
Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
 
 
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: 
 

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

 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.  

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

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

 
Το ηλεκτρονικό εμπόριο σε πρακτικό επίπεδο, 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. Επιπλέον καθιστά ευκολότερη την αρχειοθέτηση των σχετικών 
εγγράφων και ποιοτικότερη την εξυπηρέτηση πελατών. Η δυνατότητα 
ηλεκτρονικής σύνδεσης με προμηθευτές και διανομείς καθώς και η 
πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών βελτιώνουν ακόμη περισσότερο την 
αποτελεσματικότητα: 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 που προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου.  

 Λιανικές πωλήσεις - Hλεκτρονικό 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. 

 
 
Ηλεκτρονικό εμπόριο και οφέλη για τους Καταναλωτές 
 

 Μπορούμε να αγοράσουμε προϊόντα ή υπηρεσίες, που επιθυμούμε, όποτε 
θελήσουμε, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, όπου κι αν 
βρισκόμαστε.  

 Μπορούμε να επισκεφτούμε, εύκολα και γρήγορα, πολλά ηλεκτρονικά 
καταστήματα και να συγκρίνουμε τις τιμές και τα χαρακτηριστικά των ειδών που 
μας ενδιαφέρουν, πριν αγοράσουμε αυτό που επιθυμούμε.  

 Μπορούμε να ενημερωθούμε, πληρέστερα, για το προϊόν ή την υπηρεσία που 
αναζητάμε.  

 Γλιτώνουμε χρόνο και ταλαιπωρία, μειώνοντας τις μετακινήσεις μας.  

 Πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα κάνουν ειδικές εκπτώσεις, στους πελάτες 
τους.  

 Η νομοθεσία για την προστασία του Καταναλωτή, όταν πρόκειται για αγορές 
από απόσταση, όπως είναι οι ηλεκτρονικές αγορές διασφαλίζει τα δικαιώματά 
τους (π.χ. το δικαίωμα υπαναχώρησης κ.λπ.) 
 

Ηλεκτρονικό εμπόριο και οφέλη για τους προμηθευτές 
 
Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση, για το παραδοσιακό 
εμπόριο. 
Πουλώντας on-line, ο έμπορος μειώνει ή και καταργεί τη δική του αλυσίδα διανομής 
εμπορευμάτων, ελαχιστοποιώντας πάγια έξοδα, όπως ενοίκια ή προσωπικό. Οι 
μικρομεσαίοι παραγωγοί μπορούν να προωθήσουν τα προϊόντα τους, ακόμα και σε 
αγορές, οι οποίες, υπό οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες, θα ήταν απρόσιτες για αυτούς. 
 
Προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι Καταναλωτές 
 
Σύμφωνα με έρευνα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Καταναλωτών, η ασφάλεια φαίνεται 
να είναι ο αδύναμος κρίκος του ηλεκτρονικού εμπορίου, στοιχείο, που λειτουργεί, 
ανασταλτικά, για τους υποψήφιους αγοραστές. 



Πανευρωπαϊκή έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Ευρωπαίοι, δύσκολα, θα 
εμπιστευτούν, στο μέλλον, το internet, για τις αγορές τους, καθώς:  
 

 Από τις παραγγελίες, που κατατέθηκαν, το 1/3 αγνοήθηκε, παντελώς.  

 Ένας στους 3 Καταναλωτές δεν πήραν πίσω τα χρήματά τους, αν και 
επέστρεψαν, εγκαίρως, το προϊόν, που αγόρασαν.  

 Στις περιπτώσεις πληρωμών με πιστωτική κάρτα, μία στις τέσσερις χρεώσεις 
έγινε τη στιγμή της παραγγελίας.  

 Παρότι, σύμφωνα με την οδηγία για τις πωλήσεις από απόσταση, ο 
Καταναλωτής μπορεί να αλλάξει γνώμη και να επιστρέψει το προϊόν, χωρίς 
αιτιολόγηση, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ένα στα τέσσερα 
ηλεκτρονικά καταστήματα, στα οποία επιστράφηκαν προϊόντα, ζήτησαν από τον 
Καταναλωτή να αιτιολογήσει την απόφασή του.  

 Σχεδόν ένα στα δέκα ηλεκτρονικά καταστήματα δεν έδιναν ακριβείς 
πληροφορίες, για το τελικό κόστος των προϊόντων.  

 Σχεδόν τα μισά καταστήματα δεν παρείχαν επαρκείς πληροφορίες, για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών τους. 

 
Σε παγκόσμια κλίμακα έχουν καταγραφεί αναρίθμητες απάτες. Οι συχνότερες είναι οι 
εξής:  

 On-line δημοπρασίες: Πρόκειται για "πλαστές" δημοπρασίες, στις οποίες τα 
προς δημοπράτηση προϊόντα παρουσιάζονται παραποιημένα ή δεν 
παραδίδονται, ποτέ, στον πλειοδότη.  

 Παρουσίαση των εμπορευμάτων γενικώς: Οποιοδήποτε προϊόν πωλείται, μέσω 
ενός website, μπορεί να παρουσιάζεται παραποιημένο ή να μην παραδίδεται, 
ποτέ, στον πελάτη.  

 Χρηματικές προσφορές της Νιγηρίας: Εκκλήσεις για βοήθεια από κάποιον, ο 
οποίος ισχυρίζεται ότι χρειάζεται την οικονομική μας συνεισφορά, για να 
μεταφέρει μια περιουσία από την Αφρική.  

