
Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εµπόριο 
  
  Με έναν απλό ορισµό, θα µπορούσαµε να πούµε πως ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η αγοραπωλησία 

προϊόντων και υπηρεσιών µέσω του Internet. Βέβαια, εάν θέλουµε να είµαστε πιο σωστοί µε τον όρο 

ηλεκτρονικό εµπόριο (electronic commerce) εννοείται κάθε εµπορική συναλλαγή, η οποία εκτελείται 
αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό επίπεδο, δηλαδή µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών που 

συνδέονται µέσω τηλεφωνικών γραµµών. Για την πραγµατοποίηση µιας τέτοιας συναλλαγής 

χρησιµοποιούνται πολύπλοκοι προγραµµατιστικοί µηχανισµοί και το κατάλληλο λογισµικό το οποίο 

επιτρέπει την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων (Electronic Data Interchange- EDI) ανάµεσα στις 

δύο πλευρές (µεταξύ επιχειρήσεων αλλά και µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών) που εµπλέκονται 

στη συγκεκριµένη συναλλαγή. Με άλλα λόγια, η συγκεκριµένη µορφή συναλλαγής πραγµατοποιείται 

µόνο µέσω υπολογιστών, παρακάµπτοντας τον ανθρώπινο παράγοντα και ελαχιστοποιώντας 

ταυτόχρονα την πιθανότητα λάθους και την κακόβουλη χρήση στοιχείων. 

 

 

Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο αυτή τη στιγµή 

   Ήδη, πλειάδα επιχειρήσεων, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωµένες Πολιτείες διαθέτουν τα 

προϊόντα τους µέσω του διαδικτύου. Στην Ελλάδα, αν και υπάρχει µια σχετική καθυστέρηση σε αυτό 

τον τοµέα, οι εξελίξεις είναι σηµαντικές και υπάρχουν ήδη αρκετές εταιρίες και επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εµπόριο. Επιπλέον υπάρχουν ήδη στη χώρα µας και εταιρίες που 

προσφέρουν λύσεις ηλεκτρονικού εµπορίου σε επιχειρήσεις που έχουν ανοίξει ή θα ήθελαν να 

ανοίξουν κάποιο ηλεκτρονικό κατάστηµα. Σε κάθε περίπτωση, ο κύριος λόγος που µια επιχείρηση 

δραστηριοποιείται σε ηλεκτρονικό επίπεδο είναι για να προσελκύσει αγοραστικό κοινό πέρα από τα 

στενά όρια της γεωγραφικής της έδρας, αυξάνοντας έτσι τις πωλήσεις των προϊόντων της και κατά 

συνέπεια τα έσοδά της. Σε γενικές γραµµές µπορούµε να πούµε πως οι συναλλαγές µέσω ηλεκτρονικού 

εµπορίου γίνονται ως εξής: 
Οι επιχειρήσεις προσφέρουν στις σελίδες του ηλεκτρονικού τους καταστήµατος ένα είδος on-line 

καταλόγου µε όλα τα προϊόντα τους, τα λεπτοµερή χαρακτηριστικά τους και βέβαια τις αντίστοιχες 

τιµές τους. Από την άλλη πλευρά, οι ηλεκτρονικοί πελάτες έχουν στη διάθεσή τους ένα «καλάθι» στο 

οποίο στοιβάζουν τα προϊόντα που επιθυµούν να αγοράσουν και έχοντας ολοκληρώσει τα ψώνια τους 

από το συγκεκριµένο site, δίνουν την τελική παραγγελία τους, η οποία και εκτελείται αυτόµατα. Οι 

πληρωµές, όπως και οι παραγγελίες , γίνονται και αυτές ηλεκτρονικά, µέσω της πιστωτικής κάρτας του 

καταναλωτή η οποία χρεώνεται µε το αντίστοιχο ποσό και σε µερικές περιπτώσεις και µέσω 

αντικαταβολής. 

Θα λέγαµε πως το ηλεκτρονικό εµπόριο ενδείκνυται για επιχειρήσεις που παράγουν 

βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα και δη βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα το οποία δεν διακρίνονται για τη 

µοναδικότητά τους και δεν χρειάζεται ο αγοραστής κατά κάποιο τρόπο να τα «δοκιµάσει» πριν τα 

αγοράσει, όπως βιβλία, εισιτήρια, CD, διάφορα είδη δώρων, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 
που δεν απαιτούν κάποιου είδους test drive, προγράµµατα software & hardware, καινούρια αυτοκίνητα 

κλπ. 

