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«Γίλε Γαηόλη ζην Ηιεθηξνληθό Εκπόξην» 

Δξάζε ηεο Υπεξεζίαο Δίωμεο Ηιεθηξνληθνύ Εγθιήκαηνο θαη ηεο 

Ειιεληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Εκπνξίνπ θαη Επηρεηξεκαηηθόηεηαο γηα αζθαιείο 

ζπλαιιαγέο ζην ειεθηξνληθό εκπόξην 

Ππαγμαηοποιήθηκε σθερ 26 Αςγούζηος ζηο Υποςπγείο Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη 

Σςνένηεςξη Τύπος ζηην οποία παπέζηηζαν ο Υποςπγόρ Πποζηαζίαρ ηος Πολίηη κ. 

Γιάννηρ Πανούζηρ, ο Απσηγόρ ηηρ Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ Ανηιζηπάηηγορ κ. 

Γημήηπιορ Τζακνάκηρ, ο Γιεςθςνηήρ ηηρ Γιεύθςνζηρ Γίυξηρ Ηλεκηπονικού 

Δγκλήμαηορ ηηρ Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ Υποζηπάηηγορ κ. Μανώληρ Σθακιανάκηρ, ο 

Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Γημόζιαρ Τάξηρ κ. Γημήηπιορ Αναγνυζηάκηρ και ο Ππόεδπορ 

ηηρ Δλληνικήρ Σςνομοζπονδίαρ Δμποπίος και Δπισειπημαηικόηηηαρ κ. Βαζίληρ 

Κοπκίδηρ. Ανηικείμενο ηηρ Σςνένηεςξηρ Τύπος ήηαν ε Κακπάληα «FeeLSAFE» πνπ 

δηνξγαλώλνπλ από θνηλνύ Υπνπξγείν θαη ΕΣΕΕ θαη ε νπνία αθνξά ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε εκπόξωλ θαη θαηαλαιωηώλ γύξω από ηνπο θηλδύλνπο πνπ 

αληηκεηωπίδεη ην ειεθηξνληθό εκπόξην. Η έναπξη ηηρ καμπάνιαρ θα δοθεί ζηη ΓΔΘ 

ζηο ειδικά διαμοπθυμένο πεπίπηεπο ηηρ Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ όπος θα 

ενημεπώνονηαι καηαναλυηέρ και επισειπημαηίερ για ηην ηλεκηπονική εθαπμογή 

FeelSAFE. Ο κ. Πανούζηρ εςσαπίζηηζε ηη Γ/νζη Γίυξηρ Ηλεκηπονικού Δγκλήμαηορ 

και ζςνεσάπη ηοςρ εμπλεκόμενοςρ για ηην ππυηόηςπη και σπήζιμη καμπάνια πος 

ππουθούν. Ο κ. Σθακιανάκηρ αναθέπθηκε ζηο ηπίπηςσο ηηρ πάηαξηρ ηος 

ηλεκηπονικού εγκλήμαηορ - αζθαιέζηεξε ζπλαιιαγή, εμάιεηςε θηλδύλνπ, πάηαμε 

θνξνδηαθπγήο – και διαβεβαίυζε για ηην επισειπηζιακή εηοιμόηηηα ηηρ Γιεύθςνζηρ 

για ηην ανηιμεηώπιζη ηυν οποιυνδήποηε απειλών.  

Ο κ. Κοπκίδηρ, από ηη δική ηος πλεςπά, ζηην ειζήγηζή ηος έδυζε έμθαζη ζηην 

πεπιγπαθή ηηρ ηπέσοςζαρ καηάζηαζηρ ηηρ τηθιακήρ οικονομίαρ ζηην ελληνική 

αγοπά, επιζημαίνονηαρ ηοςρ λόγοςρ για ηοςρ οποίοςρ η καμπάνια «FeeLSAFE» είναι 

καθοπιζηική για ηην ενημέπυζη και ηην εςαιζθηηοποίηζη επισειπημαηιών και 

καηαναλυηών. Πολύ πιο ζςγκεκπιμένα ο Ππόεδπορ ηηρ ΔΣΔΔ, αναθεπόμενορ ζηα 

δεδομένα ηηρ τηθιακήρ οικονομίαρ ζε εςπυπαφκό επίπεδο, έδυζε κάποια εύγλυηηα 

ζηοισεία ηα οποία (επιζςνάπηονηαι). Δπιπλέον ενημέπυζε όηι η ΔΣΔΔ θα αναλάβει 

δπάζη για επόμενερ ενέπγειερ ππορ όθελορ ηυν μικπομεζαίυν επισειπήζευν με ηη 

σπήζη ηεσνολογιών αναθοπικά με SMEs clouding (ςπολογιζηικό νέθορ). 
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Ο θ. Κνξθίδεο πξνέβε ζηελ αθόινπζε δήιωζε:  

«…Οη εμειίμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ δηκήλνπ αλέδεημαλ ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ δηάδνζεο ηεο 

ρξήζεο πηζησηηθώλ θαξηώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ. Τα ζηνηρεία πνπ 

παξνπζηάζακε δείρλνπλ όηη ε δηαζθάιηζε αζθαιώλ ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ ζα 

πξέπεη λα είλαη βαζηθή πξνηεξαηόηεηα ιόγσ ηεο επέθηαζεο ησλ ειεθηξνληθώλ 

ζπλαιιαγώλ θαη ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ θαη ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη άκεζα ε 

ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε επηρεηξεκαηηώλ θαη θαηαλαισηώλ. Θέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ 

θ. Σθαθηαλάθε γηα ηελ θαιή δηάζεζε θαη ηε ζπλεξγαζία, αιιά θαη γηα ηα πνιιά πνπ 

έρνπκε κάζεη γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ην ειεθηξνληθό εκπόξην ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα. Θέισ λα μεθαζαξίζσ όηη ε αλάπηπμε ηεο «ςεθηαθήο νηθνλνκίαο» 

ζα πξέπεη λα απνβεί πξνο όθεινο ηεο «πξαγκαηηθήο» θαη όρη ηεο «εηθνληθήο» 

νηθνλνκίαο. Τα λέα ςεθηαθά κέζα είλαη έλα εξγαιείν κε ην νπνίν θάζε επηρεηξεκαηίαο 

πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνο. Είλαη ζαθέο, σζηόζν, όηη ε επξεκαηηθόηεηα ηνπ ρξήζηε 

ελόο κέζνπ είλαη πνπ ην θαζηζηά απνηειεζκαηηθό θαη ελ πξνθεηκέλσ ηνπ εκπόξνπ ζε 

ζρέζε κε ην εξγαιείν ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ…»  
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       ΠΕΣΡΑΚΗ 8  Σ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ  ΣΗΛ: 210.32.59.170  FAX: 210.32.59.169                                                     

 
Ενημερωτικό ςημείωμα 

 
1Ο ΘΕΜΑ: Αποτελζςματα Ετήςιασ Έρευνασ Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου 2014-

2015 

Η αγορά Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου εμφάνιςε ςθμάδια βελτίωςθσ το 2014, αφοφ οι Ζλλθνεσ 

online καταναλωτζσ, αφξθςαν περίπου κατά 10% τον αρικμό των κατθγοριϊν που 

αγόραςαν online το 2014. Η ανάπτυξθ είναι εμφανισ και από τον αρικμό των online 

αγορϊν, αφοφ από μια αγορά ανά μινα ςτθ διάρκεια του 2013, θ εν λόγω αναλογία 

αυξικθκε ςε τρεισ αγορζσ  ανά δίμθνο το 2014. Οι προβλζψεισ για το 2015 είναι κετικζσ, 

από τθ ςτιγμι που εκτιμάται πωσ  6 ςτουσ 10 online καταναλωτζσ κα αυξιςουν τθν αξία 

των online αγορϊν τουσ και μόνο 1 ςτουσ 10 κα προβοφν ςε μείωςι τουσ. 