 Hardware και Software υπολογιστών: Εξοπλισμός H/Y (εκτός από 
δημοπρατούμενο), ο οποίος είτε παρουσιάζεται παραποιημένος, είτε δεν 
παραδίδεται ποτέ στον πελάτη.  

 Υπηρεσίες πρόσβασης στο Ίντερνετ: Χρεώσεις από εταιρίες, που παρέχουν 
υπηρεσίες στο internet για υπηρεσίες, οι οποίες, ποτέ, δε ζητήθηκαν ή, ποτέ, 
δεν παραδόθηκαν.  

 Πρόσβαση σε πορνογραφικά site: Χρεώσεις σε πιστωτικές κάρτες ή σε 
τηλεφωνικούς λογαριασμούς, για υπηρεσίες, οι οποίες, ποτέ, δεν 
παραδόθηκαν.  

 Δάνεια: Πλαστές υποσχέσεις, όπου το θύμα απαιτείται να πληρώσει κάποια 
αμοιβή, για να υποβάλει αίτηση χορήγησης πιστωτικής κάρτας, η οποία κατά 
τους προμηθευτές, έχει ιδιαίτερα συμφέροντες όρους. 

 
 



Πως μπορούμε να προστατευθούμε, ως Καταναλωτές, στις ηλεκτρονικές μας αγορές; 
 
Πριν προχωρήσουμε στη συναλλαγή μας, ελέγχουμε, προσεκτικά, την ιστοσελίδα του 
ηλεκτρονικού καταστήματος, την ταυτότητά του και τα συστήματα ασφαλείας, που 
χρησιμοποιεί. 
 
Πως θα ενημερωθούμε για την ταυτότητα της ιστοσελίδας; 
 
Υπάρχουν τα μητρώα του Internet (π.χ. η διεθνής βάση δεδομένων www.whois.net ή η 
βάση ελληνικών καταχωρήσεων www.hostmaster.gr/cgibin/webwhois). Εκεί, θα 
βρούμε ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας. Για τον προμηθευτή, 
που έχει το κατάστημά του σε κάποια ηλεκτρονική διεύθυνση, θα πρέπει, ως 
Καταναλωτές, να αναζητούμε πληροφορίες, όπως: 

 Πραγματική ταυτότητα του προμηθευτή.  

 Τρόποι επικοινωνίας με αυτόν (e-mail, φαξ, τηλέφωνο).  

 Τελική τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας (φόροι κ.λπ.), που μας ενδιαφέρει.  

 Εγγύηση.  

 Μέθοδος αποστολής, χρόνος παράδοσης, δυνατότητα υπαναχώρησης, τρόπος 
πληρωμής και παράδοσης.  

 Επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας.  

 Πληροφορίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων (αν μετά τη 
συναλλαγή θα διαγραφούν τα στοιχεία μας, από τη λίστα του προμηθευτή 
κ.λπ.).  

 Που μπορούμε να απευθυνθούμε, για τυχόν παράπονά μας.  

 Ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο και ποιο Δίκαιο θα εφαρμοσθεί, σε περίπτωση 
διαφοράς.  
 

Θεσμικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
 
Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια μορφή εμπορίου και, συνεπώς, βρίσκουν εφαρμογή 
σε αυτό όλες οι κοινοτικές οδηγίες (το κοινοτικό δίκαιο) και οι εθνικές διατάξεις, για 
την προστασία του Καταναλωτή, που αφορούν το εμπόριο γενικότερα. 

 Ο Ν. 2251/94, για την "Προστασία Καταναλωτών", στο άρθρο 4, ρυθμίζει τις 
συμβάσεις από απόσταση. Εδώ εμπίπτει και το ηλεκτρονικό εμπόριο.  

 Ο Ν. 2472/97 αναφέρεται στην προστασία ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ο Ν. 2174/99 στην προστασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στον τηλεπικοινωνιακό τομέα. Την Αρχή 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τη βρίσκουμε στη διεύθυνση www.dpa.gr.  

 Το πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα 150/2001, Φ.Ε.Κ. Α' 125, για τις ηλεκτρονικές 
υπογραφές, κάνει εμφανή την προσπάθεια της πολιτείας να προσφέρει μια 
σωστή βάση νομοθετικών πλαισίων.  

 Το Προεδρικό Διάταγμα 131/2003, για το ηλεκτρονικό εμπόριο δίνει έμφαση 
στην εξώδικη επίλυση διαφορών, στη συνεργασία των κρατών - μελών της 



Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επίλυση των προβλημάτων των Καταναλωτών, στη 
θέσπιση κανόνων δεοντολογίας, με υποχρεωτική ισχύ, για τους αποδέκτες τους, 
στην ευθύνη των ενδιάμεσων, στη σύναψη των ηλεκτρονικών συμβάσεων, στις 
πληροφορίες, που πρέπει να παρέχονται στις εμπορικές επικοινωνίες 
(διαφημιστικά, χορηγίες, προσφορές κ.λπ.), στον τόπο εγκατάστασης των 
φορέων παροχής υπηρεσιών.  

 Οι Καταναλωτές, όταν αγοράζουμε από χώρες, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
πριν προβούμε σε οποιαδήποτε αγορά, πρέπει να αναζητήσουμε τις 
πληροφορίες, που διαθέτει ο έμπορος στο ηλεκτρονικό του κατάστημα και 
αφορούν το νομοθετικό κανονιστικό πλαίσιο, που θα διέπει τις αγορές μας.  

