έρεη μεθάζαξε ζέζε φηη ζηελ ηζηνζειίδα ζέιεη λα
ππάξρνπλ αξθεηέο εηθφλεο ηνπ laptop. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 78% ζπκθσλεί κε ηελ κε
ηελ παξαθάησ πξφηαζε , ην 18% έρεη νπδέηεξε ζηάζε, ελψ ην 4% δηαθσλεί κε ηελ κε
ηελ παξαθάησ πξφηαζε.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3
Πίλαθεο:

Παξαγνληηθή αλάιπζε γηα ηηο εξσηήζεηο 1-18

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

Component

dimensi on0

Approx. Chi-Square

,713
655,688

df

153

Sig.

,000

Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings
% of
Cumulative
% of
Cumulative
% of
Variance
%
Total
Variance
%
Total
Variance Cumulative %
27,095
27,095
4,877
27,095
27,095
2,782
15,457
15,457
11,492
38,587
2,069
11,492
38,587
2,501
13,894
29,352
9,672
48,259
1,741
9,672
48,259
2,362
13,121
42,473
8,988
57,247
1,618
8,988
57,247
2,036
11,314
53,786
6,983
64,230
1,257
6,983
64,230
1,880
10,444
64,230
5,394
69,624

1
2
3
4
5
6

Total
4,877
2,069
1,741
1,618
1,257
,971

7

,854

4,742

74,366

8

,697

3,874

78,240

9

,617

3,427

81,667

10

,547

3,038

84,705

11

,523

2,905

87,610

12

,470

2,608

90,219

13

,425

2,362

92,580

14

,405

2,250

94,830

15

,295

1,640

96,471

16

,231

1,286

97,756

17

,220

1,222

98,979

18

,184

1,021

100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

93

Φνξηίζεηο

Rotated Component Matrix

a

Component
1

2

3

4

5

VAR00001

-,091

,189

,167

-,139

,771

VAR00002

,251

-,146

,058

,212

,796

VAR00003

,085

,521

-,007

-,010

,613

VAR00004

,653

-,267

,321

-,130

,137

VAR00005

,630

,340

,237

-,173

-,186

VAR00006

,647

,074

,178

,485

-,066

VAR00007

,805

,241

-,052

-,149

,112

VAR00008

,103

-,025

,027

,827

,202

VAR00009

-,086

,196

-,108

,784

-,134

VAR00010

-,125

,325

,480

,536

-,041

VAR00011

-,009

,128

-,035

,776

,043

VAR00012

,558

-,106

,367

,071

,149

VAR00013

,583

,524

,177

-,068

,200

VAR00014

,565

,176

,367

,142

,170

VAR00015

,315

,077

,623

,100

,059

VAR00016

,232

,179

,787

,026

-,079

VAR00017

,084

,188

,727

,029

,200

VAR00018

,193

,341

,579

,154

,042

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 9 iterations.
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πρλόηεηεο γηα ην θύιιν, ηελ ειηθία, ηηο ζπνπδέο θαη ηα ρξόληα
αγνξώλ.

VAR00019
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

F

50

50,0

50,0

50,0

M

50

50,0

50,0

100,0

100

100,0

100,0

Total

VAR00020
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

18,00

4

4,0

4,0

4,0

19,00

5

5,0

5,0

9,0

20,00

2

2,0

2,0

11,0

21,00

5

5,0

5,0

16,0

22,00

14

14,0

14,0

30,0

23,00

6

6,0

6,0

36,0

24,00

11

11,0

11,0

47,0

25,00

8

8,0

8,0

55,0

26,00

6

6,0

6,0

61,0

27,00

6

6,0

6,0

67,0

28,00

5

5,0

5,0

72,0

29,00

1

1,0

1,0

73,0

30,00

3

3,0

3,0

76,0

31,00

2

2,0

2,0

78,0

32,00

1

1,0

1,0

79,0

33,00

2

2,0

2,0

81,0

34,00

3

3,0

3,0

84,0

35,00

1

1,0

1,0

85,0

38,00

2

2,0

2,0

87,0

39,00

2

2,0

2,0

89,0

95

40,00

2

2,0

2,0

91,0

42,00

1

1,0

1,0

92,0

44,00

2

2,0

2,0

94,0

46,00

1

1,0

1,0

95,0

47,00

1

1,0

1,0

96,0

48,00

2

2,0

2,0

98,0

50,00

1

1,0

1,0

99,0

54,00

1

1,0

1,0

100,0

100

100,0

100,0

Total

VAR00021
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

IEK

16

16,0

16,0

16,0

LYK

19

19,0

19,0

35,0

MAS

1

1,0

1,0

36,0

MASTE

7

7,0

7,0

43,0

PHD

4

4,0

4,0

47,0

PT PT

2

2,0

2,0

49,0

PT TP

51

51,0

51,0

100,0

100

100,0

100,0

Total
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VAR00022
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1,00

32

32,0

32,0

32,0

2,00

24

24,0

24,0

56,0

3,00

16

16,0

16,0

72,0

4,00

9

9,0

9,0

81,0

5,00

7

7,0

7,0

88,0

6,00

3

3,0

3,0

91,0

7,00

2

2,0

2,0

93,0

8,00

1

1,0

1,0

94,0

9,00

2

2,0

2,0

96,0

10,00

1

1,0

1,0

97,0

12,00

2

2,0

2,0

99,0

14,00

1

1,0

1,0

100,0

100

100,0

100,0

Total

Πίλαθαο πζρέηηζεο

ΑπόψειςΥπηρεσιών

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Correlations
ΑπόψειςΥπηρε ΚανονιστικέςΑπ ΑπόψειςΑστεπά ΑπόψειςΔιεσκόλ
σιών
οψ
ρκειας
Αγορ
**
**
1
,139
,581
,511
,166
,000
,000

ΑπόψειςΤιμών
,190
,058

ΚανονιστικέςΑποψ

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

100
,139
,166

100
1

100
,197*
,049

100
,350**
,000

100
,170
,090

ΑπόψειςΑστεπάρκειας

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

100
**
,581
,000

100
*
,197
,049

100
1

100
**
,598
,000

100
**
,332
,001

ΑπόψειςΔιεσκόλΑγορ

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

100
**
,511
,000

100
**
,350
,000

100
**
,598
,000

100
1

100
**
,298
,003

ΑπόψειςΤιμών

N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

100
,190
,058

100
,170
,090

100
**
,332
,001

100
**
,298
,003

100
1

100

100

100

100

100

N
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Πίλαθεο Αμηνπηζηίαο
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
,708

3

Απφςεηο ηηκψλ

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
,659

3

Απφςεηο ππεξεζηψλ
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
,689

4

Καλνληζηηθέο απφςεηο
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
,626

4

Απφςεηο απηεπάξθεηαο
Απφςεηο δηεπθφιπλζεο αγνξάο.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
,676

4
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