 

1α. Τα προϊόντα/ υπθρεςίεσ που ζρχονται πρϊτα ςτισ προτιμιςεισ των καταναλωτϊν 

(online αγορζσ) είναι: 

 

 Οι ταξιδιωτικζσ υπθρεςίεσ (81%) 

 Η διαμονι ςε καταλφματα (69%) 

 Τα ειςιτιρια για εκδθλϊςεισ (69%) 

 Ο εξοπλιςμόσ για Η/Υ (68%) 

 Τα είδθ ζνδυςθσ/ υπόδθςθσ (59%) 

 Οι θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ / κινθτά (48%) 

 

1β.  Οι κατθγορίεσ με τθν μεγαλφτερθ αφξθςθ το 2014 (+10% όςον αφορά τα ποςοςτά των 
online αγοραςτϊν) είναι: 
 

 Ταξιδιωτικζσ υπθρεςίεσ 

  Ειςιτιρια για εκδθλϊςεισ 

  Αςφάλειεσ 

  Παρα - φαρμακευτικά 

  Είδθ λιανεμπορίου / Super Markets 

 
 

2. Η επιλογι ενόσ θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ από τουσ καταναλωτζσ, επθρεάηεται από 

μία ςειρά παραγόντων/κριτθρίων,  κυριότερα εκ των οποίων είναι: 
 

 Η αςφάλεια πλθρωμϊν μζςω γνωςτοφ φορζα (44%) 

 Η άμεςθ εξυπθρζτθςθ, τόςο κατά τθ διάρκεια όςο και μετά τθν πραγματοποίθςθ τθσ 

αγοράσ (37%) 
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 Η ταχφτθτα και θ ευκολία ςτθν εφρεςθ και πλοιγθςθ των ηθτοφμενων προϊόντων και 

υπθρεςιϊν (33%) 

 Η ςαφισ και ξεκάκαρθ περιγραφι των όρων χριςθσ, π.χ. επιςτροφι προϊόντων (33%) 

 Οι χαμθλζσ τιμζσ και προςφορζσ (32%) 

 

3. Οι κυριότεροι προβλθματιςμοί των on-line αγοραςτϊν, ςυνοψίηονται ωσ εξισ: 
 

 Τα ζξοδα αποςτολισ αντιπροςωπεφουν ςυνικωσ μεγάλο ποςοςτό ωσ προσ τθ 

ςυνολικι αξία του προϊόντοσ  (24%  ι  1 ςτουσ 4 καταναλωτζσ) 

 Το ιςχφον νομικό πλαίςιο δεν προςτατεφει τον καταναλωτι ςε περίπτωςθ που 

προκφψει κάποιο πρόβλθμα με τθ μεταφορά των προϊόντων (20% ι 1 ςτουσ 5 

καταναλωτζσ) 

 Κακυςτζρθςθ ςτθν αποςτολι εμπορευμάτων ι  μθ τιρθςθ των υπεςχθμζνων χρονικϊν 

διοριϊν  (20% ι 1 ςτουσ 5 καταναλωτζσ) 

 Παραγγελία μικρισ αξίασ προϊόντων, υπό το φόβο ανάκυψθσ προβλθμάτων κατά τθ 

διάρκεια αποςτολισ τουσ (19% ι 1 ςτουσ 5 καταναλωτζσ) 

 Εγείρονται ηθτιματα αςφάλειασ και προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων του 

καταναλωτικοφ κοινοφ (16% ι 1 ςτουσ 6 καταναλωτζσ) 

 

4. Οι επενδφςεισ των επιχειριςεων για το digital marketing δικαιολογοφνται και από τισ 

παρακάτω καταναλωτικζσ τάςεισ των online αγοραςτϊν: 
 

 το 1/3 των online καταναλωτϊν ακολουκοφν κάποια μάρκα προϊόντοσ ςτα social media 

 1 ςτουσ 5 αξιολογοφν/ προτείνουν ςτουσ φίλουσ τουσ κάποιο προϊόν μζςω των social 

media  

 1 ςτουσ 4 είναι πικανόν να αγοράςουν ζνα προϊόν που ακολουκοφν ςτα social media. 

 
2Ο ΘΕΜΑ: Χριςεισ τεχνολογιϊν πλθροφόρθςθσ επικοινωνίασ και 

θλεκτρονικοφ εμπορίου - Αϋ Σρίμθνο 2014 –  

Α. Χριςεισ τεχνολογιϊν πλθροφόρθςθσ ςτισ Επιχειριςεισ 

Σφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ  ζρευνασ για το ζτοσ 2014, ςε ςφνολο 23.098 

επιχειριςεων, οι 20.756 επιχειριςεισ χρθςιμοποίθςαν  Η/Υ, ποςοςτό 89,86%. Στουσ 

Η/Υ ςυμπεριλαμβάνονται οι προςωπικοί και φορθτοί υπολογιςτζσ, ςυςκευζσ 

μικροφ μεγζκουσ (PDA) και ζξυπνα κινθτά τθλζφωνα (smartphones).  Από τισ 20.756 

επιχειριςεισ που χρθςιμοποίθςαν Η/Υ, οι 20.578 επιχειριςεισ είχαν πρόςβαςθ ςτο 

διαδίκτυο, ποςοςτό 89,09% ςε ςχζςθ με το ςφνολο των επιχειριςεων. Επίςθσ, από 

αυτζσ, οι 14.287 είχαν δικό τουσ διαδικτυακό τόπο (website), ποςοςτό 61,85% ςε 

ςχζςθ με το ςφνολο των επιχειριςεων. 

Πίνακασ 1: Χριςθ τεχνολογιϊν πλθροφόρθςθσ ςτισ επιχειριςεισ 

 2013 2014 
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Χριςθ Η/Τ 90,39% 89,86% 

Πρόςβαςθ & χριςθ Διαδικτφου 87,30% 89,09% 

Χριςθ διαδικτυακοφ τόπου (website) 60,59% 61,85% 

  

 Από τισ 20.578 επιχειριςεισ που είχαν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, το ζτοσ 2014, 

οι 20.022 (97,3%) χρθςιμοποίθςαν  ςφνδεςθ  DSL ι άλλο τφπο ςτακερισ 

ευρωηωνικισ ςφνδεςθσ με το διαδίκτυο (π.χ  ADSL, SDSL, VDSL, FTTH –

τεχνολογία οπτικϊν ινϊν, καλωδιακι τεχνολογία, Wi- Fi κλπ.). 

