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1. Εισαγωγή.
Βιβλίο! Οντότητα µε πολλές πτυχές και διαφορετικούς τρόπους αντιµετώπισης
από τον άνθρωπο. Ένας από αυτούς είναι και η θεώρηση ότι µπορεί να αποτελέσει
προϊόν προς πώληση. Έτσι από τα αρχαία ακόµα χρόνια οι άνθρωποι προέβησαν
στην ενεργή αγοραπωλησία του βιβλίου, προβάλλοντας και την οικονοµική
υπόσταση που µπορεί να έχει ένα βιβλίο. Από τη στιγµή, λοιπόν, που άρχισε να
αντιµετωπίζεται ως εµπορεύσιµο αγαθό, δηµιουργήθηκε και ο αντίστοιχος χώρος, το
βιβλιοπωλείο. Κατάστηµα, δηλαδή, όπου πωλούνται βιβλία. Το βιβλιοπωλείο ως ένα
κατάστηµα όπως τα υπόλοιπα υιοθέτησε τους κανόνες του εµπορίου, τις απαιτήσεις
και συνήθειες της αγοράς και τις αρχές προώθησης των προϊόντων – βιβλίων στη
συγκεκριµένη περίπτωση – και ακολούθησε το δρόµο της ανάπτυξης.
Βέβαια, κυρίαρχο ρόλο στην ανάπτυξη αλλά κυρίως στη µετεξέλιξη της έννοιας
“βιβλιοπωλείο” αποτέλεσε η νέα τεχνολογία. Μέσω της νέας τεχνολογίας δόθηκε η
δυνατότητα να οργανωθεί και να υποστηριχθεί η διακίνηση και η κυκλοφορία του
βιβλίου και όλου του αναγνώσιµου υλικού που µπορεί να βρει κανείς σε ένα
συµβατικό βιβλιοπωλείο. Ειδικότερα, ο παγκόσµιος ιστός και το διαδίκτυο
αποτέλεσαν τους καταλυτικούς παράγοντες για να αλλάξει η µορφή και η υπόσταση
του βιβλιοπωλείου.
Το βιβλιοπωλείο, λοιπόν, ο χώρος όπου παραδοσιακά γινόταν και ακόµα
γίνεται το εµπόριο και η κυκλοφορία του βιβλίου, σήµερα αποκτά νέες διαστάσεις.
Ξεπερνά τους φυσικούς περιορισµούς και συµβατότητες και γίνεται προσβάσιµο από
όλο τον κόσµο µέσω του διαδικτύου για να προσφέρει άνεση στις συναλλαγές των eκαταναλωτών. Μπορεί να µην έχει φυσική υπόσταση, ένα κατάστηµα, δηλαδή, σε
κάποιο κτίριο αλλά να είναι µια τοποθεσία (site) στο διαδίκτυο µε ηλεκτρονική πλέον
διεύθυνση.
Αυτές οι εξελίξεις, όµως, δηµιούργησαν νέες καταστάσεις και διαµόρφωσαν
νέους όρους και έννοιες όσον αφορά το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο. Είναι αυτονόητο
ότι το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο διαφοροποιείται από το συµβατικό πιθανότατα στα
πάντα, όπως εµφάνιση, λειτουργία, συναλλαγές, προσωπικό, κ.α., εκτός από τα
προϊόντα που εµπορεύεται, τα βιβλία.
Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια παρουσίασης των χαρακτηριστικών
γνωρισµάτων των ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων, της δοµής τους, των υπηρεσιών
που παρέχουν στους πελάτες τους και των παραµέτρων που παίζουν ρόλο στη
δηµιουργία και λειτουργία τους. Τέλος, παρουσιάζονται συνοπτικά τα µεγαλύτερα
ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία τόσο διεθνώς, όσο και στην Ελλάδα.
2. Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο.
2.1. Ορισµός και Χαρακτηριστικά
Πριν µερικές δεκαετίες χρειαζόταν αρκετή δόση φαντασίας για να σκεφτεί
κανείς και να αντιληφθεί την έννοια του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου. Φαινόταν και σε
αρκετούς ακόµη φαίνεται αδιανόητη η ύπαρξη ενός ολόκληρου καταστήµατος µε
προϊόντα και πωλητές σε ένα µικρό “κουτί”. Κι, όµως, το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο
είναι πραγµατικότητα και µάλιστα από τις πρώτες εφαρµογές του ηλεκτρονικού
εµπορίου.
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Το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, λοιπόν, δεν είναι τίποτε άλλο από µια διεύθυνση
και µια σελίδα στο διαδίκτυο. Συγκεκριµένα, για την παρουσία ενός βιβλιοπωλείου
στο διαδίκτυο είναι απαραίτητη µια ηλεκτρονική διεύθυνση και η κατασκευή ενός
τόπου στον παγκόσµιο ιστό µε το ανάλογο “βάθος”, δηλαδή µια ή περισσότερες
ιστοσελίδες µε τη χρήση σχετικών παραποµπών-συνδέσµων (hyperlinks) [1].
Συνεπώς το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο αποτελεί ένα εικονικό κατάστηµα πώλησης µε
µόνη απόδειξη ύπαρξης την ηλεκτρονική του διεύθυνση. Το όλο σύστηµα και η βάση
δεδοµένων έχουν εγκατασταθεί σε µερικούς σύγχρονους υπολογιστές
καταλαµβάνοντας κάποιο µικρό φυσικό χώρο, ενώ οι παραγγελίες γίνονται
ηλεκτρονικά, αφού πληρώσει ο χρήστης-πελάτης στο ηλεκτρονικό ταµείο [2].
Το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο µπορεί να έχει σχεδόν καθόλου ή περιορισµένες
φυσικές διαστάσεις και χώρους αλλά διαθέτει απεριόριστες δυνατότητες, πλήθος
εξειδικευµένων υπηρεσιών και πελάτες από όλο τον κόσµο. Είναι ένα κατάστηµα
χωρίς τοπικούς και χρονικούς περιορισµούς που παραµένει “ανοικτό” συνέχεια. Ένα
είδος διεθνούς βιβλιοπωλείου, “ανοικτό” όλη την ηµέρα και κάθε µέρα του χρόνου,
χωρίς ουρές και καθυστερήσεις για την πληρωµή και µε την πολύ ευχάριστη για
πολλούς απουσία των “ενοχλητικών” πωλητών. Το βιβλίο οποιουδήποτε συγγραφέα,
ανεξαρτήτως γλώσσας, τόπου έκδοσης και εκδότη καθίσταται προσιτό σε όλο τον
κόσµο, σε όλες τις χώρες και το πιο παράδοξο από όλα είναι ότι µπορεί όχι µόνο να
ενηµερωθεί κάποιος για την έκδοση και κυκλοφορία ενός βιβλίου αλλά και να το
αποκτήσει από το σπίτι του!
Στο σηµείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι εφόσον πρόκειται για ηλεκτρονικό
κατάστηµα η επικοινωνία και η πληρωµή των βιβλίων γίνονται µόνο ηλεκτρονικά.
∆ηλαδή, η επικοινωνία µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) και όχι µε fax ή
τηλεφωνικά και η πληρωµή των βιβλίων µε πιστωτική κάρτα, ηλεκτρονική επιταγή και
άλλους ηλεκτρονικούς τρόπους που έχουν εφευρεθεί, αποκλείοντας τις ταχυδροµικές
επιταγές, την αντικαταβολή, κ.α. ως µεθόδους πληρωµής στο ηλεκτρονικό
βιβλιοπωλείο. Φυσικά πίσω από όλη τη διαδικασία της παραγγελίας και πληρωµής
βρίσκεται µια τράπεζα που διασφαλίζει το σύστηµα συναλλαγών και βέβαια το
ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο τηρεί το αντίστοιχο αρχείο συναλλαγών.
2.2. ∆ηµιουργία, Περιεχόµενο και Υπηρεσίες.
Για να ανοίξει κάποιος ένα βιβλιοπωλείο ως φυσικό κατάστηµα ακολουθεί
κάποιους κανόνες. Λαµβάνει υπόψη του κάποια στοιχεία, όπως το καλύτερο δυνατό
φυσικό χώρο, στο πιο κεντρικό σηµείο της πόλης, κ.α., προκειµένου να πετύχει, να
αποκτήσει αρκετή και σταθερή πελατεία και να διακριθεί. Ανάλογα και στο
ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο πρέπει να τηρηθούν κάποιοι κανόνες και να υιοθετηθούν
αρχές προώθησης προϊόντων (marketing), γιατί και το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο
αποτελεί κατάστηµα.[3].
Συγκεκριµένα για την Ελλάδα πρέπει να γίνει καταχώριση του ονόµατος του
ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο Ινστιτούτο
Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ), καθώς το
Ινστιτούτο αυτό έχει αναλάβει επίσηµα τη διαχείριση του ελληνικού συστήµατος
ονοµάτων στο διαδίκτυο (.GR domain). Ακόµα απαραίτητη είναι και η καταχώριση
του εµπορικού σήµατος (Trademark) στο Υπουργείο Ανάπτυξης.[4].
Κάθε βιβλιοπωλείο ακολουθεί, βέβαια, τη δική του πολιτική και τακτική στην
οργάνωση του καταστήµατος. Το σίγουρο είναι πάντως ότι σε όλες τις περιπτώσεις
υπάρχει συνεργασία µε κάποια εταιρεία πληροφορικής ή εφαρµογών διαδικτύου που
αναλαµβάνει τόσο το τεχνικό µέρος όσο και το αισθητικό. Τοποθετείται η βάση
δεδοµένων και όποιες άλλες εφαρµογές χρειάζονται σε ένα γραφικό περιβάλλον. Η
εταιρεία πληροφορικής υλοποιεί την εφαρµογή διαχείρισης του καταστήµατος και
έπειτα τη διαχείριση την αναλαµβάνει το βιβλιοπωλείο και συγκεκριµένα ο υπεύθυνος
ή κάποιος άλλος αρµόδιος γι’ αυτό. Με αυτό τον τρόπο, στη συνέχεια, µπορεί το
άτοµο που έχει αναλάβει τη διαχείριση µέσα από την εφαρµογή να ανανεώνει το
περιεχόµενο, να προσθέτει νέα προϊόντα ή να αφαιρεί και να κάνει τις επιθυµητές
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τροποποιήσεις. Πάντως, επειδή οι πωλητές, η εξυπηρέτηση των πελατών, κ.α.