 Η Σύμβαση των Βρυξελλών προβλέπει ότι, σε περίπτωση διαφοράς, που θα 
προκύψει με αλλοδαπό έμπορο ή εταιρία, ο Καταναλωτής, για τις χώρες μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να απευθυνθεί στο δικαστήριο του τόπου 
κατοικίας του. Το δε Δίκαιο, που θα εφαρμοστεί από το δικαστήριο, καθορίζεται 
από τη Σύμβαση της Ρώμης και, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι το Δίκαιο 
της χώρας του Καταναλωτή, καθώς, επίσης και οι Οδηγίες, για την προστασία 
του Καταναλωτή.  

 Σύμφωνα με την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, εφαρμοστέο δίκαιο, όσον 
αφορά την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στο internet (εξαιρούνται οι 
συμβάσεις με Καταναλωτές), είναι η νομοθεσία του τόπου, όπου είναι 
εγκατεστημένος ο φορέας παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας. 

Με το παραπάνω νομικό πλαίσιο, θα μπορούν οι επιχειρήσεις και οι Καταναλωτές να 
αξιοποιούν, με καλύτερο τρόπο, τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού εμπορίου. 
 
Οι πρωταγωνιστές στο e-commerce 
 
Ορισμένοι από τους ηλεκτρονικούς τόπους, οι οποίοι, ανεξάρτητα από την κατάληξή 
τους, συνεισέφεραν στη δημιουργία της ιδέας του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι οι 
εξής:  

 Amazon.com (Η.Π.Α.): Ο πλέον σημαντικός ηλεκτρονικός τόπος e-commerce, σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Ξεκίνησε ως on-line βιβλιοπωλείο και, σύντομα, 
μεταμορφώθηκε σε πελώριο εικονικό σούπερ μάρκετ. Διακρίνεται για σταθερή 
πολιτική ελέγχου τιμών και για παροχές, όπως εκπτώσεις και δωρεάν 
αποστολές προϊόντων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και αρεστές στο 
κοινό.  

 e-bay (Η.Π.Α.): Πρόκειται για το μεγαλύτερο οίκο δημοπρασιών στο internet. 
Πρόσφατα έκανε συμφωνία συνεργασίας με τον οίκο δημοπρασιών Sotheby's 
(2ος στο κόσμο).  

 Yahoo! (Η.Π.Α.): Μια από τις δύο πιο ισχυρές μηχανές αναζήτησης στον κόσμο, 
με περίπου 200 εκατομμύρια επισκέπτες, ανά τρίμηνο. Σε αντίθεση με την 
πλειοψηφία των πυλών πληροφοριών ή πόρταλ, τα οποία βασίζονται, ως επί το 
πλείστον, στις εισπράξεις από διαφημίσεις, το Yahoo αξιοποιεί, ιδιαίτερα, το 
ηλεκτρονικό εμπόριο. Το 40% του κύκλου εργασιών του πραγματοποιείται με 



παροχή υπηρεσιών και on-line συναλλαγές.  

 Etoys (H.Π.Α.): Μέχρι τα Χριστούγεννα του 2000, ήταν ένας από τους 
μεγαλύτερους ηλεκτρονικούς τόπους, στο εμπόριο παιχνιδιών και μια από τις 
πιο αξιοζήλευτες επιχειρήσεις. 
 

Επιχειρηματική χρήση του Internet από τις ελληνικές επιχειρήσεις 
 
Στην Ελλάδα, σημειώνεται μια σταδιακή ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, προς 
δύο κατευθύνσεις:  

 Εκμετάλλευση του internet, από τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις, κυρίως για 
προώθηση πωλήσεων και πιθανόν για επίτευξη ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων.  

 Δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων (virtual organizations), σύμφωνα 
αντίστοιχα διεθνή πρότυπα. 

 
Στην πρώτη περίπτωση, οι περισσότερες επιχειρήσεις, στις ιστοσελίδες τους 
προβάλλουν το προφίλ της επιχείρησης και δίνουν πληροφοριακά στοιχεία, για 
επικοινωνία, χωρίς περαιτέρω δυνατότητες, για υποστήριξη πιο πολύπλοκων 
εφαρμογών. Κάποιες, βέβαια, από τις επιχειρήσεις, που έχουν παρουσία στο internet, 
έχουν ήδη αναπτύξει δυνατότητες on-line λήψης παραγγελιών και λίγες on-line 
πληρωμών. Πρέπει να σημειωθεί η έντονη δραστηριοποίηση των Ελληνικών Τραπεζών 
στο internet, μέσω υπηρεσιών Web Banking και πρέπει να αναμένεται ραγδαία 
αύξηση, στην αγορά Τραπεζικών Υπηρεσιών, μέσω internet και άλλων εναλλακτικών 
καναλιών. 
 
Στη δεύτερη περίπτωση, πρέπει να σημειώσουμε ότι:  

 Έχει, ήδη, δημιουργηθεί ένα portal από sites (από εκδοτικούς οργανισμούς) με 
σημαντικό περιεχόμενο. Ορισμένες ιστοσελίδες παρέχουν σημαντικές 
υπηρεσίες, στους έλληνες χρήστες (όπως π.χ. υπηρεσίες αναζήτησης σε όλα τα 
domain.gr) και πρέπει να αναμένεται διαρκής ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 
(ενδεχομένως συνδρομητικών).  