 

Πίνακασ 2: Ταχφτθτα download (Αϋ Τρίμθνο 2014) 

Κάτω από 2 Mbit/sec 6,75% 

Σουλάχιςτον  2 Mbit/sec, αλλά κάτω από 10 Mbit/sec 34,89% 

Σουλάχιςτον  10 Mbit/sec, αλλά κάτω από 30 Mbit/sec 47,37% 

Σουλάχιςτον  30 Mbit/sec, αλλά κάτω από 100 Mbit/sec 8,34% 

Σουλάχιςτον  100 Mbit/sec, 2,64% 

 

Πίνακασ 3: Χριςθ τεχνολογιϊν πλθροφόρθςθσ ςτισ επιχειριςεισ 

 2013 2014 

Απαςχολοφμενοι που κάνουν χριςθ Η/Τ 43,70% 45,17% 

Απαςχολοφμενοι που ζχουν πρόςβαςθ 
ςτο διαδίκτυο 

36,82% 37,14% 

 

Β. Τπθρεςίεσ Τπολογιςτικοφ Νζφουσ ςτισ Επιχειριςεισ  

(CLOUD COMPUTING) 

Το υπολογιςτικό νζφοσ (cloud computing) αναφζρεται ςτισ υπθρεςίεσ τεχνολογιϊν 
πλθροφόρθςθσ  και επικοινωνίασ που χρθςιμοποιοφνται μζςω διαδικτφου για τθν 
πρόςβαςθ ςε λογιςμικό, υπολογιςτικι δφναμθ, χωρθτικότθτα αποκικευςθσ κλπ. Αυτζσ οι 
υπθρεςίεσ ζχουν τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 
  

 Παραδίδονται από τουσ εξυπθρετθτζσ (servers) των παρόχων τθσ υπθρεςίασ του 
υπολογιςτικοφ νζφουσ  

 Μποροφν εφκολα να ανζβουν ι να κατζβουν κλίμακα (π.χ. αρικμόσ χρθςτϊν ι αλλαγι 
χωρθτικότθτασ αποκικευςθσ)  
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 Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν κατόπιν παραγγελίασ από τον χριςτθ, τουλάχιςτον 
μετά από τθν αρχικι εγκατάςταςθ (χωρίσ ανκρϊπινθ επαφι με τον πάροχο τθσ 
υπθρεςίασ)  

 Είναι πλθρωμζνεσ, είτε ανά χριςτθ, με βάςθ τθ χρθςιμοποιθμζνθ χωρθτικότθτα, είτε 
είναι προπλθρωμζνεσ.  

 
Το υπολογιςτικό νζφοσ μπορεί να περιλαμβάνει ςυνδζςεισ μζςω Εικονικϊν Ιδιωτικϊν 

Δικτφων (Virtual Private Networks). Ερωτιςεισ ςχετικά με το υπολογιςτικό νζφοσ τζκθκαν 

ςτισ επιχειριςεισ για πρϊτθ φορά για το ζτοσ 2014. 

 Από τισ 20.578 επιχειριςεισ που απάντθςαν ότι ζχουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, οι 
1.756 απάντθςαν ότι αγόραςαν υπθρεςίεσ υπολογιςτικοφ νζφουσ, ποςοςτό δθλαδι  
που ανζρχεται ςε 8,54%. 
 

Πίνακασ 4: Υπθρεςίεσ Cloud Computing (Αϋ Τρίμθνο 2014) 

E-mail 66,91% 

Λογιςμικό γραφείου 30,73% 

Φιλοξενία τθσ βάςθσ δεδομζνων 36,14% 

Αποκικευςθ αρχείων 49,91% 

Χρθματοοικονομικζσ ι λογιςτικζσ εφαρμογζσ 32,43% 

Εφαρμογζσ διαχείριςθσ ςχζςεων πελατϊν 25,26% 

Τπολογιςτικι δφναμθ 26,39% 

 

Βακμόσ ικανοποίθςθσ των επιχειριςεων από τθ χριςθ του υπολογιςτικοφ 
νζφουσ (CLOUD COMPUTING). 

Τα πλεονεκτιματα από τθ χριςθ των υπθρεςιϊν υπολογιςτικοφ νζφουσ ςυνοψίηονται ςε  
τρεισ  βαςικζσ κατθγορίεσ:  
 
1. Μείωςθ του κόςτουσ που ςχετίηεται με τισ τεχνολογίεσ πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ  

2. Ευελιξία λόγω δυνατότθτασ αναπροςαρμογισ των υπθρεςιϊν υπολογιςτικοφ νζφουσ  

3. Εφκολθ και γριγορθ ανάπτυξθ λφςεων βάςει των υπθρεςιϊν του υπολογιςτικοφ νζφουσ  
 
Για τθν ςυγκεκριμζνθ κατθγοριοποίθςθ, οι επιχειριςεισ κλικθκαν να απαντιςουν ςε ποιο 

βακμό επωφελικθκαν από τθ χριςθ του cloud computing, με τθν ανάλυςθ: «υψθλό 

βακμό», «κάποιο βακμό», «περιοριςμζνο βακμό», «κακόλου». 

Πίνακασ 5.1: Μείωςθ του κόςτουσ που ςχετίηεται με τισ τεχνολογίεσ 
πλθροφόρθςθσ και επικοινωνίασ (Αϋ Τρίμθνο 2014) 
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ε υψθλό βακμό 18,12% 

ε κάποιο βακμό 43,75% 

ε περιοριςμζνο βακμό 27,75% 

Κακόλου 10,38% 

Πίνακασ 5.2: Ευελιξία λόγω τθσ δυνατότθτασ αναπροςαρμογισ των υπθρεςιϊν 
υπολογιςτικοφ νζφουσ (Αϋ Τρίμθνο 2014) 

ε υψθλό βακμό 24,81% 

ε κάποιο βακμό 53,68% 

ε περιοριςμζνο βακμό 12,35% 

Κακόλου 9,15% 

 

Πίνακασ 5.3: Εφκολθ και γριγορθ ανάπτυξθ βάςει των υπθρεςιϊν υπολογιςτικοφ 
νζφουσ (Αϋ Τρίμθνο 2014) 

ε υψθλό βακμό 27,36% 

ε κάποιο βακμό 46,37% 

ε περιοριςμζνο βακμό 13,65% 

Κακόλου 12,61% 

 

ΜΗ ΧΡΗΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΝΕΦΟΤ (CLOUD COMPUTING) 

 Από τισ 20.578 επιχειριςεισ που απάντθςαν ότι ζχουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, οι 

18.822 απάντθςαν ότι δεν αγόραςαν υπθρεςίεσ υπολογιςτικοφ νζφουσ, ποςοςτό 

δθλαδι που ανζρχεται ςε 91,46%. Σε ςχετικι ερϊτθςθ για τουσ λόγουσ που εμπόδιςαν 

τθν επιχείρθςθ από το να κάνει χριςθ του cloud computing το μεγαλφτερο ποςοςτό, 

43,1%, ιταν θ μθ επαρκισ γνϊςθ του υπολογιςτικοφ νζφουσ. 
 