 

 

 

 

 



Είδη Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

 

Τα είδη του ηλεκτρονικού εµπορίου είναι 
τέσσερα και είναι τα εξής : 

• επιχείρηση - επιχείρηση  

• επιχείρηση - καταναλωτής  

• επιχείρηση - δηµόσια διοίκηση  

• καταναλωτής - δηµόσια διοίκηση 

 

επιχείρηση - επιχείρηση  

 

Είναι µια επιχείρηση που χρησιµοποιεί ένα δίκτυο για τις παραγγελίες της από προµηθευτές, που 

λαµβάνει τιµολόγια και κάνει πληρωµές. Αυτή η κατηγορία έχει κατοχυρωθεί αρκετά χρόνια, ειδικά µε 

την χρησιµοποίηση του EDI σε κλειστά ή διεθνή δίκτυα. 

επιχείρηση – καταναλωτής 

Εξοµοιώνεται µε την ηλεκτρονική λιανική πώληση. Αυτή η κατηγορία έχει αναπτυχθεί µε την 

εκτόξευση του World Wide Web. Οι καταναλωτές µαθαίνουν για τα προϊόντα µέσα από ηλεκτρονικές 

εκδόσεις, αγοράζουν προϊόντα µε "ψηφιακό" χρήµα και άλλα ασφαλή συστήµατα πληρωµής. 

Υπάρχουν τώρα "καταστήµατα" σε όλο το Internet, που προσφέρουν κάθε είδος προϊόντων, από κέικ 

και κρασιά, µέχρι Η/Υ και αυτοκίνητα. 

επιχείρηση - δηµόσια διοίκηση 

Καλύπτει όλες τις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και δηµόσιων οργανισµών. Προς το παρόν, αυτή η 

κατηγορία είναι σε νηπιακό στάδιο, αλλά µπορεί να αναπτυχθεί ραγδαία όσο οι κυβερνήσεις 

χρησιµοποιούν τις δικές τους λειτουργίες για να προωθήσουν την αντίληψη τους για το Ηλεκτρονικό 

Εµπόριο. Επιπροσθέτως, οι διοικήσεις πρέπει να παρέχουν την ευκαιρία ηλεκτρονικών συναλλαγών για 

καταστάσεις όπως επιστροφές ΦΠΑ και δασµών. 

πελάτης - δηµόσια διοίκηση 

∆εν έχει ακόµα ενεργοποιηθεί. Στον βωµό της ανάπτυξης των 2 προηγούµενων κατηγοριών, οι 

επιχειρήσεις πρέπει να αναπτύξουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές σε περιοχές όπως πληρωµές 
κοινωνικής πρόνοιας και ιδιωτικών φόρων. 

 

 

 

 

 



Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εµπορίου 

 

Ηλεκτρονική Ανταλλαγή ∆εδοµένων (EDI - Electronic Data Interchange) 
∆ηµιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '70. Η EDI είναι µια κοινή δοµή αρχείων που 

σχεδιάστηκε ώστε να επιτρέψει σε µεγάλους οργανισµούς να µεταδίδουν πληροφορίες µέσα από 

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

Τα δεδοµένα αυτά είναι οργανωµένα σε αυτοτελή µηνύµατα (τιµολόγια, παραγγελίες, τιµοκατάλογοι, 

φορτωτικές κλπ.), το περιεχόµενο και η δοµή των οποίων καθορίζονται από κάποιο κοινώς αποδεκτό 

πρότυπο. Τα πρότυπα που χρησιµοποιούνται σε παγκόσµιο επίπεδο προέρχονται από τον Οργανισµό 

Ηνωµένων Εθνών και καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επικοινωνιακών αναγκών των εµπορικών εταιριών. 

Το πρότυπο αυτό είναι το EDIFACT (EDI For Administration, Commerce and Transportation). 

 

Επίπεδο Ασφαλών Συνδέσεων (SSL - Secure Sockets Layer) 
Το πρωτόκολλο αυτό σχεδιάστηκε προκειµένου να πραγµατοποιεί ασφαλή σύνδεση µε 

τον εξυπηρετητή (server). Το SSL χρησιµοποιεί "κλειδί" δηµόσιας κρυπτογράφησης, µε 

σκοπό να προστατεύει τα δεδοµένα καθώς "ταξιδεύουν" µέσα στο Internet. 

 

Ασφαλείς Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (SET - Secure Electronic Transactions) 

Το SET κωδικοποιεί τους αριθµούς της πιστωτικής κάρτας που αποθηκεύονται στον 

εξυπηρετητή του εµπόρου. Το πρότυπο αυτό, που δηµιουργήθηκε από τη Visa και τη 

MasterCard, απολαµβάνει µεγάλης αποδοχής από την τραπεζική κοινότητα. 

