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2.3 ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

2.3.1 ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σήμερα, υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί μέθοδοι πληρωμής. Ωστόσο, η επιλογή εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από την τοποθεσία, τον πωλητή και τον αγοραστή. 
Μεταξύ των πιο δημοφιλών μεθόδων εξακολουθούν να παραμένουν οι τραπεζικές μεταφορές και 
πληρωμές με κάρτα. Παρόλα αυτά ορισμένοι πελάτες προτιμούν να πληρώνουν με μετρητά κατά την 
παράδοση, ενώ άλλοι για διαδικτυακά. Οι διαθέσιμες επιλογές πληρωμής συνδέονται επίσης και με τις 
πύλες πληρωμών του ηλεκτρονικού καταστήματος. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Επί του παρόντος, οι επιχειρηματίες προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των πελατών τους 
προσφέροντας τους άνεση  με σύγχρονες και απλούστερες μεθόδους πληρωμής. Οι παραδοσιακές 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται με χάρτινο χρήμα, τελευταία αντικαθιστώνται όλο και συχνότερα 
από τις διαδικτυακές συναλλαγές. Κατά την υλοποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα 
του ηλεκτρονικού εμπορίου, είναι απαραίτητο να επιτρέπεται στον πελάτη να επιλέγει τη μέθοδο 
πληρωμής. 
 
Πώς να εφαρμόσετε αυτήν την ενέργεια σε επιχείρησή ηλεκτρονικού εμπορίου; 
Στην αρχή, μια καλή πρακτική είναι να προσφέρετε πολλές επιλογές πληρωμής. Η τεχνολογία 
αναπτύσσεται με πολύ γρήγορο ρυθμό, με αποτέλεσμα να έχετε ταχύτερες, ασφαλέστερες και πιο 
εύχρηστες επιλογές. Ως εκ τούτου, αξίζει να παρακολουθήσετε τις τρέχουσες τάσεις στην αγορά 
πληρωμών και να προσπαθήσετε να ενημερώσετε και να προσαρμόσετε την προσφορά σας για να έχετε 
αυξήσετε την επισκεψιμότητα στο ηλεκτρονικό σας κατάστημα (ή στον ιστότοπο). 
 
Οι πιο δημοφιλείς τύποι πληρωμών ηλεκτρονικού εμπορίου είναι: 
 

➢ Πιστωτική κάρτα; 
➢ Χρεωστική κάρτα;  
➢ Έξυπνη κάρτα;  
➢ Ηλεκτρονικό πορτοφόλι;  
➢ Τραπεζική Αποταμίευση; 
➢ Κινητή πληρωμή. 

 
Φυσικά, εκτός από τα παραδείγματα που αναφέρονται παραπάνω, υπάρχουν πολλές μέθοδοι πληρωμής 
που γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλείς. Αυτή η ομάδα πληρωμών περιλαμβάνει κρυπτο-νομίσματα. 
 
Ωστόσο, όταν έχετε μια επιχείρηση σε τομείς όπως: αγροτικά προϊόντα, τουρισμός ή ακίνητα, αξίζει 
πρώτα να γνωρίσετε και να παρουσιάσετε τις πιο δημοφιλείς μεθόδους που θα σας επιτρέψουν να 
προσελκύσετε ένα μεγαλύτερο αριθμό πελατών. 
 
Σύμφωνα με την Eurostat, το δεύτερο δημοφιλέστερο αγαθό ή υπηρεσία που αγοράστηκε μέσω του 
Διαδικτύου ήταν ταξίδια και καταλύματα για διακοπές, με ποσοστό 53% (αποτελέσματα της ΕΕ). 
Επιπλέον, η ομάδα ανθρώπων που κάνουν συχνότερα συναλλαγές μέσω του Διαδικτύου είναι άτομα 
ηλικίας 25-34 ετών. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η αύξηση των διαδικτυακών αγορών παρατηρείται σε 
όλες τις ηλικιακές ομάδες. 
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Ως εκ τούτου, η αυξημένη δραστηριότητα των νέων στο ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να αποτελέσει 
ισχυρό κίνητρο για την εταιρεία (αν δεν το κάνει ήδη) να προσφέρει επιλογές ηλεκτρονικών πληρωμών. 

 ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Ενέργειες που έχουν προετοιμασία και απαιτούν επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

2.3.2. Έμφαση στις διασυνοριακές μεθόδους πληρωμής; 
2.3.3. Ασφάλεια; 
2.3.4. Πληροφορίες σχετικά με τους τελωνειακούς κανονισμούς και τις κρυφές δαπάνες; 
2.3.5. Πληρωμές μέσου κινητού; 
2.3.6. Ηλεκτρονικό πορτοφόλι. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

Χρόνος: 
Ένας μήνας για έρευνα αγοράς. 
Ακόμα ένας μήνας για να δημιουργήσετε και να παρουσιάσετε νέες επιλογές πληρωμής. 
 
Έξοδα: 
Το κόστος εξαρτάται από το επίπεδο ανάπτυξης της ιστοσελίδας και την προσδοκώμενη εμβέλεια. 
Συνιστάται να ελέγξετε τις προσφορές άλλων προμηθευτών, καθώς και το ποσό που θα πληρώνουν (ή δεν 
θα πληρώνουν) οι πελάτες ανά συναλλαγή σε κάθε πληρωμή. 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Θετικά: 
➢ Η εισαγωγή διάφορων μεθόδων πληρωμής θα προσελκύσει μια ευρύτερη ομάδα πελατών, αλλά 

θα σας επιτρέψει επίσης να αναπτύξετε μια καλύτερη σχέση μαζί τους, καθώς θα αποδείξετε ότι 
είστε καλά ενημερωμένοι στις προτιμήσεις πληρωμών τους και σέβεστε τις επιλογές τους. 

 
Αρνητικά: 

➢ Χρόνος και κόστος εφαρμογή: Τόσο ο χρόνος όσο και το χρήμα που χρειάζονται για να γίνουν οι 
απαραίτητες αλλαγές μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εμπόδιο, ιδιαίτερα για τους αυτό-
εργοδοτούμενους. 

ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Η εισαγωγή νέων ή προτιμώμενων μεθόδων πληρωμής θα προσελκύσει νέους πελάτες και θα αυξήσει το 
ενδιαφέρον τους για την επιχείρησή σας. Με την προσαρμογή της προσφοράς μεθόδων πληρωμής στις 
ανάγκες της αγοράς, η εταιρεία σας θα μπορέσει να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό, λόγω της ποιότητας 
εξυπηρέτησης πελατών και της ελκυστικής αυτής προσφοράς. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

Προηγμένες 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 



 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ DANMAR COMPUTERS  16/09/2020 

 

 

2018-1-UK01-KA205-047672 

Μέτριες  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Υφιστάμενη  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

➢ Anindya Ray, Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι συστημάτων πληρωμών ηλεκτρονικού εμπορίου; 
https://services.amazon.in/resources/seller-blog/different-types-of-e-commerce-payment-
systems.html 
 

➢ Eurostat, Στατιστικά ηλεκτρονικού εμπορίου για άτομα 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=E-
commerce_statistics_for_individuals&oldid=417477#General_overview  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

- Σχέδιο επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου: Πώς να χτίσετε, να ξεκινήσετε και να 
αναπτύξετε ένα κερδοφόρο ηλεκτρονικό κατάστημα: 
https://www.shopify.com/blog/ecommerce-business-blueprint 
 

- Οι κορυφαίες 10 διαδικτυακές μέθοδοι πληρωμής για ιστότοπους ηλεκτρονικού 
εμπορίου: 
https://www.hostgator.com/blog/online-payment-methods-ecommerce/ 
 

- Οι κορυφαίες 10 λύσεις διαδικτυακής πληρωμής για το ηλεκτρονικό εμπόριο: 
https://www.ecommerce-nation.com/top-10-online-payment-solutions-
ecommerce/ 

 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
➢ Η επιλογή των μεθόδων πληρωμής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ψηφιακές μορφές 

πληρωμών σε ορισμένες χώρες. 
➢ Οι όροι & οι προϋποθέσεις και τα ποσά για τον ίδιο πάροχο πληρωμών ενδέχεται να διαφέρουν 

ανάλογα με τη χώρα. 
➢ Οι πύλες πληρωμών πρέπει να  διατίθενται  στις γλώσσες των πελατών σας. 