γίνονται αυτόµατα, είναι απαραίτητος ένας σωστός σχεδιασµός της εφαρµογής, που
µάλιστα θα πρέπει να περάσει µια περίοδο πιλοτικής εφαρµογής για να εντοπιστούν
τυχόν λάθη και “αδυναµίες” και να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις τόσο σε
επίπεδο αισθητικό όσο και στον τρόπο λειτουργίας της.
Φυσικά δίνεται προσοχή στη “βιτρίνα”, στην κατανοµή των προϊόντων και στα
“ράφια” του καταστήµατος. Τις περισσότερες φορές τα γραφικά είναι λίγα ενώ
υπάρχουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες που περιγράφουν τα βιβλία.
Στα στοιχεία περιγραφής του βιβλίου εκτός από τον τίτλο, συγγραφέα και εκδότη,
συνήθως, περιλαµβάνονται και µια φωτογραφία-εικόνα του εξώφυλλου, το ISBN, ο
αριθµός σελίδων, µια περίληψη του περιεχοµένου και φυσικά η τιµή.
Πληκτρολογώντας ο χρήστης-πελάτης την ηλεκτρονική διεύθυνση του
βιβλιοπωλείου µπαίνει κατευθείαν στο δικτυακό του τόπο, όπου αντικρίζει την αρχική
σελίδα της τοποθεσίας. Φυσικά δεν υπάρχει κάποιος πωλητής για να εξυπηρετήσει
τον πελάτη, να τον βοηθήσει στο ψάξιµο στα ράφια, να τον συµβουλεύσει και να του
προτείνει το καλύτερο βιβλίο. Τον πωλητή και το ρόλο του αναλαµβάνουν στο
ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο προγράµµατα και εργαλεία που διεκπεραιώνουν
επιµέρους εργασίες. Μια λίστα µε τα 5, 10 ή 20 best sellers είτε αυτά που θεωρούνται
καλύτερα σύµφωνα µε τις πωλήσεις που έχουν κάνει στο συγκεκριµένο ηλεκτρονικό
βιβλιοπωλείο µπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί ως πρόταση από ένα υποθετικό πωλητή.
Ακόµα, πολλά δικτυακά βιβλιοπωλεία συνηθίζουν να έχουν µια ενότητα σχολιασµού
των βιβλίων από αναγνώστες και συχνά αξιολόγησης του βιβλίου βαθµολογώντας το
σε µια κλίµακα που έχει δοθεί από το βιβλιοπωλείο. Συνεπώς, κάποιος που δεν έχει
ακόµα αγοράσει το βιβλίο, µπορεί να διαβάσει τα σχόλια και την κριτική των
αναγνωστών, ώστε να πάρει µια δεύτερη και τρίτη γνώµη πριν προχωρήσει στην
αγορά του συγκεκριµένου βιβλίου [5].
Όσον αφορά την καθοδήγηση του χρήστη-πελάτη στην τοποθεσία υπάρχουν
τα αντίστοιχα εργαλεία πλοήγησης. Εργαλεία απαραίτητα και αναγκαία για την
“περιήγηση” του χρήστη-πελάτη στις ιστοσελίδες της τοποθεσίας. Ένα από αυτά είναι
το µενού της αρχικής σελίδας και το µενού των υποσελίδων, που αποτελούν και τη
συνηθέστερη µορφή βοήθειας για την πλοήγηση του επισκέπτη. Στην κεντρική
σελίδα, που µπορεί να είναι και η αρχική, υπάρχει το βασικό µενού που παρουσιάζει
τις κύριες ενότητες και τοµείς του δικτυακού τόπου µε τις σχετικές παραποµπές. Το
µενού των υποσελίδων περιγράφει τις επιλογές της κάθε ενότητας [5].
Για την αναζήτηση και εντοπισµό των βιβλίων που ενδιαφέρουν το χρήστηπελάτη υπάρχει στη διάθεσή του µηχανή αναζήτησης. Λειτουργεί όπως οι κλασσικές
µηχανές αναζήτησης, µόνο που η συγκεκριµένη µε τις λέξεις-κλειδιά ή τον πλήρη
τίτλο, όνοµα συγγραφέα και θέµα που δίνει ο χρήστης δε ψάχνει σε όλο το διαδίκτυο
αλλά µόνο στην τοποθεσία του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου. Τα αποτελέσµατα της
αναζήτησης εµφανίζονται αµέσως µε τα βασικά στοιχεία που συνήθως είναι ο τίτλος,
ο συγγραφέας και η τιµή. Ο τίτλος είναι ενεργή σύνδεση που παραπέµπει σε σελίδα
µε περισσότερες πληροφορίες και πλήρη περιγραφή του βιβλίου. Αν η µηχανή
αναζήτησης δε βρει κάποιο βιβλίο που να αντιστοιχεί στα στοιχεία που έχει δώσει ο
χρήστης, δεν εµφανίζει κανένα αποτέλεσµα και ο χρήστης µπορεί να
ξαναπροσπαθήσει επιλέγοντας την εκτεταµένη αναζήτηση. ∆ίνοντας, δηλαδή,
περισσότερα στοιχεία όπως τον εκδότη, ISBN, το ποσό που είναι διατεθειµένος να
ξοδέψει, κ.α.
Εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα άµεσης και προφορικής επικοινωνίας και
παραγγελιοδοσίας, υπάρχει η ηλεκτρονική φόρµα παραγγελίας που συµπληρώνει ο
χρήστης για να διεκπεραιωθεί η όλη συναλλαγή. ∆ίνει προσωπικά στοιχεία, επιλέγει
τον τρόπο πληρωµής και αποστολής του βιβλίου και όλα τα δεδοµένα που είναι
απαραίτητα για να πραγµατοποιηθεί η παραγγελία. Μπορεί να αυξοµειώσει την
ποσότητα των τεµαχίων ανά βιβλίο, να προχωρήσει στην πληρωµή ή να ακυρώσει
την παραγγελία. Ο χρήστης έχει πολλές ευκαιρίες κατά τη διαδικασία της
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παραγγελίας να ακυρώσει την παραγγελία καθώς σε όλα σχεδόν τα στάδια υπάρχει
το εικονίδιο µε την αναγραφή “Ακύρωση”.
Συνήθως δίνονται οδηγίες για να συµπληρώσει το δελτίο παραγγελίας ο
χρήστης και λεπτοµέρειες για τη λειτουργία του συστήµατος παραγγελίας, πληρωµής
και αποστολής. Αναφέρεται ο χρόνος που χρειάζεται για την αποστολή του βιβλίου ή
των βιβλίων ξεχωριστά για την πόλη που εδρεύει το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, για
την περιφέρεια και το εξωτερικό καθώς ο χρόνος παράδοσης διαφέρει. ∆ηλώνεται
αναλυτικά ο τρόπος χρέωσης του πελάτη, δηλαδή τα χρήµατα που θα πληρώσει για
το βιβλίο, τα έξοδα για τα µεταφορικά και τους φόρους. Όταν κάνει την παραγγελία ο
χρήστης-πελάτης, σε µικρό χρονικό διάστηµα, µία µε δύο µέρες, το ηλεκτρονικό
βιβλιοπωλείο συνήθως στέλνει στον πελάτη ένα µήνυµα που τον ευχαριστεί για την
παραγγελία και τον ενηµερώνει για την κατάσταση της παραγγελίας του, δηλαδή αν
έχει σταλεί το βιβλίο και µε τον τρόπο που έχει επιλέξει ο πελάτης. Φυσικά, η
παράδοση του βιβλίου γίνεται µέσω των ΕΛ.ΤΑ., µε εταιρεία ταχυµεταφοράς (courier)
ή µε µεταφορικό µέσο του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου.
Επίσης, υπάρχει η υπηρεσία µε τις “Συχνές Ερωτήσεις”, γνωστές ως
Frequently Asked Questions (FAQ) [5]. Πρόκειται για απαντήσεις στις πιο
συνηθισµένες ερωτήσεις επισκεπτών για µια πρώτη ενηµέρωσή τους. Μπορεί,
βέβαια, κάποιο βιβλιοπωλείο αντί να παρέχει στοιχεία µε τη µορφή ερωταποκρίσεων
απλά να δίνει κάποιες κατατοπιστικές πληροφορίες. Συχνά υπάρχει σελίδα µε
πληροφορίες για το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, το ιστορικό του, τους στόχους του και
την αιτία δηµιουργίας του. Παρέχονται και στοιχεία για επικοινωνία, όπως τηλέφωνο
ή fax. Κυρίως, όµως, προωθείται και προτιµάται η επικοινωνία µε το ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο (e-mail) και την αποστολή ηλεκτρονικών µηνυµάτων εκ µέρους του
χρήστη που διατυπώνει ερωτήσεις, έχει κάποιες απορίες ή ζητά διευκρινίσεις.
Χαρακτηριστικό του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου αποτελεί το “καλάθι
παραγγελιών”. Τις περισσότερες φορές έχει τη µορφή καλαθιού, βρίσκεται σε κάθε
περιγραφή του βιβλίου δίπλα στα βασικά ή µη στοιχεία του και αποτελεί ενεργή
σύνδεση (link) που παραπέµπει στη σελίδα µε τη φόρµα παραγγελίας. Πρόκειται για
εικονικό καλάθι, στο οποίο ο χρήστης “περιδιαβαίνοντας τους χώρους” του
ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου τοποθετεί βιβλία που τον ενδιαφέρουν, έχοντας τη
δυνατότητα στη συνέχεια να προσθέσει ή να αφαιρέσει βιβλία ανάλογα µε τη διάθεση
που έχει και τις ανάγκες του.
Άλλο ένα χαρακτηριστικό είναι η πληθώρα των παραποµπών είτε σε ενότητες
του ίδιου του βιβλιοπωλείου, όπως νέα για τον κόσµο του βιβλίου, άρθρα περιοδικών
ή εφηµερίδων για το συγκεκριµένο βιβλιοπωλείο είτε σε άλλους σχετικούς δικτυακούς
τόπους, όπως εκδοτικοί οίκοι, κ.α.
