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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ”

Ο ∆ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1. Με ενδιαφέρει το Ηλεκτρονικό Εµπόριο και οι δυνατότητες που
ανοίγονται για την επιχείρησή µου. Ποιά είναι τα πρώτα βήµατα που
πρέπει να κάνω για µια τέτοια δραστηριότητα;
Αφού ενηµερωθείτε για τα βασικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του
Ηλεκτρονικού Εµπορίου, καταρτίστε ένα επιχειρηµατικό σχέδιο (business
plan) για τη δραστηριοποίησή σας στο πεδίο αυτό. Σκεφθείτε τον τρόπο µε
τον οποίο θα µπορούσατε να το εκµεταλλευτείτε: ποιά προϊόντα και ποιές
υπηρεσίες µπορείτε να παρέχετε, πόσα χρήµατα είσαστε σε θέση να
επενδύσετε στην ηλεκτρονική επιχειρηµατική δραστηριότητα (και µέσα σε
ποιό χρονικό διάστηµα), αν διαθέτετε τα στελέχη που θα µπορούσαν να
ασχοληθούν (και σε ποιό ποσοστό του χρόνου τους). Κυρίως όµως πρέπει να
θέσετε ρεαλιστικούς (οικονοµικούς) στόχους για τη δραστηριότητά σας αυτή.
2. Ποιό είναι το θεσµικό πλαίσιο που ρυθµίζει τα θέµατα του
Ηλεκτρονικού Εµπορίου στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση;
Πώς επηρεάζουν την ηλεκτρονική δραστηριότητα της δικής µου
επιχείρησης;
Το ηλεκτρονικό εµπόριο αποτελεί µία µορφή εµπορίου και συνεπώς βρίσκουν
σε αυτό ανάλογη εφαρµογή οι κοινοτικές οδηγίες (κοινοτικό δίκαιο) και οι
εθνικές διατάξεις που αφορούν το εµπόριο γενικότερα. Για παράδειγµα, ο
Νόµος 2251/94 για την «Προστασία των καταναλωτών» περιέχει διατάξεις για
τις συµβάσεις από απόσταση (Άρθρο 4) που εφαρµόζονται και στην
περίπτωση του ηλεκτρονικού εµπορίου.
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Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρονική σας επιχειρηµατική δραστηριότητα είναι
σύµφωνη µε την ισχύουσα νοµοθεσία σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.
Ενηµερωθείτε για όλες τις ειδικές διατάξεις που αφορούν το Ηλεκτρονικό
Εµπόριο. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε αµφιβολία για τα νοµικά
θέµατα που σχετίζονται µε το σχέδιό σας, απευθυνθείτε στους συλλογικούς
σας φορείς ή σε εξειδικευµένους νοµικούς συµβούλους για να λάβετε τις
κατάλληλες απαντήσεις.
Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων των καταναλωτών που
επισκέπτονται το ηλεκτρονικό σας κατάστηµα αποτελεί βασική σας
υποχρέωση. Οι ρυθµίσεις που αφορούν την προστασία των προσωπικών
δεδοµένων εφαρµόζονται και στο ∆ιαδικτυακό περιβάλλον. Τα προσωπικά
δεδοµένα δεν είναι «ελεύθερο εµπόρευµα». Τα προσωπικά δεδοµένα πρέπει
να χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται και να
διατηρούνται µόνο όσο είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της συγκεκριµένης
συναλλαγής.
Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων που δεν εντάσσονται σε
συγκεκριµένη συναλλαγή µπορεί να γίνει µόνο µε τη ρητή συγκατάθεσή των
καταναλωτών, αφού προηγουµένως ενηµερωθούν για το σκοπό, τις
κατηγορίες των δεδοµένων κ.λπ. Η προηγούµενη συγκατάθεσή τους είναι
απαραίτητη και στην περίπτωση που το ηλεκτρονικό κατάστηµα θέλει να
διαβιβάσει τα δεδοµένα των καταναλωτών σε τρίτους. Η εµφανής παρουσίαση
των τρόπων προστασίας και χρήσης των προσωπικών δεδοµένων στον
∆ιαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταστήµατός σας (Privacy Statement)
αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα για τη δηµιουργία σχέσεων εµπιστοσύνης
µεταξύ του ηλεκτρονικού καταστήµατος και του καταναλωτή. Ενδεικτικά,
µπορείτε να δηµιουργήσετε µια «∆ήλωση Προστασίας και Χρήσης
Προσωπικών ∆εδοµένων», που να ταιριάζει στην ηλεκτρονική σας επιχείρηση,
χρησιµοποιώντας
τον
∆ιαδικτυακό
τόπο
του
ΟΟΣΑ
(cs3hq.oecd.org/scripts/pwv3/pwhome.htm) αν θέλετε το κείµενο στα αγγλικά, ή
–στο προσεχές διάστηµα- τον ∆ιαδικτυακό τόπο του e-Business Forum
(www.ebusinessforum.gr) αν θέλετε το κείµενο στα ελληνικά. Η προετοιµασία
του κειµένου αυτού γίνεται µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο (ΟECD Privacy
Statement Generator) ενώ εσείς απαντάτε τις ερωτήσεις που υπάρχουν