 Κάποιες επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει ηλεκτρονικά καταστήματα, που 
εμπορεύονται π.χ. σχολικά είδη, από απόσταση. Λειτουργούν, μόνο στο 
Διαδίκτυο, χωρίς να διατηρούν φυσικά καταστήματα και αξιοποιούν, κυρίως, 
πόρους άλλων εταιρειών, για να λειτουργήσουν (π.χ. Call center, για τις 
παραγγελίες, εταιρείες ταχυμεταφορών, για διανομή κ.λπ.). 

 
 

Η προστασία των καταναλωτών στην ηλεκτρονική αγορά 
 
Η παγκόσμια ηλεκτρονική αγορά είναι μια μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις, είναι 
επίσης μια μεγάλη πρόκληση και για τους καταναλωτές. Παρέχει άνεση στις αγορές, 
διευρύνει την δυνατότητα επιλογής, δίνει αξία στα χρήματα των καταναλωτών. Αλλά η 
νέα αυτή αγορά εγκυμονεί και νέους κινδύνους.  



Αν δεν μείνουμε στις ελάχιστες, αλλά κραυγαλέες, περιπτώσεις των επιχειρήσεων 
φαντασμάτων, μερικά από τα πιο συνήθη προβλήματα των καταναλωτών είναι τα εξής: 
Οι πληροφορίες που παρέχονται στον καταναλωτή για το προϊόν, τις τιμές ή τις τυχόν 
πρόσθετες επιβαρύνσεις κλπ δεν είναι πάντοτε επαρκείς, δεν είναι πλήρεις ή σωστές. Η 
πολιτική επιστροφών, παροχής εγγυήσεων καλής λειτουργίας ή αποκατάσταση της 
λειτουργικότητας των προϊόντων, διαχείρισης των παραπόνων των καταναλωτών, 
αποζημίωσης των καταναλωτών κλπ είναι ανύπαρκτη ή ελλιπής. Η ασφάλεια των 
δεδομένων, η εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων, η ασφάλεια των 
συναλλαγών, δεν είναι πάντοτε στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, μάλιστα έχουν 
προκύψει πολύ σοβαρά προβλήματα όπως π.χ. τα προσωπικά στοιχεία των 
καταναλωτών να γίνουν αντικείμενο εμπορίας. 
 
Οι ανυσηχίες των Καταναλωτών 
 
Τα στοιχεία αυτής της έρευνας είναι βέβαια σχετικά παλιά. Σε μια αγορά που 
αναπτύσσεται με τόσο γρήγορους ρυθμούς η κατάσταση έχει σαφώς διαφοροποιηθεί 
στα δύο περίπου χρόνια που μεσολάβησαν. Η Διεθνής των Καταναλωτών έχει ήδη σε 
εξέλιξη μια νέα έρευνα που θα απεικονίσει την σημερινή κατάσταση στον τομέα αυτό. 
Ωστόσο, τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν είναι ενδεικτικά της πραγματικής 
κατάστασης στο ηλεκτρονικό εμπόριο, που κάθε άλλο παρά ιδανική είναι. 
Ο on line καταναλωτής πρέπει να απολαμβάνει με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, 
τουλάχιστο το ίδιο επίπεδο προστασίας που απολαμβάνει για τους άλλους 
(παραδοσιακούς) τρόπους αγορών στην χώρα του 
 
 
Ασφάλεια πληρωμών 
 
Όταν οι καταναλωτές κάνουν χρήση της πιστωτικής τους κάρτας για να πληρώσουν 
προϊόντα που έχουν παραγγείλει, θέλουν να είναι βέβαιοι ότι τα στοιχεία της 
συναλλαγής δεν θα υποκλαπούν με κανένα τρόπο από τρίτους. Θα πρέπει λοιπόν να 
χρησιμοποιηθούν τα πλέον σύγχρονα τεχνικά μέσα για την παροχή υψηλού επιπέδου 
ασφάλειας στις on line συναλλαγές, και τα μέσα αυτά να εκσυγχρονίζονται με τους 
ρυθμούς που απαιτείται ώστε να διατηρούν το επίπεδο αυτό σταθερά υψηλό. 
 
Ιδιωτικότητα και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 
 
Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι οι πληροφορίες που δίνουν on line, 
όπως η διεύθυνσή τους, οι τραπεζικοί λογαριασμοί τους και οι αγορές τους, 
παραμένουν ιδιωτικές και δεν προωθούνται σε τρίτους για οποιασδήποτε μορφής 
χρήση ή εκμετάλλευση. Ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης 
των προσωπικών δεδομένων του και να του δοθεί η δυνατότητα να συμφωνήσει ή όχι 
σε συγκεκριμένες χρήσεις. Θα πρέπει επίσης να προστατευθεί από ανεπιθύμητες 
επιθετικές διαφημίσεις και ηλεκτρονική αλληλογραφία. 
 



