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Περίληψη 
Το e-business αποτελεί πλέον ένα μοντέλο πλήρους αναδιάρθρωσης όλων των 
δραστηριοτήτων κάθε επιχείρησης με κέντρο τον πελάτη και  προμηθευτή, χρησιμοποιώντας 
ως κύριο μέσο επικοινωνίας και συνεργασίας το Internet. 

Η σύγχρονη άποψη περί e-business αναφέρεται σε μια διαφορετική επιχειρηματική 
νοοτροπία, δομή και οργάνωση. Για μπει πραγματικά στο χώρο του e-business μια 
επιχείρηση πρέπει να επανακαθορίσει τη φύση της, υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση για 
όλες τις δραστηριότητές της. Να χρησιμοποιήσει δηλαδή μια ενιαία δομή, μια κοινή 
πλατφόρμα εφαρμογών και έναν ομοιόμορφο τρόπο σκέψης για όλες τις εργασίες της. 

Με αυτά τα δεδομένα φαίνεται απαραίτητη μια προσπάθεια απεικόνισης του περιβάλλοντος 
που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ένας επιχειρηματίας στο χώρο αυτό. Η περιγραφή των 
διαδικασιών που θα κληθεί να μεταχειριστεί καθώς και πιθανές ευκαιρίες που μπορεί να 
εκμεταλλευτεί, αποτελούν αναγκαία συνθήκη για να καταφέρει να ιδρύσει και διοικήσει 
επιτυχώς αυτό τον ξεχωριστό τύπο επιχείρησης. 

 

Σκοπός 
Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η παρουσίαση των τρόπων με τους οποίους μπορούμε  να 
ιδρύσουμε μια επιχείρηση στο διαδίκτυο και της διαδικασίας η οποία πρέπει να ακολουθηθεί 
για τη δημιουργία ενός ψηφιακού καταστήματος, που θα επιτρέπει την επέκταση των 
εμπορικών δραστηριοτήτων μας σε μία από της μεγαλύτερες αγορές που υπάρχουν όπως η 
διαδικτυακή. 

Πιο αναλυτικά θα παρουσιαστούν: 

• τα πλεονεκτήματα τα οποία παρουσιάζει συγκριτικά με τις υπόλοιπες μορφές 
καταστημάτων. 

• βήμα-βήμα η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, για την ίδρυση, τη 
χρηματοδότηση και την οργάνωση ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, 

• το νομικό πλαίσιο που διέπει τον επιχειρηματικό κλάδο των ηλεκτρονικών 
επιχειρήσεων, 

• τρόποι εξεύρεσης των απαραίτητων πόρων για τη δημιουργία ενός τέτοιου 
καταστήματος, ανάλυση του κόστους δημιουργίας του, 

• κατευθυντήριες γραμμές, ευκαιρίες και προοπτικές στο νομικό όσο και στο 
οικονομικό-κοινωνικό περιβάλλον, 

στοιχεία δηλαδή, που αποτελούν σημαντικό κίνητρο για μια νέα επιχείρηση, βοηθώντας 
τη να προσπελάσει το σημαντικότερο ίσως εμπόδιο στη σημερινή αγορά . την 
εξασφάλιση και αποτελεσματική αξιοποίηση κεφαλαίων 
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ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ , ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΘΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ:   

• Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Αγγλικός όρος: e-commerce) 1 

Πρόκειται για κάθε είδος εμπορικής συναλλαγής μεταξύ προσώπων (φυσικών και μη) που 
πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα. Είναι η διάθεση και αγοραπωλησία προϊόντων 
ηλεκτρονικά, η διεκπεραίωση εμπορικών λειτουργιών και συναλλαγών χωρίς τη χρήση 
χαρτιού, συνήθως μέσω δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πρόκειται για την 
αγοραπωλησία αγαθών, πληροφοριών και υπηρεσιών μέσα από δίκτυα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. 
 
Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να οριστεί από τέσσερις διαφορετικές οπτικές γωνίες: 

1) Επιχειρήσεις: Ως εφαρμογή νέων τεχνολογιών προς την κατεύθυνση του αυτοματισμού 
των συναλλαγών και της ροής εργασιών. 

2) Υπηρεσίες: Ως μηχανισμός που έχει στόχο να ικανοποιήσει την κοινή επιθυμία 
προμηθευτών και πελατών για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, μεγαλύτερη ταχύτητα 
εκτέλεσης συναλλαγών και μικρότερο κόστος. 

3) Απόσταση: Ως δυνατότητα αγοραπωλησίας προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Internet 
ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση. 

4) Επικοινωνία: Ως δυνατότητα παροχής πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών, 
και πληρωμών μέσα από δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Σε πρακτικό επίπεδο, η εφαρμογή του μπορεί να πάρει πολλές μορφές: 

Εσωτερικό εμπόριο: Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία των δραστηριοτήτων 
μιας επιχείρησης, ώστε να μπορεί να προσφέρει καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στους 
πελάτες της. Οι εφαρμογές του συνήθως εντάσσονται στη λειτουργία ενός τοπικού δικτύου 
(Intranet) και μπορούν να είναι: επικοινωνία μεταξύ ομάδων εργασίας, ηλεκτρονική 
δημοσίευση (άμεση διανομή πληροφοριών) κτλ. 

Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (Business-to-Business - B2B): Το ηλεκτρονικό εμπόριο 
επιτρέπει σε επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη μεταξύ τους συνεργασία, απλοποιώντας τις 
διαδικασίες και το κόστος των προμηθειών, την ταχύτερη αποστολή των προμηθειών και τον 
αποτελεσματικότερο έλεγχο του επιπέδου αποθεμάτων. Καθιστά ευκολότερη την 
αρχειοθέτηση των σχετικών εγγράφων και ποιοτικότερη την εξυπηρέτηση πελατών. Οι 
ηλεκτρονικές πληρωμές περιορίζουν το ανθρώπινο σφάλμα, αυξάνουν την ταχύτητα και 
μειώνουν το κόστος των συναλλαγών. Το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει τη δυνατότητα 
αυξημένης πληροφόρησης σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα - είτε από τους 
προμηθευτές είτε από ενδιάμεσους οργανισμούς . 

1. http://www.go-online.gr/ebusiness/specials 

 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=687
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=467
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Λιανικές πωλήσεις - Ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτών 
(Business-to-Consumer - B2C): Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη μορφή ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Ο καταναλωτής έχει πρόσβαση σε μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε δικτυακούς 
κόμβους-καταστήματα, βλέπει, επιλέγει, αν επιθυμεί να αγοράσει είδη ένδυσης μπορεί ενίοτε 
και να τα δοκιμάζει (μέσω ειδικών προγραμμάτων), ανακαλύπτει προϊόντα τα οποία δεν θα 
μπορούσε να βρει εύκολα στη χώρα του, συγκρίνει τιμές και τέλος αγοράζει. Κι όλα αυτά 
χωρίς να βγει από το σπίτι του, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο και κόπο. 

Το e commerce αποτελεί κομμάτι του e business. Αναλύεται εδώ περισσότερο από τους 
υπόλοιπους όρους,  γιατί παρότι είναι το στοιχείο με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη και 
αναγνωρισιμότητα, δεν αποτελεί το καθ αυτό αντικείμενο της εργασίας. Πρέπει όμως να 
σχηματισθεί μια γενικευμένη εικόνα γι αυτό πριν συνεχίσουμε με τα ζητήματα που θα μας 
απασχολήσουν. 

 

• Διαδικτυακός εξυπηρετητής ή διακομιστής  (Αγγλικός όρος: web server )2 

Είναι υλικό ή και λογισμικό που αναλαμβάνει την παροχή διάφορων υπηρεσιών, 
«εξυπηρετώντας» αιτήσεις από άλλους υπολογιστές γνωστούς ως πελάτες. Όταν ένας 
υπολογιστής εκτελεί κυρίως τέτοια προγράμματα εξυπηρετητές συνεχόμενα,  τότε μπορούμε 
να αναφερθούμε σε όλον τον υπολογιστή ως εξυπηρετητή, αφού αυτή είναι η κύρια 
λειτουργία του. Οι υπολογιστές που χρησιμοποιούνται ως εξυπηρετητές πρέπει να μπορούν 
να δουλεύουν όλη την ημέρα και συνεχώς χωρίς διακοπές. Για το λόγο αυτό οι εταιρείες 
κατασκευής υπολογιστών και τμημάτων υπολογιστών προσφέρουν ξεχωριστές κατασκευές 
για εξυπηρετητές. Φυσικά αυτές οι κατασκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για 
προσωπικό υπολογιστή όμως ανεβάζουν το κόστος.  
2: http://el.wikipedia.org/wiki/ Εξυπηρετητής 
 

• Παρομοίως,  πελάτη (Αγγλικός όρος: Client), 

μπορούμε να θεωρήσουμε είτε κάποιο λογισμικό που επικοινωνεί και υποβάλει αιτήματα 
στον εξυπηρετητή, είτε τον υπολογιστή στον οποίο εκτελείται το λογισμικό πελάτης. 
 

• Ηλεκτρονικό επιχειρείν (Αγγλικός όρος: E-Business) 

Η προσαρμογή του παραδοσιακού επιχειρηματικού μοντέλου στην νέα "ηλεκτρονική" 
πραγματικότητα ή η ανάπτυξη νέου επιχειρηματικού μοντέλου με αντικείμενο μόνο 
το Internet. Στα ελληνικά αναφέρεται ως ηλεκτρονικό επιχειρείν. Ο όρος αναφέρεται πολύ 
συνοπτικά εδώ, διότι αποτελεί το αντικείμενο της  εργασίας και θα αναλυθεί εκτενέστερα στη 
συνέχεια. 