 
 

https://services.amazon.in/resources/seller-blog/different-types-of-e-commerce-payment-systems.html
https://services.amazon.in/resources/seller-blog/different-types-of-e-commerce-payment-systems.html
https://www.shopify.com/blog/ecommerce-business-blueprint
https://www.hostgator.com/blog/online-payment-methods-ecommerce/
https://www.ecommerce-nation.com/top-10-online-payment-solutions-ecommerce/
https://www.ecommerce-nation.com/top-10-online-payment-solutions-ecommerce/
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2.3.2 ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Όσον αφορά τις διασυνοριακές πληρωμές, πρέπει να ληφθεί υπόψη τόσο η τοποθεσία του πωλητή όσο 
και του αγοραστή, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την τελική τιμή ή οποιοδήποτε επιπλέον κόστος. 
Επιπλέον, το τι μπορεί να θεωρηθεί τυπικός τρόπος πληρωμής για ένα άτομο, για ένα άλλο μπορεί να 
είναι κάτι άγνωστο ή μη διαθέσιμο. 
 
Με τις μεθόδους διασυνοριακής πληρωμής, συνεπάγεται ότι ο ιστότοπος διατίθεται σε περισσότερες από 
μία γλώσσες, εκτός εάν η εθνική σας γλώσσα είναι αγγλική. Επίσης πρέπει να ανταποκρίνεται στην 
συναλλαγή νομισμάτων και την συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παροχέα 
πληρωμών των πελατών σας. 
  
Ωστόσο, όταν η στρατηγική πωλήσεών σας περιλαμβάνει πελάτες σε διεθνές επίπεδο, είστε υπόχρεοι να 
εισαγάγετε τις μεθόδους διασυνοριακής πληρωμής. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο κερδίζει έδαφος. Οι έρευνες δείχνουν ότι η προβλεπόμενη αξία του 
διασυνοριακού εμπορίου μέσω του διαδικτύου θα είναι 1 τρισεκατομμύριο δολάρια το 2020. 
Αξίζει να ανοιχτείτε σε τέτοιες ευκαιρίες και να επεκτείνετε τις δραστηριότητες της επιχείρησής σας για 
να πραγματοποιήσετε συναλλαγές εκτός της χώρας σας. 
Πρόκειται για μια ευκαιρία όπου οι τιμές των βασικών εμπορευμάτων είναι ανταγωνιστικές, ιδιαίτερα  
στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
 
Ωστόσο, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η διεξαγωγή διασυνοριακών ηλεκτρονικών πωλήσεων είναι μια 
περίπλοκη διαδικασία και ο ιστότοπος της επιχείρησης σας πρέπει να μεταφραστεί σε ξένες γλώσσες. 
 
Τα προβλήματα  με τις εφοδιαστικές αλυσίδες  και τις νομικές ρυθμίσεις είναι ζητήματα που πρέπει να 
αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. 
 
Οι πληρωμές στο διασυνοριακό εμπόριο είναι ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα. 
Για να είστε σε θέση να ανταγωνιστείτε σε διεθνείς αγορές, πρέπει να παρέχετε διαφορετικές επιλογές 
πληρωμής στους πελάτες σας. Ένας τρόπος είναι να ενεργοποιήσετε την πληρωμή μέσω DCC (Dynamic 
Currency Conversion). Παρέχοντας αυτή τη μέθοδο πληρωμής, π.χ. στο ξενοδοχείο σας, δίνετε τη 
δυνατότητα στους πελάτες να χρησιμοποιούν τις δικές τους κάρτες κατά την πληρωμή έχοντας τη 
δυνατότητα  αυτόματης μετατροπής νομισμάτων. Χάρη σε αυτό, κατά την κράτηση ενός δωματίου, οι 
επισκέπτες δεν θα χρειαστεί να χάσουν χρόνο ψάχνοντας για ένα γραφείο συναλλαγής νομισμάτων κλπ. 
Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου, είναι ότι ένας πελάτης που αποφασίζει να αγοράσει ένα προϊόν 
διαδικτυακά, μπορεί αμέσως να δει πόσα θα πληρώσει στο επιλεγμένο νόμισμα για το συγκεκριμένο 
προϊόν. Χάρη σε αυτό, δεν χρειάζεται να χάσετε χρόνο για τη μετατροπή νομισματικών αξιών. 
 
Ένα σημαντικό βήμα για τη διάδοση των διασυνοριακών ηλεκτρονικών συναλλαγών είχε κάνει η 
εταιρεία PayPal, η οποία εισήγαγε και προώθησε τις διεθνείς επιλογές πληρωμής. 
 
Συνιστάται η παροχή διαφορετικών επιλογών πληρωμής, προτού ξεκινήσετε το διαδικτυακό σας 
κατάστημα. Όπως ισχύει και για τις συναλλαγές στην εγχώρια αγορά, έτσι και στο διεθνές εμπόριο, 
πρέπει να επιλέξετε τις μεθόδους που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την ταχύτητα των συναλλαγών, 
και να δώσετε προσοχή στο κόστος πληρωμής. Όσο φθηνότερα θα κοστίσει στους φορολογούμενους 
πελάτες η συναλλαγή, τόσο πιο πρόθυμοι θα είναι να εκπληρώσουν μια τέτοια συναλλαγή.  

https://www.paypal.com/uk/home
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 ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

4. Ενέργειες που έχουν προετοιμασία και απαιτούν επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

2.3.1. Δημοφιλείς μέθοδοι πληρωμής; 
2.3.3. Ασφάλεια; 
2.3.4. Πληροφορίες σχετικά με τους τελωνειακούς κανονισμούς και τις κρυφές δαπάνες; 
2.3.5. Πληρωμές μέσου κινητού 
2.3.6. Ηλεκτρονικό πορτοφόλι. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

Χρόνος: 
Έρευνα αγοράς: περίπου ένα μήνα. 
Εισαγωγή μεθόδων πληρωμής για διασυνοριακές συναλλαγές: περίπου ένα μήνα. 
 
Έξοδα: 
Τα έξοδα είναι δαπάνες για έρευνα αγοράς και εφαρμογή μεθόδων πληρωμής στον ιστότοπο. 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΟΙ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Θετικά: 

• Κέρδος: Οι πωλήσεις σε ξένες αγορές θα αυξήσουν τα έσοδά της εταιρίας σας και θα αποδείξουν 
ότι εφαρμόσατε επιτυχημένες στρατηγικές. 

• Κύρος: Η παρουσία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας σε μη εγχώριες αγορές δίνει κύρος στην 
επωνυμία σας, στην εταιρείας και το εαυτό σας. 

• Εμπειρία: Η εμπειρία στον τομέα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις διεθνείς αγορές, 
μπορεί να συμβάλλει στην προσωπική σας ανάπτυξη. 