Ακόµα, αρκετά ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία υποστηρίζουν εξατοµικευµένες
υπηρεσίες, δηλαδή υπηρεσίες που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση και διευκόλυνση
του πελάτη. Αυτό σηµαίνει τη διαφοροποίηση και διαµόρφωση ολόκληρου του
ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου σύµφωνα µε τις ανάγκες του πελάτη. Βέβαια, η ύπαρξη
εξατοµικευµένων υπηρεσιών και ο βαθµός προσωποποιηµένης εξυπηρέτησης που
παρέχεται σε κάθε πελάτη δεν είναι ίδιος σε όλα τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία και
επιπλέον εξαρτάται από την προθυµία του πελάτη να δώσει προσωπικά στοιχεία. Ο
χρήστης-πελάτης ενηµερώνεται ότι για να απολαµβάνει αυτή την προνοµιακή
µεταχείριση, πρέπει να συµπληρώσει µια φόρµα µε προσωπικές πληροφορίες, τις
καταναλωτικές του συνήθειες, τα ενδιαφέροντά του και τις προτιµήσεις του έτσι ώστε
να δηµιουργηθεί ένα πορτρέτο, ένα µοντέλο. Ένας άλλος τρόπος ταυτοποίησης του
χρήστη-πελάτη είναι η εγκατάσταση cookies στον προσωπικό υπολογιστή του. Με
αυτούς τους τρόπους διατηρούνται στο σύστηµα χρήσιµες πληροφορίες για τον
χρήστη, όπως ποια βιβλία είχε “ξεφυλλίσει” την προηγούµενη φορά που επισκέφθηκε
το βιβλιοπωλείο, ποιοι ήταν οι τοµείς του ενδιαφέροντός του, κ.α., έτσι ώστε να είναι
δυνατή η παροχή εξατοµικευµένων υπηρεσιών. Για παράδειγµα, αν έχει παρατηρηθεί
ότι ο πελάτης έχει προτίµηση σε βιβλία ιστορίας, υπάρχει η δυνατότητα την επόµενη
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φορά που θα επισκεφτεί το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο οι σελίδες του, οι διαφηµίσεις
και οι προτάσεις για βιβλία να αφορούν στο θέµα “ιστορία” [5].
Γενικά, ο πελάτης µπορεί να επιλέξει τις υπηρεσίες που θέλει να του
παρέχονται έχοντας, όµως, το δικαίωµα και τη δυνατότητα ανά πάσα στιγµή να
ακυρώσει αυτές που δε του χρειάζονται πλέον και να θέσει σε ισχύ άλλες που είχε
απορρίψει [6]. ∆ηλαδή, ο πελάτης να δηµιουργήσει το «δικό του» βιβλιοπωλείο ή
τµήµα µέσα στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο.
2.3. Αρχές και παράγοντες εξιδανίκευσης.
Ενδεικτικά σηµειώνονται κάποια στοιχεία όσον αφορά το στήσιµο του
καταστήµατος, την εµφάνιση, τη λειτουργία και τις υπηρεσίες που µπορεί να
υποστηρίξει για να έχει όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσµα.
- Είναι απαραίτητο να διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για
τη νόµιµη λειτουργία του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου ώστε η όλη οργάνωση και
λειτουργία του να εµπίπτει στο νοµικό πλαίσιο που αφορά το ηλεκτρονικό
εµπόριο και ισχύει στη χώρα που εδρεύει.
- Στη διαµόρφωση των σελίδων πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι
συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον που θα λειτουργήσει το ηλεκτρονικό
βιβλιοπωλείο. Είναι χρήσιµη η ισορροπία µεταξύ πληροφοριών-κειµένου και
γραφικών για να µη γίνονται κουραστικές ή βαρετές οι σελίδες [5].
- Καλό είναι οι σελίδες να ανανεώνονται τακτικά για να µη βαριούνται οι
επισκέπτες και για να δίνεται η εντύπωση ενός νέου, “ανακαινισµένου”
βιβλιοπωλείου [5].
- Είναι ανάγκη να παρέχει τη δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων
πληρωµής και όχι µόνο µε την πιστωτική κάρτα γιατί συχνά ο πελάτης διστάζει
να δώσει τον αριθµό της πιστωτικής. Οι άλλοι τρόποι πληρωµής πρέπει να είναι
και αυτοί ηλεκτρονικοί, όπως µε Egnatia Prepay, µε ηλεκτρονική επιταγή, κ.α.
- Επίσης, να υποστηρίζει όλους τους δυνατούς τρόπους παράδοσης µε
όλα τα µέσα µεταφοράς, να διεκπεραιώνει την παραγγελία όσο πιο σύντοµα
γίνεται και να πραγµατοποιεί την παράδοση του βιβλίου στον πελάτη σε
ελάχιστο χρονικό διάστηµα.
- Πρέπει να δοθεί προσοχή και στον τοµέα της επικοινωνίας. Από τη
στιγµή που λαµβάνει κάποιο µήνυµα (e-mail) πελάτη, θα πρέπει να του
απαντήσει αµέσως δίνοντας την εντύπωση ότι κάποιος ενδιαφέρθηκε και ψάχνει
γι’ αυτό που ζήτησε [5].
- Χρήσιµο είναι µετά την πρώτη αγορά που κάνει ένας πελάτης να του
δοθεί ένας προσωπικός κωδικός ώστε την επόµενη φορά που θα προβεί σε
αγορές να του εµφανίζεται το δελτίο παραγγελίας και αυτόµατα να αναγράφονται
σε αυτό όλα τα στοιχεία του (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, κ.α.) [5].
- Ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο που πρέπει να διαθέτει ένα ηλεκτρονικό
βιβλιοπωλείο είναι η αξιοπιστία [8]. Πρέπει να είναι αξιόπιστο γενικά για ό,τι
δηλώνεται στο δικτυακό του τόπο αλλά και ειδικότερα όσον αφορά τις τιµές, τους
χρόνους παράδοσης που αναφέρει για κάθε γεωγραφική περιοχή και τις
υπηρεσίες που υπόσχεται ότι προσφέρει στους πελάτες του.
2.4. Σύγκριση µε συµβατικό βιβλιοπωλείο - Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα.
Με λίγα λόγια ένα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο υφίσταται µε τη µορφή µερικών
σύγχρονων υπολογιστών , εξελιγµένων υπολογιστικών συστηµάτων που παρέχουν
πλήθος δυνατοτήτων και υπηρεσιών και καταλαµβάνουν ένα ή δύο δωµάτια.
Χρησιµοποιούνται οι σχετικές εφαρµογές και τα προγράµµατα που αντικαθιστούν τις
αντίστοιχες ενέργειες και ρόλους των πωλητών και υπαλλήλων. Ο χρήστης-πελάτης,
χρησιµοποιώντας κάποια εργαλεία, κάνει την πλοήγηση στο βιβλιοπωλείο, γεµίζει το
καλάθι του µε βιβλία, πληρώνει µε την πιστωτική του κάρτα ή µε κάποιο άλλο τρόπο
στο “ηλεκτρονικό” ταµείο και σε λίγες µέρες λαµβάνει τα βιβλία στο σπίτι του µέσω
των ΕΛ.ΤΑ. ή µέσω κάποιας εταιρείας ταχυµεταφορών [2].
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Σίγουρα, οι διαφορές µε ένα συµβατικό βιβλιοπωλείο είναι αρκετές και ορατές.
Και δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι βρισκόµαστε σε αρχικά, σχετικά, στάδια ύπαρξης και
ανάπτυξης των ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων. Το κύριο χαρακτηριστικό του
ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου και η βασική διαφορά του από ένα συµβατικό, είναι η
απουσία της ανθρώπινης ύπαρξης, όχι παντελής βέβαια γιατί πίσω από όλα αυτά τα
µηχανήµατα και το λογισµικό υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας, και η
αυτοµατοποίηση όλων των λειτουργιών και υπηρεσιών που µπορεί να έχει και να
παράσχει ένα βιβλιοπωλείο. Όλες οι διαδικασίες και συναλλαγές γίνονται µε
ηλεκτρονικό τρόπο. Η όλη επικοινωνία και επαφή του χρήστη-πελάτη και του
βιβλιοπωλείου βασίζεται στην όσο καλύτερη διεπαφή του συστήµατος µε το χρήστη.
Εποµένως, ένα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο στηρίζεται για τη λειτουργία και επιτυχία
του στα καλύτερα προϊόντα και επιτεύγµατα της πληροφορικής και τεχνολογίας ενώ
το συµβατικό βιβλιοπωλείο στηρίζεται στις ικανότητες και δεξιότητες των υπαλλήλων
του και στην όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού χώρου.
Είναι φυσικό το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο να απολαµβάνει τα πλεονεκτήµατα
του ηλεκτρονικού εµπορίου και παράλληλα να έχει και τα µειονεκτήµατά του.
Συνεπώς, υπάρχει ταχύτητα στις συναλλαγές καθώς και άµεση εξυπηρέτηση αφού
γίνονται όλα σε µηδενικό χρόνο ενεργοποιώντας τα αντίστοιχα εικονίδια. Ο χρήστης
δε χρειάζεται να περιµένει στην ουρά για να πληρώσει στο ταµείο ή να εξυπηρετηθεί.
Μπορεί µόνος του να περιηγηθεί στα “ράφια” του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου και να
επιλέξει αυτό που θέλει. Μάλιστα στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο µπορούν να
“µπαίνουν” πολλοί πελάτες, να ψάχνουν, να εξυπηρετούνται και να αγοράζουν
ταυτόχρονα χωρίς να θυµίζει τίποτα από το συνωστισµό και το θόρυβο που συναντά
κανείς σε ένα φυσικό κατάστηµα. Σηµαντικό πλεονέκτηµα θεωρούν κάποιοι και την
απουσία της “πιεστικής” παρουσίας πωλητών, κάτι που για κάποιους θεωρείται
µειονέκτηµα [9].
Επίσης, υπάρχει µείωση του κόστους συναλλαγών καθώς όλα τα στάδια της
πώλησης γίνονται ηλεκτρονικά. Περιορίζονται τα έξοδα µε τη χρήση ηλεκτρονικών
µηνυµάτων (e-mail) και γενικότερα του διαδικτύου [9].
Ακόµα, διευκολύνεται η διαδικασία της αγοράς καθώς ο χρήστης-πελάτης
µπορεί να επισκεφθεί την τοποθεσία του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου οποιαδήποτε
στιγµή της ηµέρας. Το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο είναι ανοιχτό 24 ώρες την ηµέρα και
7 ηµέρες την εβδοµάδα µε αποτέλεσµα ο πελάτης να µπορεί να πλοηγηθεί στο
κατάστηµα από τον υπολογιστή του σπιτιού του οποιαδήποτε στιγµή της µέρας,
ακόµα και τα µεσάνυχτα, και να αγοράσει χωρίς καν να βγει από το σπίτι του. Αυτό,
βέβαια, συµφέρει και τον ιδιοκτήτη γιατί το γεγονός ότι παραµένει ανοικτό όλο το
εικοσιτετράωρο δε συνεπάγεται ούτε υπερωρίες προσωπικού ούτε διπλές ή τριπλές
βάρδιες αφού ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα δε χρειάζεται προσωπικό. Μάλιστα η λέξη
απεργία είναι άγνωστη στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο αφού δεν υπάρχουν υπάλληλοι
[5].