• Ηλεκτρονικός Κατάλογος (Αγγλικός όρος: E-Catalog) 

Δυναμικός μηχανισμός που παρουσιάζει τα προς πώληση προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες 
μιας επιχείρησης και επιτρέπει στους χρήστες την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών σε 
ηλεκτρονικά καταστήματα.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://www.go-online.gr/ebusiness/glossary/show.html?glossary_id=149
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  στο E-business  

Η αρχιτεκτονική e-business προτείνει την υιοθέτηση μιας κοινής αρχιτεκτονικής για 
όλα. Το λογισμικό που δέχεται την παραγγελία πρέπει να είναι το ίδιο με εκείνο που 
τηρεί την αποθήκη και με αυτό που ενημερώνει το προσωπικό για τις 
ενδοεπιχειρησιακές εξελίξεις. Έτσι, οι πληροφορίες διακινούνται μέσα στην 
επιχείρηση με μεγάλη ευκολία και ταχύτητα (όλα τα συστήματα λειτουργούν με την 
ίδια αρχιτεκτονική, Intranet, και είναι προσβάσιμα από όλους), το κόστος λειτουργίας 
μειώνεται σημαντικά και εξασφαλίζεται η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. 
Επίσης επιτυγχάνονται τεράστιες οικονομίες κλίμακας, καθώς η συντήρηση 
λογισμικού και εξοπλισμού γίνεται απλούστερη και φθηνότερη. 
 
Βασικά χαρακτηριστικά 3 

Όλες οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μεμονωμένα χωρίς υιοθέτηση ενός 
μοντέλου e-business. Δυστυχώς όμως το κόστος της αποσπασματικής υλοποίησης και 
συντήρησής τους (μια εφαρμογή εδώ, ένα μπάλωμα εκεί κ.λπ.) είναι αστρονομικό. 
Αντίθετα αν όλες οι παρεχόμενες εφαρμογές κατασκευαστούν και στεγαστούν πάνω 
από μια κοινή πλατφόρμα, γίνεται δυνατή η δημιουργία μιας οικονομικής και φιλικής 
προς τη διακίνηση πληροφοριών εσωτερικής εταιρικής δομής. 
Είναι αλήθεια πως κάτι τέτοιο δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο, καθώς, εκτός από υψηλές 
αρχικές επενδύσεις, απαιτούνται μεγάλες αλλαγές στη νοοτροπία των εργαζομένων 
και σε κάθε πλευρά των διαδικασιών με τις οποίες λειτουργούσε η επιχείρηση μέχρι 
τώρα. Γι' αυτό και η δομή e-business είναι ευκολότερο να υλοποιηθεί από μικρές ή 
από νέες επιχειρήσεις όπου τα πάντα μπορούν να σχεδιαστούν από την αρχή χωρίς τις 
δεσμεύσεις που επιβάλλουν οι επιλογές του παρελθόντος. 
Για να υιοθετήσει το e-business μια εταιρεία θα πρέπει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα 
ακόλουθα θέματα: 
 
 Απλότητα - Το μοντέλο e-business απαιτεί προσαρμοστικότητα και ευελιξία. Μια 

περίπλοκη δομή (με πολλές διαδικασίες ή μεγάλο αριθμό προϊόντων λογισμικού) 
δεν επιτρέπει στο προσωπικό την πλήρη αξιοποίηση όλων των εργαλείων e-
business που διαθέτει η εταιρεία. 

 
 Εξέλιξη - Το e-business είναι περισσότερο ένας τρόπος λειτουργίας και λιγότερο 

μια τεχνολογική εφαρμογή. Η επιχείρηση δεν πρέπει να υποτάσει τον σημερινό 
τρόπο λειτουργίας της στις απαιτήσεις των νέων εφαρμογών. Είναι απαραίτητο να 
αξιοποιεί τις εμπειρίες από τη μέχρι τώρα λειτουργία της, οικοδομώντας ένα νέο 
περιβάλλον λειτουργίας όπου οι δοκιμασμένες λύσεις του παρελθόντος θα 
παραμείνουν σε ισχύ. 

 
 Προτεραιότητες - Όλες οι εργασίες μέσα σε μια επιχείρηση δεν είναι το ίδιο 

σημαντικές. Οι δημιουργοί μιας δομής e-business πρέπει να αντισταθούν στον 
πειρασμό να ασχοληθούν πρώτα με τα πιο εύκολα ή με τα πιο εντυπωσιακά και 
πρωτοποριακά θέματα, όπως συμβαίνει συνήθως. Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει 
δείξει πως τις περισσότερες φορές το 80% των βελτιώσεων σε θέματα 
παραγωγικότητας επιτυγχάνεται από το 20% των επενδύσεων ή αλλαγών. Τα 
στελέχη λοιπόν πρέπει να αναγνωρίσουν ποιες προσπάθειες θα αποδώσουν τα 
μεγαλύτερα οφέλη και να ξεκινήσουν τις εργασίες τους από αυτές. 
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 Λεπτομέρεια - Καμία λύση e-business δεν θα προσφέρει τα αναμενόμενα σε μια 
επιχείρηση αν δεν έχει σχεδιαστεί με προσοχή, λαμβάνοντας υπ' όψιν ακόμη και 
τα πιο "επουσιώδη" θέματα. Οι περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν τη λογική 
του βλέποντας και κάνοντας. Γι' αυτό ξεκινούν τις προσπάθειές τους έχοντας 
μόνο μια γενική άποψη του επιθυμητού στόχου και στην πορεία παγιδεύονται σε 
λάθος επιλογές. 

 
 Ευχρηστία - Πολλά άριστα σχεδιασμένα συστήματα έχουν αποτύχει διότι οι 

χρήστες τους αποδείχθηκαν ανίκανοι, ή απρόθυμοι, να τα χρησιμοποιήσουν. Ο 
σχεδιασμός e-business πρέπει να χωρίζει τους χρήστες σε ομάδες ανάλογα με την 
εργασία που επιτελούν (γραμματείς, τεχνική υποστήριξη, πωλητές κ.λπ.) και να 
δημιουργεί περιβάλλοντα εργασίας συμβατά με τις ανάγκες και τις γνώσεις κάθε 
κατηγορίας εργαζομένων. 

 
 Ασφάλεια - Ένας άλλος τρόπος να ορίσουμε το e-business θα ήταν να το 

χαρακτηρίσουμε ως τη διαδικασία ανοίγματος μιας επιχείρησης στον εξωτερικό 
κόσμο. Αυτή η εξωστρέφεια αυξάνει την παραγωγικότητα και βελτιώνει το 
επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει και την πόρτα σε 
όσους θέλουν να εισχωρήσουν στο εταιρικό περιβάλλον και να το 
εκμεταλλευτούν για ιδιοτελείς σκοπούς. Είναι σημαντικό προβλεφθούν όλοι οι 
κίνδυνοι παραβίασης των συστημάτων ασφαλείας της επιχείρησης και να 
ληφθούν τα ανάλογα προληπτικά μέτρα (π.χ. κρυπτογράφηση). 

 
 Συνοχή - Η ισχύς μιας αλυσίδας κρίνεται από τον πιο αδύναμο κρίκο της. Γι' αυτό 

όλα τα μέρη και οι διαδικασίες σε μια e-business πρέπει να σχεδιαστούν έτσι 
ώστε να λειτουργούν το ίδιο αποτελεσματικά.  
 
3: http://www.eeei.gr/interbiz/articles/ebusin.htm 

 
Αντίστοιχα, , τα πλεονεκτήματα μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο 
διαδίκτυο είναι: 
 Ευρεία γεωγραφική κάλυψη. Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να 

απευθυνθεί σε πελάτες που βρίσκονται παντού, χωρίς τη σύσταση 
υποκαταστήματος. 

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

 Μείωση λειτουργικού κόστους. Η μείωση του λειτουργικού κόστους 
οφείλεται στο γεγονός ότι η επιχείρηση μπορεί να εξυπηρετήσει τους πελάτες 
με ελάχιστο κόστος. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των πελατών του ηλεκτρονικού 
καταστήματος τόσο μειώνεται το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης αυτών. 

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

 Εργαλείο μάρκετινγκ. Η επιχείρηση μπορεί να εκμεταλλευτεί τις 
δυνατότητες του διαδικτύου για προσφορές, διαχείριση και ενημέρωση 
πελατών, στατιστικά στοιχεία πρόσβασης και πωλήσεων.  

 



8 

 

E-BUSINESS ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 
Στις αγοραπωλησίες το e-business έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την κατασκευή 
ενός συστήματος διαχείρισης παραγγελιών μέσω Internet. Το παραπάνω είναι 
πραγματοποιήσιμο μέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήματος είτε μέσω μιας 
εξειδικευμένης εφαρμογής client για τις παραγγελίες. Στην πραγματικότητα το 
συγκεκριμένο εγχείρημα είναι πολύ κοστοβόρο λόγω του  αναγκαίου αριθμού 
υπαλλήλων, καθώς η επικοινωνία με τους πελάτες δεν είναι δυνατόν να γίνει 
αυτόματα .  
 
Με την αξιοποίηση των πρακτικών του e-business μπορούμε να αποκτήσουμε 
σημαντικά πλεονεκτήματα στον τομέα των προμηθειών. Ωστόσο στην 
πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο, επειδή οι προμηθευτές είναι πάρα 
πολλοί ενώ τα προϊόντα τα οποία προμηθεύεται κάποια επιχείρηση  από αυτούς 
συνήθως παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους.  
 
Πλέον στον τομέα του customer service παρατηρούνται όλο και εντονότερες εξελίξεις 
καθώς οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το Internet,  αξιοποιώντας  
τις δυνατότητές του στην εξυπηρέτηση τωνπελατών. Η παρακολούθηση 
λογαριασμών μέσω web, η υποβολή ερωτήσεων και  η τεχνική υποστήριξη 
αποτελούν παραδείγματα υπηρεσιών παρόμοιας μορφής . 
 