σχετικά µε τον τρόπο προστασίας και χρήσης που επιθυµείτε να έχετε στα
δεδοµένα των καταναλωτών σας.
Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επισκέψεις των καταναλωτών σε ένα
ηλεκτρονικό κατάστηµα και οι συναλλαγές τους αφήνουν ψηφιακά ίχνη. Αυτά
τα ψηφιακά ίχνη χρησιµοποιούνται συχνά για τη δηµιουργία καταναλωτικού
προφίλ. Η συλλογή των δεδοµένων αυτών µε τεχνολογίες όπως τα cookies εν
αγνοία των καταναλωτών και χωρίς τη συγκατάθεσή τους συνιστά παράβαση
του νόµου. Το πλαίσιο των δεσµευτικών κανόνων για τα προσωπικά
δεδοµένα, συγκροτείται από τον Ν. 2472/97 (για την προστασία του ατόµου
από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα) και τον Ν. 2774/99
(για
την
προστασία
δεδοµένων
προσωπικού
χαρακτήρα
στον
τηλεπικοινωνιακό τοµέα). Μπορείτε να έχετε πρόσβαση τους Νόµους αυτούς
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στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων
(www.dpa.gr).
Είναι σηµαντικό να γνωρίζετε πως, καθώς το Ηλεκτρονικό Εµπόριο αφορά
και τις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών προς καταναλωτές διαφορετικών
χωρών, στα πλαίσια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση
διαφωνίας, ο καταναλωτής µπορεί να απευθυνθεί στο δικαστήριο του τόπου
κατοικίας του (άρθρο 15c του κανονισµού που αναθεώρησε την Σύµβαση των
Βρυξελλών για τη δωσιδικία, ΕΕΚ L 012, 16/01/2001, που πρόκειται να ισχύσει
στο προσεχές διάστηµα). Το δε ∆ίκαιο που θα εφαρµοστεί από το δικαστήριο
καθορίζεται από τη Σύµβαση της Ρώµης (ΕΕΚ C 1997) και στις περισσότερες
περιπτώσεις είναι το ∆ίκαιο της χώρας του καταναλωτή. Πολύ σύντοµα οι
περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα διαθέτουν τη δυνατότητα
εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών (διαδικασία διαµεσολάβησης) που
προκύπτουν από ηλεκτρονικές εµπορικές συναλλαγές σε εθνικό και
διασυνοριακό επίπεδο. Το σύστηµα αυτό (ΕΕJ-NET) θα έχει ως αποτέλεσµα
την αποφυγή των δικαστικών εξόδων και την ταχύτερη επίλυση των
διαφορών.
Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζετε πως έχει εκδοθεί πρόσφατα το Προεδρικό
∆ιάταγµα 150/2001 ΦΕΚ Α 125 για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, ενώ βρίσκεται
σε τελικό στάδιο το Προεδρικό ∆ιάταγµα για το ηλεκτρονικό εµπόριο µε
έµφαση στην εξώδικη επίλυση διαφορών, τη συνεργασία των κρατών-µελών
για την επίλυση των προβληµάτων των καταναλωτών, τη θέσπιση κανόνων
δεοντολογίας (για τα µέλη των επαγγελµατικών ενώσεων), την ευθύνη των
ενδιαµέσων, την σύναψη των ηλεκτρονικών συµβάσεων, τις πληροφορίες που
πρέπει να παρέχονται πριν τη σύναψη των ηλεκτρονικών συµβάσεων, τις
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις εµπορικές επικοινωνίες
(διαφηµιστικά, χορηγίες, προσφορές κ.λπ.), τον τόπο εγκατάστασης των
φορέων παροχής υπηρεσιών, κ.ά.. Με το συγκεκριµένο αυτό νοµικό πλαίσιο
θα µπορούν οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές να αξιοποιούν µε τον καλύτερο
τρόπο τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού εµπορίου.
Τέλος, σε ό,τι αφορά στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο π.χ.
www.yourcompanyname.gr) και το πώς θα την κατοχυρώσετε, ισχύει ειδικό
ρυθµιστικό πλαίσιο που καθορίζεται από τον ∆ιαχειριστή Ονοµάτων του
ελληνικού domain. Μπορείτε να ενηµερωθείτε γι’ αυτό στη διεύθυνση
www.hostmaster.gr.
3. Αν έχω ήδη µια «παραδοσιακή επιχείρηση», πώς µπορώ να
διασφαλίσω ότι η δραστηριότητά µου ως ηλεκτρονικού εµπόρου δεν
θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη σηµερινή λειτουργία της
επιχείρησής µου;
Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα αποτελεί µια νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Για να διερευνήσετε την επίδρασή του στη γενικότερη σηµερινή λειτουργία
της επιχείρησής σας θα πρέπει να λάβετε υπ’όψη σας τις επιµέρους διαδικασίες
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του παραδοσιακού εµπορίου, όπως: παραγωγή, αποθήκευση, διανοµή,
υποστήριξη διαδικασιών µε χρήση της Πληροφορικής