Για το χρήστη-πελάτη ένα ακόµα πλεονέκτηµα είναι η απουσία σωµατικής
ταλαιπωρίας στην αναζήτηση της καλύτερης τιµής για το βιβλίο που θέλει.
Ανεξάρτητα από το γεωγραφικό χώρο που βρίσκεται, µπορεί να “επισκεφθεί” εύκολα
και γρήγορα πολλά ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία και να συγκρίνει τιµές πριν αγοράσει
το βιβλίο που θέλει έτσι ώστε να βρει την καλύτερη τιµή µε το µικρότερο συνολικά
κόστος.
Μία από τις υπηρεσίες που προσφέρει ένα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο και
θεωρείται από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα είναι η εξατοµίκευση. Όπως έχει ήδη
αναφερθεί αναλυτικά παραπάνω, πρόκειται για ένα είδος προσωπικής εξυπηρέτησης
σα να λειτουργεί το βιβλιοπωλείο µόνο για το συγκεκριµένο χρήστη παρέχοντάς του
όσες περισσότερες ευκολίες γίνεται [5].
Από την πλευρά του ιδιοκτήτη, η δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου
είναι ευκολότερη από αυτή ενός συµβατικού αφού όλος ο σχεδιασµός και το “κτίσιµο”
του καταστήµατος είναι εικονικά, γίνονται στον υπολογιστή και ακόµη το κόστος είναι
µικρότερο αν αναλογιστεί κανείς τα οφέλη και τις εναλλακτικές λύσεις. Ένα
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ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο είναι ευέλικτο γιατί µπορεί να ανανεωθεί και να αλλάξει
εµφάνιση και διάρθρωση πιο εύκολα και σε ελάχιστο χρόνο δίνοντας την εντύπωση
ότι πρόκειται για καινούριο κατάστηµα [5].
Επίσης, µπορεί να επιτευχθεί διεθνής προβολή του ηλεκτρονικού
βιβλιοπωλείου. Ανεξάρτητα από το µέγεθός του µπορεί να δραστηριοποιηθεί στην
παγκόσµια αγορά, να µην περιοριστεί στα σύνορα κάποιου κράτους και να
προσεγγίζει όλο τον κόσµο που σηµαίνει περισσότεροι πελάτες και δυνατότητες να
διευρυνθούν τα κέρδη και ο τζίρος µε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές [10].
Φυσικά δεν είναι όλα τέλεια καθώς υπάρχουν και µειονεκτήµατα, µερικά από τα
οποία αρκετά σοβαρά. Πρώτο στη λίστα, που αποτελεί το µύχιο φόβο των
περισσότερων e-καταναλωτών και κάνει διστακτικούς τους περισσότερους χρήστες
να προχωρήσουν σε ηλεκτρονικές αγορές είναι η ασφάλεια των συναλλαγών. Η
διαφάνεια των συναλλαγών δεν είναι πάντα δεδοµένη και κανένας δε µπορεί να
εγγυηθεί το αντίθετο. Ο χρήστης-πελάτης νιώθει πως συναλλάσσεται στα τυφλά µε
κάποιο πρόσωπο ανύπαρκτο, αφού το χρηµατικό ποσό δεν είναι ορατό και απτό και
επιπλέον δε φαίνεται ότι δόθηκε στο σωστό πρόσωπο, στον έµπορο, δηλαδή, µε τον
οποίο γίνεται η συναλλαγή. Υπάρχει ο κίνδυνος ο αριθµός της πιστωτικής κάρτας να
υποκλαπεί από κάποιον “επιτήδειο” και να τον χρησιµοποιήσει για ιδιοτελείς
σκοπούς.
Ακόµα, για να γίνει η παραγγελία και να διεκπεραιωθεί η συναλλαγή, απαιτείται
ο χρήστης να δώσει κάποια προσωπικά στοιχεία και κατά συνέπεια τηρείται αρχείο
προσωπικών δεδοµένων. Καθώς, λοιπόν, δεν υπάρχει σίγουρη ασφάλεια, είναι
πιθανό να γίνει “κακή” χρήση των πληροφοριών αυτών ή να χρησιµοποιηθούν από
τρίτους για διάφορους σκοπούς, όχι πάντα έντιµους.
Επίσης, ως µειονέκτηµα µπορεί να θεωρηθεί η ετεροχρονισµένη παραλαβή του
βιβλίου σε σχέση µε την αγορά και πληρωµή. Ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού
βιβλιοπωλείου δεν πληρώνει και παίρνει αµέσως το βιβλίο αλλά πρέπει να περιµένει
κάποιες ώρες ή µέρες για να το έχει στα χέρια του. Μερικά άτοµα δεν τα βολεύει γιατί
ενδεχοµένως να χρειάζονται άµεσα το βιβλίο ενώ για άλλα άτοµα θεωρείται
εξαιρετικά παρακινδυνευµένο αυτό το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ
αγοράς και παράδοσης του αγαθού. Ο αγοραστής δεν παίρνει κάποια απόδειξη όταν
πληρώνει, που να αποδεικνύει ότι κατέβαλε το απαιτούµενο χρηµατικό ποσό ούτε
έχει εγγυήσεις ότι όντως θα του παραδοθεί το βιβλίο, γεγονός που του δηµιουργεί
αβεβαιότητα και αγωνία µέχρι να το παραλάβει.
Πάντως, παρά τα όποια µειονεκτήµατα του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου και τις
ενδεχόµενες αµφιβολίες που υπάρχουν, το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο αποτελεί ένα
από τους πρώτους τοµείς της νέας οικονοµίας που διαµορφώνεται. Πέρα από το ότι
χρησιµοποιείται ένας νέος τρόπος συναλλαγής, το διαδίκτυο και οι νέες δικτυακές
τεχνολογίες, µεταµορφώνουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας ενός βιβλιοπωλείου [11].
3. Τεχνολογικό και Νοµοθετικό Υπόβαθρο.
Καθώς το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο αποτελεί εφαρµογή του ηλεκτρονικού
εµπορίου, είναι αυτονόητο ότι υπόκειται στις νοµοθετικές διατάξεις που ισχύουν για
το ηλεκτρονικό εµπόριο ενώ χρησιµοποιεί όλα τα µέσα της τεχνολογίας που είναι
διαθέσιµα για τη δηµιουργία του, λειτουργία και υποστήριξη των υπηρεσιών του.
3.1. Τεχνολογικό Υπόβαθρο.
Το τεχνολογικό υπόβαθρο εδώ σχετίζεται κυρίως µε τον τοµέα της ασφάλειας,
αφού είναι γνωστό σε όλους ότι το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές. Η ασφάλεια στο
ηλεκτρονικό εµπόριο, και εποµένως στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, σηµαίνει την
εξασφάλιση στον καταναλωτή ότι οι συναλλαγές που πραγµατοποιεί µέσω του
διαδικτύου είναι απόρρητες και δε µπορούν να δεχθούν επεξεργασία από κανένα
τρίτο πρόσωπο. Επίσης, να γνωρίζει ότι η συγκεκριµένη σελίδα του διαδικτύου που
επισκέπτεται ανήκει στη συγκεκριµένη εταιρεία και ότι δε θα παραποιηθούν. Από την
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πλευρά του “ηλεκτρονικού” εµπόρου η ασφάλεια δεν είναι µόνο συνυφασµένη µε την
ασφάλεια του συστήµατος ηλεκτρονικών συναλλαγών. Πρέπει να λάβει προληπτικά
µέτρα για πιθανούς ιούς που µπορεί να “προσβάλλουν” το σύστηµα και ερασιτέχνες
που ασχολούνται µε το διαδίκτυο (γνωστοί ως hackers) και µπορεί να
δηµιουργήσουν προβλήµατα στο σύστηµα και στα αρχεία, να “σπάσουν” κωδικούς
και να έχουν πρόσβαση σε απόρρητα ή/και ευαίσθητα στοιχεία µε σκοπό µόνο να
αναστατώσουν και συχνά να καταστρέψουν ή να αλλοιώσουν δεδοµένα. Πρέπει,
δηλαδή, να φροντίσει για την ασφάλεια στο σύνολο του ηλεκτρονικού καταστήµατος
[5].
Οι Tεχνολογίες Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Technologies)
και Αύξησης Ιδιωτικότητας (Privacy Enhancing Technologies) [12] βοηθούν τους
χρήστες του διαδικτύου, και γενικά τα συναλλασσόµενα µέρη, να αυξήσουν την
ασφάλεια των συνδέσεων που πραγµατοποιούν µε χρήση του διαδικτύου και να
διατηρήσουν το δικαίωµα της ανωνυµίας των διακινούµενων πληροφοριών που τους
αφορούν.
Μία από αυτές τις τεχνολογίες είναι η χρήση κάποιου από τα πρωτόκολλα
επικοινωνίας όπως είναι το SSL (Secure Sockets Layer). Το SSL εξασφαλίζει το
απόρρητο της επικοινωνίας, χρησιµοποιώντας την πιστοποίηση και την
κωδικοποίηση για τη µετάδοση µεταξύ του πελάτη και εξυπηρετητή. Έτσι, οι
επικοινωνίες µεταξύ του πελάτη και του διακοµιστή είναι κρυπτογραφηµένες για όλη
τη διάρκεια της συνδιάλεξης. Υπάρχουν και άλλα πρωτόκολλα-πρότυπα που
χρησιµοποιούνται και αυτά σε αρκετά διαδεδοµένη κλίµακα, ιδιαίτερα στο εξωτερικό,
όπως το CyberCash και το SET. Το τελευταίο αποτελεί ένα καινούριο, σχετικά,
ανοιχτό τεχνικό πρότυπο για την εµπορική βιοµηχανία και αφορά κυρίως στην
ασφάλεια των συναλλαγών [13].