Ο νέος ταχύτατα εξελισσόμενος κλάδος της πελατειακής φροντίδας είναι η παροχή  
εξατομικευμένων υπηρεσιών. Για γίνει αυτό απαιτείται η συλλογή προσωπικών 
στοιχείων των χρηστών, καθώς και καταγραφή της συμπεριφοράς τους κατά τη 
διάρκεια των αγορών, θέμα στο οποίο υπάρχει μια ευαισθησία στη χώρα μας. 
Παραμερίζοντας όμως τα θέματα που άπτονται των προσωπικών δεδομένων, αυτή 
είναι μια ευρέως διαδεδομένη πρακτική, προκειμένου αφενός οι επιχειρήσεις να 
προλάβουν και να είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τη ζήτηση των πελατών και 
αφετέρου να πληροφορήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τους πελάτες τους σχετικά με 
ζητήματα που ίσως τους αφορούν άμεσα. Προγράμματα ολοκληρωμένου CRM και 
διαδικτυακές εφαρμογές βάσεων δεδομένων επιτρέπουν την απόκτηση αυτών των 
πολύτιμων πληροφοριών χωρίς να θίγουν την ιδιωτικότητα των ατόμων. 
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Πώς να δημιουργήσετε το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα 

Στη σημερινή εποχή που οι περισσότερες διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί χάρη στη χρήση 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου οι ελληνικές επιχειρήσεις προσπαθούν  
να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις επωφελούνται της 
ύπαρξης του διαδικτύου και προσπαθούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους μέσω 
αυτού. Η ίδρυση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος μέχρι πριν από λίγο καιρό αποτελούσε 
μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία για την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα εξαιτίας της 
παρακώλυσης των διαδικασιών που προκαλούσε η γραφειοκρατία 

Οι πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών είναι μία από τις βασικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στο διαδίκτυο. Στην περίπτωση, όμως, της εμπορικής χρήσης του 
διαδικτύου, ο σχεδιασμός του δικτυακού τόπου αποκτά μεγαλύτερη σημασία από την ίδια την 
κατασκευή του. Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να προβλέπει την ύπαρξη πολλών 
υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να προβλέπει online τεχνική υποστήριξη, πληροφορίες 
για τα προϊόντα, πολιτική εγγυήσεων, επιλογή τρόπου συναλλαγών, λεπτομέρειες για τον 
τρόπο αποστολής των προϊόντων στους πελάτες, λίστα παραγγελιών, στοιχεία και φόρμα 
επικοινωνίας και βοήθεια προς τον πελάτη για να επιλέξει το κατάλληλο προϊόν. 

Για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων χρησιμοποιούνται εργαλεία που δίνουν την 
δυνατότητα αποκλειστικής διαχείρισης των περιεχόμενων του τόπου από τον πελάτη, χωρίς 
να απαιτείται η γνώση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού ή μεσολάβηση εξειδικευμένου 
προσωπικού.  

Μια έρευνα στην ελληνική αγορά θα εμφανίσει αρκετά αξιόλογα προϊόντα που επιτρέπουν 
τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε ένα μεγάλο μέρος τους παρουσιάζουν 
κοινά χαρακτηριστικά, ενώ τα περισσότερα προτείνουν δύο τουλάχιστον βασικές εκδόσεις  : 
τη βασική και την επαγγελματική. Πολλές φορές παρέχεται η δυνατότητα στους πελάτες να 
κατεβάσουν (download) μια δοκιμαστική έκδοση (demo), με την οποία μπορούν να πάρουν 
μια πρώτη ιδέα για το πώς λειτουργεί το προϊόν. Αναμενόμενα, το demo αυτό ,όμως, έχει 
κατά κανόνα λιγότερες δυνατότητες από το προϊόν προς αγορά.  

Αντίστοιχα διαφορετική είναι και η χρέωση των προτεινόμενων προϊόντων ανάλογα με τις 
δυνατότητες που παρέχει το καθένα. Η χρέωση είναι στις περισσότερες περιπτώσεις 
κλιμακωτή, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της εκάστοτε έκδοσης. 
Επίσης διαφορετικές χρεώσεις διαμορφώνονται ανάλογα με το χρονικό διάστημα κατά το 
οποίο ο χρήστης θα αξιοποιήσει την υπηρεσία. Συνήθως προτιμάται η ετήσια ή διετής 
σύμβαση φιλοξενίας και λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος, ενώ οι χρεώσεις 
μπορούν να είναι και μηνιαίες.   

Στο κόστος κατασκευής του ηλεκτρονικού καταστήματος πρέπει να προστεθεί και η 
κατοχύρωση ενός domain name της επιλογής του πελάτη καθώς και το κόστος της 
φιλοξενίας σε server κάποιας εταιρίας που δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο αντικείμενο.  

 

Τα πακέτα αυτά δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες της αποκλειστικής διαχείρισης των 
περιεχόμενων του τόπου , χωρίς να απαιτείται η γνώση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού ή 
μεσολάβηση εξειδικευμένου προσωπικού. Υπάρχουν τρεις εναλλακτικές επιλογές: 
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1) Η δημιουργία και λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος στον web server του 
πελάτη. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει ο ίδιος να προμηθευτεί το κατάλληλο 
λογισμικό και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η επιλογή αυτή, λόγω του αυξημένου 
κόστους της, είναι εφικτή από μεγαλύτερες επιχειρήσεις μόνο και δεν συνιστάται στις 
μικρομεσαίες, άρα και στην πλειοψηφία της ελληνικής αγοράς που ανήκει σε αυτήν 
την κατηγορία. 

2) Η φιλοξενία σε web server μιας εταιρίας παροχής υπηρεσιών δικτύου που προσφέρει 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες εταιρίες για το 
σκοπό αυτό με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. 

3) Η συνεργασία με μια εταιρεία που παρέχει σε άλλες επιχειρήσεις τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικού εμπορίου: ένα είδος εμπορικού κέντρου ή ηλεκτρονικού πάρκου. Οι 
εταιρίες αυτές διαθέτουν το δικό τους web server, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις 
για ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές και φιλοξενεί κάτω από ένα domain name 
πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα. Το αρνητικό σε αυτή την επιλογή είναι ότι ο 
πελάτης δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ξεχωριστή ταυτότητα του καταστήματός του, 
το οποίο ενδέχεται να χαθεί ανάμεσα στα υπόλοιπα. Αντίθετα, η συμμετοχή σε ένα 
φημισμένο εμπορικό πάρκο κατά κανόνα αυξάνει την επισκεψιμότητα όλων των 
καταστημάτων. 

 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διαδικασία ίδρυσης μπορεί αν διαρκέσει αρκετές δεκάδες 
ωρών. Για την εξυπηρέτηση λοιπόν των πελατών, τα περισσότερα διαθέσιμα προγράμματα 
δίνουν τη δυνατότητα της off-line ανάπτυξης  των καταστημάτων (δηλαδή χωρίς να υπάρχει 
σύνδεση στο Internet). 

Όσον αφορά δε στην εκκαθάριση των συναλλαγών μπορεί να γίνει είτε σε συνεργασία με 
κάποια τράπεζα είτε σε συνεργασία με χρηματοοικονομικά ιδρύματα, ώστε να γίνεται η 
εκκαθάριση των συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες. Πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι 
οι τράπεζες χρεώνουν με προμήθεια τις συναλλαγές αυτές. 

Τέλος, ο επιχειρηματίας οφείλει να γνωρίζει ότι τα εργαλεία αυτά δεν παρέχουν σε καμία 
περίπτωση εφάμιλλες δυνατότητες με αυτές που παρέχουν οι επαγγελματίες κατασκευαστές 
web shops. Ωστόσο,  δίνουν κάποιες βασικές παροχές που είναι βέβαια τυποποιημένες, παρά 
την όποια παραμετροποίηση ενδέχεται να περιλαμβάνουν. Αποτελούν μια βασική 
επιχειρηματική διέξοδο σε κάποια μικρομεσαία επιχείρηση που θέλει να επεκταθεί 
ηλεκτρονικά. 

 

 Ένα παράδειγμα πραγματικού τέτοιου προϊόντος είναι το Click2Sell, το οποίο περιέχει το 
εκτελέσιμο αρχείο και μια μηχανή βάσης δεδομένων (database engine), η οποία 
πραγματοποιεί την αποθήκευση και οργάνωση των αρχείων που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματος.  

 

Η πρώτη εικόνα του προγράμματος που συναντά ο χρήστης είναι η εξής: 
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1. Στη συνέχεια εισάγουμε τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στην ταυτότητα του 
καταστήματος , η οποία είναι τόσο εταιρική όσο και ηλεκτρονική. 
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2. Έπειτα δημιουργούμε τις κατηγορίες των προϊόντων, των πελατών και των 
παραγγελιών. Το σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη λειτουργία του 
καταστήματος, όποτε συνίσταται ο επιχειρηματίας να έχει προηγουμένως επισκεφτεί 
κάποια άλλα υπαρκτά ηλεκτρονικά καταστήματα. Αφού διαμορφώσει όλες αυτές τις 
κατηγορίες, μπορεί να προχωρήσει στην εισαγωγή των αντίστοιχων στοιχείων. 

 
 

3. Παρέχεται ακόμα η λειτουργία των αναφορών που επιτρέπει την πρόσβαση σε 
πολυάριθμα ποσοτικά και στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις πωλήσεις. 
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4. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του ηλεκτρονικού καταστήματος, το 
πρόγραμμα πραγματοποιεί σχεδόν αυτόματα την μεταφορά των απαραίτητων 
στοιχείων στους servers της εταιρίας. 