Ποιότητα της ενημέρωσης 
 
Οι καταναλωτές περιμένουν να έχουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο και ποιότητα στην 
ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες που αγοράζουν κατά τον 
παραδοσιακό τρόπο. Έχουν το δικαίωμα να ζητούν το ίδιο και για τις αγορές τους μέσω 
του Internet. Η ενημέρωση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πρόσθετες 
επιβαρύνσεις (όπως τα έξοδα αποστολής), τους φόρους, τις συναλλαγματικές 
διαφορές, τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής, τυχόν περιορισμούς, υπενθυμίσεις για 
την ασφάλεια και τις ευθύνες που αναλαμβάνει ο προμηθευτής ή τις ευθύνες και τις 
υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο καταναλωτής. Τέλος, τους όρους επιστροφής, 
ανταλλαγής ή αναστροφής της πώλησης και την πολιτική επιστροφής των χρημάτων 
 
Μηχανισμοί αποζημίωσης 
 
Στην παραδοσιακή αγορά οι καταναλωτές έχουν ξεκάθαρα δικαιώματα και πρόσβαση 
σε διαδικασίες επίλυσης τυχόν διαφορών. Η διαδικασία επίλυσης μικροδιαφορών, η 
πιο διαδεδομένη, δίνει την δυνατότητα για ταχύτατη και χαμηλού κόστους 
αποζημίωση. Σε άλλες χώρες της Ε.Ε., υπάρχουν μια ποικιλία ανάλογων μηχανισμών 
για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών και την αποζημίωση των καταναλωτών. 
Αυτοί, ή παρόμοιοι, μηχανισμοί θα πρέπει να δημιουργηθούν και στην ηλεκτρονική 
αγορά. Δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα μιας τυπικής καταναλωτικής 
διαφοράς, το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα σύνθετο, πρέπει ωστόσο να λυθεί με 
τρόπο που θα δίνει άμεσες λύσεις, σε γλώσσα κατανοητή για τον καταναλωτή και με 
χαμηλό κόστος. 
 
Η δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο 
 
Σε μια συναλλαγή που πραγματοποιείται με τον καταναλωτή να βρίσκεται κατά κανόνα 
σε διαφορετική χώρα από τον προμηθευτή, τίθεται πάντοτε το ερώτημα: ποιος νόμος 
ισχύει για την επίλυση της τυχόν διαφοράς; και ποιο δικαστήριο θα την δικάσει; Οι 
καταναλωτές απαιτούν να ισχύσει το δίκαιο της χώρας τους, που γνωρίζουν αρκετά 
καλά, και φυσικά δεν επιθυμούν να υποβληθούν στο κόστος και την ταλαιπωρία να 
αντιμετωπίσουν τα δικαστήρια της χώρας του προμηθευτή, που στην τυπική 
περίπτωση μπορεί να βρίσκεται πολλές χιλιάδες μίλια μακριά από την κατοικία τους 
 
Η προστασία των παιδιών 
 
Οι νέοι και τα παιδιά είναι οι κατ' εξοχήν χρήστες του Διαδικτύου. Είναι ωστόσο και οι 
πιο ευάλωτοι καταναλωτές. Είναι ευάλωτοι στον καταιγισμό των διαφημίσεων που 
απευθύνονται σ' αυτούς, εκτίθενται σε πορνογραφικό υλικό, υλικό που προβάλλει την 
βία, ακόμη και σε εγκλήσεις σε παράνομες πράξεις. Συχνά χρησιμοποιούνται για την 
μέσω παιχνιδιών προώθηση των πωλήσεων των επιχειρήσεων, με την απόσπαση 
πληροφοριών για το οικογενειακό εισόδημα και τις καταναλωτικές συνήθειες 
 



Τα σχήματα αυτορρύθμισης 
 
Κλείνοντας αυτό το άρθρο, είναι σημαντικό να αναφέρουμε τα σχήματα αυτορύθμισης, 
τους μηχανισμούς που αναπτύχθηκαν από τις καταναλωτικές οργανώσεις, με στόχο την 
επίλυση των on line καταναλωτικών διαφορών. Το πιο διαδεδομένο σχήμα σήμερα 
είναι το Web trader και καλύπτει δέκα Ευρωπαϊκές χώρες και μία της Λατινικής 
Αμερικής. 
  
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: 
 