• Γνώση: Με τις γνώσεις που θα αποκτήσετε στις διεθνείς αγορές μπορείτε να γίνετε καλός 
σύμβουλος για αρχάριους επιχειρηματίες στο ηλεκτρονικό εμπόριο.   

 
Αρνητικά:  

• Απώλεια πελατών: Το διεθνές εμπόριο δεν είναι εύκολο, η κακή διαχείριση μπορεί να οδηγήσει 
σε απώλεια ξένων πελατών, γεγονός που μπορεί επίσης να προκαλέσει απώλειες στην εγχώρια 
αγορά και την επιχείρησή σας. 

• Κόστος και χρόνος: Για να μπορείτε να  τρέξετε μια επιχείρηση με διεθνή κύκλων εργασιών, 
πρέπει να γνωρίζετε πως λειτουργούν οι ξένες αγορές, τους νόμους και τους φόρους. Πρέπει να 
επενδύσετε χρόνο και χρήματα για να αποκτήσετε αυτές τις γνώσεις.  

• Έξοδα: Τα άλλα έξοδα είναι τα έξοδα που πρέπει να υποβάλετε για να μπορέσετε να ξεκινήσετε 
πληρωμές στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου. 

ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Η διαδικτυακή πώληση αγαθών και υπηρεσιών στο εξωτερικό μπορεί να αποτελέσει ένα μεγάλο βήμα 
για την ταχεία ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία σας είναι καλά προετοιμασμένη. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

Προηγμένες 
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Προηγμένες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Καλά ανεπτυγμένο  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

➢ AliResearch –Accenture, Παγκόσμια Αγορά Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2020 
 

➢  Εγχειρίδιο ηλεκτρονικού εμπορίου για τις διασυνοριακές πωλήσεις στην Πολωνική αγορά (Υλικό 
στα πολωνικά) 
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2018/07/Poradnik-E-Commerce-
Handel_Transgraniczny__last.pdf 
 

➢ Διασυνοριακές πωλήσεις στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου - επιλεγμένες ευκαιρίες και 
εμπόδια για την ανάπτυξη, όπως το παράδειγμα της ΕΕ (Υλικό στα πολωνικά) 
https://www.globalselling.eu/handel-transgraniczny-w-kanale-e-commerce--wybrane-szanse-i-
bariery-rozwoju-na-przykladzie-ue 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

- 23% of ecommerce in Europe is cross-border 
https://ecommercenews.eu/23-of-ecommerce-in-europe-is-cross-border/ 

 

- New EU rules on e-commerce 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/new-eu-rules-e-commerce 

 

- Cross-border e-commerce shopper survey 2018 
https://www.ipc.be/services/markets-and-regulations/cross-border-shopper-survey 

 

- The development of cross border e-commerce 
https://pdfs.semanticscholar.org/cbad/cc2fc1a9fd443de3452068e2a23619bba137.pdf 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

➢ Η επιλογή των μεθόδων πληρωμής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ψηφιακές επιλογές 
πληρωμής σε ορισμένες χώρες. 

➢ Τα διεθνή νομίσματα και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες θα επηρεάσουν την απόφαση ορισμένων 
πελατών. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eizba.pl/wp-content/uploads/2018/07/Poradnik-E-Commerce-Handel_Transgraniczny__last.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2018/07/Poradnik-E-Commerce-Handel_Transgraniczny__last.pdf
https://www.globalselling.eu/handel-transgraniczny-w-kanale-e-commerce--wybrane-szanse-i-bariery-rozwoju-na-przykladzie-ue
https://www.globalselling.eu/handel-transgraniczny-w-kanale-e-commerce--wybrane-szanse-i-bariery-rozwoju-na-przykladzie-ue
https://ecommercenews.eu/23-of-ecommerce-in-europe-is-cross-border/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/new-eu-rules-e-commerce
https://www.ipc.be/services/markets-and-regulations/cross-border-shopper-survey
https://pdfs.semanticscholar.org/cbad/cc2fc1a9fd443de3452068e2a23619bba137.pdf
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2.3.3 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται ανεξάρτητα από τον τομέα της επιχείρησης σας. Αυτό 
απαιτείται όχι μόνο  για την ανάγκη προστασίας των δεδομένων πληρωμής των πελατών σας, αλλά και 
των δικών σας. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε εξειδικευμένα εργαλεία ή 
λογισμικό. 
Η απόδοση του ιστότοπου και οι επιλογές πληρωμής που προσφέρετε, είναι επίσης στενά συνδεδεμένες 
με την εγγύηση της ασφάλειας προστασίας δεδομένων και των δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο. Αυτά θα 
υποστηρίζονται από λογισμικά για την καταπολέμηση της απάτης, σφραγίδες ασφαλείας και 
πιστοποιητικά SSL. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να διασφαλίσουμε όταν έχουμε μια επιχείρηση ηλεκτρονικού 
εμπορίου είναι η ασφάλεια των χρηστών της πλατφόρμας, προστατεύοντας τα προσωπικά δεδομένα και 
τα πορτοφόλια τους. 
 
Μόνο όταν οι πελάτες είναι απολύτως βέβαιοι ότι η συναλλαγή τους διεκπεραιώνεται με ασφάλεια, θα 
είναι πρόθυμοι να επισκεφθούν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και να κάνουν μια αγορά/κράτηση. 
 
Το θέμα της διαδικτυακής ασφάλειας είναι πολύ εκτεταμένο και έχει γίνει έρευνες. Παρόλα αυτά, μπορεί 
συχνά να ακούτε για τις κλοπές των δεδομένων των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των πελατών 
μεγάλων εταιρειών. 
 
Ωστόσο, πώς μπορεί μια επιχείρηση να υπερασπιστεί τον εαυτό και τους πελάτες της; 
 
Πρώτον, αξίζει να καταγράψετε και να δημοσιεύσετε τους κατάλληλους κανονισμούς πωλήσεων στην 
ιστοσελίδα. Αυτό δίνει στους πιθανούς πελάτες την αίσθηση ασφάλειας, χάρη στα ξεκάθαρα σημεία των 
κανονισμών, όπου εξηγείται η διαδικασία για καταγγελίες, επιστροφές και μεθόδους πληρωμής που είναι 
διαθέσιμες στο κατάστημα. 
Το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνετε είναι να εισάγετε το πιστοποιητικό SSL, το οποίο είναι 
απαραίτητο όταν τρέχετε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Σκοπός αυτού του πιστοποιητικού είναι η 
κρυπτογράφηση των επικοινωνιών, το οποίο σας επιτρέπει να προστατεύετε τα προσωπικά δεδομένα και 
τα χρήματα των πελατών. Επιπλέον, ένας ιστότοπος που επιθυμεί να αποκτήσει το πιστοποιητικό SSL 
πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις, γεγονός που δίνει στον πελάτη την αίσθηση της 
εμπιστοσύνης, ότι πρόκειται για μια πραγματική και επαγγελματικά λειτουργική εταιρεία. 
 
Μια άλλη σημαντική πρακτική είναι η κωδικοποίηση για την προστασία δεδομένων (που αποθηκεύονται 
και αποστέλλονται) με την εισαγωγή λογισμικού κρυπτογράφησης απάτης. Μπορείτε να ελέγξετε τη 
λύση στο παράδειγμα του AxCrypt.  
 