 
 
 

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα προϊόντα-λύσεις που είναι διαθέσιμα στην ελληνική 
αγορά : 

 Syscom Web Profit  
 
Το προϊόν αυτό παρέχει τις εξής βασικές λειτουργίες:  πλήρη διαχείριση (με τη χρήση 
web browser) παραγγελιών, ηλεκτρονικού καταστήματος, εταιρικής παρουσίασης και 
διαχείρισης (administration) καθώς και δυνατότητα αξιοποίησης πολλών επιπλέον 
εργαλείων και στατιστικών. Πωλείται σε μια standard έκδοση, η οποία ωστόσο υπόκειται 
σε παραμετροποίηση και επέκταση (με την προσθαφαίρεση ειδικών modules) , εφόσον ο 
επιχειρηματίας το ζητήσει. 
www.enter.gr 
τηλ. : 210 45 99 566 
 

 HOL Shop@Agora  
Η Hellas Online προτείνει το προϊόν ShopPremium@Agora το οποίο προσφέρει τις εξής 
υπηρεσίες: κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματος και σελίδων εταιρικής προβολής, 
φιλοξενία διάρκειας 2 ετών, εταιρική σύνδεση στο Internet, υποστήριξη μέσω τηλεφώνου 
ή email καθώς και πλήρη εγχειρίδια για τη διαχείριση και τη συντήρηση του 
ηλεκτρονικού καταστήματος. Επίσης, παρέχεται τετράωρη εκπαίδευση στη διαχείριση 
του καταστήματος. Το προϊόν πωλείται σε 4 εκδόσεις: DemoShop@Agora, 
Shop@Agora, ShopPlus@Agora καθώς και ShopPremium@Agora. Η HOL προτείνει 
επίσης κάποιες υπηρεσίες που επεκτείνουν τις δυνατότητες του καταστήματος οι οποίες 
είναι οι εξής : Creative@Agora, FaxUpdate@Agora, OnlineTranscations@Agora καθώς  
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 και ServerID@Agora. Πρέπει να τονιστεί ότι η HOL αναφέρεται σε εμπορικό πάρκο υπό 

το όνομα Agora. 
www.hol.gr , www.agora.gr  
τηλ.: 210 62 62 200 
 
 

 Otenet Openshop 
 
Η Otenet προτείνει κι αυτή ένα εμπορικό πάρκο με το όνομα Openshop, το οποίο 
προσφέρει τη δυνατότητα κατασκευής και διαχείρισης ηλεκτρονικών καταστημάτων. 
Παρέχεται με συνδρομή, η οποία μπορεί να είναι εξάμηνης διάρκειας (με προσφορά 
ισόχρονης συνδρομής PSΤΝ ή ISDN 64Κbps) ή ετήσιας διάρκειας (με προσφορά 
ισόχρονης συνδρομής PSTN ή ISDN 64Kbps). Πωλείται είτε από το ηλεκτρονικό 
κατάστημα της Otenet (websales.otenet.gr), είτε από το δίκτυο πωλήσεών της. Μέσω της 
Winbank,  πραγματοποιείται η διαδικασία του online credit - card verification 
(πιστοποίηση ορθής χρήσης πιστωτικής κάρτας), ενώ η Speedex αναλαμβάνει την 
παράδοση των προϊόντων. 
www.otenet.gr, www.openshop.gr 
τηλ.: 210. 61.51.600 
 
 

 Eunet E-shop 
 
Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για την παρουσίαση και την 
προώθηση όλων των προϊόντων/υπηρεσιών αλλά και των προσφορών που τα 
συνοδεύουν. Οι πληρωμές γίνονται online, καθώς η εταιρία συνεργάζεται με διάφορους 
τραπεζικούς οργανισμούς, εγγυώντας την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω του 
συστήματος SSL. Οι δυνατότητες που παρέχει είναι οι εξής : αναδιαμόρφωση της 
εμφάνισης του site, προσθήκη/διαγραφή κατηγοριών, υποκατηγοριών ή άλλων προϊόντων 
και παραγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικών με την επισκεψιμότητα του ηλεκτρονικού 
καταστήματος. Το κόστος της εφαρμογής καταβάλλεται εφάπαξ.  
 http://eshop.eunet.gr 
τηλ.: 210.96.03.525 
 

 
 Globo Technologies MarketLine 

 
Διατίθεται με τη μορφή λογισμικού, το οποίο εγκαθίσταται στους υπολογιστές 
(αρχιτεκτονική client/server) που απαρτίζουν την υποδομή της εταιρίας. Η φιλοξενία του 
ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιείται στο data center της Globo, ενώ υπάρχει 
βέβαια και η δυνατότητα, για όσους ενδιαφέρονται, να έρθουν σε συμφωνία με κάποιον 
άλλο ISP για το ίδιο θέμα. Επίσης δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις-πελάτες της 
προώθησης των υπηρεσιών τους μέσω καναλιών επικοινωνίας της Globo, όπως το web 
site buy.gr καθώς και η μηχανή αναζήτησης Toxo (www.toxo.gr). Διατίθεται με τη 
μορφή τριών εκδόσεων: B2C, B2B και Enterprise. Tηλ.: 210.64.66.008 
 

 
 
 
 
 

http://www.hol.gr/
http://www.agora.gr/
http://www.otenet.gr/
http://www.openshop.gr/
http://eshop.eunet.gr/
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=224
http://www.toxo.gr/
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 HellasNet Click2Sell 
 
Η εταιρεία διαθέτει ένα ιδιόκτητο data center στο οποίο και πραγματοποιείται η 
φιλοξενία των καταστημάτων. Το Click2Sell απευθύνεται σε επιχειρήσεις που 
ασχολούνται με τη διάθεση προϊόντων (όχι υπηρεσιών) και παρέχεται αποκλειστικά με τη 
μορφή πακέτου λογισμικού. Διανέμεται από το δίκτυο συνεργατών και αντιπροσώπων 
της εταιρίας αλλά και από το ηλεκτρονικό της κατάστημα eshop.hellasnet.gr/eshop/. 
Διατίθεται σε 2 βασικές μορφές: την basic και την advanced. Οι διαφορές βρίσκονται 
στον αποθηκευτικό χώρο, στα διαθέσιμα email accounts και στην τιμή. Οι χρεώσεις είναι 
ετήσιες και υπόκεινται σε ανανέωση. Κατ’ επέκταση, το κόστος της εφαρμογής παίρνει 
περιοδική (ετήσια) κι όχι εφάπαξ μορφή. 
www.hellasnet.gr, www.click2shop.gr 
τηλ.: 210.95.59.500 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Θέλετε να εισέλθετε στο ηλεκτρονικό εμπόριο; Δείτε τα βασικά βήματα της επιτυχίας. 
 
 1. Επιλέξτε μια καλή διεύθυνση για το ηλεκτρονικό σας κατάστημα 
 Να μην περιλαμβάνει μόνο το όνομα της επιχείρησής, αλλά και ονόματα προϊόντων ή υπηρεσιών σας. Επίσης,  καλό θα ήταν να δεσμεύσετε 
πολλαπλές επεκτάσεις του όπως ".net , .com και .info". ή κάποιες κοινές ανορθογραφίες του ονόματος.  
 
2. Επιλέξτε το κατάλληλο λογισμικό για το καλάθι αγορών του e-shop 
 Για να πωλήσετε τα προϊόντα σας, πρέπει να δημιουργήσετε έναν κατάλογο των προϊόντων σας, να βλέπετε τις πληρωμές, να έχετε την ευχέρεια 
να διαχειρίζεστε τα αποθέματα, καθώς και την αποστολή των προϊόντων στον πελάτη χωρίς τη χρήση επιπλέον λογισμικών.  
 
3. Δημιουργήστε έναν επιχειρηματικό τραπεζικό λογαριασμό για να δεχτεί τις πιστωτικές κάρτες  
 Εκτός από την αποδοχή πιστωτικών καρτών, να εξετάστε και την προσφορά PayPal ® ή κάποιου άλλου ηλεκτρονικού ελέγχου.  
 
4. Η σχεδίαση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος να είναι φιλική προς τον χρήστη και να εμπνέει αξιοπιστία. 
Η κύρια έμφαση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος, που είναι και η βιτρίνα του, πρέπει να  παρέχει ευκολία στους πελάτες ωστε να κάνουν 
άνετα τις συναλλαγές τους στο κατάστημά σας: Κάντε την πλοήγηση των χρηστών της σελίδα σας απλή και προφανή. Ενημερώνετε το περιεχόμενο 
τακτικά για να προσελκύει επαναλαμβανόμενους επισκέπτες και να κρατήσει τις μηχανές αναζήτησης "σε εγρήγορση". Προσθέστε συνδέσεις με 
αυτές τις τρεις βασικές σελίδες: "Σχετικά με την εταιρεία", "Πολιτική απορρήτου" και "Επικοινωνία" με σκοπό να τονώσει την αξιοπιστία του 
δικτυακού σας τόπου και τον παράγοντα εμπιστοσύνη στους πελάτες σας. 
 
5. Ασφαλίστε τις συναλλαγές του ηλεκτρονικού σας καταστήματος 
 Θα χρειαστείτε επίσης ένα πιστοποιητικό SSL για την κρυπτογράφηση των συναλλαγών όπου και θα εμφανίσει το "https" λουκέτο, σύμβολο που 
οι πελάτες αναζητούν όταν κάνουν ηλεκτρονικές αγορές. Τέλος, θα πρέπει να εφαρμόσετε πολιτική, όσον αφορά τις επιστροφές, τις ανταλλαγές, τις 
ακυρώσεις και τη αποστολή των προιόντων.  
 
6. Προωθείστε το νέο σας κατάστημα  
 Η online επιχείρησης σας δεν θα επιτύχει αν οι πελάτες δεν μπορούν να το βρουν κατά την αναζήτηση στο Internet. Σκεφτείτε την αγορά 
διαφήμισης στις μηχανές αναζήτησης για γρήγορη αναγνώριση ή τη βελτιστοποίηση της στις μηχανές αναζήτησης (SEO) 

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=518
http://www.hellasnet.gr/
http://www.click2shop.gr/
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Ηλεκτρονικοί κατάλογοι: Η βιτρίνα του ηλεκτρονικού σας 
καταστήματος 

Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι (e-catalogues) αποτελούν τη βιτρίνα του ηλεκτρονικού σας 
καταστήματος, καθώς συνιστούν το εργαλείο μέσω του οποίου προσελκύονται οι δυνητικοί 
πελάτες.  

Οι ουσιαστικές τους λειτουργίες είναι οι ακόλουθες :δημιουργία λίστας προϊόντων, προσθήκη 
περιγραφής, φωτογραφίας, τιμής και επιπλέον πληροφοριών για κάθε προϊόν, καθορισμός της 
σειράς εμφάνισης των προϊόντων, ταξινόμηση σε κατηγορίες, εύκολη αναζήτηση των 
προϊόντων από τους πελάτες, παραλαβή των παραγγελιών, ενημέρωση του πελάτη για την 
πρόοδο και την πορεία των παραγγελιών, διαχείριση των πιστωτικών καρτών και λοιπών 
προσωπικών στοιχείων, διεκπεραίωση της συναλλαγής και τέλος είσπραξη των χρημάτων με 
κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό, στέλνοντας συγχρόνως και τις κατάλληλες αποδείξεις 
στον πελάτη. 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι συνίσταται να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ιδιαίτερα 
φιλικό προς το χρήστη, καθώς θα παρατείνει τη διαμονή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα, 
αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να αγοράσει κάτι ακόμα ή να δει κάτι άλλο που πιθανώς τον 
ενδιαφέρει μελλοντικά. 