Άλλοι µέθοδοι για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των πληροφοριών και η
ασφάλεια στις συναλλαγές είναι η κρυπτογράφηση (encryption) και η ψηφιακή
υπογραφή (digital signature). Η ψηφιακή υπογραφή χρησιµοποιείται βασικά για την
αναγνώριση του αποστολέα του µηνύµατος ενώ η διεργασία της κρυπτογράφησης
µετατρέπει ένα αναγνώσιµο µήνυµα σε ένα ακατανόητο σύνολο χαρακτήρων, το
οποίο θα µεταδοθεί.
Υπάρχουν και οι Αρχές Πιστοποίησης, που εκδίδουν την ψηφιακή υπογραφή
και λειτουργούν ως έµπιστες τρίτες οντότητες. Βασικά, πιστοποιούν την ταυτότητα
του εξυπηρετητή (server) του πελάτη και του εµπόρου. Η γνωστότερη εταιρεία που
λειτουργεί ως αρχή πιστοποίησης παγκοσµίως είναι η VeriSign, η οποία υποστηρίζει
το 98% των ηλεκτρονικών συναλλαγών που γίνονται στο διαδίκτυο [14]. Παρέχει
ολοκληρωµένες υπηρεσίες και πιστοποιήσεις χρησιµοποιώντας τις σχετικές
τεχνολογίες για την ασφάλεια των δεδοµένων. Ανάλογη εταιρεία είναι η Thawte, ενώ
στην Ελλάδα υπάρχει η εταιρεία Adacom, η οποία αντιπροσωπεύει τη VeriSign.
Ως επί το πλείστον τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία φέρουν σήµα είτε της VeriSign
είτε της Thawte. Αυτό σηµαίνει ότι οι δικτυακοί τόποι των καταστηµάτων αυτών είναι
πιστοποιηµένοι από τις αντίστοιχες αρχές πιστοποίησης και χρησιµοποιούν
εξυπηρετητή ασφάλειας (Secure Server ID) επιτυγχάνοντας την προστασία των
δεδοµένων από οποιαδήποτε µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση. Μάλιστα, σε αρκετά
από αυτά τα καταστήµατα υπάρχει σύνδεση (link) σε σελίδα µε πληροφορίες σχετικά
µε την ασφάλεια του δικτυακού τόπου, ενηµερώνοντας το χρήστη-πελάτη για τις
πολιτικές διασφάλισης της ιδιωτικότητας (privacy policy) που έχουν υιοθετηθεί.
Τέλος, είναι πολύ σηµαντικό να υπογραµµισθεί ότι όλες οι οικονοµικές
συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρονικό τρόπο και συγκεκριµένα το
σύστηµα πληρωµών πρέπει να γίνονται οπωσδήποτε µε τη χρήση κρυπτογραφίας
και πιστοποιηµένων ψηφιακών υπογραφών.
3.2. Νοµοθετικό πλαίσιο.
Το διαδίκτυο µε την εµφάνισή του δηµιούργησε απευθείας µια νέα κατάσταση
ενώ η ταχύτητα µε την οποία επικράτησε και αναπτύσσεται καθηµερινά στο πεδίο
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των οικονοµικών και εµπορικών συναλλαγών βρήκε απροετοίµαστη τη νοµοθεσία
στα περισσότερα κράτη µε αποτέλεσµα σήµερα να µην υπάρχει στις περισσότερες
χώρες ειδική και κωδικοποιηµένη νοµοθεσία για το διαδίκτυο και ειδικότερα για το
ηλεκτρονικό εµπόριο.
Φαίνεται ότι οι υπάρχοντες νόµοι και κανόνες δεν είναι αρκετοί για να
ρυθµίσουν σε θεωρητικό επίπεδο τα ζητήµατα που προκύπτουν από τη λειτουργία
του ηλεκτρονικού εµπορίου µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται ελλιπής η εφαρµογή
τους στις ηλεκτρονικές εµπορικές συναλλαγές. Γι’ αυτό είναι αναγκαία η σύνταξη
ειδικής νοµοθεσίας που να αφορά τη σύναψη εµπορικών συναλλαγών µέσω
διαδικτύου και να λαµβάνει υπόψη τις εξελίξεις στον τοµέα αυτό [15].
Ήδη, η Επιτροπή για το ∆ιεθνές Εµπορικό ∆ίκαιο των Ενωµένων Εθνών
υιοθέτησε το 1996 τον Πρότυπο Νόµο για το ηλεκτρονικό εµπόριο (Model Law on
Electronic Commerce UNCITRAL) [15].
Όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό χώρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη
σύνταξη Οδηγίας για το ηλεκτρονικό εµπόριο. Πρόκειται για την “Οδηγία 2000/31/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για
ορισµένες πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του
ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά (“οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο”)
που αποτελεί και την πρώτη νοµοθετική ρύθµιση θεµάτων που αφορούν το
ηλεκτρονικό εµπόριο σε ευρωπαϊκό και κατά συνέπεια ελληνικό επίπεδο. Άπτεται
θεµάτων σχετικά µε τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, την εγκατάσταση των παροχών
υπηρεσιών, τις εµπορικές ανακοινώσεις, τις ηλεκτρονικές συµβάσεις, τα δικαστικά
µέτρα και τη συνεργασία µεταξύ των κρατών-µελών στον τοµέα αυτό.
Παράλληλα και οι καταναλωτές προστατεύονται τόσο από την Κοινοτική όσο
και από την ελληνική νοµοθεσία. Ειδικότερα, υπάρχουν:
- Νόµος 2251/94 για την “Προστασία των καταναλωτών”, ο οποίος
περιέχει διατάξεις για τις συµβάσεις από απόσταση που εφαρµόζονται και στην
περίπτωση του ηλεκτρονικού εµπορίου [16].
- Νόµος 2472/97, “Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα”, ο οποίος ενσωµατώνει στο εθνικό δίκαιο
τις ρυθµίσεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ [17].
- Νόµος 2774 του 1999, “Προστασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα”, ο οποίος συµπληρώνει και εξειδικεύει
τους κανόνες του Νόµου 2472/1997 [18].
Είναι προφανές ότι οι τεχνολογίες ασφάλειας των πληροφοριών και
προστασίας της ιδιωτικότητας καθώς και η εφαρµογή των σχετικών νοµοθετικών
ρυθµίσεων συνδέονται άµεσα µε ένα επιτυχηµένο περιβάλλον ηλεκτρονικού
εµπορίου και εποµένως ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου.
4. ∆ιεθνής Πραγµατικότητα.
Σίγουρα ο παγκόσµιος ιστός και το διαδίκτυο πρόσφεραν νέες και µεγάλες
δυνατότητες και ιδιαίτερα στον εµπορικό τοµέα. Φυσικά η νέα αυτή πραγµατικότητα
δε µπορούσε να αφήσει αδιάφορο τον κόσµο του βιβλίου. Όλοι αυτοί που
ασχολούνται µε το εµπόριο και τη διακίνηση του βιβλίου µπόρεσαν να διακρίνουν τις
δυνατότητες που έχει το διαδίκτυο και τις προοπτικές που θα “ανοίγονταν” για το
βιβλιεµπόριο. Οι πρώτες προσπάθεις έγιναν από τον Ελληνοαµερικανό Τζεφ Μπέζο
το 1995 που δηµιούργησε το πρώτο και µεγαλύτερο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο του
κόσµου, το Amazon. Το Amazon άρχισε να λειτουργεί ως επιχείρηση τον Ιούλιο του
1995 στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.amazon.com και µέχρι τον Οκτώβριο του
1995 είχε φθάσει τις 100 παραγγελίες ηµερησίως ενώ σήµερα είναι συνηθισµένο
φαινόµενο οι 100 παραγγελίες ανά λεπτό. Μέχρι τον Ιούνιο του 1999 η βάση των
πελατών έφθασε τα δέκα εκατοµµύρια ενώ τον Απρίλιο του 2001 εξυπηρετήθηκε ο
τριακοστός εκατοµµυριοστός πελάτης. Το Amazon διαθέτει πάνω από δύο
εκατοµµύρια τίτλους βιβλίων, περίπου 2.500.000, και πελάτες από όλο τον κόσµο –
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220 χώρες. Το βασικό χαρακτηριστικό του Amazon, που το έκανε να ξεχωρίσει από
την αρχή ακόµα, είναι ότι παρέχει πλήθος εξατοµικευµένων υπηρεσιών στους
πελάτες του. Μερικές από αυτές είναι [6]:
- Your About You Area (Περιοχή Σχετικά Με Εσένα). Συλλέγουν
κριτικές, συστάσεις και γνώµες από τους “Αγαπηµένους Ανθρώπους” του
πελάτη και τις εµφανίζουν στη σελίδα αυτή.
- Favorite People (Αγαπηµένοι Άνθρωποι). Η λίστα αυτή είναι µια
οµάδα πωλητών του Amazon, φίλων και αγαπηµένων κριτικών που αρέσουν
στον πελάτη και τους εµπιστεύεται. Όποτε κάποιος από τους “Αγαπηµένους
Ανθρώπους” του γράψει µια κριτική ή έχει µια ενδιαφέρουσα σύσταση, τα
βάζουν στη σελίδα του “Friends and Favorites” του συγκεκριµένου πελάτη. Έτσι,
ενηµερώνεται για ανθρώπους και γνώµες που τον ενδιαφέρουν.
- Shared Purchases (Μοιρασµένες Αγορές). Ο πελάτης αποφασίζει
ποιες αγορές θέλει να µοιραστεί µε τους φίλους του και ποιες θα ήθελε να
κρατήσει προσωπικές.
- Recommendations (Συστάσεις). Καθορίζουν τα ενδιαφέροντα του
πελάτη εξετάζοντας τα βιβλία που έχει αγοράσει, βιβλία που έχει ήδη και βιβλία
που έχει βαθµολογήσει. Στη συνέχεια συγκρίνουν τη δραστηριότητά του στην
τοποθεσία µε αυτή των άλλων. Χρησιµοποιώντας αυτή τη σύγκριση, µπορούν
να προτείνουν άλλα βιβλία που µπορεί να τον ενδιαφέρουν. Οι συστάσεις
αλλάζουν όταν αγοράζει ή εκτιµά ένα νέο κοµµάτι ο πελάτης.
- Notification Services (Ανακοινώσεις). Μπορεί να σταλεί στον πελάτη
e-mail, όποτε βιβλία που τον ενδιαφέρουν πρόκειται να τεθούν σε κυκλοφορία.