 

Γραµµωτός κώδικας (Barcode) 
Η τεχνολογία του γραµµωτού κώδικα αποτελεί τµήµα του γενικότερου τοµέα των τεχνολογιών 

αυτόµατης αναγνώρισης (Auto ID Technologies). Είναι ένα σύγχρονο εργαλείο, το οποίο βοηθά 

καταλυτικά στην οµαλή διακίνηση και διαχείριση (logistics) προϊόντων και υπηρεσιών. 
 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας του γραµµωτού κώδικα ξεκίνησε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1960, µε σκοπό να εξυπηρετήσει την πληρωµή προϊόντων στα 

καταστήµατα τροφίµων. Οι πρώτες εφαρµογές σε βιοµηχανικό περιβάλλον 

εµφανίστηκαν στα τέλη της ίδιας δεκαετίας σε µεγάλες αυτοκινητοβιοµηχανίες, 

για τον περιορισµό του κόστους εργασίας που σχετιζόταν µε την παραγωγή. 

Εκτεταµένη χρήση παρουσιάστηκε µετά την ανάπτυξη των πρώτων προτύπων 

(λόγω των πιέσεων των αρκετών πλέον χρηστών - προµηθευτών, 

υποκατασκευαστών των µεγάλων βιοµηχανιών) στα τέλη της δεκαετίας του 1970. 

Κατά τη δεκαετία του 1980 υπήρξε αλµατώδης ανάπτυξη του εξοπλισµού, κατ' επέκταση και των 
τρόπων χρήσης της τεχνολογίας γραµµωτού κώδικα. 

 

 



Έξυπνες κάρτες (Smart Cards) 
Οι "έξυπνες κάρτες" αποτελούν εξέλιξη των καρτών µαγνητικής λωρίδας (παθητικό µέσο 

αποθήκευσης, τα περιεχόµενα του οποίου µπορούν να διαβαστούν και να αλλαχθούν). Οι έξυπνες 

κάρτες µπορούν να αποθηκεύσουν µεγάλη ποσότητα δεδοµένων και παρέχουν δυνατότητες 

κρυπτογράφησης και χειρισµού ηλεκτρονικών υπογραφών για την ασφάλεια των 
περιεχοµένων τους. Η ιδέα της έξυπνης κάρτας ξεκίνησε στη Γαλλία το 1974. Το 1975 τα 

δικαιώµατα ανάπτυξης πέρασαν σε µεγάλες εταιρίες ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Η νέα αυτή 

τεχνολογία παρουσιάστηκε στο κοινό το 1981. Μια σειρά από πιλοτικά σχέδια ξεκίνησε 
αµέσως, και το 1984 µε µια συλλογική αξιολόγησή τους εκδόθηκαν νέες ολοκληρωµένες 

προδιαγραφές. 

 

Σήµερα επικρατεί η λανθασµένη εντύπωση ότι οι Smart Cards είναι τραπεζικές ή πιστωτικές κάρτες, µε 

αποτέλεσµα να µην αναγνωρίζεται το µεγάλο εύρος των δυνατοτήτων τους. Η τεχνολογία των έξυπνων 

καρτών προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες χρήσης στη βιοµηχανία, το εµπόριο και τη δηµόσια 

διοίκηση. 

 

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

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

δικαιώµατα, να προσπελάσουν το προστατευόµενο δίκτυο. Ένα firewall επιτρέπει στους εσωτερικούς 

χρήστες να έχουν πλήρη πρόσβαση στις παρεχόµενες υπηρεσίες, ενώ οι εξωτερικοί χρήστες πρέπει να 

πιστοποιηθούν. Υπάρχουν πολλοί τύποι firewalls, καθένας από τους οποίους παρέχει διαφορετικά 

επίπεδα προστασίας. Ο συνηθέστερος τρόπος χρησιµοποίησης ενός firewall είναι η τοποθέτηση ενός 

υπολογιστή ή δροµολογητή µεταξύ συγκεκριµένου δικτύου και του Internet, και η παρακολούθηση 

όλης της κυκλοφορίας µεταξύ του εξωτερικού και του τοπικού δικτύου. 

 

Η εµπιστευτική πληροφορία που διακινείται στο δίκτυο µπορεί να 

προστατευθεί µε κρυπτογράφηση και χρήση µυστικών κωδικών. Η 

ασφάλεια του ηλεκτρονικού εµπορίου βασίζεται κατεξοχήν στην 

κρυπτογράφηση, δηλαδή στην κωδικοποίηση του µεταδιδόµενου κειµένου 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να αποκρυπτογραφηθεί µόνο µε τη 

χρήση του ειδικού κλειδιού αποκρυπτογράφησης. Η κρυπτογράφηση 

συνοδεύεται πολλές φορές και από την ψηφιακή υπογραφή του αποστολέα, έτσι ώστε ο παραλήπτης να 

µπορεί να βεβαιωθεί για την ταυτότητα του πρώτου. 