Απαραίτητη για την απόκτηση καλής φήμης είναι η παροχή υποστήριξης από τους 
ηλεκτρονικούς καταλόγους, μετά την παραγγελία του εμπορεύματος.( after sales support). 
Αυτό γίνεται με αποστολή στον πελάτη ηλεκτρονικών αποδείξεων και ενημερωτικών e-mail 
1) ότι η παραγγελία ελήφθη, 2) ότι εγκρίθηκε η πιστωτική του κάρτα και χρεώθηκε το ποσό 
3) ότι η παραγγελία εστάλη. 

Μπορούμε να διακρίνουμε τους ηλεκτρονικούς καταλόγους σε δύο μέρη: 

Α) το διαχειριστικό περιβάλλον (back end) είναι αυτό που βλέπει ο διαχειριστής του 
προγράμματος (η ψυχή του προγράμματος). Οι τιμές τους ποικίλουν από δωρεάν μέχρι και 
πολύ ακριβά. Όλα όμως διαθέτουν τουλάχιστον κάποια βασικά στοιχεία, όπως είναι η 
δημιουργία, διαχείριση, κατηγοριοποίηση και εμφάνιση προϊόντων και βάσεων δεδομένων. 
 Τα προγράμματα δημιουργίας ηλεκτρονικών καταλόγων θα πρέπει να είναι εύχρηστα και να 
εξασφαλίζουν ασφάλεια στις συναλλαγές. Το γραφικό περιβάλλον θα πρέπει να είναι απλό 
και να αλλάζει εύκολα και γρήγορα από το διαχειριστή του. 

Β)front end, δηλαδή, αυτό που αντικρίζει ο καταναλωτής-πελάτης (το περιτύλιγμα). 
Κριτήρια επιτυχίας ενός e-shop είναι η εξυπηρέτηση, η ευκολία και η ευχρηστία.  
Είναι βασικό να βλέπει ο καταναλωτής μια πρώτη σελίδα που τον προσελκύει και να του 
δίνει τις βασικές και απαραίτητες πληροφορίες, χωρίς να τον κουράζει. 
Απαραίτητη είναι η καταγραφή της τιμής, η παροχή πληροφοριών για την πληρωμή και την 
αποστολή των προϊόντων, η δυνατότητα δοκιμής, η άμεση επικοινωνία με το ηλεκτρονικό 
κατάστημα και , τέλος , η ασφάλεια της επικείμενης συναλλαγής, που θα πρέπει να εγγυάται 
100%. Βασική λειτουργία που είθισται να διευκολύνει τους καταναλωτές είναι το καλάθι 
αγορών (shopping cart), που χρησιμοποιείται κατά κόρον σε τέτοιες περιπτώσεις. 
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Ίδρυση Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων 

Για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, ισχύει ότι και για τις άλλες επιχειρήσεις μιας και νομικά, 
για την εφορία δεν έχει σημασία αν οι δοσοληψίες λαμβάνουν χώρα τοπικά (στην 
πραγματική αγορά) ή ψηφιακά. Στο θέμα της ίδρυσης, ισχύουν οι νόμοι όπως εφαρμόζονται 
από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις, και οι ρυθμίσεις, ανάλογα με το είδος της υπό σύσταση 
επιχείρησης. Αναλυτικά αναφέρουμε4: 

 
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
Για να ιδρυθεί μία "Εμπορικής Δραστηριότητας" Ατομική Επιχείρηση θα πρέπει : 
1.    Nα υπάρχει ή να εξευρεθεί ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο 
ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο. 
2.    Να ΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙΤΕ στο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο, που υπάγεστε. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ανάλογα με τη δραστηριότητα της υπό ίδρυση επιχείρησής σας, θα πρέπει να 
ασφαλισθείτε στο ΤΑΕ ή στο ΤΕΒΕ. 
3.    Να πάρετε από το οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ : "Βεβαίωση για το δικαίωμα χρήσης της 
Επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου" , που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε στην 
επιχείρησή σας.  
4.    Να πάρετε "ΒΕΒΑΙΩΣΗ Έναρξης Δραστηριότητας" και ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., 
στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.  
5.    Να Εγγραφείτε στο οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (από το οποίο έχει εκδοθεί η κατά την  
παράγραφο 3 βεβαίωση), γιατί : 
α) Η εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο είναι υποχρεωτική, 
β) θα πρέπει να πάρετε "Πιστοποιητικό Εγγραφής και καταβολής ή διακανονίσεως των 
ετήσιων εισφορών" από το οικείο Επιμελητήριο (το οποίο σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο α 
άρθρου. 4 του Ν. 2081/92, θα χρησιμοποιήσετε στη Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση των βιβλίων και 
στοιχείων της Επιχείρησής σας). 
6.    Να θεωρήσετε ΒΙΒΛΙΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ του ΚΒΣ, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην 
περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.  
7.    Να Εκδοθεί " ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" , που απαιτείται να εκδοθεί για τις περιπτώσεις 
άσκησης από την επιχείρησή σας συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. 

 

4: http://eschania.gr/emporikos-syllogos-nomou-chanion-nomoi-nomoshedia/diadikasies-
idrysis-epixeirisis.html 
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Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ (ΟΕ ή ΕΕ)  
 
Για να ιδρυθεί μία "Εμπορικής Δραστηριότητας" Προσωπική Εταιρεία (ΟΕ ή ΕΕ) θα πρέπει : 
1.    Nα υπάρχει ή να εξευρεθεί ο ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ύπαρξη επαγγελματικής εγκατάστασης αποδεικνύεται, είτε με συμβόλαιο 
ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε με μισθωτήριο, είτε με παραχωρητήριο. 
2.    Να καταρτισθεί το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ σύστασης της 
Εταιρείας το οποίο, για να νομιμοποιηθεί, θα πρέπει : 
2α. Να θεωρηθεί από το οικείο Επιμελητήριο για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης, της 
επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην επιχείρηση.                                                                                                                                              
2β. Να κατατεθεί για θεώρηση από την αρμόδια ΔΟΥ ( Εφορία). 
2γ. Να θεωρηθεί από το Ταμείο Νομικών (Πειραιώς & Σωκράτους - Αθήνα)  
2δ. Να θεωρηθεί από το Ταμείο Προν. Νομικών ( Χ.Τρικούπη & Ναυαρίνου- Αθήνα) 
2ε. Να θεωρηθεί για την καταχώρισή του στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών ( 
Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 7 - Κυψέλη ). 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να ακολουθείται και για κάθε τροποποίηση του 
καταστατικού αλλά και για τη λύση Προσωπικής Εταιρείας.  
3.    Να ΑΣΦΑΛΙΣΘΟΥΝ τα Φυσικά Πρόσωπα - Εταίροι της Εταιρείας στο αρμόδιο 
Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο, που υπάγονται. 
4.    Να πάρει η Εταιρεία "ΒΕΒΑΙΩΣΗ Έναρξης Δραστηριότητας" και ΑΦΜ από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται .  
5.    Να Εγγραφεί η Εταιρεία στο οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (στο οποίο έχει θεωρηθεί κατά τα 
ανωτέρω παράγρ. 2 το Καταστατικό). 
6.    Να θεωρήσετε ΒΙΒΛΙΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ του ΚΒΣ, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην 
περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η εταιρεία σας.  
7.    Να Εκδοθεί " ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" , που απαιτείται να εκδοθεί για τις περιπτώσεις 
άσκησης από την εταιρεία σας συγκεκριμένων δραστηριοτήτων  

 

Ηλεκτρονική υπογραφή και πλαίσιο λειτουργίας ηλεκτρονικού εμπορίου 

Πέρα από τις διαδικασίες ίδρυσης τις οποίες ο νομοθέτης δεν διαφοροποίησε, τουλάχιστον 
ουσιαστικά,  για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, φαίνεται πώς έχει υπάρξει ένα ενδιαφέρον για 
τη ρύθμιση και τη θέσπιση βασικών κανόνων λειτουργίας  του ηλεκτρονικού εμπορίου, τόσο 
σε κοινοτικό όσο και κρατικό επίπεδο. 

Έτσι, υπάρχουν δύο προεδρικά διατάγματα, που εξασφαλίζουν την εναρμόνιση της ελληνικής 
νομοθεσίας με τις  σχετικές κοινοτικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί. Εδώ θα παρουσιάσουμε 
μια περίληψη και των δυο διαταγμάτων, ώστε να δώσουμε μια γενική ιδέα για την ισχύουσα  
νομοθεσία, να εντοπίσουμε τυχόν αδυναμίες, κάνοντας τη δυσάρεστη αλλά απαραίτητη 
παραδοχή, πως στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει, ακόμα τουλάχιστον, καμία αντίστοιχη 
νομοθετική πρωτοβουλία. Στο τέλος της εργασίας υπάρχουν αυτούσια τα κείμενα των 
διαταγμάτων. 
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ΠΔ 150/2001    <<Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές >>  

(ΦΕΚ Α’ 125/25.6.2001) 

Το διάταγμα αναφέρεται εξολοκλήρου στη σημασία που ενέχει στη διεκπεραίωση 
ηλεκτρονικών συναλλαγών η ηλεκτρονική υπογραφή. Η ηλεκτρονική υπογραφή είναι 
δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή που λειτουργώντας ως συνημμένα σε άλλα δεδομένα έχουν 
τη δυνατότητα πιστοποίησης του υπογράφοντος και μοναδικής απόδειξης της γνησιότητας. 
Φέρει το βάρος της φυσικής υπογραφής στο δίκαιο και ως τέτοιο είναι σημαντικό κομμάτι 
για την διεκπεραίωση ηλεκτρονικής συναλλαγής. Για την ισχύ, αξιολόγηση και διασφάλιση 
της ηλεκτρονικής υπογραφής απαιτείται έκδοση καταλλήλων πιστοποιητικών από 
εξειδικευμένους φορείς, ενώ τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά έχουν ισχύ και νομική 
ισοδυναμία σε κάθε κράτος μέλος της  Ε.Ε. . Ορίζονται οι τεχνικές  προδιαγραφές των 
παρόχων, οι υποχρεώσεις τους αλλά και επίσης  οι τομείς ευθύνης  ως υπαίτιοι έναντι τρίτων 
για πιθανές ζημίες όσων βασίστηκαν στο πιστοποιητικό αξιοπιστίας της ηλεκτρονικής 
υπογραφής, Γίνονται επίσης συστάσεις για την ασφαλή επαλήθευση της υπογραφής, σε κάθε 
περίπτωση συναλλαγής, ενώ ορίζονται και οι αρμόδιοι οργανισμοί για την εκτέλεση της 
Οδηγίας. 