Οι επισκέπτες του ιστότοπου σας, θα μπορούν να δουν τις πολιτικές απορρήτου, οι οποίες είναι επίσης 
σημαντικές καθώς και τις βασικές αρχές ασφάλειας. Βάσει αυτών των πολιτικών θα μπορούν να 
αξιολογήσουν την αξιοπιστία της επιχείρησής σας και τη συμμόρφωσή της με το γενικό νόμο. Εδώ, οι 
αποκαλούμενες σφραγίδες απορρήτου ή σφραγίδες εμπιστοσύνης - που τεκμηριώνουν την τήρηση μιας 
πολιτικής απορρήτου, είναι ένα άλλο θέμα επιλογής του επιχειρηματία. Μπορείτε να δείτε τη λύση στο 
παράδειγμα της Norton Secured Seal.  

https://www.axcrypt.net/information/get-started/)
https://www.websecurity.symantec.com/install-norton-secured-seal


 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ DANMAR COMPUTERS  16/09/2020 

 

 

2018-1-UK01-KA205-047672 
 
Αξίζει επίσης να επενδύσετε στον τομέα του ΙΤ. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να προσλάβετε ειδικούς σε αυτόν 
τον τομέα, η εξωτερική ανάθεση είναι μια καλή πρακτική. Για παράδειγμα, μια άλλη εταιρεία μπορεί να 
φροντίσει τον διακομιστή (server) σας, όπου βρίσκεται η βάση δεδομένων των πελατών και τα 
αντίγραφα ασφαλείας. Μπορεί επίσης να είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση και τη δημιουργία του ίδιου 
του ηλεκτρονικού καταστήματος. 
 
Θυμηθείτε ότι η φροντίδα για την ασφάλεια των πελατών του καταστήματος είναι απαραίτητη και 
πρέπει να γίνεται με τα υψηλότερα πρότυπα. 

 ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

4.Ενέργειες που χρειάζονται προετοιμασία και απαιτούν επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

2.3.1. Δημοφιλείς μέθοδοι πληρωμής; 
2.3.2. Έμφαση στις διασυνοριακές μεθόδους πληρωμής; 
2.3.4. Πληροφορίες σχετικά με τους τελωνειακούς κανονισμούς και τις κρυφές δαπάνες; 
2.3.5.Πληρωμές μέσου κινητού; 
2.3.6. Ηλεκτρονικό πορτοφόλι. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

Ο χρόνος και το κόστος εξαρτώνται από το εάν αποφασίζετε εσείς οι ίδιοι να χειρίζεστε την προστασία 
των δεδομένων των πελατών σας και των δικών σας, ή αν το έχετε αναθέσει σε μια άλλη εταιρεία. Αν 
επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε ασπίδες ασφαλείας ή κάποιο λογισμικό, το κόστος θα αυξηθεί. 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Θετικά: 

• Εμπιστοσύνη πελατών: Αν οι πελάτες διαπιστώσουν ότι το κατάστημά σας λειτουργεί σύμφωνα 
με όλους τους κανόνες ασφαλείας, θα είναι πρόθυμοι να αγοράσουν. 

• Φιλοδοξία: Η ασφαλής αγορές θα προσελκύσουν τους πελάτες σας για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα και θα αποδειχθεί ότι είστε αξιόπιστο επιχειρηματικό άτομο/ηλεκτρονική υπηρεσία. 

• Επαγγελματικότητα: Ένας διαχειριστής ηλεκτρονικού εμπορίου που νοιάζεται για την ασφάλεια 
των πελατών του μπορεί να θεωρηθεί επαγγελματίας. 

Αρνητικά: 

• Κόστος: Η διατήρηση της ασφάλειας του καταστήματός σας δεν είναι φθηνή, ειδικά αν επιλέξετε 
να την αναθέσετε σε τρίτους.  

• Κίνδυνος απώλειας δεδομένων πελατών: Δυστυχώς, μπορεί να αποδειχθεί ότι παρά τα 
προληπτικά μέτρα που έχετε λάβει, τα δεδομένα του πελάτη θα μπορούσαν να κλαπούν. Η 
αξιοπιστία και η φήμη της επιχείρησής σας θα καταρρεύσουν. 

• Ψεύτικες αγορές: Μπορεί να διαπιστώσετε ότι μερικές αγορές γίνονται από κλεμμένη κάρτα, 
πράγμα που σημαίνει απώλεια των αγαθών και υποχρεωτική επιστροφή χρημάτων. Επιπλέον, 
εσείς ως προμηθευτής πρέπει να αναλάβετε τα διαδικαστικά έξοδα. 

ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  

Η λειτουργία ενός καταστήματος σχετίζεται με τις ασφαλής αγορές - αυτό απαιτείται για ένα 
ηλεκτρονικό κατάστημα. Ωστόσο, από τη στιγμή που θα εφαρμόσετε τα μέτρα ασφαλείας, θα 
επωφεληθείτε με τα πλεονεκτήματα και θα αυξηθεί η επισκεψιμότητα στον ιστότοπο σας. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 
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Προηγμένες  

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Μέτριες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

Καλά αναπτυγμένο 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

➢ Πώς να κάνετε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα ασφαλές (Υλικό στα πολωνικά) 
https://smartbees.pl/blog/jak-zadbac-o-bezpieczenstwo-sklepu-internetowego 

➢ Βασικές πληροφορίες για τα πιστοποιητικά SSL (Υλικό στα πολωνικά) 
https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/certyfikat-ssl-informacje-podstawowe   

 
➢ Ασφαλές ηλεκτρονικό εμπόριο. Η πρώτη έρευνα σχετικά με τις απάτες πληρωμών σχετικά με το 

παράδειγμα του πολωνικού ηλεκτρονικού εμπορίου. (Υλικό στα πολωνικά) 
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Bezpieczny_handel_w_internecie/$File/EY-
Raport-Bezpieczny-handel-w-internecie.pdf  

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

- Πώς να προσαρμόσετε τα μέτρα ασφαλείας για το ηλεκτρονικό εμπόριο στη νέα τεχνολογία 
https://www.ecommerce-nation.com/ecommerce-safety-measures-technology/, 

- 4 τρόποι για να γνωρίζετεαν η ιστοσελίδα σας είναι ασφαλής για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
https://www.atlanticbt.com/insights/4-ways-to-determine-if-your-site-is-safe-for-ecommerce/ 

- Είναι οι ανησυχίες για την ασφάλεια που σας κρατούν στο SaaS; 
https://www.bigcommerce.com/blog/ecommerce-website-security/ 

 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
➢ Να έχετε υπόψη ότι ανάλογα με τη χώρα που βρίσκεται ο πελάτης σας, μπορεί να απαιτούνται 

διαφορετικά μέτρα ασφαλείας. Πρέπει να εφαρμόσετε αυτά τα μέτρα, εάν στις ομάδες-στόχους 
πωλήσεών σας είναι και η χώρα αυτή. 

➢ Βεβαιωθείτε ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι μεταφρασμένα και στις γλώσσες των πελατών σας. 