εσωτερικά στην
επιχείρηση.
∆ιασφαλίστε, κάνοντας κατάλληλες επιλογές ή επιχειρηµατικές κινήσεις, ότι η
επιχειρηµατική λειτουργία της εταιρίας σας σήµερα µπορεί να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις ενός νέου, ηλεκτρονικού καταστήµατος. Για παράδειγµα,
υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης των προϊόντων στα σηµεία που θέλει ο
καταναλωτής (και αν ναι µε ποιό κόστος), υπάρχει ικανός αποθηκευτικός
χώρος για την υποστήριξη του ηλεκτρονικού καταστήµατος; ∆ιερευνείστε τις
δυνατότητες παραγωγής, αποθήκευσης και διανοµής, καθώς και αν συµφέρει
η ανάθεση κάποιων λειτουργιών σε εξειδικευµένους εξωτερικούς συνεργάτες
(outsourcing) όπως, π.χ., εταιρίες ταχυµεταφοράς – courier, κέντρα
διαχείρισης αποθεµάτων προϊόντων – logistics centers κ.λπ. Τέλος,
διερευνείστε ότι η σηµερινή µηχανογράφηση της επιχείρησής σας θα
συµβάλλει στην επιτυχία, ή τουλάχιστον δεν θα σταθεί εµπόδιο στην
πρωτοβουλία σας για το Ηλεκτρονικό Εµπόριο.
4. Γνωρίζω πως, σε ό,τι αφορά την τεχνολογία και τις
τηλεπικοινωνίες,
υπάρχουν
σήµερα
πολλές
εναλλακτικές
δυνατότητες για την υποστήριξη εφαρµογών Ηλεκτρονικού
Εµπορίου (π.χ. µέσω Internet, µέσω κινητών τηλεφώνων, µέσω
ψηφιακής τηλεόρασης κ.λπ..). Πώς θα επιλέξω τις κατάλληλες
τεχνολογίες που να ταιριάζουν στην περίπτωση της δικής µου
επιχείρησης;
Αν η τεχνογνωσία που απαιτείται δεν υπάρχει στην επιχείρησή σας, µπορεί να
αποκτηθεί µε τη βοήθεια εξειδικευµένων συµβούλων και τεχνολογικών
προµηθευτών. Όσο και αν δεν είστε εξοικειωµένος µε την τεχνολογία πρέπει
να ενηµερωθείτε γιατί ορισµένες κρίσιµες αποφάσεις πρέπει να παρθούν από
εσάς: π.χ. µέσω ποιών µέσων θέλετε να έχετε επικοινωνία µε τον καταναλωτή
σας (π.χ. Internet, κινητή τηλεφωνία κ.λπ..), ποιές ακριβώς δυνατότητες
θέλετε να έχει ο καταναλωτής µέσα στο ηλεκτρονικό σας κατάστηµα (π.χ.
αναζήτηση προϊόντων, εκπτώσεις – προσφορές, σύγκριση τιµών κ.λπ..), αν
θέλετε να αποκτήσετε ιδιόκτητη υποδοµή για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού
σας καταστήµατος ή είναι προτιµητέα µια λύση φιλοξενίας αυτού σε κάποια
εξειδικευµένη εταιρία παροχής λύσεων ηλεκτρονικού εµπορίου. Συγκρίνετε τα
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα όλων των διαθέσιµων επιλογών πριν
αποφασίσετε.
5. Ποιές είναι οι δυνατότητες που έχει η επιχείρησή µου για να
εισπράττει ηλεκτρονικά το αντίτιµο των συναλλαγών που διεξάγει
µέσω του ηλεκτρονικού καταστήµατος;
Για να αποδέχεστε στο ηλεκτρονικό σας κατάστηµα και πληρωµές on-line (π.χ.
µε χρήση πιστωτικών καρτών, µε χρέωση & πίστωση τραπεζικού λογαριασµού
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κ.λπ..) ενηµερωθείτε για όλες τις διαθέσιµες λύσεις: ποιές δυνατότητες
παρέχουν σήµερα οι ελληνικές Τράπεζες, οι οργανισµοί διαχείρισης πιστωτικών
καρτών και οι οργανισµοί πιστοποίησης των εµπόρων στο ∆ιαδίκτυο, µε ποιό
κόστος, κ.λπ.. Επιλέξτε τις κατάλληλες συνεργασίες µε τους παραπάνω
οργανισµούς και δώστε ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέµα της ασφάλειας των
συναλλαγών και της διασφάλισης τόσο της επιχείρησής σας όσο και των
πελατών της.
6. Υπάρχει πραγµατικά ασφάλεια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές ;
Πώς µπορεί να επιτευχθεί ;
Σε µια ηλεκτρονική επικοινωνία η εµπιστοσύνη µεταξύ των συναλλασσοµένων
µερών είναι πολύ σηµαντική, γι’ αυτό και θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη
έµφαση στο θέµα της ασφάλειας των συναλλαγών σας. Σήµερα, η τεχνολογία
παρέχει πολύ προηγµένες λύσεις στο θέµα αυτό. Ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα
που µεριµνά για την ασφάλεια των πελατών του θα πρέπει να χρησιµοποιεί και
να αναφέρει ρητά όλα τα απαραίτητα συστήµατα ασφάλειας καθώς και θα
πρέπει να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την πιστοποίηση της
ταυτότητάς του.
Όσον αφορά την ασφάλεια, ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα θα πρέπει να
χρησιµοποιεί µια σειρά από «συστήµατα ασφαλείας» προκειµένου να
διασφαλίσει την ασφάλεια των συναλλαγών του, όπως:
Y