 

 

ΠΔ 131/03     << Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά>> 

(ΦΕΚ) 

Η Οδηγία 2000/31/ΕΚ που αποτελεί τη σπουδαιότερη οδηγία σχετικά µε το ηλεκτρονικό 
εμπόριο έχει ως στόχο την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, εξασφαλίζοντας την 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας µεταξύ των κρατών 
µελών. Έτσι καθορίζει σε επαρκή βαθμό κανόνες ίδρυσης - λειτουργίας  σχετικά με τη χρήση 
εµπορικών επικοινωνιών και γενικότερα στα επαγγέλματα σχετικά με την Κοινωνία της 
Πληροφορίας. Υποχρεώνει το νοµικό σύστημα να επιτρέπει τη σύναψη συµβάσεων µε 
ηλεκτρονικά μέσα αλλά και να αποδίδει- απαλλάσσει από ευθύνες  στις περιπτώσεις 
μετάδοσης ή αποθήκευσης πληροφοριών εντός της Ε.Ε. 

Ακόμα, παροτρύνει στην κατάρτιση ενός κώδικα δεοντολογίας σε κοινοτικό επίπεδο αλλά 
και στις νομοθετικές ρυθμίσεις κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά, ώστε να αντιμετωπίζονται 
ταχύτερα παραβάσεις και ζημίες στα συμφέροντα των ενεχόμενων μερών. 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΣΠΑ 
 

ΕΣΠΑ είναι το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 και αποτελεί έγγραφο 
αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο 
για τα έτη 2007-2013. 

Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ έχει τίτλο Ψηφιακή Σύγκλιση και δίνει στους επιχειρηματίες τη 
δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο.  

Το υπουργείο Οικονομικών έθεσε δράσεις ύψους 500 εκατ. Ευρώ για τις επιχειρήσεις μέσω 
του προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση το οποίο έχει συνολικό προϋπολογισμό δαπάνης 2 δις. 
Ευρώ. Το εύρος των δράσεων αυτών εξαρτάται από τη ζήτηση των επιχειρήσεων και μπορεί 
να φτάσει ακόμα και το 25% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος. Οι δράσεις 
που έχει θέσει το Υπουργείο Οικονομικών είναι οι εξής: 

Ψηφιακή Ασφάλεια Επιχειρήσεων : Επιδότηση επιχειρήσεων έως 70% για τη 
υλοποίηση σχεδίων ασφαλείας και αποκατάστασης όπως την αντικατάσταση εξοπλισμού, 
λογισμικού ασφαλείας και ανάπτυξη ψηφιακών συναλλαγών. (Ψηφιακή Ασφάλεια) 

Δικαιούχοι: όλες οι Ελληνικές επιχειρήσεις 

Προϋπολογισμός: 10 εκατ. Ευρώ δημόσια δαπάνη, δηλαδή επιδότηση επενδυτικών σχεδίων 
ύψους 15 εκατ. Ευρώ 

Επιδότηση τουριστικών επιχειρήσεων για τη δημιουργία πολυγλωσσικών δικτυακών 
δικτυακών τόπων προβολής με ηλεκτρονικές κρατήσεις (Ψηφιακή Υποστήριξη 
ποιότητας ζωής) 

Δικαιούχοι: 9000 ξενοδοχεία και 20000 καταλύματα 

Προϋπολογισμός: 80 εκατ. Ευρώ δημόσια δαπάνη, δηλαδή επιδότηση επενδυτικών σχεδίων 
ύψους 130 εκατ. Ευρώ 

Επιδότηση Εξαγωγικών Επιχειρήσεων για την βελτίωση προβολής και προώθησης των 
προϊόντων τους, αξιοποιώντας τεχνολογίες πληροφορικής. (Εξωστρέφεια)  

Δικαιούχοι: Ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κύκλο εργασιών τουλάχιστον 20% από 
εξαγωγές  

Προϋπολογισμός: 30 εκατ. Ευρώ δημόσια δαπάνη, δηλαδή επιδότηση σχεδίου ύψους 60 
εκατ. Ευρώ 
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Χρηματοδότηση δημιουργίας ψηφιακών καταστημάτων με πλήρως ηλεκτρονικές 
συναλλαγές και δημιουργία ηλεκτρονικών χώρων παρουσίασης και προβολής με τη 
μορφή εικονικών πολυκαταστημάτων (Ψηφιακός Καταναλωτής) 

Δικαιούχοι: όλες οι Ελληνικές επιχειρήσεις 

Προϋπολογισμός: 60 εκατ. Ευρώ δημόσια δαπάνη, δηλαδή επιδότηση σχεδίου ύψους 100 
εκατ. Ευρώ 

 

Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα: χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων που είναι βασισμένα σε 
επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 

(Ψηφιακή Υποστήριξη Εργασίας) 

Δικαιούχοι: όλες οι Ελληνικές Επιχειρήσεις 

Προϋπολογισμός: 50 εκατ. Ευρώ δημόσια δαπάνη, δηλαδή επιδότηση σχεδίου ύψους 100 
εκατ. Ευρώ 

Ψηφιακά Ταμεία και ηλεκτρονική διασύνδεση με φαρμακεία.                                                
Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής, προγραμματίζεται να υλοποιηθεί με πόρους του 
ΕΣΠΑ (Ψηφιακή Σύγκλιση) η δημιουργία Ψηφιακών Ταμείων. Σκοπός τους είναι η παροχή 
ψηφιακών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους. Στο πλαίσιο των Ψηφιακών Ταμείων, 
σχεδιάζεται η ηλεκτρονική τους διασύνδεση με τα φαρμακεία. Έτσι θα έχουν ένα εκπτωτικό 
κουπόνι , με το οποίο θα μπορούν να αποκτούν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό 
πληροφορικής για να διασυνδέονται με αυτό τον τρόπο στα Ψηφιακά Ταμεία.  

Προϋπολογισμός: 60 εκατ. Ευρώ δημόσια δαπάνη 

 

Προγράμματα DIGI-RETAIL και DIGI-CONTENT 

Άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ είναι τα προγράμματα digi-retail και digi-content, τα οποία 
έχουν χαρακτήρα κρατικής ενίσχυσης προς ιδιωτικές επιχειρήσεις και στόχο έχουν την 
αναβάθμιση των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
και στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας μας. Συγκεκριμένα το digi-retail αφορά την 
ενίσχυση επιχειρήσεων που έχουν σχέση με το λιανεμπόριο και σκοπό έχει την υιοθέτηση 
ψηφιακών εφαρμογών που αναβαθμίζουν τόσο τις εσωτερικές λειτουργίες όσο και την 
ενίσχυση εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Το digi-content έχει σκοπό την ενίσχυση 
δημιουργίας του ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου.  

Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση αυτή είναι μεμονωμένες 
επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα. Για επιχειρήσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα προγράμματα αυτά 
πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:  
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• Έχουν κλείσει τουλάχιστον ένα χρόνο διαχειριστική χρήση 

• Η επιχείρηση απασχολεί ένα τουλάχιστον εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας και  ιδιωτικού δικαίου 

• Ο κλάδος της κύριας δραστηριότητας και της δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα 
έσοδα της επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του κανόνα  De Minimis και η 
επιχείρηση ανήκει στον κλάδο του λιανεμπορίου για το πρόγραμμα digi-retail ή 
στους κλάδους των εκδοτικών Επιχειρήσεων και για το πρόγραμμα digi-content οι 
παροχές ενημερωτικών περιεχομένων, διαχείριση εντύπων και διαχείρισης και 
εμπορικής διάθεσης οπτικοακουστικού αρχείου και υλικού 

• Η επιχείρηση κατά την τρέχουσα χρήση και κατά τις δύο προηγούμενες δεν έχει 
λάβει επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που 
εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση, 
αθροιστικά, υπερβαίνουν τις 200000 ευρώ 

• Η επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις 
προβλεπόμενες άδεις λειτουργίας που διέπονται από το νόμο 

 

Κατηγορίες Ενεργειών που ενισχύονται στο πρόγραμμα digi-retail 

Ενέργεια 1: αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών  

Παραδείγματα: ηλεκτρονική τιμολόγηση, υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών, ηλεκτρονική 
σήμανση ραφιού κτλ 

Ενέργεια 2: εξωστρέφεια- προώθηση- διεύρυνση κύκλου εργασιών με τη χρήση προηγμένων 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

Παραδείγματα: έξυπνες κάρτες επιβράβευσης πελατών, δικτυακές καμπάνιες ενημέρωσης και 
προβολής, ηλεκτρονικά κουπόνια κτλ 

Ο συνδυασμός των παραπάνω ενεργειών είναι απαραίτητος να γίνει. Μέσα από το 
πρόγραμμα αυτό η κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματος θα χρηματοδοτείται μόνο αν 
αυτή είναι εμπλουτισμένη με ολοκληρωμένες συναλλαγές και εξυπηρετεί λύσεις από την 
ενέργεια 2. Για την υλοποίηση των ενεργειών αυτών είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση οι 
δαπάνες που ακολουθούν:  
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• προμήθεια εξοπλισμού μέχρι 40%  

• προμήθεια λογισμικού και υπηρεσιών 30%-50% 

•  υπηρεσίες υλοποίησης προπληρωμένες και συνδρομητικές τεχνολογικού 
περιεχομένου και ψηφιακές υπηρεσίες ενημέρωσης-προβολής 40%-60%. 