Δυνατότητες και προοπτικές 
 

Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως 
την ραγδαία, τα τελευταία χρόνια, ανάπτυξη του internet, η φύση και η δραστηριότητα 
του εμπορίου αλλάζει. Μια νέα μορφή εμπορίου, το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει κάνει 
δυναμική εμφάνιση και διεκδικεί σημαντικό μερίδιο από το παραδοσιακό εμπόριο. Η 
ανάπτυξή του οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι προσφέρει τη δυνατότητα να 
πραγματοποιούνται κάθε είδους συναλλαγές -συμπεριλαμβανομένων της πώλησης 
αγαθών και υπηρεσιών μέσα από ηλεκτρονικά μέσα με μεγάλη ταχύτητα και μικρό 
κόστος. 
Έτσι για παράδειγμα, εάν κανείς συνδεθεί με το Internet θα διαπιστώσει αμέσως ότι 
μπορεί να επιλέξει και να αγοράσει μέσω του Η/Υ από τα ηλεκτρονικά καταστήματα, 
μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες: από βιβλία και ρούχα ως πακέτα διακοπών για 
οποιαδήποτε χώρα. Μπορεί επίσης να κλείσει αεροπορικό εισιτήριο χρεώνοντάς την 
πιστωτική του κάρτα και αμέσως μετά να παραγγείλει φαγητό για το σπίτι. Ωστόσο το 
ηλεκτρονικό εμπόριο δεν έχει μόνο αυτή την μορφή, αντίθετα περιλαμβάνει μια ευρεία 
κλίμακα συναλλαγών και χρήση πολλαπλών τεχνολογικών εφαρμογών. Ειδικότερα το 
ηλεκτρονικό εμπόριο εμφανίζεται με δύο τύπους δραστηριότητας και τέσσερις μορφές. 
Ως προς τους τύπους μπορεί κανείς να διακρίνει ανάμεσα στο έμμεσο ηλεκτρονικό 
εμπόριο, όπου η παραγγελία των προϊόντων γίνεται μέσω Η/Υ, τα οποία στη συνέχεια 
παραδίδονται στον πελάτη με φυσικό τρόπο χρησιμοποιώντας μεταφορικά και 
ταχυδρομικά μέσα, και το άμεσο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου η παραγγελία, πώληση 
αλλά και παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται ηλεκτρονικά (π.χ. πώληση 
προγραμμάτων λογισμικού, παροχή πληροφόρησης κ.α). Από την άλλη πλευρά οι πιο 
συνηθισμένες μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου ανάλογα με τα μέρη που εμπλέκονται σε 
μια ηλεκτρονική συναλλαγή αφορούν: 
α) επιχειρήσεις προς επιχειρήσεις: εδώ υπάρχουν συναλλαγές μεταξύ των 
επιχειρήσεων με παραγγελίες και πληρωμές μέσα από τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών 
β) επιχειρήσεις προς καταναλωτές: η πιο γνωστή στους χρήστες του Internet μορφή 
ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ηλεκτρονικό 
λιανικό εμπόριο. 
γ) επιχειρήσεις προς τη δημόσια διοίκηση: στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται 
συναλλαγές όπως για παράδειγμα η παροχή υπηρεσιών 



δ) τη δημόσια διοίκηση προς τους πολίτες: η μορφή αυτή ηλεκτρονικού εμπορίου 
αναμένεται να γνωρίσει έκρηξη τα επόμενα χρόνια καθώς ολοένα και περισσότερες 
υπηρεσίες πληροφόρησης και ενημέρωσης παρέχονται από κρατικούς φορείς μέσω 
Internet. 
Είναι γεγονός ότι η ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου θα έχει επιπτώσεις 
στο θέμα της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων, ιδίως στον κλάδο του 
εμπορίου. Το ποια όμως έκταση θα λάβουν και το αν το τελικό ισοζύγιο θα είναι θετικό, 
δεν μπορεί να το υπολογίσει σήμερα κανείς με βεβαιότητα. 
Σήμερα υπολογίζεται ότι περίπου 23 εκατ. νοικοκυριά είναι παγκοσμίως συνδεδεμένα 
με το Internet, στοιχείο το οποίο μεταφράζεται σε 55-60 εκατ. χρήστες. Άλλοι 
υπολογισμοί αναφέρουν ότι έως την επόμενη πενταετία οι χρήστες Internet θα έχουν 
ανέλθει σε 550 εκατ., δηλαδή περίπου το 10% του πληθυσμού. Στη μελέτη της EuroFiet 
και του EuroCimmerce αναφέρεται ότι ήδη, στην Ευρώπη λειτουργούν περίπου 
150.000 εμπορικά sites στο Internet, τα οποία από μόνα τους έχουν δημιουργήσει κατά 
τους υπολογισμούς 3.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ στις ΗΠΑ όπου το ηλεκτρονικό 
εμπόριο είναι πολύ περισσότερο αναπτυγμένο υπολογίζεται ότι έχει δημιουργήσει 
760.000 θέσεις εργασίας. 
Είναι λοιπόν φανερό ότι η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η δημιουργία 
κάποια στιγμή μιας κρίσιμης μάζας χρηστών-καταναλωτών μέσω ηλεκτρονικού 
εμπορίου, παρουσιάζει τεράστιες δυνατότητες επιχειρηματικής δράσης και 
δημιουργίας θέσεων εργασίας που αναγκαστικά θα οδηγήσει σε μεγάλης έκτασης 
διαρθρωτικές αλλαγές κυρίως στους κλάδους του εμπορίου και του τουρισμού. Εδώ 
κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά, αναμένεται να σημειωθούν ανακατατάξεις με τη 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, την επέκταση άλλων αλλά ίσως και τη δημιουργία 
προβλημάτων βιωσιμότητας ορισμένων παραδοσιακών εμπορικών επιχειρήσεων. 
Ως αποτέλεσμα, το ηλεκτρονικό εμπόριο θα επιφέρει και σημαντικές επιπτώσεις στην 
αγορά εργασίας. Οι επιπτώσεις αυτές αναφέρονται περισσότερο στις μορφές εργασίας 
που θα αναπτυχθούν και τα προσόντα των εργαζομένων που θα απαιτηθούν. 
Από τη μια πλευρά, αν για παράδειγμα το ηλεκτρονικό εμπόριο αποκτήσει ένα 
σημαντικό μέρος της αγοράς με αντίστοιχη μείωση των παραδοσιακών μορφών 
πώλησης στα καταστήματα, τότε θα υπάρξουν πιθανά απολύσεις ιδίως στα μεγάλα 
καταστήματα. Παράλληλα όμως, πάντα θα υπάρχει η αναγκαιότητα της «φυσικής» 
παράδοσης των προϊόντων. Ίσως υπάρξει μείωση της παραδοσιακής «εξόρμησης» στα 
καταστήματα για ψώνια αλλά θα αυξηθούν οι ανάγκες για παραδόσεις των προϊόντων. 
Από την άλλη πλευρά, και καθώς η αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου θα 
αναπτύσσεται, οι νέες τεχνολογίες θα δημιουργήσουν νέα εξειδικευμένα επαγγέλματα 
πληροφορικής (όπως για παράδειγμα πωλητές μέσω Η/Υ, διαχειριστές-συντηρητές 
δικτύων, υπεύθυνοι ασφαλείας ηλεκτρονικών συναλλαγών κλπ) σε επιχειρήσεις που θα 
σχεδιάζουν και θα λειτουργούν ηλεκτρονικά καταστήματα για τρίτους ή για εμπορικές 
επιχειρήσεις που θα ενσωματώνουν το ηλεκτρονικό εμπόριο στη δομή τους. 
Συνεπώς και με τα σημερινά δεδομένα είναι δύσκολο να υπολογιστεί ποιο θα είναι το 
τελικό ποσοτικό αποτέλεσμα σε ότι αφορά την απασχόληση αν και υπάρχουν 
εκτιμήσεις ότι τελικά θα υπάρξει μια μείωση θέσεων εργασίας της τάξης του 5-10% 
στον τομέα του εμπορίου. 