➢ Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς GDPR κατά την αποθήκευση των δεδομένων των 
πελατών σας, ειδικά εάν προέρχονται από την ΕΕ, καθώς ισχύουν αυστηρά μέτρα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://smartbees.pl/blog/jak-zadbac-o-bezpieczenstwo-sklepu-internetowego
https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/certyfikat-ssl-informacje-podstawowe
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Bezpieczny_handel_w_internecie/$File/EY-Raport-Bezpieczny-handel-w-internecie.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Bezpieczny_handel_w_internecie/$File/EY-Raport-Bezpieczny-handel-w-internecie.pdf
https://www.ecommerce-nation.com/ecommerce-safety-measures-technology/
https://www.atlanticbt.com/insights/4-ways-to-determine-if-your-site-is-safe-for-ecommerce/
https://www.bigcommerce.com/blog/ecommerce-website-security/
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2.3.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ 
ΚΡΥΦΑ ΕΞΟΔΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι πωλητές θα πρέπει  να ενήμεροι σχετικά με τους τελωνειακούς κανονισμούς που αφορούν τις χώρες 
των πελατών τους και να τους ενημερώνουν εάν θα επωμιστούν επιπλέον χρεώσεις. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, ο πωλητής μπορεί να μην γνωρίζει τις υποχρεωτικές πληρωμές, καθώς εμφανίζονται 
απροσδόκητα ή σχετίζονται με νέους τελωνειακούς κανονισμούς. Τα διεθνή νομίσματα και οι 
συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορεί επίσης να αποτελούν κρυφές δαπάνες. Αυτό που κάνει κάθε αγοραστή 
απογοητευμένο (όχι μόνο αγοραστές στο διαδίκτυο) είναι όταν εμφανίζονται κρυφά κόστη για τα οποία 
δεν ήταν ενήμεροι. Οι πωλητές πρέπει να ενημερώσουν τον αγοραστή τους όσο το δυνατόν νωρίτερα, 
σχετικά με τα πρόσθετα τέλη, ανεξάρτητα με το αν συνδέονται με τη διαδικασία πληρωμής, την 
παράδοση ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Έχοντας στόχο να διεξάγετε πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών μέσου του Διαδικτύου, θυμηθείτε να 
ενημερώσετε τον υποψήφιο πελάτη σας σχετικά με όλα τα πιθανά έξοδα.  
 
Εάν, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής επιβάλλονται επιπρόσθετες κρυφές χρεώσεις, πιθανότατα 
δεν θα  ξανά πραγματοποιήσουν αγορές στο κατάστημά σας ούτε θα χρησιμοποιήσουν ξανά τις 
υπηρεσίες σας. Επομένως, κατά τη λειτουργία ενός ξενοδοχείου, για παράδειγμα, πρέπει να 
παρουσιάσετε την τελική τιμή ενοικίασης του δωματίου με όλες τις υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνει. 
Όλες οι επιπρόσθετες υπηρεσίες και κόστη πρέπει να επισημαίνονται σαφώς, όπως ο φόρος της πόλης ή 
ο χώρος στάθμευσης. 
  
Το ίδιο ισχύει και για τις πωλήσεις στο διαδίκτυο. Όταν παρουσιάζουμε το κόστος ενός προϊόντος/ 
υπηρεσίας, πρέπει επίσης να παρουσιάσουμε το κόστος αποστολής και όλες τις έμμεσες δαπάνες, όπως 
είναι οι τελωνειακοί ή άλλοι φόροι, που πρέπει να πληρώνονται στο εξωτερικό. 
 
Οι κανονισμοί για τα εισαγόμενα αγαθά διαφέρουν από πόλη σε πόλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως τόπος 
ελεύθερης κυκλοφορίας ανθρώπων και αγαθών, επιτρέπει την ελεύθερη πώληση προϊόντων χωρίς να 
επιβάλλει φόρο στον αγοραστή. 
Είναι διαφορετικό αν θέλουμε να πραγματοποιήσουμε συναλλαγές εκτός της ΕΕ. Δύο δημοφιλείς αγορές: 
η Κίνα και η Αμερική, επιβάλλουν δασμούς κατά τη μεταφορά αγαθών. 
 
Στην Κίνα, ο πελάτης δεν θα καταβάλλει δασμούς εάν τα εμπορεύματα που αποστέλλονται είναι 
"χαμηλής αξίας", δηλαδή η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ ανά αποστολή. 
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι δασμοί βασίζονται στα εμπορεύματα. 
Αξίζει να θυμάστε να ελέγξετε με το τελωνείο τα πρόσθετα έξοδα που μπορεί να ισχύουν όταν 
αποφασίζετε να πωλήσετε διαδικτυακά εκτός της χώρας σας και να ενημερώσετε τους αγοραστές σας γι 
αυτά. 
 
Εάν δεν είστε βέβαιοι κατά πόσο ισχύουν τελωνειακές επιβαρύνσεις, υπάρχουν δωρεάν ηλεκτρονικοί 
εργαλεία για τον υπολογισμό των τελωνειακών δασμών και των τιμολογίων. Μπορείτε να ελέγξετε αυτό 
το tool, το οποίο διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 
Στην περίπτωση που ισχύουν τελωνειακές επιβαρύνσεις, είναι απόφαση του πωλητή να διαλέξει μεταξύ 
των χρεώσεων κατά την παράδοση ή την χρεώσεων παράδοσης στην αρχική τιμή του προϊόντος. Το 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/index_en.htm
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πρώτο σημαίνει ότι ο πελάτης θα καλύπτει τις πρόσθετες χρεώσεις που προκύπτουν από τις τελωνειακές 
διαδικασίες. Το δεύτερο σημαίνει ότι ο πελάτης θα είναι ενήμερος για το πρόσθετο κόστος, ωστόσο 
μπορείτε να προβλέψετε αυτές τις επιπρόσθετες χρεώσεις και να αυξήσετε την αρχική τιμή των 
προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική σχετικά με τις τελωνειακές και φορολογικές υποχρεώσεις 
πρέπει να είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο. 

 ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Ενέργειες που απαιτούν προετοιμασία και απαιτούν επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

2.3.1. Δημοφιλείς μέθοδοι πληρωμής; 
2.3.2. Έμφαση στις διασυνοριακές μεθόδους πληρωμής; 
2.3.3. Ασφάλεια; 
2.3.5. Πληρωμές μέσου κινητού 
2.3.6. Ηλεκτρονικό πορτοφόλι. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

Ο χρόνος και το κόστος κυρίως περιλαμβάνουν έρευνα αγοράς και εύρεση της σωστής λύσης. 
Η συνεργασία με εταιρείες μεταφορών μπορεί να είναι απαραίτητη για την απλοποίηση των 
διαδικασιών. 
 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Θετικά: 
 

• Κέρδος: Οι πωλήσεις σε ξένες αγορές θα αυξήσουν το εισόδημά σας. 

• Κύρος: Η παρουσία ενός προϊόντος/υπηρεσίας σε άλλες αγορές εκτός από την εγχώρια φέρνει 
κύρος στην επωνυμία της εταιρεία σας. 

• Εμπειρία: Η εμπειρία μέσω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις διεθνείς αγορές, μπορεί να 
συμβάλλει στην προσωπική σας ανάπτυξη. 

 
Αρνητικά: 
 

• Απώλεια πελατών: Το διεθνές εμπόριο δεν είναι εύκολη υπόθεση, η κακή διαχείριση μπορεί να 
οδηγήσει σε απώλεια ξένων πελατών, γεγονός που μπορεί επίσης να οδηγήσει σε απώλειες στην 
εγχώρια αγορά. 

• Κόστος και χρόνος: Για να μπορείτε να  τρέξετε μια επιχείρηση με διεθνή κύκλων εργασιών, 
πρέπει να γνωρίζετε πως λειτουργούν οι ξένες αγορές, τους νόμους και τους φόρους τους. Πρέπει 
να επενδύσετε χρόνο και χρήματα για να αποκτήσετε αυτές τις γνώσεις. 