Επενδύσεις που ενισχύονται στο πρόγραμμα  digi-content 

• Συστήματα, υπηρεσίες και εφαρμογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
για την ψηφιοποίηση και δημιουργία περιεχομένου μέχρι και 40% του επενδυτικού 
σχεδίου 

• Υπηρεσίες και εφαρμογές επεξεργασίας, εμπλουτισμού, διαχείρισης και μετατροπής 
ευρυζωνικού πολυμεσικού περιεχομένου μέχρι και 30% του επενδυτικού σχεδίου 

• Συστήματα, υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διάθεσης ευρυζωνικού και 
πολυμεσικού υλικού σε πολλαπλά κανάλια μέχρι και 20% του επενδυτικού σχεδίου 

• Υπηρεσίες προβολής και ενημέρωσης του κοινού μέσω διαδικτύου, μέσω κοινωνικής 
δικτύωσης και άλλων ηλεκτρονικών μέσων μέχρι και 15% του επενδυτικού σχεδίου 

• Υπηρεσίες για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση του ευρυζωνικού περιεχομένου 
μέχρι και 10% του επενδυτικού πλαισίου 

Οικονομικά στοιχεία δράσης 

Τα όρια των επενδυτικών σχεδίων ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου παρουσιάζονται 
στον πίνακα που ακολουθεί πιο κάτω: 

  Κατηγορία Δικαιούχου 

  ΠΟΛΥ 
ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 

Π/Υ Επενδυτικού 
Σχεδίου DIGI-
RETAIL 

Από 10.000€ 
έως 100.000€ 

Από 25.000€ 
έως 150.000€ 

Από 50.000€ 
έως 250.000€ 

Από 100.000€ 
έως 500.000€ 

Π/Υ Επενδυτικού 
Σχεδίου DIGI-
CONTENT 

Από 10.000€ 
έως 50.000€ 

Από 20.000€ 
έως 80.000€ 

Από 50.000€ 
έως 200.000€ 

Από 100.000€ 
έως 200.000€ 

 

Τα ποσοστά επιχορήγησης ανά επενδυτικό σχέδιο ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου 
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 



24 

 

  Κατηγορία Δικαιούχου 

  ΠΟΛΥ 
ΜΙΚΡΗ 

ΜΙΚΡΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 

Ποσοστό Επιχορήγησης DIGI-
RETAIL 

60% 60% 50% 40% 

Ποσοστό Επιχορήγησης DIGI-
CONTENT 

50% 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης που είναι διαθέσιμος για ενίσχυση 
επενδυτικών επιχειρήσεων που θα πραγματοποιηθεί με το πρόγραμμα digi-retail ανέρχεται 
στα 100 εκατ. Ευρώ και για το πρόγραμμα digi-content ανέρχεται στα 20 εκατ. Ευρώ.  

 

Το έργο <<ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ>> 

Το έργο αυτό για να πραγματοποιηθεί έγινε σε δύο κύκλους και εξοικείωσε 54000 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την παρακίνηση των επιχειρηματιών για την αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών. Η μεθοδολογία υλοποίησής του είναι το απλό έντυπο υποβολής αίτησης, η 
ηλεκτρονική καταβολή της επιδότησης, η άμεση αξιολόγηση της αίτησης και η προμήθεια 
του εξοπλισμού.  

Οι δύο ομάδες ενεργειών που περιλαμβάνει το έργο ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ Α’&Β’ είναι οι εξής:  

Ενέργεια 1: χρηματοδότηση για την αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή, εκτυπωτή, λογισμικού 
αυτοματισμού γραφείου, τεχνική υποστήριξη και διετή σύνδεση με παροχέα υπηρεσιών 
διαδικτύου, που απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δεν διέθεταν σύνδεση με το διαδίκτυο. 

Ενέργεια 2: ανάπτυξη εταιρικής παρουσίασης εμπορικής ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, την 
ανάπτυξη ιστοσελίδων με δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών και την 
τεχνική υποστήριξη και διετή φιλοξενία σε παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου, που απευθύνεται 
σε επιχειρήσεις που διέθεταν σύνδεση με το διαδίκτυο.   

 

Οι βάσεις οι οποίες θέτει το έργο <<ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ>> για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 
είναι με τη βοήθεια των τριών παραμέτρων που ακολουθούν:  

• η επιχειρηματική καινοτομία 

• η κατάρτιση 

• η ενίσχυση της περιφερειακής διάστασης. 
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Οι παραπάνω τρεις παράμετροι βοηθούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ως προς 
την πρώτη παράμετρο, το <<ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ>> βοηθάει στην εισαγωγή της καινοτομίας της 
τεχνολογίας και εξασφαλίζει μηχανισμούς συνέχειας της δράσης, οι οποίες αποσκοπούν στην 
βελτίωση των λειτουργιών και των διαδικασιών της επιχείρησης με αποτέλεσμα να οδηγούν 
στην επέκταση νέων αγορών και προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Ως προς το 
δεύτερο,  το έργο αυτό ενισχύει την κατάρτιση στα αντικείμενα εργασίας και αυξάνει την 
γνώση της κοινωνίας. Τέλος, ως προς την τρίτη παράμετρο, έχουμε τον περιφερειακό 
χαρακτήρα ο οποίος ενισχύει την περιβαλλοντολογική δραστηριοποίηση των τοπικών 
επιχειρήσεων.  

 

Το έργο <<ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ>>  

Η χρηματοδότηση για το έργο αυτό γίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο συνολικός 
προϋπολογισμός του Α’ κύκλου φτάνει τα 88 εκατ. Ευρώ. Τα έργα που θα πραγματοποιηθούν 
αφορούν επενδυτικές προτάσεις για ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σαν στόχο 
έχουν τον εκσυγχρονισμό της πληροφοριακής τεχνολογίας. Στο πρόγραμμα του Β’ κύκλου 
εντάχθηκαν 1844 έργα και ο προϋπολογισμός τους φτάνει στα 177,5 εκατ. Ευρώ.  

Με το <<ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ>> το Υπουργείο Ανάπτυξης αποσκοπεί στην 
βελτίωση ανταγωνιστικότητας ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, με την ενίσχυση της 
ηλεκτρονικοποίησης και μηχανοργάνωσης της λειτουργίας τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα 2:  Ενίσχυση Δικτύωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  

Σύμφωνα με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι εξελιγμένες στον τομέα του 
ηλεκτρονικού επιχειρείν σε σχέση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 
στατιστικά αποδεδειγμένο ότι όσο μικρότερη είναι η επιχείρηση τόσο δυσκολότερα υιοθετεί πληροφοριακά συστήματα. 
Συμπερασματικά λοιπόν, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται:  

Ένα σταθερό και νομικό πλαίσιο το οποίο να αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο και να καλύπτει τις ανάγκες προμηθευτών και 
πελατών 

Απελευθέρωση αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Η απελευθέρωση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους στο διαδίκτυο 
και γι’ αυτό το λόγο είναι ευκολότερη η υιοθέτηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν 

Την διάδοση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης η οποία θα δώσει ένα κίνητρο για τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν την πρόσβαση 
αυτή. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις δεν θα χάνουν χρόνο και χρήμα για δις διάφορες συναλλαγές που έχουν με το δημόσιο 

Ευκολότερη πρόσβαση σε διάφορες πηγές χρηματοδότησης για τις λύσεις της πληροφορικής. Πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
δεν γίνουν εύκολα την χρηματοδότηση σε <<άγνωστες>> επιχειρήσεις όπως το ηλεκτρονικό κατάστημα. Αυτό είναι αρνητικό και 
πρέπει να αλλάξει. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που υπάρχουν για την υιοθέτηση ηλεκτρονικών λύσεων από τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

Άρα, σαν συμπέρασμα καταλήγουμε στο ότι είναι απαραίτητο, όταν σχεδιάζονται προγράμματα προώθησης ηλεκτρονικού 
εμπορίου να έχουν υπόψη τις επιχειρηματικές ανάγκες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά οι στόχοι αυτοί να μην είναι τόσο 
υψηλοί ώστε να μην μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να τους πραγματοποιήσουν. 
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ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

• Προωθούμενη Νομοθετική Ρύθμιση σχετικά με τις διαδικασίες ίδρυσης. 

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου που έχει καταρτίσει η κυβέρνηση οι επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα θα συστήνονται όλες ανεξαιρέτως σε μία μόνο ημέρα με μία απλή διοικητική πράξη 
και με το ένα τρίτο του κόστους. Με το νέο αυτό σχέδιο νόμου επιχειρείται η άρση των 
γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, η τόνωση της ανταγωνιστικότητας και η βελτίωση της 
ανάπτυξης της οικονομίας. Τα οφέλη που θα προκύψουν αναμένονται να είναι τα εξής: 

• Ο χρόνος ίδρυσης των επιχειρήσεων μειώνεται από έναν έως τρείς μήνες που είναι 
τώρα σε μία μέρα. 

• Κάθε χρόνο θα εξοικονομούνται 4 δις ευρώ τα οποία δαπανώνται στα κυκλώματα 
των επιτήδειων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. 

• Κάθε ενδιαφερόμενος θα εξοικονομεί 1300 ευρώ από το γραφειοκρατικό κόστος 
εξαλείφοντας μία αιτία διαφθοράς. 

• Μετά την ισχύ των νέων ρυθμίσεων ο δείκτης  «ease of starting a business»  πάει από 
το 140 στο 44 και η θέση της χώρας μας από το 109 στο 90. 

 

Με το νέο σχέδιο νόμου φεύγει η αρμοδιότητα σύστασης των εταιρειών από τις Νομαρχιακές 
αυτοδιοικήσεις και απλουστεύονται οι διαδικασίες ίδρυσης. Για τον σκοπό αυτό, θα 
θεσπιστούν «Υπηρεσίες Μιας Στάσης»  στις οποίες θα απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για 
την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι: 

• Τα καταστήματα των Επιμελητηρίων καθώς και τα πιστοποιημένα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τη σύσταση Ομόρρυθμων (ΟΕ) και 
Ετερόρρυθμων Εταιρειών 

• Οι συμβολαιογράφοι για τη σύσταση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και 
Ανωνύμων Εταιρειών (ΑΕ). 
 

Όπως ορίζεται από το σχέδιο νόμου, οι «υπηρεσίες μιας στάσης» υποχρεούνται: 

1. Να προβαίνουν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που θεσπίζονται ώστε να προσδίδουν 
αυθημερόν νομική προσωπικότητα στις εταιρείες. 