 

 

 

 

 

 

 

 



∆υνατότητες, Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα του Ηλεκτρονικού 

Εµπορίου 

 

∆υνατότητες :  

• Αναζήτηση προϊόντων  ανά κατηγορία ή είδος.  

• Καλάθι αγορών.  

• Ο συνεργάτης µας έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί τα στοιχεία του και µε τη χρήση κωδικού 

και username να βλέπει το αρχείο των παραγγελιών.  

• ∆ιαφορετικά είδη συναλλάγµατος.  

• Υπολογισµός φόρων µε βάση διάφορα στοιχεία (βάρος, περιοχή, κ.α.).  

• Υπολογισµός εξόδων αποστολής µε βάση διάφορα στοιχεία (βάρος, περιοχή, κ.α.). 

Πλεονεκτήµατα:  

• εισαγωγή σε νέες αγορές  

• απόκτηση νέων πελατών  

• αύξηση παραγωγικότητας  

• ασφαλείς συναλλαγές τοις µετρητοίς 

• ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα  

Μειονεκτήµατα 

• ∆εν υπάρχει εµπιστευτικότητα και ασφάλεια όσον αφορά το περιεχόµενο κάποιων 

πληροφοριών. 

• ∆εν υπάρχει ακεραιότητα, ώστε να προφυλάσσεται το υποκείµενο των πληροφοριών που 

διακινούνται. 

• Συνεπώς:, το ηλεκτρονικό εµπόριο ελλοχεύει κινδύνους για τον ανυποψίαστο χρήστη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αναλυτικότερα πλεονεκτήµατα όσων αφορά τον καταναλωτή και την εταιρία: 

Πλεονεκτήµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου για τον καταναλωτή 

•  Τα ηλεκτρονικά καταστήµατα είναι ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο. Με άλλα λόγια οποιαδήποτε 

στιγµή το επιθυµείτε, µπορείτε να αγοράσετε π.χ. ένα CD, ένα αεροπορικό εισιτήριο, ή ακόµα 

και τα µονωτικά υλικά που χρειάζονται για την οικοδοµή σας. 

•  Το κόστος των προϊόντων που πωλούνται µέσω Internet είναι κατά γενικό κανόνα πολύ 

χαµηλότερο από τις τιµές του εµπορίου, αφού ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα είναι απαλλαγµένο 

από µεγάλο µέρος του λειτουργικού κόστους ενός πραγµατικού καταστήµατος (ενοικίαση 

χώρου και «αέρα», ηλεκτρικό, νερό κλπ) και γενικά απαιτεί πολύ λιγότερο υπαλληλικό 

προσωπικό. 

•  Η αγορά είναι πραγµατικά παγκόσµια. Με άλλα λόγια, µπορείτε µέσω του υπολογιστή σας να 

αγοράσετε ακόµα και κάτι το οποίο δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα, χωρίς να πρέπει πια να 

περιµένετε πότε κάποιος φίλος σας θα ταξιδέψει στο εξωτερικό για να σας το φέρει. 

•  Η συναλλαγή είναι γρήγορη και άµεση. Με άλλα λόγια, από τη στιγµή που ολοκληρώνετε την 
παραγγελία σας, το αργότερο σε 3-4 ηµέρες την έχετε λάβει, ακόµα και αν εκείνη τη στιγµή το 

προϊόν βρισκόταν στην άλλη άκρη του πλανήτη. 

Αλλά το πιο πρακτικό και πιο σηµαντικό όφελος για τον καταναλωτή από το ηλεκτρονικό 

εµπόριο είναι το ότι: 

•  O καθένας βρίσκει αυτό που θέλει, όποτε το θέλει, χωρίς να κάνει βήµα, χωρίς δηλαδή κόπο 

και χωρίς καµία σπατάλη χρόνου. Με άλλα λόγια απλά και εύκολα ψώνια από το σπίτι ή το 

γραφείο! 

 

Πλεονεκτήµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου για την εταιρία 

•  Όπως προαναφέραµε, κάθε εταιρία που έχει ηλεκτρονική παρουσία µπορεί να διευρύνει τον 

κύκλο εργασιών της επεκτείνοντας τα γεωγραφικά όρια των συναλλαγών της. Αυτό σηµαίνει 

πως κάθε επιχείρηση που διαθέτει τα προϊόντα της online µπορεί και αποκτά πελάτες σε 
περιοχές που βρίσκονται µακριά από την έδρα της, ακόµα και στο εξωτερικό. Με άλλα λόγια, 

κάθε επιχείρηση που έχει ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα, είναι σαν να έχει υποκαταστήµατα σε 

πολλές περιοχές και µάλιστα µε ελάχιστο λειτουργικό κόστος. 