Πίνακασ 6: Λόγοι μθ χριςθσ υπολογιςτικοφ νζφουσ (Αϋ Τρίμθνο 2014) 

Σο ρίςκο παραβίαςθσ αςφάλειασ 26,26% 

Η αβεβαιότθτα για τθν τοποκεςία των δεδομζνων 21,83% 

Η αβεβαιότθτα για το μθχανιςμό επίλυςθσ διαφορϊν 19,61% 

Σο υψθλό κόςτοσ αγοράσ των υπθρεςιϊν 28,53% 



8 
 

Η μθ επαρκισ γνϊςθ 43,10% 

 

 

 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ  ΕΜΠΟΡΙΟ 

Με τον όρο «θλεκτρονικό εμπόριο» εννοοφμε τθν αποςτολι ι τθ λιψθ παραγγελιϊν μζςω 

δικτφων υπολογιςτϊν, αλλά και μζςω άλλων δικτφων, όπου θ πλθρωμι και θ παράδοςθ δε 

γίνεται απαραίτθτα θλεκτρονικά. Το θλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να γίνει μζςω 

ιςτοςελίδασ (website) ι μεταξφ αυτόματθσ ανταλλαγισ δεδομζνων μεταξφ επιχειριςεων. 

Παραγγελίεσ που λαμβάνονται μζςω δακτυλογραφθμζνων μθνυμάτων θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου (e-mail) δεν κεωροφνται θλεκτρονικό εμπόριο. Στθ κεματικι αυτι ενότθτα 

δεν ρωτοφνται οι επιχειριςεισ που ανικουν ςτον χρθματοπιςτωτικό τομζα. 

Γ.1. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΠΩΛΗΕΙ 

Είναι οι πωλιςεισ που γίνονται μζςω ιςτοςελίδασ -ανεξάρτθτα από το μζςο πρόςβαςθσ ςτο 

διαδίκτυο ι μζςω μθνυμάτων τφπου EDI. 

 Από τισ 23.098 επιχειριςεισ που ερευνικθκαν με ςυνολικό τηίρο 219.830.219.941 

ευρϊ, οι 2.132 απάντθςαν ότι ζλαβαν παραγγελίεσ μζςω ιςτοςελίδασ, ποςοςτό 9,23% 

(2013: 9,12%)  και ο τηίροσ από αυτζσ τισ παραγγελίεσ ανιλκε ςε 3.504.355.491 ευρϊ, 

ποςοςτό 1,59% (2013: 1,21%) του ςυνολικοφ τηίρου.  

Γ.2. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΑΓΟΡΕ 

Είναι οι αγορζσ που γίνονται μζςω ιςτοςελίδασ – ανεξάρτθτα από το μζςο πρόςβαςθσ ςτο 

διαδίκτυο ι μζςω μθνυμάτων τφπου EDI. 

 Από τισ 23.098 επιχειριςεισ που ερευνικθκαν το 2014, οι 3.154 απάντθςαν ότι ζκαναν 

αγορζσ μζςω ιςτοςελίδασ, ποςοςτό 13,66% (2013: 18,14%). 

 
 

3Ο ΘΕΜΑ: Έρευνα Χρήςησ Τεχνολογιών Πληροφόρηςησ & 

Επικοινωνίασ από τα Νοικοκυριά  (Α΄ Τρίμηνο 2014)  

Νοικοκυριά 

Α. Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

Η ζρευνα: Διενεργικθκε ςε τελικό δείγμα 4.129 ιδιωτικϊν νοικοκυριϊν και ςε 
ιςάρικμα μζλθ αυτϊν, ςε ολόκλθρθ τθν Ελλάδα, με κριτιριο τθν φπαρξθ ενόσ, 
τουλάχιςτον, μζλουσ θλικίασ 16 – 74 ετϊν ςε κάκε νοικοκυριό. 
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 Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ., ολοζνα και διευρφνονται οι προτιμιςεισ 

του καταναλωτικοφ  προσ τισ υπθρεςίεσ που παρζχει το θλεκτρονικό 

εμπόριο, κακϊσ 3 ςτουσ 10 χριςτεσ του διαδικτφου, θλικίασ 16-74 ετϊν, 

πραγματοποίθςαν ςτο Αϋ τρίµθνο του 2014 κάποια θλεκτρονικι αγορά, 

παραγγελία αγακϊν ι υπθρεςιϊν. Αναλυτικότερα, το ποςοςτό των χρθςτϊν 

του διαδικτφου που πραγματοποίθςαν θλεκτρονικζσ αγορζσ ςτο Αϋ τρίµθνο 

του 2014 ανζρχεται ςτο 29,5%, ποςοςτό που υποδθλϊνει αφξθςθ κατά 9,3% 

ςε ςχζςθ µε το Αϋ τρίµθνο του 2013.  

 Όπωσ καταδεικνφουν τα ςχετικά ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΤΑΤ, καταγράφεται 

αφξθςθ ςτθν πραγματοποίθςθ των αγορϊν µζςω του διαδικτφου, ενϊ για 

το προθγοφµενο ζτοσ (2013) είχε καταγραφεί ςταςιμότθτα. Τθν τελευταία 

τετραετία, το ποςοςτό των χρθςτϊν του διαδικτφου που δθλϊνουν ότι 

µζχρι και τον Μάρτιο, κάκε ζτουσ, δεν ζχουν πραγµατοποιιςει ποτζ αγορζσ 

ι παραγγελίεσ αγακϊν µζςω του διαδικτφου, από 70,9% το 2010, 

ςυρρικνϊκθκε ςτο 53,7% το 2014 (µείωςθ 32,0%). 

Πίνακασ 1: Ποςοςτό (%) χρθςτϊν διαδικτφου που πραγματοποίθςαν 
θλεκτρονικζσ αγορζσ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 13,7%  16,2%  18,4%  23,6%  26,9% 27,0% 29,5% 

 

 Αναλφοντασ το προφίλ όςων πραγµατοποιοφν θλεκτρονικζσ αγορζσ/ 

παραγγελίεσ προκφπτει ότι, για το Αϋ τρίµθνο του 2014, το 53,3% είναι 

άνδρεσ και το 46,7% γυναίκεσ. Τα ποςοςτά των γυναικϊν που 

πραγµατοποιοφν αγορζσ παρουςιάηουν ςταδιακι αφξθςθ µεταξφ των ετϊν 

2012 – 2014, και οι µεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν αποκλίςεισ ςε ποςοςτιαίεσ 

µονάδεσ υποχωροφν από 13,8% ςε 11,6% και 6,6%, αντίςτοιχα. 