- Share the Love (Μοιράσου την Αγάπη). Κάθε φορά που κάνει µια
παραγγελία για βιβλία, του δίνουν την ευκαιρία να στείλει e-mail σε φίλους του
και να τους προσφέρει ένα πρόσθετο µείον 10%στα κοµµάτια που αγόρασε –
φυσικά επιλέγει τα κοµµάτια.
Ακόµα, αξίζει να σηµειωθεί ότι το Amazon διαθέτει πολύ καλή µηχανή
αναζήτησης, δίνοντας αποτελέσµατα ακόµα κι αν κάποιος χρησιµοποιήσει
οποιαδήποτε λέξη-κλειδί και όχι µόνο τίτλο, συγγραφέα ή κάποιο άλλο βιβλιογραφικό
στοιχείο. Επίσης, υπάρχουν πάρα πολλές θεµατικές κατηγορίες µε τις αντίστοιχες
υποκατηγορίες ενώ η περιγραφή κάθε βιβλίου είναι ιδιαίτερα κατατοπιστική, όπου
εκτός από τα βασικά στοιχεία δίνονται και στοιχεία όπως χρονική διάρκεια
αποστολής, είδος έντυπης έκδοσης, αποσπάσµατα από το βιβλίο, κ.α.
Ένα άλλο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο είναι αυτό που βρίσκεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.barnesandnoble.com. Πρόκειται για το ηλεκτρονικό κατάστηµα του
αντίστοιχου συµβατικού βιβλιοπωλείου Barnes & Noble, το οποίο δηµιουργήθηκε το
Μάρτιο του 1997 και η επιτυχία του οφείλεται στην αναγνωρισµένη αξία του ονόµατος
Barnes & Noble. ∆ιαθέτει περισσότερους από 750.000 τίτλους, αρκετούς τίτλους
εξαντληµένων (out of print) βιβλίων, ηλεκτρονικά βιβλία, Best Sellers, βιβλία που θα
εκδοθούν, κ.α. Υποστηρίζει ορισµένες προσωποποιηµένες υπηρεσίες, όπως τη wish
list, δηλαδή, λίστα µε τίτλους βιβλίων που επιθυµεί να αγοράσει ο πελάτης,
ενηµερωτικά δελτία µε συστάσεις προς τον πελάτη και νέες εκδόσεις, ενηµέρωση του
πελάτη όταν ο αγαπηµένος του συγγραφέας εκδίδει ένα νέο βιβλίο, κ.α. Το Barnes
and Noble είναι από τα µεγαλύτερα βιβλιοπωλεία στο διαδίκτυο αφού µόνο για την
πόλη της Νέας Υόρκης έχει αυθηµερόν εξυπηρέτηση σε 800.000 βιβλία [5].
Άλλο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο είναι το A1Books (www.a1books.com) που
πουλάει βιβλία στο διαδίκτυο από το 1995 και διαθέτει 500.000 τίτλους από όλους
τους σηµαντικούς εκδότες. Επίσης, το 1Bookstreet (www.1bookstreet.com) που
διαθέτει πολλές κατηγορίες βιβλίων και αρκετές υπηρεσίες και το HamiltonBook
(www.hamiltonbook.com) µε πολλές κατηγορίες βιβλίων και υπηρεσίες, όπως wish
list, ανακοίνωση νέων κυκλοφοριών, κ.α.
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5. Ελληνική Πραγµατικότητα.
Πιθανόν για τον ελλαδικό χώρο η πιο σωστή ορολογία για το θέµα µας να είναι
“το ηλεκτρονικό βιβλιεµπόριο”, καθώς τα αµιγώς ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία είναι
ελάχιστα ενώ αρκετοί εκδοτικοί οίκοι και συµβατικά βιβλιοπωλεία δραστηριοποιούνται
στο χώρο της ηλεκτρονικής εµπορίας βιβλίων. Αυτή η διαπίστωση οδηγεί σε µια
διάκριση των δικτυακών τόπων που πραγµατοποιούν ηλεκτρονικό εµπόριο βιβλίου.
Έτσι, υπάρχουν (α) τα αµιγώς ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία, (β) τα συµβατικά
βιβλιοπωλεία που έχουν δηµιουργήσει στο διαδίκτυο αντίστοιχο ηλεκτρονικό
κατάστηµα και (γ) τα συµβατικά βιβλιοπωλεία που έχουν απλώς προβεί στη
δηµιουργία ενός ενηµερωτικού δικτυακού τόπου χωρίς να υποστηρίζουν υπηρεσίες
ηλεκτρονικού εµπορίου. Όσον αφορά τις δύο πρώτες κατηγορίες, γιατί αυτές
αποτελούν ουσιαστικά εφαρµογές του ηλεκτρονικού εµπορίου, οι διαφορές τους δεν
είναι τόσο µεγάλες στους τοµείς του στησίµατος ή της εµφάνισης του ηλεκτρονικού
καταστήµατος και της παρουσίασης των βιβλίων αλλά κυρίως στις λειτουργίες τους.
Τα αµιγώς ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία, λοιπόν, δε διαθέτουν απόθεµα (stock) υλικού
αλλά προµηθεύονται τα βιβλία που έχουν παραγγελθεί από τους εκδότες, η
πληρωµή, θεωρητικά τουλάχιστον, γίνεται µόνο µε ηλεκτρονικούς τρόπους –
πιστωτικά κάρτα, Egnatia Prepay, κ.α. όπως και η επικοινωνία µε e-mail. Αντίθετα, τα
φυσικά βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι που διαθέτουν και ηλεκτρονικό κατάστηµα,
παρέχουν εναλλακτικούς τρόπους πληρωµής – αντικαταβολή, τραπεζική επιταγή και
όχι µόνο πιστωτική κάρτα – και επικοινωνίας – fax και τηλέφωνο εκτός από e-mail –
και βέβαια βασίζονται σε απόθεµα υλικού που υπάρχει στα συµβατικά τους
καταστήµατα.
5.1. Χαρακτηριστικά.
Γενικά, αµιγώς και µη ελληνικά ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία έχουν καταχωρηθεί
στο Σύστηµα Ονοµάτων Ιnternet (.GR domain) του Ινστιτούτου Πληροφορικής του
Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας και τα περισσότερα έχουν κατοχυρώσει την
πνευµατική ιδιοκτησία (copyright) της τοποθεσίας (site). Επίσης, φέρουν
πιστοποίηση ασφάλειας και σύνδεση στο δικτυακό τόπο της σχετικής εταιρείας
(VeriSign ή Thawte), διαθέτουν ασφαλή διακοµιστή και χρησιµοποιούν σύστηµα
ασφάλειας, το SSL. Στις πληρωµές µε πιστωτική κάρτα δεν έχει εµφανιστεί κάποιο
πρόβληµα. Τα µόνα προβλήµατα – τα οποία είναι ελάχιστα- που έχουν παρουσιαστεί
είναι µια-δυο περιπτώσεις που χάθηκαν βιβλία και κάποιες καθυστερήσεις στην
παράδοση βιβλίων µέσω των ΕΛ.ΤΑ. ∆ιαθέτουν όλα κάποιες κοινές κατηγορίες στην
οργάνωση του δικτυακού τόπου όπως οδηγίες και πληροφορίες για την αναζήτηση,
την παραγγελία και άλλες λειτουργίες, έτοιµη φόρµα για αποστολή µηνύµατος
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δίνοντας τη δυνατότητα για επικοινωνία ενώ στην
κεντρική ή αρχική σελίδα υπάρχει το κύριο µενού επιλογών. Ακόµα, υπάρχει εικονίδιο
για επιλογή της γλώσσας που θέλει ο πελάτης να εµφανίζονται οι ιστοσελίδες – το
συνηθέστερο είναι να υπάρχει η επιλογή της αγγλικής γλώσσας εκτός της ελληνικής.
Φυσικά όλα διαθέτουν µηχανή αναζήτησης αλλά σε κάθε βιβλιοπωλείο υπάρχουν
διαφορετικές απαιτήσεις ως προς τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να έχει
αποτελέσµατα η αναζήτηση.
5.2. Ελληνικά ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία.
Ένα από τα ελληνικά ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία είναι το Books in Greek στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.books-in-greek.gr. Άρχισε να λειτουργεί το Φεβρουάριο
του 1999 και διαθέτει περίπου 75.000 τίτλους βιβλίων. Οι επισκέψεις στην τοποθεσία
(site) σε καθηµερινή βάση είναι 2.500 ενώ οι παραγγελίες καθηµερινώς ανέρχονται
στις 35. Γίνονται αρκετές παραγγελίες από το εξωτερικό. Συγκεκριµένα το ποσοστό
των παραγγελιών από το εξωτερικό σε σχέση µε το σύνολο των παραγγελιών είναι
50%. Όσον αφορά στις παραγγελίες στο εσωτερικό της χώρας, παρατηρείται αρκετή
κίνηση από την περιφέρεια αφού οι παραγγελίες ανέρχονται σε ποσοστό 60% ενώ
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αναλογεί ένα ποσοστό 40%. Παρέχει εναλλακτικούς
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τρόπους πληρωµής (µε πιστωτική κάρτα, µε αντικαταβολή, µε τραπεζική επιταγή)
ενώ δε διαθέτει µεγάλο αριθµό προσωποποιηµένων υπηρεσιών.