Y

Y

Ένα ψηφιακό πιστοποιητικό ταυτότητας (digital ID) από κάποιο
αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης (οι ψηφιακές ταυτότητες
επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του συναλλασσοµένου εµπόρου).
Ένα πρωτόκολλο ασφαλείας (π.χ., Secure Socket Layer – SSL, ή Secure
Electronic Transaction – SEΤ).
Μια ασφαλή σύνδεση.

Οι έλεγχοι για την ασφάλεια και την εγκυρότητα του ηλεκτρονικού
καταστήµατος πρέπει να γίνονται ανεξάρτητα από το αν η πρόσβασή στο
∆ιαδίκτυο γίνεται από τον υπολογιστή, από κινητό τηλέφωνο (π.χ. WAP) ή
από την διαδραστική (interactive) τηλεόραση. Ζητήστε να ενηµερωθείτε από
ειδικούς για όλες τις δυνατές λύσεις και επιλέξτε, µε τη βοήθειά τους, τις
πλέον κατάλληλες για την επιχείρησή σας.
Οσον αφορά την «ταυτότητα» του, ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα θα πρέπει
να παρουσιάζει ρητά σε ποιόν ακριβώς έχει κατοχυρωθεί, δηλαδή ποιός είναι ο
πραγµατικός ιδιοκτήτης. Η ύπαρξη ενός ειδικού σήµατος στην ιστοσελίδα που
να πιστοποιεί την ταυτότητα (από γνωστούς δηµόσιους ή ιδιωτικούς
οργανισµούς) αποτελεί πλεονέκτηµα. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχεται η
δυνατότητα στον καταναλωτή, πριν προβεί σε αγορές, να επικοινωνήσει µε
τον τηλεφωνικό αριθµό στη φυσική έδρα του καταστήµατος (είναι
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υποχρεωτική η αναγραφή του στην ιστοσελίδα) για να διαπιστώσει πως όντως
πρόκειται για το κατάστηµα που έχει επιλέξει.
Συνοπτικά, οι πληροφορίες που πρέπει να παρουσιάζει ένα ηλεκτρονικό
κατάστηµα στους καταναλωτές περιλαµβάνουν τα παρακάτω:
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y