 

ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Οι πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό μπορούν να αποτελέσουν ένα μεγάλο βήμα για την 
ταχεία ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Βεβαιωθείτε ότι η εταιρία σας είναι καλά προετοιμασμένη. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

Προηγμένες  
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Προηγμένες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Καλά αναπτυγμένο 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

➢ Πώς να κάνετε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα ασφαλές (Υλικό στα πολωνικά) 
https://smartbees.pl/blog/jak-zadbac-o-bezpieczenstwo-sklepu-internetowego 

➢ Βασικές πληροφορίες για τα πιστοποιητικά SSL (Υλικό στα πολωνικά) 
https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/certyfikat-ssl-informacje-podstawowe   

➢ Ασφαλές ηλεκτρονικό εμπόριο. Η πρώτη έρευνα σχετικά με τις απάτες πληρωμών σχετικά με το 
παράδειγμα του πολωνικού ηλεκτρονικού εμπορίου. (Υλικό στα πολωνικά) 
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Bezpieczny_handel_w_internecie/$File/EY-
Raport-Bezpieczny-handel-w-internecie.pdf  

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

- Πώς να προσαρμόσετε τα μέτρα ασφαλείας για το ηλεκτρονικό εμπόριο στη νέα τεχνολογία  
https://www.ecommerce-nation.com/ecommerce-safety-measures-technology/ 

- 4 τρόποι γιανα γνωρίζετε αν η ιστοσελίδα σας είναι ασφαλής για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
- https://www.atlanticbt.com/insights/4-ways-to-determine-if-your-site-is-safe-for-

ecommerce/ 
- Είναι οι ανησυχίες για την ασφάλεια που σας κρατούν στο SaaS; 

https://www.bigcommerce.com/blog/ecommerce-website-security/ 
 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
➢ Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται κανονισμούς και το επιπλέων κόστος στις γλώσσες των πελατών 

σας. 
➢ Οι κανονισμοί για τα εισαγόμενα αγαθά θα διαφέρουν από χώρα σε χώρα.  

 
 
 
 

https://smartbees.pl/blog/jak-zadbac-o-bezpieczenstwo-sklepu-internetowego
https://pomoc.home.pl/baza-wiedzy/certyfikat-ssl-informacje-podstawowe
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Bezpieczny_handel_w_internecie/$File/EY-Raport-Bezpieczny-handel-w-internecie.pdf
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Bezpieczny_handel_w_internecie/$File/EY-Raport-Bezpieczny-handel-w-internecie.pdf
https://www.ecommerce-nation.com/ecommerce-safety-measures-technology/
https://www.atlanticbt.com/insights/4-ways-to-determine-if-your-site-is-safe-for-ecommerce/
https://www.atlanticbt.com/insights/4-ways-to-determine-if-your-site-is-safe-for-ecommerce/
https://www.bigcommerce.com/blog/ecommerce-website-security/
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2.3.5 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου, που αναφέρονται επίσης ως m-πληρωμές, αποτελούν στοιχείο 
της καθημερινότητας στις μέρες μας, λόγω της ψηφιακής επανάστασης που βιώνουμε. Αυτός ο τρόπος 
πληρωμής έχει απλοποιήσει πολλές διαδικασίες για τις τράπεζες και τους πωλητές, καθώς επίσης και για 
τους αγοραστές. Με την εγκατάσταση ειδικών εφαρμογών στις κινητές συσκευές, προσφέρεται στους 
κατόχους μια βολική μέθοδο πληρωμής. 
Η επιλογή πληρωμής μέσω κινητών θα προσελκύσει περισσότερους καταναλωτές και θα τοποθετήσει το 
ηλεκτρονικό σας κατάστημα στην κορυφή της ανταγωνιστικής αγοράς. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η πλειοψηφία των σύγχρονων έξυπνων κινητών και η εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο επέτρεψαν τη 
διεκπεραίωση πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου. Σήμερα, μπορούμε να πραγματοποιούμε συναλλαγές 
από οπουδήποτε, έχοντας πρόσβαση στο διαδίκτυο. Εκτιμάται ότι το 2018, 241 εκατομμύρια άνθρωποι 
χρησιμοποιούσαν το κινητό τους για την διεκπεραίωση ηλεκτρονικών πληρωμών παγκοσμίως.  
 
Τι ακριβώς είναι οι πληρωμές μέσω κινητού; 
 
Οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου (γνωστές επίσης ως m-πληρωμές) είναι πληρωμές χωρίς μετρητά 
που πραγματοποιούνται με τη χρήση έξυπνων κινητών ή τάμπλετ. Επιπλέον, μια τέτοια συσκευή πρέπει 
να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες τεχνολογίες, ανάλογα με το πώς πραγματοποιούμε τη συναλλαγή. 
Μπορούν να είναι π.χ. SMS, NFC, USSD ή WAP Mobile πληρωμές και μπορούν να χωριστούν σε δύο 
κατηγορίες: 

➢ Πληρωμή εξεπαφής, 
➢ Ανέπαφη πληρωμή. 

 
Οι πληρωμές εξεπαφής είναι εκείνες όπου χρησιμοποιούμε τη συσκευή για να εκπληρώσουμε πληρωμές 
μέσω διαδικτύου ή, για παράδειγμα, μέσου μηνύματος (SMS). 
Οι ανέπαφες πληρωμές χρησιμοποιούν ραδιοκύματα για την ανταλλαγή δεδομένων σε κοντινή 
απόσταση. Για να πραγματοποιήσουμε ανέπαφες πληρωμές, το έξυπνο κινητό πρέπει να διαθέτει, για 
παράδειγμα, τεχνολογία NFC (Near Field Communications). Όλο και συχνότερα ακούτε σχετικά για τις 
πληρωμές που γίνονται με τη βοήθεια ενός έξυπνου ρολογιού. Είναι επίσης ένα παράδειγμα ανέπαφης 
πληρωμής  μέσω κινητής τηλεφωνίας. 
 
Οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου είναι εξαιρετικά βολικές και συνεχώς κερδίζουν δημοτικότητα. 
Ωστόσο, γίνετε ακόμα συζήτηση σχετικά με την ασφάλεια των αγορών χρησιμοποιώντας τον τρόπο αυτό. 
 
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τα μειονεκτήματα της χρήσης αυτών των εφαρμογών πληρωμής; 
 
Το πρώτο μειονέκτημα είναι το πρόβλημα μη συμβατής πρόσβασης στο Διαδίκτυο ή ενός αφόρτιστου 
τηλεφώνου. Και τα δύο καθιστούν αδύνατη τη συναλλαγή. 
Η κύρια απειλή είναι η πιθανή κλοπή της συσκευής ή η απώλεια δεδομένων (περισσότερο με την 
απώλεια δεδομένων της κάρτα για λόγους ασφαλείας). 
Η απώλεια του τηλεφώνου σας μπορεί να μην σχετίζεται μόνο με την ικανότητα εκτέλεσης συναλλαγών 
πληρωμής, αλλά και με τον κίνδυνο να χάσετε και άλλα σημαντικά δεδομένα. 
Φυσικά, τόσο οι τράπεζες όσο και οι προγραμματιστές εφαρμογών εγγυώνται ασφάλεια κατά τη χρήση 
των προϊόντων τους. 
 
Επιτρέποντας στους πελάτες να πραγματοποιούν πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου, αποτελεί ένδειξη 
ανάπτυξης της εταιρείας και αποτελεσματικής διαχείρισης προβλημάτων.  
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Η εισαγωγή της επιλογής των πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου είναι επίσης μια ευκαιρία για την 
απόκτηση νέων πελατών. 

 ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

4Ενέργειες που απαιτούν προετοιμασία και επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

2.3.1. Δημοφιλείς μέθοδοι πληρωμής; 
2.3.2. Έμφαση στις διασυνοριακές μεθόδους πληρωμής; 
2.3.3. Ασφάλεια; 
2.3.4. Πληροφορίες σχετικά με τους τελωνειακούς κανονισμούς και τις κρυφές δαπάνες; 
2.3.6. Ηλεκτρονικό πορτοφόλι. 
2.5.4. ηλεκτρονικό  εμπόριο. 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

Τα έξοδα συνδέονται κυρίως με την αγορά του εξοπλισμού που απαιτείται για τις  συναλλαγές μέσω 
κινητού  και την συντήρηση του συστήματος. 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Θετικά: 

• Κέρδος: Το άνοιγμα σε πληρωμές μέσου κινητού μπορεί να αποτελεί πηγή επιπρόσθετου κέρδους 
για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου. 