Πίνακασ 2: Ηλεκτρονικζσ αγορζσ με βάςθ το προφίλ των 
καταναλωτϊν  

(Άνδρεσ - Γυναίκεσ: Αϋ Τρίμθνο 2014) 

2012 2013 2014 

Άνδρεσ Γυναίκεσ Άνδρεσ Γυναίκεσ Άνδρεσ Γυναίκεσ 

56,9% 43,1% 55,8% 44,2% 53,3% 46,7% 
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 Το 29,4% όςων πραγµατοποιοφν θλεκτρονικζσ αγορζσ ανικει ςτθν θλικιακι 

οµάδα 25 – 34 ετϊν, ενϊ όςον αφορά ςτο µορφωτικό επίπεδο, οι χριςτεσ 

µε υψθλό µορφωτικό επίπεδο (απόφοιτοι ΑΕΙ, ΑΕΙ ι µε µεταπτυχιακζσ 

ςπουδζσ) ανζρχονται ςτο 51,8% και οι µζςου µορφωτικοφ επιπζδου 

(απόφοιτοι δευτεροβάκµιασ εκπαίδευςθσ και ινςτιτοφτων επαγγελµατικισ 

κατάρτιςθσ) ςτο 38,7%. 

Πίνακασ 3: Ηλεκτρονικζσ αγορζσ κατά θλικιακι ομάδα  
(Αϋ Τρίμθνο 2014) 

 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 

 18,4%  29,4%  25,4%  18,4%  6,7% 1,7% 

 

Πίνακασ 4: Ηλεκτρονικζσ αγορζσ με βάςθ το επίπεδο εκπαίδευςθσ  
(Αϋ Τρίμθνο 2014) 

Χαμθλό 
μορφωτικό 

επίπεδο 
 

Μζςο 
 μορφωτικό επίπεδο 

(απόφοιτοι δευτεροβάθµιασ 
εκπαίδευςησ και ινςτιτοφτων 
επαγγελµατικήσ κατάρτιςησ) 

Τψθλό μορφωτικό 
επίπεδο 

(απόφοιτοι ΑΤΕΙ, ΑΕΙ ή µε 
µεταπτυχιακζσ ςπουδζσ) 

9,5% 38,7% 51,8% 

 

 Αγοραηόµενα είδθ και παραγγελίεσ  
(Απρίλιοσ 2013 - Μάρτιοσ 2014 / Απρίλιοσ 2012 - Μάρτιοσ 2013) 

 

Τα προϊόντα ι οι υπθρεςίεσ που αγοράςτθκαν ι παραγγζλκθκαν περιςςότερο από 
το διαδίκτυο για προςωπικι χριςθ και παρουςίαςαν ςθµαντικι αφξθςθ κατά τθ 
χρονικι περίοδο Απριλίου 2013 – Μαρτίου 2014, ςε ςχζςθ µε τθν αντίςτοιχθ 
χρονικι περίοδο του προθγοφμενου ζτουσ, είναι: 

 

 Φάρµακα, κατά 101,9%, 
 Είδθ ζνδυςθσ και υπόδθςθσ – ακλθτικά είδθ, κατά 41,0%, 
 Εξαρτιµατα και περιφερειακόσ εξοπλιςµόσ (hardware) θλεκτρονικοφ 

υπολογιςτι, κατά 36,1%, 
 Ηλεκτρονικζσ ςυςκευζσ (βιντεοκάµερεσ, φωτογραφικζσ µθχανζσ, κινθτά 

τθλζφωνα, τθλεοράςεισ, DVDs κλπ.), κατά 24,9%. 
 
Τα είδθ που οι αγορζσ / παραγγελίεσ τουσ κατζγραψαν µείωςθ, κατά τθν ίδια 
χρονικι περίοδο, είναι: 
 
 Υλικό θλεκτρονικισ εκµάκθςθσ, κατά 42,9%, 
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 Ταινίεσ, µουςικι, κατά 34,5%, 

 Ειςιτιρια για εκδθλϊςεισ (ςυναυλίεσ, κεατρικζσ παραςτάςεισ, 
κινθµατογράφο κλπ.), κατά 20,4%, 

 Βιβλία (ςε θλεκτρονικι ι µθ µορφι), περιοδικά, εφθµερίδεσ, κατά 17,6%, 
 Ταξιδιωτικζσ υπθρεςίεσ (ειςιτιρια, ενοικίαςθ αυτοκινιτου κλπ.), κατά 

14,7%, 
 Οικιακά είδθ (ζπιπλα, παιχνίδια, είδθ τζχνθσ, θλεκτρικζσ οικιακζσ ςυςκευζσ 

κλπ.), κατά 14,1%, 
 Διαµονι ςε καταλφµατα (ξενοδοχεία, δωµάτια, διαµερίςµατα κλπ.), κατά 

3,9%. 

 

 Ειδικότερα, για τισ θλεκτρονικζσ αγορζσ καταλυµάτων, ταξιδιωτικϊν υπθρεςιϊν 

και ειςιτθρίων για εκδθλϊςεισ καταγράφεται ςυνεχισ µείωςθ τθν τελευταία 
τριετία. 
 

Πίνακασ 5: Ηλεκτρονικζσ αγορζσ ειδϊν και υπθρεςιϊν αναψυχισ  
(2012-2014) 

    Ζτθ 

Ταξιδιωτικζσ 
υπθρεςίεσ 

(ειςιτήρια, ενοικίαςη 
    αυτοκινήτου κλπ.) 

Διαμονι ςε  
καταλφματα 

(ξενοδοχεία, δωμάτια, 
διαμερίςματα κλπ.) 

Ειςιτιρια για εκδθλϊςεισ 
(ςυναυλίεσ, θεατρικζσ 

παραςτάςεισ, κινηματογράφο 
κλπ.) 

   2012        32,1%         26,7%             24,4% 

   2013        27,8%         20,3%             21,1% 

   2014        23,7%         19,5%             16,8% 

 Η πλθρωμι των  θλεκτρονικϊν αγορϊν για προςωπικι χριςθ, κατά το χρονικό 

διάςτθµα Απριλίου 2013 – Μαρτίου 2014, πραγματοποιικθκε:  

 Κατά 51,8% τοισ µετρθτοίσ ι µε κατάκεςθ χρθµάτων ςε τραπεηικό 

λογαριαςµό,  

 Κατά 37,3% µζςω χρεωςτικισ ι πιςτωτικισ κάρτασ,  

 Κατά 22,3% µζςω προπλθρωµζνθσ κάρτασ (pre-paid) ι προπλθρωµζνου    

λογαριαςµοφ 

 Και κατά 4,8% µε µεταβίβαςθ χρθµάτων µζςω θλεκτρονικισ τραπεηικισ  

ςυναλλαγισ. 