Πέρα όμως από το θέμα της απασχόλησης, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου θα 
έχει μεσοπρόθεσμα σημαντικές επιπτώσεις στο περιεχόμενο και τις συνθήκες 
εργασίας. Όπως σημειώθηκε νέες ειδικότητες και καθήκοντα θα αναδειχτούν, νέα 
προσόντα και δεξιότητες θα απαιτηθούν. Η προώθηση των προϊόντων μέσα από το 
Internet ήδη έχει δημιουργήσει νέες ανάγκες. Οι δυνατότητες και ευκαιρίες για 
ηλεκτρονικές πωλήσεις που δίνει το Internet, οδηγεί νέους ανθρώπους αλλά και 
ορισμένο από το υπάρχον προσωπικό στο να ασχοληθούν επαγγελματικά με τις 
ηλεκτρονικές πωλήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα της ομάδας του HELTRUN, τα νέα 
προσόντα και καθήκοντα για τους εργαζόμενους στο ηλεκτρονικό εμπόριο θα 
εστιαστούν σε τρείς κυρίως μορφές δραστηριότητας: α) στην διαχείριση της 
προώθησης των προϊόντων, στο marketing και την παρακολούθηση των ανταγωνιστών, 
β) στη διαχείριση των επικοινωνιών ανάμεσα στην επιχείρηση, τους προμηθευτές και 
τους πελάτες και γ) στη διαχείριση της πληροφορίας και τεχνολογικής υποδομής και 
των επικοινωνιών. 
Επιπλέον ο μελλοντικός χώρος εργασίας θα είναι διαφορετικός από αυτόν που ήδη 
γνωρίζουμε. Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης θα ενισχυθούν με την ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου. Για παράδειγμα η εξυπηρέτηση πελατών μέσω Internet 
γίνεται σε 24ωρη βάση. Θα απαιτηθεί ίσως κάποιο είδους αναδιανομή των 
εργαζομένων και ορισμένες θέσεις εργασίας δεν θα απαιτούν τη φυσική παρουσία στο 
χώρο της επιχείρησης. Η εργασία θα επικεντρώνεται κυρίως στα αποτελέσματα και όχι 
σε προκαθορισμένα καθήκοντα και ρόλους. 
Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου θέτει νέες 
προκλήσεις και αναγκαιότητες, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους 
εργαζόμενους. 
Έτσι, σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, η εισαγωγή του θα απαιτήσει αλλαγές σε βασικές τους 
λειτουργίες και διαδικασίες, στις μορφές και την οργάνωση της εργασίας (π.χ. 
τηλεργασία), καθώς και αλλαγές που συνδέονται με τα πωλούμενα προϊόντα μέσα από 
τα νέα κανάλια προώθησης και διανομής (π.χ. νέες μέθοδοι markerting και 
προώθησης, νέου τύπου σχέσεις ανάμεσα στην επιχείρηση και τους πελάτες κλπ). 
Σύμφωνα με την μελέτη του HELTRUN για παράδειγμα, η άμεση επαφή επιχείρησης - 
πελάτη μπορεί ακόμη να οδηγήσει και στην μείωση του ρόλου των λιανεμπορικών 
επιχειρήσεων, που διαμεσολαβούν για την πώληση, αφού θα υπάρχει η δυνατότητα 
άμεσης πώλησης από τον κατασκευαστή στον πελάτη. Από την πλευρά τους οι 
λιανέμποροι και προκειμένου να μη μείνουν έξω από την αλυσίδα διανομής θα πρέπει 
να προχωρήσουν σε αλλαγές εκμεταλλευόμενοι τις ειδικές γνώσεις που έχουν για τα 
προϊόντα και τα χαρακτηριστικά τους και παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες με 
ηλεκτρονική μορφή. 
Επιπτώσεις αναμένονται και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου μια πιθανή σε 
μεγάλη κλίμακα-- ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου θα τις καταστήσει ακόμη 
περισσότερο ευάλωτες. Συμμαχίες, συνεργασίες, εξειδίκευση, ευελιξία και εισαγωγή 
νέας τεχνολογίας είναι μερικά από τα στοιχεία που θα πρέπει να υιοθετήσουν 
προκειμένου να αντεπεξέλθουν στον αυξανόμενο ανταγωνισμό. 
Από την πλευρά των εργαζομένων, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου - πέρα από 