• Κύρος: Μια εταιρεία που επικεντρώνεται σε νέες τεχνολογικές λύσεις θα προτιμηθεί πιο συχνά 
από τους πελάτες. 

• Ανάπτυξη: Η συνεχής ανάπτυξη της επιχείρησής σας δείχνει ότι είστε επαγγελματίας. 

• Ταχύτητα: Οι ταχύτερες συναλλαγές μπορούν να προσελκύσουν πελάτες και να σας φέρουν 
γρήγορα οφέλη. 

Αρνητικά: 

• Κίνδυνος απώλειας δεδομένων πελατών: Δυστυχώς, μπορεί να αποδειχθεί ότι παρά τα 
προληπτικά μέτρα που έχετε λάβει, τα δεδομένα του πελάτη μπορεί να κλαπούν. Η αξιοπιστία 
και η φήμη της επιχείρησης (και του εαυτού σας) θα καταρρεύσουν. 

• Κόστος: Αν και η υιοθέτηση μιας τέτοιας λύσης προβλέπει κέρδη στο μέλλον, πρέπει να 
επενδύσετε χρόνο και χρήματα στην εφαρμογή της. 

ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου στην επιχείρησή σας είναι μια καλή ευκαιρία για να 
δημιουργήσετε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρησή σας. Η εισαγωγή της επιλογής αυτής 
μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση νέων πελατών αμέσως. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

Προηγμένες  

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
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Προηγμένες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Καλά αναπτυγμένο 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

➢ Πληρωμή  μέσω κινητού τηλεφώνου 
https://www.investopedia.com/terms/m/mobile-payment.asp 

➢ Πληρωμή  μέσω κινητού τηλεφώνου 
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_payment 

➢ Πληρωμή μέσω Κινητού τηλεφώνου: BLIK, HCE, Google Pay and Apple Pay (Υλικό στα 
πολωνικά) https://www.najlepszekonto.pl/platnosci-mobilne 

➢ Συγκρίνοντας τις πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου - ελέγξτε ποια λύση είναι η καλύτερη 
(Υλικό στα πολωνικά)  https://www.kontomaniak.pl/poradniki/porownanie-platnosci-
mobilnych  

  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

- Τι είναι οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου; Και πώς να τις χρησιμοποιήσετε 
https://squareup.com/guides/mobile-payments 

- Το μέλλον της τεχνολογίας κινητών πληρωμών 
https://www.alliedwallet.com/blog/blog-posts/future-mobile-payment-technology/ 

- 30 εκπληκτικά στατιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ασταμάτητη άνοδο των κινητών 
πληρωμών παγκοσμίως https://www.merchantsavvy.co.uk/mobile-payment-stats-trends/ 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

➢ Η επιλογή της χρήσης κινητών συσκευών για σκοπούς ηλεκτρονικού εμπορίου και ή πληρωμών 
μέσω κινητού τηλεφώνου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ψηφιακές φόρμες σε ορισμένες 
χώρες καθώς και από τις προτιμήσεις των πελατών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.investopedia.com/terms/m/mobile-payment.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_payment
https://www.najlepszekonto.pl/platnosci-mobilne
https://www.kontomaniak.pl/poradniki/porownanie-platnosci-mobilnych
https://www.kontomaniak.pl/poradniki/porownanie-platnosci-mobilnych
https://squareup.com/guides/mobile-payments
https://www.alliedwallet.com/blog/blog-posts/future-mobile-payment-technology/
https://www.merchantsavvy.co.uk/mobile-payment-stats-trends/
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2.3.6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια είναι ακόμα μια επιλογή σε κάποιες χώρες, ωστόσο είναι μια επιλογή που 
αξίζει να εξερευνήσετε. 
Συνδέεται ο τραπεζικό; Λογαριασμό; του πελάτη με ένα ψηφιακό πορτοφόλι προκειμένου να ξεκινήσουν 
οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, είτε από κινητή συσκευή είτε από υπολογιστή. Η άνεση που προσφέρει 
αυτή η επιλογή εξηγείτε από τη δημοτικότητα της. Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια είναι κυρίως 
φιλικά προς το χρήστη, διατίθενται σε διάφορες γλώσσες και παρέχουν οδηγίες βήμα προς βήμα στους 
χρήστες τους. 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι, γνωστό και ως ψηφιακό πορτοφόλι, είναι ισοδύναμο ενός πορτοφολιού που 
υπάρχει μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Δημιουργήθηκε για να απλοποιήσει τις συναλλαγές στο διαδίκτυο. 
Πιο συγκεκριμένα, το ηλεκτρονικό πορτοφόλι είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για 
ηλεκτρονικές συναλλαγές σε ξένες αγορές. Ως εκ τούτου, είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή για όλους 
όσους κάνουν συχνές αγορές εκτός της χώρας τους. Το κόστος των μεταφορών είναι σχετικά χαμηλό σε 
σχέση με το κόστος μεταφοράς χρημάτων από τον τραπεζικό μας λογαριασμό. Ένα άλλο πλεονέκτημα 
είναι ότι αυτοί οι τύποι συναλλαγών είναι άμεσοι. Ως εκ τούτου, αυτή η μέθοδος έχει κερδίσει μεγάλη 
δημοτικότητα και στο e-Bay. 
 
Τα πιο δημοφιλή ηλεκτρονικά πορτοφόλια είναι: 

➢ PayPal; 
➢ Skrill; 
➢ Neteller; 
➢ Masterpass; 
➢ Google Pay; 
➢ Apple Pay. 

 
Φυσικά, η χρήση τους είναι ασφαλής και ανώνυμη. Αυτό σημαίνει ότι μετά την πληρωμή, τα μόνα ίχνη 
του πελάτη θα είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός ταυτότητας του.  
Ο  ιστότοπος συναλλαγής δεν θα έχει πληροφορίες σχετικά με το όνομα σας ή το όνομα της εταιρείας, 
εκτός εάν το θέλετε εσείς. 
 
Αξίζει να εισαγάγετε την επιλογή πληρωμής μέσω του ηλεκτρονικού πορτοφολιού στην εταιρεία σας, 
ειδικά όταν μεγάλο μέρος των πελατών σας είναι άτομα που ζουν στο εξωτερικό. 
 
Στην περίπτωση που  λειτουργείτε ένα ξενοδοχείο, μπορείτε να επιτρέπεται στους πιθανούς πελάτες σας 
να πληρώνουν για την κράτησή τους μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Αφενός, αυτό θα προσελκύσει μια 
ομάδα ανθρώπους και, αφετέρου, μπορεί να μειώσει ορισμένες από τις πρόσθετες αμοιβές που θα 
έπρεπε να καταβληθούν από ένα λογιστή. Ως εκ τούτου, μπορεί να επηρεάσει την αύξηση του αριθμού 
των πελατών, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερα έσοδα. 
 
Η εισαγωγή τέτοιων λύσεων είναι σχετικά απλή. Ο ευκολότερος τρόπος μπορεί να είναι να 
επικοινωνήσετε με μια ενδιάμεση εταιρεία - διαμεσολαβητή. 
 