Ένα άλλο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο είναι το Greekbooks στη διεύθυνση
www.greekbooks.gr. Η έναρξη λειτουργίας του έγινε τον Ιούνιο του 1999 µε πιλοτικό
στάδιο λειτουργίας για ένα εξάµηνο περίπου. Τον Ιανουάριο του 2000 απέκτησε τη
µορφή που έχει σήµερα ενώ έχει βραβευθεί ως Best Shop Site στα Web Awards του
2000. ∆ιαθέτει 80.000 τίτλους βιβλίων και οι καθηµερινές επισκέψεις στην τοποθεσία
φθάνουν στις 1.500. Οι παραγγελίες σε καθηµερινή βάση ανέρχονται στις 30 και
γίνονται µόνο ηλεκτρονικά. Το ποσοστό των παραγγελιών από το εξωτερικό σε
σχέση µε το σύνολο των παραγγελιών είναι 40%. Για το χώρο της Ελλάδας τη µερίδα
του λέοντος στις παραγγελίες κατέχουν τα δύο µεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, µε ποσοστό 80% ενώ αυτές της περιφέρειας αντιστοιχούν µόλις στο
20%. Στην τοποθεσία του Greekbooks γίνονται κατά περιόδους ειδικά αφιερώµατα σε
Έλληνες συγγραφείς, π.χ. Ξενόπουλο, και σε διάφορα θέµατα όπως το αφιέρωµα
στη γυναίκα. Ακόµα, γίνονται προδηµοσιεύσεις βιβλίων, όπου πριν την έντυπη
έκδοση του βιβλίου οι χρήστες µπορούν να διαβάσουν κάποια κεφάλαια από το έργο
[19]. Επιπλέον παρέχει και προσωποποιηµένες υπηρεσίες σύµφωνα µε
προηγούµενες αγορές του χρήστη. Μονάχα, όµως, οι χρήστες που έχουν ανοίξει
λογαριασµό και έχουν παραγγείλει τουλάχιστον µια φορά από το Greekbooks,
µπορούν να απολαµβάνουν αυτές τις υπηρεσίες. Μία από αυτές είναι η προσωπική
βιβλιοθήκη. Ο χρήστης µπορεί να προσθέσει βιβλία που έχει επιλέξει για να τα
αγοράσει κάποια άλλη στιγµή ενώ όσα από αυτά επιλέξει να εµφανίζονται στη wish
list, θα µπορούν να τα δουν και οι υπόλοιποι πελάτες. Ακόµα, ο χρήστης µπορεί να
κάνει αναζήτηση στις “βιβλιοθήκες” άλλων χρηστών µέσω του επιθέτου του ή του email του. Άλλη υπηρεσία είναι οι προτάσεις που κάνει το Greekbooks στο χρήστη,
βασιζόµενο στις προηγούµενες αγορές του [14]. Μια πρωτοπορία του Greekbooks
είναι ότι πειραµατίζεται στο χώρο των ηλεκτρονικών βιβλίων, συµβάλλοντας στη
δηµιουργία του πρώτου διαδραστικού (interactive) µυθιστορήµατος στο διαδίκτυο.
Συγκεκριµένα, η “Αστόρια” είναι το πρώτο ελληνικό διαδραστικό µυθιστόρηµα που
γράφτηκε στο διαδίκτυο και η συγγραφή του έγινε έπειτα από συνεργασία του
συγγραφέα και των χρηστών που επισκέπτονταν τις σελίδες του ηλεκτρονικού
βιβλιοπωλείου [20].
Τέλος, υπάρχει το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο “Το Κουτί της Πανδώρας” στη
διεύθυνση www.pandorabooks.gr. ∆ε διαθέτει µεγάλο “βάθος” σε ιστοσελίδες ούτε
προσωποποιηµένες υπηρεσίες. Η αρχική του σελίδα είναι πολύ ευχάριστη µε πολλά
γραφικά και εικονίδια που παραπέµπουν σε διάφορα θέµατα όπως Best Sellers,
βιβλία που προτείνονται από το βιβλιοπωλείο, ενηµέρωση για συνέδρια, πορείες και
οργανώσεις, κ.α.
5.3. Ελληνικό ηλεκτρονικό εµπόριο βιβλίου.
Στην ενότητα αυτή γίνεται αρχικά µια συνοπτική παρουσίαση – σε χρονολογική
σειρά - µερικών εκδοτικών οίκων και φυσικών βιβλιοπωλείων που έχουν προβεί στη
δηµιουργία ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται προσπάθειες
απλής παρουσίας ορισµένων εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων στο διαδίκτυο,
χωρίς να παρέχουν δυνατότητες συναλλαγών µε τους χρήστες.
Το βιβλιοπωλείο-εκδοτικός οίκος Ιανός δηµιούργησε το ηλεκτρονικό του
βιβλιοπωλείο το Μάϊο του 1998 στη διεύθυνση www.ianos.gr. Ο δικτυακός τόπος
διαθέτει 60.000 τίτλους ελληνικών βιβλίων ταξινοµηµένους σε 39 κατηγορίες και 154
υποκατηγορίες θεµάτων [22]. Οι επισκέψεις στην ιστοθέση ανέρχονται στις 7.0008.000 µηνιαίως από την Ελλάδα και το εξωτερικό [23]. Μία από τις υπηρεσίες που
διαθέτει είναι η δυνατότητα ειδικής παραγγελίας, δηλαδή, αναλαµβάνει την
αναζήτηση το προσωπικό του βιβλιοπωλείου, αν κάποιος δε µπορεί να βρει το βιβλίο
που θέλει. Χαρακτηριστική είναι και η ενότητα µε νέα που αφορούν γενικά το χώρο
του βιβλίου όπως “Η ενιαία τιµή στο βιβλίο”, “Βιβλία για το Ισλάµ”, “Κρατικά Βραβεία”,
κ.α. Στα µελλοντικά σχέδια του ηλεκτρονικού Ιανού είναι η υποστήριξη νέων
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υπηρεσιών. Μερικές από αυτές είναι η παρουσίαση βιογραφικών των συγγραφέων,
σελίδες που θα φιλοξενούν τα σχόλια των αναγνωστών για βιβλία που έχουν
διαβάσει, των συγγραφέων για τα βιβλία τους και του Τύπου, αφιερώµατα σε ειδικές
κατηγορίες βιβλίων και σύνδεση µε τους δικτυακούς τόπους εκδοτών και
συγγραφέων [22].
Το βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου δηµιούργησε το ηλεκτρονικό του κατάστηµα
το 1998 στη διεύθυνση www.papasotiriou.gr. Παρέχει αρκετές υπηρεσίες για την
εξυπηρέτηση του πελάτη, όπως ότι µπορεί να αποθηκεύσει τις παραµέτρους της
αναζήτησης και να την εκτελέσει όποτε θέλει ο πελάτης. Ακόµα, προσφέρει σε όποιο
χρήστη επιθυµεί on line ενηµέρωση µε δωρεάν εγγραφή στο ενηµερωτικό δελτίο
(newsletter) του βιβλιοπωλείου. Ειδικότερα, ο χρήστης επιλέγει τους τοµείς των
ενδιαφερόντων του από µια λίστα µε κατηγορίες και θα του αποστέλλονται σε
περιοδικά διαστήµατα µε e-mail ειδήσεις, νέα του χώρου και σχόλια ενώ αν κάποια
στιγµή ο χρήστης δεν επιθυµεί αυτή την υπηρεσία, µπορεί να ακυρώσει την εγγραφή
του. Μια καινοτοµία του ηλεκτρονικού καταστήµατος του Παπασωτηρίου είναι ότι από
την άνοιξη του 2000 προχώρησε στην έκδοση ηλεκτρονικών βιβλίων. Η αρχή έγινε µε
αγγλικούς τίτλους ενώ από το φθινόπωρο του ίδιου έτους προχώρησε στην έκδοση
ελληνικών ηλεκτρονικών βιβλίων [24].
Το βιβλιοπωλείο-εκδοτικός οίκος “Παρατηρητής” δηµιούργησε τον αντίστοιχο
δικτυακό τόπο στη διεύθυνση www.paratiritis.gr τον Απρίλιο του 2000 αφού
προηγήθηκε πιλοτικό στάδιο ενός χρόνου περίπου. ∆ιαθέτει 100.000 τίτλους και
“φιλοξενεί” περίπου 28.000 συγγραφείς. Η βιβλιογραφία είναι αµιγώς ελληνική µε
µερικά µόνο ξενόγλωσσα βιβλία στον κλάδο των φροντιστηριακών βιβλίων [21]. Οι
επισκέψεις την ηµέρα ανέρχονται στις διακόσιες διαφορετικές IP διευθύνσεις ενώ ο
αριθµός των παραγγελιών φθάνει τις 10 ηµερησίως. Οι παραγγελίες από το
εξωτερικό είναι σε ποσοστό 10%. Στην Ελλάδα οι αναλογίες διαµορφώνονται ως
εξής: 35% από Θεσσαλονίκη, 20% από Αθήνα και 35% από την υπόλοιπη Ελλάδα.
Το 20% των πελατών του βιβλιοπωλείου έχει προχωρήσει σε παραγγελία πάνω από
µία φορά και συνολικά αυτοί οι επισκέπτες έχουν διενεργήσει το 50% των
παραγγελιών. Οι αγοραστές αφού αποκτήσουν τον προσωπικό τους λογαριασµό,
στη συνέχεια τους δίνεται ένας προσωπικός κωδικός για τις µελλοντικές συναλλαγές
τους. Το πεδίο αναζήτησης είναι ιδιαίτερα λειτουργικό καθώς ακόµα και µε τα
λιγότερα στοιχεία δίνεται κάποιο αποτέλεσµα. Μια άλλη υπηρεσία που προσφέρει
είναι η «ιστοθέση» του “Παρατηρητή” µε την οποία ο πελάτης µπορεί να βλέπει κάθε
φορά το σύνολο των παραγγελιών του. Ακόµα, µέσω της ενότητας “Εορτολόγιο”,
όπου εµφανίζεται κείµενο µε τις γιορτές του µήνα ή του έτους, ο πελάτης έχει τη
δυνατότητα να προσθέσει στο λογαριασµό του τη διεύθυνση ενός φίλου του, να
διαλέξει τα βιβλία που θέλει να του χαρίσει και να τα στείλει το βιβλιοπωλείο στο σπίτι
του.
Το βιβλιοπωλείο “Πρωτοπορία” απόκτησε µε την έλευση του 21ου αιώνα το
αντίστοιχο ηλεκτρονικό κατάστηµα στη διεύθυνση www.protoporia.gr. ∆ιαθέτει πάνω
από 70.000 τίτλους και ο χρήστης µπορεί να βρει ενδιαφέρουσες προτάσεις από τη
βιβλιογραφική επικαιρότητα όπως εκδηλώσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, εκθέσεις βιβλίου
και πολλές προσφορές σε βιβλία και λευκώµατα. Επίσης, διαθέτει ενότητα µε
προδηµοσιεύσεις, όπου ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να διαβάσει αποσπάσµατα
από βιβλία και αφιερώµατα σε συγγραφείς και σε διάφορα θέµατα.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, υπάρχουν και οι ενηµερωτικοί δικτυακοί τόποι
συµβατικών βιβλιοπωλείων και εκδοτικών οίκων. Ένας από αυτούς είναι του
βιβλιοπωλείου –εκδοτικού οίκου Ελευθερουδάκης. Στις σελίδες της τοποθεσίας δεν
εµφανίζονται όλοι οι τίτλοι που διαθέτει αλλά επιλεγµένο υλικό, όπως νέες
κυκλοφορίες, Best Sellers, οι προβολές των οποίων ανανεώνονται εβδοµαδιαίως µε
πενήντα νέους τίτλους. Ακόµα εκδόσεις για τις οποίες είναι αποκλειστικοί
αντιπρόσωποι διανοµής τους στην Ελλάδα, πληροφορίες για τα βιβλιοπωλεία
“Ελευθερουδάκης”, κ.α. Το ίδιο συµβαίνει µε τους περισσότερους εκδοτικούς οίκους,
όπως οι Εκδόσεις Κέδρος (www.kedros.gr), κ.α. Ενώ στο δικτυακό τόπο του
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Εκδοτικού Οργανισµού Λιβάνη (www.livanis.gr) ο χρήστης απλώς δίνει τα στοιχεία
του συµπληρώνοντας τη σχετική φόρµα και του αποστέλλεται το βιβλίο που επέλεξε.