τις επιπτώσεις στην απασχόληση - θα αλλάξει και το τοπίο των εργασιακών σχέσεων 
και των συνθηκών εργασίας, καθώς οι νέες ανάγκες που θα προκύψουν θα οδηγήσουν 
σε ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία και ελαστικοποίηση της εργασίας.  
Στο πλαίσιο αυτό, το ηλεκτρονικό εμπόριο αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις 
στα ωράρια εργασίας, στη διαθεσιμότητα του εργαζόμενου για εργασία, στις άδειες και 
τα ρεπό, στην υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας αλλά και στα ασφαλιστικά 
δικαιώματα. Γενικά θα πρέπει να αναμένεται μια μείωση της ανάγκης για φυσική 
παρουσία του εργαζόμενου στον τόπο εργασίας και αύξηση της εργασίας από 
απόσταση δηλ. τηλεργασία. Επίσης θα πρέπει να αναμένεται αυξημένη ευελιξία σε ότι 
αφορά το χρόνο εργασίας, είτε με τη μορφή της μερικής απασχόλησης και των 
διακεκομμένων ωραρίων, είτε με τη μορφή της απασχόλησης με βάση το έργο που 
πρέπει να παραδοθεί.  
Πάντως, είναι πολύ πιθανό η εργασία με αυτή την μορφή να μην προστατεύεται όπως 
συμβαίνει με την παραδοσιακή απασχόληση που ρυθμίζεται από την εργατική 
νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και μπορεί να οδηγήσει σε ακραίου 
τύπου φαινόμενα ευελιξιών που θα μειώνουν με κάθε τρόπο το κόστος εργασίας, 
προκειμένου να αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα. Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη, τα 
συνδικάτα να παρέμβουν ενεργά στις εξελίξεις που θα έχει η ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, καταγράφοντας τις αλλαγές στο εργασιακό πεδίο και κατόπιν 
ρυθμίζοντας σε συλλογική βάση μέσα από συμβάσεις εργασίας τους όρους αμοιβής και 
εργασίας και αυτών των εργαζομένων.  
Τέλος, το θέμα της εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους εργαζόμενους στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί τα νέα προσόντα, οι ικανότητες 
και δεξιότητες που θα απαιτηθούν θα είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Η δια βίου 
εκπαίδευση θα αποτελέσει σημείο κλειδί για την προσαρμογή των εργαζομένων στις 
νέες συνθήκες.  
Συμπερασματικά, η εισαγωγή και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου θα θέσει νέες 
προκλήσεις και νέα προβλήματα στον κλάδο και τους εργαζόμενους. Σε κάθε 
περίπτωση δεν θα πρέπει να αφεθεί μόνο στις δυνάμεις της αγοράς και να γίνει κατά 
ανεξέλεγκτο τρόπο. Αντίθετα θα πρέπει να αποτελέσει πεδίο διαλόγου ανάμεσα σε 
εργοδότες και συνδικάτα. Ιδίως από την σκοπιά των δεύτερων, θα πρέπει να τεθεί 
κάτω από την ομπρέλα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, προκειμένου να 
ρυθμιστούν σε συλλογική βάση οι ελάχιστοι όροι αμοιβής και εργασιακών συνθηκών.  
Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί θετική εξέλιξη, η εισαγωγή του θέματος του ηλεκτρονικού 
εμπορίου στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου για τον κλάδο 
του εμπορίου και η καταρχήν συζήτηση που έχει ξεκινήσει για τις επιπτώσεις του στην 
Απασχόληση. Ηδη οι ευρωπαϊκές οργανώσεις εργοδοτών (EUROCOMMERCE) και 
εργαζομένων (EURO-FIET) με τις αντίστοιχες ελληνικές (Εθνική Συνομοσπονδία 
Ελληνικού Εμπορίου, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και Ομοσπονδία 
Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος) διοργάνωσαν τον Απρίλιο 1998 στην Αθήνα, ευρωπαϊκό 
σεμινάριο για τις επιπτώσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου στην απασχόληση. Στο 
σεμινάριο που συμμετείχαν 50 περίπου εκπρόσωποι συνδικάτων και εργοδοτικών 
ενώσεων του εμπορίου από τις χώρες της Ε.Ε., παρουσιάστηκε η μελέτη που εκπόνησε 
η ομάδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έγινε ευρεία ανταλλαγή 



απόψεων για αυτό το θέμα. Τέλος, αποφασίστηκε οι εργοδότες και τα συνδικάτα να 
υλοποιήσουν από κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
στην εισαγωγή και χρήση μορφών ηλεκτρονικού εμπορίου. 
 

 

Πηγή:http://informationsociety.wikispaces.com/%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE

%A1%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F+%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE

%99%CE%9F 

http://informationsociety.wikispaces.com/%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F+%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9F
http://informationsociety.wikispaces.com/%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F+%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9F
http://informationsociety.wikispaces.com/%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%9A%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F+%CE%95%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%9F