Αξίζει να σημειώσουμε ότι πρέπει να προηγηθεί η λήψη απόφασης για την αποδοχή τέτοιων μεθόδων 
πληρωμής. Μπορεί να αποδειχθεί ότι στην δική σας περίπτωση, δεν υπάρχει λόγος να εισαγάγετε αυτόν 
τον τρόπο εκπλήρωσης συναλλαγών. Η έρευνα αγοράς θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τον έλεγχο των 
διαθέσιμων προσφορών στην αγορά, την αναθεώρησή τους και την καλύτερη επιλογή για την 

https://www.paypal.com/us/home
https://www.skrill.com/en/pay-online/
https://www.neteller.com/en
https://masterpass.com/en-sg.html
https://pay.google.com/intl/us_us/about/
https://www.apple.com/uk/apple-pay/
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επιχείρηση. 
 
Ένα άλλο καθήκον για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων είναι η ενσωμάτωση της τρέχουσας ιστοσελίδας με 
το σύστημα πληρωμών. Σε αυτό το στάδιο, μπορεί να χρειαστεί υποστήριξη από κάποιον IT.  
 
Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι είναι μια καλή εναλλακτική λύση για την εκπλήρωση ηλεκτρονικών 
πληρωμών και μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί στην εταιρεία, αλλά θυμηθείτε να ελέγξετε όλα τα πιθανά 
έξοδα! 

 ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Ενέργειες που έχουν προετοιμασία και απαιτούν επένδυση. 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

2.3.1. Δημοφιλείς μέθοδοι πληρωμής; 
2.3.2. Έμφαση στις διασυνοριακές μεθόδους πληρωμής; 
2.3.3. Ασφάλεια; 
2.3.4. Πληροφορίες σχετικά με τους τελωνειακούς κανονισμούς και τις κρυφές δαπάνες; 
2.3.5. Έτοιμο για κινητό; 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

Χρόνος: 
Η έρευνα αγοράς και η ενσωμάτωση αυτής της μεθόδου πληρωμής στον ιστότοπο δεν πρέπει να 
διαρκέσει περισσότερο από 2-3 εβδομάδες. 
 
Έξοδα: 
Το κόστος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την επιλογή της εταιρείας. 
 

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Θετικά: 

• Κέρδος: Η ποικιλία επιλογών πληρωμής μπορεί να προσελκύσει πελάτες, οι οποίοι μπορούν να 
αυξήσουν τα έσοδά σας. 

• Επαγγελματισμός: Η παροχή τρέχων και σύγχρονων μεθόδων πληρωμής αποδεικνύει τον 
επαγγελματισμό και τις γνώσεις σας στην αγορά. 

• Εξυπηρέτηση πελατών: υπηρεσία ηλεκτρονικών πορτοφολιών σημαίνει καλύτερη και πιο 
επαγγελματική εξυπηρέτηση πελατών. 
 

Αρνητικά: 

• Κόστος: Η εισαγωγή και η λειτουργία αυτού του τύπου λύσης είναι αρκετά δαπανηρή. 

• Έλεγχος: Αξίζει να ζητήσετε βοήθεια από έναν ΙΤ για τη λειτουργία αυτού του είδους 
συστήματος ή να το αναθέσετε σε τρίτους, γεγονός που θα  αυξήσει το κόστος. 

• Μπορεί να αποδειχθεί ότι λόγω του μικρού αριθμού συναλλαγών δεν είναι κερδοφόρος αυτός ο 
τρόπος πληρωμής. 

ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

Η εισαγωγή ηλεκτρονικών πορτοφολιών μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία σας να ξεφύγει από τον 
ανταγωνισμό. Ωστόσο, να θυμάστε ότι πρέπει να προηγηθεί έρευνα αγοράς. 
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

Προηγμένες 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Μέτριες 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Καλά αναπτυγμένο 
 
 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

➢ Ηλεκτρονικά Πορτοφόλια  
https://www.przelewy24.pl/eng/payment-methods/e-wallets 

➢ A. Upadhayaya, “Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό πορτοφόλι” 
http://www.ijrrr.com/papers/8%20E-wallet.pdf 

➢ Ηλεκτρονικά Πορτοφόλια – τι είναι αυτό? (Υλικό στα πολωνικά) 
https://www.bankier.pl/wiadomosc/E-wallet-co-to-takiego-2379584.html 

➢ Πληρωμή με ηλεκτρονικά πορτοφόλια - PayPal, Skrill, Neteller και άλλα (Υλικό στα πολωνικά) 
https://www.najlepszekonto.pl/platnosci-przez-portfele-elektroniczne  

➢ Πληρωμή με ηλεκτρονικά πορτοφόλια (Υλικό στα πολωνικά)  
http://maneuver.pl/platnosci-przez-portfele-elektroniczne_gcqh.a  

➢ Πληρωμές χωρίς μετρητά σε εταιρείες (Υλικό στα πολωνικά) 
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/rozwoj-firmy/chce-znalezc-finanse-na-rozwoj-
firmy/zarzadzanie-finansami-firmy-i-obsluga-platnosci-firmowych/obsluga-platnosci-
bezgotowkowych-w-firmie 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΗΓΕΣ 

- 4 Τρέχουσες τάσεις στην επεξεργασία των πληρωμών στο ξενοδοχείο  
- https://roomkeypms.com/blog/4-current-trends-in-hotel-payments-processing/ 
- E-wallets are a must have for users completing transactions with electronic money. Find out why. 

- Τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια πρέπει να έχουν για τους χρήστες που πραγματοποιούν συναλλαγές 
με ηλεκτρονικό χρήμα. Μάθετε γιατί. 
https://luxonpayments.com/what-is-an-e-wallet-how-it-works-and-why-you-need-one/ 

- Η επανάσταση του FinTech: Τάσεις ψηφιακού πορτοφολιού και ηλεκτρονικού εμπορίου 
https://www.gomindsight.com/blog/fintech-revolution-ecommerce-trends/ 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

➢ Τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια υποστηρίζουν πάνω από 40 νομίσματα και είναι διαθέσιμα σε 
περισσότερες από 200 χώρες. Πρέπει να το λάβετε  υπόψη όταν λειτουργείτε διασυνοριακά. 

➢ Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες μεθόδους πληρωμής στις 
γλώσσες των πελατών σας. 

 

https://www.przelewy24.pl/eng/payment-methods/e-wallets
http://www.ijrrr.com/papers/8%20E-wallet.pdf
https://www.bankier.pl/wiadomosc/E-wallet-co-to-takiego-2379584.html
https://www.najlepszekonto.pl/platnosci-przez-portfele-elektroniczne
http://maneuver.pl/platnosci-przez-portfele-elektroniczne_gcqh.a
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/rozwoj-firmy/chce-znalezc-finanse-na-rozwoj-firmy/zarzadzanie-finansami-firmy-i-obsluga-platnosci-firmowych/obsluga-platnosci-bezgotowkowych-w-firmie
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/rozwoj-firmy/chce-znalezc-finanse-na-rozwoj-firmy/zarzadzanie-finansami-firmy-i-obsluga-platnosci-firmowych/obsluga-platnosci-bezgotowkowych-w-firmie
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/rozwoj-firmy/chce-znalezc-finanse-na-rozwoj-firmy/zarzadzanie-finansami-firmy-i-obsluga-platnosci-firmowych/obsluga-platnosci-bezgotowkowych-w-firmie
https://roomkeypms.com/blog/4-current-trends-in-hotel-payments-processing/
https://luxonpayments.com/what-is-an-e-wallet-how-it-works-and-why-you-need-one/
https://www.gomindsight.com/blog/fintech-revolution-ecommerce-trends/