•  Κάθε εταιρία που χρησιµοποιεί τις νέες τεχνολογίες- όπως το Internet- γίνεται εξ ορισµού πιο 

ανταγωνιστική, αφού µπορεί να ενηµερώνεται πιο εύκολα για τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο 

της. Με άλλα λόγια και µε δεδοµένο το ότι σε λίγα χρόνια όλες οι εµπορικές δραστηριότητες 

θα γίνονται µέσω Internet, το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η νέα µεγάλη πρόκληση για κάθε 

εταιρία που θέλει να είναι ανταγωνιστική. 

•  Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές επιτρέπουν την αµφίδροµη σχέση µεταξύ επιχείρησης και 

καταναλωτή (interaction). Αυτό σηµαίνει πως κάθε εταιρία µέσω των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών µπορεί να συλλέξει πολλά στοιχεία για τις συνήθειες, τις ανάγκες και τα γούστα 

των καταναλωτών και σύµφωνα µε αυτά να αναπροσαρµόσει την πολιτική της προς το 

θετικότερο. 

•  Τέλος, γνωρίζοντας τις συγκεκριµένες ανάγκες των πελατών τους, οι εταιρίες µπορούν να 

προχωρήσουν στη δηµιουργία συγκεκριµένων προϊόντων είτε ανταποκρινόµενων σε έναν 

καταναλωτή, είτε σε µια οµάδα καταναλωτών που χρειάζονται ένα νέο προϊόν το οποίο δεν 

υπάρχει ακόµα στην αγορά. 

 

 

 



ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

• ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

• ΣΚΟΠΟΣ: Ενίσχυση νοµικής ασφάλειας του ηλεκτρονικού εµπορίου και αύξηση της 

εµπιστοσύνης των χρηστών του διαδικτύου. 

• ΣΤΟΧΟΣ: Να µπορεί να εφαρµοστεί σε όλη την ευρωπαϊκή κλίµακα, σε όλα τα κράτη 

µέλη. 

• ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  Σε όλους τους φορείς υπηρεσιών της κοινωνίας της 

πληροφορίας. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο∆ΗΓΙΑΣ 

• Οι φορείς υπόκεινται στη νοµοθεσία του κράτους – µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι 

και δραστηριοποιούνται. 

• Οι υπηρεσίες προσφέρουν άµεση, εύκολη και συνεχή πρόσβαση σε βασικά στοιχεία που 

τις ταυτοποιούν και τις χαρακτηρίζουν. 

• Οι φορείς παροχής υπηρεσιών υποδοµής ή πρόσβασης δεν είναι υπεύθυνοι για τις 

διαβιβαζόµενες πληροφορίες εφόσον δεν αποτελούν αφετηρία της µετάδοσης και εφόσον 

δεν επιλέγουν τον παραλήπτη. 

• Προβλέπονται µηχανισµοί εξώδικης επίλυσης και µε τα κατάλληλα ηλεκτρονικά µέσα για 

τυχόν διενέξεις. 

• Μέριµνα εξουσίας και έρευνας για τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας της οδηγίας και 

αρµόδιος επικοινωνίας για τη συνεργασία κρατών – µελών. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 

Έκθεση Επιτροπής 21ης Νοεµβρίου 2003: Αξιολόγησε το βαθµό εφαρµογής της 

προαναφερόµενης οδηγίας σε εθνικό επίπεδο για όλα τα κράτη µέλη: 

• Επιτυχής µεταφορά της οδηγίας και ανοδική πορεία ηλεκτρονικού εµπορίου σε όλα κράτη – 

µέλη εκτός από τις Κάτω Χώρες. 

• Μείωση των δικαστικών διαδικασιών  

• Μείωση της νοµικής αβεβαιότητας των εµπλεκοµένων του ηλεκτρονικού εµπορίου. 

 

∆ιαµαντάκης Σταύρος – Μαραβέλιας Θεόφιλος – Σάρλος Στέλιος – Τέλιος Σαβέριος 

ΠΗΓΕΣ: http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=550 

http://www.etl.uom.gr/greek/projects/e_c/ 

http://www.tee.gr/online/news/2000/2132/index.htm 

http://www.internetservices.gr/ecommerce1_k.htm 

 


