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Επισκόπηση για τις αγορές και 
πωλήσεις στο διαδίκτυο 
Οι αγορές και οι πωλήσεις στο διαδίκτυο μπορεί να είναι ένας βολικός, ασφαλής 
και ανέπαφος τρόπος για να πάρετε αυτό που θέλετε ... και για να απαλλαγείτε από 
πράγματα που δεν θέλετε πια!

Τι είναι οι διαδικτυακοί ιστότοποι αγορών;
Οι διαδικτυακοί ιστότοποι αγορών σάς επιτρέπουν να αγοράζετε από την άνεση του 
σπιτιού σας χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας. Υπάρχουν δύο κύρια είδη ιστότοπων 
για διαδικτυακές αγορές:
• Τα διαδικτυακά καταστήματα, όπου μπορείτε να αγοράσετε είδη και υπηρεσίες.
• Οι διαδικτυακές αγορές, όπου μπορείτε να αγοράσετε και να πουλήσετε αντικείμενα και 

υπηρεσίες.
Τα διαδικτυακά καταστήματα μοιάζουν πολύ με τα κανονικά καταστήματα. Στην 
πραγματικότητα, πολλά κανονικά καταστήματα είναι και διαδικτυακά καταστήματα, όπως 
Myer, David Jones, Coles και Woolworths. Άλλα, όπως το Amazon, είναι μόνο διαδικτυακά. Όταν 
κάνετε αγορές στο διαδίκτυο, προσθέτετε προϊόντα από τον ιστότοπο του καταστήματος σε 
ένα εικονικό καλάθι αγορών, τα πληρώνετε ηλεκτρονικά και τα παραδίδουν στο σπίτι σας.
Μερικά πλεονεκτήματα των αγορών στο διαδίκτυο είναι:
• Μπορείτε να ψωνίσετε όποια ώρα σας βολεύει και 

δεν χρειάζεται να φύγετε από το σπίτι. 
• Συχνά υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων. 
• Μπορεί να είναι ευκολότερο να συγκρίνετε τις τιμές. 
• Μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση και έρευνα για 

προϊόντα για όσο χρόνο θέλετε, χωρίς να έχετε την 
πίεση να αγοράσετε κάτι.

Μερικά μειονεκτήματα των αγορών στο διαδίκτυο είναι:
• Δεν μπορείτε να δοκιμάσετε, να αγγίξετε ή να 

αισθανθείτε τα αντικείμενα ή να δείτε τι ακριβώς 
χρώμα έχουν πριν τα αγοράσετε. 

• Μπορεί να είναι πιο δύσκολο να επιστρέψετε τα 
αντικείμενα.

• Επειδή τα αντικείμενα πρέπει να παραδοθούν στο σπίτι 
σας, μπορεί να υπάρχουν χρεώσεις και μεγαλύτερη 
καθυστέρηση για να λάβετε την αγορά σας. 

Ψωνίστε στο διαδίκτυο και η 
παράδοση των προϊόντων θα 

γίνει στην πόρτα σας
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Πού μπορώ να αγοράσω και να πουλήσω στο διαδίκτυο;
Οι ιστότοποι αγορών/πωλήσεων σάς επιτρέπουν 
να πουλάτε αντικείμενα και υπηρεσίες και να 
αγοράζετε. Αυτοί οι ιστότοποι μερικές φορές λέγονται
διαδικτυακές αγορές ή ιστότοποι δημοπρασιών. 
Πολλά από τα προϊόντα που πωλούνται σε αυτούς 
τους ιστότοπους είναι καινούργια και μερικά 
μεταχειρισμένα. Μερικές φορές μπορείτε ακόμη 
και να βρείτε αρκετά σπάνια εξειδικευμένα είδη. Τα 
προϊόντα σε ιστότοπους αγορών/πωλήσεων μπορεί 
να πωλούνται σε μια καθορισμένη τιμή ή μπορεί να είναι 
καταχωρημένα για δημοπρασία.

 

Οι πιο δημοφιλείς ιστότοποι αγορών/πωλήσεων είναι 
το Gumtree, Facebook Marketplace και eBay. Το eBay 
διαχειρίζεται όλη τη διαδικασία ανεξάρτητα αν αγοράζετε 
ή πουλάτε. Μέσω των ασφαλών συστημάτων του μπορείτε:
• να κάνετε ερωτήσεις στον πωλητή 
• να πληρώσετε για την αγορά σας
• να σχολιάσετε μέσω του συστήματος αξιολόγησης eBay
• να κρατάτε λογαριασμό για όλες τις αγορές και τις 

πωλήσεις σας
• και άλλα πολλά. 
Για να χρησιμοποιήσετε μια διαδικτυακή αγορά, 
θα πρέπει να ανοίξετε έναν λογαριασμό και να 
συνδεθείτε κάθε φορά που σκοπεύετε να αγοράσετε 
ή να πουλήσετε κάτι. Για το eBay θα πρέπει επίσης να 
ρυθμίσετε τον τρόπο πληρωμής που προτιμάτε. 
Αν απλά κάνετε περιήγηση σε μια διαδικτυακή αγορά, δεν χρειάζεται να ανοίξετε 
λογαριασμό ή να συνδεθείτε στο λογαριασμό που έχετε ήδη ανοίξει. 

Πράγματα που πρέπει να προσέχετε όταν ψωνίζετε στο διαδίκτυο
Αν απλά σκοπεύετε να κάνετε αγορές στο διαδίκτυο, διαβάστε παρακάτω μερικά πράγματα 
που πρέπει να λάβετε υπόψη σας:
• Τα διαδικτυακά παντοπωλεία συνήθως σας επιτρέπουν να αποθηκεύσετε μια λίστα με 

ψώνια που αγοράζετε συχνά, διευκολύνοντας έτσι τις αγορές σας.
• Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά επιλέγονται για ποιότητα στο κατάστημα από το προσωπικό.
• Θα πρέπει να ελέγξετε τους όρους οποιουδήποτε διαδικτυακού καταστήματος που 

χρησιμοποιείτε για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που δεν 
σας ικανοποιούν.

• Και να θυμάστε, πάλι θα προστατεύεστε από την αυστραλιανή νομοθεσία προστασίας 
καταναλωτών, αρκεί να αγοράζετε εντός της Αυστραλίας.

Οι δημοφιλείς διαδικτυακές 
αγορές σάς επιτρέπουν να 

αγοράζετε και να πουλάτε σε 
ολόκληρη την Αυστραλία

Η μεγαλύτερη διαδικτυακή 
αγορά στον κόσμο σάς επιτρέπει 

να αγοράζετε και να πουλάτε 
διεθνώς

beconnected.esafety.gov.au
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