 

 Το 73,3% των καταναλωτϊν επιλζγει να κάνει τισ θλεκτρονικζσ αγορζσ του από 

εγχϊριεσ επιχειριςεισ, το 40,0% από άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και 

το 21,0% από χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Το ποςοςτό όςων διλωςαν ότι 

δεν γνωρίηουν τθ χϊρα προζλευςθσ των πωλθτϊν ανζρχεται ςτο 3,9%. 
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  Β.  Χρήςη διαδικτυακών υπηρεςιών νζφουσ (cloud services) 

Οι διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ νζφουσ παρζχουν τθν ευχζρεια απομακρυςμζνθσ 
αποκικευςθσ, τοπικισ προβολισ αρχείων από οπουδιποτε, απομακρυςμζνο 
αυτόματο backup και αυτόματθ, άμεςθ και αςφαλι αποκικευςθ δεδομζνων και 
δυνατότθτα χριςθσ τουσ από smart κινθτό τθλζφωνο, φορθτό υπολογιςτι, tablet 
και γενικά ςυςκευζσ που ςυνδζονται ςτο διαδίκτυο και διακζτουν περιοριςμζνο 
χϊρο αποκικευςθσ. Ειδικότερα, οι υπθρεςίεσ νζφουσ προςφζρουν ςτουσ χριςτεσ 
διαδικτυακοφσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ για να αποκθκεφουν τα αρχεία τουσ, 
λογιςμικό για να τα επεξεργάηονται και τθ δυνατότθτα να τα μοιράηονται με άλλουσ 
και να ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτά από οποιαδιποτε ςυςκευι απλά με τθ χριςθ ενόσ 
password. 
 

 Σφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, περίπου 2 ςτουσ 10 (18,7%) από 
όςουσ χρθςιμοποίθςαν το διαδίκτυο το Α’ τρίμθνο του 2014 χρθςιμοποίθςαν 
διαδικτυακοφσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ για να αποκθκεφςουν ι και να 
μοιραςτοφν με άλλουσ ζγγραφα, εικόνεσ, μουςικι, videos ι άλλα αρχεία, ενϊ το 
υπόλοιπο 81,3% δε χρθςιμοποίθςε διαδικτυακοφσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ. 
 

 Αναφορικά με τα χαρακτθριςτικά όςων κατά το Α’ τρίμθνο του 2014 
χρθςιμοποίθςαν διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ νζφουσ, το 60% αυτϊν είναι άνδρεσ και 
το 40% γυναίκεσ, ενϊ ποςοςτό 77,5% είναι θλικίασ 16 – 44 ετϊν. 

 

Πίνακασ 6: Πλθκυςμόσ που χρθςιμοποιεί υπθρεςίεσ νζφουσ 
κατά θλικιακι ομάδα  (Αϋ Τρίμθνο 2014) 

 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 

 21,9%  33,6%  22,0%  15,0%  6,3% 1,3% 

 

 

Πίνακασ 7: Πλθκυςμόσ που χρθςιμοποιεί υπθρεςίεσ νζφουσ, κατά αςχολία (Αϋ Τρίμθνο 2014) 

Άλλοι μθ 
οικονομικά 

ενεργοί 
Νοικοκυρζσ υνταξιοφχοι Άνεργοι 

Μακθτζσ, 
ςπουδαςτζσ, 

φοιτθτζσ 
Αυτοαπαςχολοφμενοι Μιςκωτοί 

 1,3%  3,4%  3,8%  14,6%  15,4% 16,4% 45,0% 
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Πίνακασ 8: Τρόποι διάχυςθσ εγγράφων, εικόνων και άλλων αρχείων θλεκτρονικά. Ποςοςτό επί 
του πλθκυςμοφ που χρθςιμοποίθςε το διαδίκτυο: (Αϋ Τρίμθνο 2014) 

Ηλεκτρονικά 
μθνφματα με 
ςυνθμμζνα 

αρχεία 

Προςωπικζσ ιςτοςελίδεσ 
(π.χ. blogs) ι ιςτοςελίδεσ 

κοινωνικϊν δικτφων, όπωσ 
το Facebook 

Αποκθκευτικοί χϊροι 
ςτο διαδίκτυο, όπωσ 
Dropbox, Windows 

Skydrive, Google 
Drive ι υπθρεςίεσ, 
όπωσ Picasa, Flickr 

Άλλα μζςα, εκτόσ 
διαδικτφου, όπωσ 

USB stick, DVD, 
Bluetooth 

        Δεν 
μοιράηονται 

αρχεία με 
άλλουσ 

 45,5%  30,1%  14,7%  36,7%  36,8% 

 

 6 ςτουσ 10, από όςουσ κατά το Α’ τρίμθνο του 2014 χρθςιμοποίθςαν το 
διαδίκτυο, μοιράςτθκαν με άλλουσ εικόνεσ, μουςικι, videos ι άλλα αρχεία. Τα 
αρχεία που αποκθκεφονται και διαχζονται με τθ χριςθ υπθρεςιϊν νζφουσ είναι, 
κυρίωσ φωτογραφίεσ (76,2%), κείμενα, λογιςτικά φφλλα και θλεκτρονικζσ 
παρουςιάςεισ (59,2%), μουςικι (38,2%) και videos (31,9%).  

 Οι υπθρεςίεσ αποκικευςθσ διατίκενται ζναντι αντιτίμου, ωςτόςο, οι 
περιςςότεροι πάροχοι ςυνικωσ προςφζρουν καταρχιν δωρεάν οριςμζνα GBs 
και ακολοφκωσ γίνεται χρζωςθ ανάλογα με τα GBs που χρθςιμοποιοφνται. 
Σφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, μόλισ το 8,1% όςων ζκαναν χριςθ 
των υπθρεςιϊν νζφουσ διλωςαν ότι ζχουν καταβάλει κάποιο αντίτιμο για τισ 
υπθρεςίεσ αυτζσ. 
 

 

Πίνακασ 9: Τφποσ αρχείων που αποκθκεφονται ι διαχζονται με τθ χριςθ υπθρεςιϊν 
νζφουσ - Ποςοςτό επί του πλθκυςμοφ που ζκανε χριςθ των υπθρεςιϊν νζφουσ 

 (Αϋ Τρίμθνο 2014) 

Άλλο 
Ηλεκτρονικά βιβλία 

/ περιοδικά 
Videos Μουςικι 

Κείμενα, λογιςτικά 
φφλλα ι 

θλεκτρονικζσ 
παρουςιάςεισ 

Φωτογραφίεσ 

 12,5%  22,5%  31,9% 38,2%  59,2% 76,2 

 

 6 ςτουσ 10 επικαλοφνται ωσ βαςικό λόγο για τον οποίο χρθςιμοποίθςαν τισ 
υπθρεςίεσ νζφουσ τθν ευκολία να μοιράηονται αρχεία με άλλουσ και 5 ςτουσ 10 
τθ δυνατότθτα να χρθςιμοποιοφν τα αρχεία τουσ από διαφορετικζσ ςυςκευζσ και 
τοποκεςίεσ αλλά και τθ δυνατότθτα χριςθσ μεγαλφτερθσ χωρθτικότθτασ 
αποκθκευτικϊν χϊρων. 