Πραγµατική ταυτότητα του εµπόρου (όνοµα, γεωγραφική
διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λπ..)
Τρόποι επικοινωνίας τόσο µε ηλεκτρονικό όσο και µε συµβατικό
τρόπο (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο [email], fax, τηλέφωνο, κ.λπ..)
Τελική τιµή του προϊόντος ή της υπηρεσίας συµπεριλαµβανοµένων
φόρων, εξόδων αποστολής, κ.λπ..)
Εγγύηση του προϊόντος.
Μέθοδος αποστολής και χρόνος παράδοσης, δυνατότητα
υπαναχώρησης, τρόπος πληρωµής και παράδοσης, κ.λπ..
Τρόπος ακύρωσης της παραγγελίας σε περίπτωση λάθους ή αλλαγής
γνώµης.
Επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας.
Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων
(privacy statement)
Που να απευθυνθεί ο καταναλωτής για τα παράπονα του εάν κάτι
δεν πάει καλά (π.χ. αργοπορηµένη παράδοση ή καθόλου
παράδοση).
Πώς θα επιστραφεί το προϊόν, τι πρόσθετες επιβαρύνσεις υπάρχουν
για την επιστροφή, κ.λπ..
Ποιό δικαστήριο είναι αρµόδιο και ποιό ∆ίκαιο θα εφαρµοσθεί σε
περίπτωση διαφοράς.

7. Αν ξεκινήσω τη δραστηριότητά µου ως ηλεκτρονικός έµπορος, θα
µπορέσουν οι εργαζόµενοί µου να ανταποκριθούν σε αυτό το έργο ;
Αν όχι, ποιές εναλλακτικές δυνατότητες έχω ;
Πρέπει να προβλέψετε στο επιχειρηµατικό σας σχέδιο (business plan) πόσοι
υπάλληλοι και για ποιό ποσοστό του χρόνου τους θα ασχοληθούν στο
ηλεκτρονικό κατάστηµα. Εκτιµείστε πως έχουν πράγµατι τα προσόντα να
ανταπεξέλθουν στα νέα αυτά καθήκοντά που περιλαµβάνουν την ενηµέρωση
των περιεχοµένων του ηλεκτρονικού καταστήµατος, την επίλυση βασικών
τεχνικών προβληµάτων και τη διαχείριση των εισερχόµενων και εξερχόµενων
πληροφοριών ή δεδοµένων (π.χ. παραγγελιών), κ.ά.
Είναι χρήσιµο να υπάρχει καταρτισµένο στέλεχος στην επιχείρησή σας στα
θέµατα του ηλεκτρονικού εµπορίου. ∆ιερευνήστε την πιθανότητα πρόσθετης
κατάρτισης ενός από τα υπάρχοντα στελέχη (καθώς επίσης και του
προσωπικού που θα ασχοληθεί) προκειµένου να επιλύει σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα τυχόν προβλήµατα που θα ανακύπτουν από τη λειτουργία του
ηλεκτρονικού καταστήµατος. Εναλλακτικά, διερευνήστε την πιθανότητα
πρόσληψης ενός υπαλλήλου µε ιδιαίτερες δεξιότητες στο χώρο του
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ηλεκτρονικού εµπορίου, έτσι ώστε να µπορεί να αναλάβει αυτό το ρόλο για
την επιχείρησή σας. Τέλος, διερευνήστε την πιθανότητα να αναθέσετε
ορισµένα από αυτά τα καθήκοντα σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing),
π.χ. σε εξειδικευµένες επιχειρήσεις στο χώρο της τεχνολογίας.
8. Πώς µπορώ να παρακολουθώ την πορεία της λειτουργίας του
ηλεκτρονικού µου καταστήµατος, ιδιαίτερα αν δεν έχω σηµαντικές
τεχνικές γνώσεις ;
∆εν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις για την παρακολούθηση της
λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Απεναντίας, η τεχνολογία σας
επιτρέπει να έχετε ανά πάσα στιγµή τα στοιχεία των πωλήσεων και των
επισκέψεων των πελατών, γι’ αυτό και θα πρέπει να συµπεριλάβετε τη
συστηµατική σας ενηµέρωση στο σχεδιασµό της ηλεκτρονικής σας
επιχείρησης. Μην ξεχνάτε πως το ηλεκτρονικό σας κατάστηµα αποτελεί µέρος
της όλης παρουσίας σας στην αγορά: να ενηµερώνεστε συχνά από τα αρµόδια
πρόσωπα εντός και εκτός της επιχείρησής σας για την πορεία του και να
λάβετε, σε συνεργασία µαζί τους, τις κατάλληλες αποφάσεις για τη διαρκή
βελτίωσή του. Λάβετε υπ’ όψη σας και τη γνώµη των καταναλωτών που το
έχουν επισκεφθεί ή έχουν ήδη διεξάγει ηλεκτρονικές συναλλαγές µέσα από
αυτό.
9. Πέρα από το νοµοθετικό πλαίσιο που ρυθµίζει τα θέµατα του
Ηλεκτρονικού Εµπορίου, υπάρχει κάτι άλλο που θα πρέπει να
γνωρίζω σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του καταστήµατός µου και τις
εµπορικές σχέσεις µου µε τους τελικούς καταναλωτές;
Στον ∆ιαδικτυακό τόπο της Οµάδας Εργασίας 1 του e-Business Forum
(www.ebusinessforum.gr), που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Ανάπτυξης, υπάρχει ο «∆εκάλογος του Πολίτη – Καταναλωτή στην Ψηφιακή
Οικονοµία». ∆ιαβάστε τον προσεκτικά και προσαρµόστε κατάλληλα τόσο την
επιχειρηµατική λειτουργία, όσο και την τεχνολογία του ηλεκτρονικού σας
καταστήµατος, έτσι ώστε να εναρµονιστείτε µε τα σηµεία του.
Πρέπει να ξέρετε πως πολλοί καταναλωτές διστάζουν να δώσουν τον αριθµό
της πιστωτικής τους κάρτας σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα ακόµη και αν αυτό
είναι γνωστό και καθιερωµένο. Για να αντιµετωπίσετε πιθανή
επιφυλακτικότητα των καταναλωτών στο να δώσουν τα στοιχεία της
πιστωτικής τους κάρτας, µπορείτε να παρέχετε τη δυνατότητα της
συναλλαγής µε χρήση εναλλακτικών τρόπων πληρωµής, όπως είναι η
αντικαταβολή ή η µετάδοση του αριθµού της πιστωτικής κάρτας µέσω fax σε
αρµόδιο υπάλληλο της επιχείρησης.
10.