Βέβαια, οι Εκδόσεις Λιβάνη έχουν ανακοινώσει ότι σύντοµα θα λειτουργήσει και
ειδικό τµήµα ηλεκτρονικών παραγγελιών.
Φαίνεται, πάντως, ότι τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία, µε τη γενική σηµασία του
όρου, γνώρισαν αρκετή επιτυχία και αποδοχή στον ελληνικό χώρο έναντι άλλων
ηλεκτρονικών καταστηµάτων. Παρά ταύτα, πρέπει να σηµειωθεί ότι όλες αυτές οι
προσπάθειες στο χώρο του ηλεκτρονικού βιβλιεµπορίου δεν είναι γνωστές στο
σύνολο του ελληνικού πληθυσµού παρά µόνο στους χρήστες του διαδικτύου.
Ειδικότερα, αυτές οι εφαρµογές είναι γνωστές και δέχονται επισκέψεις και
παραγγελίες κυρίως από την ακαδηµαϊκή κοινότητα, τους φοιτητές που έχουν πιο
εύκολα πρόσβαση στο διαδίκτυο και από χρήστες που είτε είναι και
συνειδητοποιηµένοι e-καταναλωτές είτε είναι υψηλού µορφωτικού επιπέδου καθώς
και από οµογενείς για ευνόητους λόγους.
5.4. Μια διαφορετική προσέγγιση: Ηλεκτρονικά βιβλία.
Η διάκριση που έγινε παραπάνω µεταξύ των αµιγώς ηλεκτρονικών
βιβλιοπωλείων και των υπόλοιπων ηλεκτρονικών καταστηµάτων είναι σαφής και
ορατή. Μήπως, όµως, ακόµα και αυτά που θεωρούνται γνήσια ηλεκτρονικά
βιβλιοπωλεία, τελικά δεν είναι; Ίσως “πλησιάζουν” στην κυριολεκτική έννοια και
σηµασία του όρου αλλά οι εξελίξεις υποδεικνύουν κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό.
Ενδεχοµένως ένα πραγµατικό ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο να είναι ένας χώρος –
τοποθεσία στο διαδίκτυο – όπου θα διεξάγεται η αγοραπωλησία ηλεκτρονικών
βιβλίων (e-books). ∆ηλαδή, να µην είναι µόνο το κατάστηµα ηλεκτρονικό, η
λειτουργία και οι υπηρεσίες που προσφέρει αλλά και τα προϊόντα-βιβλία. Πρόκειται
για µια νέα τάση της τεχνολογίας που προβάλλει την ψηφιακή µορφή του κειµένου
των βιβλίων. Αυτά τα ηλεκτρονικά βιβλία (e-books) εµφανίζονται σε δικτυακούς
τόπους και διατίθενται προς διανοµή στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη. Ο
χρήστης του διαδικτύου µπορεί να «κατεβάσει» τα κείµενα αυτά σε ψηφιακή µορφή
και να τα αποθηκεύσει στο σκληρό δίσκο του προσωπικού του υπολογιστή
εξοικονοµώντας µε αυτό τον τρόπο χώρο και χρόνο και εξασφαλίζοντας αρκετές
δυνατότητες όπως η αναζήτηση µέσα στο κείµενο ή η προσθήκη σηµειώσεων και
παραποµπών. Εκτός από τα ηλεκτρονικά βιβλία, έχουν κάνει την εµφάνισή τους και
τα διαδραστικά (interactive) µυθιστορήµατα, τα οποία δηµιουργούνται στις σελίδες
κάποιας τοποθεσίας (site), σε συνεργασία του συγγραφέα µε τους χρήστεςαναγνώστες. Η προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων αυτών των βιβλίων
διασφαλίζεται µέσω του συστήµατος ∆ιαχείρισης Πνευµατικών ∆ικαιωµάτων (Digital
Rights Management, DRM) και είναι εφικτή η διάθεσή τους σε πολλαπλά πρότυπα
[20].
Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται ο δικτυακός τόπος του E-Bookshop (www.ebookshop.gr), ο οποίος διαθέτει δωρεάν σε µορφή ηλεκτρονικών βιβλίων γνωστά
έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας που εµπλουτίζονται σε εβδοµαδιαία βάση. Έχει,
λοιπόν, προχωρήσει στη µετατροπή µεγάλων έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας
σε ηλεκτρονικά βιβλία και παράλληλα σύγχρονα έργα της λογοτεχνίας και της
επιστήµης Ελλήνων συγγραφέων αλλά και µεταφράσεις δηµοφιλών ξένων. Επίσης,
στον τοµέα της Πληροφορικής έχει ήδη δηµιουργηθεί µια συλλογή που καλύπτει
επίκαιρα θέµατα.
6. Συµπεράσµατα.
Το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα. Συνεπώς, ως
προς το τεχνικό µέρος όλες οι ενέργειες και οι διαδικασίες που απαιτούνται είναι ίδιες
µε αυτές για το “στήσιµο” ενός οποιουδήποτε ηλεκτρονικού καταστήµατος και φυσικά
η λειτουργία του πρέπει να εναρµονίζεται µε το νοµικό πλαίσιο που έχει διαµορφωθεί
για το ηλεκτρονικό εµπόριο.
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Επίσης, το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο µπορεί να γνωρίσει µεγαλύτερη άνθιση
γιατί η ηλεκτρονική αγορά του βιβλίου αποτελεί αγορά τυποποιηµένου προϊόντος. Το
βιβλίο είναι ένα δεδοµένο προϊόν που δε χρειάζεται να το εξετάσει ή να το δει
κάποιος πριν το αγοράσει. Ήδη, το βιβλίο όπως δείχνουν οι στατιστικές, βρίσκεται
στις πρώτες θέσεις των ηλεκτρονικών αγορών [25]. Οι χρήστες του διαδικτύου, που
είναι και συνειδητοποιηµένοι ηλεκτρονικοί καταναλωτές, προχωρούν εύκολα στην
ηλεκτρονική αγορά βιβλίων. Αυτό που αποµένει είναι και οι υπόλοιποι χρήστες να
µην περιορίζονται απλώς στην πλοήγηση αλλά να γίνουν ενεργητικοί e-καταναλωτές,
εκµεταλλευόµενοι τα πλεονεκτήµατα και τις διευκολύνσεις που προσφέρει το
ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο.
Τα περισσότερα ελληνικά ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία (χρησιµοποιείται γενικά ο
όρος) έκαναν την εµφάνισή τους την περίοδο 1998-2000. Πρόκειται για απλές
εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου χωρίς µεγάλο όγκο σελίδων και συνδέσεων (links)
που καθιστούν εύκολη και άνετη την πλοήγηση χωρίς να κουράζουν το χρήστη.
Απευθύνονται στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό, διαθέτοντας ως επί το πλείστον
ελληνόγλωσσα βιβλία ενώ ο αριθµός των τίτλων δεν ξεπερνά τους 100.000 τίτλους,
αριθµός που κρίνεται ικανοποιητικός για τα ελληνικά δεδοµένα. Παρέχουν
στοιχειώδεις προσωποποιηµένες υπηρεσίες συγκριτικά µε το Amazon και κάποια
ξένα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία.
Αξιοσηµείωτο είναι ότι ακόµα και τα γνήσια ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία
παρέχουν τη δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων πληρωµής, όχι µόνο ηλεκτρονικών
αλλά και µε αντικαταβολή, τραπεζική επιταγή, κ.α. Επίσης, στο δικτυακό τους τόπο
δίνονται στοιχεία επικοινωνίας µέσω τηλεφώνου και fax, δηλαδή, µη ηλεκτρονικών
τρόπων επικοινωνίας. Το φαινόµενο αυτό µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι
ένας µεγάλος αριθµός Ελλήνων είτε δε διαθέτει πιστωτική κάρτα είτε δεν είναι
εξοικειωµένος µε τις αγορές από απόσταση [5]. Γι’ αυτό θεωρούνται απαραίτητοι, σε
αυτή τη φάση, οι εναλλακτικοί τρόποι πληρωµής και τα στοιχεία επικοινωνίας για να
έχει την αίσθηση ο Έλληνας καταναλωτής ότι συναλλάσσεται µε κάποιο υπαρκτό
πρόσωπο, στο οποίο µπορεί να απευθυνθεί ανά πάσα στιγµή µέσω των συµβατών
µέσων.
Συµπεραίνοντας, χρειάζεται λίγος χρόνος ώσπου η ελληνική κοινωνία να
αποδεχθεί και να συµµετέχει ενεργά στην ηλεκτρονική αγορά βιβλίου. Επίσης, το
ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο σε λίγα χρόνια δε θα είναι απλώς άλλο ένα ηλεκτρονικό
κατάστηµα, αλλά θα έχει κάνει ένα βήµα µπροστά διαθέτοντας ηλεκτρονικό
εµπόρευµα.
Σηµ.: Το άρθρο προέκυψε από έρευνα που έγινε στο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας
του Ιονίου Πανεπιστηµίου, την περίοδο Σεπτέµβριος 2001-Ιούνιος 2002 στα πλαίσια
εκπόνησης πτυχιακής εργασίας µε θέµα “Ελληνικά Ηλεκτρονικά Βιβλιοπωλεία”. Για την
ολοκλήρωση της έρευνας συντάχθηκε ερωτηµατολόγιο µε σκοπό την αποτύπωση όλων των
στοιχείων και παραγόντων που σχετίζονται µε τη δηµιουργία και τη λειτουργία των
ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων στην Ελλάδα. Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις µε
υπεύθυνους ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων για να δοθούν πιο κατατοπιστικές πληροφορίες και
να διευκρινιστούν ορισµένα ζητήµατα.
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