Πίνακασ 10: Λόγοι χριςθσ των υπθρεςιϊν νζφουσ. 
Ποςοςτό επί του πλθκυςμοφ που χρθςιμοποίθςε τισ υπθρεςίεσ νζφουσ  

(Αϋ Τρίμθνο 2014) 
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Πρόςβαςθ ςε μεγάλεσ βιβλιοκικεσ μουςικισ, 
τθλεοπτικϊν προγραμμάτων ι ταινιϊν 

19,9% 

Αςφάλεια και προςταςία από ενδεχόμενθ 
απϊλεια δεδομζνων 

41,0% 

Δυνατότθτα χριςθσ αποκθκευτικϊν χϊρων 
μεγαλφτερθσ  χωρθτικότθτασ 

46,2% 

Δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ αρχείων από 
διαφορετικζσ ςυςκευζσ ι τοποκεςίεσ 

49,8% 

Ευκολία μοιράςματοσ αρχείων με άλλουσ 57,6% 

 

 Η πλειοψθφία όςων χρθςιμοποίθςαν τισ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ νζφουσ δεν 
αντιμετϊπιςε πρόβλθμα κατά τθ χριςθ τουσ (65,1%), ςε αντίκεςθ με το 34,9% 
που αντιμετϊπιςε κάποιεσ δυςκολίεσ. 

 Πρόβλθμα που αντιμετϊπιςε το 19,6% όςων χρθςιμοποίθςαν τισ υπθρεςίεσ 
νζφουσ είναι θ αργι ταχφτθτα πρόςβαςθσ.  

 2 ςτουσ 10, από όςουσ δεν χρθςιμοποίθςαν διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ 
αποκικευςθσ και υπθρεςίεσ για να μοιράηονται με άλλουσ αρχεία, γνϊριηαν τθν 
φπαρξθ των εν λόγω υπθρεςιϊν. 

Πίνακασ 11:  
Προβλιματα κατά τθ χριςθ υπθρεςιϊν νζφουσ.  

Ποςοςτό επί του πλθκυςμοφ που χρθςιμοποίθςε τισ υπθρεςίεσ νζφουσ: (Αϋ 
Τρίμθνο 2014) 

Αργι ταχφτθτα πρόςβαςθσ ι χριςθσ 19,6% 

Αςυμβατότθτα ανάμεςα ςτισ διαφορετικζσ ςυςκευζσ 
ι ςτουσ τφπουσ των  αρχείων 

7,4% 

Σεχνικά προβλιματα ςτον server (π.χ. θ 
υπθρεςία δεν ιταν διακζςιμθ) 

12,1% 

Προβλιματα αςφάλειασ ι παραβίαςθσ δεδομζνων 
(π.χ. αποκάλυψθ δεδομζνων ςε τρίτουσ) 

1,4% 

Μθ εξουςιοδοτθμζνθ χριςθ προςωπικϊν 
πλθροφοριϊν από  τον πάροχο τθσ υπθρεςίασ 

1,2% 

Οι όροι και οι προχποκζςεισ του  παρόχου τθσ 
υπθρεςίασ ιταν αςαφείσ ι δυςνόθτεσ 

3,6% 

Δυςκολία μεταφοράσ των αρχείων από ζναν πάροχο 
υπθρεςίασ ςε άλλον 

5,1% 

Άλλο πρόβλθμα 4,3% 
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Πίνακασ 12: Λόγοι για τουσ οποίουσ δε χρθςιμοποίθςαν τισ υπθρεςίεσ νζφουσ 
όςοι γνϊριηαν τθν φπαρξι τουσ. (Αϋ Τρίμθνο 2014) 

Με απαςχολοφν κζματα αναφορικά με τθν 
αξιοπιςτία των παρόχων τθσ υπθρεςίασ 

5,6% 

Με απαςχολοφν κζματα αςφαλείασ των δεδομζνων 
μου ι των προςωπικϊν μου δεδομζνων 

17,5% 

Δε γνωρίηω πϊσ να χρθςιμοποιιςω τουσ 
διαδικτυακοφσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ 

19,3% 

Αποκθκεφω ςπάνια ι ποτζ αρχεία, τα αποκθκεφω ςε 
δικζσ μου ςυςκευζσ ι ςε λογαριαςμό θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου 

45,3% 

Μοιράηομαι τα αρχεία μου με άλλουσ τρόπουσ  (ςτο 
email, ςτα δίκτυα κοινωνικισ δικτφωςθσ, ςτο USB) ι 
δε μοιράηομαι αρχεία μου on line με άλλουσ 

49,3% 

 

 Από τθν ζρευνα προκφπτει ότι περίπου 1 ςτουσ 2, από όςουσ, χρθςιμοποιϊντασ 
υπθρεςίεσ νζφουσ, αποκικευςαν ι μοιράςτθκαν με άλλουσ φωτογραφίεσ, ζχει 
χρθςιμοποιιςει λογιςμικό που λειτουργεί μζςω διαδικτφου για να τισ 
επεξεργαςτεί, όπωσ τα Picasa και JWPlayer. 

 

 Η ίδια αναλογία, 1 ςτουσ 2, καταγράφεται και για όςουσ, χρθςιμοποιϊντασ 
υπθρεςίεσ νζφουσ, αποκικευςαν ι μοιράςτθκαν με άλλουσ κείμενα, λογιςτικά 
φφλλα ι θλεκτρονικζσ παρουςιάςεισ και χρθςιμοποίθςαν λογιςμικό που 
λειτουργεί μζςω διαδικτφου για να τα επεξεργαςτοφν, όπωσ τα Google Docs και 
Office 365, κακϊσ και για όςουσ αποκικευςαν ι μοιράςτθκαν με άλλουσ 
μουςικι ι videos/ταινίεσ και χρθςιμοποίθςαν διαδικτυακοφσ χϊρουσ, όπωσ οι 
Amazon Cloud Player, iTunes in the Cloud, Google Play Music κλπ. 

4Ο ΘΕΜΑ: Χρήςη πλαςτικοφ χρήματοσ κατά τη διάρκεια των Capital 

Controls 

 Σφμφωνα με τα τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία από τα πιςτωτικά ιδρφματα, από τα τζλθ 

Ιουνίου που επιβλικθκαν θ τραπεηικι αργία και τα capital controls ζωσ τισ αρχζσ 

Αυγοφςτου, είχαν εκδοκεί περιςςότερεσ από 1,1 εκ. χρεωςτικζσ κάρτεσ περίπου ςε 

ζναν μινα, ξεπερνϊντασ τα 11 εκ.  ςτο ςφνολό τουσ, ενϊ θ χριςθ τουσ εκτιμάται ότι 

κατά μζςο όρο ζχει ςχεδόν τριπλαςιαςτεί. Αξίηει να αναφερκεί πωσ πριν από τουσ 

κεφαλαιακοφσ περιοριςμοφσ εκδίδονταν, κατά μζςον όρο, κάτω από 100.000 κάρτεσ 

μθνιαίωσ. 