 

2. Να χορηγούν ΑΦΜ στις νεοϊδρυθείσες εταιρείες καθώς και Φορολογική και 
Ασφαλιστική Ενημερότητα κατά το στάδιο ίδρυσής τους αφού προηγουμένως 
βεβαιωθούν για την ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα των εταίρων, 
ιδρυτών, νομίμων εκπροσώπων ή διαχειριστών, των ανωτέρω εταιρειών, όπως αυτή 
μπορεί να διασφαλιστεί με ηλεκτρονικά μέσα (Διαδίκτυο) ή τηλεομοιοτυπία, με τον 
ασφαλιστικό φορέα και την αρμόδια ΔΟΥ. 

 

3. Στην περίπτωση που οιοσδήποτε εκ των εταίρων δεν είναι ασφαλισμένος ή είναι 
ασφαλισμένος σε άλλον ασφαλιστικό φορέα να φροντίζουν για την ασφάλισή του 
στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα. 
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• Τροποποίηση του εμπορικού νόμου 

Τα καταστατικά έγγραφα ίδρυσης των ΟΕ και ΕΕ, μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα αυτών, 
πιστοποιούν την ταυτότητα των εταίρων κατά την ισχύουσα νομοθεσία. Με το άρθρο 3 του 
σχεδίου νόμου τροποποιείται ο εμπορικός νόμος, έτσι ώστε τα έγγραφα αυτά, να 
παραδίδονται εντός πέντε ημερών από τη χρονολογία του καταστατικού εγγράφου στα κατά 
τόπους καταστήματα των Επιμελητηρίων της χώρας ή ΚΕΠ, τα οποία υποχρεούνται αμελλητί 
για την ηλεκτρονική καταχώριση-δημοσίευση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 
(ΓΕΜΗ) 

Στα κατά τόπους Επιμελητήρια και ΚΕΠ οι ενδιαφερόμενοι για τη σύσταση εταιρειών θα 
καταβάλλουν: 

• Ενιαίο τέλος εισφορών 
• Φορολογικά, ασφαλιστικά και διοικητικά τέλη 
• Καθώς και τυχόν άλλες επιβαρύνσεις και εισφορές που προκύπτουν κατά το στάδιο 

της αρχικής εγγραφής. 
 

Τα υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθώς και Δικαιοσύνης θα 
ορίζουν λεπτομερώς με ΚΥΑ: 

• Το ύψος του ενιαίου τέλους, τον τρόπο είσπραξης, καταβολής και απόδοσής του 
στους ανωτέρω φορείς 

• Τον τρόπο είσπραξης και καταβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου 
• Καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα πράττουν τα ΚΕΠ νόμιμα τις ανωτέρω 

ενέργειες. 
 

Σε περιπτώσεις τροποποίησης της ΟΕ ή ΕΕ και λύσης της ΟΕ ή ΕΕ με συμφωνία των μερών 
ή με καταγγελία θα ορίζονται οι λεπτομέρειες με ΚΥΑ όπως προαναφέρθηκε. Στις 
περιπτώσεις μετατροπής της ΟΕ ή της ΕΕ σε ΕΠΕ ή σε ΑΕ εφαρμόζονται τα εξής: 

1. Ο συμβολαιογράφος πρέπει να προβαίνει σε έλεγχο της επωνυμίας της 
εταιρείας ηλεκτρονικά, μέσω των ηλεκτρονικών αρχείων του ΓΕΜΗ, πριν 
από τη σύνταξη της εταιρικής σύμβασης. 
 

2. Μετά τον ανωτέρω έλεγχο της επωνυμίας της εταιρείας, τη σύνταξη και την 
υπογραφή της εταιρικής σύμβασης από τους εταίρους θα κατοχυρώνεται 
αμέσως η εταιρική σύμβαση στο ΓΕΜΗ, τηρώντας με τον τρόπο αυτό τις 
διατυπώσεις δημοσιότητας, οπότε και λαμβάνει η εταιρεία αριθμό μητρώου. 
Κατόπιν δημιουργείται ηλεκτρονική μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, 
σημειώνοντας το είδος της εταιρείας ως ΕΠΕ, την επωνυμία, την έδρα, τον 
σκοπό της, το κεφάλαιό της, τη διάρκειά της, καθώς και τα πλήρη στοιχεία 
των εταίρων και των διαχειριστών της. 

 

3. Ενώπιον συμβολαιογράφου, οι εταίροι πρέπει να καταβάλουν ενιαίο τέλος 
εισφορών, όπως επίσης και τον αντίστοιχο φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου 
χωρίς να απαιτείται προηγούμενη κατάθεση του καταστατικού εγγράφου 
στις αρμόδιες ΔΟΥ. (ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου ανέρχεται στο 1% 
επί του εταιρικού κεφαλαίου) 
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Καταχώρηση από τον συμβολαιογράφο 

Μετά τη σύνταξη του καταστατικού ο συμβολαιογράφος προβαίνει στην καταχώριση στο 
ΓΕΜΗ οπότε και δημοσιεύεται η σύσταση της εταιρείας. Δεν απαιτείται η υποβολή του 
καταστατικού της εταιρείας ούτε στα κατά τόπους καταστήματα των Επιμελητηρίων ούτε 
στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου της Νομαρχίας, όπου έχει την 
έδρα της η εταιρεία. 

Εξαίρεση:  Όταν η εταιρεία εμπίπτει στις περιπτώσεις εταιρειών της παρ. 8 του άρθρου 7β 
του νόμου 2190/1920 ή είναι αθλητική ανώνυμη εταιρεία, καταχωρείται στο ΓΕΜΗ αμελλητί 
από τον συμβολαιογράφο αλλά απαιτείται και διοικητική εγκριτική απόφαση από τα αρμόδια 
όργανα, όπως ο νόμος ορίζει, τόσο η σύσταση όσο και η τροποποίηση του καταστατικού της. 
Η τροποποίηση καταστατικού συντελείται με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ της σχετικής 
απόφασης του αρμόδιου εταιρικού οργάνου μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του 
καταστατικού και, όπου αυτή απαιτείται, τη διοικητική απόφαση για την έγκριση της 
τροποποίησης, στην οποία υποχρεούται να προβαίνει ο αρμόδιος φορέας. 

Μετά την ισχύ του νέου θεσμικού πλαισίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων διατηρούν μόνο τον δειγματοληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο επί των 
Ανωνύμων Εταιρειών και επί των υποκαταστημάτων αλλοδαπών Ανωνύμων Εταιρειών και 
ΕΠΕ. Οι υπηρεσίες αυτές ενημερώνονται για τις καταχωρίσεις, τροποποιήσεις και 
οιεσδήποτε μεταβολές των ανωτέρω επιχειρήσεων μέσα από τον διαδικτυακό τόπο του 
ΓΕΜΗ. 

 

Το μέλλον των Ελλήνων επιχειρηματιών 

Το περιβάλλον e-business που βλέπουμε να διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή διεθνώς είναι 
εξαιρετικά ανταγωνιστικό αλλά σίγουρα όχι απαγορευτικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις που 
θα ξεπεράσουν τον "επαρχιωτισμό" των περισσότερων επιχειρηματιών. Σχεδόν όλοι μετρούν 
ξανά και ξανά τους Έλληνες χρήστες, αναμένοντας την ώρα που ο αριθμός τους θα φθάσει σε 
τόσο υψηλό επίπεδο ώστε να γίνει οικονομικά συμφέρουσα η δημιουργία καταστημάτων σε 
αυτή την αγορά. Με τον τρόπο αυτό όμως αγνοούν την παγκόσμια αγορά, εγκαταλείποντάς 
την στα χέρια άλλων (Αμερικανών, Αυστραλών, Καναδών κ.λπ.). 

Με άλλα λόγια, παραπονούμαστε για την καθυστέρησή μας (μικρή αγορά, χαμηλό βιοτικό 
επίπεδο, λίγοι χρήστες του Internet) τη στιγμή που μας δίνεται η ευκαιρία να ανοίξουμε πανιά 
και να βγούμε στο πέλαγος για να κατακτήσουμε ολόκληρο τον κόσμο. Πρέπει να γίνει 
κατανοητό ότι στο Internet η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μια κατάσταση αντίστοιχη με 
εκείνη της ελληνικής ναυτιλίας. Οι Έλληνες πλοιοκτήτες τόλμησαν να βγουν στη διεθνή 
αγορά, κατανοώντας πως δεν θα κατάφερναν ποτέ τίποτε αν βασιζόταν αποκλειστικά στην 
ελληνική οικονομία (μεταφορές ελληνικών προϊόντων) και το εγχώριο θεσμικό πλαίσιο 
(κράτος, νομοθεσία κ.λπ.). Αντίστοιχη πορεία πρέπει και μπορεί να ακολουθήσει ο ελληνικός 
επιχειρηματικός κόσμος αν θέλει να αποδειχθεί το ίδιο επιτυχημένος στο χώρο του Internet. 

Η αγορά του δικτύου είναι ανοιχτή σε όλους (250.000.000 χρήστες και εκατομμύρια 
επιχειρήσεις) και υπάρχουν άφθονες σημαίες ευκαιρίας (φορολογικοί παράδεισοι για τη 
νομική εγκατάσταση των επιχειρήσεων). Απαιτεί όμως θάρρος και η φαντασία. 
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Ακολουθώντας αντίστοιχες πρακτικές, οι Έλληνες επιχειρηματίες του δικτύου πρέπει να 
σταματήσουν να αντιγράφουν τους άλλους (με μερικούς μήνες ή μερικά χρόνια 
καθυστέρηση) και να επενδύσουν στο μέλλον. 

Αν λοιπόν οι άλλοι επενδύουν στη σημερινή μορφή του e-business (πωλήσεις, προμήθειες, 
παραγωγή και customer care όλα σε ένα) εμείς όχι μόνο δεν πρέπει να κοιτάμε πίσω (απλές 
πωλήσεις), αλλά να κινηθούμε ταχύτατα ακόμη πιο μπροστά από αυτούς (εταιρικά vortals). 
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Παράρτημα 3: Αναλυτικό Νομικό Πλαίσιο - Κείμενα      
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