Πού µπορώ να µάθω περισσότερα για όλα αυτά?
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Υπάρχουν πηγές πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο από όπου µπορείτε να
ενηµερωθείτε για το Ηλεκτρονικό Εµπόριο, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
σας ως ηλεκτρονικού εµπόρου, τα θέµατα ασφάλειας και προστασίας των
προσωπικών δεδοµένων των ηλεκτρονικών καταναλωτών και το νοµικό
καθεστώς που διέπει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό.
Επισκεφθείτε τους ∆ιαδικτυακούς τόπους :
Y

Y

Y

Y

Y

Y

του ελληνικού e-Business Forum: www.ebusinessforum.gr και ιδιαίτερα
την κατηγορία «Θεσµικό Πλαίσιο».
της
Εθνικής
Συνοµοσπονδίας
Ελληνικού
Εµπορίου
(ΕΣΕΕ)
(www.esee.gr) και του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου
Αθηνών (www.acci.gr) για τον κώδικα εµπορικής δεοντολογίας και τις
υποχρεώσεις των ηλεκτρονικών καταστηµάτων
του Ελληνικού Συλλόγου Internet – Internet Society (ISOC) στη
διεύθυνση www.isoc.gr για θέµατα που σχετίζονται γενικότερα µε την
επιχειρηµατική χρήση του ∆ιαδικτύου
της Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, για να µάθετε
περισσότερα για τα δικαιώµατα του ηλεκτρονικού καταναλωτή όσον
αφορά τα προσωπικά του δεδοµένα: www.dpa.gr
της Ευρωπαικής Επιτροπής (Γενική ∆ιεύθυνση για την Προστασία του
Καταναλωτή): http://europa.eu.int/comm/consumers
του ΟΟΣΑ (για θέµατα σχετικά µε το Ηλεκτρονικό Εµπόριο):
www.oecd.org/subject/e_commerce
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