 Το 2014 το ποςό που δαπανικθκε ςε κάρτεσ Visa αντιπροςϊπευε μόλισ 1 ευρϊ ςε 

κάκε 33 ευρϊ καταναλωτικισ δαπάνθσ, ςε ςφγκριςθ με το 1 ευρϊ ςτα 6 ευρϊ ςτθν 

Ευρϊπθ, κάτι όμωσ που ζχει αρχίςει να αλλάηει ριηικά μετά τθν τραπεηικι αργία και 

τθν επιβολι των capital controls. Οι τρζχουςεσ εξελίξεισ  περιόριςαν μεν  τθ 
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δυνατότθτα ανάλθψθσ μετρθτϊν, ωφζλθςαν δε  καταναλωτζσ και επιχειριςεισ που 

αποκομίηουν πλζον ςθμαντικά πλεονεκτιματα με τθ χριςθ του πλαςτικοφ χριματοσ. 

 Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Visa Europe, που επεξεργάηεται ςχεδόν το 60% των 

ςυναλλαγϊν με ελλθνικζσ κάρτεσ για αγορζσ, τισ δφο εβδομάδεσ μετά τθν ειςαγωγι 

των capital controls παρατθρικθκε αφξθςθ 135% ςτον αρικμό ςυναλλαγϊν ςε 

ςφγκριςθ με το δεκαπενκιμερο πριν από τα capital controls. Ο τομζασ των τροφίμων 

γνϊριςε τθ μεγαλφτερθ αφξθςθ ςτθ χριςθ των χρεωςτικϊν καρτϊν μζςα ςτισ δφο 

αυτζσ εβδομάδεσ (με αφξθςθ τθσ χριςθσ τουσ 234%) και ακολουκοφν ο τομζασ τθσ 

υγείασ (206%) και τα πρατιρια καυςίμων (193%). 

 Ο τηίροσ ςε POS των χρεωςτικϊν καρτϊν υπερδιπλαςιάςτθκε ςε ςχζςθ με πζρυςι, με 

τθν αυξθμζνθ χριςθ να παρατθρείται ςτουσ υφιςτάμενουσ αλλά και ςτουσ νζουσ 

πελάτεσ καρτϊν. Αυτι θ εξζλιξθ παραπζμπει ςε υπερδιπλαςιαςμό των ςυςκευϊν 

αποδοχισ καρτϊν από το ςθμερινό επίπεδο των 150.000 ςε 400.000 περίπου τα 

επόμενα δφο χρόνια. Τθν ίδια ςτιγμι πενταπλαςιάςτθκαν οι νζοι κωδικοί χριςθσ 

θλεκτρονικισ τραπεηικισ e-banking, με πάνω από 150.000 νζουσ χριςτεσ τον Ιοφλιο. 

 Η επιβολι περιοριςμϊν ςτθν κίνθςθ κεφαλαίων πυροδότθςε ςτθν ουςία τθν αφξθςθ 

τθσ χριςθσ του πλαςτικοφ χριματοσ,  με αποτζλεςμα θ δυναμικι που αναπτφςςεται 

να κεωρείται πλζον ιδιαίτερα ςθμαντικι. Αρκεί να αναλογιςτεί κανείσ ότι μζχρι και 

ςιμερα ςε εκνικό επίπεδο οι πλθρωμζσ με κάρτεσ αντιπροςωπεφουν μόνο το 6% των 

ςυνολικϊν πλθρωμϊν ςτθ χϊρα, ςυνιςτϊντασ μία από τισ χειρότερεσ επιδόςεισ ςτθν 

Ευρϊπθ. 

 Βάςει εκτιμιςεων, θ χριςθ πλαςτικοφ χριματοσ κα μποροφςε να ςυνειςφζρει ςτθ 

μείωςθ τθσ φοροδιαφυγισ (υπολογίηεται ςτο 25% του ΑΕΠ) κατά 5 δισ ευρϊ και 

αφξθςθ των φορολογικϊν εςόδων πάνω από 1 δισ ευρϊ ςε ετιςια βάςθ (ΦΠΑ, 

φορολογία φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων). Άρα θ ςυντονιςμζνθ υλοποίθςθ ενόσ 

εκτενοφσ πακζτου μζτρων για τθν αφξθςθ των θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν κα 

μποροφςε να μειϊςει τουλάχιςτον κατά 25% τθ «μαφρθ» οικονομία, ενιςχφοντασ 

ςθμαντικά τα δθμόςια ζςοδα τθσ χϊρασ. 

Σχετικά με τθν επίδραςθ τθσ τραπεηικισ αργίασ και των περιοριςμϊν ςτθν κίνθςθ 

κεφαλαίων ςτισ ελλθνικζσ εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται μζςω ψθφιακϊν μζςων –

κυρίωσ θλεκτρονικά καταςτιματα: 

 το 97% ζχει αντιμετωπίςει προβλιματα ςτισ πλθρωμζσ και τισ ειςπράξεισ.  

 το 64% ζχει αντιμετωπίςει προβλιματα ςτθν παραγωγι και τθ διακίνθςθ 

προϊόντων. 

 το 66% αντιμετωπίηει προβλιματα πλθρωμισ των ςυνεργατϊν του 

 το 61% ζχει αδυναμία χριςθσ μεκόδων πλθρωμισ, όπωσ Paypal  

 το 49% δθλϊνει αδυναμία πλθρωμισ οφειλϊν ςε προμθκευτζσ 

 το 49% επίςθσ ζχει αδυναμία πλθρωμισ πιςτωτικϊν, χρεωςτικϊν καρτϊν 
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 το 41% δθλϊνει αδυναμία εξόφλθςθσ και πλθρωμισ επιταγϊν 

 το 29% δθλϊνει άρνθςθ και αδυναμία πελατϊν να πλθρϊςουν με μετρθτά 

 το 8% ζχει αδυναμία καταβολισ φόρων και μιςκϊν. 

 το 78% των επιχειριςεων ζχει αντιμετωπίςει ακυρϊςεισ παραγγελιϊν πελατϊν 

 το 31% ζχει αδυναμία ειςαγωγισ πρϊτων υλϊν 

 το 22% αντιμετωπίηει  δυςκολίεσ ςτθ ςυνεργαςία με τισ μεταφορικζσ εταιρείεσ 

 το 14% των επιχειριςεων δυςκολεφεται να διακινιςει τα προϊόντα ςτο εςωτερικό 

 Προσ αντιμετϊπιςθ τθσ δφςκολθσ κατάςταςθσ, το 60% των επιχειριςεων 

ςτράφθκαν ςε εναλλακτικζσ μορφζσ πλθρωμϊν προσ ξζνουσ, με τθ χριςθ 

τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ςτο εξωτερικό. 

  Παράλλθλα, όμωσ, ζνα υψθλό ποςοςτό, 44%, βρζκθκε ςε πλιρεσ αδιζξοδο, μθν 

μπορϊντασ να κάνει τίποτα απολφτωσ. 

 


